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ГРАД УВРЕ ДА
(Ди ди је Ери бон: По вра так у Ремс, пре ве ла с фран цу ског Ми ле на Осто јић, 

Сан дорф, За греб, 2019)

Де сет го ди на на кон ори ги нал ног из да ња књи ге Re to ur à Re ims, за гре бач ки „Сан-
дорф“ об ја вљу је пре вод овог је дин стве ног и ути цај ног шти ва фран цу ског фи ло зо фа 
и со ци о ло га Ди ди јеа Ери бо на (1953), ау то ра број них сту ди ја ме ђу ко ји ма је и би о гра-
фи ја Ми ше ла Фу коа.1

По вра так у Ремс је есе ји стич ка ау то а на ли за и ин тим на ис по вест чвр сто уси дре на 
у по ли тич ко-дру штве ну ствар ност. На сва кој стра ни ци по твр ђу је се ау то ров кре до да 
је „ин ди ви ду ал на ге не а ло ги ја нео дво ји ва од дру штве не ар хе о ло ги је и то по ло ги је“, 
чи ме се умно го ме не ги ра нео ли бе рал на кон зер ва тив на иде ја о при ви ле го ва њу ин ди-
ви ду ал них прег ну ћа и од го вор но сти. 

Ко ли ко је ком плек сан бег и ко ји улог под ра зу ме ва по вра так? Ка ко упра вља ти сво-
јим од но сом с про шло шћу ко је се сти ди мо? Ово су не ка од пи та ња-во ди ља ко ја ис кр-
са ва ју кроз по ку шај из ми ре ња са са мим со бом, оним де лом се бе ко ји смо од би ли, 
од ба ци ли и ко јег смо се од ре кли.

Оно из че га смо се ис трг ну ли или смо се хтје ли ис трг ну ти и да ље је ин те гра тив ни 
дио оно га што је смо. (...)

Сви јет нас стал но по зи ва на ред, ре ак ти ви ра ју ћи та ко ста ре осје ћа је ко је би смо 
ра ди је за бо ра ви ли, ко је кат кад ми сли мо да уи сти ну и је смо за бо ра ви ли.

Чак и он да ка да је са свим лич на, фо то гра фи ја све до чи о по ли тич ком кон тек сту 
јед ног вре ме на. На фо то гра фи ја ма, ка ко твр ди Ери бон, мо жда и ви ше не го на жи вим 
љу ди ма у по кре ту, по сма тра чу се ну ди кла сна ди мен зи ја да тих те ла. Ови есе ји не 
пред ста вља ју тек ин тим но, пси хо а на ли тич ко де ши фро ва ње или раз ра чу на ва ње с 
вла сти тим тра у ма ма, ко ли ко по нов но сме шта ње и раз ме шта ње по је дин ца и ње го ве 
исто ри је у ви ше рав ни и на ви ше ни воа, уну тар кла сног си сте ма, хи је рар хи ја и ко ор-
ди на та дру штве ног све та ко је ту исто ри ју оцр та ва ју. 

При ват но је про из ве де но јав ном сфе ром. Нор ме про из во де на шу пси ху и на шу су бјек
тив ност.

Ка да ка же да су „ка зне уси ја ним же ље зом ути сну те у на ша ра ме на у тре нут ку 
ро ђе ња“, ау тор не го во ри о лич ном, по ро дич ном на сле ђу, већ о су ро вом кла сном 

1 Из да вач ка ку ћа „Кар пос“ об ја ви ла је ову књи гу у пре во ду Је ле не Ста кић, 2014. го ди не.
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де тер ми ни зму, осе ћа ју ћи да је „свет од ко га је по бе гао и да ље ути снут у ње го ве ми сли 
и уре зан у ње го во те ло“. Оту да са ма иде ја по врат ка под ра зу ме ва из ве сну ре тра у ма-
ти за ци ју, по нов но из ла га ње по вре да ма за ко је је ве ро вао да су за ле че не.

Пи шу ћи о пер фид ном си сте му са мо е ли ми на ци је то ком шко ло ва ња, Ери бон на гла-
ша ва да при пад ност кла си де тер ми ни ше чак на ше скло но сти или уку се. Љу ди „би ра-
ју“ оно на шта су већ осу ђе ни. Дру штве на пре су да је про ви зор на и не пра вед на, а 
обра зов ни си стем у ка пи та ли стич ком си сте му бе со муч но ре про ду ку је не про пу сност 
из ме ђу кла сно не по мир љи вих све то ва. 

Ери бон упу ћу је на рас кол ко ји на ста је из ме ђу при ви ле ги ја ко је су пред у слов да би 
се уоп ште пи са ло о рад нич кој кла си и уда ља ва ња од са ме рад нич ке кла се ко ју та иста 
по зи ци ја под ра зу ме ва. Кла сно су прот ста вље ни све то ви при па да ју раз ли чи тим тем-
по рал но сти ма. 

Бу ду ћи да пре фе ри ра со ци о ло шки во ка бу лар на спрам пси хо а на ли тич ког, ау то ро во 
ви ђе ње ме лан хо ли је скоп ча но је с „рас це пље ним ха би ту сом“ (Бур ди је), или фе но ме-
ном „кла сног пре бе га“, ка ко се бе на зи ва. У ње му ме ан дри ра ју два соп ства – оно ко је 
иде а ли зу је рад нич ку кла су, во ђе но оста ци ма кла сног ин стинк та или ше зде се то сма-
шким сло га ни ма и оно ко је је сна жно осе ћа ло од бој ност и стид пре ма ње ној ствар но сти 
и по је дин ци ма ко ји је чи не.

За што сам у ци је ло ти је ло по у ну трио хи је рар хи је дру штве ног сви је та док се ин те
лек ту ал но и по ли тич ки бо рим про тив њих?

При каз по ста ја ња ау то ра су бјек том пре кла па се са пу тем ко ји пре ла зи са ма рад-
нич ка кла са, од иде о ло шки ле ве, при вр же не Ко му ни стич кој пар ти ји, за ко ју је гла са ње 
пред ста вља ло чин ко лек тив ног по твр ђи ва ња вла сти те по ли тич ке сна ге, до раз је ди-
ње не, „на ци о нал но об је ди ње не“, де сне, за ко ју су ан ти и ми грант ски афек ти по ста ли 
„жа ри ште по ли тич ке пре о ку па ци је“. Ери бон ма пи ра ге не а ло ги ју ове тран сфор ма ци је, 
да ју ћи вр ло пре ци зну ана ли зу про ме не дру штве не па ра диг ме и не ста ја ња чи та вог 
јед ног дис кур са и на сле ђа рад нич ке кул ту ре, прак се и бор бе. 

Ње го ва по ро дич на исто ри ја умно го ме је исто ри ја са ме рад нич ке кла се. „Је дан од 
бра ће мог оца по стао је ло пов (...) као бес кућ ник је умро на ули ци“, „дјед ми је био 
сто лар, умро је у 54. го ди ни од ра ка гр ла“, дру ги је био пе рач про зо ра, „ба ка је чи сти-
ла уре де да за ра ди за жи вот“, отац је „по хлад но ћи шам пањ ске зи ме би ци клом пре-
ла зио по два де сет ки ло ме та ра да би на ба вио хра ну“. И на кон три де сет пет го ди на, та 
исто ри ја се и да ље, без из у зет ка, уре зу је у жи во те ње го ве бра ће, па и њи хо ве де це: 
„не за по слен“, „зи дар“, „ра ди у твор ни ци“, „ра ди у вин ском по дру му“, „жи ви од со ци-
јал не по мо ћи, јер му је пре но ше ње жи во тињ ских тру па ла уни шти ло ле ђа“. О оцу го во-
ри као о не га тив ном мо де лу, не га тив ној ре фе рент ној тач ки у од но су на ко ју је гра дио 
се бе, о не ко ме с ким ни ка да за пра во ни је раз го ва рао, ко га ни је по зна вао, о га ђе њу и 
мр жњи ко ја мо жда, ка ко је пи сао и Џејмс Бол двин, пред ста вља по ку шај да се из бег не 
су о ча ва ње с бо лом. 

Зна ко вит је и осврт на суд би не же на (прет ки ња) по тла че них ма те рин ством од ко-
јих су не ке има ле ви ше од де се то ро де це, на ба ку ко ју „је ње зин отац из ба цио из ку ће 
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кад је при мје тио да је труд на“, као и на за твор ске ка зне услед иле гал ног абор ту са. 
„Те ло рад ни це, ка ко ста ри“, пи ше Ери бон, „у сва ком по гле ду по ка зу је шта је исти на 
кла сне ег зи стен ци је.“ Њен жи вот, ма хом ли шен љу ба ви, а пун при ну де, уро њен је у 
сва ко днев но на си ље, где је пре зир на чин жи во та, а „по ни жа ва ње дру гих ла ко и јед-
но став но као ди са ње“.

Ремс је кла сно по де ље ни „град увре да“. Пред гра ђе у ком је ау тор од ра стао мо же 
се опи са ти као ме сто на ком жи ве со ци јал но из гна ни, као сво је вр сни ге то или „по зор-
ни ца ла тент ног гра ђан ског ра та“ у ко јој со ци јал на се гре га ци ја иде ру ку под ру ку са 
ур ба ном се гре га ци јом, од но сно „рур ба ни за ци јом“. Чак и „штај ге“, или сво је вр сне шко-
ле геј жи во та, иа ко пред ста вља ју рет ка ме ста на ко ји ма се де ша ва су да ра ње раз ли-
чи тих кла сних ха би ту са, ло ка ли те ти су ко је про го ни исто ри ја на си ља, на ко ји ма се 
ко ра ча тан ком ли ни јом из ме ђу „ра ња ва ју ћег зна че ња ре чи увре де и ње ног по нов ног 
при сва ја ња“.

У хра бром и бес по штед ном ау то кри тич ком су сре ту са не ка да шњим со бом, или са 
вер зи јом се бе ка квом је мо гао по ста ти, ау тор уви ђа да по вра так ни је мо гућ, јер је 
не мо гу ће та ко ла ко сру ши ти пре пре ке ко је су се уз мно го са мо о дри ца ња гра ди ле 
го ди на ма. Оста је ле ко ви та спо зна ја да се ма кар сим бо лич ким „пре ме ра ва њем уда ље-
но сти“ мо же окон ча ти из гнан ство и пат ња ко ју оно под ра зу ме ва.


