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САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ 

 

Меша Селимовић: Дервиш и смрт (одломак) 
 

1. 

 

Бисмилахир-рахманир-рахим! 

Позивам за свједока мастионицу и перо и оно што 

    се пером пише; 

Позивам за свједока несигурну таму сумрака и ноћ 

    и све што она оживи; 

Позивам за свједока мјесец кад наједра и зору кад 

    забијели; 

Позивам за свједока судњи дан, и душу што сама 

    себе кори; 

Позивам за свједока вријеме, почетаки свршетак 

    свега – да је сваки човјек увијек на губитку. 

 Почињем ову своју причу, низашто, без користи за себе и за друге, из 

потребе која је јача од користи и разума, да остане мој запис о мени, записана мука 

разговора са собом, са далеком надом да ће се наћи неко рјешење када буде рачун 

сведен, ако буде , кад оставим траг мастила на овој хартији што чека као изазов. Не 

знам шта ће бити забиљежено, али ће у кукама слова остати нешто од онога што је 

бивало у мени па се више неће губити у ковитлацима магле, као да није ни било, 

или да не знам шта је било. Тако ћу моћи да видим себе какав постајем, то чудо 

које не познајем , а чини ми се да је чудо што увјек нисам био оно што сам сад. 

Свјестан сам да пишем заплетено, рука ми дрхти због отплитања што ми предстоји, 

због суђења које отпочињем, а све сам ја на том суђењу, и судија и свједок и 

тужени. Све ће бити поштено колико могу, колико ико може, јер почињем да 

сумњам да су искреност и поштење исто, искреност је увјереност да говоримо 

истину (а ко у то може бити увјерен?), а поштења има много, и не слажу се међу 

собом. 

 Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом, а 

сад мислим о њему, послије дугог низа година што су прирасле уза ме као кожа, с 
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чуђењем и понекад с подсмијехом, јер с в ј е т л о  в ј е р е то је охолост коју нисам 

ни осјећао а сад је се помало и стидим. Каквом сам ја свјетло? Чиме сам 

просвијтљен? Знањем? вишом поуком? чистим срцем? правим путом? 

несумњањем? Све је дошло у питање, и сада сам само Ахмед, ни шејх ни Нурудин. 

Све спада с мене, као хаљина, као оклоп, и остаје оно што је било прије свега, гола 

кожа и го човјек. 

 Четрдесет ми је година, ружно доба: човјек је још млад да би имао жеља а 

већ стар да их остварује. Тада се у свакоме гасе немири, да би постао јак навиком и 

стеченом сигурношћу у немоћи што долазе. А ја тек чиним што је требало учинити 

давно, у бујном цвјетању тијела, кад су сви безбројни путови добри, а све заблуде 

корисне колико и истине. Штета што немам десет година више па ми би било 

свеједно. Јер тридесет година је младост, то сад мислим, кад сам се неповратно 

удаљио од ње, младост која се ничега не боји, па ни себе. 

 Рекох чудну ријеч: побуна. И зауставих перо над равним ретком у ком је 

остала утиснута једна недоумица, прелако изречена. Први пут сам тако назвао своју 

муку, а никад раније нисам о њој мислио, нисам је звао тим именом. Одакле је 

дошла опасна ријеч? И је ли само ријеч? Упитао сам се, не би ли било боље 

прекинути ово писање, да све не буде теже него што јест. Јер ако оно 

необјашњивим путовима извлачи из мене чак и што нисам хтио да кажем, што није 

била моја мисао, или је моја непозната мисао што се скривала у мраку мене, 

уловљена узбуђењем, осјећањем које ме више не слуша, ако је све то тако, онда је 

писање немилосрдно исљеђење, шејтански посао, и можда би најбоље било 

сломити тршчано перо пажљиво зарезано на врху, просути дивит на камену плочу 

пред текијом, нека ме црном мрљом подсјећа да се никад више не прихватим 

магије што буди зле духове. Побуна! Је ли то само ријеч, или је мисао? Ако је 

мисао, онда је моја мисао, или моја заблуда. Ако је заблуда, тешко мени; ако је 

истина, тешко мени још више. 

 Али ја немам друго пута, никоме не могу да кажем осим себи и хартији. Зато 

сам наставио да повлачим незауставне редове, с десна на лијево, од провалије до 

провалије руба, од провалије до провалије мисли, у дугим низовима који остају као 

свједочанство, или оптужба. Чија оптужба, велики Боже, што си ме оставио 
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највећој људској муци, да се забавим о себи, чија? Против кога? Против мене, или 

против других? Али више нема спаса, ово писање је неминовност, као живљење, 

или као умирање. Биће оно што мора, а моја је кривица да сам оно што сам, ако је 

кривица. Чини ми се да се све стубоком мијења, све се у мени тресе у самом 

темељу, и свијет се љуља са мном, јер је и он без реда ако је неред у мени, а опет, и 

ово што се дешава, и оно што је било, из истог је разлога: што хоћу и морам себе да 

поштујем. Без тога не бих имао снаге да живим као човјек. Смијешно је можда, био 

сам човјек с оним од јуче, и хоћу да будем човјек с овим од данас, друкчијим, 

можда и супротним, али ме то не буни, јер човјек је промјена, а зло је ако не 

послушамо савјест кад се јави. 

 Шејх сам текије мевлевијског реда, најбројнијег и најчистијег, а текија у 

којој живим налази се на изласку из касабе, међу црним и сурим гудурама што 

заклањају ширину неба, остављајући само плаву просјеклину над собом, као шкрту 

милост и сјећање на пространство огромног дјетињства. Не волим га, то далеко 

сјећање, мучи ме све више, као пропуштена могућност, иако не знам каква. Сасвим 

нејасно упоређујем сочне шуме изнад очеве куће, поља и воћњаке око језера, са 

камени тјеснацем у коју смо ухваћени ја и текија, и чини ми се да има много 

сличности између тог стјешњавања у мени и око мене. 

 Текија је лијепа и пространа, наднесена над рјечицом што се пробија кроз 

камен, из планина, с башчом и ружичњаком, с одрином над верандом, са дугим 

диван-ханом у којој је тишина мекана као памук, још тиша због ситног жибора 

рјечице испод ње. Кућу, некадашњи харем предака, поклонио је реду богати 

Алијага Џанић, да буде стјециште дервиша и склониште сиромаха „јер су они 

сломљена срца“. Молитвама и тамјаном спрали смо гријех с те куће, и текија је 

стекла славу светог мјеста, иако нисмо потпуно истјерали сјенке младих жена. 

Понекад се чинило да пролазе одајама и да се осјећа њихов мирис. 

 Свако је знао, зато и не кријем, друкчије би ово писање било лаж коју знам 

(за лаж коју не  зна, којом се несвјесно вара, нико није крив), текија и њена слава и 

њена светост, то сам био ја, њен темељ и њен кров. Без мене она би била кућа са 

пет одаја, иста као и остале, са мном је постала бедем вјере. Као да је била одбрана 

касабе од знаних и незнаних зала, заштитница њена, јер других кућа послије текије 
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није било. Густи мушепци и дебели зид око башче чинили су нашу самотност 

трвђом и сигурнијом, али је капија увијек отворена, да уђе свако коме је потребна 

утјеха очишћења од гријеха, и дочекивали смо људе лијепом ријечју кад су 

долазили, иако их је било мање него невоља и много мање него гријехова. Нисам 

охол због те своје службе, а то је заиста служба вјери, искрена и потпуна. Сматрао 

сам дужношћу и срећом да себе и друге чувам од гријеха. И себе, узалуд је крити. 

Гријешне мисли су као вјетар, ко ће их зауставити? И не мислим да је то велико 

зло. У чему је побожност, ако нема искушења која се савладавају? Човјек није Бог, 

и његова снага је  баш у томе да сузбија своју природу, тако сам мислио, а ако нема 

шта да сузбија, у чему је онда заслуга? Сада о томе мислим друкчије, али да не 

помињем обо што ће доћи кад буде потребно. Биће времена за све. На кољену ми је 

хартија која мирно чека да прими мој терет, не скидајући га сама, преда мном је 

дуга ноћ без сна, и многе дуге ноћи, на све ћу стићи, све ћу учинити што морам, и 

да се оптужим и да се одбраним, журба није потребна, а видим да има ствари о 

којима могу писати сада, и послије можда никада више. Кад дође вријеме, и жеља 

да се кажу друге, и оне ће доћи на ред. Осјећам како стоје нагомилане у магазама 

мога мозга, и вуку једна другу, јер су повезане, ниједна не живи сама за себе, а опет 

има неког реда у тој гужви, и увијек једна, не знам како, искаче између другх и 

излази на свјетло, да се покаже, да ошине или утјеши. Понекад се гурају, насрћу 

једна на другу, нестрпљиве, као да се боје да ће остати неречене. Полако, за све има 

времена, дао сам га сам себи, а суђење има суочења и свједочења, нећу их 

мимоићи, и моћи ћу на крају да донесем пресуду сам себи, јер сам само ја у 

питању, нико други, само ја. Свијет ми је одједном постао тајна, и ја свијету, стали 

смо један према другоме, зачуђено се гледамо, не распознајемо се, не разумијемо се 

више. 

 Да се опет вратим себи и текији. Волио сам је и волим је. Тиха је, чиста, 

моја, мирише на калопер љети, на љут снијег и вјетар зими, волим је и зато што је 

постала позната због мене, и што зна моје тајне које никоме нисам казивао, које 

сам крио и од себе. Топла је, мирна, голубови гучу на крову у рано јутро, киша 

пада по ћерамиди, и шобоњи, и сад пада, упорна, дуготрајна, иако је љето, отиче 

дрвеним олуцима у ноћ што је злослутна легла на свијет, бојим се да се никад неће 
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дићи а надам се да ће сунце ускоро сванути, волим је што сам заштићен миром 

мојих двију соба, у којима могу да будем сам кад се одмарам од људи. 

 Рјечица је слична мени, бујна и плаха понекад, а чешће тиха, нечујна. Криво 

ми је било кад су је загатили испод текије и јарком натјерали да буде послушна и 

корисна, да кроз бадањ тјера воденички точак, а радовао се кад је, набујала, 

разрушила уставу и потекла слободно. А знао сам да само укроћена меље жито. 

 Али ево, голубови на тавану се јављају тихим гукањем, киша још лије, тако 

већ данима, и не могу да изађу испод стрехе, то је наговјештај дана кога још нема. 

Укочила ми се рука којом држим перо, свијећа тихо кашљуца и прска ситним 

варницама бранећи се од смрти, а ја гледам у дуге редове слова, у нишане мисли, и 

не знам да ли сам их убио или оживио. 


