
Меша Селимовић у позоришту

Музеј позоришне уметности Србије





Меша Селимовић у позоришту 1

Олга Марковић

Меша (Мехмед) Селимовић

Меша Селимовић је рођен 26. априла 1910. у Тузли. У родном граду је завршио основну 

школу и гимназију. Уписао је српскохрватски језик и књижевност на Филозофском факултету 

у Београду 1930. и дипломирао 1934. Од 1935. до 1941. ради као професор Грађанске школе, а

потом је 1936. постављен за суплента Реалне гимназије у Тузли. Прве две године рата живи у 

Тузли, где је хапшен због сарадње са НОП-ом, а у мају 1943. прелази на слободну територију,

постаје члан КПЈ и члан Агитпроп-а за источну Босну, потом политички комесар Тузланског

одреда. Брат Шефкија му је стрељан 1944, после чега је премештен у Београд где обавља значај-

не политичке и културне функције (начелник Одељења за публикације комисије за утврђивање 

злочина окупатора и њихових помагача). Од 1947. живи у Сарајеву и ради као професор Више 

педагошке школе, доцент Филозофског факултета, уметнички директор „Босна-филма“, умет-

нички директор Драме сарајевског Народног позоришта, главни уредник Издавачког преду-

зећа „Свјетлост“, председник Удружења књижевника БиХ. Јуна 1972. је пензионисан и сели се

у Београд.

Био је прозаиста разноврсне тематске и жанровске оријентације. С књижевни радом је

почео релативно касно, прозом са ратном тематиком, да би потом свој литерарни рад усредс-

редио на рефлексију и универзалне теме: човек, његова егзистенција и судбина.

Пуни успех постигао је романом „Дервиш и смрт“ (1966) кога је критика и публика оду-

шевљено поздравила као изузетно дело. То је дело снажне мисаоне концентрације, писано у 

исповедном тону, монолошки, с изванредним уметничким надахнућем, повезује древну муд-

рост с модерним мисаоним немирима. Оно почиње од религиозних истина као облика догмат-

ског мишљења да би се дошло до човекове вечне упитаности пред светом, до спознаје патње 

и страха као неизбежних пратилаца људског живљења. Овај роман је освојио све значајније

домаће књижевне награде. Следи, такође, изузетно значајан роман „Тврђава“ (1970). Тврђава

је ту и стварност и симбол, а као симбол она је „сваки човјек, свака заједница, свака идеоло-

гија“ затворена у саму себе. Излазак из тврђаве истовремено је улазак у живот, у хаотичну 

стварност света, почетак индивидуалног развитка, отварање могућности сусрета с другима и

упознавање истинских људских вредности. Као и претходни, и „Тврђава“ је испуњена вером у 

љубав, која је схваћена као мост који спаја људе, без обзира на различитост уверења, цивили-

зација, религија и идеологија. Ова дела преведена су и објављена и у другим земљама.

Биран је за председника Савеза књижевника Југославије, члан Главног одбора Стеријиног 

позорја, почасни доктор Сарајевског универзитета, редовни члан АНУБиХ и САНУ.

Добитник је бројних награда од којих су најзначајније НИН-ова награда (1967), Горанова 

награда (1967), Његошева награда (1967), потом АВНОЈ-ева награда, итд.

Умро је 11. јула 1982. у Београду.
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Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту

Дервиш и смрт

“Дервиш и смрт” (2008): Љубомир Бандовић, 
Марко Николић и Никола Ристановски -
Народно позориште, Београд
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Дервиш и смрт

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - Ниш, премијера 29. септембар 1970.

Прва премијера Народног позоришта у овој сезони одговара на питање 

– може ли се роман сместити у четвороугаону позоришну кутију, односно 

може ли се романескно приповедање преточити у драмску згуснутост. Пред-

става коју смо видели, даје потврдан одговор, јер она је самосвојна, квали-

тетна целина иако није могла да ухвати све нити богатог ткања какав је роман 

„Дервиш и смрт“ Меше Селимовића.

Компонујући роман за сценско извођење, аутор драматизације Борислав 

Михајловић се могао определити за један од бројних идејних токова Сели-

мовићевог дела. Истраживати димензије и мере у којима се у човеку могу 

затварати мржња и страст. Анализирати положај појединца у заједници, та-

чније, тренутак када се човек из изолованости кругом догми приморан укљу-

чује у живот. Инсистирати на односу човека и власти, шире – односу правде 

и поседовања моћи. Или, као што је учинио Михајловић, наговестити читав 

тај сплет и, као да се испитује положај пријатељства и љубави у свету водити 

до сазнања бесмислености промашеног живота. Супротстављањем, пак, дер-

виша Нурудина, као симбола страсне издвојености и још страснијег мешања 

у живот, и Хасана, слике разиграног живљења, распојасане снаге, спремне 

само на одбрану, не и напад, осталим ликовима који су представници раз-
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новрсних компоненти овог света, драмска напетост је добијена, праћењем

егзистенције јединке, као непрегледног низа неспоразума, са собом и са око-

лином. И добијено је пуно везивање пажње праћењем фабуле романа, доно-

шењем психолошких кретања кроз праћење догађаја, са што мање монолога,

мада су због тога неки ликови остали недовољно објашњени... (Т. Нешић: 

Монументална фреска живота, Народне новине, Ниш, 2. октобар 1970)

Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту

Сцена из представе ”Дервиш и смрт”, 
Народно позориште, Ниш (1970)
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Дервиш и смрт

АТЕЉЕ 212 - Београд, премијера 29. април 1971.

Свака драматизација је увек мање од онога што нам даје роман. Михизова драматизација 

„Дервиша и смрти“ је више него што смо очекивали.

Три су сценска (или духовна) простора који доминирају Селимовићевим романом у дра-

матизацији Борислава Михајловића Михиза: простор власти, простор слободе и простор 

кривице. А сви они заједно сачињавају један Свет мржње, насиља и побуне. Дервиш Ахмед 

Нурудин стешњен тим просторима, који му се откривају као бесмисао живота и бесмисао 

смрти, прелама их и живи, да би га, на крају, ти исти простори преломили и угушили. Свет и 

Ахмед Нурудин су се сукобили оног тренутка када је Ахмед почео да сазнаје усавршавајући и 

невидљиви механизам Света силе и власти. Зато је добро што је драматизатор Борислав Ми-

хајловић Михиз испричао Нурудинову животну причу да би испод и изнад показао и панику 

Нурудинове душе, панику Нурудинових одлука, панику Нурудиновог изласка у Свет. Михиз 

је, дакле, одабрао један од више токова Селимовићевог романа. Али је мајсторски одабрао 
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онај ток у коме се сливају или из кога излазе остали. Зато је Михизова дра-

матизација „Дервиша и смрти“ била погодна за сцену, сведена, чиста, свео-

бухватна у својој несвеобухватности... (Жарко Јовановић: Паника дервиша 

Нурудина, Вечерње новости, Београд, 3. мај 1971)

И мале касабе и велегради, и текије и велике партије непрестано горе и 

сагоревају на ситним интригама иза којих се крије жеђ за влашћу и несигур-

Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту

”Дервиш и смрт”, Атеље 212
(1971)



Меша Селимовић у позоришту 7

Дервиш и смрт

на брига за власт. Меша Селимовић је управо на ритуалу дервишког реда 

усредсредио личну исповест средовечног „шејха текије“, а на његовој извр-

нутој дволичној страсти освете и побуне Михиз је изаткао драматизацију 

која је у акцију незаменљивих људских игара бацила све живо – све што је 

пресно и примитивно, што је узвишено и етерично. Острво тренутка, у коме 

се жртва интриге претвара у његов ништа мање окрутно ефикасан механи-

зам, обележио је својом прецизном режијом Бранко Плеша, дајући чинове

сазнања и чинове воље подједнако логично и пред кадилуком условног Сели-

мовићевог времена и пред актуелним, безусловним гледалиштем... (Милосав 

Мирковић: Дервишке и друге игре, Експрес, Београд, 4. мај 1971)

На сцени Атељеа 212, где је приказан у драматизацији Борислава Михајло-

вића, Селимовићев роман „Дервиш и смрт“, у коме је описан један од облика 

архетипских судбина човека с нашег тла, доживео је нека битна преиначења: 

изгубио је нешто од своје реалистичке ширине и мисаоне сложености, нешто 

од продорности свог исповедног тона; преобратио се у много упрошћенију 

сценску басну о односима у људском друштву, у драмску параболу с јако наг-

лашеном тезом. Тиме се он придружио модерној фамилији политичко-исто-

ријских хроника и у извесној мери престао да буде интегралан део оне вели-

ке европске исповести у романескној форми која је отпочела још с Русоом да 

све до наших дана не изгуби актуелност и значај. 

Пред нама се тако појавила једна хроника чији главни јунак, Ахмед Нуру-

дин, иде, као у каквом витешком роману, из догађаја у догађај, из неприлике 

у неприлику, показујући нам да је овај свет само позорница за бесконачне 

симетричне репетиције једног те истог зла: оног зла у које неизбежно па-

дају и појединци, и читаве људске заједнице, чим пристану да живот и свет 

посматрају искључиво у светлости својих ограничених циљева и себичних 

интереса, чим изгубе осећање релативности своје егзистенције, чим забора-

ве да су део ширег моралног поретка који се и кроз њихове акције остварује 

и уравнотежава. Та тако обична, тако честа људска слабост, добила је овде 

обележје кривице која претходи егзистенцији, што је довело до тога да се 

и Ахмед Нурудин ишчаури у некаквог оријенталног Јозефа К. над којим је 

отворен процес због једног таквог источног греха. У суштини Махајловић 

нам је на тај начин предложио да своје, и Селимовићево, много замршеније, 

знатно мистериозније осећање људске ситуације, разменимо за једну ефект-

ну, логичну, из традиције европске литературе извучену рационализацију 

трагичности људске судбине.

Да би то постигао, Михајловић је објективизирао основни исповедни тон 

романа, трудио се да исприча у што концентрисанијој форми фабулу романа 

помоћу серије дијалошких сцена испресецане честим и дугим монолозима 

Ахмеда Нурудина. Он је тако поступио зато што је веровао да је Селимо-

вићева прича сама по себи једна поетска метафора, али је при том испуштао 

из вида да су монолози тренуци у којима радња застаје, да те честе и насилне 

”Дервиш и смрт”: Зоран Радмиловић
(Ахмед Нурудин), Божидар Павићевић-
Лонга (Тамничар); Атеље 212 (1971)
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паузе могу спречити да дође до ефекта, који би, вероватно, био постигнут да 

је лук приче брзо и драматично згуснут... (Владимир Стаменковић: Оријен-

тални Кафка, НИН, Београд, 9. мај 1971)НН

Видјевши драматизацију романа „Дервиш и смрт“ нашао сам се између 

наковња и чекића. Једноставно двојио сам се. Помислио сам какав је то ја-

лов посао „драматизирати“ једно дјело (у овом случају познати и признати

роман), сводити га на оно што заправо није, а истовремено самом себи го-

ворити како Михизова драматизација ипак није лоша, како је она корисна и 

„гледљива“.

Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту

”Дервиш и смрт”: Бобан Кнежевић 
(Дервиш), Милутин Бутковић (Хаџи 
Синанудин) и Зоран Радмиловић 
(Ахмед Нурудин); Атеље 212 (1971)



Меша Селимовић у позоришту

Дервиш и смрт

Је ли могуће преточити једно дјело у други облик, а да се оно не поврије-

ди, да не изгуби од своје пријашње величине и снаге.

Сасвим строго узевши, могуће је инспирирати се дјелом, свладати га, и за-

тим, уз велик ментални напор, дати му нову форму. Писац који се тога посла 

прихвати мора имати снагу претходника, али и снагу коју он не би имао када 

би се хтио латити тог посла – претакања.. (Јосип Киригин: Драматизација 

„Дервиша...“, Комунист, Београд, 27. мај 1971)

У драматизацији Борислава Михајловића Михиза, у режији Бранка Пле-

ше, роман Меше Селимовића Дервиш и смрт деловао је као заводљива, на-

пета прича. На рачун медитативног Михајловић је свесно дао маха акцио-

ном; хотимице и плански, он је у роману следио спољну радњу, уверен да 

већ сама „прича“ садржи у себи Селимовићеву метафору „бјежања и гоњења“. 

Између ризичног мудровања и ефектне поједностављености, Михајловић се 

определио за ово друго.

Да би се Селимовићев роман истински преточио у драму која би следи-

ла мелодију, лексику, ритам и духовност Селимовићеве литературе, био би 

потребан радикалнији драматуршки захват од овога што га је предузео Бо-

рислав Михајловић, а онда и ингениозан редитељски захват који би у овој 

литератури пронашао њену специфичну драматичност...

”Дервиш и смрт”: Мија Адамовић (Ка-
диница) и Зоран Радмиловић (Ахмед 
Нурудин); Атеље 212 (1971)

9
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У Михајловићевој драматизацији Ахмед 

Нурудинове шансе да се препусти раз-

мишљању сведене су на „разумну“ меру, ус-

лед чега је и оно што је у овом роману „фило-

зофично“, „дубоко“, „спиритуелно“, оно што 

стоји иза, потиснуто у други план или де-

лује као истргнуто опште место. Пред нама 

се одвија једна логична и коректна акциона 

драма, која се на тренутак зауставља, поку-

шавајући да буде и нешто више и нешто из-

над тога, са скромним изгледом да нас упути 

у – у овој представи недосегнуту – величину 

и „тајну“ Селимовићевог романа. Сценско 

прилагођавање је овде тако значило и упро-

шћење романа, његово свођење на низ мање

или више импресивних епизода, на скуп сли-

ковитих или бизарних ликова на неједнако 

стилизовану историјско-фолклорну драму, 

у којој се приповеда како је један човек, бо-

рећи се против власти, постао и сам власт, и 

тако изгубио главу.

Следећи линију „приче“ а не линију Нуру-

динове свести, потиснувши одвећ дервишо-

ву метафизичку рефлексију, Михајловић је 

лични тон „записа о мени самоме“ заменио 

за конвенцију акционе драме, у којој су ови 

„најзамршенији људи на свијету“ деловали

покадшто једносмерно и једнодимензионал-

но као у каквој криминалки. Михајловић и

Плеша су, изгледа, били свесни ових опас-

ности, па су интерполирањем појединих Ну-

рудинових монолога настојали да спасу што 

се спасти могло од књижевног значаја који 

се Селимовићевом делу са правом придаје, а 

коме Михајловићева драматизација и режија

Бранка Плеше могу да допринесу у популар-

ности... (Мухарем Первић: Напета и сликови-

та прича; Премијера, Нолит, Београд, 1978)

Мија Адамовић и Зоран Радмиловић

Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту
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КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ - Крушевац,
премијера 22. децембар 1995; обнова 3. октобар 2003.

Небојша Брадић се у својој адаптацији Селимовићевог романа на сцени 

Крушевачког позоришта опредељује за фрагментарну драматургију, чиме 

жртвује литерарну слојевитост у корист драмског набоја сценских слика. 

Тескобна сценографија Герослава Зарића састоји се од више металних клиз-

них врата (по јапанском узору) која омеђују и отварају по потреби простор за 

игру испред астролошког круга на рикванду. Брадић вешто користи понуђе-

но и развија драматургију сценског простора блиску филмској монтажи. Ре-

алне сцене препуне насиља и ухођења Ахмеда Нурудина смењују надреалне 

сцене са дугокосом девојком све до трансформације Дервиша у кадију. Када 

освоји власт и прихвати психологију моћи против које се неуспешно бори 
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Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту

Дервиш-Кадија описује животни круг и ставља се на листу Смрти. Она се 

појављује у завршној сцени представе у познатом лику девојке са дугачким 

велом којим га обавија као мумију и уводи у (Не)живот. Небојша Брадић, ре-

дитељ и директор Крушевачког позоришта, направио је одличну представу, 

знаковно чисту и промишљену, са посебном атмосфером обележеном у свес-

ти гледаоца... (Милан Мађарев: У корист драме, Политика експрес, Београд,

29. децембар 1995)

”Дервиш и смрт”: Саша Петронијевић 
(Мула-Јусуф) и Милија Вуковић 
(Ахмед Нурудин);
Крушевачко позориште (1995) 
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Попут брзопотезне партије шаха чији је исход унапред познат, делује 

представа „Дервиш и смрт“ Крушевачког позоришта...

Из романа Меше Селимовића, драматизатор (и редитељ представе) Не-

бојша Брадић издваја оно што је у њему еминентно драмско, мотив сукоба 

појединца и власти. Брадићева драматизација, при том, не само мотивски, 

већ и формом, има референце у доминантном драматуршком тренду Европе 

педесетих и шездесетих, који су, својим комадима с тезом, промовисали Сар-

тр и, на овим просторима, Јован Христић.

Поштујући основну идеју и етички став Меше Селимовића, Небојша Бра-

дић у само средиште свог интересовања поставља лик дервиша Ахмеда Нуру-

дина, интелектуалца, по дефиницији осуђеног на вечито самопропитивање, 

на сумњу, увек полазећи са тачке гледишта морала, која се, у овом случају, 

дефинише кроз питање: шта је важније, правда или човек? Сви остали лико-

ви постављени су „ахметоцентрично“, дакле наспрам централног лика, што, 

на плану значења, сугерише идеју о човековој усамљености, било у борби са 

самим собом, било у судару са спољним светом.

У сценској конкретизацији, Небојша Брадић се врло стриктно придржава 

горенаведене схеме и гради једну сведену, строгу, дисциплиновану, готово 

геометријску представу, прецизног мизансцена и симболичке ликовности... 

(Даринка Николић: Брзопотезна партија шаха, Данас, Нови Сад, 30. мај

1996)

”Дервиш и смрт”: Небојша Вранић
(Муселим) и Милија Вуковић (Ахмед
Нурудин); Крушевачко позориште (1995)

Милија Вуковић (Ахмед Нурудин) и 
Бранислав-Цига Јеринић (Муфтија)
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Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту

Драматизација Небојше Брадића прати све основне наративне токове ро-

мана „Дервиш и смрт“ Меше Селимовића. Кроз епизодијску структуру приче 

води нас главни јунак Ахмед Нурудин, коме Брадић супротставља све остале 

ликове.

Међутим, оваква драматуршка издвојеност Ахмеда Нурудина не обез-

беђује аутоматски жељени резултат: да прича о моралној и духовној тран-

сформацији, коју власт са собом доноси, буде преломљена кроз визуру суп-

тилног, интроспективног интелектуалца. А, уколико се ова визура изгуби, 

односно уколико се деперсонализује тема власти која нужно деградира лич-

ност, губи се и драгоцен поетско-филозофски слој великог Селимовићевог 

романа.

Проблем оваквог концепта драматизације појачава се у сценској конкре-

тизацији у представи Крушевачког позоришта. Мисаоно поентирање у не-

колико завршних реплика сваке епизоде није довољно да би се у представи 

створила „тачка гледишта“ главног јунака. Гледалац који се романа слабије 
”Дервиш и смрт”: Војин Ћетковић 
(Хасан); Крушевац
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сећа и који је, рецимо, пречуо те битне реплике, сведок је не много занимљи-

вог сценског дешавања, кроз које нас Ахмед Нурудин води више као при-

поведач, него као аутентични јунак универзалне људске драме. Стилска де-

центност и знаковна прецизност редитељског поступка Небојше Брадића не 

успевају да неутрализују драматуршке проблеме... (Иван Меденица: Трактат 

о власти, Политика, Београд, 31. мај 1996)

Крушевачки „Дервиш и смрт“ сигурно представља, у првом делу ового-

дишњег Стеријиног позорја, најстаменији сценски подухват, конзистентне 

драмске структуре и интригантне, актуелне идеје. Додуше, у свом конач-

ном учинку, представа је далеко сведенија од романа сконцентрисанија на 

одређену идеју и драмске сцене које је илуструју. Небојша Брадић, у двостру-

кој улози редитеља и аутора драматизације, извукао је у први план лица, од-

носно наличја власти у суровим временима ауторитарних диктатура у који-

ма појединац нема ни минималне шансе да се ослони на право и правду. При

томе Брадић, лишавајући се оријенталних рамова у којима се одвија лична 

драма Ахмеда Нурудина, одриче јој и посебност источњачког деспотизма, 

одређујући је пре као универзалну драму појединца у тоталитарним систе-

мима власти. И то не било којег појединца, реч је о интелектуалцу, припа-

днику дервишког реда који на почетку верује у божију и људску правду, но 

који под суровим ударцима оних који немилосрдно управљају туђим судби-

нама, одлучује да истеривање правде узме у личне руке. Ироничност судбине 

која га устоличује на место срушеног властодршца, драмски сукоб између 

личне опијености новом моћи и интелектуалне критичности према неправ-

ди, чине драмски епицентар ове представе, у којој се драмски сукоб, његови 

зачеће и сурово разрешење, одвијају заправо унутар једне те исте личности, 

дервиша Ахмеда Нурудина... (Милутин Мишић: Метафизика власти, Борба,

31. мај 1996)

У крушевачкој представи књижевно дело од кога се кренуло и позори-

шна представа до које се дошло делује синхроно, складно. Елементи при-

поведања надокнађени су елементима драматургије и бројним садржајима 

позоришне уметности. Роман ионако има сјајне дијалоге и монологе који су 

сви сачувани: Будимо оно што јесмо: ја молим, ти рјешавај. Или боље: ја ћу да 

причам, ти слушај... Спаваш ли? Причај, ако не спаваш? Шта ћемо радити кад 

све испричамо? Причаћемо поново, другим редом наопако. А кад испричамо 

и наопако? Онда ћемо умријети...

Брадић је (заједно са Петровићем) добро и пажљиво прочитао Селимо-

вића. Можда је ово позоришно читање досад понајбоље, најдубље и најсве-

обухватније у (досадашњем) циклусу српских књижевних класика. На овом 

примеру театар помаже литератури, а литература поверава позоришту нај-

боље што носи собом... (М. Пајић: Прича о људској срећи, Данас, Београд, 19. 

јануар 2004)

Војин Ћетковић (Хасан)
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – Београд,
премијера 27. децембар 2008.

Свет је овај проклета авлија, тамница, рекли би Иво Андрић и Меша Се-

лимовић, и многи други, мање учени и славни, али мудри приповедачи старе,

и нове, Босне, земље лепе и трагичне, песмовите и уклете. Нису то, како ви-

димо и у „Дервишу и смрти“, једном од најбољих романа у српској књижев-

ности, „лаки“ људи, нити прозирне душе, нити им је историја, она старија и 

новија ишла наруку! Напротив, о глави им је радила!
”Дервиш и смрт”; Народно позори-
ште, Београд (2008)
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Отуда та вечна неизвесност и несигурност, страх, зебња, сумња, подо-

зрења, потказивања, издаје, подељености између Божијег и људског, нашег 

и туђег, историјског и личног живота, људског и политичког бића и језика, 

силе и доброте. Тамни, нечитљиви вилајет пун злоћудног шапутања. И иш-

чекивања, показивања и проказивања. Много вера, и још знатнијих неверо-

вања у човека. Сила бога не моли, па ни они од којих се то не би очекивало. 

Људи ваљани, душевни, богу и вери, правди, предани, попут дервиша Ахмеда 

Нурудина, бивају политичким играма и сплеткама сатерани у мишју рупу, 

приморани да издају себе, своје ближње, живот и људскост, све у шта би да

верују.

„Дервиш и смрт“, у режији и адаптацији Егона Савина, уверљива је снаж-

на, али не и разметљива и брбљива позоришна слика политике као негативне 

моћи кривотворења свега људског. Тамо где нема вере у човека, нема никакве 

вере. Тамо где мржња, подозрење и страх столују, живот је сваког часа на 

коцки, на ивици ножа, и ретки су срећници који у клими живота као греха,

кривице, преступа, издаје, срећно приведу крају свој људски век.

Егон Савин и његови сарадници, драматург Бранислава Илић, кости-

мограф Јелене Стокућа, композитор Зоран Христић, препознају и виде Се-

лимовићеву, Андрићеву и нашу Босну, као велику метафору света без љубави 

и поверења, као место сталних сукоба; предео оивичен тамничким зидови-

Дервиш и смрт
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ма у које се, кроз уске пролазе, понекад, и повремено, указује друга, сунчана 

страна живота.

Над сваким животом и судбином, бахата сила и моћ, злослутност, човек

који бежи, кога гоне, који би негде да се склони, живу главу да сачува! Инсан, 

чељаде коме земља није срећно станиште! Хасан је та друга, отворена страна 

живота, али и у њему ће сасећи слободну вољу за животом изван тамничких 

зидина. У Мешином роману, у представи Народног позоришта, и Егона Са-

вина, са лакоћом се постављају крупна питања: Шта је правда, вера, истина, 

уверење, слобода, избор; ко коме и за шта суди; како живети ту где је сваки 

човек који се није лукаво прикрио, сумњив и крив? Како спасти човека, иза 

ког је зида, или тврђаве, сигуран? Без кривице криви, рекли бисмо! Хоће ли, 

може ли човек помоћи човеку, и какав је то живот, и каква је то власт која се 

доказује бројем осумњичених и погубљених?!... (Мухарем Первић: Живот као 

страх и кривица, Политика, Београд, 29. децембар 2008)

На самом крају прошле године, наш национални театар је поставио на

позорницу сценску верзију романа „Дервиш и смрт“ Меше Селимовића на 

најбољи могући начин је испунио једну од својих главних функција, задатак 

да у позоришту афирмише класична дела из старије и новије српске књижев-

ности.

Олга Марковић - Меша Селимовић у позоришту

Никола Ристановски као Ахмед Ну-
рудин у представи ”Дервиш и смрт”; 
Народно позориште, Београд (2008)
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Заслуга за тај подухват припада у првом реду Егону Савину. Он је, осим 

редитељског, обавио и сценографски, па у неку руку и списатељски део посла, 

јер је у драматизацију Селимовићевог романа, коју је својевремено написао 

Борислав Михајловић Михиз, а која је послужила за полазиште и у овој пред-

стави, унео неколико кључних преиначења. Те промене су помогле да роман, 

у којем је испричана интимна хроника узнемирене душе једног дервиша, ње-

гова дубока размишљања о животу и смрти, буде лакше и ефектније пренесен 

на сцену.

Дервиш и смрт

Александар Ђурица (Бегунац-непо-
знати); ”Дервиш и смрт”, Народно 
позориште, Београд (2008)



Између осталог, Савин је радњу пренео из осамнаестог века, у послерат-

но Сарајево, у тоталитарну државу Јосипа Броза, чиме је скривено значење

Селимовићеве алегорије учинио јасним и очигледним, погодним да буде 

обелодањен и изражајним средствима позоришта. Осим тога, релативно 

опсежним скраћивањем текста, избегавањем монолошке форме кад год је

могуће, он је постигао да оквирна прича из романа буде згуснутија, драма-

тичнија, да приказани догађаји постану важнији од интроспективних рефле-

ксија Селимовићевог главног јунака, И, најзад, у преобраћању шеиха Ахмеда 

Нурудина у режимског судију, Савин је пронашао поуздан, разговетан знак 

помоћу којег је показао како се гоњени претвара у гониоца, како самоиздаја и 

ниске страсти савладавају човечно у једном иначе племенитом човеку.

Ту побољшану драматизацију, Егон Савин је пренео у успелу, одличну 

представу, чије су све компоненте – глума, сценографија, осветљење, музика 

– плодотворно усаглашене, потврђују се једна у другој... (Владимир Стамен-

ковић: Побољшана верзија, НИН, Београд, 8. јануар 2009)НН

„Дервиш и смрт“ Меше Селимовића, у Михизовој драматизацији и у 

адаптацији и режији Егона Савина, на сцени Народног позоришта, стварна 

је смрт, не духовна, узвишена, часна, већ она суштинска, вечна, којој је фи-

зичко пропадање олакшавајући крај. Егон Савин, редитељ који се у овом ми-

ленијуму наметнуо промишљеношћу, емоцијом и тачношћу својих сценских 

порука, померио је Мешин култни текст у доба Титове тоталитарне власти. 

Причи о позицији човека, као „сламка међу вихоровима“, главни глумац, ап-
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Танасије Узуновић (Кара Заим) у 
сцени из представе ”Дервиш и смрт”; 
Народно позориште, Београд (2008)

Миодраг Кривокапић (Секретар/Вези-
ров џефтердар)



солутно магични Никола Ристановски, кључар тајне о глумачкој неухватљи-

вој уметности, додао је неки тон доброте, која убија, више него што крепи. 

Филозофија и масакр паланке у овој представи доносе крајње консеквенце, 

духовно се, као увек, поражено, повлачи пред материјалним. Колико истине, 

колико бола!... (Драгана Бошковић: Смртоносна филозофија и психологија 

паланке, Данас, Београд, 20. јануар 2009)

Чак и да није у питању једно од највећих дела југословенске књижевности 

написаних на српскохрватском, па због тога и општепознато, већ би и сам 

његов назив био довољно сугестиван, у великој би мери наслућивао њего-

ву проблематику, амбијент и општи тон. Назив романа Меше Селимовића 
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”Дервиш и смрт”, Народно позори-
ште, Београд (2008)
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– Дервиш и смрт – сугерише, дакле, конкретан исламски амбијент, с једне 

стране, и у свевремена филозофска питања односа живота(смрти) и вере, 

земаљских страдања и небеских уверења, с друге стране. У средишту врло 

разуђене приче налази се, да подсетимо лоше ђаке, лик угледног босанског 

дервиша Ахмеда Нурудина, кога је неправда нанета његовом брату (хап-

шење, а затим и убиство), поколебала у миру и сигурности узвишених уве-

рења, суочила са животом и његовим суровим, користољубивим и лукавим 

протагонистима, носиоцима отоманске деспотске власти, скренула с правог 

пута и гурнула у исти онај режим против кога се, и поред тешких духовних 

борби, коначно побунио.

Иако роман садржи и разгранат заплет на граници шпијунског трилера, с

бројним и сјајно извајаним појединачним ликовима и судбинама, као његова 

највећа књижевна вредност несумњиво се издваја ток свести главног јуна-

ка, а који налази одраз у бујним описима појава и процеса (и поред све своје 

духовне и моралне рафинираности, Нурудин је, ипак, сеоско дете). Тај ток 

свести сачињен је од непрестаних и мучних преиспитивања интелектуалца 

у тоталитарном поретку, етичких дилема, верских сумњи, душевних ломова, 

па и потпуне разградње личности, а све то, пре свега, због јунакове немоћи

да се одлучи да ли се и како борити за спас брата. „Шта сам ја сад? Закржљали

брат или несигурни дервиш? Јесам ли изгубио људску љубав или сам оште-

Никола Ристановски и Дарко Томовић 
у сцени из представе ”Дервиш и смрт” 
(2008)
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тио чврстину вјере, изгубивши и тако све?“

Управо се та сложеност унутрашњег живота најтеже претаче у класичну 

драмску структуру, а којој припада и драматизаја Борислава Михајловића 

Михиза од пре неколико деценија; модерна драматургија, с разграђеним 

концептом лика и доминацијом монолога, имала би, сигурно, мање пробле-

ма. То што је Михиз био свестан овог проблема служи му на част – „јасноћи 

приче жртвована је понегде многострука мотивација личности и понекад

ток мисли главног јунака“ – али не потире чињеницу да је, зарад драмског 

”Дервиш и смрт” (2008): Борис Пин-
говић (Инспектор/Муселим) и Зоран 
Ћосић (Милицајац/Ухода) - Народно 
позориште, Београд
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згушњавања, осиромашен интроспективни ток дела. Представa која се гради 

на таквој драматизацији нужно има сличне проблеме, све ако се и редитељ, 

као у случају представе Народног позоришта, на тренутке враћа изворној

грађи (повратак, рецимо, живописне и дирљиве епизоде Кара Заима, некада 

храброг ратника а сада своје властите сенке, кога игра Танасије Узуновић).

Од ове кратке епизоде много је важнија једна друга, на општем плану 

спроведена адаптација драматизације; у представи Егона Савина, изведе-

ној на Великој сцени Народног позоришта, радња је померена из отоман-

ске Босне, у Босну с почетка друге половине ХХ века. Ово је, са становишта

теорије, врло занимљив редитељски приступ класици: истовремено и акту-

елизација (контекста у коме се радња одвија) и реконструкција (контекста 

у коме је дело написано). Временско измештање спроведено је путем нуж-

них текстуалних промена (у називима политичких функција, рецимо) и врло 

тачним костимима из дотичног историјског периода, с обиљем знаковитих 

детаља (одличан рад Јелене Стокуће). 

Ипак, главно питање које се овде поставља није како него зашто. Од не-

ких веома младих гледалаца могла се чути брзоплета, мада с њиховог гле-

дишта и оправдана реакција, да је у питању недостатак храбрости, јер се не 

успоставља критички однос према нашој, већ према титоистичкој политици. 

Узгред, Титова биста се јавља и као део иначе одличне, минималистичке сце-

нографије с физичким (и духовним) простором скученим високим зидовима 

текије и/или тоталитарног режима, а коју потписује сам редитељ. Савин је, 

”Дервиш и смрт” (2008): Никола Рис-
тановски (Ахмед Нурудин) и Наташа 
Нинковић (Судиница/Кадиница); 
Народно позориште, Београд
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наиме, свесно поставио сасвим другачији концепт: смештањем радње у вре-

ме настанка дела, он је одао пошту етичким и душевним мукама самог писца, 

коме је, као што је познато, комунистички режим убио недужног брата. По-

ред тога, оваквим приступом редитељ је разголитио Селимовићеву алузив-

ност и јасно указао на оно што се одувек знало: да је Нурудинова судбина, 

заправо, драма интелектуалца у сваком тоталитарном режиму, отоманском, 

титоистичком или неком трећем. Такав избор проналази потпору и у чиње-

ници да су проблеми савремене политике другачији: не живимо у доба када 

нас може, без иједне речи, прогутати мрак тврђаве у босанским гудурама или 

каменолом на јадранском отоку. То не значи да је оно боље – не муче се више 

тела, већ купују душе – али је, сасвим сигурно, другачије... (Иван Меденица: 

Под Титовом бистом, Време, Београд, 29. јануар 2009)

Прича о човеку који је два пута поверовао да има чврсто тле под ногама 

(први пут у вери, други пут у моћи) и оба пута доживео да све испадне само 

обична варка, може се издвојити као средишна тема романа Меше Селимо-

вића. Судбина појединца који се надао да је правда једнака за све (а да је ис-

тина највећа вредност) и његово суочавање са стварношћу у којој се правда 

открила као нехумана (а истина као сурова) заправо је језгро унутар којег се 

прошлост и садашњост, актуелност и вечност, одбрана и оптужба, непреки-

дно преплићу и поништавају.

Драматизација Борислава Михајловића Михиза, коју је адаптирао реди-

тељ Егон Савин, првенствено одржава основну наративну нит романа упо-

тпуњену одабраним монолошким деловима који описују сложен унутарњи 

живот главног јунака. Може се рећи да је у питању трагедија у којој је све вре-
Ненад Стојменовић (Јусуф/Мула Ју-
суф) и Никола Ристановски; ”Дервиш 
и смрт” (2008)
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ме присутно тихо дејство античког фатума, неумитност која људима одређује 

један или други пут, међутим, није погрешно рећи ни да је у питању егзис-

тенцијалистичка драма, налик Сартровим Прљавим рукама, која приказује 

положај појединца у тоталитарном систему. Временско транспоновање које 

је присутно у предстви Егона Савина у једној тачки спаја владавину Турака

са ером титоизма, и то у тачки која се зове доба чистке – тамо где су власт,

поредак и правда заправо самовоља, апсурд и неправда. Овај редитељски 

потез у себи има и елементе биографског, будући да се и сам Селимовић у 

једном тренутку нашао у клинчу између приватног и политичког (када му 

је брат стрељан без суђења), баш као што се догађа у Савиновој представи, 

где се дервиш налази у дилеми: где је место људскости у тврдокорним ре-

довима партије. Смрт брата догађај је који доводи у питање све оно у шта је 

Ахмед Нурудин веровао. Његов догматски сан се распада и он се препушта 

средствима интриге и подметања, постаје прорачунати и хладни циник који 

прихвата ризичну и мутну игру власти...

...У питању је представа која комуницира са савременим околностима у 

којима су идеолошки раздори, национализам и помама за влашћу уништи-

ли поверење према другоме, а људе претворили у тврђаве. Посматрано с те

стране, сага о Ахмеду Нурудину тиче се човека који живи у времену када се 

дају купити и правда, и слобода, и истина, о појединцу који интензивно пати 

због спознаје да земља више није прикладно место за човека. (Слободан Об-

радовић: Увек на губитку, Театрон, бр. 146/147, Београд, 2009)
Сцена из представе ”Дервиш и смрт”, 
Народно позориште, Београд (2008)
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Милија Вуковић (Шехага Сочо), Бранислав
Трифуновић (Ахмет Шабо) и Вук Костић
(Осман Вук) у сцени из представе ”Тврђава”
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ТВРЂАВА
Крушевачко позориште – Крушевац, премијера 19. јануар 2008.
Продукција Крушевачко позориште и Београдско драмско позориште
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Драматизацијом Селимовићевог романа „Тврђава“ Небојша Брадић је 

укинуо монолошко-епску форму романа, одлучујући да непосредније пред-

стави низ ликова и њихових сукоба, који се концентришу око Рамизовог по-

литичког заточеништва. Тиме се искључио аспект хроничарског реализма 

романа, са једне стране, док се, са друге, добило на драматичности, односно 

сценској уверљивости његовог представљања. У епицентар представе је по-

стављен проблем политичке завере, параноје и страха власти од другачијег 

мишљења, али и проблематика механизма за одржавање власти.

Представа је савремена, стилизована, редитељски прецизна и конзис-

тентна...

Тотални сценски минимализам и метафорика редукованих знакова зах-

вални су редитељски избори Небојше Брадића, у представљању модерне, 

рефлексивне филозофске прозе Меше Селимовића, јер на тај начин, до из-

ражаја долазе пишчеве луцидно разобличавајуће, а једноставне и језгровите 

опсервације. Прегнантност и густина мисли се не отупљују или разводњавају 

конвенционалнијим, илустративним реализмом и дословношћу; елегантна 

сведеност форме представе омогућава испољавање гломазног симболичког 

потенцијала романа.

Пространа епичност романа је укинута због фрагментарног, брзог смењи-

вања сцена у представи. Тако се добило на динамици и сценској ефектности, 
Сцена из представе ”Тврђава”,
Крушевачко позориште (2008)
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али је истовремено произведен низ делимичних драматуршких нејасноћа,

односно није сасвим јасно представљен сложен развој бројних догађаја, па је 

у појединим моментима тешко да се прецизније утврди мотивација ликова, 

нарочито ако се не познаје садржај романа. То је можда једина мана ове врло 

актуелне представе о корумпираности власти, која у основи масакрира хума-

ност, а од људи ствара сподобе, безизлазно заплетене у мрежи својих ужас-

них страсти. (Ана Тасић: Механизам власти, Политика, 27. јануар 2008)

...Меша Селимовић је у „Тврђави“, као и у „Дервишу“, покушао да састави

неку аутентичну паралелу свога времена и давног Турског вакта и да понуди 

неко разјашњење и тумачење савремених политичких и људскиг проблема 

који су га пекли. Поред тога демонстрирао је богатство литерарног стила и 

укуса, одмереност и историјску заснованост својих историјско-политичко- 

филозофских домишљања које је разастро пред своје помне читаоце. Меша 

Селимовић је своја дела писао пажљиво на трагу Андрићеве истраживачке 

технике и тако настали романи оставили су дубок печат у времену, које је 

као и свако време код нас – бурно и опасно. Данас је изгледа опет – актуелан 

Меша Селимовић, тако бар мисли Небојша Брадић, редитељ и адаптатор 

текста „Тврђава“ у Крушевачком позоришту. Актуелна је та слика друштва 

заснованог на силама које се ваљају испод површине и формирају једну под-

водну или подземну буру која крши и ломи људе и граби време да се у њему 

успостави и окупира, наметне и одреди, као главна сила мрака – та позната 

бура којој је тешко супротставити се. Лик извесног Ахмеда Шаба пробија се 

Биљана Николић (Тијана) и Бра-
нислав Трифуновић (Ахмет Шабо) у 
сцени из представе ”Тврђава”, Круше-
вац (2008)
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као нека врста добродушног поштењачине короз мрачне односе освете и на-

сиља, кроз послове о којима мало зна и не уме да их сагледа, кроз туђе инте-

ресе и туђе моћне обрачуне пробија се неком људском топлином и добротом 

и остаје по страни – неми и неуки сведок. Овај тежак глумачки задатак Бра-

дић је поверио младом Браниславу Трифуновићу који зрачи спонтано том 

добротом и мекоћом и успева да пронесе кроз баксузне склопове свакојаких 

изазова у којима остаје некако неповређен, али и искључен. Његов главни 

опонент – спретни и сурови хајдук над хајдуцима, убица, коцкар, лицемер 

и покварењак – Осман Вук, продаје и сопственог газду, а продао би и соп-

ствену кожу ако би могао после поново да је обуче и прошета је онуда куда 

он хоће. Одличан и ђаволски кочоперан је – како и треба – савремено оши-

шан на нулу и са црним рејбанкама – игра га одлично окретни Вук Костић. 

Та два пола понашања можемо поставити где год хоћете – и у политику, и у 

науку, и на улицу, и у школу, па и у позориште – и они ће увек бити два пола 

понашања – са две стране добра, са две стране морала – али и успеха! Зато

што је време искочило из зглоба... И то је оно што се у овом делу јасно каже, 

прилично песимистично и прилично трагично – да нема те делатности која 

се не обавља толико прљаво колико се далеко жели доћи. И управо та пе-

симистичка поставка обојила је и Мешин текст и Брадићеву режију и игру 

глумаца. Најмање морала гаји највиши у политичком државном рангу Џемал 

Зафранија – који се не либи да ангажује најгорег мафијаша да му ослободи 

пролаз до неограничене – тешко одржаване моћи. Ову људску змију љигаво 

игра надахнути Дејан Тончић. Све је у представи сведено и једноставно, брзо, 

језгровито... и све води у потпуну моралну пропаст. Посматрач Ахмед Шабо 

– Бранислав Трифуновић, спознаје слике успешног рада на побуни, на утаји, 

на освајању моћи... али остаје чист од сваке примисли. На том путу прати га 

Томислав Трифуновић, већ остарели наивчина Махмут Неретљак и показује 

му застрашујућу људску слику неснађеног и запуштеног, одбаченог и оне-

моћалог пролазника – показује му судбину која и њему – младићу – прети 

ако се не снађе – ако не прихвати језик силе и подземља. Да би се јасније при-

миле све ове поруке, Брадић смешта радњу целог комада у миље подземља, у 

редове класичне криминалне братије, на чијем је челу некакав прави правца-

ти КУМ – Шехага Сочо, одлични – као и обично, Милија Вуковић. То је тра-

гичан склоп моћи и немоћи, снаге и слабости, воље и посустајања. Снажно 

и мефистовски комлексно, одиграо је Милија Вуковић ову фигуру светског 

боса коју је могло да изнедри, ипак, још једно Царство на умору. 

Дакле, ансамбл Крушевачког позоришта провео нас је по путоказима 

Меше Селимовића и редитеља Небојше Брадића кроз лавиринте подземних 

вода и забитих сећања, да упознамо – још једном – свој морал преко слика о 

њему из прошлости... (Горан Цветковић, Радио Београд, 28. јануар 2008)

Дејан Тончић (Џемал Зафранија) и 
Бранислав Трифуновић (Ахмет Шабо)

Милија Вуковић (Шехага Сочо), Вук 
Костић (Осман Вук) и Бранислав 
Трифуновић (Ахмет Шабо); ”Тврђава”, 
Крушевац (2008)
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...Не вриједи причати о страшном убијању, о људском 
страху, о звјерствима и једних и других, не би требало 
памтити, ни жалити, ни славити. Најбоље је заборавити, 
да умре људско сјећање на све што је ружно, и да дјеца не 
пјевају пјесме о освети...

(Из романа „Тврђава“)
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