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Един По брић

ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

ДЕР ВИШ И СМРТ – ЈЕ ЗИК РО МА НА, РЕ ЛИ ГИ ЈА 
ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ

Око ју на ка све се пре тва ра у тра ге ди ју, око по лу бо го ва – у 
са тир ску игру; а око Бо га – зар не? мо жда све по ста је „свет“?

(Ф. Ни че: С оне стра не до бра и зла)

Пе ри о ди за ци ја

Ка да би ака дем ска за јед ни ца, би ло ко ја у ре ги о ну, има ла „сна ге“ да спро ве де не ку 
вр сту естет ске ка но ни за ци је бо сан ско хер це го вач ке књи жев но сти, али и књи жев но сти 
ју жно сло вен ских про сто ра, а не пу ко ре да ње по на ци о нал ној или ре ги о нал ној при-
пад но сти, Ме ша Се ли мо вић би за си гур но за у зи мао сто жер но мје сто уну тар и јед ног 
и дру гог ка но на. У том сми слу циљ овог тек ста је сте да се по ку ша уста но ви ти на осно-
ву ко јих па ра ме та ра се мо же го во ри ти о естет ској, умјет нич кој ври јед но сти Се ли мо-
ви ће вих ро ма на Твр ђа ва и Дер виш и смрт, с тим да ће ак це нат ин тер пре та ци је би ти 
ста вљен на по то њи ро ман.

Да би се о то ме го во ри ло, тре ба нај при је утвр ди ти пе ри о ди за ци ју, стил ске ка рак-
те ри сти ке Се ли мо ви ће вог дје ла, а ти ме ујед но уви дје ти на ко јим књи жев ним те о ри-
ја ма и ана ло ги ја ма би тре ба ло из гра ди ти плат фор му за ана ли зу и ин тер пре та ци ју 
ње го вих ро ма на. И ка ко ће се ви дје ти у на став ку тек ста, већ је ту ја сно ко ли ко је ње-
го во дје ло ве ли ко, и ја сно је да ни је дан ње гов ро ман ни је мо гу ће за тво ри ти у је дан 
ин тер пре та тив ни оквир.

Да нас је не сум њи во да је фи ло зо фи ја ег зи стен ци ја ли зма вје што ин кор по ри ра на у 
си стем Се ли мо ви ће књи жев но-фи ло зоф ске ми сли ко ја је би ла ка рак те ри стич на за ње-
го ву епо ху. Ме ђу тим, на исти на чин ка ко ше зде се тих го ди на за пад на фи ло зо фи ја ко ја у 
се бе укљу чу је и кри ти ку ег зи стен ци ја ли зма, а књи жев не те о ри је од струк ту ра ли стич ке 
па ра диг ме во де ка постструк ту ра ли зму као те о риј ском мо де лу но вих пост мо дер ни-
стич ких ори јен та ци ја, ро ман Дер виш и смрт мо же се по ре ди ти с Ка ми је вим Стран цем 
– „Јер, смрт је бе сми сао, као и жи вот“ (Се ли мо вић, 2004: 360), али за раз ли ку од ли ка 
Мер соа ко ји сто ји као струк ту рал на до ми нан та Ка ми је вог ро ма на, Се ли мо ви ћев Ну ру-
дин има пан дан у том сви је ту овје ко вје чен у ли ку Ха са на ко ји је, на на чин ка ко је лик 
по ста вљен уну тар струк ту ре, и не при ко сно ве на кри ти ка фи ло зо фи је ег зи стен ци ја ли зма.

Ег зи стен ци ја ли зам је смрт по ста вио у цен тар и фи ло зоф ске и умјет нич ке ми сли, а 
не ко му ни ка тив ност и крај њу оту ђе ност по је дин ца из дво јио као основ ну осо би ну 
чо вје ка. Ако је по је ди нац отрг нут од љу ди, а лич ност ап сурд на, ли ше на сми сла и ври-
јед но сти, он да и са ма смрт пре ста је да би ва дру штве но-со ци јал ни фе но мен и сто га 
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се не мо же до жи вља ва ти тра гич но. Ме ђу тим, та ква по став ка ко ју до но си ег зи стен ци-
ја ли зам ни је би ла до вољ на Се ли мо ви ћу. Он је у сво јим ро ма ни ма пре ва зи ла зи на два 
на чи на. Из да на шње пер спек ти ве гле да но, нај при је су ту, мо же се сло бод но ре ћи, 
де ри ди јан ска схва ћа ња је зи ка у ко ји ма зна ко ви ни ка да ни су по све при сут ни ни од-
сут ни, јер се ме ђу њи ма од ви ја ди на мич ки про цес учин ка од го де зна че ња. За раз ли ку 
од ме та фи зич ко-есен ци ја ли стич ког кон цеп та зна ка гдје се је зик тре ти ра као ин стру-
мент пре но ше ња не при ко сно ве не исти не, ин стру мент зна ња и спо зна је „ре ал ног“, 
од но сно исти на се ов дје по ја вљу је у од но су аде кват но сти из ме ђу је зи ка и по јав не 
ствар но сти ко ју овај озна ча ва, Се ли мо ви ћев кон цепт упо тре бе је зи ка је бит но дру га-
чи ји. За Се ли мо ви ћа знак не зна чи то ли ко да се не што по зна је не го да се не што чи ни. 
Дје ло ва ти на са го вор ни ка зна чи ми је ња ти си ту а ци ју и ус по ста вља ти но во ста ње сви-
је та. Као та кав је зик не пот па да под ка те го ри је исти не или не и сти не, већ се при је 
ве зу је за пој мо ве успје ха или не у спје ха. 

Син таг ма ме та фи зич ки кон цепт ов дје се ко ри сти у ана ло ги ји са Де ри ди ном кри-
ти ком ме та фи зич ке при сут но сти, од но сно, иде је да они ко ји се је зи ком слу же зна-
че ње мо гу схва ти ти у пот пу но сти, те да је зна че ње ри је чи, док их пи ше мо или из го-
ва ра мо, при сут но у на шем уму та ко да га мо же мо пре ни је ти дру ги ма у чи стом ње го вом 
об ли ку. То ни је ни шта дру го не го ло го цен три зам. Чи тав дис курс про свје ти тељ ског 
За па да уте ме љен је на тој илу зи ји. Умје сто то га, с об зи ром на Се ли мо ви ће ву упо тре-
бу је зи ка, зна че ње се у ро ма ни ма до жи вља ва као про цес, не што што се не пре ста но 
ми је ња и ни ка да ни је по све при сут но при ли ком упо тре бе не ке ри је чи, већ се уви јек 
раз ли ку је од се бе са мог и уви јек од га ђа до се за ње цје ло ви то сти у би ло ко јем сми слу.

И нај зад ту је по ло фи ниј ска струк ту ра ко ја ов дје ни је на ра тив на тех ни ка до вољ на 
са ма се би већ, ка ко ће се ви дје ти у на став ку тек ста, мо дел кон стру и са ња јед ног сви-
је та ко ји не по зна је хи је рар хиј ске ври јед но сти би ло ко је иде о ло ги је, иа ко упра во од 
иде о ло шког ка те го ри јал ног апа ра та Се ли мо вић по чи ње при чу у оба сво ја ро ма на. 
Ако тре ба зна ти с ко јег мје ста го во ри Ме ша Се ли мо вић у сво јим ро ма ни ма, он да се 
то мје сто мо же ло ци ра ти са мо уну тар плу рал но сти као про дук та ди ја ло шке упо тре бе 
је зи ка. У ства ри, за раз ли ку од ег зи стен ци ја ли зма, осно ва Се ли мо ви ће ве струк ту ре 
сви је та је ре ла тив ност по и ма ња до бра и зла, сла ба из мје њи вост људ ске при ро де (спе-
ци фич ност хро но то па ро ма на – не ма мо по сла с тзв. ро ма ном раз во ја не го ро ма ном 
ис ку пље ња) и нај зад ди ја ло гич ност спо зна је. У ње го вим ро ма ни ма нај ма ње спо ји ви 
еле мен ти рас по ре ђе ни су у не ко ли ко свје то ва и у не ко ли ко рав но прав них сви је сти. 
Тај ма те ри јал се сје ди њу је у је дин ство по ли фо ниј ског ви ше гла сја. Иде ја, на при мјер, 
Ис ха ка или Ха са на сво је уцје ли ње ње до би ва уну тар ди ја ло шког про ди ра ња у Ну ру-
ди нов ви до круг. За хва љу ју ћи тим раз ли чи тим свје то ви ма, при ча мо же да до кра ја 
раз ви ја сво ју ори ги нал ност и спе ци фич ност, не раз би ја ју ћи је дин ство цје ли не.

Да кле, осно ва Се ли мо ви ће ве ро ма неск не ри је чи ни је би ло по сто ја ње већ ко ег зи-
стен ци ја и уза јам но дје ло ва ње ње го вих ју на ка и сви је та ко ји их окру жу је. Он је тај 
сви јет ви дио пр вен стве но у про сто ру, а не у вре ме ну. Оту да струк ту ра ње го вих ро-
ма на те жи ка тра гич кој драм ској фор ми. Те жио је да чи тав ис при по ви је да ни сви јет 
ор га ни зу је у об ли ку драм ских су о ча ва ња. Због то га се уоп ште не тре ба чу ди ти што су 
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оба ро ма на на шли сво је мје сто у по зо ри шној умјет но сти. Ако у осно ви драм ске струк-
ту ре ле жи при ка зи ва ње до га ђа ја на сце ни, а не пре при ча ва ње истих, на ћи ће мо ону 
бит ну спо ну ко ја при бли жа ва Се ли мо ви ће ве ро ма не драм ској умјет но сти. А по е зи ја 
по ли фо ни је, уо ста лом, као до ми нан та Се ли мо ви ће ве ства ра лач ке ви зи је, не до зво-
ља ва да се мно штво ка рак те ра и суд би на раз ви ја ју у сје ни ау тор ске до ми на ци је, већ 
се ту мно штво рав но прав них сви је сти и њи хо вих свје то ва, као на драм ској по зор ни ци 
уз по моћ ди ја ло га, спа ја ју у је дин ству не ког до га ђа ја.

Пра бо лич ност и са вре ме ност

Ари сто тел је у сво јој По е ти ци по ста вио раз ли ку из ме ђу три вр сте го во ра: ло гос 
– го вор на у ке и фи ло зо фи је, епос – го вор пре при ча ва ња, од но сно хи сто ри је, и нај зад 
ми тос. За да так ми то са је, ко ји је по Ари сто те лу на ви шем спо знај но-ври јед но сном 
ни воу од епо са1 (иа ко да нас зна мо да су оба ва жна за ра зу ми је ва ње књи жев но сти), 
да исти ну оства ру је уну тар а не из ван се бе ка ко то ра ди ло гос. Ми тос је у чи стој ана-
ло ги ји са умјет но шћу, до га ђај ко ји се збио али се и зби ва у свим вре ме ни ма, да кле 
из ван је хи сто ри је и ни је усло вљен њо ме иа ко је об у хва та. У том сми слу, зна че ње 
Се ли мо ви ће вих ро ма на мо же се при бли жи ти за до во ља ва ју ћој ин тер пре та ци ји са мо 
ако не бу де одво ји ва од „ци је ле“ по ви је сти њи хо ве ре цеп ци је. 

Угру бо ре че но, по сто је дви је вр сте кри тич ких тек сто ва о дје лу Ме ше Се ли мо ви ћа: 
јед на ин тер пре та ци ја ин си сти ра на кон тек сту вре ме на на стан ка ње го вих ро ма на 
(ври је ме со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је), а дру га ин тер пре та ци ја пре по зна је оп шту те му 
од но са по је дин ца и вла сти. На рав но да за Се ли мо ви ће ве ро ма не ни је нео п хо дан по-
прат ни текст ка ко би се ра зу мје ла па ра бо лич ност по ступ ка, но са свим је из вје сно да 
су Сје ћа ња2 јед на од кључ них књи га ко ја оси гу ра ва ра зу ми је ва ње из ко јег је кон тек-
ста Се ли мо вић пи сао сво је ро ма не. Мо же се ре ћи да су оба ње го ва ро ма на сјај не 
ин тер пре та ци је ко ли зи је ко ја се ус по ста вља из ме ђу књи жев но сти, с јед не стра не, и 
иде о ло ги је со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, с дру ге стра не. У том сми слу Е. Ка заз ће на пи-
са ти: „Се ли мо вић је, али не са мо он већ и низ дру гих ро ман си је ра, у по ли тич ким аспек-
ти ма сво је па ра бо лич но ор га ни зи ра не при че по ка зао кроз Ну ру ди но ву дра му рас пад 
свих иде о ло шких и по ли тич ких уто пи ја, те се тим сво јим ан ти у то пиј ским ду хом овај 
ро ман смје стио на гра ни цу из ме ђу ме га кул тур них кон цеп ци ја мо дер не и пост мо дер-
не. Отуд ње го ва при ча ни је са мо бол на ап сурд на ис по ви јест о то та ли тар ном по рет ку 
ко му ни зма већ сим бо лич ка при ча о то та ли тар ној при ро ди сва ког об ли ка људ ског 
дру штва и то та ли тар ној са др жи ни укуп не по ви је сти. Та спо соб ност Дер ви ша и смр ти 

1 „За то и је сте пе сни штво ви ше фи ло соф ска и озбиљ ни ја ствар не го ли исто ри о гра фи ја, јер пе сни-
штво при ка зу је ви ше оно што је оп ште, а исто ри о гра фи ја оно што је по је ди нач но.“ У: О пе снич кој 
умет но сти; Ари сто тел; пре вод и об ја шње ња Ми лош Ђу рић. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства, 1990, стр. 59.
2 У Сје ћа њи ма Се ли мо вић пи ше о свом ис ку ству из НОБ, си ту а ци ји у ко јој је 1944. стри је љан ње гов 
не вин брат Шеф ки ја, раз ло зи ма због ко јих је на пу стио Са ра је во и пре се лио се у Бе о град, пе ри о ду 
кад је до био от каз на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву, пе ри о ду кад је ис кљу чен из Са ве за ко-
му ни ста итд.
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да ми сли са др жај укуп ног вре ме на и чи ни овај ро ман тран скул ту рал ним есте ским 
фе но ме ном.“3

Сли је дом то га, са свим је и из вје сно да ти ин тер пре та тив ни пу те ви ни су у ко ли зи ји 
ни с ин тер пре та ци јом ко ја под ра зу ми је ва са вре ме ни кон текст бо сан ско хер це го вач ке 
ствар но сти гдје, у ро ма ну, у пр ви план из би ја од нос по ли тич ког и ре ли гиј ског дис кур-
са. Ако се по ли ти ка де фи ни ра дје ло ва њем ко је те жи из град њи пра вед не за јед ни це, а 
ре ли ги ја већ уна при јед прет по ста вља по сто ја ње за јед ни це ко ја се не мо же уте ме љи-
ти дру га чи је до чи ном ства ра ња па је ње но по ри је кло ну жно сим бо лич ко, он да се у 
пр ви план ис по ста вља од нос про фа ног и са крал ног, да кле, онај про јек циј ски зи јев у 
ко ме се ну жно по ја вљу је фе но мен по ли тич ке те о ло ги је. Уоп ште но ре че но, по ли тич ка 
те о ло ги ја је на зив за опо зи ци ју ра зу ми је ва ња по ли тич ког и по ли ти ке у мо дер ној по-
ви је сти иде ја. Раз два ја ње по ли тич ког и по ли ти ке од го ва ра ра зли ци из ме ђу два схва-
ћа ња вре ме на здру же на у исти оквир – са крал ног и про фа ног. Јед но је оно ко је вјеч-
ност и бес ко нач ност при пи су је бо жан ском удје лу у по ви је сти, јер са крал но као та кво 
„пре ва зи ла зи“ хи сто риј ске епо хе, а дру го је оно ко је ко нач ност (чо вје ка) и вре ме ни
тост по ви је сти по сма тра као низ ну жно ус по ста вље них ка у зал них сли ка ко је не 
по зна ју ни је дан об лик кон тин ген ци је. 

Да кле, у пи та њу је фе но мен с ко јим ро ман Дер виш и смрт сто ји у двој но сти ин тер-
пре та ци је: то је кри ти ка иде о ло шког апа ра та со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је те сва ког 
об ли ка то та ли та ри зма, с јед не, и де ма ски ра ње уло ге по ли тич ке те о ло ги је у са вре ме-
ном дру штву, с дру ге стра не.

И јед на и дру га ин тер пре та ци ја под ра зу ми је ва јед ну чи ње ни цу: Се ли мо ви ће ва 
основ на иде ја у оба ро ма на са др жа на је у то ме што апри о ри од ба цу је сва ку ка те го-
ри јал ну уред бу сви је та (не по сто ји ау тор ска иде ја са ма по се би не го је уви јек ве за на 
за по је ди не ак те ре при че), и што њи хо ве струк ту ре сво ју жи вот ност цр пе из уви да у 
при мар ни ре ла ти ви зам жи вот них ста ња, по ја ва и људ ских по сту па ка. Се ли мо вић, 
да кле, не ста вља сви јет у за гра де не го по ку ша ва да на гла си дра ма тич ност су сре та 
чо вје ка и сви је та, од но сно, сви ње го ви ју на ци ста вље ни су у про ци јеп из ме ђу кон тем-
пла ци је и чи на: Ми сао је са мо тво ја, чин је сва чи ји.

Жа нр ро ма на

У том кон тек сту, ов дје у пр ви план ис пли ва ва про бле ма ти ка жан ра, јер су у пи та њу 
ро ма ни ко ји не при па да ју еп ској тра ди ци ји. Ђерђ Лу кач је сјај но пи сао о те о ри ји ро-
ма на и у сво јој књизи4 раз лу чио ње го ву по зи ци ју на спрам епа, гдје се као основ ни 
мо дел по ја вљу је со ци јал ни кон текст уоб ли чен гра ђан ском сви је шћу на спрам ар ха ич-
ног дру штва еп ске ствар но сти. Иа ко је за Лу ка ча ро ман из раз сви је та ко ји је у стал ној 
ду хов ној кри зи, а то је по и ма ње ко је се бит но раз ли ку је од Хе ге ло вог, ипак је по гри-

3 Ен вер Ка заз: Ма ков и Ме шин обрат, http://bhstring.net/tu zla u sli ka ma/tu zla ri je/vi ew new newsb.
ph p?id =16423
4 Ви дје ти ви ше у: Те о ри ја ро ма на: је дан фи ло зоф скохи сто риј ски по ку шај о фор ма ма ве ли ке еп ске 
ли те ра ту ре; Ђерђ Лу кач; пре вео Ка сим Про хић. Са ра је во: „Ве се лин Ма сле ша“, 1990. 
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је шио у јед ном. Лу кач је по е ти ку ро ма на, као и Хе гел,5 по сма трао кроз фи ло зо фи ју 
по ви је сти и ти ме је хи сто ри ји дао ну жно ли не ар ни сли јед (ни ро ман ни по е ти ка ро-
ма на не по сма тра по ви јест на тај на чин), па је за по сље ди цу то га ње му ро ман „на ста-
вак еп ске тра ди ци је у но вом ру ху“.6 Тај сли јед до сљед но мо гу, евен ту ал но, пре у зе ти 
три ви јал ни и хи сто риј ски ро ма ни7 у ко ји ма се ак те ри по ја вљу ју као ти по ви а не ка-
рак те ри, и ко ји су као та кви не по врат но уда ље ни од оне зо не уз бу дљи во сти, ка ко 
ела бо ри ра у сво јим Лек ти ра ма Тврт ко Ку ле но вић8 раз ли ку из ме ђу три ви јал ног и 
умјет нич ког, и по кри ва ју зо ну за ни мљи во сти. То су, на при мјер, ро ма ни Вал те ра Ско-
та9 ко ји у ко нач но сти не ма ју ни шта за јед нич ко са ро ма ни ма Ме ше Се ли мо ви ћа, па 
ти ме и ци је ле оне ли ни је на ко јој се фор ми рао ро ман као књи жев но-умјет нич ки жа нр. 
Да кле, еп ска тра ди ци ја је са мо јед на од ли ни ја на стан ка и „раз во ја“ ро ма на. Уо ста лом, 
још од Ф. Ни чеа је по зна то да је по тра га за узро ци ма го ле ми не спо ра зум, уза луд но 
тра же ње по чет ка ко је спре ча ва да се ства ри ви де она кве ка кве је су. На ста нак ро ма на 
ни је те као јед ном ри је ком и пра во ли ниј ски, не го се ета бли рао кроз низ под зем них 
то ко ва, ули је ва ња и ра чва ња с не ко ли ко раз ли чи тих „во да“. Украт ко ре че но, по ри је-
кло ро ма на до ла зи кроз по ви јест с нај ма ње че ти ри ис то ври јед не ди мен зи је: нај при-
је са оним Хо ме ро вим еп ским пре ла ском с ар ха ич ног сви је та Или ја де на про свје ти-
тељ ски ум ко ји се мо же уо чи ти у Оди се ји, за тим кроз тра ди ци ју про зе гдје су основ не 
пре те че грч ка хи сто ри о гра фи ја и фи ло зо фи ја (со кра тов ски ди ја лог) па већ са Пла то-
но вом при чом о Атлан ти ди го во ри мо о по че ци ма ро ма на, а Ксе но фон тов Од гој Ки ров, 
у овом кон тек сту, мо же мо сма тра ти пр вим ро ма ном, на да ље ту је по се бан тип хе ле-
ни стич ке про зе у ко јој се раз ви ја мо дел љу бав не и аван ту ри стич ке при че с јед но став-
ним за пле том: са ста нак – ра ста нак – по нов ни са ста нак, и нај зад, то је 17. сто ље ће ка да 
има мо ро ман у фор ми у ко јој га пре по зна је мо и да нас. Ако је по ред пла стич но сти 
жан ра свој ство тем по рал но сти основ но по ет ско на че ло ро ма на, он да је ро ман мо гао 
на ста ти са мо као но во вје ков на тво ре ви на, као про дукт раз во ја на у ке и фи ло зо фи је 
ко је сво ју кру ну, на спрам сред њо вје ков не европ ске ми сли, до би ва ју у 16. и 17. сто ље-
ћу. Ро ман, да кле, ни је и не мо же би ти не по сред ни на сљед ник епа. Слич ност с епом 
про из и ла зи из ванк њи жев ног кон тек ста: те ма ти ка и по ло жај и јед ног и дру гог жан ра 
уну тар књи жев них епо ха ко је су у умјет нич ком сми слу, мо жда, у нај ве ћој мје ри и 

5 Ви дје ти ви ше у: Увод у есте ти ку. У: Кла си ци хер ме не у ти ке; Г. W. Ф. Хе гел: ур. Ј. Зов ко. За дар: Хе-
ге ло во дру штво, 2005.
6 Лу ка че ва те за ни је ус по ста вље на на осно ву пје снич ких ро до ва о ко ји ма је, на при мјер, пи сао Е. 
Штај гер у књи зи Те мељ ни пој мо ви по е ти ке, не го се од но си на те зу да је еп као жа нр, а не еп ско 
као род, ис кљу чи ви прет ход ник ро ма на.
7 То су ро ма ни у ко ји ма се рад ња од и гра ва у хи сто риј ски зна чај ном пе ри о ду ко ји ка рак те ри зи ра-
ју не ки пре лом ни до га ђа ји као што су ра то ви, осва ја ња, ре во лу ци је итд., па је оту да и струк ту ра 
ро ма на оби ље же на ре кон струк ци јом оби ча ја и мен та ли те та при ка за ног вре ме на. На исти на чин, 
овај тип ро ма на се ско ро по пра ви лу пре по зна је по аук то ри јал ном при по ви је да њу па су у при чу 
ре дов но укљу че не мо ра ли стич ке ди гре си је.
8 Ви дје ти ви ше у: Лек ти ра III: (огле ди и при ка зи); Тврт ко Ку ле но вић: Са ра је во: Свје тлост, 1988.
9 Ви дје ти текст Ли те ра ри за ци ја хи сто риј ског дис кур са; Е. По брић. У: Ivan hoe; Scot Wal ter. Са ра је во: 
БХ Мост, 2005, стр. 5–10.
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од ре ди ли. Ро ман је, пра док сал но ре че но, ре пре зен та тив на вр ста мо дер не10 и жа нр 
ка квог пре по зна је мо на кон Сер ван те са, а гдје му Бал за ков за хтјев, да тре ба би ти у 
скла ду са на уч ним и фи ло зоф ским до стиг ну ћи ма, да је ко нач но усмје ре ње. Ако се баш 
мо ра ода бра ти ли ни ја у ко јој ће мо пре по зна ти чи ји је ро ман сљед бе ник, он да ни је у 
пи та њу еп не го тра ге ди ја. То је онај жа нр ко ји цје ло вит у дра ми ви ше не по сто ји не го 
се ње го ве зна чај ке про на ла зе уну тар по ет ских од ре ђе ња дра ме у ужем сми слу, али се 
на исти на чин ње гов су штин ски жан ров ски об лик тра гич ког11 мо же про на ћи го то во 
у свим вр ста ма умјет но сти. По Ари сто те лу, су шти на тра гич ког на ла зи се у дра стич ном 
пре о кре ту, па ду из сре ће у не сре ћу, у ко ме тра гич ни до жи вљај не сли је ди то ли ко због 
не ког етич ког де фек та ко ли ко због огре ше ња, пре ла ска гра ни це као по сље ди це чо-
вје ко ве не спо соб но сти да пре по зна мје ру ства ри.12 На да ље, са ма чи ње ни ца да је 
чо вјек ко на чан и да не мо гу а да га не уз бу ђу ју про бле ми уза јам ног од но са жи во та и 
смр ти, и да је хи сто ри ја чо вје чан ства за си ће на тра гич ним до га ђа ји ма, и ако је ро ман, 
због сво је тем по рал не осе, нај бли жи по јав ној ствар но сти у од но су на све дру ге књи-
жев не жан ро ве, он да ни је чуд но што је од у ви јек био склон тра гич кој фор ми – оној 
вјеч ној чо вје ко вој по тра зи, ро ђе ној из су ко ба по је дин ца и сви је та, за мје ром ства ри. 

При ча је та ко ја да је бе смрт ни сми сао про ла зно сти ства ри. Њен за да так је да у 
мо ди фи ко ва ном вре ме ну све де ствар ност на јед ну тач ку, јер ври је ме, ка ко то ка же 
Пол Ри кер,13 по ста је људ ско у оној мје ри ка да је ар ти ку ли са но на је дан на ра ти ван 
на чин, а са ма при ча до би ва сво је зна че ње ка да по ста не услов вре мен ског по сто ја ња. 
У свим „ве ли ким при ча ма“ чо вјек је од у ви јек те жио не ком по рет ку у ко ме ће до бро и 
зло би ти одво је но и ти ме ја сно по зи ци о ни ра но. Бог и ђа во су од у ви јек би ли пер со ни-
фи ка ци је чо вје ко ве искон ске же ље да су ди при је не го што ра зу ми је. На тој же љи, 
из ме ђу оста лог, уте ме љен је сва ки об лик иде о ло ги је. Она сво је из ми ре ње с чо вје ком 
про на ла зи на оној ли ни ји пре во да је зи ка људ ског ре ла ти ви зма у дог мат ски дис курс 
у ко јем уви јек не ко мо ра го во ри ти исти ну, а дру ги ла га ти. То је вје ков на људ ска не-
спо соб ност да се гле да на спрам не ког вр хов ног су да. Ро ман је све су прот но. Он сво јим 

10 Мо дер на ов дје ни је ни у ком слу ча ју си но ним за мо дер ни зам, чак су у из вје сној мје ри ова два 
пој ма у опре ци. Мо дер на вре ме на и мо дер на по чи њу са Де кар том и у се би ба шти ни иде ју про-
гре са, на прет ка, цје ло ви то сти и ра ци о нал но сти су бјек та, вла да ви ну ло го са итд., да кле то су она 
дру штва ко ја су се по све ти ла ма те ри јал ном и тех но ло шком на прет ку. Мо дер ни зам, с дру ге стра-
не, као књи жев но-умјет нич ка епо ха 20. ст. с ро ма ни ма Каф ке, Пру ста, Бул га ко ва итд. пре ва зи ла зи 
и кри ти ку је сва ку од на бро ја них иде ја. Ро ман је, на про сто, мо де ран жа нр. А сам по јам мо дер но сти 
је, тре ба ре ћи, у нај ма њу ру ку чу дан по јам. С јед не стра не, то је оча ја ње због то га што ни шта ни је 
трај но, а с дру ге, ра дост због са зна ња да на кон те „смр ти“ сва ка фор ма има мо гућ ност но вог по-
сто ја ња ко је ни ка да ни је бе за зле но.
11 Ши ре о фе но ме ну тра гич ног и жан ру тра гич ког ви дје ти у књи зи Му ха ме да Џе ли ло вић: Кал ха
со во про ро чан ство. Са ра је во: Con nec tum, 2006.
12 Чи та ва кул ту ра ан тич ке Грч ке мо же се по сма тра ти кроз че ти ри из ре ке ко је сто је укле са не на 
ула зу у све ти ште Дел фе (Ни чег пре ви ше, ни чег пре ко мје ре; Па зи на гра ни це; Омр зни хи брис; 
Нај при клад ни је је нај љеп ше), а сва ка од њих је ин кор по ри ра на у струк ту ру ка ко мо но те и стич ких 
ре ли ги ја та ко и у со ци јал ну сли ку са вре ме ног сви је та.
13 Ви дје ти ви ше у: Ври је ме и при ча; Пол Ри кер; при је вод Сла ви ца Ми ле тић. У: Тре ћи про грам Ра дио 
Бе о гра да, бр. 72-I-1987. стр. 334.
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жан ров ским по стан ком од ба цу је ми шље ње за сно ва но на би нар ним опо зи ци ја ма. 
За хтјев ро ма неск не ри је чи ни је да су ди, не го да ра зу ми је. 

Ро ман чи ја се ди мен зи ја тра гич ког, за раз ли ку од дра ме, ре дов но ис по ља ва у го-
во ру ти ши не – у не из ре ци во сти, са мо је сљед бе ник тра ге ди је. Тра ге ди ја мо же без 
смје хов не кул ту ре (иа ко јед на од нај по зна ти јих тра ге ди ја, Шек спи ров Ха млет, по сје-
ду је, по ред тра гич не, упра во ди мен зи ју сми је ха и иро ни је), а ап со лут ну еп ску дис тан цу 
(јед но од на че ла на осно ву ко јег је мо гу ће ус по ста ви ти раз ли ку из ме ђу епа и ро ма на) 
ра за ра упра во сми јех ко ји се у об ли ку иро ниј ског дис кур са на ла зи у са мој по е ти ци 
ро ма неск не при че. Сми јех је по сво јој при ро ди не при ја тељ ски пре ма хи је рар хи ји, 
кла ња њу пред ау то ри те ти ма. Сми јех је ру ши лац свих та буа и схе ма о ран го ви ма. Та мо 
гдје је сми јех, ту је анар хи ја. Ме ђу тим, за раз ли ку од оста лих анар хи ја, сми јех уно си 
на спрам се бе ве ли ку раз ли ку: анар хич на по пла ва ства ра не ред, а по не кад и ха ос, а 
по пла ва сми је ха од не ре да и ха о са ра ђа ред и хар мо ни ју. Сми јех уну тар ро ма неск не 
ри је чи, пре о бра жен у иро ни ју, па ро ди ју, гро те ску или па стиш пре о бра жа ва и об на вља 
сви јет. Сми јех не по зна је уда ље ност, он спа ја. У крај њој ин стан ци, сми је мо се због тога 
што смо је ди на вр ста на зе мљи ко ја је свје сна сво је смрт но сти. А о смр ти, у прин ци пу, 
не го во ри еп ски дис курс, не го иро ниј ски. Иро ниј ски дис курс је у ста њу по ка за ти 
смрт ност и зла ко је по бје ђу је, а еп уви јек по твр ђу је бе смрт ност ју на ка ко ји ги не. Еп је, 
али и тра ге ди ја, „ту жна пје сма“ о не на док на ди вом гу бит ку хе ро ја, али у исто ври је ме 
су и ода иде ји о „про ду жа ва ња чо вје ко вог жи во та у чо вје чан ству и (или) у Бо гу“.14 Укр-
шта ва ју ћи се с про бле мом тра гич ног на но ви на чин, на оном мје сту на ко јем се оцр-
та ва вјеч на не ус кла ђе ност по је дин ца и сви је та, ро ма неск ни жа нр, пу тем смје хов не 
кул ту ре, по ку ша ва иде ју смрт и тра гич но сти учи ни ти са став ним ди је лом оно га што је 
жи во. С ро ма ном, не тра гич ки ли ко ви по ста ју ју на ци ма тра гич ких си ту а ци ја. Сто га је 
сми јех у ро ма неск ној ри је чи, у раз ли чи тим сво јим об ли ци ма – од ко мич ног до иро-
ни је – је дан од на чи на, из ме ђу оста лог, на ко ји са вре ме ни чо вјек по ку ша ва учи ни ти 
при хва тљи вом не под но шљи ву иде ју вла сти те про ла зно сти. 

Због све га на ве де ног, ни је ни ма ло слу чај но што ро ман као мо дер ни жа нр по чи ње 
у 17. сто ље ћу ка да ври је ме, за раз ли ку од сред њег ви је ка, по ста је ово зе маљ ско. На-
рав но, ка ко је већ ре че но, да је би ло ро ма на и при је Сер ван те со вог ро ма на Дон Ки хот, 
али ро ман ка кав пре по зна је мо да нас, кон стру и ра се упра во у овом пе ри о ду ка да 
хи сто риј ско-би о граф ска оса по ни шта ва ли не ар ну осу епа и аван ту ри стич ког ро ма-
на,15 да кле у вре ме ну ра ци о на ли зма и про свје ти тељ ског ума, пе ри о да ко ји је не при-
ко сно ве но од ре дио европ ску ми сао мо дер ног до ба. Два ро ма на тог пе ри о да, не ка ко 
ће ву ћи ја сне дви је ли ни је европ ске књи жев но сти, а и јед на и дру га ли ни ја у осно ви 
има ју иро ниј ски дис курс. Јед на по ла зи од спо ме ну тог Сер ван те са, ба шти не ћи у се би 
фи гу ру гро те ске ко ја од ре ђу је струк ту ру ро ма на, а ко ја ће не ко ли ко сто ље ћа ка сни је 

14 Ви дје ти ви ше у: Есте ти ка; Ју риј Бор јев. Са ра је во: Бо сан ска ри јеч, 2009.
15 Ли не ар но ври је ме под ра зу ми је ва хро но ло шко тра ја ње ко је у се бе не укљу чу је би о граф ску сви-
јест о вре ме ну. Од но сно, ју на ке епа или аван ту ри стич ког ро ма на, ко ме је свој стве но ово ври је ме, 
не до ти чу про мје не ко је са со бом до но си про ла зност вре ме на, не го се оне од ви ја ју, та ко ре ћи, 
ми мо њих. Ви дје ти ши ре у књи зи Ври је ме у ро ма ну од ре а ли зма до пост мо дер не; Е. По брић. Са ра-
је во: БХ Мост, 2004.
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отво ри ти ве ли ки Го го љев ро ман Мр тве ду ше, да би нај зад Каф ка ту вр сту по е ти ке 
до вео до свог вр хун ца. Дру га ли ни ја се мо же пра ти ти од Фран соа Ра бе ла и ње го вог 
ро ма на Гар ган туа и Пан та гру ел, чи је се по ет ско од ре ђе ње фор ми ра на осно ву кар-
не вал ског сми је ха, а ко је сво је вр хун це до би ва с дје лом До сто јев ског. Ме ђу тим, ни је 
До сто јев ски на го ви је стио мо дер ни зам у свјет ском књи жев ном кру гу, не го ће ње го во 
дје ло са че ка ти пост мо дер ни ро ман, али је сте, и то је оно што је за ни мљи во, отво рио 
по се бан об лик мо дер ни за ма у бо сан ско хер це го вач кој књи жев но сти.

Ре ла ти ви зам ри је чи и устрој ства сви је та, про из вод ња а не про на ла же ње исти не, 
мно штво не сли ве них гла со ва ко ји фор ми ра ју цје ли ну а за др жа ва ју са мо стал ност – 
ра ђа чу де сну има го ло ги ју ге о по е ти ке бо сан ско хер це го вач ке књи жев но сти, ко ји упи-
су је упра во, уз Иву Ан дри ћа, Ме ша Се ли мо вић. За раз ли ку од ро ма на 19. ст. ко ји је 
кроз сво је ли ко ве и њи хо ве ме ђу соб не аго не уоб ли ча вао то та ли за ци ју зна чењ ског 
про це са као што је и, уз сво је из у зет ке, уоб ли ча вао мо но ло шку струк ту ру ко ја је у 
ње го вој осно ви, Се ли мо ви ћев ро ман Дер виш и смрт до но си бит ну про мје ну: ни су-
бјект, ни би ло ко ја лин гви стич ка је ди ни ца не мо гу да об у хва те бес крај ност зна чењ ског 
про це са. Текст у ро ма ну по ста је сво је вр сна ла бо ра то ри ја у ко јој се тра га за пре ко ра
че њи ма у је зи ку, за зна ко ви ма ко ји у су од но су са дру гим озна чи те љи ма у про це су 
струк ту ра ли за ци је из ми чу уре ђе но-јед но знач ним цје ли на ма.

Иро ни ја

У ен ци кло пе ди ја ма16 и пој мов ни ци ма17 се мо же про на ћи ши ро ки ра спон де фи-
ни ци ја сми је ха и ко мич ног. Та ко, на при мјер, за Ари сто те ла, ко мич но је не што по гре-
шно (гре шка ко ја не мо же на ни је ти бол) до че га до ла зи ка да се у не ки низ зби ва ња 
уба цу је не ка си ту а ци ја ко ја ре ме ти уо би ча је ни ред до га ђа ја. За Хе ге ла бит ко мич ног 
је у то ме да онај ко се сми је осје ћа то ли ку си гур ност у сво ју исти ну да мо же са су пер-
и ор но шћу гле да ти на ту ђе про ти вр јеч но сти. За Кан та сми јех се ра ђа ка да до ла зи мо 
до ап сурд не си ту а ци је ко ја из не вје ра ва на ше оче ки ва ње. Али да би смо се тој по гре шци 
сми ја ли, по треб но је да нас та по гре шка не укљу чу је, да нас се не ти че; и да се пред 
по гре шком не ког дру гог осје ћа мо су пер и ор ни. Да кле, у пи та њу је по гре шка и дис тан-
ци ра ње. Ако је Бог овај сви јет ство рио ри јеч ју, и ако су За ко ни сва ке од об ја ва по хра-
ње ни у је зи ку, је ди но онај ко не при ко сно ве но мо же да се сми је, с об зи ром ка ко се 
све те књи ге сто ље ћи ма ин тер пре ти ра ју, је сте сам Ство ри тељ. А ако се сми је (а то не 
зна мо, ни ти мо же мо зна ти), мо же се за ми сли ти, из по зи ци је об ја ва и људ ског до жи-
вља ја мо гу ћих свје то ва, да се сми је на иро ниј ски на чин.18 У Еко вом ро ма ну Име ру же 

16 Ви дје ти у: Оп ћа ен ци кло пе ди ја Ју го сла вен ског лек си ко граф ског за во да Ми ро слав Кр ле жа; ур. Ј. 
Шен ти ја, За греб, 1981; Оп ћа и на ци о нал на ен ци кло пе ди ја у 20 књи га; ур. Ан тун Ву јић. За греб: Ве чер-
њи лист, 2005.
17 Ви дје ти у: Пој мов ник су вре ме не књи жев не и кул тур не те о ри је; Вла ди мир Би ти. За греб: Ма ти ца 
хр ват ска, 2000; Та ња По по вић: Реч ник књи жев них тер ми на. Бе о град: Ло гос арт, 2007.
18 Сам на зив, ко ри јен ри је чи иро ни ја, вје ро ват но по ти че из ан тич ке ко ме ди је у ко јој се по ја вљи-
вао лик Еи ро на, оли че ње ли це мје ра ко ји глу ми глу пог чо вје ка и уви јек из го ва ра ре че ни це са свим 
су прот ног зна че ња од на мје ра ва ног. По М. Со ла ру (Те о ри ја књи жев но сти. За греб: Школ ска књи га, 
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на пи та ње да ли се Исус Крист сми јао, фра Ви ли јам од го ва ра ова ко: „То ли ки су се пи-
та ли је ли се Крист сми јао. То ме баш пре ви ше не за ни ма. Ми слим да се ни кад ни је 
сми јао јер је, све зна ју ћи ка кав је мо рао би ти син Бож ји, знао шта ће мо ра ди ти ми 
кр шћа ни.“

Сми јех у об ли ку ху мо ра, раз ли ку је се, на рав но, од сми је ха ко ји је уоб ли чен иро-
ниј ском ин стан цом. Иро ни ја је „објек тив на“, усмје ре на је на дру гог и пред ста вља сми-
јех скри вен иза озбиљ но сти, док је сми јех у об ли ку ху мо ра су бјек ти ван и по сто ји 
са мо за соп стве но ја и пред ста вља озбиљ ност ко ја се кри је иза ху мо ра. По Берг со ну,19 
иро ни ја из ри че оно што би тре ба ло да бу де, пре тва ра ју ћи се да вје ру је мо да је то 
упра во оно што по сто ји, док сми јех у об ли ку ху мо ра по тан ко опи су је оно што је сте, 
пра ве ћи се да вје ру је мо као да би баш та ко и тре ба ло да бу де.

Вик тор Иго у Пред го во ру Кром ве лу пи ше ка ко „у при ро ди ли је по сто ји по ред ру жног, 
на ка зно по ред љуп ког, зло иде за јед но с до брим, свје тлост пра ти сјен ку“. Ако је Бог 
тво рац овог сви је та, пје сник, по В. Игоу, ко ји ства ра у ње го вој сјен ци, мо ра по но ви ти 
при зо ре из при ро де, ин кор по ри ра ју ћи спој су прот но сти, да кле иро ни ју (или пак па-
ро ди ју и гро те ску), у свој при каз. Ме ђу тим, сви јет не мо же мо до жи вје ти као цје ли ну, 
уви јек нам не ки дио из ми че у кон тин гент но сти до га ђа ња. Књи жев ност, а у овом слу-
ча ју Ме ша Се ли мо вић са сво јим ро ма ном Дер виш и смрт, по ку ша ва да ус по ста ви тај 
сви јет у цје ло ви то сти. Али, о цје ли ни у ро ма ну мо же мо го во ри ти као што мо же мо 
го во ри ти о цје ли ни сим бо ла као на ро чи те вр сте зна ка, да кле о от ки ну тој по ло ви ни 
гдје се цје ли на фор ми ра из дје ли не ко јој не до ста је дру ги дио да би се опет са ста ви ла. 
Ро ман је, као и сим бол, знак на пу кли не, рас цје па или раз ли ке, и сто га сва ка ин тер-
пре та ци ја ро ма на не мо же би ти ни шта дру го до из вје сна дис тан ца јер се не дâ у пот-
пу но сти све сти, ре ду ко ва ти, за тво ри ти. 

На сва ком ко ра ку зе мљи не ку гле осје ти се Бож ја одуст ност и људ ска при сут ност 
– осје те се на пу кли не, рас цје пи и раз ли ке. Умје сто зна ка и ре фе рен та ко ји би тре ба ли 
да иду у скла ду са Бож јим ви ђе њем сви је та, ми има мо од нос озна чи те ља и озна че ног, 
што зна чи да смо све де ни на људ ску ин тер пре та ци ју Бож јег дје ла. У тај про ци јеп из-
ме ђу ис ка за и чи на, из ме ђу сви је та и ње го вог зна че ња уву кла се ти пич на стра те ги ја 
есен ци ја ли зма чи ји је за да так да при ми је ти очи глед ну кон тра дик ци ју из ме ђу два 
оп шта мје ста и да сход но то ме пред ло жи би нар ни кôд ко ји ће раз ри је ши ти кон тра-
дик ци ју. „Основ но ве ро ва ње ме та фи зи ча ра“, ре ћи ће Ни че, „је сте ве ро ва ње у су прот-
не вред но сти“ (Ни че, 2011: 12) То је онај пла то нов ски ди је лек тич ки ло гос, уни вер зал ни 
ра зум ко ји је тре бао да по ко ри при ро ду на на чин да кул ту ра (ко ја по ко ра ва) уви јек 
из но ва по ти ску је оног дру гог. Гдје год по сто ји тра ди ци о нал ни су бјект и ње го ви епи те ти 

2005, стр. 86) „иро ни ја пр вот но озна чу је из ра жа ва ње пу тем су прот но сти: ми сли се за пра во су-
прот но од оно га што се из рав но ка же“. Ме ђу тим, ов дје се ми сли на иро ниј ски дис курс, као чи тав 
стил из ра жа ва ња с од ре ђе ним од но сом пре ма из ра же ном, ка да иро ни ја пре ла зи гра ни це ре че-
ни це и про жи ма ци је ли сви јет – текст. Ум бер то Еко то об ја шња ва на вр ло пла сти чан на чин: „Ако 
Хен ри фор мал но мо ли Џил да се сву че, али баш да то Џил не би учи ни ла, то не ма ни ка кве ве зе са 
лек си ком, не го с пси хо ло ги јом.“
19 Ви дје ти ви ше у: Сми јех: есеј о зна че њу ко мич ног; Ан ри Берг сон; пре ве ла Бо сиљ ка Бр ле чић. За-
греб: Зна ње, 1987.
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(при су ство, цје ло ви тост), по сто ји и есен ци ја ли зам, и ме та фи зи ка, и по ли тич ка те о ло-
ги ја. Ме ђу тим, на кон Фрој до ве пси хо а на ли зе и упи си ва ња не свје сног у струк ту ру 
лич но сти, де фи ни тив но је ја сно да је су бјект20 на ше кул ту ре не је дин стве ни, по цје па-
ни су бјект,21 и да сто га ни фи ло зоф ски ни те о ло шки дис курс ви ше не ма пред ност над 
оста лим дис кур си ма иде ја зна ња. Вла да ју ћи су бјект је у књи жев но сти већ с До сто јев-
ским де фи ни тив но из гу био чвр сто тло под но га ма. Сто га, два опреч на по гле да на 
јед ну те исту ствар не зна че ра сло ја ва ње ствар но сти не го зна че го вор о ње ној су шти ни, 
ње ној очи глед ној исти ни. 

За ми сао га ву че ни же, јер по чи ње да се су прот ста вља са ма се би. А он да се ства ра 
но ва за ми сао, су прот на, и до бра је све док не поч не да се оства ру је. Ни је до бро оно што 
је сте, већ оно што се же ли. Кад љу ди про на ђу ли је пу ми сао, тре ба ли би да је чу ва ју под 
ста клом, да се не ис пр ља. (Се ли мо вић, 2004: 224)

Због то га смје ре ни иро ниј ски дис курс (тер мин Л. Ха чи он) у по је ди нач ним епи зо да ма 
ро ма на Дер виш и смрт ни је мо гу ће опа зи ти. Не смјер ним по ста је опа жа њем чи та те ља 
ко је се де ша ва тек на ни воу уцје ли ње ња ро ма на, на „про сто ру“ ње го вог струк ту и ра ња. 
Оно је про дукт ис кљу чи во опреч них ин тер пре та ци ја са крал ног тек ста и тек ста сви-
је та, од стра не Се ли мо ви ће вих ли ко ва. Та да иро ниј ски дис курс има об лик кри тич ке 
сна га ко ја не ги ра и ру ши сва ки об лик иде о ло ги је, раз об ли ча ва све ау то ри те те и јед-
но знач но до не се не су до ве тих истих ли ко ва, исто оно ли ко ко ли ко афир ми ше и гра ди 
при чу о плу ра ли зму, љу ба ви и ху ма ни зму. Се ли мо ви ћев ро ман ра ди кал но од ба цу је 
сва ку вр сту ме та фи зич ког и есен ци ја ли стич ког об ја шње ња сви је та и не у пит но на гла-
ша ва да се тре ба на пу сти ти увје ре ње да све по зи тив не ври јед но сти, у ко је су љу ди 
вје ро ва ли, мо ра ју у ко нач но сти ме ђу соб но би ти ком па ти бил не. Струк ту ра пје снич ке 
сли ке ро ма на Дер виш и смрт, на осно ву ди ја ло шких су о ча ва ња ли ко ва, обр та суд би-
на и су прот ста вља ња па ра док са, пу ту је кроз кон тин ген ци ју вла сти тих сре ди шњих 
увје ре ња ко је мо гу би ти ду бо ко уко ри је ње не са мо у ври је ме.

С дру ге стра не, од нос пре ма вре ме ну и про сто ру, од но сно, мо гућ ност исто вре ме-
не ко ег зи стен ци је ди рект но усло вља ва по сто ја ње струк ту ре сви је та Се ли мо ви ће вих 
ро ма на у оној фор ми у ко јој је за ти че мо. Та мо гућ ност драм ских су о ча ва ња као да за 
пи сца пред ста вља кри те риј се лек ци је бит ног од не бит ног. Са мо оно што мо же би ти 
осми шље но у „тре нут ку“, са мо то ула зи у струк ту ру сви је та ро ма на Дер виш и смрт. 
Оно што има сми сла у сук це си ји би о граф ског вре ме на, што је оправ да но са мо као 
про шлост или бу дућ ност, то за ње га ни је ва жно и не ула зи у ње гов сви јет. На рав но да 
се про шлост у оба ро ма на по ја вљу је као јед на од бит них од ред ни ца ко ја усмје ра ва 

20 Ов дје је ва жно ис та ћи ону суп тил ну раз ли ку из ме ђу су бјек та и иден ти те та. Су бјект, као гра ма тич-
ки тер мин, на гла сак ста вља на је зик и ње го ву дво сми сле ност у ко ме се су бјек ти мо гу раз ли ко ва-
ти чак и од са мих се бе, док иден ти тет под ра зу ми је ва ис тост. Због то га је иден ти тет у књи жев но сти 
не што што се „одр жа ва“ из ме ђу ис то сти и исто вјет но сти, из ме ђу пи са ња и бри са ња.
21 По Фрој ду, су бјект је, с јед не стра не, свје стан јер ра ци о нал но до но си од лу ке, а на дру гој стра ни 
не свје сно је мо ти ви сан жуд ња ма ко је се об зна њу ју са мо ин ди рект но у сно ви ма, ома шка ма, ша-
ла ма или симп то ми ма.
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ли ко ве у пре суд ним тре ну ци ма њи хо вог дје ло ва ња. Али та про шлост ва жна је са мо 
оно ли ко ко ли ко озна ча ва клуп ко суд би не у са да шњо сти. 

У том сми слу удво је ност су бјек та је естет ска чи ње ни ца и је дан од основ них прин-
ци па ин кор по ри ран у по ли фо ниј ску струк ту ру ро ма на. Без оног Дру гог Се ли мо ви ћев 
сви јет не би мо гао да по сто ји. Од нос су бјек та пре ма двој ни ку ни је са мо од нос пре ма 
Дру гом, не го при је све га од нос пре ма са мом се би. То је онај Де ле зов мо дел ри зо ма 
ко ји се очи ту је кроз суб вер зив но ар ха ич но дје ло ва ња отва ра ју ћи ти ме мо гућ ност 
пар ти ци па ци је мно штва „сла би јих“ су бје ка та, на спрам мо де ла ста бла и јед но ди мен-
зи о нал не ка у зал но сти као ме та фо ре за за пад но-европ ски мо дел кул ту ре јед ног и 
цје ло ви тог су бјек та.

Чо вјек ни је др во и ве за ност је ње го ва не сре ћа, од у зи ма му хра брост, ума њу је си гур
ност. Ве жу ћи се за јед но мје сто, чо вјек при хва та све усло ве, чак и не по вољ не, и сам се бе 
пла ши не из вје сно шћу ко ја га че ка. Про мје на му ли чи на на пу шта ње, на гу би так уло же ног, 
не ко дру ги ће за по сје сти ње гов осво је ни про стор, и он да по че ти из но ва... оста ју ћи чо вјек 
тр пи или на па да. Од ла зе ћи чу ва сло бо ду, спре ман је да про ми је ни мје сто и на мет ну те 
усло ве... То бо же од ла зи мо, то бо же ми је ња мо, и опет се вра ћа мо, сми ре ни, утје шљи во 
пре ва ре ни. (Се ли мо вић, 1999: 9)

Мо же се ре ћи да је Се ли мо вић те жио да из сва ке про ти вр јеч но сти у јед ном чо вје-
ку на чи ни дво је љу ди, да би дра ма ти зо вао ту про ти вр јеч ност и екс тен зив но је раз вио. 
У ро ма ну Твр ђа ва Му ла Ибра хим је је дан од ли ко ва двој но сти. Од два пот пу но раз ли
чи та чо вје ка у ње му, ко ји је пра ви? (Се ли мо вић, 1999: 45), пи та ће се Ах мет Ша бо, или на 
дру гом мје сту, за Му ла Ибра хи ма ре ћи ће: Ко ли ко ли је раз ли чи тих љу ди у том чо вје ку? 
(Се ли мо вић, 1999: 47). Се ли мо вић је, на су прот ро ма ну ре а ли зма, те жио да сук це си ју 
вре ме на схва ти у ње ној исто вре ме но сти, да је драм ски су прот ста ви или по ста ви јед-
ну по ред дру ге, а не да је по ре ђа у јед но знач ни ка у зал ни низ. 

Про стор

Спе ци фич ност од но са про сто ра и вре ме на у ро ма ну омо гу ћа ва та кво по сто ја ње 
сви је та ро ма на ко је ју на ци ма под си је ца ко ри је ње што им се жу у „спољ ни“ жи вот: њи-
хо ву пред мет ност, њи хо во по ри је кло и при пад ност раз ли чи тим ин те гра ци ја ма. У 
ро ма ни ма Дер виш и смрт и Твр ђа ва кон сти ту и ше се је дан ду хов но вје штач ки ме диј 
(на исто вје тан на чин ка ко то при мје ћу је Бах тин за ро ма не До сто јев ског),22 гдје сва ка 
по је ди нач на си ла жи ви и мо же се осје ти ти са мо у чи стој дје лат но сти ли ко ва, ко ји по-
сто је и ко ји су од сје че ни ка ко од сви је та објек ти ва ци ја, та ко су и нео ви сни од сви је сти 
по је ди них љу ди. То је је дан осо бен про стор, умјет нич ки ор га ни зо ван, ко ји је, ме ђу тим, 
у ин те р су бјек тив ној за јед ни ци од но са ју на ка ипак у ста њу да раз бу ди умјет нич ки неоп-
 ход ну илу зи ју о то та ли те ту сви је та. 

22 О од но су дје ла Се ли мо ви ћа и дје ла До сто јев ског пи сао је и На зиф Ку сту ри ца: Ме ша Се ли мо вић 
и Фјо дор До сто јев ски у свје тлу те о ри је по ли фо ниј ског ро ма на Ми ха и ла Бах ти на. Са ра је во: Гра финг, 
2006.
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У ства ри, Се ли мо ви ће ве ро ма не тре ба по сма тра ти у оном од но су иде је и ствар-
но сти у ко јој је иде ја уви јек ин те р су бјек тив на, од но сно, ни је ап стракт на у сво јој су-
шти ни не го при сут на у од но су ме ђу сви је сти ма. На тај на чин сам про стор оства рен 
пред ме том при ка зи ва ња пред ста вља је дан по се бан ме диј гдје иде ја са ма по се би не 
мо же би ти ју нак ро ма на јер она ни је ствар ау тор ске до ми нан те, не го сво ју по зор ни цу 
пре пу шта су од но су ли ко ва. То је јед на чи сто ду хов на сре ди на у ко јој не ма пред мет них 
љу ди ко ји би по ста ли кон траст по су вра ће но сти иде је у дје ло. Ју на ци су ов дје, као и 
код До сто јев ског, при сут ни као љу ди иде је – по сто је уко ли ко њи хо ве иде је још уви јек 
има ју свој ре а ли тет, ба рем за њих са ме, по сто је за то да би се бе усмје ра ва ли ка иде ја ма, 
и оно ли ко ме ђу соб но кон так ти ра ју ко ли ко се њи хо ве иде је су да ра ју или ускла ђу ју. 
Чо вјек се код Се ли мо ви ћа ни ка да не по ду да ра са са мим со бом. Пра во ис по ља ва ње 
лич но сти мо гу ће је са мо у ди ја ло шком про ди ра њу у сви јет иде ја дру гог.

Знаш ли шта сам ми слио док си го во рио? Ка ко не ки љу ди мо гу да ка жу све што хо ће, 
и мо жеш да при миш или не при миш, оста јеш ми ран. А не ки у јед ну ри јеч уне су се бе, и од
јед ном све се за жа ри, ни ко не оста је ми ран. Осје ти мо да се не што ва жно де ша ва. То ви ше 
ни је раз го вор. (Се ли мо вић, 2004: 102)

Се ли мо вић у свом дје лу „пре ска че“ пре ко стро го хи сто риј ско-би о граф ског вре ме на, 
он усред сре ђу је рад њу у тач ка ма кри зе, пре ло ма и ка та стро фе, ка да тре ну так гу би 
сво ју огра ни че ност. Ау тор, у су шти ни, пре ска че и пре ко про сто ра и усред сре ђу је рад-
њу са мо у двје ма тип ским тач ка ма: на пра гу (пред вра ти ма, на ула зу, сте пе ни ца ма, у 
ход ни ку, дво ри шту, и сл.) гдје до ла зи до кри зе и пре ло ма, и у ка фа ни, ку ћи, те ки ји гдје 
се до га ђа ју ка та стро фе и скан да ли.23 Оту да ка рак те ри сти ка мје ста рад ње у ро ма ну 
– оно је на гра ни ци по сто ја ња и не по сто ја ња. Те ки ја и ка са ба у ро ма ну Дер виш и смрт 
као да су ли ше ни уну тра шњих осно ва за оправ да ну ста би ли за ци ју, ре кло би се да су 
на пра гу. У ства ри, то је спе ци фи чан про стор ко ји би смо мо гли иден ти фи ци ра ти с хе-
те ре то пи јом,24 јер хе те ро то пи је, ка ко то ка же Ми шел Фу ко, „има ју моћ да на јед ном 
ствар ном мје сту по ста ве у ус по ре дан од нос раз ли чи те про сто ре и ло ка ци је ко ји су 
ме ђу соб но не спо ји ви“. (Fo u ca ult, 2008: 42) Та ко про стор у ро ма ну до би ва до пун ски 
сми сао у ду ху основ них се ми о тич ких то по са. Го ре/до ље, уну тра/ва ни до би ва ју зна-
че ње тач ке гдје до ла зи до кри зе, ра ди кал не про мје не, нео бич ног обр та суд би не, гдје 
се до но се од лу ке, пре ла зи за бра ње на цр та, об на вља или про па да. Нај бли жи про стор 
Ах ме ду Ну ру ди ну је за тво ре ни про стор те ки је25 ко ји ни је јед но знач но по ста вљен. Још 

23 Ви дје ти ши ре о овој те ми у књи зи Ми ха ил Бах ти на: Про бле ми по е ти ке До сто јев ског; прев. М. 
Ни ко лић. Бе о град: Но лит, 1967, стр. 217.
24 Ши ре о то ме по гле да ти у тек сту Да во ра Бе га но ви ћа: „Ал тер на тив ни про сто ри/ал тер на тив на 
вре ме на: Твр ђа ве Ме ше Се ли мо ви ћа, Исма и ла Ка да реа и Ор ха на Па му ка“. У: Ме ђу на род ни на уч ни 
скуп: књи жев но дје ло Ме ше Се ли мо ви ћа; ур. З. Ле шић и Ј. Мар ти но вић. Књ. 38. Са ра је во: АНУ БИХ, 
2010, стр. 118–135.
25 О се ми о ти ци про сто ра у ро ма ну Дер виш и смрт пи са ла је и Ма ри на Кат нић Ба кар шић: „Од ствар-
них до има ги нар них про сто ра у ро ма ну Дер виш и смрт Ме ше Се ли мо ви ћа“. У: Ме ђу на род ни на уч
ни скуп: књи жев но дје ло Ме ше Се ли мо ви ћа; ур. З. Ле шић и Ј. Мар ти но вић. Књ. 38. Са ра је во: АНУ БИХ, 
2010, стр. 63–76.
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на по чет ку ро ма на Се ли мо вић нас упо зо ра ва да је сам про стор те ки је бре ме нит сво-
јом су прот но шћу, јер се оства ру је на про ци је пу ко ји по пу ња ва про шлост и кон тин-
гент ност до га ђа ја у са да шњо сти. Иа ко је тач но да је ти је ло из вор и ре фе рент свих 
зна ко ва а да сáмо као та кво ни је знак, јер не сто ји на мје сту не чег дру гог, се ми о ти ка 
про сто ра ипак је нео дво ји ва од се ми о ти ке ти је ла. Про стор те ки је не ка да је био про-
стор ха ре ма, па су дер ви ши мо ра ли мо ли твом да „из ба цу ју“ при су ство жен ског ти је ла 
„из зи до ва те ки је“. Уну тар њи сви јет та ко већ у по чет ку на го вје шта ва сви јет из ва на, јер 
би нар не опо зи ци је, ка ко ће се по ка за ти у на став ку ро ма на, не по сто је као гра ни ца 
не го као раз ли ке.

За тво ре ни и си гур ни про стор те ки је се де фи ни тив но „отва ра“ и ми је ња сво је зна-
че ње од уну тра пре ма ва ни, од за тво ре ног пре ма отво ре ном, од ми ра ка не ми ру, оног 
тре нут ка ка да Ну ру дин ми мо сво је во ље, би ва ба чен у сви јет у ко јем не вла да ју са мо 
на у че ни за ко ни ка у зал но сти и са крал но сти, не го и про фа ни за ко ни кон тин ген ци је и 
ко ин ци ден ци је.

Не осва ја мо зе мљу, већ гру мен за сво ју сто пу, ни пла ни ну већ сли ку у сво ме оку, ни мо
ре већ ње го ву ги бљи ву чвр сти ну и од сјај ње го ве по вр ши не. Ни шта ни је на ше осим вар ке, 
за то се чвр сто др жи мо за њу. (Се ли мо вић, 2004: 101)

Сто га уоп ште ни је чуд но да у Се ли мо ви ће вим ро ма ни ма не ма мо опис на на чин 
ка ко опис ко ри сти нпр. Бал зак. Ен те ри јер и екс те ри јер за ње га не зна чи по диј на ко јем 
ће се од и гра ти рад ња. Се ли мо ви ћев оскуд ни опис је ком пле мен та ран по нај ви ше са 
функ ци јом и тех ни ком Фло бе ро вог опи са у ро ма ну Ма дам Бо ва ри. Код Фло бе ра он је 
си мул тан, и у ства ри, за мје њу је рад њу. Слич но је код Се ли мо ви ћа. У сце ни ка да се шејх 
Ну ру дин на шао у про ци је пу из ме ђу етич ких нор ми и жи вот них до га ђа ја, Се ли мо вић 
рад њу за мје њу је опи сом те ки је као про ду же ним чи ном жи вот них ди ле ма свог ју на ка: 

Ме ђу цр ним и су рим гу ду ра ма што за кла ња ју ши ри ну не ба, оста вља ју ћи са мо пла ву 
про сје кли ну над со бом, као шкр ту ми лост и сје ћа ње на про стран ство огром ног не ба 
дје тињ ства. (Се ли мо вић, 1999: 11)

Ово си гур но ни је опис ко ји под сје ћа на Бал за ко ве опи се ули ца Па ри за из ро ма на 
Чи ча Го рио. Пра вог опи са ов дје не ма. По сто ји са мо до жи вљај ви ђе ног ко ји пу тем асо-
ци ја ци ја одва ја лик од хи сто риј ско-би о граф ског вре ме на и пре но си га у ври је ме кон-
тем пла ци је, у ври је ме ди на мич ке без вре ме но сти.26 У том сми слу са свим је схва тљи во 
што у Се ли мо ви ће вим ро ма ни ма не на ла зи мо пор тре те Ах ме та Ша бе и шеј ха Ну ру ди на. 
Лик мо ра да бу де у из вје сној мје ри фи зич ки обез ли чен, да би по стао уто ли ко ви ше 
етич ки и идеј но ре ље фан. 

26 Ди на мич ка без вре ме ност је онај до жи вљај вре ме на ко ји на драм ском прин ци пу ис ти ску је хи-
сто риј ско-би о граф ски смјер вре ме на и ус по ста вља „вјеч ност тре нут ка“. Ова ква кон цеп ци ја вре-
ме на се код, на при мјер, До сто јев ског по ја вљу је као основ ни тип до жи вља ја вре ме на, да би се код 
Ум бер та Ека ком би но ва ла са има ги нар ним про сти ра њем. (Ви дје ти ши ре у: Ври је ме у ро ма ну од 
ре а ли зма до пост мо дер не; Е. По брић)
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По ин ти ли зам

Се ли мо ви ће ви тек сто ви пра те спи рал но кре та ње гла со ва. Сми сао се вра ћа уви јек 
из но ва и уви јек из но ва на дру гом мје сту. Сли кар ски ре че но, код Се ли мо ви ћа је за сту-
пље на по ин ти ли стич ка тех ни ка, она иста ко ју ко ри сти До сто јев ски у Зло чи ну и ка зни, 
па се мо же по ву ћи уте ме ље на ана ло ги ја из ме ђу два глав на ли ка, Ах ме та Ша бе и Рас-
кољ ни ко ва. Због че га је убио Рас кољ ни ков, због че га је Ах мет Ша бо про го во рио, и 
ти ме „убио се бе“, на си је лу рат ни ка?

Ка да је у пи та њу мо тив уби ства у ро ма ну Зло чин и ка зна, кри ти ка има по ди је ље не 
ста во ве: јед ни су сма тра ли да је основ ни раз лог си ро ма штво, док су дру ги да ва ли при-
о ри тет идеј ним мо ти ви ма, од но сно Рас кољ ни ко вој те о ри ји о по дје ли љу ди на дви је 
ка те го ри је: на по кор не ко ји умно жа ва ју вр сту и на ру ши о це ко ји у име но ве иде је 
уви јек га зе за кон. За Рас кољ ни ко ва нај ва жни је пи та ње је ко јој гру пи при па да он.

За што је убио Рас кољ ни ков? У крај њој ли ни ји да не за ка сни. То је ге ни јал ност До-
сто јев ског, ка да са ми раз ло зи ни су до вољ ни не го се од лу ка пре ба цу је на са му пси хо-
ло шку осно ву би ћа. От ку ца ва ње са та у ма лој кла у стро фо бич ној со би дје лу је као шок: 
ци је ли ток сви је сти, ис пре пле тен с по ви ше ном тје ле сном тем пе ра ту ром, с бу ни лом у 
ко ме се ње го во мо рал но и емо тив но би ће до по сљед њег тре нут ка опи ра ло зло чи ну 
(свје до че о то ме, из ме ђу оста лог, два сна глав ног ју на ка), пре ба цу је се на ко ло си јек 
стра ха да не за ка сни. Рас кољ ни ко ва ви ше ни су од ре ђи ва ли раз ло зи, он је са мо жу рио. 
Ти ме се до кра ја до во ди те за До сто јев ског о ру ше њу „кри стал ног двор ца“ из ро ма на 
За пи си из под зе мља, у ко ме по ле ми зи ра са Чер ни шев ским и ра ци о на ли сти ма. Шта зна 
и ко ли ко мо же ра зум? У Зло чи ну и ка зни, ра зум је за па зио, из мје рио, ана ли зи рао и на 
кра ју по гри је шио.

Но, ко ји су то раз ло зи ко ји су до ве ли до уби ства, а ко ји то ли ко под сје ћа ју на при чу 
о Ах ме ту Ша би, на рав но ис при ча ни у пот пу но дру гом кул ту ро ло шком кон тек сту? 

Ту ма че ње да је глав ни мо тив уби ства би ла иде ја (ап со лут не сло бо де, ка ко ту ма че 
овај ро ман по је ди ни кри ти ча ри) на ме ће пи та ње: за што Рас кољ ни ков ни је убио при је 
су сре та с от пу ште ним чи нов ни ком Мер ме ла до вом у чи јој се ис по ви је ди кри је јед на 
од основ них иде ја ро ма на: чо вјек би уви јек мо рао да има не гдје да оде; при је са зна ња 
да је Со ња по ста ла про сти тут ком да би пре хра ни ла по ро ди цу; при је не го је до био 
пи смо од мај ке у ко ме са зна је да ње го ва се стра Ду ња спрем на да се жр тву је за ње га; 
при је са зна ња да Сви дри гај лов мал тре ти ра њем до во ди слу гу до уби ства, си лу је че-
тр на е сто го ди шњу дје вој чи цу ко ја се из оча ја да ви у ри је ци, тру је же ну да се до ко па 
бо гат ства итд.!? Јер ако је про вје ра ко јој ка те го ри ји љу ди при па да глав ни циљ, он да су 
по ме ну те ин фор ма ци је су ви шне. Чи ње ни ца да је уби ство усли је ди ло тек по сли је на-
ве де них до га ђа ја свје до чи о њи хо вом зна че њу у де фи ни тив ном ју на ко вом по ступ ку.

Ка да и у ко јем тре нут ку по чи ње дра ма Ах ме та Ша бе!?
Со ци јал ни план и код Се ли мо ви ћа пред ста вља трај ну ври јед ност ро ма на. У Твр ђа ви 

се, као и у оста лом у Дер ви шу, из по је ди них до га ђа ја раз ви ја иде ја ко ја се пре тва ра у 
жи ви до га ђај. Ах мет Ша бо на по чет ку ро ма на же ли да по бјег не од ту жних рат них до-
га ђа ја, на ла зе ћи спас у љу ба ви, у Ти ја ни ко ја по ста је но ви сми сао ње го вог жи во та. 
Ме ђу тим, то га ни је са чу ва ло од не ми ра, од уз бу ђе ња. Глав ни ју нак ро ма на осје ћа да 
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га уз не ми ру је не мир ми ра. Та ко, на кон што при ми је ти да во ли све што ни је рат, да 
во ли мир, Ах мет Ша бо, не хти ју ћи, уо ча ва сли ке жи вот не сва ко днев ни це ко је у пр ви 
план до но се оно што се зо ве људ ска би је да. Та кав је слу чај са Са ли хом Го лу бом. Он је 
из др жа вао сли је пу мај ку, због ње се ни је оже нио, због ње је од ју тра до мра ка ву као 
те шку ка ла ји са ну по су ду за ше ће ре не во де. Он да је крат ком при чом са оп ште но да је 
умро. Умро је он да ка да му се ма ло осмјех ну ла жи вот на сре ћа. До био је не ко на сљед-
ство, што је тре ба ло да из ми је ни ње гов жи вот. Ње го во по сљед ње ви ђе ње за би ље же но 
је ова ко:

Умро је исте но ћи, од ра до сти или ту ге. Мај ка му се уско ро уда ла за хо џу Ша хин ба ши
ћа, ко ји је ли чио на же ну ви ше не го Го лу бо ва мај ка. И он и она има ли су по се де ма де сет 
го ди на. Ни ко ни ког ни је пре ва рио: она је би ла без ви да, он без имет ка. Жи вот је пре ва рио 
са мо Са ли ха Го лу ба. (Се ли мо вић, 1999: 125)

Овим ско ком у при ка зи ва њу шта је жи вот на сре ћа, и ка ко до ла зи не сре ћа, мо тиви-
са на је основ на иде ја пре ма жи вот ној сва ко днев ни ци Ах ме та Ша бе. Жа лио је Са ли ха 
Го лу ба и ни је ви ше од ла зио пред џа ми ју гдје је по сма трао тог чо вје ка. 

По чео сам да тра жим во ду. Мо жда што сам у во ду мо гао мир но гле да ти не ми сле ћи. 
Све је отје ца ло, ти хо са жу бо ром, спо кој но, све, ми сао, и осје ћа ње и жи вот. (Се ли мо вић, 
1999: 122)

Ово се мо же узе ти као је дан глас у ве ли ком ди ја ло гу ро ма на, гдје су по је ди нач ни 
гла со ви уком по но ва ни као „ус пут ни“ ди је ло ви ко ји ожи вља ва ју уцје ли ње ње по ли фо-
ниј ске струк ту ре пу но прав них гла со ва, а да при то ме за др жа ва ју сво ју са мо стал ност. 
Је дан од гла со ва, Ах ме ту Ша би, не што ка сни је до ла зи од Ше ха ге Со че:

Цр но је, Му ла Ибра хи ме, у те шком вре ме ну жи ви мо, а жи ви мо јад но и сра мот но. Утје
ха је са мо што ће они ко ји по сли је нас бу ду жи вје ли, пре ту ри ти пре ко гла ве још те жа 
вре ме на, и по ми њат ће на ше да не као срећ не. – То су би ле нај цр ње ри је чи ко је сам икад 
чуо, и па да ле су на ду шу те шко, као за гроб не пје сме. (Се ли мо вић, 1999: 60)

Са мо раз ви ја ње те ме твр ђа ве ра ђе но је на тим гла со ви ма чи ји је циљ да се ока-
рак те ри ше не ка људ ска уз не ми ре ност, же ља, иде ја: Ав ди ја Су пр да, бај рак тар, ју нак 
ко ји се ни че га ни је бо јао, ко ји је остао жив у сто ти на ма ју ри ша, кад се вра тио по сли је 
ра су ла вој ске, у сво је се ло Ла си цу, пао је с кру шке и умро; по ро ди ца Ах ме та Ша бе 
про шла је го ре не го да је би ла на Хо ћи ну: отац, мај ка, се стра и тет ка, сви су по мр ли 
од ку ге; у твр ђа ви био је за да вљен имам и дво ји ца се ља ка, а уско ро по том стра дао је 
и Ша бин ро ђак Фер хад, ко јег је љу бав за за ви ча јем до ве ла у град по сли је ду га из би-
ва ња – уби јен је због не че га што су сви за бо ра ви ли итд. Та ко је свим тим гла со ви ма 
од ре ђе на пат ња Ах ме та Ша бе ко ја сво ју пот пу ност до би ва тек с ко му ни ка циј ским 
про пи ти ва њи ма дру гих иде ја. 

Са оп ште ни по да ци у оба ро ма на, и у Твр ђа ви и у Зло чи ну и ка зни, има ју од ре ђе ну 
функ ци ју: да ју на ке ис пу не те го бом све оп ште би је де, да их озло је де (са ста но ви шта 
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се ми о ти ке – „о“ се ов дје мо же чи та ти као пун и ра ван круг што је сим бол сфе ре, све-
у куп но сти жи во та, „зло“ ни је не сре ћа не го коб, де ге не ра ци ја суд би не, а „јед“ је она 
емо ци ја ко ја про из во ди си ту а ци ју ко ја по кре ће на дје ло ва ње) и ста ве пред ди ле му: 
ка кво оправ да ње има да по сто ји та кав сви јет?

Рас ко љи нов се о-зло-је дио, и због то га уз не ми ру ју ћа иде ја „чо вје ка ва шке“ пот по-
мог ну та со ци јал ним еле мен том, до би ва сво ју ма ни фе ста ци ју – уби ство. О-зло-је дио 
се оне ве че ри на „си је лу рат ни ка“ и Ах мет Ша бо, ка да је ње го ва иде ја, пот по мог ну та 
со ци јал ном не прав дом, до би ла свој об лик, са мо што је за раз ли ку од Рас кољ ни ко ва 
ко ји је убио, Ша бо (про)го во рио.

Се ли мо вић по сма тра чо вје ка на оној жи вот ној пре крет ни ци гдје се раз бук та ва и 
ра зр је ша ва сва ки су коб, гдје од лу ке по ста ју ко нач не и нео по зи ве, гдје се све мо гућ-
но сти ута па ју у ре ал ност жи во та. Ње го ви ли ко ви не жи ве жи во том чи ја би мје ра би ла 
уста ље на ло ги ком сва ко днев них по сту па ка – сва ко днев ни ца се баш као и код До сто-
јев ског уки да; они се фор ми ра ју у функ ци ји дра ма тич них опре дје ље ња и сво је људ ске 
осо би не ис по ља ва ју у кри зним си ту а ци ја ма у ко ји ма до га ђа ји до би ва ју де фи ни тив ни 
ка рак тер; пси хо ло шку ра ван и хи сто риј ско-би о граф ско ври је ме по ти ску је ди на мич ка 
без вре ме ност етич ких су ко ба и ко нач них од лу ка. 

По ли тич ка те о ло ги ја

Сље де ћа те за ко ју тре ба ов дје ус по ста ви ти је ја ко ва жна: Дер виш и смрт ни је ислам-
ски ро ман, а по себ но ни је блас фе ми ја у од но су на упо тре бу Ку р’ан ског тек ста ко ји се 
као не ки вид ин тер тек ста и ци та та на ла зи уну тар ро ма на. Тврд ње да је овај Се ли мо-
ви ћев ро ман ислам ски или ан ти и слам ски не што је слич но за блу да ма ко је се ства ра ју 
око, на при мјер, арап ског је зи ка или спо ме ни ка ис точ не књи жев но сти При че из 1001 
но ћи. Арап ски је зик ни по че му, осим на рав но по сво јим мо гућ но сти ма из ра жај но сти, 
ни је по се бан је зик иа ко је на том је зи ку об ја вљен Ку р’ан. На исти на чин При че из 1001 
но ћи ни је књи га ислам ске књи жев но сти, па ни је чуд но што су по је ди не при че „по бје-
гле“ из обри са са крал но сти при зи ва ју ћи у се би про фа ни стил пре ди слам ске кул ту ре. 
Књи га у се би са др жи и ат мос фе ру и те ме ка ко из ислам ског та ко и из пре ди слам ског 
ми љеа, јер је пу то ва ње При ча из 1001 но ћи, за по че ло у Ин ди ји, сто ље ћи ма је тра ја ло 
пре ко Пер зи је и Баг да да до Егип та гдје су при че до жи вје ле сво ју ко нач ну ре дак ци ју с 
ко јом их пре по зна је мо у да на шњем об ли ку. 

Мо то отва ра ро ман Дер виш и смрт и не при ко сно ве но му на ме ће ат мос фе ру и стил 
са крал ног тек ста, а пр ва ре че ни ца ку р’ан ског аје та то нај бо ље су ге ри ше (Би сми ла-
хир-рах ма нир-ра хим). Она ни је пре ве де на не го је да та у из вор ном арап ском је зи ку, 
што тек сту оси гу ра ва сво је вр сну ми стич ност. Ри је чи на арап ском је зи ку у ком би на-
ци ји са Се ли мо ви ће вим сти лом ро ма на об је збје ђу је ми је ша ње два ју свје то ва – са крал-
ног и про фа ног. Да кле, иа ко је ис по ви јед пу на не ми ра сат ка них од стал них би нар них 
опо зи ци ја, Се ли мо вић мај стор ски оси гу ра ва чи та те љу да се огр не пла штом са крал-
но сти, да за др жи ат мос фе ру уз ви ше ног сти ла (на исти на чин ка ко уз ви ше ни стил има 
жа нр тра ге ди је), па на тај на чин чи та тељ има осје ћај да је ушао у не ки сви јет пун „свје-
тло сти вје ре“. Стил при по ви је да ња и фор ма ко јом је „за гр ну та“ при ча, оси гу ра ва осје ћај 
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да би ло ко ја вр ста па да, уну тар те уз ви ше но сти и са ста но ви шта ње, бу де пу но очи глед-
ни ја (на исти на чин ка ко је на кон сми је ха ту га нај ви дљи ви ја). Тај стил, а ко ји је, па ра док-
сал но, из не вје рен већ у са мом мо ту (на на чин да ни је ис по што ва на до слов на ци тат ност 
аје та), био је пред у слов да има мо ис пред се бе дра му са ово ли ким пре о кре ти ма. Да кле, 
пад у ро ма ну се де ша ва већ на по чет ку и то са два ста но ви шта: ју нак ис по вјед ним сти лом 
на го вје шта ва етич ку ка та стро фу сво га по зи ва – он је шејх те ки је ме вле виј ског ре да – што 
се као зр цал на ствар ност очи ту је и кроз из не вје ра ва ње ори ги нал них ку р’ан ских аје та. 
Овим по ступ ком Се ли мо вић „на по ми ње“ да су ку р’ан ски аје ти ов дје „чи та ни“ и ти ме 
ин тер пре ти ра ни у јед ном кон тек сту, а да ли је та ин тер пре та ци ја ис прав на или не ис-
прав на ни је Се ли мо ви ће во пи та ње (по ли фо ниј ска струк ту ра не до зво ља ва да то бу де 
ау тор ско пи та ње),27 али се, у крај њем слу ча ју, ра зр је ша ва на ни воу цје ли не ус по ста вље-
не сло же ним про це сом чи та ња са мог ро ма на. Бу ду ћи да сва ко ста ње у ко јем се за тек не 
не ка при ча мо же да се раз ви ја у раз ли чи тим прав ци ма, праг ма ти ка чи та ња за сни ва се 
на спо соб но сти пред ви ђа ња сва ке на ра тив не дис јунк ци је, јер се, у крај њем слу ча ју, 
на ра тив на ну жност ко ја је на че ло иден ти фи ка ци је, раз ли ку је од ло гич ке ну жно сти.

Сто га ни је чуд но да се већ на по чет ку ро ма на по ста вља пи та ње иден ти те та, као 
сре ди шње тач ке цје ло куп не при че и то опет из дво стру ке пер спек ти ве: из по зи ци је 
у ко јем на ра тор пи та – ко је он?, и из по зи ци је пи са ња ко ја се по ја вљу је као кључ ни 
ме диј за ду го оче ки ва ни од го вор. На исти на чин ка ко пер ци пи ра мо зна че ње зна ко ва 
у је зи ку уну тар пој ма раз ли ка (зна че ње зна ка се не кри је у ње го вој струк ту ри, не го 
се ус по ста вља у ра зли ци с дру гим зна ко ви ма), та ко се ов дје тре ба ра зу мје ти про бле-
ма ти ка иден ти те та, а не есен ци ја ли стич ки и ме та фи зич ки ко ји ре дов но про цес зна-
че ња по ис то вје ћу ју с иден тич но сти зна ка и ре фе рен та. Ово пи та ње се у ро ма ну ис-
пре пли ће с пи та њем свих огре ше ња ко је су те ма ти зи ра не при чом. Дру га чи је ре че но, 
Се ли мо вић су прот ста вља два опреч на кон цеп та: с јед не стра не, то је ме та фи зич ки 
кон цепт о „тран спа рент ном је зи ку“ у ко јем вла да јед но знач ни сми сао гдје сва ка ри јеч 
пред ста вља јед ну ствар, гдје сва ко озна ча ва ју ће упу ћу је на је дан ре фе рент (Ну ру дин 
као лик) и, с дру ге , у пи та њу је по сту пак с ко јим раз ли ка кон стру и ше уни вер зал ност 
сло бо де, а да се Дру ги, као без у слов но не сво дљи во под руч је су сре та из ме ђу по сто-
је ћих раз ли ка, не по ја вљу је као ко лек тив но пра зан објект (Ну ру дин као при по вје дач). 

Уко чи ла ми се ру ка ко јом др жим пе ро, сви је ћа ти хо ка шљу ца и пр ска сит ним вар ни
ца ма бра не ћи се од смр ти, а ја гле дам у ду ге ре до ве сло ва, у ни ша не ми сли, и не знам да 
ли сам их убио или ожи вио. (Се ли мо вић, 2004: 14)

Сјај но то Се ли мо вић ра ди. При ча о иден ти те ту уви јек по чи ње име ном – Ну ру ди-
но во име је свје тло вје ре, он је шејх те ки је ме вле виј ског ре да, а за вр ша ва уви јек у 

27 „Едип не мо же да за ми сли Со фо клов свет – ина че не би се оже нио сво јом мај ком. На ра тив ни 
ли ко ви жи ве у јед ном хен ди ке пи ра ном све ту. Ка да за и ста раз у ме мо њи хо ву суд би ну, по чи ње мо 
да сум ња мо да и ми са ми, као гра ђа ни ак ту ел ног све та, че сто сво ју суд би ну сно си мо са мо за то 
што у на шем све ту ми сли мо на исти на чин као и на ра тив ни ли ко ви у свом. Про за нам су ге ри ше 
ка ко је мо жда наш по глед на ак ту ел ни свет не са вр шен ко ли ко и по глед на ра тив них ли ко ва. Ето 
за што ус пе ли на ра тив ни ли ко ви по ста ју нај ви ши при мер ’ре ал ног’ по ло жа ја у ко ме се љу ди на ла зе.“ 
(У. Еко: Гра ни це ту ма че ња, стр. 202)
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мно жи ни, јер је иде ал ни иден ти тет, као уто пи ја, уви јек у вла сни штву оног Дру гог. Та ко 
се пи та ње иден ти те та у ро ма ну по ла ко али си гур но ве зу је за пи та ње пи сма, при че, 
од но сно, оног ро ма неск ног по ду хва та ко ји се ма ње де фи ни ше као пи са ње а ви ше као 
аван ту ра пи са ња. Се ли мо ви ћев ро ман се усмје ра ва ка са мом се би, ка соп стве ним 
мо гућ но сти ма, ка мо гућ но сти ма ко је му ну ди је зик ње го вог при по вје да ча.

У том слу ча ју и жа нр ис по ви је ди, ко јим оди ше Се ли мо ви ћев ро ман, до би ва свој 
пу ни сми сао, не са мо у до слу ху са сти лом Св. Ау гу сти на не го у се бе об у хва ћа и онај 
ру со ов ски, јер су оба ди ја лек тич ки раз го вор са Бо гом.28 Ме ђу тим, код Се ли мо ви ћа, 
за раз ли ку од Ау гу сти но вих Ис по вје ди, ка ко фа бу ла од ми че у ро ма ну, а у скла ду са 
по ли фо ниј ском струк ту ром, овај стил по при ма об лик па сти ша и ла тент не иро ни је 
ко ја по га ђа и ра зр је ша ва са му се бе. Уоп ште го во ре ћи, за раз ли ку од са ти ре ко ја уни-
шта ва све пред со бом, иро ни ја је та ко ја од га ја. Се ли мо ви ћев стил при по ви је да ња 
по ста вљен на овај на чин, а као из ри чи ти про дукт скла да са др жа ја и фор ме, у под тек-
сту на зна ча ва јед ну од те за ро ма на: у ар хи тек ту ру Бож јег ства ра ња угра ђе на је иро-
ниј ска ин стан ца као трај но од ре ђе ње свих чо вје ко вих пр вих пи та ња. 

Кад се Ну ру дин ис по ви је да? Оног тре нут ка кад се у ње гов жи вот увла чи смрт (а 
дер виш би тре бао „зна ти“ да је смрт са мо пре ла зак из јед не у дру гу ку ћу). Да кле, оног 
тре нут ка ка да са зна да му је брат уби јен и ка да по ла ко по чи ње да гу би вје ру у Оног 
ко ји је ди ни има мо гућ ност да смрт пре тва ра у жи вот. Ис по ви је да ње је у по чет ку ус по-
ста вље но на осно ву ње го ве по тре бе да ус по ста ви по љу ља ни ред, да по но во по диг не 
си стем жи вот них на ви ка ко ји су не при ко сно ве ни бе дем од усу да ства ри: да ће се на ћи 
не ко рје ше ње кад ра чун бу де све ден. Но, ка ко је већ ре че но, пи са ње као про цес – пу то-
ва ње од ис то сти до исто вјет но сти – ов дје из би ја у пр ви план, јер Ну ру дин не пи ше 
за то што у се би још осје ћа жи вот ко ји тра жи да се овје ко вје чи у пи сму, не го – у ње му 
има још уви јек жи во та за то што пи ше. Глас ко ји из ну тра из го ва ра Ну ру дин је сте ри-
јеч ко ју је са да шњост тра жи ла за се бе а, у исто ври је ме, ро ђе на је у зо ни до ди ра с 
нер је ше ном, ка ко бу дућ но сти та ко и, про шло сти.

Ово пи са ње је не ми нов ност, као жи вље ње, или као уми ра ње (...) јер та ко ћу мо ћи да 
ви дим се бе ка кав по ста јем, то чу до ко је не по зна јем, а чи ни ми се да је чу до што уви јек 
ни сам био оно што сам сад. (Се ли мо вић 2004: 9–11)

Пи са ње је ов дје у исти мах и про стор ко ји укљу чу је же љу за от кри ва њем и же љу 
за је зи ком, по дра жај ко ји не на сто ји да ка же већ да учи ни, да до ве де до спо зна је у 
ко јој је од нос с Дру гим29 при је све га од нос ини ци ја ци је. На тај на чин у пи са њу Се ли-
мо ви ћев ју нак от кри ва свог Дру гог. То је пи са ње ко је се ус по ста вља на спрам дис кур са 
ко ји по сје ду је за кон, про пи су је нор ме, при гу ше ну же љу, на ме ће сво је сми сле не ри је чи.

28 Ши ре о ис по вјед ном жан ру по гле да ти у тек сту „Шта је дер виш ис по ве дио о смр ти: Дер виш и смрт 
Ме ше Се ли мо ви ћа“; Зо ран Ми лу ти но вић. У: Ме ђу на род ни на уч ни скуп: књи жев но дје ло Ме ше Се ли
мо ви ћа; ур. З. Ле шић и Ј. Мар ти но вић. Књ. 38. Са ра је во: АНУ БИХ, 2010, стр. 51–53.
29 Ов дје се с Дру гим (с ве ли ким сло вом Д), сход но Ла ка но вој де фи ни ци ји су бјек та, ста вља ак це нат 
нај при је на раз ли ку дру го сти у је зи ку (оно ме што прет хо ди) па за тим и дру го сти дру гих љу ди.
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О, јад ни дер ви шу! Мо же ли се ика да де си ти да не ми сли те дер ви шки? Дје ло ва ње по 
од ре ђе њу, од ре ђи ва ње по бож јој во љи, спа ша ва ње прав де и сви је та! Ка ко се не угу ши те 
од тих ве ли ких ри је чи! Зар не мо же не што да се учи ни и по људ ској во љи и без спа ша ва ња 
сви је та? Оста ви сви јет на ми ру, ако Бо га знаш, би ће срећ ни ји без те ва ше бри ге. (Се ли-
мо вић, 2004: 128)

Се ли мо вић сти лом сво га тек ста упо зо ра ва да ни ко, па та ко ни ње гов Ну ру дин, није 
спо со бан об ја сни ти шта је тач но то што же ли учи ни ти при је не го је раз вио је зик на ко јем 
ће то „успје шно“ учи ни ти. На овој чи ње ни ци по чи ва струк ту ра ро ма на. Ну ру ди нов 
је зик (во ка бу лар) омо гу ћа ва фор му ла ци ју о сво јој вла сти тој свр си. Да кле, је зик је 
сред ство да се учи ни не што што ни је мо гло би ти ви ђе но при је не го је био ус по ста вљен 
по се бан низ зна ко ва, упра во оних ко је при по вје дач ства ра (у од но су при по вјед ног и 
ис при по ви је да ног сви је та), а у ко ји су уву че ни сви оста ли су бјек ти и њи хо ви во ка бу-
ла ри ко ји про из во де двој ност је зи ка ро ма на. 

Не знам да ли је у мом гла су осје ти ла не си гур ност, ко ле ба ње, сум њу. Не знам. Али моје 
оду ше вље ње је за и ста кло ну ло. – Не вје ру јеш да ће при ста ти? – Не знам. (...) Да сам из
др жао са мо још тре ну так, да је мо ја љу бав пре ма бра ту би ла ма ло ја ча од мо рал них 
об зи ра у ме ни, све би се свр ши ло до бро. Или би би ло го ре, али бих мо жда спа сио бра та. 
(Се ли мо вић, 2004: 31)

Но вра ти мо се ци тат но сти или бо ље ре че но ин тер тек сто ви ма из Ку р’а на. По зна то 
је да је Се ли мо вић ком би но вао ди је ло ве аје та за свој ро ман, да их је на не ким мје сти ма 
ми је њао, ва дио из кон тек ста итд. Ка да је у пи та њу ова те ма, кри ти ка обич но ис прав но 
по ла зи од чи ње ни це да је Се ли мо вић Ку р’ан чи тао на ли те рар ни на чин,30 па је као 
по сље ди ца то га сво је вр сна сло бо да ци та та и ин тер тек сто ва. Ако се, ме ђу тим, по де-
фи ни ци ји са крал ни текст не мо же ми је ња ти, он да ту има још не ког ђа во ла ко ји се 
ни је узи мао у об зир у ра зр је ша ва њу овог књи жев ног фе но ме на.

Би сми ла хиррах ма нирра хим!
По зи вам за свје до ка ма сти о ни цу и пе ро и оно
што се пе ром пи ше;
По зи вам за свје до ка не си гур ну та му су мра ка и ноћ и све што
она ожи ви;
По зи вам за свје до ка мје сец кад на је дра и зо ру
кад за би је ли;
По зи вам за свје до ка суд њи дан, и ду шу што
са ма се бе ко ри;
По зи вам за свје до ка ври је ме, по че так и свр ше так све га – да
је сва ки чо вјек уви јек на гу бит ку!31 (Се ли мо вић, 2004: 9)

30 Ви дје ти текст Еса да Ду ра ко ви ћа: „По е тич ке и стил ске функ ци је мо та/епи гра фа у ро ма ну Дер виш 
и смрт“.
31 http://di wan-ma ga zi ne.co m/aka de mik-du ra ko vic-po e tic ke-stil ske-funk ci je-mo ta e pi gra fa-u-ro ma nu-
der vis-smrt/
Тај сво је вр сни скан дал ко ји је учи тан у Се ли мо ви ће вом ро ма ну да „је сва ки чо вјек уви јек на гу бит ку“ 
мо гао би се, из ме ђу оста лог, ин тер пре ти ра ти „по зи тив ним не га ти ви те том“ ко ји са жи ма Кјер ке гор 



130

Ма ло је ко од на ших пи са ца та ко пом но чи тао До сто јев ског и не ка ње го ва вјеч но 
по ста вље на пи та ња и ди ле ме, ње го ву ат мос фе ру из ро ма на пре о бли ко вао, и на но во 
по ста вио смје шта ју ћи је у кон текст БиХ, ка ко је то сјај но ура дио Ме ша Се ли мо вић. Ту 
при је све га ми слим на ат мос фе ру из ро ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви и Зло чин и ка зна, а о 
овом по то њом и ана ло ги ји из ме ђу ли ко ва Ах ме та Ша бе и Рас кољ ни ко ва већ је би ло 
ри јеч. У кон тек сту овог про бле ма, са да у пр ви план до ла зи ана ло ги ја ко ја се мо же 
ус по ста ви ти из ме ђу Ну ру ди на и Ива на Ка ра ма зо ва.

До сто јев ски: „Ка да би се по ка за ло да су све иде је и уче ња Ису са Кри ста по гре шне, 
ја бих стао уз Ису са Кри ста Чо вје ка.“ Цен трал на те ма свих ро ма на До сто јев ског је од нос 
чо вје ка на спрам остат ка сви је та, од но сно, од нос по је дин ца на спрам иде а ла, за ко на и 
мо рал них на че ла. Та су пи та ња на но во по ста вље на у но вом кул ту ро ло шком кон тек-
сту32 с дје лом Ме ше Се ли мо ви ћа, и упра во је то су шти на о че му го во ри ро ман Дер виш 
и смрт, па је Мит хат Бе гић мо гао да се игра ри је чи ма за пи су ју ћи: „Чи та ју ћи Се ли мо-
ви ћа, ви све ври је ме осје ћа те му сли ман ство, али ви та ко ђе све ври је ме осје ћа те да је 
ствар но ро ман Дер виш и смрт ши ри од те ме исла ма.“33

Ствар је у то ме, ка ко је већ ре че но, да Се ли мо вић не ста вља сви јет у за гра де, не го 
по ку ша ва да на гла си дра ма тич ност су сре та чо вје ка и сви је та. Од но сно, ако су сви 
Се ли мо ви ће ви ју на ци ста вље ни у про ци јеп из ме ђу ми шље ња и чи на, он да је са свим 
ја сно због че га су број не са вре ме не ин тер пре та ци је Се ли мо ви ће вог дје ла, за сно ва не 
на јед но знач но сти иде о ло шког дис кур са, не у те ме ље не. У ства ри, сва ка иде о ло ги ја, 
ка ко на дах ну то при мје ћу је Му ха мед Џе ли ло вић, за пра во ни је ни шта дру го не го ба-
на ли зи ра на тран сцен ден ци ја ба че на у „сеп тич ку ја му“ хи сто ри је.

Књи жев ност се, из ме ђу оста лог, раз ли ку је од те о ло шког, на уч ног и иде о ло шког 
дис кур са јер је у сва три слу ча ја исти на јед на. Књи жев но сти ни је циљ да су ди, не го да 
ра зу ми је. У том кон тек сту, шејх Ну ру дин је, за раз ли ку од Ха са на, из ван ствар но сти. 
Он жи ви по стро гим пра ви ли ма етич ких нор ми. Но, жи вот је ши ри од пра ва. Мо рал је 
за ми сао, а жи вот је оно што би ва. (Се ли мо вић, 2004: 122) Ни на у ка ни те о ло ги ја ни су 
раз ри је ши ли тај ну Бо га и бит ка. Бож је ства ра ње у се би са др жи зло, ско ро у истом 
ин тен зи те ту као и до бро, па је сви јет сат кан не на ар ка ди ји не го на мр жњи и кр ви. 
Због то га ће Тврт ко Ку ле но вић у свом ро ма ну Исто ри ја бо ле сти, а рад ња се де ша ва 
у оп ко ље ном Са ра је ву 1993. го ди не, по сег ну ти за Ка ми јем: „За то је Ку га мно го по треб-
ни ја књи га, ако је и сла би ји ро ман (од Стран ца – до пи сао Е. П.). У њој се ди рект но и 
ја сно ка же: ’По што је свјет ски по ре дак де фи ни сан смр ћу, мо жда је бо ље за Бо га да се у 

на сље де ћи на чин: „Вјен ча те ли се, по жа лит ће те; не вјен ча те ли се, та ко ђер ће те по жа ли ти (...); 
вјен ча те ли се или не вјен ча те, у сва ком ће те слу ча ју по жа ли ти. Сми је те се лу до сти ма ово га сви-
је та, по жа лит ће те, пла чи те над њи ма, та ко ђер ће те по жа ли ти (...), сми ја ли се лу до сти ма ово га 
сви је та или пла ка ли над њи ма, у оба ће те слу ча ја по жа ли ти. (...) Обје си те ли се, по жа лит ће те; не 
обје си те ли се, та ко ђер ће те по жа ли ти (...); обје си те ли се или не, у оба слу ча ја ће те по жа ли ти. То 
вам је, го спо ди не, са же так све ко ли ке му дро сти сви је та“ (Се рен Кјер ке гор: Или – или; пре вод Ми лан 
Та ба ко вић. Са ра је во: „Ве се лин Ма сле ша“, 1979).
32 Под кул ту ро ло шким кон тек стом ов дје се под ра зу ми је ва ју зна че ња ко ја цир ку ли шу у од ре ђе но 
ври је ме и на од ре ђе ном мје сту упи са на у при че, ри ту а ле, оби ча је, пред ме те и прак се.
33 Ви дје ти ви ше: Ис тра жи ва ње људ ских суд би на. У: Кри ти ча ри о Ме ши Се ли мо ви ћу: са ау то би о гра
фи јом; при ре ди ла Ра зи ја Ла гум џи ја. Са ра је во: Свје тлост, 1973, стр. 13.
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ње га не вје ру је и да се свим си ла ма бо ри про тив смр ти, без ди за ња очи ју пре ма не бу 
гдје он ћу ти.’ И ка же још: ’Овај сви јет ми је од вра тан, али ја се осје ћам со ли да ран са 
љу ди ма ко ји у ње му тр пе.’“34 (Ку ле но вић, 1994: 24) У том сми слу ће и Фе ге лин35 (ко ји 
је и уте ме љио тер мин по ли тич ке ре ли ги је) пре фор му ли са ти Шелингово36 ме та фи зич ко 
пи та ње: „За што би так, а не ни шта?“, пи та њем те о ди це је: „За што је та ко ка ко је сте?“

Је ли власт од Бо га? Ако ни је, ода кле јој пра во да нам су ди? Ако је сте, ка ко мо же да 
по гри је ши? Ако ни је, сру ши ће мо је; ако је сте слу ша ће мо је. Ако ни је од Бо га, шта нас оба
ве зу је да тр пи мо не прав де? Ако је од Бо га, је су ли то не прав де, или ка зна због ви ших ци
ље ва? Ако ни је, он да је на да мном и над то бом и над сви ма на ма из вр ше но на си ље, и 
он да смо опет ми кри ви што га под но си мо... Ку р’ан ка же и ово: „По ко ра вај те се Бо гу и 
по сла ни ку и они ма ко ји ва шим по сло ви ма упра вља ју.“ То је Бож ја од ред ба, јер је Бо гу ва
жни ји циљ не го ти и ја. (Се ли мо вић, 2004: 222)

Одав но већ зна мо да зло ни је из ван сви је та. У оно ме што је ство ре но кри је се и 
оно злокоб но, а по ја вљу је се ре дов но ка да би ло ко ја ин сти ту ци ја или по је ди нац пре-
ла зи гра ни це сво јих над ле жно сти. На исти на чин ка ко Иван Ка ра ма зов у ро ма ну До сто-
јев ског ни је одо лио ис ку ше њи ма осве те, та ко и шејх Ну ру дин ни је одо лио ис ку ше њи-
ма ко је до но си жи вот, власт и моћ ко ја ви ри и до ла зи од сва ку да. Јед но став но је, ако 
је по бу ње ним ан ђе ли ма, ка ко то ка же У. Ецо у ро ма ну Име ру же, тре ба ло та ко ма ло да 
по чи не гри јех, шта он да ре ћи за чо вје ка. С дру ге стра не, крај њи па ра докс са сто ји се 
у то ме што би ло ко ји об лик по ли тич ке те о ло ги је у се би кри је не што је зо ви то чу до ви-
шно. Пре ма Фу коу, чу до ви шно је спо знај на не при хва тљи вост ко ја се сма тра на си љем 
пре ма при ро ди и над њом. То је „не-ми сао“, тј. све оно што се на ла зи из ван чо вје ко ве 
пре доџ бе о се би у би ло ко јем ста ди ју спо зна је. Због то га је упра во чу до ви шност, по 
Фу коу, а не по гре шка, оно што нај ви ше угро жа ва же љу за исти ном. То је, у овом слу-
ча ју, онај на чин ми шље ња ко ји про из и ла зи из по ли тич ке те о ло ги ја а ко ју об ли ку је 
есен ци ја ли зам и ње го ва ме та фи зи ка. У крај њој ин стан ци, ри јеч је, на рав но, о пој му 
мо ћи. Тај по јам (с об зи ром да ни је ствар или не што што мо же мо по сје до ва ти или из-
гу би ти не го од нос бор бе), ру ши сва ку мо гућ ност уте ме ље ња бит ка и ре ли ги је с пој мом 
др жа ве као сре ди шта бив ство ва ња. По ли тич ка те о ло ги ја као цр на ру па се ку лар ног 
дру штва у сва ком тре нут ку је по тент на мо гућ но шћу да се тран сфор ми ра у са му моћ 
по ли тич ког дје ло ва ња. Због то га не тре ба чу ди што је за Фу коа упра во умјет ност била 
об лик по вла ште ног мје ста на ко јем је мо гућ од мак од чу до ви шног. 

Се ли мо ви ћев шејх Ну ру дин је са мо чо вјек. Ње го ва ис ку ше ња ни су у ана ло ги ји с 
ис ку ше њи ма ко је је имао Исус Крист у пу сти њи у при чи о Ве ли ком ин кви зи то ру, јер 
је Исус Бож ји син, не го су у ана ло ги ји с ис ку ше њи ма ко је је имао Иван Ка ра ма зов када 

34 Тврт ко Ку ле но вић: Исто ри ја бо ле сти: ро ман. Са ра је во: Бо сан ска књи га 1994, стр. 24.
35 Eric Vo e ge lin: Po li ti cal Re li gi ons u: Mo der nity Wit ho ut Re stra int The Col lec ted Works of Eric Vo e ge lin. Vol. 
5, Uni ver sity of Mis so u ri Press, Co lum bia-Lon don, 2000. (Пре ма на во ду Жар ка Па и ћа у Три јумф по ли
тич ких ре ли ги ја.
36 http://www.aca de mia.edu /16110381/%C5%BDar ko_Pai%C4%87_TRI JUMF_PO LI TI%C4%8CKIH_RE-
LI GI JA
Ви дје ти ви ше у: Си стем тран сцен ден тал ног иде а ли зма; Фри дрих Ше линг. За греб: На при јед, 1986.
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при ста је на „пре шут ни до го вор“ са Смер дја ко вом о уби ству оца. У игра ма сло бод не 
во ље и иден ти те та, као ну жност се по ја вљу је опет фе но мен удво је но сти. То је и Ива-
но ва и Ну ру ди но ва при ча у ко јој обо ји ца, у два раз ли чи та вре ме на на дви је раз ли чи-
те стра не сви је та, ка ко би из бје гли не по сред не иза зо ве вла сти тих од лу ка и њи хо вих 
по сље ди ца, по ста ју дво стру ки у вла сти том жи во ту, по ста ју сје не са мих се бе при си-
ље ни да не пре ста но за не ма ру ју вла сти те тра го ве ко је оста вља ју у су од но су са дру гим 
ли ко ви ма. Ну ру дин у ро ма ну има од нос удво је но сти са Му ла Ју су фом. Већ на са мом 
по чет ку ро ма на осје ћа се та спе ци фич на ве за из ме ђу ова два ли ка, ко ји се то ком ро ма-
на стал но раз ви ја док не до сег не сво ју кул ми на ци ју дер ви ше вим са зна њем да му је 
Му ла Ју суф из дао бра та. На пра гу, ис пред те ки је, ка да се про бле ми по чи њу да ја вља-
ју, ка да се мир у те ки ји де фи ни тив но по чи ње да пре тва ра у сво ју су прот ност – не мир, 
уну тар њи мо но лог Ну ру ди нов о Му ла Ју су фу ско ро да ни је ни шта дру го не го ин тер-
тек сту ал но ту ма че ње пи та ња ко је је у ро ма ну Бра ћа Ка ра ма зо ви по ста вио До сто јев ски: 
Да ли је Иван био свје стан да је раз го во ром са Смер дја ко вом, у ства ри, он убио оца?

Та да ми је по ста ло ја сно да сам од пр вог ча са знао шта ће овај чо вјек ура ди ти. Кад 
сам од лу чио да све ка жем не ко ме у те ки ји, кад сам иза брао баш ње га (...), био сам си гу ран 
да ће по зва ти стра жа ре (...) Ра чу нао сам на ње го ву без об зир ност. Знао сам, а ипак сам 
осје тио га ђе ње, и пре зир пре ма ње му ка да је то учи нио. Био је из вр ши лац мо је по тај не 
же ље, ко ја ни је би ла од лу ка, од лу ка је ње го ва, али чак и да је мо ја, дје ло је ње го во. (Се ли-
мо вић, 2004: 67)

Са зна ње о уби ству не ви ног бра та зна чи за че так иде је по бу не, а су срет са Ис ха ком 
њен не при ко сно ве ни смјер, да би се иде ја по бу не убр зо пре тво ри ла у па тос мр жње. 
Но ра ђа ње но вог Ну ру ди на сим бо лич ки по чи ње још у јур јев ској но ћи, кад је и „са ма 
мје се чи на ле де на за у да ра ла на сум пор“. (Се ли мо вић, 2004: 37) Ра чу на ју ћи сво је ври-
је ме од та да, да би хи сто риј ско-би о граф ском вре ме ну су прот ста вио про јек ци ју кон-
тем пла тив не ди на мич ке без вре ме но сти, озна чи ће де фи ни тив ни пре лом Ну ру ди но вог 
фраг мен ти ра ног, из ло мље ног иден ти те та. По ин ти ли стич ком тех ни ком, при ча се на-
ста вља с ка ди ји ном же ном ко ја сва ком сво јом ге стом и из гле дом под сје ћа на жи вот, 
а ти ме и на не мир, и ви ше не го би то Ну ру дин мо гао под ни је ти:

Угле дао сам на се ћи ји ли је пу же ну, што је под сје ћа ла на жи вот ви ше не го што мо же 
би ти до бро (...) Ова же на је су ви ше мла да, и ли је па, да би ми сли ла на ан ђе ле што би ље же 
на ша дје ла. За њу је по сто јао са мо овај сви јет (...) Ни је у ме ни про бу ди ла же љу, не бих то 
се би до пу стио, уда вио бих је у са мом за чет ку, сти дом, ми шљу (...) Али ни сам мо гао да 
са кри јем од се бе да је гле дам са за до вољ ством (...) (Се ли мо вић, 2004: 18–25)

Са по ја вом бје гун ца Ис ха ка у авли ји те ки је већ је би ло ја сно да код Се ли мо ви ћа 
не ма мо по сла са ка рак те ри ма (не)ускла ђе ност ми сли, го во ра и чи на) а ко ји су не по-
врат но уда ље ни од књи жев них ти по ва (пред став ни ци вр сте), не го, као и код До сто-
јев ског, са сло же ним лич но сти ма ко ји су усло вље ни раз ли чи тим кон тек сти ма па ту 
ви ше не ма мје ста за кла сич ну би нар ну опо зи ци ју по зи тив ног и не га тив ног, до брог и 
злог. 
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Жан Бо дри јар37 је пи сао да ни је мо гу ће го во ри ти о злу у чи стом ста њу. Не мо же мо 
осло бо ди ти до бро, а да не осло бо ди мо зло – у на ма или око нас, све јед но – јер зло се, 
нај че шће, осло ба ђа бр же од до бра. У пи та њу је ла нац ко ји се ус по ста вља на ли ни ји 
од не сре ће до зла, гдје се не сре ћа по ја вљу је као слу чај и нај јед но став ни је рје ше ње у 
ни зу до га ђа ја ко ји узро ку ју пат њу, а зло се, с дру ге стра не, ус по ста вља као суд би на.

У Се ли мо ви ће вом ро ма ну то је онај тре ну так ка да Ну ру дин до во ди у пи та ње етич-
ку стра ну сво је лич но сти, ка да ли ни ју не сре ће (јер сво ври је ме де ша ва ња око бра та 
чи та упра во на тај на чин) пре о бра жа ва у вла сти то зло. За раз ли ку од Ха са на, Ну ру дин 
не ви ди да је зло сви је та она кво ка кав је сви јет од у ви јек био (а тре бао би то зна ти у 
од но су на све до го ђа је ко ји се од ви ја ју од Му ла Ју су фа, пре ко Ис ха ка бје гун ца до су је те 
и мо ћи ко ју осје ћа у са мом се би). Не сре ћа ус по ста вља сви јет она кав ка кав он ни ка да 
ни је био, јер лак ше се но си ти са не сре ћом не го са сре ћом па је то раз лог што је она 
нај и де ал ни је рје ше ње за про блем зла ко је вре ба на сва ком ко ра ку око Ну ру ди на и у 
ње му са мом.

И ето, де си ло се да је мо га бра та сти гла не сре ћа. Ка жем ту ри јеч, јер не знам пра ву, 
не мо гу да ка жем ни прав да ни не прав да, и ту по чи ње му ка. (Се ли мо вић, 2004: 93)

Не сре ћи ће Ну ру дин при пи са ти про вје ру уз по моћ узро ка и та да она ви ше за њега 
не пред ста вља про блем, јер има рје ше ње у ка у зал ним од но си ма. Уо ста лом, не ма ли 
у озло је ђе но сти нај ду бљег ужит ка, ка ко је то још До сто јев ски при ми је тио у ро ма ну 
За пи си из под зе мља. Ни ка кво за до вољ ство, ни ка ква по бје да Ну ру ди ну не би би ла до-
вољ на са ма по се би на спрам пу ни не зла и је да у осје ћа ју не прав де. Озло је ђе ност као 
да ужи ва са ма у се би. А, он, Ну ру дин ужи ва у њој. Цр пи је из ко ри је на уну тар ње осве-
те пре ма вла сти том по сто ја њу. И оног тре нут ка ка да по ми сли да смо „сви ми крив ци“, 
и да сто га ни ко до кра ја ни је од го во ран пред за ко ном, зло у об ли ку осве те де фи ни-
тив но по чи ње да вла да ње го вим сви је том. 

Слич но Рас кољ ни ко ву из ро ма на Зло чин и ка зна, шејх Ну ру дин је имао при ли ку да 
би ра из ме ђу ети ке и не мо ра ла, јер Ну ру дин по ред кон флик та са сви је том но си кон-
фликт у се би. Кон тра пункт се ко нач но оства ру је кон тро верз ном де тер ми на ци јом 
лич но сти глав ног ју на ка: из ме ђу уз ви ше ног сна и па да. Оту да су кон тра сни по че ци и 
кра је ви на ра тив них па ра бо ла: од дер ви ша до освет ни ка, од на де до оча ја ња у ко јој 
тра ге ди ја пре кри ва све оста ле то но ве ро ма на. 

У том сми слу лич ност се код Се ли мо ви ћа раз ли ку је од ка рак те ра, ти па и тем пе ра-
мен та ко ји обич но слу же као пред мет при ка зи ва ња у ли те ра ту ри, сво јом из у зет ном 
уну тар њом сло бо дом и пот пу ном не за ви сно шћу од спољ не сре ди не. Ро ман Дер виш 
и смрт, на су прот пла то нов ским ка те го ри ја ма вјеч но раз дво је них би нар них опо зи ци ја, 
при ка зу је на ко ји на чин и за хва љу ју ћи че му ње го ви ју на ци по ста ју лич но сти у жи во ту 
и ис по ља ва ју се бе као та кве. 

Ју на ку ов дје при па да из у зет на са мо стал ност у струк ту ри дје ла, и он као да зву чи 
не по сред но са ау то ре вом ри јеч ју и као да се на по се бан на чин сје ди њу је с њом. За 

37 Ви дје ти ви ше у: Ин те ли ген ци ја зла или пакт лу цид но сти; Јean Ba u dril lard; при је вод Ле о нар до 
Ко ва че вић. За греб: На при јед, 2006.
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тре ну так би се мо гло по ми сли ти, ако се не ги ра у чи та њу по ли фо ни ја, да је Се ли мо ви-
ће ва фи ло зоф ско-књи жев на ми сао при је све га „не га тив на“, де струк тив на јер глав ни 
про та го ни ста ро ма на не по врат но кли зи у не е тич ки дио ствар но сти (на овај на чин се, 
у ства ри, ин тер пре ти ра Се ли мо вић у есен ци ја ли стич кој кри ти ци). Ме ђу тим, с дру ге 
стра не, уцје ли ње ње при че, у скла ду с по ли фо ни јом, упра во фа во ри зи ра сво ју су прот-
ност – „по зи тив но“ гле да ње на жи вот и ње го ве не из вје сно сти у ко ме фе но мен љу ба-
ви оку пља све око се бе. У том сми слу вр ло је за ни мљи ва на ра тор ска пер спек ти ва у 
ро ма ну. Ин тра ди је гет ски при по вјед ни ни во се ов дје ло ми на два од но са: хо мо ди је-
гет ски при по вје дач ис при по ви је да ним „ја“ про је ци ра зло, и ју нак, ка ко при ча од ми че с 
до га ђа ји ма, пре ла зи на ону „дру гу“ стра ну мо ра ла ко ја ру ши мје ру ства ри ус по ста вље-
ном ети ком Тек ста, а хе те ро ди је гет ско при по ви јед но „ја“, па ра док сал но, кон стру и ра 
струк ту ру ро ма на у чи јем цен тру ни је ни шта дру го до љу бав. То је јед на од апо ри ја у 
ро ма ну. Дру га чи је ре че но, на су прот Ну ру ди ну ко ји је увје рен да у жи во ту по сто ји не-
при ко сно ве ни ред ства ри до бра и зла, исти не и ла жи, струк ту ра ро ма на (иа ко је сам 
Ну ру дин при по вје дач) не у мит но по ка зу је да та кав ред не по сто ји. То је Се ли мо ви ће ва 
кри ти ка ка ко иде о ло шког та ко и про свје ти тељ ског ра ци о на ли стич ког ло го са, ко ја 
ни је да та на на чин да се лич но сти и суд би не у ро ма ну раз ви ја ју у је дин стве ном и 
објек тив ном сви је ту у свје тло сти ау то ро ве сви је сти, већ на на чин да се мно штво рав-
но прав них сви је сти и њи хо вих свје то ва спа ја ју у је дин ству не ко га до га ђа ја. Због то га 
зр но зла мо же јед но став но и не за у ста вљи во да ра сте на тлу до бра.

Уз бу ђи ва ло ме што сам мо гао да бу дем су ди ја, и са мо јед ном гла сном рјеч ју све да 
пре су дим. Суд би на овог чо вје ка би ла је у мо јим ру ка ма, ја сам му био суд би на, ни кад ни сам 
осје тио то ли ко мо ћи у оно ме што сам мо гао да учи ним (...). Ни је се тру дио да ме уби је ди, 
од го ва рао је на мо ја пи та ња као да су су ви шна, и до сад на, не ци је не ћи ме ви ше ни по до
бру ни по злу, ни као опа сност ни као на ду: ни сам га из дао, а не ћу да му по мог нем. За чу до, 
то пре ла же ње пре ко ме не, као да сам др во, жбун или ди је те, по го ди ло је мо ју су је ту. (Се-
ли мо вић, 2004: 47–55)

На вик нут да го во ри оно што је на у чио, на вик нут на мје ру ства ри ко ја до ла зи из 
ку р’ан ског Тек ста, шејх Ну ру дин се по ла ко су о ча ва с чи ње ни цом: за кон не функ ци о-
ни ше на исти на чин пре ма сви ма – јед на кост пред за ко ном је на сва ком ко ра ку до ве-
де на у пи та ње. Шта зна ра зум? Па зна са мо оно што је успио да са зна, по не што не ће 
ни ка да, а људ ска при ро да жи ви и чи ни нео ви сно о тим са за на њи ма. 

Кад сам ре као за што сам до шао, од го во рио је ку р’ан ском ре че ни цом: – Ко ји вје ру ју у 
Бо га и суд њи дан не др же при ја тељ ство с не при ја те љи ма Ала ха и по сла ни ка ње го ва, 
ма кар то би ли оче ви њи хо ви, или бра ћа њи хо ва, или ро ђа ци њи хо ви. За ва пио сам: – Шта 
је учи нио? – О пра во вјер ни, не пи тај те за ства ри ко је би вас у бри гу и оча ја ње мо гле ба
ци ти, ако би вам се отво ре но ре кло... (Се ли мо вић, 2004: 142)

У пи та њу је ни шта дру го не го оно што Фу ко на зи ва обр ну тим дис кур сом, од но сно 
иден ти фи ка ци ја с јед ном ка те го ри јом ко ја се бра ни, а ујед но ин си сти ра на пра ви ма 
Дру гог ко ји се осје ћа по тла чен том истом нор мом. Обр ну ти дис курс Ка ди је, а по том 
и Ну ру ди на, упи су ју све ва жно тер ми ни ма ко нач ног во ка бу ла ра на ко ји су се на ви кли 
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они и њи хо во окру же ње, јер ка да се есен ци ја ли стич ки ста во ви до во де у пи та ње, он да 
по бор ни ци ап со лут них исти на од го ва ра ју про вје ре ним ге не ра ли за ци ја ма ко ји, у слу-
жби од ре ђе них кон тек ста, на про сто по ста ју сте ре о ти пи из го во ре не ри је чи:

Учи ли су ме да слу шам, да тр пим, да жи вим за вје ру. Бо љих од ме не је би ло, вјер ни јих 
не ма мно го. Уви јек сам знао шта тре ба да чи ним, дер ви шки ред је ми слио за ме не. (Се ли-
мо вић, 2004: 92) 

Због то га сли је де на бра ја ња, хи пер про дук ци ја оно га што је шејх Ну ру дин „знао“ и 
го во рио о смр ти: Го во рио сам тје ше ћи: Смрт је је кин, је ди но са зна ње, је ди но што зна
мо да ће нас сти ћи(...)Го во рио сам: (....) Смрт је пре се ље ње из ку ће у ку ћу (....) Го во рио сам: 
Смрт је про па да ње тва ри а не ду ше... Го во рио сам: Смрт је про мје на ста ња... (Се ли мо-
вић, 2004: 16–17) 

Да би нај зад упо знао стра хо ту уми ра ња. Јер ла ко је из ми сли ти оп ште про пи се, гле да
ју ћи из над гла ве љу де, у не бо и вјеч ност. А по ку шај да их при ми је ниш на жи ве љу де, ко је 
по зна јеш и мо жда во лиш, а да их не по ври је диш. Те шко ћеш ус пје ти. (Се ли мо вић, 2004: 120)

Шејх Ну ру дин се ов дје по ја вљу је као чо вјек у пот пу ном рас ци је пу из ме ђу кон тем-
пла ци је и чи на, као те о лог и иде о лог ко ји ни је успио по ве за ти љу бав и пра во, лич но 
и оп ште. То је из вор тра ге ди је. Тра гич но се ов дје не ја вља то ли ко у са мом чи ну, ко ли ко 
у су да ру из ме ђу чи на и го во ра. Још је Ма лар ме го во рио да чин уви јек оста вља траг. А 
тра го ва не ма, ка ко је то опет по ја снио Де ри да, без је зи ка. Да би чин био ра зу мљив, он 
тре ба да бу де упи сан. При ка за ти се бе зна чи кон стру и са ти се бе, би ло у сли ка ма би ло 
у при чи. При то ме ни је ва жно да ли је у пи та њу ка у зал ни ред при че или струк ту ри ра-
ње фраг ме на та без сре ди шта, ре ћи ће Лин да Ха чи он, „јер уви јек по сто ји при ча о се би, 
кон струк ци ја су бјек та, ко ли ко год де струк ти ван, ра ста вљен, по мак нут, не у си дрен он 
био“ (Hutcheon, 2002: 41). Због то га је Ну ру ди ну пи смо ну жност. Нај бо љи при мјер тог 
су да ра, из ме ђу чи на и го во ра пре то чен у пи смо, упра во је Му ла Ју суф. Иа ко га је Ну ру дин 
до вео са со бом и спа сио не из ви је сно сти жи во та и би је де на кон тра ге ди је у ра ту (чин), 
ни је успио ура ди ти за ње га ни шта дру го до пу ког при су ства (пи смо).

Тре ба ло је да од ње га ство риш при ја те ља, или да га отје раш. Ова ко сте се спе тља ли 
као дви је зми је ко ја су јед на дру гој про гу та ле реп и не мо гу ви ше да се одво је. (Се ли мо вић, 
2004: 246)

Ну ру дин све ври је ме ми сли и мо ра ли ше тра же ћи прав ду, док Ха сан во ли и дје лу је 
при хва та ју ћи не из вје сност са мог жи во та. Со ли дар ност се не от кри ва ре флек си јом 
(ка ко је ми слио Ну ру дин), већ се про из во ди. Про из во ди се по ве ћа њем осје тљи во сти 
за по себ не де та ље бо ла и по ни же ња дру гих љу ди. Љу бав го во ри је зи ком дру га чи јим 
од је зи ка би ло ко је прав де, од би ло ко јег за ко на. А са мо спро во ђе ње прав де ни је пуко 
су че ља ва ње ар гу ме на та не го при је све га моћ од лу ке и ре зул тат по сље ди це. 

Он да би остао крив. – Остао би у жи во ту. Ва жно је спа си ти чо вје ка. – Ја спа ша вам 
ви ше: прав ду. – Стра да ће те и ти и он и прав да. – Ако је од ре ђе но да бу де та ко, он да је 
то бож ја во ља. (Се ли мо вић, 2004: 154)
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Оту да и аје ти из Ку р’а на има ју сво ју свр сис ход ност у Се ли мо ви ће вом ро ма ну. Они, 
с јед не стра не, упу ћу ју на „пр во бит ну са крал ност“ је зи ка ко ји по ди же овај сви јет, а с 
дру ге, упу ћу ју на уви јек пра зни озна чи тељ ко ји те жи ис пу ње њу пу тем ра су тог озна-
че ног. За раз ли ку од ме та фи зи ке при сут но сти, књи жев ност по чи ње на уда ље ној стра-
ни са зна ња да знак и зна че ње ни ка да не мо гу да се по ду да ре: она пред ста вља об лик 
је зи ка ко ји не са др жи за блу ду не по сред ног из ра жа ва ња.

Се ли мо ви ћев текст се, као и у оста лом људ ско тра га ње за „пра вом“ ин тер пре та ци јом 
Бож је ри је чи, кон стру и ше по чев ши од од су ства, од пра зни не ко ју тре ба да ис пу ни пи-
смо. Ако је же ља по тре ба ко ја на ме ће сво је ис по ља ва ње, он да је ја сно да њу по кре ће 
је зик да би до се гао пред мет ко ји по сто ји тек кроз то од су ство. Озна чи тељ је за Се ли-
мо ви ћа за пра во пра зна ка те го ри ја, се ми о тич ки кон ди ци о нал ко ји ће би ти ис пу њен 
уко ли ко се ре а ли зу је озна че но. 

Он да сам и ја за ро нио у Ку р’ан, мој је ко ли ко и ње гов, по зна јем га ко ли ко и он, и по чео 
је мег дан хи ља ду го ди на ста рих ри је чи, ко је су за ми је ни ле на ше, са да шње... (Се ли мо вић, 
2004: 141)

Све је до зво ље но

Зна чи, ни је све до зво ље но ако Бо га не ма (ка ко су не ки кри ти ча ри ту ма чи ли ро ман 
Бра ћа Ка ра ма зо ви), не го је све до зво ље но још од оног тре нут ка ка да је чо вјек при гра-
био мо гућ ност да све ре ин тер пре ти ра, па и са мог Бо га. Ако је чо вје ку ап со лут на исти на 
не до ступ на, а тај то та ли тет ипак по сто ји у Бож јој ри је чи чи ја је све при сут ност по хра-
ње на у са мом ко ри је ну је зи ка (Бог је ри јеч ју ство рио сви јет), он да се па ра докс ну жно-
сти ја вља упра во с ин тер пре та ци јом. Ле ги ти ми ра ју ћи ау то ри тет исти не, ко ји је, да кле, 
по хра њен у је зи ку (пи сму) и ти ме не до сту пан у јед но знач но сти за чо вје ка, иде о ло шки 
дис курс по ли тич ке те о ло ги је, пу тем ин тер пре та ци је, пре во ди у вла сти ти дис курс 
„ап со лут не спо зна је“ да ју ћи му оби љеж ја ко ја ви ше ни су у скла ду са са крал ним не го 
про фа ним ви ђе њем сви је та. Ти ме се сва ки бу ду ћи ис каз Дру гог не ту ма чи дру га чи је 
не го као исти на или лаж, ови сно ко ли ко је у скла ду или ни је с ис ка зом ау то ри те та 
ко ји је при гра био пра во да има моћ ин тер пре та ци је. Та вр ста илу зи је је, као под текст, 
уко ри је ње на у Се ли мо ви ћев ро ман. 

Ре ли ги ја је од у ви јек има ла ду бо ко ме та фи зич ко зна че ње у од но су по је дин ца и 
ње го вих ду хов них стре мље ња у ор га ни зо ва њу и во ђе њу не ке за јед ни це. Па ра докс 
је сте у то ме што се по ли тич ком те о ло ги јом уви јек оства ру је пер верз ни од нос из ме ђу 
исти не бит ка и ње го ве ин тер пре та ци је, из ме ђу при сут но сти и од сут но сти јер, ка ко 
зна мо од Хај де ге ра, би так и бу дућ ност уви јек при па да ју оном од сут ном.38 То је она 
нај ве ћа иро ни ја с ко јом је Бог ство рио овај сви јет, не са мо због пи та ња те о ди це је (што 
је јед но од кључ них пи та ња До сто јев ског у при чи о Ве ли ком Ин кви зи то ру и јед но од 
кључ них пи та ња од но са Ка ди је, шеј ха Ну ру ди на пре ма про фа ном и са крал ном), не го 
због са ме чи ње ни це да иде ја до бра, ма из ко јег свје то на зо ра до ла зи ла, ни је за во дљива 

38 Ши ре о то ме ви дје ти у Би так и ври је ме. У: Крај фи ло зо фи је и за да ћа ми шље ња; Мар тин Хај де гер. 
За греб: На при јед: „Бр кић и син“, 1996. 
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за чо вје ка на на чин ка ко је то иде ја зла. Чи та ва по ви јест чо вје чан ства свје до чи упра-
во о тој чи ње ни ци. Ни је дан за кон, од Де сет Бож јих за по ви је ди па све до са вре ме них 
устав них нор ми де мо крат ских др жа ва, ни су успје ли ума ћи „бо жи јој вар ци“ – све је 
да то чо вје ку, и сви јет и ри јеч, и љу бав и пра во, и Текст и Об ја ва, а с об зи ром на то да 
не ма мо утвр ђе но тач ку ре фе рен ци је у би ло ко јем об ли ку ми шље ња – ни шта не ми-
ру је и ни шта ни је јед ном за у ви јек да то – на по сљет ку са мо чо вјек мо же да их ин тер пре-
ти ра већ уна при јед зна ју ћи да је то са мо још јед на у ни зу ин тер пре та ци ја ко јом не ко 
не ће би ти за до во љан. 

Се ми о тич ки гле да но, Се ли мо ви ћев ро ман не по бит но ука зу је да је зик у ди ја ло шком 
дис кур су сâм про из во ди ре фе рент као свој не по сред ни учи нак, да је сâм дио оно га 
што ре фе ри ра јер је у пи та њу ау то ре фе рен циј ско кре та ње је зи ка уну тар вла сти тих 
мо гућ но сти што, у крај њем сми слу, има ре зул тат отва ра ња ја за из ме ђу зна ка и зна че-
ња спре ча ва ју ћи њи хо во по ми ре ње ми мо цје ли не при че. „Ре фе рен ци јал на спо зна ја 
је зи ка ни је зна ње о ствар но сти“, на пи са ће Шо ша на Фел ман, „већ зна ње ко је до ди ру-
је ствар ност (...) Ре фе рент ни је на про сто не ка пре дег зи сти ра ју ћа твар, већ је ста но вит 
чин, на и ме ди на мич ки за хват пре о бра збе ствар ног.“ (Fel man, 1993: 66)

То је Се ли мо ви ће ва при ча. 
„Ци ти ра ње Ку р’а на је углав ном пе ри фер но (...) Оно има два сво ја раз ло га. Пр во – 

по ет ски ква ли тет ци ти ра ног тек ста и – дру го, функ ци о нал ни је, на мје ра да пер си фи ли рам 
сва ку ци та то ма ни ју, на ко ју се дог ма ти зам осла ња. Јер, сва ко има свој Ку р’ан; не ки свој 
узор на ко ји се по зи ва да би пот кри је пио сво ју вла сти ту си ро ма шну ми сао. (...) ја сам 
ци та те из Ку р’а на ре ди го вао сво јим сти лом (...)“39

Сто га уоп ште ни је чуд но што но во ком по но ва ни бо шњач ки на ци о на ли сти не во ле 
Се ли мо ви ће во дје ло. Пи та ње о то ме ка ко да ти сми сао вла сти том жи во ту уну тар за-
јед ни це ко ја би на сва ком ко ра ку тре ба ло да пре по зна раз ли ку из ме ђу са крал ног и 
се ку лар ног, пи та ња су за умјет ност и по ли ти ку, а не ви ше за ре ли ги ју, а по себ но не за 
по ли тич ку те о ло ги ју. Ро ман Дер виш и смрт ра ди кал но од ба цу је иде ју да би ло шта – ум 
или ма те ри ја, соп ство или сви јет – по сје ду је уну тар њу при ро ду ко ју тре ба из ра зи ти 
или пред ста ви ти. Због то га је код Се ли мо ви ћа из ним но ва жна упо тре ба је зи ка ко ја у 
„ко нач но сти“ струк ту ри ра ња, без об зи ра на сву тра гич ност при че, до но си онај за о ста-
ли сми је шак иро ни је – као по гре шке – ко ју обич но на зи ва мо жи во том.

На чин раз го во ра ме ђу на ма све ден је углав ном на оп ште, по зна те ре че ни це, ко ји ма 
су се слу жи ли и дру ги при је нас, за то што су си гур не, про вје ре не, за то што чу ва ју од из
не на ђе ња и не спо ра зу ма. Лич на бо ја је по е зи ја, мо гућ ност ис кри вље ња, про из вољ ност. 
А иза ћи из кру га оп ште ми сли, зна чи по сум ња ти у њу. За то смо се по зна ва ли са мо по 
оно ме што ни је ва жно или што је у на ма јед на ко. (Се ли мо вић, 2004: 61)

Због то га, у крај њем сми слу, ци та ти из Ку р’а на у ро ма ну има ју сво је уте ме ље ње. 
Исти на не мо же би ти апри ор на – не мо же по сто ја ти не за ви сно од људ ског ума и је зи ка 
– јер сви јет не мо же по сто ја ти на на чин да је одво јен од ври јед но сти, ка ко су то по ка за ли 

39 Кри ти ча ри о Ме ши Се ли мо ви ћу: са ау то би о гра фи јом; при ре ди ла Ра зи ја Ла гум џи ја. Са ра је во: 
Свје тлост, 1973, стр. 151.
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Де ри да, Ла кан и Еко. Сви јет је сте апри о ран, али исти ни ти или не и сти ни ти мо гу би ти 
са мо ње го ви опи си. То зна чи да је уну тра шња при ро да, ка ко на по ми ње Р. Рор ти, тер-
мин чи ја нам се упо тре ба не ис пла ти, из раз ко ји је до нио ви ше ште те не го што је и сам 
ври је дан.

Есе ни ци ја ли стич ка, по зи ти ви стич ка, пла то ни стич ко-ме та фи зич ка кри ти ка има 
ре дук ци о ни стич ко ста ја ли ште о дје лу Ме ше Се ли мо ви ћа: они у крај њем слу ча ју сма-
тра ју да се ме та фо ре (ко је, на при мјер, не ус по ста вља ју од нос слич но сти из ме ђу ре фе-
ре на та, већ од нос се мич ке иден тич но сти са др жа ја-из ра за), сим бо ли и нео д ре ђе но сти 
у тек сту да ју па ра фра зи ра ти или су бес ко ри сни за јед ну озбиљ ну свр ху је зи ка!? Бо-
шњач ки по зи ти ви сти ми сле да је сми сао је зи ка да пред ста вља не по сред ну „исти ни ту“ 
по јав ну ствар ност, а бо шњач ки (нео)ро ман ти ча ри ми сле да је свр ха је зи ка да из ра зи 
скри ве ну ре ал ност ко ја се на ла зи (ду бо ко) у на ма. Нај ба нал ни ји по ли тич ки дис курс 
на ше бо сан ско хер це го вач ке сва ко днев ни це, а ко ју, на жа лост, кро је и јед ни и дру ги, 
го во ри да ни јед ни ни дру ги ни су у пра ву. Од на чи на упо тре бе је зи ка, а не од по јав не 
ствар но сти ко ја је та ква ка ква је сте, за ви си ка ква ће ствар ност у свим сво јим по сље-
ди ца ма уоп ште би ти. Фри дрих Ни че је био ме ђу пр ви ма (вје ро ват но на кон чи та ња 
До сто јев ског) ко ји је су ге ри сао да се тре ба на пу сти ти иде ја о цје ло ви том спо зна ва њу 
исти не. Ње го ва де фи ни ци ја исти не као „мо бил не вој ске ме та фо ра“ по би ја иде ју о 
тра же њу је дин стве ног кон тек ста за жи вот свих љу ди, јер ме та фо ра, са ма по се би, 
при мо ра ва нас да се за пи та мо о ци је лој мре жи ин тер тек сту ал них од но са гдје се сам 
кон текст, исто вре ме но, чи ни дво сми сле ним и мно го стру ко рас ту ма чи вим. С дру ге 
стра не, ин тер тек сту ал ност, ка ко на по ми ње У. Ецо,40 чи не и прет ход не ме та фо ре, та ко 
да мо гу по сто ја ти и ме та фо ре ме та фо ра ко је су, опет, рас ту ма чи ве са мо у свје тлу до-
вољ ног ин те р тек сту ал ног зна ња. „Ства ра ти вла сти ти дух зна чи при је све га ства ра ти 
вла сти ти је зик, и до пу сти ти да мје ру вла сти тог ду ха од ре ђу је је зик, ко ји су дру га људ-
ска би ћа оста ви ла у на сли је ђе.“ (Rorty, 1995: 43) На ко ји на чин упо тре бља ва мо је зик и 
ти ме про из во ди мо ствар ност око нас, у нај ве ћој мје ри ће ови си ти не са мо ка ко и на 
ко ји на чин не што чи та мо не го ће ови си ти и сми сао оно га што смо у ста њу да по ну ди мо 
на шим ма лим и ве ли ким за јед ни ца ма.
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