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АПСТРАКТ – обрада романа Дервиш и смрт

Образовни циљеви: Упознавање ученика са животом и
дјелом Меше Селимовића у години јубилеја –обрада романа
Дервиш и смрт – тематика, структура, доминантни делови
романа, ликови и поруке.

Васпитни циљеви: Селимовићев роман полази од
појединачне судбине, али се бави универзалним темама
живота и смрти, љубави и мржње, среће и несреће,
пријатељства и издаје, механизма власти. Дјело подстиче
на размишљање и суочавање са најбитнијим темама како
савремене књижевности, тако и књижевности, уметности,
филозофије и живота уопште, у свим временима.

“Трагедија Селимовићевог дервиша, суоченог са замкама
постојања и са неминовношћу пропасти људских
вредности, уздигнута је до универзалне слике људске
судбине у жрвњу нечовечне. историје и тоталитарне
идеологије. Селимовић је тако одиста дао једну од
најузбудљивијих књига наше епохе, при том, књигу за сва
времена.” Јован Деретић



,,ДЕРВИШ И СМРТ ’’
МЕША СЕЛИМОВИЋ

проф. Ђуровић Гордана



Меша (Meхмед) 
Селимовић

(Tузла, 1910. - Београд, 
1982.)

Дjела:

 Приповијетке

 Романи

◦ Tишине, 1961.

◦ Maгла и мјесечина, 1965.

◦ Дервиш и смрт, 1966.

◦ Tврђава, 1970.

◦ Oстрво, 1974.

◦ Kруг, (недовршен)

 Eсеји: 

◦ За и против Вука, 1967.

 Mемоарска проза:

◦ Сјећања, 1976.

Награде за роман ,, Дервиш и смрт 

’’

Нинова награда, 1967.

 Горанова награда, 1967.

 Његошева награда, 1967.



СЈЕЋАЊА
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Касно  је, сјећања, узалуд се јављате, бескорисне су ваше немоћне 
утјехе и подсјећања на оно што је могло да буде, јер што није било, 
није ни могло да буде. А увијек изгледа лијепо оно што се није 
остварило. Ви сте варка која рађа незадовољство, варка коју не могу 
и не желим да отјерам, јер ме разоружава и тихом тугом брани од 
патње. Живимо на земљи само један дан, или мање. Дај ми снаге да 
опростим. Јер, ко опрости, он је највећи. А знам, заборавити не могу.
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Дјетињство

ТУЗЛА; Тушањ, насеље сиромашних рудара

А мене су готово сви позивали кад су надијевали дјеци имена. Био сам
кум готово свима, јер су рудари жељели да њихова дјеца уче као што
сам ја учио, како би избјегли њихову судбину. Не знам да је ико у томе
успио
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ШКОЛОВАЊЕ

У родном граду завршио је основну школу и гимназију. 1930. године уписао
се на студијску групу српскохрватски језик и југословенска књизевност
Филозофског факултета у Београду. Дипломирао је 1934. године, а од 1935.
до 1941. године ради као професор Грађанске школе, а потом је (1936)
постављен за суплента у Реалној гимназији у Тузли.

Прве двије године рата зиви у Тузли, гдје га хапсе због сарадње са НОП-ом,
а у мају 1943. године прелази на ослобођену територију, постаје члан КПЈ и
члан Агитпроп-а за источну Босну, потом је политички комесар Тузланског
одреда, а 1944. године прелази у Београд и обавља значајне политичке и
културне функције.
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Универзитет

Од 1947. године живио је у Сарајеву и радио као :

професор Више педагошке школе

, доцент Филозофског факултета,

умјетнички директор „Босна-филма“,

директор драме Народног позоришта,

главни уредник ИП „Свјетлост“.

Године 1971. је пензионисан и преселио се у Београд.
Признања и награде
Био је биран за:

предсједника Савеза књижевника Југославије,
био је почасни доктор Сарајевског универзитета (1971),
редовни члан АНУБиХ и САНУ.

Добитник је бројних награда од којих су 
најзначајније:

НИН-ова награда (1967),
ГОРАНОВА награда (1967),
Његошева награда (1967) потом Двадесетседмојулска 

СРБиХ награда АВНОЈ-а,итд.
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Симболика наслова „Дервиш и смрт-други час

Дервиш је монах, аскета, човек који се одрекао овоземаљског јер

је пронашао истину у Богу коме служи. Његов позив је позив духовног
вође, учитеља и саветника и утешитеља крхких бића која лутају кроз
патње световног живота у страху од смрти.

Сусрет са смрћу која га се тиче (и зато престаје да буде апстрактна), 
смрћу свог ближњег и својом, представља испит на којем се руше сва 
догматска упоришта једног духовника. Из суочавања дервиша и смрти 
проистекла је сумња као основни мотив, покретач радње у овом роману
.
Значење имена главног јунака такође има своју симболику и у
контексту дела садржи иронијски призвук. Ахмед на арапском значи
„стaлнo зaхвaлaн Бoгу“, а Нурудин значи „свијетло вјере“. Ово име
носи човек који је посумњао (а сумња и вјера се међусобно искључују)
и залутао у мрачним ходницима људске душе.

http://sr.wikipedia.org/sr/Дервиш
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Како је настао роман „Дервиш и смрт- исповијест писца

Крајем 1944, мало након ослобођења Тузле, град је био излијепљен

шапирографираним плакатима, на којима је писало да је Шефкија

Селимовић осуђен на смрт стријељањем, јер је из магазина ГУНД-а

(Главне управе народних добара) узео кревет, ормар, столицу и још

неке ситнице. У објави пише да је пресуда таква зато што је

окривљени из познате партизанске породице. Шефкија Селимовић

није био крив, и то су знали сви: ствари је јавно посудио, јер му се

жена требала вратити из концентрацијског логора, а кућа му је била

опљачкана. Шефкија Селимовић био је Мешин брат, али он брату

није могао помоћи. Брату Меши из затвора је поручио, пред
стријељање, да је невин.
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 ЧИМЕ ПОЧИЊЕ РОМАН?
Дервиш и смрт:“              


 ЧИМЕ ПОЧИЊЕ СВАКО ПОГЛАВЉЕ?

Прстенаста композиција или композиција рондоа. Свако поглавље почиње 
модификованим стиховима из Курана. Цитати из Курана су правила; живот 
побија правила и одвија се мимо њих. За оптимизам свете књиге дервиш 
такође не налази потврду у стварном животу. Роман почиње и завршава се 
истим стиховима – да је човек увек на губитку. 

Роман је подијељен  у :

16 поглавља подијељених  у два дијела .
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КОЈОЈ ВРСТИ РОМАНА ПРИПАДА?

РОМАН ЛИКА – ЖИВОТОПИС ГЛАВНОГ ЈУНАКА

ПСИХОЛОШКИ РОМАН

ИСТОРИЈСКИ РОМАН

ФИЛОЗОФСКИ РОМАН – ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИЗАМ

МОДЕРНИСТИЧКИ РОМАН
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Bрло често у животу човјек трага за срећом, али
тамо гдје очекује разум он налази силу, тамо гдје
тражи мир и очекује пријатељство, он налази
немир и мржњу. Тамо гдје мисли да ће пронаћи
Бога, проналази богохулнике и лицемјере. На
мјестима гдје се дијели правда, човјек види да
најмање правде има. Роман ‚‚Дервиш и смрт”
приказује шта се дешава са човјеком који се у
једном тренутку свог живота сусретне са
стварношћу.

Пола свог живота тај човјек је провео у свом
свијету, окренут вјери и једноставном поимању
свијета који му је изгледао црно бијел. Једног
тренутка се буди из тог свијета и не може да га
прихвати.
Не прихвата сурови свијет у којем страдају невини
људи, свијет у којем немаш право гласа. Тада
почиње његова побуна.

О ЧЕМУ СВЕ РОМАН ГОВОРИ?
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Bismilahir-rahmanir-rahim

 “Позивам за свједока 
мастионицу, и перо и 
оно што се пером пише;

 Позивам за свједока 
несигурну таму сумрака 
и ноћ и све што она 
оживи; 

 Позивам за свједока 
мјесец кад наједра и 
зору кад забијели;
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Позивам за свједока 
судњи дан, и душу 
што сама себе кори;

Позивам за свједока 
вријеме, почетак и 
свршетак свега 

Да је сваки човјек 
увијек на губитку.”

Из Кур`ана



Посвета на почетку књиге:

,,Kада бих умио да напишем најљепшу 
књигу на свијету, посветио бих је својој 
жени Дарки. Oвако ћу засвагда остати 
дужник њеној племенитости и 
љубави.Све што могу , то је да са 
захвалношћу поменем њено име на 
почетку ове приче ,која као и све друге, 
говори о тражењу среће’’.

ПИСАЦ
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ЛИКОВИ

Пратимо промјену лика Ахмеда Нурудина од
човЈека исламске догме до представника
власти и издајника пријатеља.
У личности Ахмеда Нурудина све време се
сукобљавају шејх и човек – опште моралне
норме и оно обично, људско.

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА 
ГЛАВНОГ ЛИКА

Ахмед Нурудин - шејх текије, свијетло вјере
- на почетку је наивни дервиш који верује у
људско поштење и праведни поредак у
свијету. У питању је изразито
контемплативан карактер, затворен и
несретан човјек који је дубоко потиснуо све
своје личне проблеме
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Сваки човјек у животу тражи једну тачку која ће
му бити чврст ослонац у несрећи, али и у срећи.
Неко тај ослонац проналази у породици, неко у
пријатељству, неко у љубави. У роману нам писац
кроз главног јунака приказује да су сва та
упоришта која човјек себи ствара несигурна . Ми
уочавамо шта се дешава са човјеком који је сва
своја упоришта изгубио. Тај човјек је Ахмед
Нурудин. Ахмед Нурудин је дервиш мевлевијског
реда. То није случајно. Мевлевијски ред је
најстрожи и најчистији вјерски ред. Нурудиново
припадништво овом дервишком реду је тачка
ослонца која је Нурудину обезбјеђивала психичко
упориште, без кога се у животу не може. Ахмед
Нурудин је један од оних који ослонац проналазе
у вјери.

КО ЈЕ АХМЕД  НУРУДИН – ГДЈЕ ЈЕ 
ЊЕГОВА ТАЧКА ОСЛОНЦА ?
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Трагедија Ахмеда Нурудина почиње
оног тренутка када се његов ослонац
који му пружа мир и снагу пољуља. У
тешким временима, које нам
Селимовић приказује у роману,
дервишки ред није заштита
Нурудину. Ахмед Нурудин је
бранилац вјере, који схвата да Куран
не одређује све односе међу људима,
те да није свјетло у тами. Он схвата
да је сложеност и заплетеност
човјековог живота у томе што има
више правих путева и што нема те
књиге која ће нам помоћи да се у
животу снађемо и правилно
изаберемо пут којим треба да
кренемо. Та спознаја се коси са
Нурудиновим вјеровањем да је Куран
књига која човјеку показује прави
пут. До тог сазнања јунак долази
након трагичне судбине његовог
брата.
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Kада би  Бог кажњавао за свако 
учињено зло, не би на земљи остало 
ниједно живо биће. ( Kуран). 
Све јe почело да се заплиће прије два 
мјесеца и три дана, рачунаћу вријеме , 
изгледа, од те ђурђевске ноћи, jер је 
ово моје вријеме, jедино kоје ме се 
тиче. Брат је већ десет дана лежао 
затворен у тврђави. 

( стр. 15)
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ПОСЕТА МУФТИЈИ
 У соби, у коју су ме увели, муфтија је играо 

шаха са човјеком кога раније никад нисам 
видио.  Али муфтија дуго није видио да је 
неко ушао у собу. Човјек је показао на мене, 
срећом, и муфтија се окренуо. – Играш ли 
шах?

 - Слабо.  - Шта хоћеш?

 Рекао сам ко  сам, и да сам у невољи, и да 
тражим правду, и да ми је нико неће дати 
ако ми је он не да.



Муфтија је погледао у човјека пред собом, 

не кријући досаду, готово са очајањем-

Говорио сам  о томе са 
цариградским мулом. Не зато 
што је паметан,

 Паметни људи могу да буду врло 
досадни, већ што би знао да каже 
нешто неочекивано, што изненади и 
пробуди – због чега ти се чини да 
вриједи слушати и одговарати.
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 Говорио је :- Знање људско је незнатно. Зато 
паметан човјек не живи од онога што зна. 
Али, хтио сам нешто друго... О чему сам 
говорио?

 - O цариградском мули – рекао је Малик. 
- Не .O правди. Правда је - рекао је једном-
ми мислимо да знамо шта је то. А ништа није 
неодређеније. Може да буде заком, освета, 
незнање неправда. Све зависи од 
становишта.

(161)
 Али никад не знамо шта изазивамо у другом 

човјеку речију која за нас има значење и 
задовољава само нашу потребу.

(121) 23



-Одлучио сам да говорим: - Имам брата, а он је затворен у 
тврђави.Пола живота му је овдје, пола 
горе.Ако изгуби ону половину , могао би и 
ону другу.  - Коју половину? Коју ја још 
држим, причајући. – Каквој тврђави? -У 
тврђави над градом. – Зашто је затворен? –
Зато што није послушао оца. – Ко то није 
послушао?- Уморан сам . Иди сад. –Нареди 
да га пусте. –Кога да пусте? –Мога брата. 
Дођи сутра.
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Забиљежи!

 КАКО ЈЕ МУФТИЈА ДОЧЕКАО ДЕРВИША?

 - Шта је радио, како се понашао, ријечи 
којима му се обратио ?

- Закључи душевно стање муфтије .

- -Животна филозофија муфтије!

- - Које облике насиља испољава 
представник власти?
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Муфтија - Дервиш

Дуго није примијетио да је неко ушао у собу. 
Тек када му је Малик скренуо пажњу, 
окренуо се и погледао. Дервишу се обратио 
непристојно и нељудски (бахато). Исказао је 
непоштовање и према вјери и представнику. 
Душевно стање муфтије је досада, умор, 
очајање, заборавност. Очекује да га 
саговорник  изненади причом.Насиље:

 НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ, ОМАЛОВАЖАВАЊЕ

 ИГНОРИСАЊЕ, НЕПРИСТУПАЧНОСТ.
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МУСЕЛИМ    - ДЕРВИШ

- Брат, велиш ? Затворен? Знаш ли зашто је затворен?
- Дошао сам да питам.

- Ето , не знаш ни зашто је затворен. А долазиш да молиш, без 
обзира шта је учинио.

- - Нисам дошао да молим.
- - Хоћеш ли да  га оптужиш? 
- - Нећу.
- - Можеш ли да наведеш свједока за њега или против њега? Да 

укажеш на друге кривце? Или саучеснике?
- - Не могу.
- - Шта онда хоћеш?
- - На чијој је страни право? Ти браниш брата, ја закон. Закон је 

строг , ја му служим.
- ДЕСИЛО СЕ ОНО ЧЕГА САМ СЕ НАЈВИШЕ ПЛАШИО, РЕЧЕНО   МИ  

ЈЕ ДА  БРАНИМ  БРАТА, СУПРОТСТАВЉАЈУЋИ СЕ  ЗАКОНУ.А 
НАЈГОРЕ ЈЕ  ШТО У СТВАРИ НИСАМ БРАНИО БРАТА , САМО САМ СЕ 
У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ  ПОБУНИО ПРОТИВ 

СТРАШНЕ СУРОВОСТИ. ( стр. 85 – 87 , поглавље 5)
, Јесу ли стављени катанци на срца њихова’’.

Утврди облике насиља које муселим демонстрира.
( омаловажавање,буђење осећаја кривице,  бесмислено и сурово 

понашање)
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Мотиви детињства и среће

Сусрет са 
оцем

•Буди 
њежна 
сјећања на 
детињство.

Књига 
прича

•Поклон  
Хасанов 
деловао је 
на 
Нурудина 
као да је ,, 
нестало 
тмине.

Познанство 
са Јусуфом

• Волео је 
дјечака и 
дјечак је 
волио њега.

Било нас је четворица и сва 
четворица су тражила златну 

птицу среће. Један је погинуо у 
рату, један је умро, једног су 

убили у тврђави. Ја своју више не 
тражим. 28



КАДИЈА - ДЕРВИШ

 Говорио је само Кураном. Или је лудак? 
Или мртвац ? Или привиђење? Или 
најгори мучитељ? И то ми је изгледало 
страшно: не знати ни једну своју ријеч, 
ни једну своју мисао, бити нијем за све 
људско, и говорити без потребе, бити 
осуђен на говорење  које је памћење. А 
ја сам био осуђен на слушање онога што 
знам.  ( стр.139)
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Зло и добро 

Власт је зла Има добрих људи

 - убиство Харуна, 
бесмислено хапшење

 Харуна и  Ахмеда.
 Човек је зао и 

незахвалан!
 - Мула Јусуф је издао 

Харуна; након 
признања

 покушао самоубиство
 Похлепа породице   
 Хасанова сестра, 

кадија   

 Хасан помаже Нурудину

 ( саопштава истину о 
хапшењу брата )

 Неки непознати 
Нурудина ослобађају 

 Тамнице

 Нурудин  је спасао малог 
Јусуфа из пламена рата 
идовео га у текију
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