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У СР ЦУ ЧЕР ГИ НЕ ТА МЕ ИЛИ ТРУ БАЧ КИ  
МЕ ЛЕМ НА ЦИ ГАН СКУ ЉУ ТУ РА НУ

(Са ша Сто ја но вић: Пут за Је ри хон, 2. изд., Ал ба трос плус, Бе о град, 2020)

Пу не фи ше кли је пред ра су да оте жа ће на шу ио на ко при лич но ско мо ла лу спо соб-
ност да раз у ме мо дру гог. Не тре ба мно го ту пи ти зу бе пре не го ли це мер ни ква зи ак си ом: 
„Зна се ко ов де кра де“ от пра ви мо у ми са о ни шкарт, али је и ро ман ти чар ско-ме ло-
драм ска пре доџ ба о Ци га ни ма „што за љу бав гла ву гу бе и уми ру ка да љу бе“, те се 
не спу та ни бу ка ги ја ма ци ви ли за циј ских нор ми на гла вач ке ба ца ју у бу ји цу стра сти – 
та ко ђе сте ре о тип на.

Већ кра јем XVI II ве ка фи ло зо фи ја ба ра та пој мо ви ма ци ган ство и ци га но ва ње, раз-
ли ку ју ћи ет нич ку есен ци ју Ро ма и њи хо ву жи вот ну прак су. По Кан ту, фи ло зоф ски 
скеп тик је но мад у по љу чи стог ума, па би, сход но то ме, и но мад (Ци га нин/Ро м) мо рао 
би ти скеп тик у по љу гра ђан ског по рет ка. Скеп ти ци зам у оба слу ча ја при зи ва до ко ли-
чар ски пре зир пре ма ето су ра да. Уо ста лом, лу та ла штво, ужи так сло бо де и ху ље ње на 
за да те си сте ме фи ло зо фа чи не упот пу ње ним, а но ма ду су све то трој ство.

За Жа ка Де ле за но мад ска ми сао ни је пут ми шље ња, ни ти пут ка ми шље њу, већ 
ми сао-пу т као рас кр шће на ко јем ми сао не зна шта ће на ћи пре но што тра же но от-
кри је. Суд би на сва ке ми сли је но мад ска. Она ри зи ку је, ис тра жу је, че сто се и по ту ца, 
вр шља по мар ги на ма и бу џа ци ма, тра жи сми сао у сми слу тра же ња. Пре вр ће сва ки ка-
мен, са ку пља и оно од ба че но, не устук њу је пред до бро скри ве ним, пре вр ће и сор ти ра.

Али оста ви мо те о ри ју да ра ди оно што нај бо ље уме – гри зе свој реп и упо ре ди мо 
пој мо ве „ци ган ска му зи ка“ и „ром ска му зи ка“. Не тре ба их тр па ти у исте та љи ге: ци ган ска 
му зи ка је су шти на умет нич ког из ра за (или ва па ја), ром ска тек објек тив на кла си фи ка ци ја.

По двор це је на чич ка но Ер ли ји ма (Ар ли ји ма), Ци га ни ма по ре клом из Тур ске ко ји 
се бе сма тра ју „га ра ган ском ари сто кра ти јом“ на спрам кон ку рент ских Гур бе та са ко ји ма 
се, си лом при ли ка или ми ло шћу да ма ра, че сто и ме ша ју. Хро ни ке ка жу да је њи хо во 
укла па ње у до ми цил ну сре ди ну пе то ве ков не бор бе не до зрео плод.

Ско ро све же ље си ро ти ње ка жња ва ју се ла ја њем на за твор ски ка та нац. Зна Љу би ша, 
тру бач из по ме ну тог ле ско вач ког на се ља, да се „Бог сла бо ма је по ци ган ску ма лу“, па 
се уме сто у ви шњу си лу узда у си ле си ју ре чи. Љу би ши не (ше хе ре)зад ње на ме ре су да 
сво јом ци го гла го љи во шћу пре ве де пан дур ски дво јац, већ на ско ку да га ћа пи, до по ноћ-
ног ра чва ња у но ви дан. Чим се ка заљ ке оми ри шу, ми си о нар ски се по кло пе и од мах 
за тим раз ми ну, ње го ва кри ви ца по ста ће за кон ски за ста ре ла, а буб њар Трај че, ког је 
због увре де тру бач ке ча сти „ра шни рао ко шан гај ке“, мо ћи ће Љу би ши са мо да, ка ко 
би „стру ка“ ре кла – очи та спер мо грам.
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За да так ни је лак. Да би из бе гао „ја сле за од ра сле“ мо ра сво ју ци ган ску епо пе ју 
при ла го ди ти уни фор ми са ним уље зи ма, њи хо вом крат ком фи ти љу, ку сој па ме ти и 
ду у у гом пен дре ку.

„Не сре ћа је“, ка же Ханд ке, „нај при род ни ји на чин да се раз го ва ра сам са со бом.“ 
При зна је Љу би ша да ро ђе ну же ну не мо жеш на те ра ти да под ви је је зик, а ка мо ли при-
си ли ти не ког да при ча. Ну жда, ме ђу тим, за кон ме ња, по себ но кад нер во зно цуп ка у 
пан дур ским цо ку ла ма. Они би да ју нач ки хап се, хе рој ски те па ју и ра то бор но пре бра-
ја ју га ра ган ска ре бра, Љу би ша да њи хо вој ми ло сти из мак не, а по сле, „ка ко оче и ка ко 
не че и кол ко мо же, и до кле мо ра“. Од ста ри на на сле ђе но кум ство са без на ђем на у чи-
ло га је да до бро до ла зи и про ла зи са мо лу дом за бу ном. Кад је већ та ко, ва ља на сто, 
као по след њи адут, тре сну ти ти ра ду и мо ли тву бо гу да блеф упа ли.

Већ сâм при зрен ско-ти моч ки го вор зах те ва га та ње у реч ник и па суљ. Као при лог 
том ка лам бур ге ру Љу би ша узи ма и ре чи ром ског је зи ка, ђа во ће га (и рет ки струч њак) 
зна ти да ли ал риј ског или гур бет ског ди ја лек та. Кад чи та о ца то за ско чи, нај па мет ни је 
се пре пу сти ти звуч но сти го во ра, ма кар не ка зна че ња и не по тре фи из пр ве. Сре ћом, 
Љу би ша не че ка од го вор на пи та ње: „Ко је за ре пе те?“, па му сва ки на ред ни ис каз по-
ста је ра зу мљи ви ји, лак ше се ва ри и за те же чи ви је слу ша лач ког ужи вља ва ња. Та да и 
из ви то пе ре на реч по ста не при род на као чвор у др ве ту. Ни је нео п ход но из бро ја ти 
баш сва ки год да би смо уо чи ли ле по ту вр тло же ња у кри лу па ња.

Сто ја но вић и у Пу ту за Је ри хон зна ко ли ко до бар штим и ва љан шти мунг по ма жу 
да ре чи по те ку као во да из уста да вље ни ка. Ње го ву по е ти ку нај тач ни је ће опи са ти 
баш Љу би ша: „При ћа ње исто ко му зи ка, не таћ но рећ и те га фалш, ови шо слу шав мож 
и не при ме тив ал тру баћ мо ра да увек пан ти пра во тон.“

На пуј дав ши џу ке лу исто ри је да и у овом ро ма ну њу шка под ре пом де та ља, Са ша 
Сто ја но вић тка на два раз бо ја. У Љу би шин ла мент (пун од ско ка у тра гич но-слав ну 
тру бач ку про шлост Ах ме да Аде мо ви ћа) о ци ган ском усу ду да све бо га те и све ча не 
це ре мо ни је жи во та на зи ру са мо пре ко ши ро ких пле ћа жан да ра, упли ће би блиј ску 
те му о по хо ду Ису са На ви на на Је ри хон. Кад по врх то га, у све то о тач ком га ли ма ти ја су, 
пу сти да се со ти ја, фар са, па ро ди ја и па стиш из ме ша ју у па кле ни ћу шпајз, ја сно је да 
не ће ра су ти још мно го стре ла пре не го што, као у Бо дле ро вој пе сми, „тај ну при ро де 
не зго ди сред тму ше“.

Сто ја но вић кроз три де се так углав ном крат ких, али као ку бу ра до бро на би је них 
по гла вља, пра ти, опи су је и свес(п)рд но де ми сти фи ку је jерихонску рап со ди ју. На ци-
фрав ши текст звуч ним кло па ра њи ма и кло ко та њи ма, пи сац у Ста ри за вет ула зи ду бо-
ко „ко ли ко ве ра и ашов на ла жу“. У јед ном од оде ља ка улан ча ва чак 86 при ло га да 
опи ше на чи не да се пљач ка и оти ма чи на отрг ну са лан ца кон тро ле. За пи сца кроз 
чи ји ро ман По след њи да ни бо га Са тур на је ди на ре че ни ца до сво је тач ке ви ју га на 
пре ко че ти ри сто стра ни ца, ис про ба ва ње гра ни ца уме ћа пре ла зи у на ви ку. 

Не ке од ових сум њом ре ту ши ра них би блиј ских сли ка ду го ће се опи ра ти чи та лач-
ком за бо ра ву: тај но ћап ћа ње кроз „соч не ме ђу но жне во до де ри не“ у Ра ви ној јав ној 
ку ћи, цр ним нок ти ма кри шом и крв нич ки про ко па ни ру кав ци кроз ко је ре ка Јор дан 
оти че у „по ља жед на пре сне пре ва ре“, те гље ње блат ња вих ка мен чи на и туч те шког 
за вет ног ков че га, при зна ње Го спо да да во ђе увек „сле по си шу слат ку си су за блу де“, 
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од ри ца ње же на од крат ке, зно ја ве и дах ћу ће вај де тек об ре за них му же ва и још што шта 
дру гих.

Кад Ста ри за вет про ђе кроз Сто ја но ви ће ву на ра тор ску цен три фу гу, ис по ста ви ће 
се да вој во да вој ске Го спод ње не тра жи од На ви на да се изу је ка ко би га по звао да 
кро чи на све то тло, већ за то што (Пра)Ису су но ге „ба зде ви ше од ја ре ће и ов нуј ске 
пр че ви не за јед но“. 

И при кра ју књи ге, као по след ње от кур ва ре ње, Је ри хон ни је оду ва ла си ли на тру-
бље ња кроз ду гач ке ро го ве де бе лих ов но ва, већ пе тљан ци ја Ра ве и ње них се стри ца 
по сно ша ју ко је за сво је услу ге здру же но ишту нео че ки ва ну ва лу ту. Ипак, про це си ја 
(да не ка же мо ли ти ја) на чи јем че лу су ду ва чи у тру бу и ду ва чи це у оста ли ин стру мен-
та риј ути ре пут до ро ђе ња но вог Бо га.

Си па сте ре о ти па не пре ста но ма сти ља ви Ци га не. Увра же но је ми шље ње да су до-
ко ни и на зло ћу спрем ни не рад ни ци, ши би ца ри и се ци ке се ко ји ма се при са ња ло да 
бу ду мо ћан сим бол пре те кле сло бо де.

„Кад ка жем ја сам Ром, то је из ја ва о мом ет нич ком на сле ђу; кад ка жем ја сам ци га-
нин или Ци га нин, то мо же да зна чи да сам но мад, да сам сло бод ног ду ха, пу ту ју ћи 
му зи чар или про сјак. То мо же да зна чи мно го ства ри, не ке су увре дљи ве, не ке шар-
мант не, не ке исти ни те, а ве ћи на не тач не“, об ја шња ва Џад Ни рен берг.

У Пу ту за Је ри хон из Љу би ши них ка зи ва ња као та лог на дну ото пи не оста је ду хо-
ви ти ре зи ме чер гар ског све то на зо ра. „Вас Ср ба да не ма, ми Ци га ни би би ли нај го ри“, 
иро нич но ће по хва ли ти Љу би ша по бра тим ство (про па)ли ца у све ми ру и стал ну људ-
ску по тре бу да се и крај њом, кле ца вом сна гом на па ко сти дру ги ма.

У ци ган ској ма ха ли је „ем мраћ но ко у ду пе, ем има ру пе ко на Марс“. Па мет у гла ву, 
ле ђа уза зид, па мо жда и из бег неш „ку рав те ци ган ско суд би но“. У ср цу чер ги не та ме 
узи маш чим ти не што да ју, ако ти не тре ба „ла ко ћеш да фр љиш“. Сва ка ком ши ни ца, 
ма кар ви ше ја ја раз би ла о гу зо ве не го о ти гањ, зна шта ру чаш, од че га пр диш и под-
ри гу јеш, ко га, кад за гу сти, мо лиш за за јам или „оно диш ме ђу кри шке“. 

Па ме тан Ци га ве ру је у све: ни шта не ко шта, а мо же да бу де вај ди ца. Не бра ни сва-
ком да ра ди ка ко хо ће, са мо ако ра ди ка ко тре ба. Не тр па акре пе у исту вре ћу: од 
„ку рав ту сре чу“ за ви си да ли „че на ле ча ваш на бе тер бу да лу ил на па мет но шо укљу-
чу је мо зак и кад ску по стру ја“. Пи та се има ли „на те ле ви зор“ не ко нор ма лан да отва ра 
уста, а да „не је де гом на“.

Ци га ни зна ју да се без ли ме не му зи ке не иде ни у пољ ски ће неф, а ка мо ли у „осло-
бо ди лаћ ко вој ску“. Не кад им се од хлад но ће и стра ха му да ску пе „ко зај ме но ди нар“, 
дру ги пут ко чо пер но твр де да се „са мо до бро те пан и до бро је бан ни кад не бу ни“. 

Оста је на да да ће се по то чић жи во та и ре ка смр ти по не кад ми мо и ћи, а кри ла ти 
ан ђе ли што у ле ту „фа чав тон по тон“ уде ну ти ко нац суд би не у иглу про ла зно сти, јер 
„ни ша по га но не мож да па да на па мет на ћо ве ка с ду ва но обра зи и скло пе не очи шо 
ми сли са мо на фа те но ри там и ме ло ди ју по бе гу љу“.

И, да не ли ста мо да ље ово упут ство за про жи вља ва ње у за је ба ним си ту а ци ја ма. Ако 
вас за ни ма, на при мер, шта код же на па у ко ви не под но се, а му шкар ци обо жа ва ју, без 
ко ја два удар ца не ма по ште ног те па ња, ка ко се „ва де“ тру ба чи кад за сви ра ју пар ти-
зан ску пе сму чет ни ци ма, за што би би ци кли стич ки са вез по здра вио са хра њи ва ње 
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Ци га на са ду пе том из над зе мље, мо же ли се из Јон ског мо ра от пли ва ти до Ве тер ни це 
и от куд да у јед ном да ну по ги не сва ки че твр ти Ле сков ча нин, Пут за Је ри хон у ша ке, 
тр ње под та ба не и те рај те до кле мо же те или сме те.

Љу би шин му зич ко-сцен ски ко мад „Трај че то бе ра чи те“ те шко би др жао па жњу ор-
га на (уне)ре да да га, са тру бач ких и људ ских ви си на, ни је по хо дио бр бљив чев слав ни 
пре дак Ах мед Аде мо вић. Нај ску пља пе сма и му зи ча ре мно го ко шта, а Ах мед до бро 
зна ко ли ко цех у бож јој ка фа ни мо же би ти па прен. 

Чу кун де да леб ди из над Љу би ши не ту го ван ке, а ис под сто ла се, рас па ре них очи ју 
и пот кра ће на је зи ка, по ма ља пи сац и про фе сор ко ји ће, кад год до ђе до раз бо ра и 
сна ге, по мо ћи Љу би ши око лек ту ре, стра не лек си ке и до ма ће исто риј ске ор на мен ти ке. 
Па ро ди ра ју ћи се бе и еснаф, Сто ја но вић зна лач ки учвр шћу је Љу би ши ну ау тен тич ност, 
при бли жа ва га чи та о цу, по твр ђу је да умет нич ко де ло о Ци га ни ма без на тур шчи ка 
мо же да бу де, али не ће ни шта по себ но да зна чи. Љу би ша је овим на ра тив ним по ступ-
ком по ста вљен у че ло ци ган ске со фре да би, кла ња ју ћи се до по да пре кри ве ног ср чом, 
усту пио ме сто Ах ме ду.

Још као „ба ла во сви раћ“ Ах мед тру бом ди же цре по ве са кро ва и та ра бе раз ме шта 
по др ве ћу. Не под но си по шун та ве лу дре ку и бу ку. Чим ви ди крв, цу рик не у не свест. Ако 
та крв, ме ђу тим, про кљу ча од жен ске стра сти, пр ви ће да по ку пи кај мак и обрст ужит ка, 
ма кар по сле мо рао да са мо у га ћа ма и ше ши ру бе жи низ ма ха лу пред тан џа ра ма љу бо-
мор них му же ва.

Глу ми у Бу ни ће вом по зо ри шту, ки ти се па ра ма и сла вом то ком це ло ноћ них дер не ка, 
сва ку ме ло ди ју по но ви из цу га. Ср це му ме ко кô па мук: ра ди му шта ти во ља и ме рак, 
са мо га не пра ви на бу да лу.

Чу де сан звук ње го ве тру бе „ко сви ла ми лу је уво, па га љу би док не уџе у гла ву и не 
лег не ко бла го ме лем на љу то ра ну“. Са раз ло гом псу ју ћи др жа ву на пра вље ну са мо 
„на ко ске од мр тви“, Ах мед би ра ди је сви рао туш не го ју риш. Али, ги лип тер ска за је-
бан ци ја ба ци ће га у свад бу ка са пље ња и кр ште ње кр во про ли ћем. Воћ ке ов де и ра ђа ју 
и не, али бем ба ње си гур но успе ва.

Љу би ша раз ме тљи во твр ди да би Ср би, да ни је би ло ње го вог „ћу ку на“ још спу ште-
них га ћа са пи ја ним Тур ци ма игра ли жмур ке. Опи су ју ћи шу га ви рат, ко ме Ах мед ви ше 
пу та про ку не све ње го во не про пу стив ши да из је бе „пр ви ред на са ра ну на тој на ућ ник 
кој га из ми сли“, Сто ја но вић ис тан ча ним сми слом за ме ру и де таљ ства ра упе ча тљи ве 
сли ке ка та кли зме мо гу ће са мо у том, ка ко ка же Се лин, „блат ња вом па при ка шу хе рој ства“.

Мно ги из но се „гла ву на под ва рак“, тр че у ров као па цо ви, ри па ју кô ко зе. Су жња 
са хра њу ју у че ти ри де ла („Бож ме про сти, ко бу рек“, кр сти се Љу би ша), а Ах мед хо ће 
са мо нор ма лан тон, чист ри там и при ли ку да ра ди оно нај бо ље што уме – сви ра сво ју 
тру бу.

Сто ја но вић убе дљи во пред ста вља: Ах ме до во ку ма нов ско пре ру ша ва ње у тур ског 
ко ле гу, тру бач ки дво бој са Ру сте мом Сеј ди ћем, дру го ва ња на Кр фу са по штар-Во јом, 
по ча сно ка че ње Ка ра ђор ђе ве зве зде и „мар се ље зни“ до чек фран цу ских рат них ве те-
ра на у Бе о гра ду. Све те епи зо де пре ци зно су об ру бље не да се укло пе у це ли ну.

Ипак, кне дла у гр лу за ста је у тре нут ку кад реч но ко ри то Ах ме до вог жи во та од јед-
ном ису ши као рас по ре на утро ба не ке гад не жи во ти ње. Сви ра ју ћи за ду шу јад ни ка 
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ко ји су је са те шком му ком ис пу шта ли, схва тио је да су се дерт и смрт ухва ти ли уко штац 
у ко јем јед но од њих си гур но пла ћа гла вом. Обр ће по глед од жи вих, ди же тру бу ка 
не бу, за лу ду се на да да ће ма кар ње го ви си но ви Ре џа и Ра ма уте ћи све оп штој кла ни ци 
и кр кљан цу.

Кад нок ти ма из гре бе твр ду зе мљу Ара по ве до ли не, уза луд им те па и мо ли их за 
опро штај. „Ку де је био тој ваш Бог?“, пи та се док пла че и гр ли тру бу. По ста је ту жни 
сви рач ти ши не, све док, гр ле ћи тру бу као си но ве, не по ле ти ка њи ма пут не ба. „Ако 
Бог има ма ло мо зга, ту ри ће Ах ме да и де цу по ред ко ле на“, уз ди ше Љу би ша.

У срп ској књи жев но сти ни ко ни је то ли ко до бро као Сто ја но вић раз у мео Ци га не, 
њи хо ву ге то и зо ва ну свест, ван вре мен ску ди мен зи ју ром ског жи во ва ња и њи хо ву 
уса мље ну (и па ра лел ну) кул ту ру ко јој при па да ју. Не мо ра ју му баш па ли ти кан ди ло, 
али сло бод но мо гу по пи ти не што у ње го во здра вље. 

У Аде мо ви ће вим ру ка ма тру ба цви ли као си ро че, гр ми као топ, при ча, сме је се, 
ку ка, про кли ње и бла го си ља, до мун ђа ва се са ан ђе ли ма. Ако је је дан Ци га нин по ле тео 
ме ђу обла ке, за што и оста ли не би, кад куц не час или гру не тру ба, за ле пр ша ли кри-
ли ма? То је на да ко ју Љу би ша гр че ви то сте же рас тр зан „од цр ње ша до гр де ша“.

Кроз при чу о Бал ка ну као теп си ји у ко јој са мо од не сре ће за ви си „на ко ју стра ну 
ће да за цвр ћи врел зеј тин“, Сто ја но вић сво је си ло ви то, сум по ро ви то и за па љи во пе ро 
ума че у не из ре ци во ис пи су ју ћи хро ни ку све та ко ји ли шен ша ре ни ла по ста је ого ље но 
ства ран и не појм љи во су ров.

Ал бер то Ман гел ка же да га књи ге на ње го вим по ли ца ма не по зна ју док их не отво-
ри, а ипак му се обра ћа ју име ном. Пут за Је ри хон је јед на од та квих књи га. Ни уну тар 
Сто ја но ви ће вих ли ко ва ни ти из ме ђу њих не по сто је шу мо ви у ко му ни ка ци ји, па се и 
чи та лац, п(р)озван по име ну, ла ко при до да је раз го во ру. 

Ипак, мо ра мо вас упо зо ри ти да ће те чи та ју ћи овај ро ман мно го то га из гу би ти. 
Из гу би ће те ко пре ну из ока, сум њу са ср ца, тму шу ду ше, пре пре де ност пред ра су де, 
ле де ну охо лост ра зу ма, бе стид ни осе ћај над мо ћи. За пра во, од стра ни ће те из се бе све 
оно што вас је чи ни ло не спо соб ним да раз у ме те Ци га не.

Ма ло је књи га ко је то ли ко мо гу до при не ти да по ста не те бо љи љу ди.


