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ERIKSONAS IR JO EPIGENE'l'INE 'l'EORLTA

R. K a r m a z i n a 1 t ė
E. H. Erlksonas (Erik Homburger Erikson) !inomas _amerikie�iŲ neopsichoanalitikas. vienas
�ymiausių vadinamosios psichogenetinės srows,
vystymosi pagrindu la!kan�ios imanentinius psichi
nius procesus bei funkcijas ir Jų dinamik4, atstovų.
E. Eriksonas gimė 1902 m. Baigė Vienos psicho
analizės institutą ir dirba valkų psichoo.nalltiku.
,.
Nuo 1933 m. gyvena JAV. Dirbo Harvardo psicholo
ginėje klinikoje, Jeilio medicinos mokyklos psichiat
rijos fakulteto ir Jeillo !monių tarpusavio santykių
institute, Kalifornijos universiteto Vaiko gerąvės
institute, Pitsburgo vakarų psichiatrijos institute.
Harvardo universiteto profesorius. Skaitė psichiat
rijos kurso paskaitas, daug metų rengė psichoana
litikus praktikus .. Domėjosi antropologija,· nagrinėjo
!mogaus 5lugimo proces4 akirUngoje socialinėje
kultūrinėje aplinkoje. Remdamasis vaikų nerimo,
Amerikos 'indėmį apatijos, karo de.lyvių psichinės
veiklos sutrikimų, jaunų naclstų arogancijos tyrinė-.
jimo duomenimis, sukQrė epigenetinę vyst ymosi tea
riję. Dabar E. Eriksonas - vienas did�iausių auto
ritetų psichoanalizės ir lmogaus vystymosi srityse.
E. Eriksono filosofinės metodologinės palinroa
tai froidistinės psichoanalizės teiginių tolesnis 11vystymas. Jis žymiai nutolo nuo froidlstinio blolo
gizmo ir panseksualizmo. Pabrė!damas Ego ryll
su visuomenės socialine org�nizacija, E. Erlkaonas
stebimus faktus ir klinikinius duomenis interpretuo
ja kaip p rae ities patyrimo funkCij4, psichologln�
evoliuciją tiria per individo gyvenimo anall�ę. �mo
nijos istoriją E. E riksonas supr·ahta kaip „milžlnif
ką tnPt0bolizrr1ę1 AusidedanŲ iš individų gyve ni m o
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ciklų" (E. Eriksonas, 11V�kystė ir visuomenė", pra
tarmė pirmajam leidimui).
Pagal E. Eriksono epigenetinę teorijt! kiekvie
noje vystymosi stadijoje susiformuoja tam tikras
naujas darinys, kurio nebuvo ankstesnėje stadijo
je ir kuris išreiškia asmenybės santykį su pasau
liu„ su kitais !�onėmis, su darbu ir su pačiu sa
vimL
. . . Žmogaus gyvenimo cikle E. Eriksonas išskiria
8 fazes. Kiekvienai iš jų būdingi specifiški u!da
viniai, kurie gali būti išspręsti palankiai arba ne
palankiai. Kįekvienoje fazėje individui reikia pasi
rinkti vienę l.š dviejų tarpusavyje priešingų santy
kių su pasa..lu
li
ir su pačiu savimi. Šis pasirinki
mas pasireiškia kokia nors asmenybės savybe.
Pirmojoje gyvenimo ciklo fazėje formuojasi pasiti
kėjimo santykis su pasauliu, .iam priešingas yra
nesaugumo jausmas, antroje fazėje - savarankiš
kumo jausmas, autonomiškumas, o jam priešingas
yra gėdos ir abejojimo jausmas ir t. t. Paskutinė
je, aštuntojoje, fazėje. vyksta visų ankstesniųjų
fazių rezultatų integravimas. susiformuoja žmogaus
individualybė. Atsiranda išmintingas požiūris į gy. venimę, kurį subrendusi asrnenybė, nepuldama į
nevilŲ. suvokia kaip savo nepakartojamo individua
Įawa iitvvenimo &-.Jtdo sutapimo au ...neoakartojamu
Visuotinės istorijos segmentU rezufta�.
Kiekviena visuomenė turi savo specifinius insti
tutus, per kuriuos vyksta vaiko socializacija. Pa
vyzdžiui, socialinis in..'!titutas, palaikantis pirmęj4
vystymosi fazę, E. Erlksono nuomone, yra religija,
antrqję· - įstatymai. Nors bendras pagrindinilj epi
genezės . fazių nuoseklumas ir jų pagrindiniai u�da
vinlal yra universalds ir invariantiški..šių �davinių
tipiški sprendimo bOdai skirtingose visuomenėse
varijuoja� Visuomene padaro individ� savo nariu ir
,parengia lL atlikti sociallrtlu.s vaidmeni•·
·žmogaus VyStymaSiS .-..... taf tgimtų ir aplinkos kom
ponentų s4veika: Visuomenes atstovus
tėvus, mo
kytojus ir pan. - sieja eu .vaiku Jų pačių poreikiai.
Vaikui bQdingas emocinės šilumos poreikis, o tėvai
jeu�ia poreikį globoti vaikę., rClpintis juo. Ir tik šių
·

··

..

.

·

-

97

sldrtir�g-ų po reiki\j sutap imas gali duo ti reikiam� rezultat�.
Perėjimas į nauj� vystymo si fazę pasireiškia
krizėmis, kurio s panašio s į patolo ginius reiškimus,
bet iš tlkr\jjy yra no rmaltls augimo sunkumai. Perė
jimas į naują fazę galimas tik išsprendus pagrindi
nĮ prieštaravimą, bC\dingla ankstesnei fazei.
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