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МА РО КО ТА ХА РА БЕ НА ЖЕ ЛУ НА

Та хар Бен Же лун, Брак из за до вољ ства, пре ве ла сa фран цу ског Љи ља на 
Мир ко вић, Clio, Бе о град 2017

I Ра си зам у де лу „Брак из за до вољ ства”

Ма ро кан ско дру штво, иа ко је го ди на ма ве за но за европ ско, ни је до
вољ но по зна то на шој пу бли ци. Чак, мо гло би се ре ћи да је ма ли број ау то
ра чи ји ро ма ни тре ти ра ју дру штве не при ли ке у Ма ро ку по себ но по пу ла
ран и чи тан у европ ској кул ту ри.1 Ме ђу тим, то ни је слу чај са фран цу ским 
пи сцем ма ро кан ског по ре кла Та ха ром Бе ном Же лу ном. Ње гов ро ман 
Брак из за до вољ ства2 (Ma ri a ge de pla i sir) об ја вљен је 2016. го ди не код 
па ри ског из да ва ча Га ли ма ра (Gal li mard), а већ кра јем 2017. го ди не Љи ља
на Мир ко вић га је пре ве ла на срп ски је зик и об ја ви ла у из да вач кој ку ћи 
Clio. Ро ман за цен трал ну те му има про блем оби ча ја бра ка у ислам ском 
све ту, ра си зам и уро ђе ну не тр пе љи вост из ме ђу Mароканаца и цр на ца, 
али ис ти че и фе но мен на ци о нал не мр жње, по ло жај же на у исла му, те 
пи та ње фран цу ске ко ло ни за ци је ових кра је ва.

 За по чи њу ћи овај ро ман као при че из Хи ља ду и јед не но ћи, ау тор 
нам већ пр вим ре че ни ци ма и ода би ром фор ме при по ве да ња на го ве шта
ва ег зо тич не ма ро кан ске кра је ве, да ле ке пре де ле и ми сте ри је: „Не ка да 
дав но, у гра ду Фе су, жи вео је при по ве дач ка квог ниг де ни је би ло. Звао 
се Џу ха, имао је вр ло там ну пут, мр ша во чвр сто те ло и ве о ма та чан, про
до ран по глед” (стр. 2). Упра во је ми сте ри о зни Џу ха при по ве дач у ро ма ну 
ко ји ће чи та о ци ма от кри ти за ни мљи ву и на да све не сва ки да шњу по ро дич
ну са гу ве за ну за Ами ра и ње го ве две су пру ге. Амир, цен трал на лич ност 
ро ма на, пред ста вљен је као узор ни му сли ман, тр го вац из Фе са ко ји је 
оже њен Ла лом Фат мом, са њом има си на Ка ри ма, и због при ро де свог 
по сла мо ра че сто да пу ту је у Се не гал. На јед ном од тих пу то ва ња упо знао 
је ле пу црн ки њу На бу са ко јом је скло пио та ко зва ни брак на од ре ђе но 
вре ме или брак из за до вољ ства, ко ји би му до пу штао да бу де од ре ђе но 
вре ме у ле гал ном од но су са На бу. Убр зо се ме ђу њи ма ја вља пра ва љу бав 
и Амир ће На бу узе ти за сво ју дру гу су пру гу и до ве сти је у Фес, где ће 

1 Ви де ти ви ше у : Ma rieÈv e Pe let ti er, “Ec ri re le Ma roc”, Éru dit, numéro 50, 
jan vi er 1989, p. 7.

2 На срп ски је зик пре ве де ни су сле де ћи ро ма ни овог ау то ра: Све та ноћ 
у пре во ду На де жде Об ра до вић, На род на књи га / Ал фа, Бе о град 2002. и Брак из 
за до вољ ства у пре во ду Љи ља не Мир ко вић, Clio, Бе о град 2017. Пре по ја вљи ва
ња срп ског пре во да ро ма на Брак из за до вољ ства, ау тор овог тек ста уче ство вао 
је на Ме ђу на род ној ин тер ди сци пли нар ној кон фе рен ци ји „На у ка без гра ни ца”, 
21–22. ок то бра 2017. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви
ци са ре фе ра том „Про блем иден ти те та и ра си зам у де лу Та ха ра Бена Же лу на 
’Брак из за до вољ ства’”. Рад са овог ску па до са да ни је об ја вљи ван.
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се она су о чи ти са ра сном мр жњом пр ве су пру ге. На бу ће Ами ру ро ди ти 
бли зан це, од ко јих ће јед но би ти бе ло а дру го цр но, и чи ја ће бо ја ко же 
пред о дре ди ти њи хо ве жи вот не суд би не. Пи та ње бра ка на од ре ђе но вре
ме цен трал на је те ма ро ма на и упра во због то га ро ман но си та кав на зив. 
Ау тор је по ку шао да об ја сни пре све га сво јим европ ским чи та о ци ма оби
ча је ве за не за овај брак ко ји по сто ји са мо у исла му.3 Та хар Бен Же лун је 
ви ше пу та по ми њао ка ко је од ра стао у јед ној ра си стич кој зе мљи и ка ко 
је та по ја ва обе ле жи ла ње гов жи вот. Мо же мо сло бод но ре ћи да је сли ка
ње и осу да ра си зма у свим ње го вим ни во и ма цен трал на те ма опу са овог 
ау то ра. У овом ро ма ну Бен Же лун да је ши ру сли ку ра си зма у ма ро кан ском 
дру штву, ко је ову по ја ву не пре по зна је и не ма чак ни реч да је опи ше. 
Опи су ју ћи град Фес, у ко ји је сме ште на рад ња ро ма на, при по ве дач ће 
ис та ћи не ко ли ко пу та ка ко је у овом гра ду роп ство од пам ти ве ка би ло 
не што са свим нор мал но и ка ко су сви Ма ро кан ци на ви кли на ова кву 
кла сну по де лу у дру штву. Узи ма ју ћи у об зир исто риј ске окол но сти, ко је 
су до ста ути ца ле на фор ми ра ње мул ти кул ту рал ног ма ро кан ског дру штва, 
ау тор ће ис та ћи ка ко су пр ви ро бо ви сти за ли у ову зе мљу за хва љу ју ћи 
тр гов ци ма ко ји су пу то ва ли по уну тра шњо сти африч ког кон ти нен та и 
са со бом до во ди ли ро бо ве црн це ко ји би за њих ра ди ли. Убе ђе ни у сво ју 
су пер и ор ност у од но су на дру ге на ро де Афри ке, Ма ро кан ци су свој ра
си зам по ка зи ва ли пре ма сва ком ко је из гле дао дру га чи је или ко је до ла зио 
из дру гих зе ма ља Афри ке. „Љу ди из Фе са бе ху бе ли, што зна чи из над 
цр на ца, ода кле год да су ови до шли” (13). Мо же мо сло бод но ре ћи да су 
сви ли ко ви ро ма на на не ки на чин жр тве ра си зма или дис кри ми на ци је. 
Амир, ко ји се оже нио црн ки њом, имао је мно го про бле ма због свог из
бо ра. У дру штву су му го во ри ли ка ко та ква же на, ко ја мо ра пре ћи у 
ислам ка ко би би ла до бра су пру га, ни је до бар из бор за ње га. Ка да је узео 
На бу за су пру гу, Ами ро ва пр ва су пру га Ла ла Фат ма по ка зи ва ла је мр жњу 
пре ма дру гој су пру зи, скла ња ју ћи је у ку хи њу и вре ђа ју ћи је. На бу су 
на па да ли јер је ро ди ла цр но де те и го во ри ли су ка ко је ово дру го не где 
укра ла. Ка да су уда ва ли Ами ро ву ћер ку из пр вог бра ка на па да ли су 
Ами ра јер има цр но де те са дру гом же ном, а он је та да мо рао по пр ви 
пут да се бра ни. „Па шта он да, уз вик ну Амир. Хтео сам да га на зо вем 

3 У ислам ском све ту раз ли ку ју се трај ни и при вре ме ни брак. Трај ни брак 
под ра зу ме ва од ре ђе на пра ва за обе стра не ко је скла па ју уго вор. Осим што ле га
ли зу је сек су ал не од но се и ус по ста вља на след но пра во из ме ђу му шкар ца и же не, 
трај ни брак да је му шкар цу и од ре ђе не при ви ле ги је, из ме ђу оста лих до ми на ци
ју над же ном, док раз вод пред ста вља до ми нант но пра во му шкар ца. Дру га вр ста 
бра ка је сте му та или при вре ме ни брак, ко ји мо гу ин ци ра ти же на или му шка рац, 
а рас кид бра ка та ко ђе за ви си од оба парт не ра. У овом бра ку му шка рац ни је при
мо ран да во ди ра чу на о же ни, али де ца ро ђе на у ова квој за јед ни ци су ле ги тим на. 
Овај брак се сма тра по кри ћем за про сти ту ци ју (ви де ти ви ше у: Pa tr cik Za me nek, 
“Tem po rary Mar ri a ge in Con tem po rary Shi ’i te Ju ri spru den ce”, Lights: The Mes sa 
Jo ur nal, Fall/Win ter 2014, Vo lu me 3, Is sue 1, 57–70). 
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Би лал, као што се звао цр ни осло бо ђе ни роб на шег про ро ка, али због бли
за на ца иза брао сам Ха са на и Ху се и на. Шта ту има ло ше? И још, бо ја 
ко же ни је за ра зна” (110).

Ма ро кан ско дру штво у овом ро ма ну је су о че но и са дру гим про бле
ми ма ко ји су до ла зи ли спо ља. Ме сто рас кр шћа пу те ва и ци ви ли за ци ја, 
Ма ро ко и Фес у овом ро ма ну пред ста вље ни су као за тво ре на сре ди на 
ко ја ни је спрем на да при ми на ро де из Афри ке, али и као зе мља ко ја има 
спе ци фи чан од нос пре ма свом европ ском ко ло ни за то ру – Фран цу ској. 

II Фран цу зи и Ма ро кан ци

Бен Же лун је рад њу овог ро ма на сме стио и у од ре ђе ни исто риј ски 
оквир. При ча за по чи ње у ва жном исто риј ском тре нут ку за Ма ро кан це, 
пе де се тих го ди на про шлог ве ка, од но сно у тре нут ку ка да Фран цу зи, ко ји 
су има ли про тек то рат над Ма ро ком, на пу шта ју ову те ри то ри ју.4 При су
ство Фран цу за, фран цу ске ад ми ни стра ци је и фран цу ског ду ха је при
мет но од пр вих стра ни ца у овом ро ма ну и за то ће мо апо стро фи ра ти сва 
ме ста на ко ји ма се ја вља ју Фран цу зи, али и об ја сни ти ка ква је ау то ро ва 
пред ста ва, а ка ква она са мих ли ко ва у ро ма ну о ко ло ни за то ри ма. Ко ло
ни за ци ја Ма ро ка од стра не Фран цу за је оста ви ла ве ли ког тра га на Ма
ро кан це, ко ји ни су скри ва ли гнев пре ма на чи ну на ко ји се Ма ро ко пре
пу стио Фран цу ској. Иро нич но су Ма ро кан ци на зи ва ли зе мљу осва ја ча 
Го спо ђа Фран цу ска и ово је за пра во пр во по ми ња ње ове зе мље у ро ма
ну. Ау тор на во ди тач но вре ме ко ли ко је Фран цу ска би ла при сут на на 
овим про сто ри ма и ка кве је то по сле ди це оста ви ло на Ма ро ко. Дру штве
не раз ли ке, схва та ња и до жи вља ји све та, на у ке, од но са ме ђу љу ди ма и 
из ме ђу ова два све та: фран цу ског и ма ро кан ског, европ ског и африч ког, 
ви ди мо ка да Ами ру до ла зи фран цу ски ле кар ка ко би пре гле дао ње го вог 
нај мла ђег си на. Фран цу ски док тор је пред ста вљен као не ко мно го су пери
ор ни ји од оста лих уку ћа на, са мо у ве рен, да ва ће струч не опи се бо ле сти 
и ди јаг но зу бо ле сном си ну. „До вео је фран цу ског ле ка ра да пре гле да Ка
ри ма, али за вре ме кон сул та ци је Амир ни је до бро раз у мео оно што је 
спе ци ја ли ста го во рио” (17). Ле кар је го во рио струч ним је зи ком, об ја шња
вао ка ко де чак има уро ђе ну ма ну и да та ква де ца не жи ве ду го. За раз
ли ку од ло кал не ба би це, овај фран цу ски ле кар пред ста вљен је као чо век 
ко ји не ма ри за људ ску пат њу, не ко ри сти еу фе ми зме ка ко би об ја снио 
ста ње де те та ко је же ли да сме сти у дом, док је ба би ца по ку ша ва ла оца 
да уми ри. Ме ђу тим, мно ги ли ко ви у ро ма ну и њи хо ви пре ци би ли су 
ве за ни за Фран цу ску. На бу је од ра сла у по ро ди ци ко ја је има ла ве зе са 
Фран цу ском. Отац јој се бо рио и по ги нуо у ра ту про тив Фран цу ске, али 

4 Фран цу ски про тек то рат у Ма ро ку ус по ста вљен је Фе ским спо ра зу мом. 
Тра јао је од 1912. до 1956. го ди не.
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је она и по ред то га има ла ди пло му фран цу ског ко ле џа и за то је че сто ме
ша ла арап ски и фран цу ски је зик. Шко ло ва ла се у стра ној шко ли, а у по
ро ди ци су сви на њу гле да ли као на не ко га ко има „зна ње стран ца”, што 
је им пли цит но зна чи ло да је би ла обра зо ва ни ја од оста лих. Би ла је на
чи та на, ра ди ла је као пи сар, уме ла је да са ста вља љу бав на пи сма, као и 
жал бе ко ло ни јал ној упра ви Фран цу ске. Осим што су опи са ни као ко ло
ни за то ри, Фран цу зи су опи са ни и као на род ко ји до ста ин ве сти ра у 
Ма ро ко, у јед ну др жа ву дру га чи јих оби ча ја и кул ту ре, али и као на род 
ко ји по шту је оби ча је Ма ро ка на ца и то са мо он да ка да их не раз у ме или 
ка да их се пла ши. На бу, ко ја је би ла раз ли чи те ве ре од Ами ра, окре ну та 
при ро ди и ма ги ји про во ди ла би но ћи по ред нај ста ри јег и нај ве ћег ста бла 
ба о ба ба ко је се на ла зи ло из ван гра да, а око ко га су вр ше ни об ре ди. То 
др во ни ко ни је смео да ди ра, па чак ни ко ло ни за то ри ко ји ни су раз у ме
ва ли за што је ме шта ни ма оно ва жно. Јед но став но, по што ва ли су га. „Чак 
су и Фран цу зи ко ји су упра вља ли ра до ви ма мо ра ли да за о би ђу тра си ра
ју ћи пут” (26). Та ко је од нос Фран цу ске пре ма Ма ро ку пред ста вљен као 
од нос ја чег и су при ор ни јег пре ма сла би јем, док је од нос Ма ро ка на ца 
пре ма зе мљи ко ло ни за то ру сло же ни ји. У Ма ро ку су по сто ја ле на ци о на
ли стич ке гру па ци је ко је су че сто иза зи ва ле не ми ре зах те ва ју ћи не за ви
сност Ма ро ка и од ла зак Фран цу за. Тим на ци о на ли сти ма је је ди но би ло 
ва жно да се осло бо де Фран цу ске, не раз ми шља ју ћи да је то сло жен и дуг 
про цес и да и сам од ла зак Фран цу за Ма ро ку мо же до не ти мно го про бле
ма. Не ми ри у гра ду Фе су би ли су ло ши по тр гов це, јер су тр гов ци сма
тра ли да ће ови не ми ри сма њи ти про мет. Што се Ами ро вог од но са пре ма 
Фран цу зи ма ти че, ка да је Фран цу ска до не ла „де крет за Бер бе ре”, Амир 
је пра тио свог оца ис ти чу ћи па ро ле „Сви смо ми му сли ма ни, сви смо ми 
Ма ро кан ци”. Фран цу ска је хте ла Бер бер ска пле ме на да по ко ри, а Амир 
се то ме су прот ста вљао и ис ти цао нај ва жни ју раз ли ку из ме ђу Ма ро ка и 
Фран цу ске, а то је ве ра. Ка да је Амир пу то вао са На бу, срео је свог ко ле гу 
ко ји ће му ре ћи да се у зе мљи спре ма ју не ми ри про тив Фран цу ске, што је 
у том тре нут ку Ами ра мно го уз не ми ри ло и та да се се ћао и свог уче ство
ва ња у по бу на ма ка да је био де те. При су ство вао је ми тин зи ма Му ха ме
да V на ко ји ма је овај стал но го во рио про тив Фран цу ске. У ро ма ну ће 
се спо ра дич но ја вља ти и ли ко ви ко ји су ту са мо ка ко би осли ка ли ста ње 
у ма ро кан ском дру штву у пред ве чер је ре во лу ци је. Хам да је био ме ха ни
чар у фран цу ској вој сци, ко ји је од Фран цу за на у чио мно го ко ри сних 
ства ри ко је је ка сни је при ме њи вао. Оста ли тр гов ци, ка да би же ле ли да 
про да ју ква ли тет ни је ства ри, уво зи ли би их из Фран цу ске и то би им 
би ла нај ве ћа ре кла ма. Та ко је Амир сво јој по ро ди ци ку пио ма ши ну за 
су до ве уве зе ну баш из зе мље ко је је же лео да се осло бо ди. За раз ли ку 
од Ами ра, Ха фид је ве ли чао иде је фран цу ске ре во лу ци је. Као ма ли до
не ли су га из Гви не је и као цр нац мно го је про па тио, окре нуо се књи га
ма и че сто је го во рио ка ко је сам се бе на пра вио на те ме љи ма фран цу ске 
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кул ту ре. „Ја сам се бе ство рио. Отац ме је на пу стио. Сре ћом сам на бу вљој 
пи ја ци на шао све ове књи ге – при па да ле су Фран цу зи ма ко ји су на пу
шта ли Ма ро ко ка да је све по че ло.” Ско ро све пи сце и књи ге ко је це ни 
Ха фид тре ба по ме ну ти јер при па да ју фран цу ској ле вој по ли тич кој стру
ји, а то су: Ана тол Франс, Вол тер, Зо ла, Рем бо, Жид... Он је имао пре ма 
ма ро кан ској мо нар хи ји дру га чи ји од нос од ве ћи не сво јих су гра ђа на и 
сма трао је да Фран цу зи ни су мо ра ли да ски да ју кра ља, јер би се ма ро кан
ска мо нар хи ја уга си ла и са ма од се бе. За то се сло же ност од но са Ма ро
ка на ца пре ма Фран цу зи ма на ста вља и по сле сти ца ња не за ви сно сти од 
Фран цу ске. Ско ро сви ли ко ви по ха ђа ли су дво је зич не шко ле, го во ре фран
цу ски и арап ски је зик ко ји им отва ра ју два пот пу но раз ли чи та пу та и 
све та, ку пу ју фран цу ске про из во де, уче из фран цу ских књи га, да ју ча со
ве фран цу ског је зи ка ка ко би за ра ди ли за џе па рац, по не ка да и ми сле као 
Фран цу зи, али осе ћа ју и јед но иде о ло шко не при па да ње и фран цу ској и 
африч кој кул ту ри. Та ко је на род Ма ро ка у овом ро ма ну пред ста вљен 
као за тво ре ни свет за се бе кроз ко ји се пре ла ма мно го кул ту ра, је зи ка 
и ци ви ли за ци ја, али ко ји же ли да из деј ству је не за ви сност ма кар и у фор
мал ном сми слу, ако већ не мо же са мо стал ност. Та по де ла и раз ли ка из ме ђу 
два све та се огле да и у жи во ту ау то ра овог ро ма на и то нај бо ље ви ди мо 
он да ка да он ка же да го во ри арап ски је зик, али да на ње му не уме да 
пи ше ле по као на фран цу ском. 

Ве ли ки број ли ко ва у ро ма ну, нео бич не и тра гич не си ту а ци је у ко
ји ма се на ла зе и на пе тост у при по ве да њу из ве де ни су ја сним сти лом и 
крат ком ре че ни цом. Упо ре ђу ју ћи фран цу ски ори ги нал и срп ски пре вод, 
мо же мо уо чи ти да чи та о ци срп ског из да ња у пре во ду Љи ља не Мир ко вић5 
мо гу осе ти ти стил и ат мос фе ру фран цу ског ори ги на ла, бо гат ство ре чи 
и сли ка. 

Ве што и са же то ис при по ве дан ро ман Брак из за до вољ ства, на кон 
чи та ња, чи та о ци ма остав ња го рак укус у усти ма, не пру жа ју ћи на ду да 
игде по сто ји свет у ко ме уна пред од ре ђе не уло ге у дру штву мо гу ла ко да 
се про ме не или пре ва зи ђу. Овај ро ман, као и прет ход на де ла овог ау то ра, 
оста ју као све до чан ство, опо ме на, али и као под се ћа ње на дру штво у ком 
жи ви мо или у ко је ла ко мо же мо да скли зне мо, јер, ка ко је ре као и сам Бен 
Же лун: „Овај ро ман је то тал на фик ци ја у ко ме, на жа лост, ни шта ни је 
из ми шље но.”6 У свом пре по зна тљи вом сти лу на ста вио је да пи ше и ин
те ре сант ни исто риј скодо ку мен тар ни ро ман под на зи вом Ка жња ва ње 

5 Пре во ди лач ки из раз Љи ља не Мир ко вић већ је пре по знат и у ње ним ра
ни јим пре во ди ма об ја вље ним за исту из да вач ку ку ћу. За пре вод ро ма на Жа на 
д’Ор ме со на (Jean d’Or mes son) Оти ћи ћу јед ног да на не ре кав ши све (Un jo ur je 
m’en irai sans en avo ir to ut dit) до би ла је по себ но при зна ње Фран цу ског ин сти
ту та и Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је. 

6 http://www.gal li mard.fr/Me dia/Gal li mard/En tre tienec rit/En tre tienTa har 
Be nJel loun.Lema ri a gede pla i sir.
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(La Pu ni tion), у ко ме се и да ље ба ви пи та њи ма ве за ним за род ни Ма ро ко. 
Ово га пу та сли ка жи вот де ве де сет и че ти ри сту ден та ко ји су би ли за то
че ни јер су ор га ни зо ва ли мир не де мон стра ци је на ули ца ма Ма ро ка мар та 
1965. го ди не, а ко ји су осло бо ђе ни тек по што је из вр шен др жав ни удар 
1971. го ди не. 
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