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УМЕТ НОСТ УТО ЛИ КО ОЗБИЉ НИ ЈА,  
УКО ЛИ КО ВИ ШЕ ЛИ ЧИ НА ИГРУ
(Вла ди мир Пи шта ло: Зна че ње џо ке ра, Аго ра, Но ви Сад, 2019)

Ако би смо опус сва ког зна чај ног књи жев ни ка мо гли од ре ди ти, де фи ни са ти и об-
ја сни ти јед ним до ми нант ним мо ти вом, јед ном те мом или по ступ ком, сва ка ко уз ри зик 
ко ји та кво од ре ђе ње со бом но си, он да би смо се усу ди ли да ви ше де це ниј ски књи жев-
ни рад Вла ди ми ра Пи шта ла озна чи мо пој мом игре. Пре шав ши пут од пост мо дер ни-
стич ких по че та ка осам де се тих го ди на, као је дан од нај зна чај ни јих пред став ни ка оно-
га што се у те о ри ји зо ве „мла да срп ска про за“, па све до пе ри о да зре лог из ра за са 
кри тич ким усме ре њем на ствар ност, Пи шта ло оста је до сле дан по е ти ци игре/по и гра-
ва ња, ко ја у од но су на раз ли чит пе ри од на стан ка ње го вих де ла и за до би ја дру га чи ји 
об лик. По и гра ва ње фор мом, књи жев ним жан ро ви ма, је зи ком, асо ци ја ци ја ма и суп-
тил ном еро ти ком, гра ни ца ма из ме ђу те о ри је и фик ци је, тра ди ци је и екс пе ри мен та, 
гра де је дан по све ори ги на лан књи жев ни опус.

Би ва ју ћи до сле дан по е ти ци игре, као јед ној од нај зна чај ни јих кон сти ту тив них еле-
мен та сво га ства ра ња, у по след њој књи зи у ни зу ау тор од ла зи ко рак да ље. Та ко игра 
по ста је цен трал на те ма збир ке Зна че ње џо ке ра, под окри љем ко је ће би ти раз мо тре-
не све зна чај не те ме есе ја, на ста ја лих, ка ко сам ау тор ка же „кроз ско ро три де це ни је“. 
По јам игре ће би ти пре до чен кроз ме та фо ру шпи ла са мар ки ра њем џо ке ра, нај зна-
чај ни је кар те за ау то ра – кар те сме ха, дру ге шан се, пре о кре та.

Збир ка есе ја Зна че ње џо ке ра у шпи лу ка ра та ви ди ме та фо ру дру штва, ре пре зен та-
ци ју све та у игри, јер „оне су сти ли зо ва не ма ске. Ти пи зи ра не си ле. Слу же за раз ме ну 
суд би на. Чо век је хо мо сим бо ли кус. Оне су сим бо ли у чи стом ста њу.“ Осим то га, ау тор 
нам са оп шта ва да кар те „од ра жа ва ју иде о ло ги ју и сво је вре ме“, што ће зна чи ти да су 
кар те у овој књи зи са мо мо дел по ко ме сва ко вре ме и по ли тич ке/иде о ло шке при ли ке 
де ле уло ге на свој на чин. 

Ка да би имао мо гућ ност да ода бе ре ли ко ве ко ји би би ли сим бо ли на кар та ма, да-
кле, по зи ци је у овој и ова квој игри, Вла ди мир Пи шта ло са оп шта ва да се не би опре-
де лио за кра ље ве или кра љи це из исто ри је, сим бо ли не би би ли Алек сан дар Ве ли ки 
или Ок та ви јан Ав густ. На про тив, опре де лио би се, из ме ђу оста лог, за Зев са, Рем боа и 
Бо дле ра, Јо ван ку Ор ле ан ку и Бо го ро ди цу. По зи ци је мо ћи ста вио би у ру ке умет нич ком 
по и ма њу све та, бо жан стви ма и хе ро и на ма по те клим из на ро да. Ме ђу тим, бу ду ћи да 
не ма мо гућ ност да про ме ни ак ту ел ну по де лу ка ра та, схва ће ну као ме та фо ру устрој-
ства жи во та, ау тор се опре де љу је за су о ча ва ње са ствар ним све том, она квим ка кав 
је сте, игра ју ћи на је ди ну мо гућ ност ко ја се чо ве ку ну ди да про би је дру штве но утвр-
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ђе не си сте ме, да до жи ви из не на ђе ње, да до би је дру гу шан су. Наш ау тор из лаз ви ди у 
ху мо ру, сме ху, за то је ње го ва кар та у шпи лу ни јед на дру га до – џо кер. По што мо же да 
за ме ни кар ту и са мим тим до не се нео че ки ва ни обрт игре, џо кер је онај ко ји „пре ла зи 
гра ни це и кр ши пра ви ла“, а на стао је у Аме ри ци, зе мљи ко ја је, осим што је прак тич но 
до при не ла игри ка ра та уво ђе њем џо ке ра, та ко ђе зе мља ре а ли за ци је овог сим бо ла. 
Зе мља дру гих шан си у све ту где мно ги љу ди не до би ја ју ни пр ву, чи ни пред мет Пи-
шта ло вог ин те ре со ва ња у пр вом де лу књи ге. 

У ро ма ну Сун це овог да на, го во ре ћи о ау то би о граф ском у умет но сти, ау тор се по-
зи ва на Фе де ри ка Фе ли ни ја ко ји ка же да би и филм ко ји би сни мио о сто ли ци био 
ау то би о граф ски. Сто га, лич но сти о ко ји ма Пи шта ло го во ри у Зна че њу џо ке ра, од ли ку-
ју се, по пут са мог ау то ра, опре де ље њем за вла сти ту пер цеп ци ју и кри тич ко про ми-
шља ње ства ри – оне има ју очи „ко је не ће пре ћу та ти оно што ви де“. Сто га џо кер ни је 
са мо смех, ни је са мо дух и ху мор, већ су то и очи, не пот ку пљи ве и бес ком про ми сне 
у кри тич ком ви ђе њу све та. Го во ре ћи о раз ли чи тим лич но сти ма зна чај ним за аме рич-
ку кул ту ру, али и за срп ски на род и уни вер зал ни кон текст, Вла ди мир Пи шта ло, да кле, 
би ра оне лич но сти ко је игра ју на је ди ну мо гућ ност раз ли ке – на ху мор, на ори ги нал-
но ви ђе ње ствар но сти, на џо ке ра, не ка да и са ме се про ме ћу ћи у ње га. 

Игра ју ћи на кар ту сме ха, на нео че ки ва ни обрт и дру гу шан су у Аме ри ци, има ју ћи 
не пот ку пљи ве очи, Чарлс Си мић, ко ме је ау тор по све тио чак три есе ја, ука зу је се као 
сим бол мо ћи џо ке ра – уме сто пред ви ђе ног ау то-ме ха ни чар ског по зи ва, он по ста је 
аме рич ки ака де мик. Ра све тлив ши овог зна чај ног пе сни ка и ми сли о ца као оно га ко 
из ла зи ван пра ви ла, ко ји у кар та шкој игри, ка кав је жи вот, игра на дух, на ху мор и на 
смех, Пи шта ло нам пру жа јед ну оп ти ми стич ну пер спек ти ву жи во та и жи вот них шан си.

И дру ге лич но сти аме рич ке кул ту ре о ко ји ма есе ји го во ре – пи сац Марк Твен, но-
ви нар и пи сац Хен ри Лу ис Мен кен, бо рац за очу ва ње при ро де Џон Мју ер, пред сед ник 
Абра хам Лин колн – за осно ву свог жи вот ног пре о кре та та ко ђе има ју џо ке ра: ху мор и 
кри тич ки од нос пре ма ствар но сти. Ме ђу тим, нај сна жни ји ути сак у сег мен ту аме рич-
ких „џо ке ра“ оста вља ни ко дру ги до Чар ли Ча плин. Бу ду ћи да се, као што смо већ 
ре кли, Вла ди мир Пи шта ло су о ча ва са ствар ним све том, и, што је још ва жни је, ак ту ел-
ним тре нут ком, симп то ма тич на је ау то ро ва за бри ну тост над чи ње ни цом да ње го вим 
аме рич ким сту ден ти ма тај и та кав Чар ли Ча плин ви ше ни је сме шан. Узро ке ова квог 
ста ња Пи шта ло ви ди у то ме што је Ча плин скит ни ца и не по шту је ау то ри тет. Аме рич-
ки сту ден ти уче ни су, на су прот то ме, да ау то ри те те / цен тре мо ћи – тре ба по што ва ти, 
а скит ни ца, од но сно свих оних ко ји ни су укло пље ни у кон цеп ци ју – тре ба се кло ни ти. 
Пре вла да ва, да кле, кон цеп ци ја, дру штве но и иде о ло шки ко ди ра на ствар ност, а не 
вла сти та пер цеп ци ја, што на шег ау то ра, при зна је он, пла ши као ма ни фе ста ци ја оси-
па ња ду ха – од ри ца ње од џо ке ра.

Ствар ни свет са ко јим се Пи шта ло ја сно и не дво сми сле но су о ча ва не за др жа ва се 
на аме рич ком тлу, ни ти пак на уни вер зал но сти ма. Књи га есе ја Зна че ње џо ке ра ја сно 
ана ли зи ра срп ску кул ту ру, срп ски на род и по ли ти ку као ма ни фе ста ци ју мо ћи – кра-
ље ве и кра љи це из на шег шпи ла ка ра та. Го во ре ћи екс пли цит но о узро ци ма срп ских 
не да ћа, Пи шта ло ја сно ука зу је на два ва жна фе но ме на – кон спи ра ци ју, од но сно, те о-
ри ју за ве ре, и на ау ти стич ност и са мо до вољ ност по ли тич ких по сту па ка и стра те ги ја. 
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Озна ча ва ју ћи сва ку те о ри ју за ве ре као прин цип где џо кер не ма функ ци ју, јер пред-
ста вља сво ђе ње чи та вог све та на је дан мо дел, у ко ме не ма ме ста за пре о крет, ау тор 
не при ста је на ова кво ви ђе ње жи во та и сма тра га по губ ним, а пре по ру чу је џо ке ра. С 
дру ге стра не, по ли тич ку си ту а ци ју, ау ти стич но гле ди ште и са мо до вољ ност ау тор по-
бли же раз ма тра у есе ји ма из ни клим из срп ских те ма. Пи шта ло во иде о ло шко си то је 
бес ком про ми сно у са гле да ва њу узро ка на ци о нал ног уде са и гра ђан ског ра та као 
из во ри шта све оп ште де ху ма ни за ци је свих вред но сти на бал кан ском тлу. 

Сег мент по све ћен ка ри ка ту ри сти Пре дра гу Ко рак си ћу Ко рак су до но си нај сна жни-
ји ди ја лог са пе ри о дом де ве де се тих и фи гу ра ма по ли тич ких мо ћи. Са гле да ва ју ћи 
про шлост из пер спек ти ве ка ри ка ту ра, Пи шта ло, бу ду ћи и сам исто ри чар, кри тич ки 
про ми шља про шлост, да ју ћи сли ку исто ри је/исто ри ча ра на ших про сто ра: „Јед на до-
ста пр ља ва цу ра че шља се пред огле да лом док са ње ска чу бу ве. Исто ри ча ри, слич ни 
фран цу ским со ба ри ца ма пр ска ју је пар фе мом. Исто ри ча ри јој ве зу ју ма шну пре не го 
што ће је при ка за ти ау ди то ри ју му.“ Гро теск ни при зор пред ста вља ња про шло сти за 
Пи шта ла нај ре ал ни ја је мо гу ћа сли ка ствар но сти, у ко јој нам умет ност, да кле, Ко рак-
со ве ка ри ка ту ре, да ју џо ке ра. Онај тре ну так раз би ја ња чвр сте струк ту ре по ли ти ке, 
мо ме нат у ком се оби чан чо век кроз џо ке ра, кроз смех над ка ри ка ту ром, мо же ста ви-
ти у су пер и о ран по ло жај, ма кар и на час, је ди на је кар та ко ја омо гу ћу је оп ста нак и 
пру жа дру гу жи вот ну шан су. 

Осим освр та на зна чај не лич но сти аме рич ке и срп ске кул ту ре, као ма ни фе ста ци је 
џо ке ра у игри у ко јој по сто је пра ви ла ко ја са мо кар та сме ха мо же да раз би је, Вла ди-
мир Пи шта ло ука зу је и на дру ге сег мен те жи во та сва ког од нас. Мо жда јед на од нај-
ин те ре сант ни јих плат фор ми у про ми шља њу фе но ме на ко је об је ди њу је џо кер је сте 
ау то ро во кул ту ро ло шко раз ма тра ње пој ма ре кла ме. Да кле, про ми шља ју ћи об лик 
ла жног џо ке ра, ка кав је ре кла ма, јер „по ка зу ју же не, а про да ју нам ко ла“, ау тор ука зу-
је на све оне ме ха ни зме ко ји ма се мар ке тинг слу жи, ну де ћи нам уз бу ђе ње уме сто 
про из во да, ну де ћи сво је вр сног џо ке ра, ко га у та квом све ту за пра во не ма.

Ова збир ка есе ја пи са на је са кри тич ким од но сом пре ма све ту и су о ча ва њем са 
ствар ним жи во том свих нас. Та при ча, иа ко на пи са на ду хо ви то, ни је ни ма ло улеп ша на. 
На про тив, исто ри ја, по ли ти ка, на ци о нал не пред ра су де – ого ље не су до крај њих гра-
ни ца. Али упр кос то ме Вла ди мир Пи шта ло нам ну ди џо ке ра, кар ту ко ја ће у овој и 
ова квој игри мо ћи да на чи ни пре о крет. Тај џо кер је умет ност. 

Бу ду ћи да смо се на са мом по чет ку усу ди ли да од ре ди мо књи жев ност Вла ди ми ра 
Пи шта ла кроз по е ти ку игре, ко јој не ма кра ја и ја сно утвр ђе них окви ра, он да би смо 
књи гу Зна че ње џо ке ра од ре ди ли као пун за мах те и та кве игре. А ако је умет ност уто-
ли ко озбиљ ни ја уко ли ко ви ше ли чи на игру, ја сно је да у де ли ма Вла ди ми ра Пи шта ла 
срп ска књи жев ност има је дан од сво јих нај о збиљ ни јих и нај вред ни јих ре пре зе на та.


