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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ПАД (МОРАЛНИХ) ВРЕДНОСТИ 
У КОНТЕКСТУ ЕГО ИДЕАЛА И ИДЕАЛ ЕГА

САЖЕТАК. Сви закључци о неким психичким карактеристикама или садржајима
морају произлазити из односа друштвених, или још боље, епохалних
промена и структуре коју оне стварају. Велику сагласност – додуше
пристрасну и без увида у константну чињеницу која није блиска било
каквим транзиционим кретањима – да је време нестабилно не заврша-
ва у прецизном разумевању колико ће се таква нестабилност одразити
на формирање стабилног карактера. Могло би се рећи да тај конкретни
ниво структурације који спаја „спољашње” и „унутрашње” доследно
изостаје у већини теорија. То се посебно односи на наш средишњи
селф, на нашу свест, на ауторитативни део нас који поставља стандарде
и који се погрешно изједначава с универзалним истинама, општим
принципима и нечим што се сматра заједничким за све људе. Сва сло-
женост формирања суперега, као инстанце која се последња формира и
која је одговорна за осећање дужности, односно осећање моралне оба-
везе, увек креће као последица актуелног облика структурације и увек
се, мање или више, реализује као искривљено сећање извесних, сасвим
одређених, догађаја којима је субјект преплављен. Уколико ослушку-
јемо сопствене склоности према нестабилности, нећемо упасти у замку
често присутну код описивања себе, тј. у уверење да поседујемо „прави
селф” заједнички свим људима и чији су захтеви важнији од свих дру-
гих захтева. Додуше, тешко ће се изван динамске психологије схватити
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колико Лаканов „расцепљени субјект” може икада имати „прави селф”
чији су захтеви, нарочито када се тичу морала, важнији од свих других
захтева. Људску природу најлакше уводе у норму они идеали који су
инсистирали на одрицању, а смештени су у его идеал. Када су се
„идеали” померили, најчешће иза паравана слободе и тежње ка инди-
видуацији, задовољство се, условно речено, вратило природи у форми
идеала ега које је знало одговор на питање: „Шта је добро за живот чо-
века?” Оно је, као принцип реалитета, смештено у егоцентрични кон-
текст, али не више као појединачни екцес, већ као општа, универзална
истина. Индивидуализам, као врховнска вредност, дозволио је разли-
читим људима различите погледе о томе шта је добар живот. Док је его
идеал наводио људе на компромис у којем се, свакако, морало одрица-
ти од природе зарад културе, то идеални его одобрава субјекту свако
заобилажење закона ако је то за њега добро. Скоро би се рекло да си-
стем его идеала, који се све мање цени, чини вредности таквима какве
јесу. Нема ту никаквог пада јер поништавање различитости и граница
производи једнообразност где је разлика доброг и лошег сведена на
лично добро. Ту је суспендован „унутрашњи глас” који субјекту налаже
дужност и указује на то где се добро и зло супротстављају као чисто и
нечисто. Идеални его није савезник закона зато што он не мари за суб-
јектову добробит. За разлику од њега, его идеал обезбеђивао је задо-
вољство његовом реализацијом. Колико то год изгледало чудно, оно
што је највише у човеку (моралне вредности) најдубље је повезано са
оним најнижим, са његовом чистом природом. Зато је тешко, ако не и
немогуће, човеку који се пита шта је то људска природа одговорити на
питање: „Које је моје право ја?” Оно наивно „јасно сагледавање себе” и
својих вредности, које полази од Платона, психоанализа тешко може
прихватити. То је било посебно тешко када је, уместо надокнађеног
нарцизма у его идеалу, наставио свој живот у идеал егу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: вредности, „пад” вредности, морал, норма, суперего, его идеа, идеал
его, чисто – добро, нечисто – лоше.
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Иако се у свако9невном :овору вре�нос�и као унуLрашње ин-
сLрукције како и колико сле9иLи норме и оно шLо је у њиховом
оквиру 9оJро, нужно и Dожељно чиниLи, наво9е као нека о9 ме-
сLа које DраLе не:аLивне Lокове еDохалних Dромена, нејасно је на
чему се заснива Dроцена њихово: Dа9а. Све шLо је у Dсихичком
виђено као Dа9 или не-Dа9, као узлеL, не може се DосмаLраLи као
случајна манифесLација; у Dсихичкој сLрукLури све је са свим Dо-
везано и све је резулLаL оно:а шLо се о9вија у Dсихичком аDараLу.
ЗаLо је Dојављивање Lакво: виђења, Lаквих сLавова, озJиљан Dро-
Jлем у научном, Dо:оLово Dсихолошком, 9искурсу :9е се 9оJија
уLисак 9а цивилизацијско креLање неизJежно и9е у ре:ресив-
ном Dравцу и 9а је цивилизацијски развој осуђен на значајно о9-
сLуDање о9 норме. Вре9носLи као усклађеносL са нормом су, као
и Jило који 9ру:и Dсихички са9ржаји, само 9елови Dсихичко:
које сле9и сLро:е закониLосLи функционисања Dсихичко: аDара-
Lа. Свака квалификација „Dа9а”, који се у 9инамској Dсихоло:ији
веже за враћање или ре:ресију, уосLалом као и квалификација
„наDреLка” или Dро:ресије, увек се мора засниваLи на оном 9елу
Dсихичко: аDараLа, инсLанци за9руженој за 9аLи са9ржај или
функцију и механизам којим се о9вија.2 ИсLи разлози за човеко-
ву Jе9у (раLове, DаLњу, Dсихичке JолесLи) налазе се и у сLрукLур-
ној мањкавосLи о9:оворној за вре9носLи. Реч је о DримиLивним
на:онима који 9елују у свим сиLуацијама који су уве9ени у не-
Dо9ношљив о9нос о9рицања и за9овољења.

Еви9енLне велике 9рушLвене Dромене неминовно су Dраћене
и Dроменама у сLрукLурацији и њеним Dро9укLима, Dо:оLово
оним које о9ређујемо као „више”. Психоло:ија која не узима у оJ-
зир исLоријску 9имензију 9рушLвених креLања и исLоријску
9имензију ин9иви9уално: развоја мало шLа може рећи о инсLан-
цама и функцијама које уDрављају о9носом Dрема DринциDу ре-
алиLеLа (норми). Мож9а се може, као шLо се Lо чини у социоло:и-
ји, за мењање о9носа Dрема сLварносLи рећи 9а су „љу9и 9ана-
шњице сDремни 9а се враLе на 9уховни сLав :осDо9арења и

2 Како из:ле9а ка9а се Lо не сле9и може се ви9еLи у о9ређеном Dсихолошком
уџJенику :9е се указује на „DроJлем оDа9ања моралних норми и DоLреJу
моралне оJнове. Морална оJнова Dо9разумева афирмацију ра9а и ра9но
сLворених вре9носLи. Она не:ира усмерења, врло DрисуLна и ауLориLарно
Dо9ржана, на ресLрикцији и е:алиLарној вре9носној оријенLацији које ни-
како не мо:у JиLи сLимуланси и :аранLи снажења фун9аменLалних морал-
них вре9носLи“ (Михаиловић, 1985, сLр. 7). У оваквом DрисLуDу, којем у нај-
већем Jроју DриDа9ају и 9ру:и коменLари о „Dа9у вре9носLи”, Lешко је ви-
9еLи Jило какву Dсихоло:ију.
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личне DоLчињеносLи каракLерисLичне за рани Dерио9” (ВеJлен
2008, сLр. 227). Психоло:ија Lо може DрихваLиLи само Dо9 усло-
вом DосLулирања механизама који су 9о Lе (ре:ресивне) Dромене
9овели. Усклађивање сLварносLи са DринциDом реалиLеLа – са
оним шLо је суDроLно има:инарном и неDосLојећем – Dроизашло
је из мучно: DоLчињавања 9еLеLа ро9иLељским захLевима за
конLролом Dонашања већ у Dрвој :о9ини живоLа ка9а се, како
сле9ећи Мелани Клајн кажу Елса и Харол9 Блум, Dојављују на-
знаке су?ере@а (Блум и Блум 1990, сLр. 594). Из Lе DочеLне JорJе и
оLDора намеLнуLим Dравилима осLала је је9на о9 основних ка-
ракLерисLика 9уха: ње:ово сLално колеJање. Најчешће :а ви9и-
мо у DиLању: „Колико 9у:о LреJа 9а се савлађујем?” Такође, јасно
се ви9и и у Dо9ручју о9носа Dрема норми и Dрема носиоцима
норми (ро9иLељима, учиLељима, шефовима, DолиLичарима),
који и9е о9 аDсолуLно: оLDора који ће се Dре или касније смесLи-
Lи у DсихијаLријске каLе:орије, 9о мно:о веће: DоLчињавања не-
:о шLо Lо љу9ска Dриро9а 9озвољава. Тај „вишак” сDремносLи на
DоLчињавање и о9усLајање о9 соDсLвене Dриро9е у Lаквим усло-
вима најчешће заврши у Lихом насLуDању симDLома који се реL-
ко 9ово9и у везу са Lаквим неминовним Dо9ређивањем.

Било који Dсихички са9ржаји, Dа и вре9носLи, у Dсихоло:ији
се са:ле9авају кроз развојни ?роцес и инLе:рацију или неинLе:ра-
цију која се 9ешава. Свим 9уховним 9елима својсLвено је 9а има-
ју DочеLак, сре9ину и крај, неминовно нају9аљенији о9 Dриро9е
суJјекLа (DримиLивних на:она) и DочеLно: DоLчињавања ро9и-
Lељским захLевима који чине њихово оDлемењавање. Иако крај-
њи „Dроизво9” развојно: Dроцеса нереLко и9е DроLив власLиLе
Dриро9е, он насLоји 9а намеLне оно шLо се смаLра вре9ношћу.
Прелазак из Dриро9е у кулLуру о9већ је комDликован и ника9а
савршен Dроцес чији је финални Dроизво9 резулLаL мно:оJрој-
них факLора са DроLивречним 9еловањем, који се само у разла:а-
њу развојних линија може са:ле9аLи. ОLу9а се и за вре9носLи,
као и за мно:е 9ру:е Lворевине 9уха, може рећи 9а Dре9сLављају
не�овршене ?роизво�е осећајнос�и. Развој сDосоJносLи за комуни-
кацију, моJилносL и инLенционалносL у Dрвој :о9ини – Dо9ржа-
ни развојем е@а – омо:ућиће веће узимање у оJзир ро9иLељских
захLева за конLролом Dонашања. Ра9и се о насLављању или на9о-
:ра9њи оно: развојно: насLојања којим се, у најширем, 9есLрук-
Lивне (и ауLо9есLрукLивне) Lежње насLоје искорениLи и замени-
Lи 9оJрим. Свако уDрављање, Dочев о9 најраније: које сDрово9е
ро9иLељи 9о оно:а који сDрово9е њихове замене (васDиLачи,
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шефови, 9ру:и ауLориLеLи) има, на Dрвом месLу, за9аLак 9а, ко-
лико је Lо :о9 мо:уће, сDречи моћне зле (а:ресивне) силе 9а у:ро-
зе и само: суJјекLа и 9ру:е око ње:а. Колико је „искорењивање
лоше:” не9овољно, неDоLDуно и колеJљиво најJоље се ви9и у
учесLалосLи ње:ово: јављања у о9раслој 9оJи и у лакоћи Dроме-
не „9оJро:” у „лоше”. Тежња 9а се Lај заокреL сDречи сLална је
Lежња 9рушLвено: живоLа усDосLављено: Dреко вре9носно: сис-
Lема.

КулLурна су9Jина човека о9ређена је ње:овим о9мицањем о9
Dриро9е која јесLе ње:ова Dрава сушLина. То о9мицање сасLоји се
у из:ра9њи инLраDсихичке силе суDроLсLављене силама (на:о-
нима) који Lеже за9овољењу. НесDорно је 9а су човекови цивили-
зацијски Dомаци већи шLо је Dриро9а више Dо9ређена норми која
уређује живоL у скла9у са захLевима кулLуре. ПроJлем је у Lоме
шLо ја о9Jија велико о9рицање о9 за9овољења и шLо увек Dре9-
сLавља извор мно:оJројних каснијих о9сLуDања и озJиљне DаLо-
ло:ије. Мож9а може звучаLи чу9но 9а се оно шLо ви9имо као 9о-
Jар развој сасLоји у усDешном шверцовању на:она које инLра-
Dсихичка сила не смаLра DроJлемаLичним и којима може 9аLи
Dраво ле:иLимиLеLа. У Lом креLању о9 Dриро9е 9о кулLуре, у
DриDиLомљавању на:она, нишLа није је9носLавно ниLи се о9вија
лако. Помаци су сDори, скоковиLи, чесLо Dо9ложни и ре:ресив-
ним Dроцесима. Сва 9инамика о9вија се у оквиру Dсихичко: аDа-
раLа у којем се уLицаји сDоља (9рушLвена, социјална сLварносL)
мешају са унуLрашњим (Dсихичким) уLицајима Dриказујући се
кроз различиLе оJлике конкреLно: Dонашања. У Lом ви9љивом
Dонашању Lешко је схваLиLи колико је смешLено у DросLору из-
међу 9оминације и суверениLеLа. Психоло:ија, која не Dолази о9
Lо:а 9а је нај9уJља сушLина љу9ске Dриро9е уDраво сушLина коју
чине на:онски имDулси, ко9 свих љу9и слични јер Lеже за9о-
вољењу извесних DрвоJиLних DоLреJа (Freud, 2005, сLр. 127), Lе-
шко 9а може мно:о учиниLи на сDречавању Lакво: заокреLа и ис-
Dољавању омеLајућих сила, као шLо Lешко може разумеLи сLвар-
не изворе вре9носLи.

Тим имDулсима DримиLивне Dриро9е, који Dраве највеће
DроJлеме и које је најLеже каналисаLи у кулLурном Dравцу, Dри-
Dа9ају окруLни и сеJични имDулси смешLени изван норме.3 Бу-
9ући 9а су 9ирекLно усмерени DроLив 9рушLвено: инLереса, Dо-
клања им се DосеJна Dажња у Dроцесима васDиLања и социјали-
зације. УсDешан је развој који их је усDео закочи�и, о9носно
усмериLи ка 9ру:им циљевима и Dољима који се смаLрају кул-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

326 МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ

Lурним и 9рушLвеним. Механизми Dромене свакако су различи-
Lи и Dо квалиLеLу и Dо количини имDулса искључених из ново:
из9ања. ДоJар Dример Dромене која Dо9разумева Dромену са9р-
жаја имDулса – механизмом реакLивне формације – ви9и се ко9
Dреласка е:оизма у алLруизам или окруLносLи у сажаљење. ШLа
ће се о9 „лоших” имDулса за9ржаLи у о9раслој осоJи, у њеном
каракLеру, зависи о9 9ве врсLе чинилаца који 9елују у исLом сме-
ру, је9но: унуLарње: и је9но: сDољашње:. Човекова DоLреJа за
љуJављу најзначајнији је унуLарњи факLор који уLиче на рђаве
(на Dример, е:оисLичке) на:оне, DриDиLомљавајући их Lако 9а
их ви9имо као нешLо „9оJро”. Без DоLреJе за љуJављу, чисLе
ероLске комDоненLе, Lешко Jи се е:оисLични на:они Lрансфор-
мисали у социјалне. Сва о:раничења и мањкавосLи социјалних
на:она о9расле осоJе условљена су раним ошLећењем ероLске
комDоненLе, фрусLрацијом DоLреJе за љуJављу. Е:оисLичне Lе-
жње неће се DреоJразиLи у социјалне и алLруисLичке уколико
изосLане 9оJијање Lолико DоLреJне љуJави. НереLко ће се Lај
изосLанак или :уJиLак исDосLавиLи кроз Jес и мржњу или мо-
рални мазохизам.

У Dонашању о9расле осоJе Lо се најJоље ви9и у Lежњи 9а се
„Jу9е свој”, 9а се не мари за DриLисак околине и 9а се DосLи:не
самоосLварење нечим DосмаLраним као DоLDуна афирмација
сво: сLваралачко: DоLенцијала. Изолација о9 сре9ине или њено
и:норисање 9овешће 9о Lо:а 9а се крајња ин9иви9уализација
изокрене у своју суDроLносL која ће на крају во9иLи 9о кризе
и9енLиLеLа, :9е суJјекLи сеJе 9оживљавају ра9икално неси:ур-
ним, Jез „Dраво: лица”, мењајући је9ну намеLнуLу маску 9ру:ом
маском. Суочавајући се са ужасавајућом Dразнином из Lе маске,
насLоје о9 ње DоJећи DуLем Dрисилне акLивносLи, ексклузивним
DосLи:нућем или сDецијалним о9евањем како Jи исLакли свој
ин9иви9уални и9енLиLеL. Тај DуL чесLо во9и у :ранични DросLор
који именом „borderline” DсихијаLрија Dосвећује о9ређеном
LиDу е:зисLенцијално: несналажења. Уколико се, Dак, неким
срећним околносLима изJе:не смешLање у 9ија:осLичку каLе:о-
рију, Lолико Dожељни еDохални Dоклич „JиLи усDешан” и „JиLи

3 Том смешLању нека9а Dо:о9ују уDраво они који све чине 9а их 9рже у окви-
ру норме. УDућујући 9ецу у 9рушLвени живоL, ро9иLељи Lраже о9 сво: 9е-
LеLа 9а „враLи у9арац сваком 9еLеLу које :а је на Jило који начин Dовре9ило,
Jез оJзира на узрасL”, „9а заво9е учиLељицу”, „9а се 9руже само са 9ецом из
ран:ираних Dоро9ица”, „9а сакрију све шLо се 9ешава у кући чак и о9 Jли-
жих осоJа”...
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DосеJан” увешће :а у неселекциону Dра:маLичносL :9е је „усDех”
је9ина вре9носL која вла9а у калкуланLском уму. Вре9носL Lзв.
ли9ерсLва и „ли9ера”, уз нескривени DаLолошки нарцизам који
:а сLвара, сLавили су у за:ра9е све 9ру:е вре9носLи DриDисане су-
?ере@у и е@о и�еалу.

С 9ру:е сLране, ка9а сре9ина врши 9ирекLан и немали уLицај
на о9рицање о9 Lаквих на:онских за9овољења, 9оDриноси још
већој конфузији у којој се Dоје9инац Lеже сналази и :9е је коле-
JљивосL неизJежна. СDољна Dрину9а Lежи DреоJражавању на-
:онско: живоLа ка 9оJру, о9 е:оисLичке Dозиције ка Dозицији
која кроз љуJав Dрема 9ру:ом 9оJија више о9 заинLересованосLи
искључиво за сеJе. Ка9а Jи се све мо:ло завршиLи на Lаквом
схваLању корисLи о9 љуJави (за 9ру:е), не Jи Jило DоLреJно ко-
рисLиLи 9ру:е Dо9сLреке, као шLо су, рецимо, на:ра9е и казне за
Dромоцију „9оJрих” на:онских сLремљења. ПреоJражавајућом
инLернализацијом сDољашна Dрину9а LреJало Jи 9а DосLане
унуLрашња DреLња, унуLрашњи закон. То није ни ре9ован ни
оJавезан учинак сDољне Dрину9е. СLрах о9 на�-ја (су?ере@а), који
уDравља DроDусLљивошћу на:онских сLремљења, насле9ник је
DрвоJиLно: ауLориLеLа и, Dо:оLово, сLраха о9 ње:а. Бу9ући 9а Lај
Dроцес умно:оме зависи о9 ероLске комDоненLе, Lо су и Lешкоће
са DреоJражајем ре9овни DраLиоци развојно: Dроцеса. Јасно је 9а
9о о9рицања о9 за9овољења на:она 9олази само 9а се не из:уJи
љуJав о9 ауLориLеLа. ШLо је унуLрашња Dрину9а неусDешније за-
менила сDољашњу, о9носно шLо је ?рео�ражавајућа ин�ернализа-
ција инсуфицијенLнија, Lо ће и већи 9ео на:онско: живоLа осLаLи
неDреоJражен. ШLо већа количина DрвоJиLних на:она осLане не-
DреоJражена у Dоје9инцу, Lо ће он Dре9сLављаLи већу оDасносL
за о9ржавање и функционисање неке заје9нице.

У неким Dсихолошким Lеоријама Dре9носL је 9аLа ?онашању
као је9иној криLеријској варијаJли за све шLо сLоји у Dоза9ини.
МеђуLим, 9оношење закључака о Dонашању само на основу ви9-
љиво: не узима у оJзир 9уJље слојеве у којима је ње:ов извор. Де-
лање које је „9оJро”, са Lачке :ле9ања функционисања, може Dо-
LицаLи о9 „DлемениLо:” моLива у је9ној сиLуацији, а у 9ру:ој
може JиLи засновано на DоLDуно неоJрађеном, DримиLивном
моLиву. То шLо 9еловање на основу „лоших” имDулса не узнеми-
рава, не значи 9а Lи лоши имDулси не DосLоје и 9а неће исDлива-
Lи у 9ру:ој сиLуацији ка9а се Lо најмање очекује. НереLко се 9еси
9а Dоје9инац, који је своје Dонашање и 9еловање сасвим 9оJро ус-
клађивао Dрема Dравилима, наDрави нешLо DроLив сеJе или 9ру-
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:их. Такво Dонашање само Dоказује, чак и на најDовршнијем ни-
воу, 9а није 9ошло 9о DреоJражаја е:оисLичких у алLруисLичке
склоносLи. Тешкоћа уDрављања љу9има и инLервенисање у
оJјекLним релацијама DоLиче о9 Lо:а шLо је Jрој љу9ских Jића
DреоJражених у кулLурном смислу мањи о9 неDреоJражених.

Прила:ођавање, као и социјализација, на Dрвом месLу Dо9ра-
зумевају „DриDиLомљавање” на:онских имDулса и њихово DоL-
чињавање намеLнуLим сLан9ар9има. Неки ће лакше Dо9носиLи
оLуђења о9 на:онских склоносLи, 9ок ће 9ру:и на DоLискивање
на:она реа:оваLи ви9љивим наDеLосLима. Деловање у скла9у
с Dравилима која нису израз на:онских склоносLи, Dсихолошки
речено, живи изван својих намера шLо се Dлаћа личном моне-
Lом. ПосLојање велико: Jроја Dоје9инаца који нису 9ошли 9о
DриDисивања значаја еLичким DроDисима и чесLиLосLи само
све9очи о Lоме 9а се кулLурни циљеви, у ви9у ује9ињења са 9ру-
:има у заје9ницу (алLруизмом), Lешко DосLижу и Dре9сLављају
DреLњу за функционисање Jило које заје9нице. ОсLваривање Lих
кулLурних циљева у 9анашњој сиLуацији, ка9а Dроцес развоја
Dоје9инца са9ржи осоJеносLи које се не налазе у кулLурном Dро-
цесу човечансLва, није охраJрујући. ДоминанLни на:ласак у ин-
9иви9уалном развоју на е:оисLичном, о9носно на Lежњи за сре-
ћом, Lешко ће несLаLи са Lе Dозиције 9а Jи усLуDио месLо алLру-
исLичким Lежњама. Такви услови :ра9иће на�-ја и начин на који
на�-ја DосLуDа са ја које о9лучује, раз9ваја, сLавља ’9оJро’ на је9-
ну, а ’лоше’ на 9ру:у сLрану. Разумевање Dонашања, Dо:оLово
ка9а се оно квалификује као „Dа9”, мора се схваLаLи само на ос-
нову Dромене у 9рушLвеним околносLима које су 9овеле 9о Dро-
мена у сLрукLурацији и сLрукLури (на�-ја). Довођење у везу „Dа9а
вре9носLи” са Jило којим Dоје9иначним моменLом 9рушLвено-
економских Dрилика, какво чак ви9имо и у Dсихоло:ији, Dарци-
јални је оJјекаL, симDлификација и 9алеко о9 озJиљно: DрисLуDа
који не узима у оJзир чињеницу 9а се :рађа су?ере@а 9расLично
Dроменила, као и ње:ов о9нос Dрема оJјекLу који LреJа Dо9ру-
шLвениLи (на:они).

Не LреJа DосеJно оJјашњаваLи зашLо се о9Jацује или Lешко
DрихваLа свако 9еловање ру9именLарно: су?ере@а и сваке заJране
кроз коју се нешLо реализује и зашLо суJјекLа чини уDраво Lа
о�ложена реакција која из Lо:а DроисLиче. Мо:ло Jи се рећи 9а суJ-
јекL DосLаје само оно шLо насLаје кроз о9ложену акцију. НеDослу-
шносL, Dркос или неки 9ру:и оJлик оLDора, који хоће 9а DонишLи
разлику унесену заJраном, може JиLи са9ржан у различиLим



ПАД (МОРАЛНИХ) ВРЕДНОСТИ У КОНТЕКСТУ ЕГО ИДЕАЛА И ИДЕАЛ ЕГА

МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ 329

оJлицима Dонашања о9 којих неки мо:у JиLи виђени као сLвара-
лачки, аван:ар9ни, а 9ру:и као асоцијални, шљам, оLDа9ак. За-
Jране, које Dреко нормаLивносLи :ра9е цивилизацију, увек акLи-
вирају ру9именLарно ја које о9Jацује. Реч је о о9Jацивању и
оDлемењивању на:она и о сDецифичној реакцији DроLив аналне
ероLичносLи. Мо:ло Jи се рећи 9а са каналисањем аналне еро-
Lике, који у је уосLалом и Dрви цивилизацијски корак (сузJијање
анално: и олфакLорно:), Dочиње разликовање и раз9вајање ’9о-
Jро:’ о9 ’лоше:’ DошLо је, како каже Ролан БарL, све захваћено Dа-
ра9и:мом склоносLи и :ађења (БарL, 1992, сLр. 166). НеDослуш-
носL и Dркос, као нарцисLичка реализација аналне ероLике, 9о-
во9е у DиLање симJоличку разлику. То Dомањкање разликовања,
као оно:а шLо 9ефинише вре9носLи, мање је уочљива :рађа су-
?ере@а која се у:лавном Dроналази у каснијим фазама развоја.
Чини се 9а Lи Dрви кораци у из:ра9њи разлике (вре9носLи и мо-
ралносLи) осLају 9оминанLни. Колико :о9 чу9но звучале речи
Чарлса Мелмана, уLемељивача Евро?ске фон�ације за ?сихоанализу,
ка9 каже 9а је наша моралносL Dрљава, а не само уDрљана (Мел-
ман, 2006, сLр. 157), оне су само мало 9ру:ачије исLакнуL Фрој9ов
сLав 9а је склоносL Dрема ре9у и DореLку заDраво Lемељна реак-
ција цивилизације DроLив аналне ероLичносLи (Freud, 1970,
сLр. 298). ГениLално је мо:ло DосLаLи изражено Lек DошLо је
анално DоLиснуLо.

Да Jи се мо:ао схваLиLи о9нос су?ере@а Dрема елеменLарним
на:онским сLремљењима, DоLреJно је имаLи у ви9у из:ра9њу
„више:” у човечјем живоLу, инсLанце у самој сLрукLури. ОDшLе
месLо у Dсихоло:ији каже 9а су уло:у, коју касније у живоLу и:ра
на�-ја, у DочеLку и:рали ро9иLељи. Ро9иLељи уDрављају 9еLеLом,
Jило DреLњама казном, Jило више или мање јасним 9оказима
љуJави. Бу9ући 9а се свако кажњавање 9оживљава као :уJиLак
љуJави, она ће изазиваLи сLрах већ сама Dо сеJи. Није Lешко Dре-
DознаLи како је овај реални сLрах DреLеча касније: сLраха зJо:
нечисLе савесLи. И је9но и 9ру:о изазива сама Dомисао на „лоше”
9ело (не9осLојно, неDрихваLљиво, 9ело које о9сLуDа о9 норме).
Тамо :9е реалан сLрах о9 казне неко:а сDречава 9а учини нешLо
лоше не може се :овориLи о на�-ја и о савесLи. О на�-ја може се :о-
вориLи само ка9а сDољашње сDречавање Jу9е инLернализовано,
ка9а DосLане унуLрашњи факLор о9враћања (о9 лоше:). На месLо
ро9иLељске инсLанце сLуDа на�-ја, које са9а исLо Lако моLри на
ја, во9и :а и DреLи му зJо: Dриласка „о9Jаченом”, као шLо су Lо
раније ро9иLељи чинили са 9еLеLом. ПреLварање о9носа Dрема
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ро9иLељима у на�-ја изузеLно је сложен Dроцес у чијој основи је
Lакозвана и9енLификација, Lо јесL DоисLовећивање је9но: ја са
неким Lуђим ја Dо9 чијим се уLицајем из:рађује. Психоанализа
нас је научила 9а је цео Lај Dроцес о9 инкорDорације 9о инLерна-
лизације и, на крају, 9о и9енLификовања4 – шLо у DринциDу зна-
чи �и�и ис�и – везан за Е9иDов комDлекс. У најкраћем, на�-ја неће
JиLи 9орасло сLаLусу „више” функције (савесLи) ни Dо јачини, ни
Dо из:рађеносLи ако је савла9авање Е9иDово: комDлекса Jило
неDоLDуно. Иако се у Lоку развоја Dримају уLицаји и 9ру:их
и9еалних узора, шLо Dре9сLавља заначајан 9оDринос формира-
њу каракLера, на�-ја се формира најранијим сликама ро9иLеља
које имају 9оминанLно месLо у о9носу на�-ја Dрема ја. Тај о9нос
:ра9е 9восLруки DроLивуречни имDераLиви: „Jу9и Lакав” (као
оLац) и „не Jу9и Lакав” (као оLац). У 9ру:ој инсLрукцији – заJра-
ни – указује се Dоље заJране на коју чак ни и9енLификација нема
Dраво.

УDраво на овом месLу суочавамо се са свим Dосле9ицама које
су 9онеле велике Dромене уки9ањем е9иDско: оJлика ин9иви-
9уације. За Dсихоло:ију је важно DиLање ко ће, након расDа9а
Lра9иционалних сLрукLура заJране и и9енLификације које су
ре:улисале лиJи9ни живоL, њима уDрављаLи. Знамо 9а је на�-ја
носилац ја-и�еала са којим се ја уDоређује и који Lежи 9а 9осLи:-
не. Указивање значаја Lежње за усавршавањем, 9осLизањем
и9еала, ја-и�еал (е@о-и�еал), у развоју Dоје9инца и функционисању
заје9нице, заDраво се уDућује на значај ро9иLеља и на Lало: сLаре
и9еалне Dре9сLаве ро9иLеља за формирање ове инсLанце. Какво
је Jило 9ивљење Dрема савршенсLву које је 9еLе DриDисивало ро-
9иLељима, Lакво ће JиLи и Dо9ешавање Dрема вре�нос�има у кас-
нијем живоLу. Реч је, наравно, о и9еализацији су?ере@а. ЗаLо :ово-
риLи и о су?ере@у, као Dре9сLавнику свих моралних о:раничења и
о е@о-и�еалу, као засLуDнику Lежње за усавршавањем, Dо9разуме-
ва на Dрвом месLу :овор о њиховим изворима: о Е9иDовом комD-
лексу и о ономе шLо је (9анас), како рече Масимо РекалкаLи (Mas-
simo Recalcati, 2014), осLало о9 оца за које: је он везан.

4 Не LреJа :уJиLи из ви9а 9а се и9енLификација (желе�и �и�и) Dриро9но ос-
Lварује Dреко има�и, о9носно Dреко Dрисвајања очевих оJјекаLа. ЗJо: Lо:а је
оLац и DосLао и�еал. Сле9ећи Фрој9а, јасно је 9а син насLоји 9а замени оца у
сваком Dо:е9у; 9акле, 9а :а замени и у ње:овим жељама, 9а жели (исLо) оно
шLо оLац жели. И9енLификација се, каже Фрој9, 9оJро уклаDа у Е9иDов ком-
Dлекс, а и је9на је о9 DриDрема за ње:а (Freud 2006J, сLр.  171).
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Тиме шLо је симJоличка функција оца знаLно Dо9ривена он се
све мање 9оживљава као е@о и�еал, као носилац симJоличко: ау-
LориLеLа, а све више као и�еални е@о (и�еал-е@о), има:инарни Lак-
мичар. Најзначајнија Dосле9ица Lакво: оJрLа је 9а 9анас имамо
Dосла са Dоје9инцима у касним Lри9есеLим :о9инама, који у Dо-
:ле9у ин9иви9уационих Dомака и оDшLе Dсихичке економије,
осLају незрели а9олесценLи који се на9мећу са својим очевима и
за све лоше сLране своје су9Jине окривљују оца. УмесLо 9а Dомо-
ћу оца као „релеја” Jу9у уве9ени у симJолички универзум, они
ће JиLи зароJљеници Lакмичарске врLо:лавице :9е ће сваки не-
усDех, Dа и зла су9Jина, DоLицаLи о9 Lо: оца. У Lаквим условима
скоро је немо:уће 9а у је9ној осоJи Jу9у з9ружене 9ве функције
оца: умирујућа (и�еал е@а) и DрохиJицијска (су?ере@а). Без и�еал е@а
(е@о-и�еала), Lачке и9еалне и9енLификације, о9носно инLернали-
зоване слике савршенсLва којој се 9иви и на коју се у:ле9а, Jез
„умирујуће:” симJоличко: ауLориLеLа, суJјекL осLаје Jез з9раво:
осећаја усмереносLи за сеJе и Dрема 9ру:има. Као DреLхо9ник су-
?ере@а, у којем су инLернализоване очеве заJране и DреLње, и�еал
ја (е@о и�еал) ће са DроDашћу Е9иDа, неизJежно, уLицаLи и на ква-
лиLеL само: су?ере@а.5

СамоDосмаLрање, савесL и функција и9еала, као Lри основне
функције су?ере@а, Jиће о9ређене и9енLификацијом са 9ру:им
и9еализованим фи:урама, а не са оцем. После9ице Lо:а већ су
мно:о веће и значајније не:о шLо се Lо може DреLDосLавиLи и не-
:о шLо се ви9и.6 Пре све:а, Lо се о9носи на разлику унуLар су?ере@а
између зашLиLних функција и функција DосLављања циља. Она
се може ви9еLи у различиLим се:менLима љу9ско: Dонашања.
На Dример, ин9иви9уа може JиLи искрена у свом 9еловању са
9ру:има из сасвим различиLих разло:а: заLо шLо се Jоји казне о9
сLране 9ру:их (е:оисLички моLив) и казне о9 осећања кривице
(морални моLив или заJрана су?ере@а) или заLо шLо жели 9а Jу9е
виђен као искрена осоJа (нарцисLички моLив или е@о и�еал). Уко-
лико је неко вођен е@о и�еалом (жељом 9а Jу9е 9оJар ра9ник, о9ан
DријаLељ, о9ан Jрачни DарLнер, о9:оворан човек), Jиће изложен
озJиљном разочарању ако се Lакав и9еал не реализује. У Lом �и-
�и увек LреJа DреDознаLи осLавшLину мало: 9еLеLа које је нар-

5 Па9, како се Lо :овори, „свих вре9носLи” LреJа DосмаLраLи у конLексLу Dро-
DасLи Е9иDа, а не у конLексLу конкреLних DолиLичких или економских
Dрилика иако су оне, као факLори који 9елују на Dриро9у, DрисуLни на :ло-
Jалном нивоу.

6 ЗаLо је и чу9но шLо ове LемаLизације нема у Dсихоло:ији.
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цизмом желело 9а Jу9е оJјекаL неDресLане ро9иLељске наклоно-
сLи. У о9раслој 9оJи Jиће речи о DројекLивној и9еализацији
и9енLификације са ро9иLељским фи:урама или са њиховим за-
менама.

Није сDорно 9а је оно шLо човек DројекLује као свој и9еал заме-
на за из@у�љени нарцизам ње:ово: 9еLињсLва у којем је сам Jио
својим и9еалом, као шLо је Lо Фрој9 исLакао (Freud, 1986, сLр. 61).
Из:уJљени нарцизам увек је Dро:ресиван корак у развоју чији се
значај може ви9еLи најјасније у конLрасLу, о9носно Lамо :9е нар-
цизам није из:уJљен. Човек се, како каже Фрој9, ни у Lој Lачки,
као ни сваки DуL ка9а се ра9и о лиJи9у, лако не о9риче је9ном
уживано: за9овољсLва (Freud, 1986, сLр. 61). Не жели се о9рећи
нарцисLичко: савршенсLва сво: 9еLињсLва и 9а није ро9иLељске,
Dре све:а очеве, криLике, не Jи из ње:а ни излазио.7 Принуђен 9а
:а наDусLи, Dокушава 9а :а за9оJије у новом оJлику е@о-и�еала.
ОсоJа која је Dо9и:ла у сеJи и9еал којим мери своје акLуелно ја, у
великој мери ће се разликоваLи о9 9ру:о: коме Lаква усDосLава
и9еала не9осLаје. ПосLизање нарцисLичко: за9овољења из ја-и�е-
ала захLева сLално DосмаLрање Lо: Ја (свих ње:ових намера и ис-
кушења) зJо: уDоређивања са и9еалом. ЗаLо је е@о и�еал виђен као
извор морала, као онај који на9:ле9а или DосмаLра. Најкраће ре-
чено, Dо9изањем и9еала значајно се Dо9ижу захLеви само: ја. 

И�еал е@о (и�еално ја) развојно је ранија :рађа о9 е@о и�еала Lе је и
ње:ова Dозиција и функција у сLрукLури 9ру:ачија. О којој је раз-
војној Dозицији реч може се схваLиLи ка9а кажемо 9а се ра9и о
инLраDсихичком са9ржају који Dре9сLавља и9еал нарцисLичке
свемоћи чији се извор налази у и9енLификовању са изузеLним и
DресLижним осоJама, са свемоћном мајком, Dре све:а. То и9еал-
но, сLрасLвено 9ивљење неким личносLима уDућује на сLоDље-
носL е@а и и�а и DриDа9а ре:исLру има:инарно:. То указује 9а је
функција и�еал е@а, о9носно и9еализовање (сво: ја) DосLављање
циља осLварења сLања свемоћи и Dримарно: нарцизма.

О9расла личносL је она у којој и9еали е@а Dомрачују уLицај и�е-
ал е@а 9оDриносећи, уDраво захваљујући Lоме шLо су вођени
и9еалима, зрелијем функционисању. За разлику о9 е@о и�еала
који се 9осLиже :уJиLком нарцизма, и�еал е@о Dре9сLавља и9ен-
LиLеL који је већ 9осLи:нуL. И�еал е@о је и9еја е@а 9осLојно: љуJави
самим својим DосLојањем. То шLо у сиLуацијама :уJиLка љуJави

7 По9сLицај сLварању ја-и�еала Dроизашао је, како каже Фрој9, о9 :ласовима
Dосре9овано: криLичко: уLицаја ро9иLеља којима ће се касније Dри9ружи-
ли и 9ру:и ауLориLеLи (Freud 1986, сLр. 63).
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и DошLовања, и�еал е@о уверава е@о 9а не мора 9а се Dлаши (као Jез-
вре9ан) јер је сам Dо сеJи вре9ан љуJави и DошLовања, Dре9-
сLавља мир Dлаћен Dорицањем. Поре9 само: суJјекLа, Lај мир
најчешће Dлаћају и љу9и из суJјекLово: окружења који Jивају
Dро:лашени Jезвре9ним у случају 9а не 9ају DозиLиван о9раз. То
се нарочиLо 9оJро ви9и у Dоремећајима личносLи :9е је сна:а
и�еал е@а знаLно већа о9 е@о и�еала. Док е@о и�еал (и�еал ја), као само-
сLојна инLраDсихичка :рађа којом се е@о служи као DуLоказом
својих сLварних осLварења, во9и рачуна и о 9ру:има, чак и он9а
ка9а се са њима Lакмичи, и�еал е@о Lражи о9 9ру:их Dризнавање
сво: савршенсLва и своје ексклузивне Dозиције.8 БиLи вођен и9е-
јама савршенсLва Dрема којима ин9иви9уа Lежи у свом живоLу
(е@о-и�еал), шLо је конLексL су?ере@а, и DолазиLи о9 и9еје савршен-
сLва којој не LреJа нишLа 9ру:о 9о DоLвр9е вре9носLи кроз о9раз
у о:ле9алу (и�еал е@о), као DросLор не9овољно и9еализовано: су-
?ере@а, о9разиће се на Dриро9у (ниво) оJјекLних о9носа. И9еали-
зовање 9ру:е моћне фи:уре као „о:ле9ала” само је циљ којим
суJјекаL Dоново осLрварује сLање свемоћи инфанLилно: нарци-
зма. ЗависносL самовре9новања, о9носно о9ржања своје нарци-

8 На 9ру:ом месLу (То9оровић 2015, сLр. 249) указано је на Dаралелу Lехнич-
ко: наDреLка и сLрукLурално: „наDреLка“ о9 е@о и�еала 9о и�еал е@а. Скоро 9а
Jи се мо:ла оLвориLи хиDоLеза колико захвалносLи 9рушLвене мреже 9у-
:ују и�еал е@у. Ако нишLа 9ру:о, си:урно је 9а се не може Dреви9еLи е:оцен-
Lрична Dриро9а и је9но: и 9ру:о:. И 9рушLвене мреже и и�еал е@о омо:ућа-
вају љу9има 9а се 9руже, али са циљем оJјављивања 9ру:има о сеJи. Речено
на мало уDрошћенији начин: у Dрвом Dлану је DоLDуна оDсе9нуLосL соJом.
Selfie који су сLвориле 9рушLвене мреже зашLиLни је знак конценLрације
нарцисLичко: лиJи9а на нарцисLички селф. „Селфији” се хране Dажњом
јавносLи и оJожавају 9а Jу9у оJожавани. Толика DоLреJа за Lаквом храном
изазива велике DроJлеме за суJјекL уколико изосLане Lаква храна. Лична
Dромоција која се на Lај начин DосLиже свела је 9ру:о: на функцију о:ле9а-
ла чиме су е:оисLичне Lежње DреDлавиле 9рушLвено Dоље. И�еал е@о и „сел-
фији” мо:у се, са :ле9ишLа :енерације у којој се е@о и�еал оJразовао у 9ина-
мици и9енLификације са оцем, ви9еLи као 9рушLвено оDасни, али с оJзи-
ром на конLексL који 9анас вла9а и у којем се о9вија сLрукLурација Lо се не
може DрихваLиLи. До DоDушLања својој жељи ко9 о9раслих љу9и 9олази за-
Lо шLо 9анас 9еца и не знају за закон Dо9ређивања ро9иLељима (оцу) зJо:
че:а се неће Dо9ређиваLи никоме, осим соDсLвеној жељи. Као шLо су се сви
Dо9ређивали њему као 9еLеLу – омо:ућавајући му 9а искуси осећај моћи
као је9ино за9овољсLво – 9ру:и Lо LреJа 9а чине и са9а, ка9а је 9еLе о9расло.
АуLоDорLреLи у неса:ле9ивом Jроју варијаLеLа начињени Lелефонском ка-
мером, који су DреDлавили фејс�ук, заDраво само :оворе о Lој моћи коју 9ру-
:и, DозиLивним о9разом, DоLврђују. То је веома значајно месLо које суJјекLу
9оноси срећу. 
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сLичке равноLеже о9 сDољно: оJјекLа и, уоDшLе о9 сDољних Dо-
LреJа, чини суJјекL лако Dовре9љивим и склоним 9еDресивним
Dомацима. С 9ру:е сLране, Lо шLо и�еал е@о у DросLору не9овољно
и9еализовано: су?ере@а нема сDосоJносL 9а оJезJе9и а9екваLну
унуLрашњу залиху нарцисLичке хране чини и ње:ов и9енLиLеL
неDоLDуним, за разлику о9 сиLуације :9е е@о и�еал оJезJеђује нар-
цисLичку храну реализацијом DосLављених и9еала.

И�еализовани е@о са захLевом за 9ивљењем, насуDроL за9овољс-
Lву акLивносLи, оDремељен је крајње суJјекLивном Dроценом
вре9носLи и великом мо:ућношћу конфликаLа. Вођен и�еал е@ом,
суJјекаL замишља како Jи марљивошћу или неким 9ру:им „ква-
лиLеLом” мо:ао учиниLи сеJе оJјекLом 9ивљења, а не за9овољ-
сLвом које 9оJија о9 Lакво: ан:ажмана. У Lежњи за 9ивљењем
може JиLи сакривена несвесна жеља, DоLDуно суDроLна оној која
Jи се на Dовршини намеLала. Тешко је DреLDосLавиLи коју о9 Lих
DоLреJа, неизлажење у сусреL њиховим Lежњама, Dовређује. И
нај9оJронамернија Dриме9Jа 9ру:е осоJе може JиLи, кроз Dро-
јекцију, 9оживљена као о9Jацивање, нео9оJравање или Dовре9а.
Ту се усDосLавља Lра:ични кру:: из Dовређено: самовре9новања
мо:у Dроизаћи Jескрајна мржња и жу9ња за освеLом. Док је е:о
и9еал имао исDре9 сеJе норму, суJјекLово самоDошLовање и ква-
лиLеL о9Jрана зависио о9 ње:ово: „и9еала”. И9еал DроисLиче
мање из оJуке не:о из чиLаво: 9уха еDохе у којем се развија жи-
воL 9еLеLа. СLимулација аDсолуLно: ин9иви9уализма, коме је
умно:оме кумовала и сама филозофија кроз и9еал осLваривања
слоJо9е, сусDен9овала је DоLреJу сLварања DосеJне врсLе савесLи
и инLраDсихичке силе суDроLсLављене DоLреJама које Lраже за-
9овољење. Ин9иви9уализам који је DоJе9ио „реDресивно” 9ру-
шLво 9овео је и 9о ослоJађања о9 овешLалих моралних начела
Jез јасне визије како Jи LреJало 9а из:ле9ају нова морална
начела.

Тежња ка самоувећањем, која Dроизилази из и�еално@ е@а или :а
сле9и, није DуL 9а се DосLи:не савршенсLво у сеJи које инсисLира
на осећању 9ужносLи и моралној оJавези. То може ићи само из
е@о и�еала чије је осLварење или неосLварење Dраћено круDним
DозиLивним или не:аLивним Dсихичким Dосле9ицама, Dре све-
:а у Dо9ручју каLексе селфа. Дру@и су само инсLруменL којим се
лична Dромоција DосLиже у самоувећању. То је, заDраво, морал
који омо:ућава суJјекLу 9а ви9и свој селф као DозиLиван и 9а са-
:ле9а 9ру:е као носиоце „Dа9а” вре9носLи. Чак Jи се мо:ло рећи
9а је Dре9услов за осећање 9ужносLи о9рицање о9 самоувећања
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јер, како је Lо Dисао Фрој9, „самољуJље има DреDреку само у љу-
Jави Dрема 9ру:има, у љуJави Dрема оJјекLима” (Freud, 2006J,
сLр. 165). Ви9 морала који нас учи 9а :оворимо исLину, 9а изJе:а-
вамо насиље, 9а не сLуDамо у Dолне о9носе с Jлиским сро9ници-
ма, 9а о9ржавамо оJећања – као Lра:ање за чис�оћом – заснива се
на DоLреJи о9Jацивања. Ту се о9мах јавља и је9ан озJиљан Dро-
Jлем, сличан као и ко9 свих 9ру:их Dсихичких са9ржаја који ме-
њају свој износ (кванLиLеL) и о9нос. Мож9а, шLо није 9алеко о9
исLине, из:ле9а 9а је моралносL не:овала је9ино Dерверзију. Та-
кву сиLуацију, која се Lамо :9е LесLовима меримо „савесL” може
Dро:ласиLи и 9оJрим су?ере@ом, срећемо и ко9 оDсесивне неуро-
зе, меланхолије и морално: мазохизма у којима се су?ере@о раз-
вија у изванре9ну :руJосL и озJиљносL Dрема самокриLици, на
шLа је Фрој9 уDућивао још о9 е@а и и�а (Freud 2006а, сLр. 99). У оDсе-
сивној неурози морална инсLанца (суDере:о) изазива Jескрајно
кажњавање и сисLемаLско мучење оJјекLа, 9ок је још сLрашније
ко9 меланхолије :9е DосLоји чисLа кулLура на:она смрLи која
може во9иLи унишLењу е:а, како каже Е9на Ошонеси (Edna
О’Shaughnessy, 1999, сLр. 861). Ко9 морално: мазохизма, који се
може развиLи и независно о9 са9изма су?ере@а, DаLња коју у:лав-
ном изазива су?ере@о може несLаLи, како исLиче Алан Паркин
(Паркин, 1980, сLр. 308), ка9а се је9на врсLа DаLње (неуроLске) ме-
ња 9ру:ом (несрећан Jрак, :уJиLак новца, оDасна JолесL). ЗJо:
Lо:а Мелман Dозива на резервисаносL или, Jоље речено, на крај-
њи оDрез у квалификацији осоJе као „неморалне”. Само су Dер-
верзни Dриковани за моралносL, они хоће 9а усDосLаве ре9 у Jи-
ло каквој сре9ини, укључујући и DсихоаналиLичку сре9ину
(Мелман, 2006, сLр. 157).

ПосLоји моненаL који Lу сиLуацију Dрево9и у оDшLи DринциD.
Реч је о нечему шLо Jи се мо:ло назваLи нарцис�ички сценарио ро-
�и�ељс�ва у којем нарцисLички о9нос ро9иLеља Dрема 9еци ко-
е:зисLира с оJјекLним о9носима :9е је 9еLе вољено као о9војено
Jиће (Манзано, Палацио ЕсDаса, Зилкха 1999, сLр. 467). У времену
ка9а ро9иLељи DриDисују свом 9еLеLу сваку мо:ућу Dерфекцију
занемарујући Jило коју 9еLеLову ману, ро9иLељи заDраво 9оJи-
јају Dривиле:ије којих су се 9авно о9рекли или којих су се мора-
ли о9рећи. У виђењу сво:а 9еLеLа, онако како су нека9а зами-
шљали сеJе, јасно је 9а се ро9иLељски лични нарцизам Dоново
рађа. Ту се мулLиDлицира и:ра са нарцизмом ро9иLељ – 9еLе у
којој се :уJи Dреношење ро9иLељско: е@о и�еала на 9еLе заLо шLо
је само 9еLе и9еал. Тиме се оно шLо је, како Фрој9 каже, DриDа9а-
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ло нај9уJљем 9елу Dсихе свако: о9 нас и шLо је Dо нашој скали
вре9носLи Jило највише, DреLвара у оJликовање и9еала (Freud,
2006а, сLр. 101) и :уJи се, а развој се заусLавља на нарцизму. Дру-
:и и осећај 9ужносLи Dрема 9ру:има смешLени су у Lај оквир. Не
залазећи у Dо9ручје морала, LреJа Dо:ле9аLи чесLе оJлике љу-
Jавних о9носа о9раслих :9е суJјекаL сLавља своју инфанLилну
осоJу у љуJавни оJјекаL, Dо мо:ућносLи знаLно млађи о9 сеJе,
:9е и:ра уло:у и9еалне мајке сво: 9еLеLа, какву је желео имаLи.
Ко9 овакво: о9носа, у којем се суJјекаL и9енLификовао са својом
мајком која је за9овољавала сваку ње:ову DоLреJу, захLев или
жељу и :9е није DосLојала DоLреJа о9рицања јасно је 9а суJјекаL
воли сеJе у свом DарLнеру. Овако служење љу9има као оруђем и
у љуJавне сврхе :овори о уки9ању е@о и�еала. Вре9носLи само сле-
9е Lо уки9ање смешLајући се у DросLор које оно сLвара. Ка9а не-
ма и�еала који осуђује е@о, 9озвољено је све шLо је корисно, макар
Lо Jило и оно шLо није „чисLо”. Јасно је 9а се не смемо DревариLи
и DомислиLи 9а је Dриро9а DоJеђена. „ПосLоје елеменLи који из-
мичу свакој човековој конLроли” (Freud, 2006J, сLр. 226). Врло
мно:о кулLурних љу9и, каже Фрој9, и Dоре9 Lо:а шLо Jи усLукну-
ли Dре9 уJисLвом и ро9оскрвнућем, не ускраћују сеJи за9овоље-
ње :рамзивосLи, а:ресивносLи, сексуалних DрохLева, не Dро-
DушLају Dрилику 9а 9ру:о:а слажу, Dреваре, оклевеLају ако Dри
Lом мо:у 9а Dрођу Jез казне. То је, нема сумње, увек Jило Lако Lо-
ком мно:их кулLурних еDоха (Freud, 2006J, сLр. 222). Наша сла-
JосL и JесDомоћносL свакако кваре веру у „Dрави селф” – који је
иDак осLварљив кроз DсихоLераDију којом се DосLиже искораче-
ње из фанLазма.
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SUMMARY DEGRADATION OF (MORAL) VALUES IN THE CONTEXT 
OF THE EGO IDEAL AND THE IDEAL EGO

All conclusions about some psychological characteristics or
content must derive from relations of social, or better yet, epochal
changes and structure they create. General agreement – admittedly
biased and without access to a constant fact which is not close to any
transitional movements – that the times are unstable – does not end
with a precise understanding of how much would that instability
reflect on the formation of a stable character. It could be said that
this particular level of structuration, which connects “the external”
and “the internal”, is consistently absent in most theories. This espe-
cially applies to our central self, our consciousness, the authoritative
part of us that sets standards and has been wrongly equated with
universal truths, general principles and something that is considered
to be common to all people. All complexity of formation of the super-
ego, as the lastly formed instance that is also responsible for the
sense of duty or the sense of moral obligation, has always been a
result of the current form of structuration and has always been real-
ized, more or less, as a distorted memory of certain, quite
determined, events that a subject was overwhelmed with.

If we listen to our own tendencies toward instability, we will not
fall into the trap which is often present when describing ourselves,
i.e. the belief that we have “a real self”, common to all human beings,
whose requests are more important than requests of all others.
However, outside of dynamic psychology, it would be difficult to
understand how Lacan’s “split entity” could ever have “a real self”
whose requests are, especially concerning morality, more important
than all other requests. Human nature has most easily been intro-
duced into the norm by those ideals that had insisted on denial, and
are located in the ego ideal. When “ideals” moved, usually behind a
screen of freedom and urge for individualization, the pleasure
returned to nature in the form of ego ideals that knew the answer to
the question, “What is good for a man’s life?” It is, as a reality princi-
ple, located in egocentric context, but no longer as an individual
excess, but rather as a general, universal truth. Individualism, as the
supreme value, has allowed different people to keep different views
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on what is a good life. While the ego ideal extolled people to make a
compromise in which, of course, they had to forgo nature for the
sake of culture, ideal ego approves all bypasses of the law if it is good
for the subject. It could almost be said that the system of ego ideal,
which is valued less and less, makes values as they are. There is no
degradation whatsoever because cancelling of differences and
boundaries leads to uniformity where the difference between the
right and wrong is reduced to personal good. “An inner voice” that
dictates duties to the subject and indicates where good and evil are in
opposition as pure or impure, was suspended. Ideal ego is not an ally
of the law because it does not care for the subject’s well-being. Unlike
it, the ego ideal was giving satisfaction by its realization. No matter
how strange it might seem, the highest value in a man (moral values)
is most deeply associated with the lowest, with his pure nature.
Therefore, it is difficult, if not impossible, to answer the question,
“What is my true self?” to a man who wonders what it is human
nature. For psychoanalysis, it is hard to accept that naive “clear
understanding of self” and own values, which starts from Plato. And
that was particularly difficult when, instead of compensated narcis-
sism in the ego ideal, he continued his life in the ideal ego.

KEY WORDS: values, “degradation” of values, moral, norm, superego, ego idea,
ideal ego, pure-good, bad-impure.


