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ПО СЛЕД ЊИ ВИК ТО РИ ЈА НАЦ НА ОРИ ЈЕН ТУ
(Џеф Да јер: Џеф у Ве не ци ји, смрт у Бе на ре су, пре вео с ен гле ског  

Алек сан дар Ми ла јић, Bo o ka, Бе о град, 2017)

Што је чо век спрем ни ји да на пу сти дом сво је кул ту ре, уто ли ко 
лак ше су ди о њој, и о чи та вом све ту, с ду хов ном дис тан цом и 
ве ли ко ду шно шћу ко ји су нео п ход ни за истин ску ви зи ју. Уто ли
ко лак ше, та ко ђе, про це њу је са мог се бе и стра не кул ту ре, ком
би ну ју ћи на исти на чин при сност и дис тан цу.

Едвард В. Са ид

Са ста вљен из два де ла, ро ман Џеф у Ве не ци ји, смрт у Бе на ре су Џе фа Да је ра (1958) 
од ли ку је се ди на мич ним на ра тив ним по ступ ком про мен љи ве фо ка ли за ци је и при по-
вед них ли ца, уз то пос двој ни штва за сно ван на ге о граф ском по ме ра њу лу та лач ки 
на стро је ног про та го ни сте, да би у дру гом де лу пле ди рао еле мен те пу то пи сне про зе. 
Зна ко ви и ци та ти кул ту ре за пад не ци ви ли за ци је из пр вог де ла пре пли ћу се са ци ви-
ли за циј ским и кул тур ним зна ко ви ма Ис то ка у дру гом де лу ро ма на. Украт ко, по сре ди 
су чи та ња Ори јен та по сред ством евр оп ских или за пад них зна ња о Ори јен ту, као си-
но ни му за евр оп ску до ми на ци ју над Ори јен том, што се ефект но су прот ста вља сва кој 
екс цен трич но сти про та го ни сте ро ма на. Не пре кид ним сти ли зо ва ним, ин тер тек сту ал-
ним ин тер вен ци ја ма и бо га том кул тур ном ци тат но шћу, ова про за од ви ја се у го р ко-
ху мор ном и иро ниј ском кљу чу Да је ро вог нео спор ног при по ве дач ког та лен та. 

Пр ви део ро ма на от по чи ње ус пут ним освр том на по ли тич ку тен зи ју из ме ђу За па-
да и Ис то ка из ју на 2003, ко ји да је оквир и вре ме рад ње пр вог де ла, ево ци ра ју ћи 
аме рич ки на пад на Ирак под Са да мо вом прет њом упо тре бе ну кле ар ног на о ру жа ња. 
На пе та ат мос фе ра на гло бал ном пла ну пред ста вља увод у лич но ег зи стен ци јал но 
ста ње ци нич ног, сре до веч ног, сло бод ног но ви на ра, Џе фри ја Ат ма на. Оп хр ван ха мле-
тов ском ди ле мом – сла њем или не сла њем имеј ла уред ни ку ча со пи са за кул ту ру Кал
чер ко јим об ја вљу је од у ста ја ње од ви ше го ди шњег (15) пи са ња ру тин ских чла на ка о 
до га ђа ји ма из сфе ре умет но сти, и осло бо ђе ње од те сних ро ко ва са ко јим се но си са 
гну ша њем – оста је, бар на крат ко, без мо гућ но сти по зи тив ног раз ре ше ња. Џеф оста је 
у ста њу од ло же ног де ла ња усло вљен при ви ле ги ја ма ко је му пру жа по сао хо но рар ног 
но ви на ра, пре не го га по но во на пу сти ма ло пре ђа шњи план. Од ми сли о му ци пи са ња, 
као ма ни фе ста ци ји кри зе иден ти те та, од но сно сред њих го ди на, и иде ји о сла њу имеј-
ла о от ка зу од вра ти ће му по слов ни пред лог о од ла ску у Ве не ци ју да, као и не ко ли ко 
го ди на ра ни је (1999), из ве шта ва са те ку ћег Би је на ла и ура ди ин тер вју са су пру гом 
по зна тог умет ни ка. Иа ко сти же у ре ла тив но по зна ту му умет нич ку сре ди ну и град, 
Џе фо ва ре пу та ци ја тј. ста тус у умет нич ким кру го ви ма и хи је рар хи ји кул тур них де лат-
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ни ка Би је на ла из ме шта га из цен тра зби ва ња за јед ни це при ви ле го ва них, без мо гућ-
но сти при су ство ва ња свим ва жним умет нич ким до га ђа ји ма и, из над све га, за ба ва ма. 
Џе фу би тре ба ло да по нов ни бо ра вак ако не са свим са вла да он да ма кар учи ни под-
но шљи вом тре нут ну кри зу; да у не ко ли ко да на бо рав ка ство ри се би при ли ку за жи вот 
устро јен не окол но сти ма, већ вла сти тим мо гућ но сти ма, во љи и сло бо ди ко је се ну де 
до ла ском у атрак тив ну сре ди ну. 

До ла зак на Би је на ле је као да сте се об ре ли у ча роб ном кра љев ству из о би ља. [...]

До ђе те у Ве не ци ју, ви ди те го ми лу умет нич ких де ла, иде те на жур ке, пи је те као смук, 
са ти ма лу пе та те глу по сти и на кра ју се вра ти те у Лон дон с на та ло же ном гла во бо љом, 
оште ће ном је тром, го то во пра зном бе ле жни цом и бла гим пец ка њем пред из би ја ње хер
пе са.

У не из бе жном ди ја ло гу са ро ма ном Смрт у Ве не ци ји То ма са Ма на, Да јер тра си ра 
иро ни ју пре ма мо жда нај у пе ча тљи ви јој сце ни из Ма но вог ро ма на. До пу шта ју ћи се би 
ка приц вре ме шног Гу ста ва фон Ашен ба ха, Џеф ће, ме ђу ства ри ма ко је тре ба да оба ви 
пред пут у Ве не ци ју, при у шти се би трет ман фар ба ња про се де ко се – сим бо лич ки, 
екс пли цит ни до каз по тре бе за жи вот ном про ме ном, под мла ђи ва њем, иде јом о естет-
ској ком пен за ци ји смрт но сти. Сле де ћи мо дел свог ли те рар ног под сти ца ја, по ма ло 
оче ки ва но и пред ви дљи во, усле ди ће ро ман тич на епи зо да са знат но мла ђом де вој ком, 
Ло ром Фри мен – га ле рист ки њом из Лос Ан ђе ле са, са сим па ти ја ма пре ма Ис то ку, на-
ро чи то Ин ди ји и гра ду Бе на ре су у ко јем же ли да во ди ин ве сти ци о ни фонд. Естет ске, 
ре кли би смо, лар пур лар ти стич ке скло но сти Ма но вог Ашен ба ха, код Да је ра би ва ју 
суп сти ту и са не чул ним афек ти ма ко ји ма је во ђен естет ски нерв хе до ни стич ки на стро-
је ног Џе фа. У на из глед хо ли вуд ском за пле ту, са мно штвом ми кро на ра тив них сег ме-
на та ис пу ње них до га ђа ји ма ко ји сле де основ ну на ра тив ну ли ни ју, Да је ров при по ве-
дач ки при ступ ар ти ку ли ше ро ма неск ну сна гу и упе ча тљи вост све до че ња ко ји ути ру 
пут дру гом де лу ро ма на где ће кул ми ни ра ти. 

Би ло да те ма ти зу је по се те из ло жба ма Би је на ла, афир ми ше и су че ља ва чи та ње, 
раз у ме ва ње и ста во ве о кон цеп ту ал ној и кла сич ној умет но сти, или при ка зу је про вод, 
лук су зне жур ке и гла му ро зне те ре вен ке та ко зва не ели те, свет ро бе и кар не вал ску 
рас по ја са ност, Да јер на сту па про ниц љи во и са ду хо ви тим опа ска ма, раз ди ре по ја ве 
са р ка стич ним и кри тич ким уви ди ма. При зо ре Ве не ци је, то по ни ме и ар хи тек ту ру у 
свом ау тен тич ном и по вла шће ном ви ду, од но сно ту ри стич ко-спек та кал ски до жи вљај 
гра да, Да је ров при по ве дач тре ти ра као ди зни лен ди за ци ју, за бав ни парк за од ра сле 
ко ји бе со муч но екс пло а ти ше зна ко ве/ре сур се кул тур них до ба ра на ра чун кон зу ме ри-
зма, ко мер ци јал них ин те ре са под еги дом ег зо тич но сти из има ги на ри јум ских бе де ке ра.

Из да на у дан, сто ти на ма го ди на, Ве не ци ја сва ког ју тра уста је и на вла чи ту ма ску 
ствар ног гра да, иа ко свак жи ви зна да она по сто ји са мо због ту ри ста.

[...]
Не по сто ји пра ва Ве не ци ја. Пра ва Ве не ци ја је, и увек је би ла, она Ве не ци ја с раз глед ни ца, 

фо то гра фи ја и из фил мо ва. И то ни је ни шта но во.
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При по ве дач као да фин ги ра Бо дри ја ро во по и ма ње си му ла кру ма и стра те ги је ствар-
ног, од но сно (не)мо гућ но сти да се про из ве де илу зи ја: „Не ра ди се ви ше о не кој ла жној 
пред ста ви ствар но сти (иде о ло ги ја), ра ди се о при кри ва њу да ствар но ви ше ни је ствар-
но, да кле, о спа са ва њу прин ци па ствар но сти. Оно што је Ди зни лен ду има ги нар но 
ни је ни исти ни то ни ла жно, то је не ка ма ши на раз у ве ра ва ња по де ше на да у су прот ном 
по љу ре ге не ри ше фик ци ју ствар ног.”18 Ово је осо би то из ра же но на пла ну ин тер пре-
та ци је по је ди них умет нич ких по став ки и ин ста ла ци ја кон цеп ту ал них умет ни ка на 
Би је на лу, ко ји, бар пре ма њи хо вим опи си ма, про пи ту ју на ре че ну ре ла ци ју. Ме ђу тим, 
прем да ни су ли ше ни кон тек ста у ко јем се ја вља ју, де ла се под вр га ва ју пре вред но ва-
њу и ба на ли за ци ји. 

Ма ко ли ко не ве ро ват но зву ча ло, у це лом том мо ру умет но сти би ло је ма ло то га да 
се ви ди, или бар ма ло то га вред ног гле да ња. Мно ге по став ке би ле су чи сто тра ће ње очи ју.

Ве не ци ја у Џе фо вом, од но сно по гле ду при по ве да ча, за хва љу ју ћи ар хи тек то ни ци, 
кон цен тра ци ји умет нич ких де ла и сти ло ва ра ни јих епо ха са ко ји ма во ди ус пут не ми-
кро е се ји стич ке кон тем пла ци је (Ђор ђо не, Тин то ре то), са ма по се би пред ста вља сво-
је вр сну град-га ле ри ју, из ми че кон цеп ти ма ствар ног, а при бли жа ва се над ствар ном 
и има ги нар ном, игри илу зи ја и фан та за ма. 

Иа ко је град био пре по зна тљив на пр ви по глед, иде ја о Ве не ци ји као не чем не у хва тљи
вом, искри ча вом рас тво ру све тла и бо је у ко ме све чи ли и пре тва ра се у ва здух, ве о ма се 
ко си ла с Џе фо вим до жи вља јем гра да. Ње му је био упе ча тљив упра во ин тен зи тет. И то не 
са мо ме ста не го и љу ди. Ни је то оби чан град у ко ме се ве ко ви ма љу ди ра ђа ју, жи ве и уми
ру. Не, то је исти скуп ли ца ко ја су од у век ту, ста лан и не про мен љив жи ваљ ко ји са мо 
ме ња оде ћу у скла ду са те ку ћом епо хом.

Џе фо во естет ско би ће под ло жно не са мо чул ним већ и хе миј ским про ме на ма, на 
сва ком ко ра ку сти му ли са но опи ја ти ма и ал ко хо лом, лак ше се су о ча ва са па ра док си ма 
са вре ме ног све та, у ком је упра во тај ар ти фи ци јел ни сег мент, има ги нар ни свет узрок 
по слов ног успе ха. На рав но, ово ће се ис по ста ви ти као при вид, јер се има ги нар ност 
не ис по ља ва као ње го ва сна га, на про тив. Ка ко за па жа Бо дри јар: ,,Оту да сла бост тог 
има ги нар ног, ње го ва ин фан тил на де ге не ри са ност. Тај свет же ли да бу де де ти њаст 
ка ко би иза звао ве ро ва ње да су од ра сли дру где, у ’ствар ном’ све ту, и при крио чи ње-
ни цу да је пра ва ин фан тил ност сву где – а упра во ин фан тил ност са мих од ра слих ко ји 
до ла зе ова мо да би ов де из и гра ва ли де цу и ства ра ли илу зи ју о сво јој ствар ној ин фан-
тил но сти.”19

Екс по на ти мо жда је су би ли де ти ња сти, али је за то же ља за успе хом чи ји су про из вод 
и сим бол пред ста вља ли би ла ди вљач ка.

18 Жан Бо дри јар, Си му ла кру ми и си му ла ци ја, пре вод са фран цу ског Фри да Фи ли по вић, Све то ви, 
Но ви Сад, 1991, стр. 16.
19 Исто, стр. 16–17.
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Ка да је реч о оста лим ин тер тек сту ал ним ре ла ци ја ма, ва ља ло би спо ме ну ти мно-
штво алу зи ја, по ре ђе ња, скри ве них и отво ре них ци та та или па ра фра зи ра ња ко је ау тор 
от кри ва у „На по ме на ма и из ра зи ма за хвал но сти” на кра ју књи ге (Ф. Ни че, Ла Ка ре, С. 
Мом, Грам ши...). Та ко ће се у пр вом де лу ро ма на, осим Хен ри ја Џеј мса и Јо си фа Брод-
ског чи је су ре че ни це по слу жи ле за мо то пр вог де ла ро ма на, у по ме ну тој сце ни са 
фри зе ром ко ја па ро ди ра Смр ти у Ве не ци ји, ја ви ти ка ри ки ра ни сти хо ви Сил ви је Плат, 
на да ље, при сут не су ево ка ци је и алу зи је на Или ја ду, До сто јев ског, Фа ул са, итд., док 
ће мо у дру гом де лу ре ги стро ва ти Бор хе са, Д. Х. Ло рен са, Але на Гин сбер га, Шек спи ра, 
Мар ке са, Че хо ва, Упа ни ша де... Осим у слу жби ка рак те ри за ци је, оне су у функ ци ји 
осли ка ва ња ин те лек ту ал ног ха би ту са и ду хов ног хо ри зон та лу цид ног и ме лан хо лич-
ног про та го ни сте, опре мље ног не чим ви ше од сте ре о ти па Бри тан ца: пре фи ње ним 
сми слом за ху мор са ре ском (ау то)иро ни јом (,,Уо чив ши при ли ку да са за ка шње њем 
по ка же сво ју вр ца вост, Џеф упи та: – Па, Тро је, је си ли по зван ова мо, или си се ушу њао 
на брод на др ве ном ко њи ћу?”).

Ра фи ни ра ним осе ћа јем за де таљ, Да јер се у сво јим вр ло ди рект ним и про дор ним 
опи си ма пре пу шта осли ка ва њи ма ко ја се кре ћу у ра спо ну од по став ки на из ло жба ма 
до Џе фо вог ушмр ка ва ња ко ка и на и кар нал ног ис ку ства са но во у по зна том fem me fa tal. 
Но, да љи ток раз ви ја ња прет по ста вље не ро ман тич не ко ег зи стен ци је ићи ће ка отво-
ре ном за вр шет ку ко ји ће из не ве ри ти хо ри зон те оче ки ва ња блок ба сте ра, али и Џе-
фо ва. Из у зев ви ше стру ког спон та ног сек су ал ног за до вољ ства, ов де не ма обе ћа ња 
хе пи ен да. За вр ше так пр вог де ла ро ма на бли жи је ре ал ној сли ци му шко-жен ских од-
но са, као ре зул та ту су сре та у спе ци фич ном кон тек сту и окол но сти ма, ко ји ће скон ча-
ти осу је ће ним љу бав ним тру дом дру штве но ин хи би ра ног и ма те ри јал но не си ту и ра ног 
че тр де сет ше сто го ди шњег Ан гло сак сон ца са кри зом иден ти те та. 

Уко ли ко смо у пр вом де лу сле ди ли по хо де ци нич ног fre e lan ce бри тан ског но ви на ра 
Џе фа, су о че ног са му ком пи са ња ко лум ни из кул ту ре, ње го ве зго де, не зго де и крат ку 
ро ман су на Би је на лу у Ве не ци ји, у дру гом де лу ро ма на сле ди мо ње го во двој но Ја – 
без и ме ног но ви на ра са за дат ком да на пи ше ре пор та жни текст о Бе не ре су и ње го во 
при кљу чи ва ње хо до ча сни ци ма у по хо ду на све ту ре ку Ганг у Ин ди ји. Аук то ри јал но 
при по ве да ње у тре ћем ли цу из пр вог де ла ро ма на, у дру гом де лу се пре ме шта на 
при по ве да ње у пр вом ли цу. Ов де при по ве дач ка си ту а ци ја по сред ност при по ве да ња 
у ро ма ну пре тва ра у део ис при по ве да ног зби ва ња, па та ко по глед при по ве да ча-про та-
го ни сте и оно га што он ви ди по ста је пред мет при че и став пре ма ис при ча ном све ту. 
Дру гим ре чи ма, од мак од аук то ри јал ног при по ве да ња у тре ћем ли цу пра ви фо ка ли-
за циј ску клоп ку и од ви ја се кроз по глед при по ве да ча – сре до веч ног бе лог Евро пља-
ни на из Бри та ни је, у ко јем се кон сти ту и ше пред ста ва о Ис то ку. Иа ко оба при по вед на 
по ступ ка, у ма њој или ве ћој ме ри, по се ду ју управ ни и не у прав ни го вор, дру ги део 
ро ма на знат но ви ше отва ра про стор за со ли ло квиј, ток све сти, ре флек си ју, а ма ње за 
ди ја лог, са епи зод ним ли ко ви ма.

У оба сво ја де ла ро ман Џеф у Ве не ци ји, смрт у Бе на ре су оби лу је бо гат ством су сре-
та, до га ђа ја и си ту а ци ја, ми кро на ра тив ним је ди ни ца ма, се квен ца ма и сли ка ма ко ји у 
пр вом де лу, ка ко смо већ на ве ли, иду од опи са гра да и ве не ци јан ске ар хи тек ту ре, 
све та умет но сти и умет нич ких по став ки на Би је на лу, пре ко дру штве ног жи во та и кул-
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ту ре Ита ли је. У дру гом де лу, по ме ну то бо гат ство су сре та, до га ђа ја и си ту а ци ја, ми кро-
на ра тив них је ди ни ца у се квен ца ма пре ци зних опи са, ја ви ће се дру га чи ја сли ка. Кон-
тра пункт лук су зном, кон зу ме рант ском сен зи би ли те ту чо ве ку За па да, сто ји Ин ди ја са 
при зо ри ма бе де и си ро ма штва, бо ле сти, на си ља и смр ти, али исто та ко и као из вор 
ра до сти и бла го ста ња пу тем по све ће но сти ре ли ги ји, хо до ча шћу, по се та ма хра мо ви ма 
или бо жан ског ис пу ње ња (дар шан) ко је на сту па кроз од ри ца ње у ис по сни штву као 
фи ло зо фи ји и на чи ну жи вље ња. 

При зо ри за пад них зна ко ва кул ту ре, хри шћан ства, сре ди не, дру штве ног по на ша ња, 
у дру гом де лу ро ма на би ва ју за ме ње ни зна ков ним ко дом кул ту ре Ис то ка, на ви ка ма 
и оби ча ји ма мо дер них Ин ди ја ца, ег зи стен ци јал ним иза зо ви ма и зах те ви ма ре ли ги је 
где смрт има рав но прав ну уло гу у жи во ту као при сни пра ти лац сва ко днев ни це (,,Свет 
се ра ђа сва ког ју тра, за пи сао сам у бе ле жни ци. И жи ви је дан дан“). Ка ко се на осно ву 
ра ни је ре че ног да ви де ти, па жљи ви чи та лац у по је ди ним па са жи ма дру гог де ла мо же 
при ме ти ти ехо пр вог де ла ро ма на, нај пре у опи си ма гра да, ди ја ло зи ма са спо ред ним 
ли ко ви ма (Да рел и Ла лин), од ре ђе ним сце на ма, си ту а ци ја ма, при зо ри ма или сну ко јим 
је био из ло жен ју нак пр вог де ла, Џеф (на при мер, су срет са мла дом Ин диј ком за про-
дај ним пул том днев не штам пе у Лон до ну, Ло ри на пу то ва ња по Ин ди ји, у Бе на рес итд.). 
По пут не ка кве ре пли ке или ау то ци тат но сти, ови сег мен ти се мо гу раз у ме ти као од раз 
Џе фо ве дру го сти у јед ном дру гом вре ме ну и про сто ру, као вр ста двој ни штва, ин кар-
на ци ја ко ја га во ди еман ци па ци ји, осло бо ђе њу од ко ло ни зо ва не, ре тро град не ре ал-
но сти, и ду хов ном пре о бра жа ју, што пред ста вља ве ли ку те му дру гог де ла ро ма на.

Све је под се ћа ло на ону сце ну из тра фи ке у Лон до ну, са мо ма ло пре ра ђе ну и пре ба че
ну у Ве не ци ју.

[...]
Зби ва ња у Бе на ре су че сто су по ка зи ва ла из ве сну си ме три ју.
[...]
– Зар те Бе на рес не под се ћа на Ве не ци ју?
[...]
– Не ве ро ват но су слич ни. Као две вер зи је истог гра да. Бли зан ци. 

,,Оно што је ов де ујед но је и та мо, а оно што је та мо ујед но је и ов де.” 

Ка та упа ни ша да

По ме ну ти па са жи на ла зе уте ме ље ње у ви ду ау то по е тич ког сен че ња ко је ука зу је на 
(а)си ме три ју на ра ти ва, њи хо ву би нар ну ло ги ку и ком пле мен тар ност, та ко да сво је по-
ме ну те од је ке/од ра зе на ла зе је дан у дру гом не са мо екс пло а та ци јом ге о граф ских тро-
па, већ и су о ча ва њем/огле да њем са/у оби ча ји ма дру ге, не до вољ но по зна те кул ту ре.

Ни сам био си гу ран ни да је не ки лик из јед ног де ла при че иста осо ба у дру гом де лу, све
га не ко ли ко стра ни ца да ље. Ни ко ни је са мо то што је сте.

У опи си ма Бе на ре са не ма пеј за жа. Пре о вла да ва ју сли ке све оп штег ме те жа, лар ме, 
сва ко дне ви це у свом ди на мич ном ви ду, на се ље не љу ди ма (до ма ћим ста нов ни штвом 



и ту ри сти ма) и мно штвом раз ли чи тих жи во ти ња у сло бод ном кре та њу гра дом (,,Ау то-
мо би ли, рик ше, тук-ту ко ви, ау то мо би ли, би ци кли, за пре жна ко ла, рик ше, мо то ци кли, 
ка ми о ни, љу ди, ко зе, кра ве, би во ли и ау то бу си – све се то ти ска ло за јед но”). Та ко се 
по до ла ску у Бе на рес при по ве дач ин тен зив но су о ча ва са опи си ма смр ти, ње ном бли-
зи ном у опи си ма сва ко днев но пре пу них га то ва и хо спи ци ју ма – ме ста за кре ма ци ју, 
од но сно про сто ра где се збри ња ва ју осо бе ко је су ту до шле да умру. Ако би смо по ку-
ша ли го во ри ти о пеј за жу Бе на ре са, он да би то би ло људ ско при су ство, и не са мо 
људ ско, не го при су ство јед ног без о блич ног мно штва што уче ству је у све му, ши ром 
ули ца ко је од гра да ства ра ју му зеј (,,Чак и ка да би се сва ка згра да у ње му сру ши ла, он 
не би био ру ше ви на”). Та ко и Да је ров при по ве дач као да је гра ђен пре ма узо ру на 
ин диј ску књи жев ност свих пе ри о да, ли ко ви ма ко је при вла чи из бе гли штво и са мо ћа, 
од ри ца ње, од ла зак као умор од чо ве ка, не би ли гу бе ћи се бе про на шао се бе. Вр то гла-
вом сме ном при зо ра при по ве дач су ге ри ше да се Бе на рес по сма тра, ана ли зи ра, али 
се не об ја шња ва, јер из ми че сва ком фик си ра њу и раз у ме ва њу из ту ри стич ких про-
спе ка та и пу то пи сне ли те ра ту ре са ко ји ма сту па у ди ја лог, над ко ји ма кон тем пли ра, 
не ка да ста вља у дис пут или им се опи ре. 

Би ло је то ли ко то га да се ви ди, ви ше се мо гло ви де ти за де сет ми ну та у бо го у год ном 
Бе на ре су не го за не де љу да на у без бо жном Лон до ну. 

Пре ма Са и ду ,,са мо Ок ци ден та лац (За пад њак) мо же, ре ци мо, да го во ри о Ори јен-
тал цу, баш као што је Бе ли Чо век тај ко ји мо же да озна чи и име ну је обо је не, или не-
бе ле.”20 Да јер на сто ји, да кле, да по сред ством по гле да про сеч ног бе лог Евро пља ни на, 
Ан гло сак сон ца, у свој ству пут ни ка-ис ку ше ни ка на рад ном за дат ку, опре мље ног пу-
то пи сним, ту ри стич ким и бе ле три стич ким тек сто ви ма о Бе на ре су, на ђе екви ва лент 
из ме ђу про чи та ног и ис ку стве ног, те да ди ја ло гом са њи ма пре до чи шта зна чи пре-
ме штај та ко зва не мар ги не у та ко зва ни цен тар, и обрат но, та ко зва ног цен тра на та ко-
зва ну мар ги ну, ко ју као кон струк ци ју про мо ви ше до ми нант ни За пад.

Исто та ко не у пу ће ни ту ри ста у Бе на ре су не ви ди исти град ко ји ви де хи ља де хо до
ча сни ка, оних ко ји ту до ђу или ко ји ту жи ве. Али то не зна чи да по се ти лац ни је у ста њу 
да осе ти не ки свој дар шан. Чак и ако ни сам знао шта гле дам, мо гао сам да ви дим. А ако 
је ијед но ме сто ство ре но за гле да ње и са гле да ва ње – ве ро ват но у сан скри ту по сто ји 
из раз ко ји до слов но зна чи ,,оком ума” – он да је то Бе на рес.

За Да је ро вог про та го ни сту-при по ве да ча Ори јент ни је не што што се упо зна је по-
сред но, пу тем књи га, као не што о че му се чи та и пи ше, већ не што што се упо зна је 
не по сред но. Про пи ту ју ћи ствар ност осла ња њем на сво је пер цеп тив не спо соб но сти, 
Да је ров ју нак по ста је све стан да је сва ко пу то ва ње илу зи ја, а да је сва ки бе де кер, 
про спект и пу то пис ко ји је чи тао про па ган да, лаж, углав ном су ма при ват них ми то ло-
ги ја и оп се си ја ли ше них зва нич ног зна ња о Ин ди ји и Бе на ре су. Сто га се не ће ли би ти 

20 Едвард В. Са ид, Ори јен та ли зам, пре ве ла с ен гле ског Дрин ка Гој ко вић, Би бли о те ка XX век, Бе о-
град, 2008, стр. 304.
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да на осно ву вла сти тог ис ку ства ис ту пи пре скрип тив но, по ну ди са вет и са за пи та но-
шћу или по не ким очу ђе њем уви ди да бо ра вље ње у Ин ди ји под ра зу ме ва лич но ис ку-
ство и лич но све до че ње, исту па ју ћи те зом да сва ки хо до ча сник ви ди ства ри на свој 
на чин (,,Кад тек стиг не те у но ви град, нај бо ље је да јед но став но ра ди те исто што и 
оста ли”). Ин ди ја је за ње га исто вре ме но ег зо тич на и жи во пи сна, у оној ме ри ко ли ко 
је ствар на и има ги нар на. Чи ни се да плу ра ли тет људ ске ре ал но сти, ка ква ле жи у ра-
до сти, пат њи, по ли тич кој ор га ни зо ва но сти итд., ов де пред ста вља ну жно ве зив но 
тки во, а да је раз ли чи тост што уче ству је у де о би раз ме не сли ка та ко ја об је ди њу је, док 
се илу зи ја из да је као оно што је ствар но. 

Све је би ло на го ми ла но. Све је би ло пре те ра но. Све је би ло ша ре но и дре ча во, та ко да 
је све мо ра ло би ти ша ре ни је и дре ча ви је од све га оста лог. И за то је све шља шти ло. Би ло 
је то ли ко све га, и све је би ло то ли ко шља ште ће, дре ча во и ша ре но да је би ло не мо гу ће 
ра за зна ти шта је шта и шта је са чим. Све се ста па ло у јед но ша ре но, дре ча во, шља
ште ће не што.

Ка ко на во ди Са ид, ис ку ство и све до че ње пре тва ра ју ,,од чи сто лич ног до ку мен та 
у ефек тив не ко до ве ори јен та ли стич ке на у ке”. Та ко уз пре о бра жај ју на ка-при по ве да ча 
у Да је ро вом ро ма ну мо же мо пра ти ти и пре о бра жај из лич ног у зва нич ни ис каз, за пис 
о бо рав ку и ис ку ству на Ори јен ту ко ји да је Евро пља нин, од но сно сле ди ти тра го ве 
пре о бра жа ја лич них осе ћа ња о Ори јен ту у по тен ци јал но зва нич не ста во ве о Ори јен-
ту. С об зи ром на то да пи сац Ори јен та ли зма ис ти че да Ори јент по сто ји због по гле да 
евр оп ског по сма тра ча и да је сва ка ње го ва ин тер пре та ци ја ње го ва ре ин тер пре та ци-
ја и по нов но гра ђе ње, обри си европ ске мо ћи огле да ју се у то ме што ,,бо ра ви ти на 
Ори јен ту зна чи во ди ти при ви ле го ван жи вот, не жи вот обич ног гра ђа ни на, не го ре-
пре зен та тив ног Евр о пља ни на, чи ја им пе ри ја (фран цу ска или бри тан ска) др жи Ори јент 
у свом вој ном, еко ном ском, а из над све га кул ту рал ном за гр ља ју”.21 И док из два ја три 
раз ло га по се ћи ва ња Ори јен та – ра ди хо до ча шћа, спек та кла или жи вих сли ка – Са ид 
на во ди да би ти Евро пља нин на Ори јен ту под ра зу ме ва свест одво је ну од сво је око ли-
не и не јед на ку са њом, што се не дво сми сле но мо же при ме ни ти на Да је ро вог ју на ка-
при по ве да ча. 

За хва љу ју ћи Ке ру а ку, Гин збе р гу и бит ни ци ма, кар ма и дар ма по ста ле су оп шта ме ста, 
али су ми за то ре чи као што су мок ша, бак ти и ро ка на би ле но ве. Та кве пој мо ве је не мо
гу ће јед но став но пре ве сти јер су то кон цеп ти за ко је на ша огра ни че на за пад њач ка свест 
не ма екви ва лен те.

За раз ли ку од За па да где се про шлост не пре ста но су спен ду је и бри ше, на Ис то ку 
она пред ста вља је дан об лик са да шњо сти и та са да шњост се при хва та и про ду жа ва. 
Та ко и ен гле ско при су ство Да је ро вог при по ве да ча на по слет ку би ва са вла да но, по-
ста ју ћи де лом нај при сни јег ин диј ског би ћа; где из вор на ми то ло ги ја, ма шта Ок ци ден-
та ла ци по пут ње га ми сли ли о њој, са свим при род но и не по сред но уче ству је у сва ко-

21 Исто, стр. 214.
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днев ном жи во ту, а мо дер ност не пред ста вља рас кид са древ ним, већ њен при ро дан 
и не по сре дан про ду же так. За раз ли ку од Евро пе/Ита ли је из пр вог де ла ро ма на, са 
мно штвом ци та та из за пад не кул ту ре, Ази ја/Ин ди ја при ка за на је као те ри то ри ја ко ја 
не ма дру гих ре фе рен ци осим се бе са ме. 

У Бе на ре су по ми сао о од ла ску би ло где дру где зву чи бе сми сле но. Чи та во вре ме је у том 
гра ду, а ве ро ват но и чи тав про стор. Тај град је ман да ла, ко смо грам. При мио је цео све мир 
у се бе.

У Бе на рес сам до шао јер ме ни шта ни је за др жа ва ло у Лон до ну и остао сам из истог 
раз ло га – јер ни сам имао за што да се вра тим.

Ју нак-при по ве дач на кра ју ис пу ња ва еман ци па то р ски по тен ци јал у сли ка ма ко-
нач ног аси ми ло ва ња и на ту ра ли за ци је. Пре ла зи пут хо до ча сни ка ду хов ног пре о бра-
же ња: отре жње ње од ма те ри ја ли зма на пу шта њем сте рил не удоб но сти хо те ла у ко јем 
је пр во бит но од сео, по том аске ти зам, уз др жа ва ње од те ле сне и сва ке дру ге жуд ње, 
про пра ће не сли ка ма фи зи о ло шких про це са чи шће ња као адап та ци је то ком кон зу ми-
ра ња Ори јен та (пре не се но и до слов но), све до при ка за по нов ног ро ђе ња сим бо лич ким 
ку па њем у ре ци Ганг (,,жи ли ку ца ви ци ин диј ске кул ту ре”), у ко ју је, у рет ком на ле ту 
кри зе ни хи ли зма – да иро ни ја бу де ве ћа – пре из ве сног вре ме на прет ход но ури ни рао. 

Али да би се иде ја о осло ба ђа ју од жуд ње при ми ла, да би се чо век оти снуо на тај пут, 
по ку шао да се иш чи сти, он да се и то мо ра ис по љи ти као не ки вид жуд ње, же ље, по ри ва.

Мо је ста ро ја од би ја да умре, а но во се бо ри да се по но во ро ди. Овај пре ла зни пе ри од 
од ли ку је се чи та вим ни зом мор бид них симп то ма.

На го ве штај ре ин ка р на ци је и про све тље ња из ве ден је над ре ал ним при ка зом ју на-
ко ве об ја ве из утро бе кен гу ра као ема на ци је обо же ња Га ну не – пред ска за не ра ни јим 
ди ја ло гом о сно ви ма – ко јим се але го рич но за вр ша ва дру ги део ро ма на, од но сно 
па ри ра при зо ру мр твог го лу ба у кљу ну га ле ба на кра ју пр вог де ла ро ма на.

Да је ров ју нак се не тру ди да ре кон стру и ше и ре фор му ли ше Ори јент, за раз ли ку од 
Ори јен та ли сте ко ји ви ди свој за да так у то ме да ис ка же и ука же на не склад, те ка же 
исти ну о Ис то ку ко ју Ис ток не мо же да из ра зи због кон тра дик ци ја ко је но се сна гу ње-
ног са мо ра зу ме ва ња. Ов де се пре вас ход но сво ди на кон ста та ци је ко је су про ис те кле 
из раз у ме ва ња и бо гат ства ути са ка ко је му пру жа ин диј ска кул ту ра (,,Хин ду и зам је 
Ди зни ленд у све ту ре ли ги ја”). Да јер је све стан да Ори јент ни је изо ло ван од остат ка 
све та и да је за то ну жно део спо ља шњих не ус кла ђе но сти, не до стат но сти и дис јунк ци ја 
из ме ђу ње га са мог и све та. У при ка зи ма Бе на ре са пред ста ва о мо дер ној Ин ди ји ре зул-
тат је ди син хро ног кон так та кла сич не ре ли ги је и ро ман ти чар ских за пад них иде ја о 
про јек ту спа се ња, ег зи стен ци јал не во ка ци је пре не го ци ви ли за циј ског ма те ри ја ла.

Оно што је Да јер по сти гао ро ма ном Џеф у Ве не ци ји, смрт у Бе на ре су је сте схва та ње 
син те зе два су прот ста вље на кван ти те та – За па да и Ис то ка. Ме ђу тим, ова чуд на аси-
ме три ја ме ђу њи ма мо же да за сме та као пу ка чи ње ни ца опо зи ци је из ме ђу Ок ци ден та 
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и Ори јен та, јер Да јер им пли ци ра да су шти на раз ли ке из ме ђу За па да и Ис то ка ле жи у 
ра зли ци из ме ђу мо дер но сти и древ не тра ди ци је. Пре ко мер ност же ље ма те ри ја ли-
стич ки ори јен ти са ног Ок ци ден та из пр вог де ла, Да је ру је пру жио нео п хо дан ба ланс 
у осли ка ва њу аскет ског Ори јен та, ка ко би ви ше на гла сио ди стинк тив ну раз ли ку из-
ме ђу ра са, ци ви ли за ци ја и је зи ка, од но сно ко рен не раз ре ши во сти исто риј ског су ко-
ба из ме ђу За па да и Ис то ка, су прот ста вље ност пот цр та ну ми ли тант ним ге стом на 
са мом по чет ку (пр вог де ла) ро ма на. Да је ро ва ви зи ја су сре та За па да и Ис то ка при пи-
су је ве ли ку од го вор ност За па ду због ин ва зи је на Ис ток, ње го вог ко ло ни ја ли зма и 
им пе ри јал не има ги на ци је. Овим се по твр ђу је да до ми на ци ја ви зи је над ре ал но шћу 
ни је дру го до во ља за моћ, исти ну и ин тер пре та ци ју, а не објек ти ван услов исто ри је. 
За то је на ра ци ја та ко ја у гу сту мре жу ви зи је уво ди су прот но гле ди ште, пер спек ти ву, 
свест, не би ли на ру ши ла то бо жњу ,,мир но ћу апо ло ниј ских фик ци ја ко ју ви зи ја по твр-
ђу је” (Са ид). Да је ро во ула га ње у на чин гле да ња ова пло ће но је у при ка зу бе лог Ок ци-
ден тал ца, у ко јем је ре пре зен то ва на исто риј ска екс пан зи ја на обо је ном Ори јен ту као 
об ли ку сло бо де и по тре бе за тра же њем из гу бље них спи ри ту ал но сти, тра ди ци о нал них 
вред но сти, свр хе жи вље ња и слич них до ба ра.


