
183

Б Л О Г

КРАЉ ЛАЈ И ПО ЛИ ТИ КА

или ка ко обо га љи ти мо дер ног Еди па

Сре тен Ма рић је у сво јим Бе ле шка ма по во дом Ес хи ла пот пу но 
рас ту рио мит о Еди пу по ка зав ши да нај ве ћи „ком плек саш” у ан тич кој 
тра ге ди ји ипак ни је син те бан ског кра ља, ка ко је то сво је вре ме но ми слио 
Фројд, већ упра во сам краљ Те бе. Пси хо а на ли за је, да кле, по Ма ри ћу 
пре ви дје ла је дан опа сни ји, ак ту ел ни ји и пер ма нент ни ји дру штве ни про
блем. С тим у ве зи, чи ни се да мо дер на по ли ти ка по је ди них дру шта ва, 
о би ло ком сте пе ну вла сти да је ри јеч, већ ду же вре ме на бо лу је од истог 
оног ком плек са од ко јег је бо ло вао и сам Лај. То је ком плекс „ефе мер но
сти”. Ком плекс ко ји се мо же опи са ти и као страх од на сљед ни ка, страх од 
смје не и пре да је вла сти/пре сто ла/фо те ље, оп се сив но чу ва ње по зи ци ја 
ко је са ме по се би под ра зу ми је ва ју не ка кву моћ. Ла јев ком плекс, да кле, 
пред ста вља во љу за моћ за рад мо ћи са ме и во љу за власт за рад са ме вла
сти. Тај ком плекс при су тан је код оних ко ји сје да њем на пре сто/фо те љу 
пре у зи ма ју моћ по зи ци је, али сво јим сје да њем по зи ци ју не чи не моћ ни
јом. Моћ ни јом у оном сми слу ри је чи да ће сво јим дје ли ма за слу жи ти 
оно што ни јед на по зи ци ја са ма по се би не га ран ту је: по што ва ње и по вје
ре ње оних над ко ји ма се вла да, од но сно по сје ду је из вје сна моћ. 

Ка квим ће се, ме ђу тим, лу кав ством по слу жи ти мо дер ни „вла да ри” 
ка ко би обез би је ди ли соп стве но тра ја ње на не за слу же но при гра бље ним 
функ ци ја ма и ка ко би што ду же др жа ли пре сто под сво јим ду пе том? 
По слу жи ће се истим оним три ком ко јим се сво је вре ме но по слу жио Лај. 
Су шти на тог три ка је да се обо га љи Едип. Да се по тен ци јал ни на сљед
ник учи ни кља стим „ка ко ни ка да не би мо гао да сту па си гур ним, пу ним 
ко ра ци ма на при јед”. Да се онај ко ји би мо гао да их сврг не са вла сти и 
по ста ви на мје сто ко је им при па да оне спо со би за та кав чин. Пр во бит ном 
Ла ју про ма кло је оно што ни је ње го вој мо дер ној ин кар на ци ји. 

Пр во бит ни Лај за не ма рио је чи ње ни цу да се си гур ни и пу ни ко ра ци, 
за ко је је же лио да оне спо со би си на, не пра ве но га ма. За раз ли ку од ње га, 
мо дер ни Лај је сво јој дје ци обо га љио сви јест, а са та ко обо га ље ном дје цом 
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сва ко мо же да се игра ка ко хо ће. Та ко су дје ца, ко ја су би ла гра ђа ни Те бе, 
по ста ла пред мет над ко јим се у њој вла да. Јед не је уби је дио ка ко је Те ба 
одав но про па ла и ка ко све ви ше без на де жно про па да. Ка ко у њој не по
сто ји ви ше ни шта ври јед но што би се мо гло спа си ти и што би их мо гло 
за ни ма ти. Уга сио им је, да кле, сва ки об лик на де и вје ре у иде ју да се за 
Те бу ври је ди бо ри ти. Та ко обо га ље не Еди пе не ма по тре бе тје ра ти. Они 
на пу шта ју сво ју Те бу са ми, без ика квог ин те ре со ва ња за њу, же ле ћи да 
је што при је за бо ра ве. Дру ге, амо рал не и бес кру пу ло зне, али и оне нај
у гро же ни је, увје рио је ка ко је је ди ни кључ оп стан ка у Те би слу же ње 
ње му. По ни зно и под ви је ног ре па ко јим се сти дљи во ма ше. Пр ви ма је 
по да рио шу га ве ко ма ди ће вла сти, ка ко би за до во љио њи хов его. Дру ги ма, 
оним нај у гро же ни ји ма, по ну дио је бу ђа во пар че хље ба, до вољ но тек то
ли ко да се пре жи ви. Њи хо ву по кор ност оправ да ва страх да се и то бу ђа во 
пар че хље ба не из гу би. Ве зао их је, да кле, при вид ним осје ћа њем мо ћи 
и на лич јем ег зи стен ци је ка ко би му, за хвал ни, за уз врат по мо гли да што 
бр же обо га љи оста так Те бе. Тој пре о ста лој дје ци, нај јед но став ни је ре че но, 
зга дио је по ли ти ку. Уби је дио их је ка ко је она не што чи ме уоп ште не би 
тре ба ло да се за ма ра ју. Ка ко је сва ка по ли ти ка апри о ри ло ша по ли ти ка 
и ка ко се по ли ти ком ба ве са мо кри ми нал ци и де ма го зи. Та ко об ли ко ва
на сви јест омо гу ћи ла је да се мо дер ном Те бом ла ко и ду го вла да. Та ква 
сви јест ни је са мо уру ши ла иде ју ан тич ког по ли са у мо дер ној Те би, ни је 
са мо ус кра ти ла ње ним гра ђа ни ма јед ну вр сту зна ња и јед ну мо гућ ност 
дје ло ва ња, већ их је оса ка ти ла и за јед ну вр сту еле мен тар ног пра ва. То 
је, да кле, циљ: ка ко би Ла је ви вла да ли што ду же нео п ход но је ство ри ти 
ин ди спо ни ра не, де по ли ти зо ва не, па ци фи ко ва не Еди пе, ко јим ће се Лај 
ин тим но га ди ти, али ко ји не ће би ти спо соб ни ни за шта.

Ипак, не би тре ба ло ола ко за не ма ри ти чи ње ни цу да је вла да ви на 
Ла ја за пра во вла да ви на под Сфин гом. Вла да ви на под јед ном моћ ни јом 
си лом ко јом ро бу ју и сам Лај и сви гра ђа ни Те бе. Али мо дер ном Ла ју не 
сме та да се и он не ко ме кла ња, до кле год има оних ко ји ће се кла ња ти 
ње му. Ла је ва вла да ви на је вла да ви на под ко јом ве ћи ни те бан ских гра
ђа на ни ка да не ће би ти до бро, јер Ла ја гра ђа ни те бан ски не за ни ма ју. Он 
сво ју по зи ци ју не ви ди као дио јед не за јед ни це, већ као по зи ци ју ко ја га 
из те за јед ни це из два ја. Ла ја за ни ма ју са мо бе не фи ци је ње го ве фо те ље, 
али не и од го вор но сти ко је та фо те ља под ра зу ми је ва. Гра ђа ни ма Те бе, 
ме ђу тим, по тре бан је не ко ко је спо со бан да над му дри Сфин гу. Не ко ко 
мо же да ри је ши ње ну за го нет ку и та ко осло бо ди Те бу. Тај не ко мо рао 
би да бу де па мет ни ји од Сфин ге, а пле ме ни ти ји и ху ма ни ји од Ла ја. Не ко 
ко не ће бо га љи ти сво ју дје цу, већ ће им по ма га ти да по ста ну ин те лек ту
ал но су пер и ор ни ја. Тај не ко мо рао би да бу де пред став ник ча сне ин те
лек ту ал не ели те ко ја ће бра ни ти ин те ре се Те бе и ко ја ће по ка за ти ка ко 
је Те ба по лис до сто јан сва ког по што ва ња. Ка да се не ко та кав бу де по ја
вио ис пред Сфин ге, она ће са ма оти ћи.
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Да би се та ко не што уоп ште де си ло, гра ђа ни Те бе мо ра ли би да за
кр пе еди пов ске ру пе у соп стве ној сви је сти, јер они ни су пред о дре ђе ни 
да бу ду не чи ји ро бо ви, а Те ба не по сто ји да би би ла не чи ја ко ло ни ја. Тек 
ка да за ли је че кља стост соп стве не сви је сти, тек он да ће ме ђу њи ма мо ћи 
да се по ја ви мо дер ни Едип ко јег ће они би ти ка дри да пре по зна ју. Ту 
кља стост за ли је чи ће та ко што не ће зна ти са мо оно што им не ко ка же да 
тре ба да зна ју и што не ће про во ди ти ври је ме са мо она ко ка ко им не ко 
на ме ће да га про во де. Ме ђу тим, да би Те ба под мо дер ним Еди пом би ла 
срећ на, мо дер ни Едип не би смио да бу де пот пу но пре сли ка на ко пи ја свог 
тра гич ног мит ског прет ход ни ка. Мо дер ни Едип, за пра во, не би смио да 
бу де тра ги чан, а то зна чи да би мо рао да бу де без ком плек са: и без свог, 
Еди по вог, и без оног ко ји је на сли је дио од Ла ја. Та кав Едип био би при
мјер јед ног ван се риј ског спо ја вр хун ског мо ра ла, вр хун ске пле ме ни то
сти, вр хун ске хра бро сти и вр хун ског зна ња. Ван се риј ског спо ја ко ји не 
стра да због кља сто сти, већ ту кља стост пре ва зи ла зи и кон ти ну и ра но 
тра је про ду жа ва ју ћи свој жи вот кроз сво је на сљед ни ке. Та кав Едип би 
сва ку по зи ци ју на ко ју до ђе учи нио моћ ни јом не го што она са ма по се би 
је сте. Тек под та квим Еди пом и са та квом сви је шћу ста нов ни штво би по
ста ви ло но ве ин те лек ту ал не и ду хов не кри те ри ју ме ко ји би жи вот у Те би 
учи ни ли љеп шим.
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