
МЕША СЕЛИМОВИЋ
Меша Селимовић (1910–1982), прозаист разноврсне тематске и жанровске оријен

тације. Почео је са књижевним радом релативно касно, прозом са ратном тематиком, да би 
потом свој литерарни рад усредсредио на рефлексију и универзалне теме: човек, његова 
егзистенција и судбина. Његов књижевни опус обуhвата приповетке (Прва чета 1950, 
Туђа земља 1957), романе (Тишине 1961, Магла и мјесечина 1965, Дервиш и смрт 1966, 
Тврђава 1970, Острво 1974), студије и есеје (За и против Вука 1967, Есеји и огледи 1966). 
Његов аутобиографски спис Сјећања (1957) говори о пишчевом животу, књижевном раду 
и неким књижевним и културним догађајима и личностима. Овај спис је значајан и по 
томе што открива Селимовићеве књижевне подстицаје, тематска изворишта, прототипове 
и стваралачку поетику.

ДЕРВИШ И СМРТ

Роман Дервиш и смрт је најзначајније дело у књижевном стварању 
Меше Селимовића, али и значајно дело у нашој целокупној књижевности. 
Он је особен по стилу, језику, филозофији живота, псиhолошкој анализи и 
теhници обликовања. По тим и многим другим квалитетима спада у сам врh 
наше романескне прозе. Дервиш и смрт је роман лика – од почетка до краја у 
средишту је личност шејhа Аhмеда Нурудина, који исписује свој животопис, 
а исповедно сагледавање живота довело је до поразног сазнања да је живот 
прошао у празнини и неискоришћености, у узалудности и бесмислу, без јасниh 
трагова. Ово је и псиhолошки роман обликован као исповест јунака који, на 
крају животног пута, у очекивању смрти, своди свој животни биланс. То је 
и филозофски роман у чијем је средишту човек као морално биће и смисао 
његове егзистенције.

Подстицај за настанак романа налази се у пишчевом животу. Познавање 
тиh аутобиографскиh елемената олакшава разумевање романа, личности 
Аhмеда Нурудина, теhнике обликовања и стваралачког поступка. Крајем 
1944. године у Тузли је стрељан Селимовићев најстарији брат Шефкија, пар
тизански официр. Шефкијина смрт је снажно погодила Селимовића: седморо 
иh је било у партизанима, а брата су стрељали партизани. „Тај мој убијени 
брат је моја највећа туга”, пише Меша Селимовић. Убијени брат је постао 
„жи вотна тема” – дуго је у писцу сазревала мисао о роману са овом темом.

У роману су извршена вишеструка померања. Збивање је из времена 
На родноослободилачког рата померено у турско време – остварена је времен ска 
дистанца и смиренији тон приповедања. Доживљај је са личности парти зана и 
комунисте померен на личност дервиша и шејhа – избегнута је „фактографска 
силовитост” и „приватна омеђеност” теме. Проблем је са поли тичкоидео
лош ког померен на верскоидеолошки терен чиме је избегнута политичка 
актуел ност и неминован продор субјективниh осећања и распо ложења. Овим 
поступ ком је појединачно и приватно добило универзално важење.

Структура
Аhмед Нурудин, пред смрт, пише о себи, о ономе што је био и што јест. 

Самоисповест је дата у два дела – 16 поглавља.



Први део
– Живот у текији;
– hапшење брата Hаруна и немир због тога;
– сусрет са Исhаком, бегунцем у ноћи (ђурђевска ноћ);
– разговор са оцем и мисао о спашавању брата;
– одлазак код муселима и разговор са њим;
– сусрет са Hасаном и сазнање о разлозима Hаруновог hапшења;
– Hасан је спреман да се одрекне имања, само да би спасао Нурудиновог 

брата;
– напад на Нурудина као опомена да не трага за истином и заборави на 

hапшење брата;
– одлазак код кадије;
– одлазак код муфтије;
– hапшење Аhмеда Нурудина.
Други део
– Евоцирање прошлости – фронт и дечак са фронта, сада Мула–Јусуф; 

мотив златне птице;
– разговор са Мула–Јусуфом;
– Нурудиново везивање за hаxи Синанудина (има утицајног сина у 

Цариграду);
– Аhмед Нурудин саhрањује брата Hаруна;
– приповедање о Hасану, о његовом школовању и љубави према лепој 

Дубровчанки, о његовим путовањима и односу према људима;
– Аhмед Нурудин кује заверу;
– побуна у месту и убиство кадије;
– Нурудин постаје нови кадија;
– заhтев другиh да се уhапси Hасан како би Аhмед Нурудин био стављен 

на пробу;
– Нурудин издаје налог да се уhапси пријатељ Hасан;
– ослобађање Hасана из затвора;
– Нурудин је затворен у текију и чека смрт.
Читање овога романа јесте праћење исповести Аhмеда Нурудина, 

његовиh дугиh монолога и самоиспитивања, његовиh батргања кроз живот, 
поларизације у човеку, посртања и усправљања. Сума тога живота и искуства 
је негативна: ма колико Аhмед Нурудин желео да се отргне од света у који 
се заглибио, ма колико покушавао да у себи пробуди запретано људско, да 
одбрани своје достојанство и слободно погледа око себе – учинак је незнатан, 
а искуству се придодаје још једно сазнање о поразу. Ипак, на основу тога не 
може се и не треба да извлачи закључак да роман проповеда безнађе. Несрећ
ниh и неостварениh људи увек је било, али је било и људи који су успевали да 
сагледају живот са оне друге стране – пуније, животније и ведрије.

Поред Нурудина, роман предочава још неколико људскиh судбина које 
омогућавају да се предочи живот у својој потпуности, онакав какав у ствари 
и јесте: и тесан и широк, и светао и таман, и сиромашан и издашан, и празан 
и пун, и отуђен и hуманизован, испуњен мржњом али и љубављу. Hасан је 
Нурудинов антипод, неостварени Нурудин, човек ослобођен стега и окренут 
животу, истинољубив и ведар пријатељ, несебичан и отворен за свакога. Исhак 
је Нурудинова пројекција жељеног себе, сан о Нурудину какав би требало да 
буде, луч који осветљава пут којим треба кренути да се превладају стеге које 



су наметнули вера, учење и догма. Мула Јусуф је загонетка људске природе, 
оличење незаhвалности, потчињености и издајства, али је он и доказ да човек 
може да поступи сасвим неочекивано и да изненади спремношћу на жртву и 
искупљење. Синанудина краси племенитост, саосећање са онима који пате, 
спремност на жртвовање за друге. Ово неколико јунака романа казује да 
Нурудинов свет није једини и да је Нурудин само једна могућа судбина. Али 
и Нурудин није само оно што се испољава кроз монолог или кроз поступак 
– у њему се може уочити по које зрно од свиh управо набројаниh јунака. Он 
је веома сложена личност која привлачи баш том сложеношћу али и својим 
настојањима и коначном судбином. Желимо ли да сагледамо роман као целину, 
његову мисаону структуру, значење и смисао, довољно је да кренемо стазама 
Нурудиновиh мисли и поступака.

Егзистенцијални и метафизички свет
Аhмед Нурудин живи у два света: метафизичком и егзистенцијалном.
Метафизички свет је простран, доминантан и опредељујући. У њега 

се склонио Нурудин после једног пораза, исувише слаб и безвољан да се са 
жи во том уhвати у коштац. Метафизички свет је заhватио целог Нурудина, гос
подари њиме и умногоме одређује његов однос према животу. Метафизичко 
га одвлачи у дубоке поноре мисли и преиспитивања, овладава вољом и 
поступцима, управља животом. У свету метафизичког станује, из њега само 
повремено и несигурно излази, бојећи се да не наруши учење и не огреши се 
о догму. Неспособан је да определи себе другачије од онога што је овладало 
њиме. Зато је егзистенцијални свет незнатан и скучен, неупознат и туђ. 
Нурудин само провирује у њега са стрепњом и осећањем несигурности, 
обузет немиром и страhом да не погреши, да не учини неумесан потез, да не 
осрамоти звање и положај. Свет живота он не познаје довољно јер се из њега 
рано повукао и затворио у учење и догму, невичан му је и не уме да крене по 
њему. Зато му је као такав – неупознат, непознат, претећи и узнемирујући – 
туђ и далек, па не покушава да га упозна или окуша. Тај свет тече око њега са 
свим оним што собом носи а Нурудин и не зна шта се то у њему збива. У том 
свету је Нурудин странац и туђин: не уме да га ослушне, сагледа и осети; чула 
су му занемела, осећања угасла, воља ослабила. Неопhодан је снажан потрес, 
невоља или несрећа, па да се Нурудин тргне, да се заинтересује за свет изван 
текије и вере, а тада ће сhватити колико му је тај свет далек и туђ и колико 
му је он, Нурудин, невичан. То ће му се и осветити, јер побуна и освета, која 
следи, делимично ће се извршити, али ће и сам страдати услед неспособности 
да се снађе и одржи у егзистенцијалном свету. Излазак у тај свет и покушај да 
се с њим уhвати у коштац довешће Аhмеда Нурудина до сопственог пораза.

Вера, учење и догма чине метафизички свет Аhмеда Нурудина. У свом 
бекству од живота, после безнадежног пораза коме није могао ни умео да 
се одупре, уточиште је нашао у вери. Посветио се учењу Курана, потпуно 
утонуо у њега, приhватио га као правило које стоји изнад живота. Личност је 
потиснута:

Двадесет година сам дервиш, а малим ђететом сам пошао у школу, и не 
знам ништа изван онога што су hтјели да ме науче. Учили су ме да слушам, 
да трпим, да живим за вјеру. Бољиh од мене је било, вјерујем нема много. 



Увијек сам знао шта треба да чиним, дервишки ред је мислио за мене, а 
основи вјере су и тврди и широки, и ништа моје није постојало што се у 
њиh није могло уклопити.

За Нурудина „вјера је важнија од човјека”, а „божја воља врhовни закон” па 
ће се удаљити и од света и од човека, затвориће се у дервишки свет који је 
изграђен на наученим одломцима из Курана, који служе као коментар за све 
оно што се појави или сазна изван тога света. Места из Курана су и садржина 
свега разговора: не говори се по диктату разума или сопственог става, него се 
нижу цитати научени у дугим часовима бдења над науком вере и дервишког 
реда. Вера постаје двоструки заклон: за пасивност и за акцију. Своје повла
чење из егзистенцијалног света, немешање у оно што се у том свету збива и 
пасивност која иде до тоталног затварања у себе, Нурудин ће правдати вером 
која не дозвољава никакав излаз у свет свакидашњице у коме вребају иску
шења и огрешања. Око Нурудина се дешавају судбоносни догађаји – брат му је 
уhапшен и затворен у тврђави, а он о томе ништа не зна. И када сазна, реагује 
млако, опрезно, боји се за себе и замера брату што га је изложио опа сности. 
А када се у њему појави побуна, иритирана мржњом и жељом за осветом, 
и тада ће се Нурудин заклањати иза вере и своју побуну правдати борбом 
против непријатеља вере. Из страhа да не прекрши неки дервишки принцип, 
Нурудин се повлачи пред акцијом и ништа не предузима – опредељује се за 
пасивно чекање и одбија Hасанов предлог о побуни. Догма гуши сазнање, 
не дозвољава да се мисао ослободи и покуша да сhвати суш таствене ствари 
живота; онемогућава га да трезвено и рационално расуђује о ономе што га 
дотиче као човека, сина и брата.

Из тиh разлога Нурудина само делимично заhвата егзистенцијални 
живот; он му се указује само у нејасним обрисима, углавном у оним сликама 
које су остале из раног детињства или младости. Свет љубави, поверења и 
живота само повремено окрзне Нурудина и тада, у страhу да не подлегне 
искушењу, брзо се повлачи у метафизички свет као заклон и заштиту. Живот 
се јавља у оним спорадичним сећањима на детињство и младост, у којима је 
било топлине и љубави. На самом прагу живота Нурудин је промашио љубав 
– девојка, која се удала који дан пред његов повратак из рата, жели да бежи с 
њим јер га још воли, али Нурудин нема hрабрости и воље да приhвати тај чин, 
повлачи се поражен и бежи из завичаја за сва времена. У вери налази утеhу за 
своју рањену душу. Ипак, Нурудин осећа потребу за љубављу, трага за њом, 
постаје му потреба и ослонац. Тај ослонац налази у пријатељству са Hасаном.

У Нурудину је људско запретано и само повремено просијава, накратко, 
да би се брзо повукло, у страhу да се не отргне од устаљеног реда мишљења 
и понашања. Свестан је Нурудин да није способан да воли, да не уме да буде 
нежан, па је онај тренутак, када се у њему јавља „закашњела њежност”, само 
позлеђивање зараслиh рана прошлости. Занимљив је његов однос према 
брату у оним тренуцима када сазнаје за његово hапшење. Та вест га погађа 
на неочекивани начин: hапшење је помутило Нурудинов дервишки мир, 
изложило га опасности, ставило га у дилему шта да чини и како да поступа. 
Будући да у њему царује страh од власти, прикривен али тим јачи, Нурудин је 
неодлучан пред одлуком: ћутати и мировати или предузети нешто:



Ружно би било да останем по страни, свако би ми замјерио. Нисам 
заборавио шта сам мислио прије тога, да се бојим за себе и да жалим њега, 
чак нисам знао ни шта је важније, нити сам лако одвајао једно од другог.

Предузима неке кораке не зато што жели или осећа потребу, него зато што је 
приморан: отац од њега очекује да помогне брату (на једној страни), а и сам зна 
шта ће рећи људи ако ништа не предузме (на другој страни). Невољно креће 
муселиму, очекује да га неће наћи код куће или да га он неће примити. Брине 
га и питање hоће ли власт његово интересовање за брата узети као чин његовог 
супротстављања и hоће ли се тиме довести у питање његов мир и његова 
безбедност. Проводи дуге часове у размишљањима и самоиспи тивањима, у 
вагању разлога и изговора. Због спорости и оклевања да брзо реагује и због 
узалудног тражења помоћи од окрутне власти, Нурудин осећа кривицу кад 
сазна да му је брат убијен у тврђави. Ни тада Нурудин не реагује на очекивани 
начин. У првом тренутку га вест не погађа, не јадикује због несрећне судбине 
Hарунове. Када се јави мржња и из ње произиђе жеља за осветом, Нурудин 
нема hрабрости да се побуни. У тим тренуцима он је слабић, спутан вером и 
страhом од власти. Али та слабост је и резултат његове оту ђености од света и 
живота, последица непознавања односа у друштву и суштине морала, правде 
и реда.

Нурудин је интровертна личност; окренут је себи и свом свету, затворен 
у себе и непробојан, немогуће је сазнати право стање његове душе и воље. Та 
особина чинила га је неповерљивим и отуђеним од људи:

Пред другима сам научио да се кријем.
Навикао сам да слушам, да не приговарам, да сагимам главу.
Био сам сам, све до сад. И био сам задовољан.
Чудан си ти човјек. Мало говориш, кријеш се (...) Кријеш се иза ријечи. Не 
видим шта је у теби.

Отуђеност од људи чини га отуђеним од света и живота. Свет изван текије 
и вере није по Нурудиновој мери и вољи, па настоји да се уклони од њега, 
често бежи у ирационално, у медитације и регресију (враћање у прошлост). 
Повремено ће се у њему јављати могућност приhватања живота, приближавања 
свету изван текије, људима:

Hтио сам да се вратим у нелично. Завидео сам свима јутрос, јер је њиhово 
јутро свакидашње.
Било би лијепо да сам скитница. Он увијек може да тражи добре људе 
и драге крајеве, и носи ведру душу отворену за широко небо и слободан 
друм који не води никуда, који води свукуда. Кад човјека само не би држало 
освојено мјесто.

Међутим, он бежи од те могућности, преплашен је да га жеља не обузме, да не 
попусти и прекрши своје принципе и одрекне се навике живљења у прикрајку 
и тишини медитација и учења. Ђурђевданска ноћ – са својим узаврелим 
животом, чулношћу и динамизмом – очарава Нурудина, буди и његова чула, 
оживљава сећања, али истовремено је ту и осуда те празничне помаме и 
опуштености. Он се згражава и повлачи да не чује и не осети тај узаврели 



живот. У ретким тренуцима појави се жеља за животом у виду жеље за 
скитњом, у виду сећања на детињство или пак у виду радосног ослушкивања 
живота природе. Снажна жеља за животом појавиће се тек на крају, после 
коначног пораза, када већ сагледава свој физички крај. У тим тренуцима се 
обнавља сећање на све што је било, наново се осећа даh проhујалог живота. 
Али то је све. Промашеност је у том тренутку потпуно сазната.

Егзистенцијалном свету Нурудин се приближава тек онда када се у 
њему појави мржња. Тада осећа да мора да дела у том свету, да више не може 
да бежи од њега и да се склања у свој свет текије. Мучења која су настала 
због Hаруновог hапшења и убиства, мучења произишла из Нурудинове нео д
лучности и несигурности, али и услед недостатка емоционалне оријентације, 
чинила су га неодређеним човеком „који није ни здрав ни болестан”:

Из тог мучног стања извукла ме мржња. Оживјела ме и усталила, разгорје
вши се једног дана, једног трена, као пламен (...). Сад сам ја ојачао њоме, 
држећи је пред собом као штит, као оружје, као пожар, опијен њоме, као 
љубављу.

Док је раније срце тражило ослонац у љубави, сада је нашло ослонац у мржњи 
а живот је добио свој смисао. У Нурудину се јавља осећање унутрашњег 
богатства, ослобађа се страhа од бесмисла живота, почиње да назире жељени 
ред. Мржња је веома снажна:

Да мржња има мирис, осјећало би се иза мене на крв. Да има боју, црн траг 
би остајао за мојим петама. Да може да говори, пламен би сукљао из свиh 
мојиh отвора. Усамљен међу гробовима, заборавио сам на мржњу. Вратила 
ми се кад сам пришао људима.

Из мржње се јавља жеља за осветом. То је сада главна преокупација 
Нурудиновиh мисли. Постаје рационалан и опасан, лукаво плете интриге. 
Сада се власт указује у другом светлу. Нурудин се бојао власти, страh од 
власти га спутавао, блокирао му акцију. Обузет мржњом и заhваћен жељом 
за осветом, сhвата да је власт одлично средство за спровођење освете. Зато га 
нагриза туђе поседовање власти и моћи:

Био сам двострук ове ноћи, знао сам како је силно силаhдарово ликовање, 
чак сам га и осјетио, као да је моје, а било ми је још теже што су моје 
жеље само ваздуh, и свјетло, које само мене озарава и пали, тјешећи ме 
и мучећи. До лазило ми је да заурличем у ноћ: зашто баш он? Је ли њему 
било најпотребније да се намири? Зар је моја жеља мања од његове? Којем 
то шејтану треба да запишем своју уцвијељену душу да ме обасја таква 
срећа?

А када догађаји крену током који је он желео, Нурудин доживљава остварење 
давнашњег сна: варошки прваци му нуде положај кадије. Он приhвата понуду, 
уверен да је бог тако hтео и да га не би наградио да је „сједио с рукама под 
појасом”. Свестан је да су га прваци изабрали за кадију што „су били сигурни 
да ће лако владати и чинити што буду hтјели”. Међутим, Нурудин hоће да чини 
само оно што му закон и савест налажу. „Одлучио сам да за све што учиним, 
питам само своју савјест”. Убрзо сhвата да му место кадије даје сигурност, 



али и самоћу: „Што је већа висина, већа је и пустош“. Он открива колико је 
немоћан и сам, помишља да све остави и повуче се, али од те помисли одустаје 
свестан да би га срушили чим напусти дужност кадије. Невичан световном 
животу, увиђа „да је власт тежак и сложен посао”. Када око њега почињу да 
се плету конци власти, Нурудин осећа страh. И када дође у ситуацију да изда 
пријатеља Hасана, Нурудин се бори са собом: неће да изда пријатеља, а боји 
се за себе. Пријатељ или Нурудин? Један Нурудин у њему безгласно одговара 
дефтердару:

Да осудим пријатеља, једино створење које сам сачувао за своју 
незадовољену и гладну љубав. Шта биh онда ја био? Ништавило, које би се 
стиђело сама себе, најусамљенији биједник на свијету. Све што је људско у 
мени, он је чувао. Себе ћу убити, ако им га предам. Не присиљавајте ме на 
то, сувише је сурово. (...) Без тог човјека свијет би ми био тамна шпиља. 
Он ми је све што имам, и не дам га. Учините од мене што год hоћете, нећу 
га издати, јер нећу да утулим посљедњу свијетлу зраку у себи. Страдаћу, 
али га не дам.

То је Нурудин који је требало да буде. Али – 

На жалост, нисам рекао ни то ни ишта слично. Доцније сам мислио како би 
можда било поштено да сам тако казао.
А десило се сасвим друкчије.
– Hоћеш ли написати рјешење? – питао ме дефтердар.
– Морам – рекао сам, гледајући пред собом писмо, гледајући пријетњу.

Онај стари Нурудин је надвладао привремено пробуђеног Нурудина, 
кукавичлук и себичност учинили су да потпише пресуду пријатељу. Али и 
тада осећа гађење у стомаку, повраћа му се, постао је ништарија, коначно 
остао сам, без ослонца. Тако Нурудин не успева да превлада двојство у себи: 
оно људско, које је у неким тренуцима просијавало или се наслућивало, 
потиснуто је страhом и егоизмом. Неспособан је да воли и неспособан је да 
сачува пријатељство које му је потребно као ослонац и једина топлина.

Аhмед Нурудин је човек кога је догма отуђила од света и живота, човек 
који се нашао између вере, власти и приватног живота и у том процепу није 
могао да се снађе. Он је човек коме је живот остао осакаћен, половичан и 
празан због игре случаја и судбине, али и због личног опредељења и токова 
збивања. Појединац Аhмед Нурудин немоћан је у сукобу са влашћу: плаши 
се власти, клања јој се, покушава да измири себе, веру и власт. За Нурудина 
поседовање власти је могућност да се оствари освета, али и могућност да 
се власт учини подношљивијом. Као кадија hоће да ради по диктату своје 
савести, али запада у вртлог у коме не уме да се снађе и у коме страда. Власт је 
овде приказана као свемоћна, појединац је немоћан, не може да јој се одупре; 
она је свуда пустила своје пипке, а човека је учинила играчком и средством. 
Поједини представници власти глуви су за све што је око њиh јер су опијени 
силом и неприкосновеношћу. Муфтија је утонуо у мртвило дуhа, који је 
заробљен цитатима из Курана, отупео је за људско, глув је за туђе невоље. 
Дефтердар проводи налог власти, тврд је у решености да од Нурудина изнуди 
решење о hапшењу трговца Hасана. Из његовог држања и говорења избија 



сила извршилаца власти и открива се немоћ појединца.

Hасан
На многим местима у роману јављају се Нурудинова размишљања о 

Hасану и своме пријатељевању с њим. Он често говори о оним Hасановим 
особинама које га привлаче. Hасанов лик није дат у поступку самоиспо ља ва
ња јунака, него скоро искључиво кроз Нурудинове ретроспекције и делимично 
кроз разговоре које Hасан води са Нурудином, hаxиСинанудином и својим 
оцем. У свим тим ситуацијама Hасан се показује као човек који је окренут 
људима и животу. У Стамболу је напустио положај који му је обећавао напре
до вање јер није могао да поднесе супремацију, послушност и безусловно поко
равање прописима средине у којој је требало да гради каријеру. Том свету он 
супротставља свет слободе и љубави, у коме живи Дубровчанка. Иако веома 
образован и перспективан, напушта све и враћа се у завичај. На изворима 
непосредности и свежине, посвећује се трговини и xелебxијском послу. У 
њему је немир радозналости и динамична природа: тражи стално кретање, 
одла жење и враћање. Везивање за једно место, према Hасану, умртвљује и 
убија. Он је неспутан обзирима, веома је комуникативан, дечачки непосредан, 
отво рен и природан. Уме да здраво расуђује и одмерено и примерено делује 
у деликатним ситуацијама. Hуман је и спреман да несе бич но помогне пого
релцима, доводећи у питање свој и очев опстанак. Одриче се спора са рођаком 
кад види колико овај има деце коју треба преhранити. Спреман је да се 
одрекне наследства само да помогне Нурудину да се његов брат ослободи 
тамнице. Стабилна је личност („увијек исти”). Образован је али некон вен
цио налан, правдољубив је и достојанствен. Влада својим осећањима, што 
се види из његовог односа према Дубровчанки. Оно што највише плени, то 
је безгра нична ведрина и смисао за hумор: и најозбиљније ствари казује са 
дозом подсмеhа и сјајем ведрине. Успева да одобровољи огорченог оца, да 
се с њим шаљиво препире, да га разнежи у тој мери да обојица изгледају као 
деца – топло и чисто. Такав Hасан је неостварени Нурудин. Нурудин какав је 
тре ба ло да буде. Пријатељевање са Hасаном за Нурудина је уживање у себи 
нео ствареном, сатисфакција за изгубљено.

Природом главног јунака Аhмеда Нурудина условљена је структура 
романа. Радња романа је редукована и пребачена на унутрашњи, псиhолошки 
план. Основна фабуларна нит постоји, али динамизам није у њој, него у 
псиhолошкој и мисаоној сфери романа; није у делању и акцији јунака, него у 
њиhовој псиhолошкој опречности и унутрашњем поларитету. Нема експозиције 
у класичном смислу, нема сликања атмосфере и увођења јунака. Приповедање 
је дато у облику исповести главног јунака, па је зато сведено на оно што јунак 
преживљава. Отуда је и дијалог сведен на нужну меру, а доминира директни 
унутрашњи монолог. Дервиш и смрт је зато изразито интелектуалистичка 
проза, са филозофским проседеом и анализом подвојености моралног и 
псиhолошког лика главног јунака. Дата је анализа власти која се надноси над 
појединца и мрви га својим невидљивим меhанизмима: власт се брани силом, 
тамницама, страhом, атаком на живот. Она је тврда, немилосрдна, окрутна. 



Анализа живота је опсежна и свеобуhватна. Појединачни живот, онај лични, 
нашао је у овом роману свој простор, али је ту и анализа живота уопште, 
живота као таквог. Нурудинов неспоразум са животом није само његова 
судбина – тај неспоразум је свевремен и универзалан. Нурудин је само пример 
човека кога је живот опекао и затворио у свет изван људи и људскости. Човек 
и судбина су у средишту романа: шта је човек према овоме свету, шта он може 
и сме; колике су његове моћи, докле може да иде и где треба да стане; је ли 
његово лично испред оног што је опште; има ли право да мисли по диктату 
своје душе и свога морала или мора да мисли по диктату спољашњиh сила, 
оличеним у власти и моћницима; је ли човек рођен да пати и да буде несрећан 
или постоји могућност да се живот испуни смислом и топлином; је ли судбина 
резултат грешке појединца или законитост општег кретања коме појединац не 
може да се одупре?

То су питања која искрсавају пред јунака романа. На та питања Меша 
Селимовић одговара уметничком сликом живота својиh јунака. Hасан својом 
ведрином доказује да је живот одређен човековим опредељењем према њему 
и умешношћу да га осети и искористи. Нурудин је неспособан да живот 
потчини себи и учини га пуним. Његови покушаји су несигурни, заробљеност 
догмом спутава самосталност акције, крhкост воље не омогућава Нурудину 
да се укотви у животу. Он до краја остаје отуђен од њега, стран и невичан, 
па закључује да је – у животу – „сваки човјек увијек на губитку”, а „смрт је 
бесмисао, као и живот”.


