
     ПРИЈАТЕЉИ О ДЕЛУ И ЖИВОТУ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 

 
НОВИНАР: Велики српски, југословенски писац Меша Селимовић умро је на 

данашњи дан пре 12 година у својој 72 години живота. Тим поводом у његовом 

стану, код супруге Дарке,  нашли су се чланови породице и његови најинтимнији и 

најистинскији пријатељи да обнове сећање на њега уз помоћ материјала који смо 

успели у овој ситуацију да нађемо. Ја бих још само прочитала како се завршава 

књига Меше Селимовића „Сјећања“ изашла 1975. године: 

Изванредно се осјећам у Београду, широк је простран, и сваком погледу 

толерантан, спреман у сваком погледу да истински гостољубиво прими свакога, 

сувише велик да би могао бити ситничав и осјећам се у њему прекрасно. Често 

мислим и на дивне обичаје оне у Босни. Исти сам какав сам био раније, пре 60 година 

ма гдје да сам живјео. 

СЕЛИМОВИЋ: Ја сам цјелог живота радио друге послове, био сам професор,   

био сам чиновник, почео сам да радим врло млад. Заправо, почео сам да пишем 

страшно рано, сад је то већ за мене самог шаљива успомена. Знам да сам написао 

прву пјесму у другом разреду гимназије. Тачно се сјећам реч је била о некој птици у 

кавезу, страшно сам патио што је птица у кавезу. Доцније у четвртом разреду сам чак 

објавио у једном ђачком листу приповјетку, сентименталну, мелодрамску, то су били 

први радови, први објављени. Послије сам писао вјероватно под утицајем Толстоја 

Понижени и увријеђени. Знао сам наишао на Достојевског. Врло рано сам се сусрео 

са Достојевским, негдје са 14, 15 година. Отпатио сам га страховито, сувише је рано 

било да приђем том дубоком писцу.  

ДОБРИЦА ЋОСИЋ: О Меши Селимовићу, мом пријатељу и великом писцу ја 

бих много више волео да пишем  него да говорим. Просто ме је страх да говорим, 

сигуран сам да нећу моћи ни умети да кажем то што тај човек заслужује и што ја о 

њему мислим, осећам и што претпостављам да би занимало и савременог слушаоца и 

гледаоца. Али добро, ви сте ме ставили пред ваше камере и пред рефлекторе, ја сам 

ту са својим пријатељима у Мешиној кући са Дарком и са Мешином децом па ето 

одазивам се вашем позиву да нешто кажем. Ја сам Мешу Селимовића видео први пут 

кад је био у партизанској униформи. Видео сам га у Француској 7, у Клубу 
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књижевника, односно у Друштву књижевника и по појави  просто се збунио. Био је 

висок, леп, отмен и елегантан човек. Имао је тај свој карактеристичан дубоки глас са 

тим босанским акцентом и све што проговори било је некако звучно, значајно, свакој 

својој речи придавао је значај. Био је у друштву тадашње наше књижевне елите; 

виђао сам га са Вељком Петровићем, доста са Богдановићем, са тим људима с којима 

је он пре рата претпостављам, друговао и ја тада по свом друштвеном, културом, 

како год хоћете и некњижевном месту, нисам спадао у његово друштво,нисам имао 

ни прилику ни задовољство да са њим разговарам. Само сам знао да је то Меша 

Селимовић, да је писац. Био ми је по причи људи с којима сам се сретао, мени 

загонетан, човек кога сам желео да упознам.  

Некако се његов живот убрзо, скратио у Београду, он са Дарком отишао у 

Сарајево и ја сам га само после сретао на књижевним манифестацијама и књижевним 

конгресима. Најпре у Сарајеву, мислим да је то била педесет и нека, можда смо се 

срели и у Љубљани. Мада се не сећам тог сусрета у Љубљани, али се сећам у 

Сарајеву, сарајевског конгреса и потом смо се видели на конгресу у Никшићу. Преко 

тих сусрета, на тим сусретима, на конгресима како то иначе бива у нашој професији, 

започињали су разговори међу нама. Наравно да ме је тај човек схватањима, 

ставовима једном наглашеном озбиљношћу и преозбиљношћу чак, пред људима и 

пред животом силно привлачио. Пошто смо живели тако далеко тј. у два града ни он 

ни ја могли да се срећемо, ми смо успели да се зближимо. Ближи сусрет међу нама се 

збива у време кад је он писао „Дервиш и смрт“ па ми је послао као свом колеги, као, 

претпостављам и човеку коме је мало веровао, послао ми је рукопис. Дотле сам читао 

његове књиге, а он ми је тада послао и рукопис, што ме је изузетно изненадило било 

и просто сам се нашао пред једним незаслуженим поверењем да говорим и 

процењујем рукопис једног таквог писца. Е од тада почиње наше интензивно 

друговање.  

Морам да кажем да је основа том друговању била блискост погледа према 

нашој постојећој стварности и ја бих рекао и блискост у књижевним погледима, 

књижевним уверењима. Ми смо обојица са тим сличним ратним биографијама нашли 

у великим неодоумицама, на великим раскршћима, шта чинити у времену када 

настаје некаква нова књижевност, модерна књижевност, када се од нас захтева да 
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говоримо једну истину по једној идеолошкој шеми а наша стварност и наша уверења 

долазе у сукоб са том шемом, са тим стереотипом који је владао у тој књижевној 

идеологији па на се тај критички однос према стварности, према нашим животима, 

целој нашој идеолошкој фикцији коју смо имали врло брзо збилижо. Дакле ми смо се 

у једном критицизму према стварности у животу и литератури, а у заједничкој муци 

да пронађемо властити књижевни израз, властити књижевни пут, да некако 

премостимо епоху, ми смо постали блиски интлектуални пријатељи. 

Оно што ја никада не могу да заборавим Меши Селимовићу и његовој 

породици то је његова оданост. Он је био сјајан пријатељ, одан човек, пожртвован 

пријатељ, просто није било ствари, чини ми се, које он за пријатеља не би учинио. 

Пошто сам ја имао ту срећу или несрећу, како год хоћете узмите да некаквим својим 

схватањима дођем у оштрији сукоб са влашћу, пошто је то угодно писцу Меша 

Селимовић манифестује једну солидарност према мени, једну приврженост, једно 

невероватно срдачно пријатељство, позивајући ме у Сарајево да будем његов гост, да 

се у неку руку смирим и склоним у његовој кући и да пред Сарајевом, званичним 

Сарајевом, том тврђавом догматизма, титоизма, како год хоћете зовите то доба, да 

демонстрира једну солидарност са човеком критичке мисли, критичких односа какав 

сам био ја.   

Био сам као у својој кући, ми смо живели као браћа. Домаћица нам је била 

Дарка која нас је гостила срдачно и било је то дивно незаборавно време, а ја сам био 

са својом женом Божицом. Упознао сам Мешину децу, заволео сам их као своју. Те 

девојчице су биле тако, нешто као моја ћерка, наша мало старија, мислим да јесте и 

постали смо блиски породични пријатељи.  

И мисли да смо тада постали за свагда, негде до његовог краја необично 

блиски пријатељи, као браћа. Ја мислим да су моји пријатељи с којима разговарамо 

Жика и Матија људи који то знају, који су заједно са мном тј. ја са њима, сва тројица 

после њиховог доласка у Београд као једна породица. Не некаква књижевна и 

интелектуална породица и група, него као блиска пријатељска група која је делила и 

добро и зло и страх и наду. Поверавали једни другима сваку мисао и пратили себе у 

свим тим књижевним погодама и непогодама, храбрили се, подстицали се, чували се 

тако до његове тешке болести.  
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НОВИНАР: Сад бих вас питала како вам је уопште изгледао овај материјал 

који смо вам показали, каква осећања је изазвао у вама, и присећања на Мешу? 

Д. ЋОСИЋ: У мени тугу, разуме се шта би друго могао да изазове осим тугу. 

То је нешто што ја не волим - живе слике, али ме је узбудио глас. И онда ме је ако 

баш хоћете да будем професионално искрен замислила та мука писца да објашњава 

своје дело и себе. Слушајући Мешу зарекао сам се да то не чиним. Наравно има ту и 

радости кад сам га видео младог, лепог, здравог али остаје разуме се сета као основно 

осећање.  

МАТИЈА БЕЋКОВИЋ: Ја сам за ово што ћу рећи дошао тек накнадно. Кад 

сам упознао Мешу Селимовића, био сам млад песник, тек сам објавио своје прве две 

збирке песама и позван да дођем на Тјентиште, на један сусрет младих песника из 

целе Босне и Херцеговине да им нешто говорим. Од оних који су тамо говорили 

једини сам ја жив. То су били Меша Селимовић и Ћамил Сијанић. Меша није био ни 

тако славан ни тако познат, а поготову признат, и за мене је било право изненађење 

када сам га чуо како говори. Он је свакако био једна маркантна и позната личност у 

Сарајеву, али не и у Београду. Тако да сам о њему имао онакве представе какве ми 

имамо о сарајлијама или о људима који живе у другим градовима. Оно што је мене 

фасцинирало то је његово образовање и говорнички дар. Ја сам тек после чуо да је он 

професор на факултету. Али он је говорио са таквим парадоксима и са таквим 

аргументима, цитатима, раскошном аргументацијом, позивајући се на ауторе за које 

сам мислио да сам их само ја читао, то су били песници. Сећам се да се позивао на 

Паунда, на Елиота и на нешто што тада млади песници мисле да су само они 

открили.  

То су били силни парадокси, тако да је он мени личио на оне људе који немају 

дубока уверења него невиђену способност да све могу да тврде, све оштро да 

формулишу и да већ према томе како је парадокс успео да се њему и повинују. Тек 

касније када су дошла његова главна дела ја сам видео да сам Мешу Селимовића 

упознао када је он био једно велико градилиште и када је то све што је говорио 

уствари било објашњавање онога што ће следити, материјал за оно што ће он 

написати, грађа за оно велико или бесмртну грађевину коју је створио. Он је чак тада 

писао и своју књигу „За и против мука“ и тек накнадно сам ја схватио да је то такође 
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била једна лична теорија тражења његовога интелектуалног језика  да изрази оно што 

је желео. Он је био човек са раном и он се на ту рану дуго залетао, припремао грађу и 

оружје и на крају направио онај подвиг који ретко ко учини, јер што је рана већа то 

се од ње више бежи, а он се усудио да се баци у тај кратер, тако да је све оно што је 

сазнао, све оно што је научио, све оно што је као своје алатке припремио употребио и  

на најбољи начин обесмртио своју муку. На крају се то на њему видело, био је 

потрошен и физички. Можда сам само два човека видео да су тако потрошена на 

своме делу, то је био Петар Лубарда и Меша Селимовића. Петар Лубарда је кошуљу, 

коју је носио као младић, већ закопчавао 3-4 сантиметра даље од врата. Ципеле које 

су му биле таман, биле су му 3 броја веће, а као да је оно што је сликао већ се на 

платну појављивало као део његовога тела, он је сам постао креда која се трошила. 

Тако је и Меша Селимовић све био тањи како су његове књиге биле и важније и 

сложеније. Тако сам га на крају затекао у овој соби да се није видео под чаршавом, 

изнад кога је лебдела само његова глава која је гледала. Да ли је заиста успео да 

добије битку коју је водио и како се са људима у болести разговара о лековима и о 

таквим ситним стварима он је само на сложене речи и садржаје реаговао. И кад би 

некад неко нешто рекао озбиљно и дубоко то га је једино враћало у живот и 

показивало се да је тога жељан и да то све разуме, а када би му се рекло да није 

залудно живео, да се осветио животу он је само последњим снагама проверавао, да 

ли је то могуће и као да је хтео да каже ако је то тачно, онда не жалим што доспео у 

тај беспомоћни положај. 

Ж. СТОЈКОВИЋ: Ја сам Мешу Селимовића, то бих допунио Ћосића, видео 

први пут у Сарајеву, мислим то је било 1961. године, кад је био конгрес књижевника 

у Сарајеву. Тада сам  био, то је 1961. то је тада била двадесет годишњица од '41-ве, и 

то везано за '41-ву, то је био конгрес књижевника у Сарајеву. Тада сам ја, ово што сад 

говорим, Мешу Селимовића први пут видео у Сарајеву. Морам рећи сви су се писци  

из Сарајева писци су се представљали и важнијим и бивали си другима важнији од 

Меше. Меша још није писац каквог је читава земља знала и каквог га зна 

иностранство, најпревођенији писац код нас. Меша је био тако један писац не само 

непријатан, него скоро смештен већ у неки споредни ред. Међутим Меша је мени, не 

само због своје фигуре која је већ описана овде, мени је Меша тада у Сарајеву био 
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таква личност, таква супериорност човека од кога се приметили смо и то неки од нас 

да смо се склањали. Он је био онако најједноставније срдачан, као домаћин, а људи 

су се мало од тога као и повлачили. Једини ко се није тада повлачио   био Добрица 

Ћосић и колико знам ми смо први пут тада седели и било је говора да дођемо код 

Дарке и  код Меше на   ручак или вечеру, али се нешто скратио тај конгрес. Ја сам 

ишао код свога брата који је тада војник у гарди, али сам упамтио ко је у Меши 

видео, наравно нећу да улазим у Добрицине мотиве, али ја сам у Меши такву једну 

личност видео да ми се чинило да из те личности, која је толико супериорна мора 

изаћи нека супериорна личност и у литератури. А морам признати да сам га запазио, 

ја сам то у првој послератној, у првом покушају да се обнови Коло српске књижевне 

задруге, изашла једна књига са конвенционалним насловом „Кроз борбу и страдања“. 

То је била једна Мешина приповетка, сећам се да сам књигу купио у Краљеву,  то је 

негде 1947. или 1948. година. Читам и видим да је потпис био другачије, он је узео 

Меша тек после. Вероватно ми се тада урезати само име и запазио сам га, и од тада 

кад сам га виђао обрадовао се. Видим човека који убедљиво носи себе као писца. Тад 

сам видео да је Добрица, и још је био неко са нама, не могу сад да се сетим ко, било 

ми је мило да су нама од свих тих људи који су из разних крајева дошли а поготову 

из Сарајева, нама је  најзанимљивији био Меша Селимовић. Вероватно је и он то 

осетио. Знате како се привлаче људи са афинитетом, а онда друго у том разговору 

који је вођен, та супериорност његовог изгледа, његовог држања, његовог општења 

са људима, он је имао једну господственост, а то је мислим особина која ме одмах 

код њега привукла. То господство које сам видео код Меше Селимовића, стварно је 

било нешто изузетно. Он је тако изражавао своје мишљење, он је господин био и у 

својим мишљењима и у литератури, он никада ништа ни о коме лоше не каже, а то 

што каже не каже конвенционално. Бирао је оне писце и оне књиге које су му се 

стварно допадале. Оне које му се нису допале није ни волео о њима да говори. 

ЋОСИЋ: У Сарајеву је тада био Влада Десница. 

Са њим је био онај инцидент, то јест са Крклецом, који је опсовао мајку 

четничку Владану Десници. Десница је био пред неким судом шта ли је, а Крклец је 

за то псовање мајке српске добио за 29. новембар орден са златним венцем. Сећам се 
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Крлеже  који је рекао: шта је онај касапин рекао, псовао мајку четничку, мајку 

српску. 

Д. ЋОСИЋ: Јесте, мајку четничку, мајку српску, е на то му овај пали шамар  

Ово говорим због гледалаца који вероватно то не знају.  

Хоћу да подвучем неколико пута ту господственост Мешину. Меша је јако 

много пратио шта се свуда догађа, чак сам био изненађен колико је пратио неке 

ствари које ја рецимо нисам знао, јер нисам био никакав човек из књижевног живота. 

Он телефонира или напише писмо и тако до правог контакта. Једног дана од њега 

добијем писмо да би он хтео да ја приређујем са њим заједно сабрана дела Јована 

Дучића. Кад је прошло 25 година од смрти Јована Дучића изашао је неки мој 

предговор који је изазвао реаговања између осталог и Вељка Влаховића који ме је 

напао у Борби, да не говорим о другима. Меша ме је видео и молио ме да му дам, то 

је био неки одломак и молио ме да му дам читав текст. Већ је тада, да кажем, био ово 

што је био и врло слављен писац „Дервиша и смрт“ и он зове и ризикује, дакле то да  

Меша бира људе са којима нешто није у реду. Знате ту је он видео, његово 

господство него радозналост, он види да су интересантни људи са којима нешто није 

у реду или су на лошем гласу. И најзад, мени најдражи сусрет са Мешом 

Селимовићем био је пре једно петнестину дана у Француској где сам био у неком 

средњем граду у централном делу Француске. Тамо постоје нека друштва која, то су 

полу званична друштва које Француска нема посдипломске студије али има бивше 

завршене већ правнике, социологе, историчаре књижевности и језичаре који имају 

потребу за продуженим образовањем. Један од учесника који ме изненадио, иначе 

социолог, млад човек правник социолог, њега је интересовао ислам, и каже, знате 

шта, ја сам ислам почео да изучавам на романима Меше Селимовића. Као што знате 

два су романа Меше Селимовића  објављени, и то доста давно Дервиш и смрт, ја 

мислим пре једно двадесетак година а Тврђава такође.Оно што ми је било неугодно а 

то да кажем да сам био Мешин пријатељ, нико то не би веровао. Наравно ја сам га 

предавао, то је било пре неких двадесетак година. Рекао сам да је поред Андрића,то 

од ствари која доприноси разумевању и управо тада кад сам ја дошао, нису ни знали 

да је изашла књига Радована Самарџића „Мехмед паша Соколовић“.  
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Д. ЋОСИЋ: Подсетио ме Жика на једно необично значајно својство Меше 

Селимовића као моралне и интелектуалне личности, посебно као јавне личности. 

Када Српска књижевна задруга стаје у одбрану неких основних вредности српске 

културе и када због тога од Политбироа Савеза комуниста, специјално од Едварда 

Кардеља та управа Српске књижевне задруге бива схваћена као центар опозиције, 

српске опозиције и  - проглашавају Српску књижевну задругу као нову опозициону 

партију. На сваку нашу седницу одговара се седницом Политбироа и то тзв. 

либералног руководства које се прослављало или прогањало, јер данас Југославија 

као неко либерално руководство партијско, када је то руководство за сваку нашу 

седницу одговарало својом седницом, о чему смо разговарајући, прислушкујући 

преко полицијских магнетофона прислушкујући наше разговоре и наш дневни ред, 

нашу седницу. Дакле, када ми постајемо мета те режимске критике и прогона и не 

сами ми потом долази и Јеж,и Просвета. Матија и ко још? 

М. БЕЋКОВИЋ: Па долази филозофско друштво. 

Д. ЋОСИЋ: Дакле у таквим тренуцима Меша Селимовић из своје једне чисте 

мотивисане само солидарношћу са нама, и у интересу одбране, бранећи те основне 

вредности наше културе и покретачке и темељне идеје наше културе он долази међу 

нас, он улази у управу Књижевне задруге и доживљава необично жестоке критике од 

партијских функционера. Он се изванредно, како је он то само могао достојанстено и 

убедљиво брани не само себе, него брани основне идеје и основне вредности наше 

културе и наше књижевности. Просто демонстрирајући припадност нама, 

солидаришући се с нама и избијајући напред, просто излажући се ударима и 

опасностима које су се подразумевале у тим данима. Када, како рече мало пре Жика, 

када долази тај озбиљан трагичан догађај са амандманима, са тим новим Уставом, 

Брионским Уставом, потом долази прогон професора факултета и када ми 

учествујемо у тим акцијама, када треба да формирамо фонд солидарности, када 

прикупљамо новчана средства за угрожене људе, за беспослене људе, за сиромашне 

студенте који су прогањани '68. и потом Меша Селимовић је међу оним људима који 

највише помажу, највише штите и највише дају.  

М. БЕЋКОВИЋ: Ја мислим да је веома значајно указати на годину када је 

Меша Селимовић дошао у Београд. И ја мислим, да, и сада опет читајући уназад 
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његове књиге могли видети да је он слутио нешто што није могао знати – велику 

несрећу која ће нас задесити.  

Комунисти који су показали невиђену машту и комоцију у измишљању нових 

нација нису се сетили до седамдесете године да су муслимани посебна нација. Ни пре 

рата, ни двадесет година после рата, они до те идеје нису дошли. Било би врло 

занимљиво видети шта су они сами тврдили до седамдесете године. Седамдесете 

године дошли су и на ту последњу идеју, и те године Меша Селимовић је дошао у 

Београд, у окупирани Београд.  

Таквога геста вероватно није било у послератној историји, јер је он до тада већ 

био велик и славан писац, највећи кога је родио тај народ у Босни, коме је он 

припадао и тада је могао да бира плашт,  жезло и круну какву год жели. А он је тада 

дошао у Београд где се о његовом доласку говорило шапатом , а о томе да је добио 

стан као великог достигнућа, а његову изјаву да је српски писац на једвите јаде после 

дуга времена објавила је нико други до Илустрована политика. Али, он се ослањао на 

језик, на уметност, на вечност тога народа. И знао је, већ је био овековечио своју 

муку и није са тим штитом хтео да се преда. То се могло видети, и ко год, а сви смо 

савременици тих догађаја како је овде било силно сналажење како да им се не замери 

што је Меша ту. Нису могли да га отерају, а морали су да се извињавају што су га 

примили. Он се супротставио том лудилу које је настало у Босни, лудилу које је 

довело до овог крвопролића и ја док ово говорим у његовој кући мислим шта ли би 

он рекао, да ли би само казао знао сам. Тај пут је водио тамо. Наш народ, јер ако има 

некога раснога човека српскога језика и српске културе који је то доживљавао као 

музику, и кад ме ви питате какви су моји доживљаји из разговора са њим ја бих све 

могао свести на један будни слух како он прати моју реченицу и осећа је ли свака реч 

на своме месту или није, као да се ради о некој музичкој партитури. Тако је и сам 

говорио, тако је сам живео, тако је сам писао и тако је и постао 12  година после своје 

смрти велики, већи него што је икада био, као што ће кроз 100 година бити далеко 

већи него што је данас.  

НОВИНАР: Можда би требало да поменемо још неке његове пријатеље, ко се 

још дружио са Мешом. Ви сте били најближи и до краја? 
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М. БЕЋКОВИЋ: Па ево рецимо, један је био Михиз. Дошли смо овде да га 

посетимо и овде смо били упозорени да не пушимо, да не говоримо гласно, да не 

останемо дуго. Михиз је сео одмах поред Мешине главе и прво што је урадио 

запалио цигарету и рекао је то што они причају то је једна ствар а живот је нешто 

друго. Меша је сав био блажен, овај је срушио све те ограде и све те забране и разуме 

се да споменемо и то, неће то Меши бити криво, Михиз је причао њему како га је 

Меша тукао на картама. И Меша, већ не могавши да држи руке такође у свему томе 

уживао, то му је била боља трансфузија него она коју је добијао. Он је могу рећи 

волео и тражио све даровите људе. А зло је ишло на њега као на сваки дан и да за 

крај кажем и то једног су му брата убили у рату а једног су почели прогонити када је 

он стигао у Београд и тада је вршено неко невиђено суђење у Босни као из некаквих 

легенди, где је његов брат, зато што је његов брат, добио девет година робије. што 

више нема ни у народним песмама, то је највећи број који певачи употребљавају за 

тамнице, због неке бесмислице у Тузли. А то је мислим била једна од порука Меши 

Селимовићу због његовог доласка у Београд. Разуме се, сви ови детаљи, све ове 

чињенице, сви подаци, они су тако ситни и безначајни и они нису транспоновани у 

његовом делу и он је њих понизио том транпозицијом и обесмислио и управо је и то 

био смисао његовог живота да покаже како је то све ситно и безначајно и како то 

само може да буде мотив и грађа за једно крилато, велико дело за које се није 

ухватио само он него ми се чини сав мислећи свет у Босни. Такве сам људе сретао јер 

су они били са његовом књигом добили једну своју библију, могли су да се тиме 

поносе али он је знао да без истине нема уметности и да се вечности не може 

подвалити и није хтео да буде славан десет година.  

НОВИНАР: Да ли се сећате неких детаља, како је он доживео стварно велики 

успех, наравно велики, неизненађујући, после дугог рада, чак је био предлог и за 

Нобелову награду. Тако да ли се сећате тих неких детаља 

Ж. СТОЈКОВИЋ: Исто тако као што је подносио и свој неуспех и своје 

признање о коме сам вам ја причао, исто тако са својим господством, као нешто што 

је он знао да ће то бити. Сматрао је да ће све доћи на своје место, а једино што би се 

могло да дода да га је успех ослободио и учинио да он ово што су говорили Добрица 

и Матија да он чином, учешћем, солидарношћу, да буде ослобођен. Он иначе је 
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дезидеологизован, и са својим огромним искуством и потом и патњама које је имао 

као личност, које је живео у великим искушењима и као личност, и као грађанин и 

као првоборац и као писац, он је себе нашао једном потврђен и ослобођен. Дакле, 

знао је да тиме оно што ради има и скупља цена и то да је његов успех био већи. Ја 

бих хтео још да дорекнем, мало то иде овако на књижевни сто пошто је то моја нека 

ужа струка. Знате, Меша је био принуђен да се изјасни као писац литературе којој 

припада. Мада се сматрао сасвим нормалним кад смо ми, ја сам био у уредништву 

српске књижевности у сто књига кад се питало ко којој литератури припада да се 

сматрало сасвим нормално да не треба ни питати писца којој литератури припада. 

Хоћу да кажем један од најугледнијих у том саставу био је Иво Андрић. Дакле, нико 

није ни постављао да ли треба питати Мешу да ли он зна којој литератури он 

припада. Тада то није било ни потребно. Сматрало се из онога што он ради што 

пише, како мисли. То је Матија   поменуо за и против Вука. То је једна изузетно 

значајна књига, не само за проучавање Вука него за нашу културну историју. Прве 

јеретичке мисли, после ко зна колико деценија речених о Вуку, а баш је спремана 

Вукова прослава. То је био Меша. Дакле човек који је уронио стварно у праве 

вредности једног језика и нашао је и о Вуку, кроз нека оспоравања Вука показује 

колико он познаје Вука, колико познаје Вуково дело, колико познаје уопште природу 

овога језика. Друго, и не само то, он се и за Дучића, за време кад је Дучић једна табу 

тема, тако рећи, он инсистира и улази у књижевно наслеђе Босне и Херцеговине 

Дучића. Осећао је да једна дискриминација према великом песнику не сме, и да он 

као главни уредник „Свјетлости“ не може то да поднесе. Дакле, Меша и пре доласка 

у Београд и пре изјашњавања, он показује шта сматра вредностима. Кад је дошло 

време да он то и формално напише, и упути прво у Академији наука, колико се ја 

сећам Дарка, а после и Нолиту када се Нолит устезао да ли да њега уврсти. Знате код 

Меше је то распоређивање да ће бити у некој о литература која је њему туђа. Већ 

почиње увелико тада босанска, јел'те Аустроугарске тезе о Босни, босанска 

књижевност о Босни само да га неко не парцелише тамо. Он је сматрао да питање 

чијој литератури припада, то се види по његовом делу а сем тога и по његовом неком 

афинитету који има. Није сматрао то никаквим националним одређењем. Мислим да 

је јако значајно то његово објашњење да сматра да ће га сместити негде где му није 
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место, да та помама која је захватила културне кругове у појединим деловима 

тадашње Југославије видео је једну опасност и онда он наравно има потребе да не би 

био манипулисан. Друга ствар у његовом и одласку из Сарајева, он је бирао средину 

и везао се, не у Београду, могао је да тражи било које место, дакле и моћније људе са 

којима би он, иако му је славе било доста, могао је и погодније и да лакше нађе те 

друге неке погодности он је сматрао да ту може да има некога правог разговора праве 

сусрете, праве окршаје, јер ми нисмо били сви увек истих мишљења и њему је то 

било занимљиво. И друго, знате Београдом тада владају тадашњи либерали, највећи 

по мом мишљењу ждановци после оног првог периода. Они су били главни и све су 

трпали под непостојећи национализам. Они су побуну на лажну националну 

политику Брионске Југославије реаговали на људе као на људе који су мање више 

политички криминалци. Дакле, то је било озлоглашено а Меша је видео да је то у 

ствари не националистичка побуна него демократска побуна против лажног 

устројства које је на крају крајева довело до овога чуда, тај лажни однос. И шта бих 

сада рекао Меша на то, али ја сам недавно био поново у прилици да исчитавам 

ствари видим неслућена објашњења, заправо у шта овај босански „кара-казан“ како је 

он волео понекад да каже у шта ће он довести и да објасни ствари какве су. У том 

Београду, који је поменуо Добрица постоји одбор за заштиту мишљења и 

изражавања, па онда петиције против прогона мишљења, против закона. Све то није 

било у другим крајевима Југославије. Али радна акција почиње са нашим тзв. 

национализмом. Која радна акција! Брионска акција је довела Југославију до ратне 

опције. АВНОЈ, нека ми опрости Добрица ако не мисли тако АВНОЈ је ратна опција. 

Мора да се једном распознаје шта је шта. И они који су данас заговорници и они тих 

разних београдских другова и овога, то су били главни покривачи Брионске лажи. И 

они и данас читају лекције овој средини. Мало сам се удаљио од теме, али сам се 

приближио Меши и покушао да га објасним као личност. Дакле све је из његове 

личности и његова литература, његово господство. Ето то је, ми који смо га знали, 

доживљај, остаје као један понос ове средине, ове литературе и правде ради поновио 

би да сем њега још један велики писац чини исту част за ову средину, то је Иво 

Андрић. 1941. године амбасадор у Берлину када он онда једини од особља добија 

право да иде у Швајцарску, Иво Андрић долази у Југославију, не иде ни у Загреб ни у 
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Сплит, он долази у  окупирани Београд. Ето то сам хтео да кажем. Према томе два 

велика писца. 

 

ЋОСИЋ: Да нешто кажем нешто о теми о којој је он говорио. Немам шта да 

му опраштам за АВБИХ, јер и ја сматрам да су тада АВНОЈ-евске границе постале 

границе које су изазвале рат и највише несреће које су могле да изазову границе међу 

некаквим републикама и тако то све што следи у том појмовном свету АВНОЈ-а. Оно 

што је, осмелићу се да кажем, оно то је рецимо за Андрића био Његош ја мислим да 

је за Мешу био Вук. Није случајно да су та два велика писца из тог света имали за 

своје духовне, језичке изворе та два великана наше културе. Нелагодно се осећам 

што сам толико заборавио, али се сећам његове необичне обузетости Вуком. Жико, 

када је писао књигу он је говорио нама, препричавао, био обузет Вуком и Вуковим 

схватањима језика, то није био само језик разуме се, ту као језик, правопис као 

правопис, то је био тај цео дубоки духовни извор, то средиште, та душа и мисао 

народа која је била пописана у Вуку и сажета у Вуку. Ако треба још нешто рећи о 

њему као човеку, ја бих рекао он је заиста волео грешнике, непокорне и прогнане. И 

придружио бих се мојим пријатељима, одиста није било ни једне побуне ни једног 

отпора у Београду које он није подржао и за које он није био спреман да подржи. Ми 

смо много изгубили, демократски Београд, демократска Србија је заиста изгубила 

његовим раним одласком.  

БЕЋКОВИЋ: Када је Томас Ман отишао из Немачке онда када се појавио 

Хитлер онда је разуме се прекореван зашто је напустио своју отаџбину, јер Немачка 

није Хитлер. Томас Ман је одговорио Немачка је тамо где је Томас Ман. То се исто 

може рећи за домаћина ове куће. Босна је била тамо где је био Меша Селимовић а не 

тамо где су били они дервиши који су седамдесетих година представљали мало чудо 

на свету. Сама политика несврставања је по мом мишљењу мати муслиманске нације. 

Меша Селимовић је знао дубину те трагедије пошто су његове главне опсесије били 

власт и идеологија а видео је да је наш народ постао непријатељ самоме себи. Знао је 

да је то део нашега народа, друге вере и можда је за његово служење уметности 

много битнија његова љубав и оданост Иви Андрићу који је тако без милости 

описивао муслимански свет. Али то Меши Селимовићу није сметало њега је 
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заносило више Андрићево мајсторство него било какве расправе јесте или није. Није 

се он одлучио за српску политику јер је српска политика била беда као и све остале, 

него за српску културу и српску уметност. И није њега примила српска политика 

нити она има те груди, него га је примила српска култура и сместила на почасно 

место међу великим својим људима међу великим синовима српскога језика.  

 


