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При ре ђи вач ове дра го це не књи ге Алек сан дар Чо трић ис та
као је у увод ном тек сту да су мно га де ла ру ске књи жев но
сти – ро ма ни и по е зи ја, пре све га, по зна ти ши ром све та, док 
је нај кра ћи књи жев ни об лик – афо ри зам – го то во не по знат, 
иа ко је реч о те мат ски раз у ђе ном, зна чењ ски ви ше слој ном 
и књи жев нофи ло зоф ски ви со ко вред ном жан ру. До и ста, 
чи тав свет је оча ран пе сма ма Пу шки на, Љер мон то ва, Је се
њи на, Бло ка, Ма ја ков ског, Па стер на ка, Брод ског; ро ма ни ма 
и при по ве сти ма Го го ља, Тол сто ја, До сто јев ског, Тур ге ње ва, 
Сол же њи ци на, Вој но ви ча; дра ма ма Че хо ва и Бул га ко ва, – да 
по ме не мо са мо не ке из огром ног ја та ве ли ка на ру ске књи
жев но сти. Но, то је оп шти слу чај у ре цеп ци ји умет но сти – 
ве ће фор ме су од у век на ве ћој це ни у од но су на ми ни ја ту ре, 
иа ко и нај ма ње фор ме мо гу да има ју вр хун ску умет нич ку 
вред ност. На то је ука зао још у ан тич ко до ба чу ве ни рим ски 
ле кар Га лен (129199): „У ма ле ној фор ми – ве ли ка сна га”, 
а зна ме ни ти ен гле ски фи ло зоф Фран сис Бе кон (1561–1626) 
чак твр ди да је афо ри зам нај ви ша фор ма ду ха и стил ског 
уме ћа, осло бо ђе на свих по шта па ли ца и кон тек сту ал ног ба
ла ста – не по сред но про ни ца ње у са му су шти ну, што мо гу да 
до сег ну са мо нај ум ни ји и нај об да ре ни ји по је дин ци.

Ру ски афо ри зам, од сво је пр ве по ја ве на јав ној кул тур ној 
сце ни у 18. ве ку па до да нас, ова пло ћу је нај бо ље од ли ке овог 
жан ра – ин те лек ту ал ну про ниц љи вост, ви ше слој ност зна че
ња и по ру ка, бес крај ну те мат ску раз у ђе ност, ле по ту сти ла, 

ВИТОМИРТЕОФИЛОВИЋ



319

ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЋ

вол шеб ну ду хо ви тост. За то је хра бар чин Чо три ћа ан то ло ги
ча ра што је ушао у ова ко ве ли ки по ду хват, али ујед но то је 
и књи жев нопре во ди лач ки иза зов нај ви ше вр сте, по ду хват 
у ко ји је ушао с ве ли ким жа ром и узор ном од го вор но шћу. 
Пред њим се на шао огро ман руд ник зла та и ди ја ма на та. 

Има ју ћи огром ну гра ђу пред со бом, при ре ђи вач је оста вио 
исто ри ча ри ма књи жев но сти ста ри ји пе ри од и опре де лио се 
за но ви је до ба, за афо ри зме на ста ле то ком 19. и 20. и с по
чет ка 21. ве ка. Уз ово, чи сто вре мен ско опре де ље ње, Чо трић 
је свој из бор за сно вао ис кљу чи во на кор пу су чи стог жан
ра, кло не ћи се афоризамаиз ву че них из кон тек ста ро ма на 
и дру гих  ду жих књи жев них фор ми. По оп штем ста ву књи
жев них те о ре ти ча ра, то је је ди ни ис пра ван став. За што ако 
у мно гим ро ма ни ма има афо ри стич ких ис ка за ан то ло гиј ске 
вред но сти? За то што афоризми у ро ма ни ма, при ча ма, дра
ма ма ни су но си о ци са мо стал ног зна че ња већ су у функ ци ји 
ин ди ви ду а ци је и ка рак те ри за ци је ли ко ва или у не кој дру
гој естет скопси хо ло шкој функ ци ји, а не ста но ви ште пи сца. 
За то се у књи жев ноте о риј ској тер ми но ло ги ји и на зи ва ју 
афористичкиискази,а не афо ри зми. При ме ра ра ди, ре че
ни ца Ди ми три ја Ка ра ма зо ва – Живот јепреширок,треба
га ... сузити.– ни је став До сто јев ског већ ње го вог ли ка у 
ро ма ну БраћаКарамазовии из ра жа ва ње го ву, а не пи шче ву 
фи ло зо фи ју жи во та. Је ди ни из у зе так је мо то књи ге по што 
се на ла зи на по вла шће ном ме сту, пре сту па ња у мре жу по е
тич ких и дра ма ту р шких ре ла ци ја уну тар до тич не књи жев не 
струк ту ре, раз у ме се, под усло вом да је ау тор ски ис каз, а не 
по зај ми ца из ли те рар не тра ди ци је. За то не у пу ће ни мо гу жа
ли ти што у овој ан то ло ги ји не ма ци та та из ро ма на Тол сто
ја и До сто јев ског, но то је са мо по сле ди ца ње не жан ров ске 
прин ци пи јел но сти.

Као и у афо ри зми ма дру гих на ро да, и у мно гим ру ским 
афо ри зми ма уо ча ва мо слич ност с на род ним по сло ви ца ма. 
Но, та слич ност је вр ло вар љи ва, све де на го то во је ди но на 
крат ко ћу. По сво јој би ти су вр ло раз ли чи те ли те рар не фор
ме. По сло ви ца је нај кра ћа усме на (орал на) фор ма, ве ко ви ма 
из бру шен ис каз ка ко да по сао (отуд на зив пословица)оба ви
мо што лак ше и што бр же, са што ма ње тру да и ма те ри ја ла 
– ка ко да уоп шти мо не ко кон крет но ис ку ство, док је афо ри
зам скрип ту рал на (пи са на) фор ма ко ја ука зу је на не ки па ра
док сал ни про блем: на су коб ре чи и де ла, на ме ре и по сле ди
це, же ље и ствар но сти... За то се по сло ви ца мо же ка за ти и 
дру гим ре чи ма, док је афо ри зам стрикт но ау тор ско де ло и 
мо ра се ци ти ра ти у до слов ном об ли ку – у ње го вој струк ту
ри је бит на сва ка реч, ма кар би ла и све за или пред лог/при
лог.  За то по сло вич ки ис каз као део афо ри зма не ма из вор но 



320

ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЋ

значе ње – у из ме ње ном кон тек сту зна чи са свим не што дру го 
не го у фол клор ном кон тек сту сво га на стан ка. При ме ра ра ди, 
кад Ју риј Ба зи љев ка же:  Посленаспотоп.Аштаћебити
послевас?  – он на род ну из ре ку ко ри сти са мо као пред ло
жак, пре по зна ју ћи под ма ском јед ног пе си ми стич ког фол
клор ног то по са де ма го шки али би за ло шу по ли ти ку, а по ли
ти ча ре пре ћут но упо зо ра ва ре тор ским пи та њем. Са ти ри чар 
на суп ти лан на чин кон тра сти ра де ма го шко на чел но оп ште
дру штве но нас са кон крет нопо ли тич ким вас. Исти пи сац 
суп тил ном иро ни јом де стру и ше по сло вич ки фа та ли стич ки 
то пос бирањамањегзлакао је ди ног сми сле ног ис хо ди шта у 
да тој си ту а ци ји: Одсвихзала,бирајнеизбежно!По јам избо
расе ов де с пра вом сво ди на псе у допо јам у псе у досло бо
ди, на уну тар њи па ра докс сва ке си ту а ци је у ко јој по зи тив но 
наче ло не ма про стор ак ту е ли за ци је.

На ве ди мо ов де још је дан сја јан афо ри зам Ју ри ја Ба зи ље ва 
о не пред ви дљи вој ди ја лек ти ци из ме ђу усре ћи тељ ске ре
то ри ке и зло ру ке по ли ти ке:  Одплусевајелаконаправити
решетку.Зна мо из исто ри је и иде о ло ги је ко ли ко су че сто 
најоп ти мал ни је прог но зе ре зул ти ра ле по губ ном прак сом.

Но, прем да је кри ти ка вла сти и по ли ти ке глав но ли те рар но 
по при ште свих са ти ри ча ра све та, јер сву да су по ли ти ча ри 
глав ни но си о ци и спро вод ни ци вла сти, твор ци и из вр ши о ци 
за ко на, ру ски афо ри сти ча ри ни су ре ду ко ва ли сво ју те ма ти
ку на по ље по ли ти ке, већ се ба ве свим те ма ма и ди ле ма ма, 
од рад не и ло кал не сре ди не до гло бал них раз ме ра. Та ко ђе, 
и дру штве ни су бје кат тре ти ра ју у нај ши рем кон тек сту – од 
вла да ра и па три јар ха до се бе као пи са ца и гра ђа на. По себ
но пле ни па жњу што и вр ло мла ди ау то ри, по пут Га ру на 
Ага цар ског (1986) из Да ге ста на, до се жу до ду бо ких со цио
психо ло шких и ан тро по ло шких уви да. Не кад је ста рост 
би ла си но ним за ве ли ко жи вот но ис ку ство, а ево шта ка же 
мла ди Ага цар ски: Основниразлогпроблемауљудскимод
носимајенеспремностдаразумемодругог./Акоседивиш
себи,стигаосидограницесвојихспособности.

Под ра зу ме ва се да млад чо век нај бо ље ра за би ра тај ну 
љубави: Љубав–тојекадасебољеодносишпремадругоме
негопремасамомсеби.

По ли тич ки кон текст је у чи та вој ру ској тра ди ци ји дра стич но 
оме ђа вао про стор  ду хов них сло бо да – цар ско са мо др жа вље, 
а по том и диктатурапролетаријата,од но сно бес при зив
ни по ли тич ки мо ни зам, ску ча ва ли су сло бо ду из ра жа ва ња и 
чи ни ли дру штве нопо ли тич ку кри ти ку опа сном. За то су се 
фи ло зо фи ја и њој срод не обла сти ис ка зи ва ле по сред но, пре
ко књи жев но сти, јер она је мо гла да по ру ке сме шта из ме ђу 
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ре до ва, кроз при чу и ме та фо ру. За то је књи жев ност осво ји ла 
вр хун ско ме сто ме ђу умет но сти ма, па чак и у це ло куп ној 
ру ској ду хов ној кул ту ри, а књи жев ни ци до би ли оре ол гла са 
са ве сти сво га на ро да. Књи жев ност је у сво јим буј ним не
дри ма но си ла му дрост чи та ве ху ма ни стич ке сфе ре...  За то је 
ру ска књи жев ност, као Но је ва ла ђа оп штег зна ња и уме ћа, 
вр хун ски це ње на и оми ље на не са мо у Ру си ји већ ши ром 
све та.  

Док се у ве ћим фор ма ма књи жев но сти – ро ма ну, дра ми, 
при чи – по ли тич ке по ру ке на ла зе из ме ђу ре до ва, у афо ри
зму, све де ном на ред или два, по ли тич ка опа ска или алу зи
ја има ми кропро стор. За то су у њој не са мо сва ка реч већ 
и сва ко сло во, чак и знак ин тер пунк ци је, и де мон стра ци ја 
сти ла и но си лац зна че ња. А у по е тич ком ре пер то а ру ове 
ма ле не фор ме из у зет но је ва жан и рас по ред на ве де них еле
ме на та, ко ји сви за јед но тво ре осо бе ну струк ту ру сва ког 
појединачног афо ри зма. 

Ба зи љев не окле ва да ста ви на та пет и не при ко сно ве ну по
ли тич ку аван гар ду, за шти ће ну од кри ти ке већ и са мим сво
јим име номпој мом. Упра во ту но ми нал новред но сну прет
по став ку ова ко де стру и ра: Авангарда је увекнапред.Било
даводизасобом,билодасеспасавабекством.Исто та ко 
ди рект но су о ча ва отаџ би ну и др жа ву, от кри ва ју ћи раз дор 
у не ка да шњем пој мубли зан цу: Не мењајте отаџбину за
државу! Све стан ла ко ће де ма го шке ма ни пу ла ци је на ро дом, 
упо зо ра ва нас: Умасисеинародлакоизгуби.Ко ли ко сли
чан иза зов мо же да до зо ве слич ност оп сер ва ци је мо же да 
нам по ка же па ра ле ла из ме ђу на ве де ног и по зна тог афо ри зма 
Бра ни сла ва Црн че ви ћа: Самсимаса,аумасисам. Бор ба за 
сло бо ду – све стан је Ба зи љев – во ди се на бес крај ној аре ни, 
од свог ума и ср ца до гло бал них раз ме ра. Пре све га, тре ба 
би ти све стан вред но сти сло бо де и по тре бе за њом: Слобода
јенаградазасамосталнеиказназачопоративне.А и це
на бор бе је пре ви со ка: Уболесномдруштвуздравеизолују.
То ном сар ка зма, Ба зи љев ну ди лек: Посипајглавупепелом!
Ловорикећебитибујније.За то ова бор ба с раз ло гом но си 
епи тет хе рој ског чи на и за слу жу је веч но пам ће ње: Слава
палимазаотаџбинууборбисдржавом!

Скеп тич ни пре ма ро ман ти чар ској иди ли о мо гу ћим иде ал
ним од но си ма пре ма љу ди ма и с уро ђе ним да ром за ра за
бир ствар но сти ка ква је сте, афо ри сти ча ри зна ју да љу бав на 
иди ла има и сво ју опо ру стра ну. С бо га тим и ра зно вр сним 
жи вот ним ис ку ством пе сни ка, ме мо а ри сте и адво ка та, Дон 
Ами на до (1888–1957) нам не скри ве ном иро ни јом от кри ва 
тај ну ду го веч не љу ба ви: Да би љубав била вечна, равно
душностмора бити узајамна.Ов де је реч равнодушност
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сино ним за трпељивост – кон стан та са мо о др жа ња брач не и 
сва ке дру ге за јед ни це. 

Кон стан ту рав но ду шно сти као нул ту пре ми су то ле ран ци
је от кри ва нам пи сац и на оп ште људ ском пла ну, па је ње
гов ци нич ни афо ри зам и ан тро по ло шка опа ска: Узајамно
разумевањезахтеваузајамнелажи.

За ро ви тост љу бав не иди ле исто ри чар ка Та тја на Ај ва зо
ва (1949)  окри вљу је и веч ни зов за бра ње ног во ћа: Брачне
обавезејепријатнијеиспуњаватизадругог.А иза зов за не
вер ство је сва ком му шкар цу пред но сем: Свакаженаима
недостатке,аликодсвојеженеонисуочигледни. 

За разлку од срп ских са вре ме них афо ри сти ча ра, пре вас ход
но об у зе тих са ти ром, ве ћи на вр сних ру ских афо ри сти ча ра 
га ји ши рок ко ло плет те ма, од фи ло зоф ских, исто риј ских и 
по ли тич ких, до љу бав них и (ау то)по е тич ких. То је кон ти ну
и тет у чи та вој ру ској књи жев ној тра ди ци ји – ве ћи на пи са
ца се огле да ла у мно гим жан ро ви ма и хва та ла у ко штац са 
мно штвом те ма. И ру ски књи жев ни ча со пи си су у тој тра ди
ци ји – Литературнајагазета, на при мер, од у век је има ла, 
не са мо ру бри ке за све књи жев не жан ро ве и све умет нич ке 
обла сти, већ и за на у ку и оп шту кул ту ру. У та ко ши ро ком 
те мат ском лу ку је и са ста вљач Ан то ло ги је пред ста вио ру
ске афо ри сти ча ре. Ево ка ко со ци о лог Ар тур Ва си љев (1935) 
ста вља под лу пу уну тар њу про тив реч ност бес при зив не кри
ти ке по ли ти ке: Акојесвакавластнасиље,заљубљеносту
њује–перверзија.Ци ти ра на опа ска је у пре ћут ном до слу ху 
с ње го вим ме та те о риј ским уви дом: Неговоречињеницевећ
њиховитумачи.Ево и ње го вог (ау то)по е тич ког афо ри зма: 
Најбољипсихотерапеутје–добрашала.

Уни вер зал ну те мат ску раз у ђе ност на ла зи мо и код пот пу ков
ни ка и вој ног прав ни ка Вик то ра Вла со ва (1925). Ево нај пре 
ње го вог афо ри зма о афо ри зму, је два ви дљи вом, а ве ли ком 
књи жев ном чу ду: Афоризамјекапљицакојаседрзнуладау
себиодражававасиону.Исти ау тор ба ви се и по ли ти ком из 
ра зних угло ва. Ево лу цид не опа ске о апла у зу као сте ре о ти
пу  оп штег одо бра ва ња: Аконеаплаудирају–значислушају. 
Сли ко ви том ми нина ра ци јом упе ча тљи во нам је пре до чио 
рас кол из ме ђу при вид не и ствар не исти не о по слу шно сти и 
од го вор но сти: Каднеманачелника,уодељењусерешавају
самоукрштенеречи. Из ван ред но је су бли ми рао и ре ла тив
ност људ ских су до ва о дру ги ма, све де ност ве ћин ског чо ве
ка на свој праг и ће пе нак: Дубинутуђемисли свакомери
својимаршином.

У ве ли ком са зве жђу вр хун ских афо ри сти ча ра нај ши ре те
ма ти ке по себ но ме сто при па да му зи ча ру и књи жев ни ку 
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Миха и лу Ге ни ну (1927–2005). Без ро ман ти чар ских илу зи ја 
рас тва ра и мит о де тињ ству као иди лич ној љу ба ви из ме ђу 
де це и ро ди те ља: Кадбидецабиралародитеље,многиод
раслибиосталибездеце.Без ми ло сти де ма ски ра и ап со лут
ну власт: Свакокојебиозаглавувишиодтиранинаплатио
јеглавом.Но, чак и да ни је у пи та њу то ли ко па пре на це на, 
пи сац нас пи та: Штајебољеимати–сопственомишљење
илисвеостало?А ево ка ко нам Ге нин от кри ва ис ход бит ке 
пре зва нич ног рат ног из ве шта ја: Војницисузнали–ако је
начелу краљ,то значида сеповлачимо.На о ко ле жер ном 
игром ре чи до ча ра ва нам ту жну исти ну о ве ли ка ни ма свог 
и оп ште људ ског ро да: Великисуреткокадживи.Ову тра
гич ну чи ње ни цу пи сац убла жа ва при зи вом рет ких срећ ни ка 
ко ји по смрт но сла вље поч ну још на овом све ту: Посмртна
славадобрајеизавремеживота.

То је ма хом вир ту ел на, го то во ни кад ре ал на си ту а ци ја, а ча
ро ли ју фик ци је Ге нин нам ду хо ви то пре до ча ва че стом, го
то во оп штом за блу дом уми шље них ге ни ја: Мождабидасе
родио преШекспира он биоШекспир, а неШекспир.На
жа лост, ма ни ја ве ли чи не да ле ко сежни ја је и по губ ни ја код 
по ли ти ча ра не го код умет ни ка: Лакшејеићинапреднегоу
добромправцу. Ла ко ћа напредовањаусвакомправцује код 
по ли ти ча ра као Добардан...Ва тро мет ду ха Ми ха и ла Ге ни на 
по ен ти ра ће мо ње го вом лу цид ном опа ском о ви дљи во сти и 
не ви дљи во сти па ме ти: Мадасеможданевијугеневиде,али
акоихнема–врлосувидљиве!

Из ве ли ког мо за и ка те ма и иде ја Ми ха и ла Ге ни на ука за ће мо 
ов де на још два би се ра ду ха. Је дан ука зу је на фа тал ну за ви
сност ка рак те ра од сво је при ро де: Свикамелеоникојинису
мењали боју изумрли су, а дру ги је ау то по е тич ке при ро де, 
ва ри ја ци ја по и ма ња нај кра ћег књи жев ног жан ра: Афоризам
јероманизкојегајеуредникизбациосвенепотребно.Ов де 
нам се на ме ће па ра ле ла са Алек сан дром Баљ ком: Афоризам
јероманупраху,са ак цен том на до вр ше ном де лу, док је код 
Ге ни на ак це нат на ме ђу за ви сно сти пер цеп ци је и ре цеп ци је.    

Хе ми чар Ана то лиј  Бреј тер (1930–1991) је су о чио две фол
клор не ме та фо ре и до био ду хо вит афо ри зам ши ро ког спек
тра зна че ња, од по ру ке по је дин цу до со циопо ли тич ког 
уви да: Дабисесталонаноге,требаиматиглаву.Пле ни 
па жњу и ње го ва опа ска о за ви сно сти ци ље ва од сред ста ва: 
Тешкојекомбиновативисокопостављенециљевесниском
платом.Ду бок је и суп ти лан и ње гов афо ри зам о те го ба ма 
ства ра лач ког по ду хва та, о гор кој и не ви дљи вој стра ни ства
ра лач ког чи на и кад је реч о ве др ом и ла ком ху мо ру: Усвакој
шалијегоркасудбинааутора.
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Из мра ви ња ка те ма и ди ле ма књи жев ни ка и но ви на ра Вла
ди ми ра Го ло бо род ка (1940) ево нај пре бри љант ног афо ри
зма ко ји нас упо зо ра ва ко ли ко дра ма ти ке кри ју ду а ли ма ло 
и ве ли ко, слу чај но и ци ља но, су бјек тив но и објек тив но: Не
сањајобољемживотукадапрелазишулицу!Из до њег ра
кур са, из жа бље пер спек ти ве, реч ни ком Жур де но ве про зе је 
апо стро фи ра на ве ли ка те ма. Те му о на чи ну жи во та исти ау
тор нам је пре до чио и су о че њем дру штве но де кла ри са не и 
ствар не вред но сти ра да, од но сом тру да и за до вољ ства: Рад
требадабуденесамодруштвенокористанвећиданебуде
личноштетан.Ефект но нам је пре до чио и обр ну ту ано ма
ли ју, кад клат но дру штве ног ин те ре са оде у дру гу крај ност: 
Колективистомишљеника: свакомислиосеби.Но, пи сац 
нас ме та фо ром пи ра ми де упо зо ра ва да пот пу на су прот ност, 
јед но ум на власт, ни је лек већ још те жа по шаст: Власт у
обликупирамидејестабилна,алинемаглаву. 

Овај Го ло бо род ков те мат ски ми нипа ноп ти кум по ен ти ра
ће мо афо ри зми ма о пој му ре ла тив но сти. Пр ви је ре пли ка 
чу ве не Ари сто те ло ве из ре ке и ујед но ме та те о риј ски ис
каз:  Драгми јеПлатон,али јеистинарелативна.Дру ги 
ука зу је на по тре бу над мо ћи над дру ги ма као пра ви мо тив 
вла да ња, обич но де ма го шки обра зло жен на род ним ин те ре
сом: Руководити,тозначи–сузбијатитаквусклоносткод
других.

Но ви нар и књи жев ник Вла ди мир Ко ле чиц ки (1938) та ко
ђе те ма ти зу је раз не аспек те жи во та, од по ли ти ке до љу ба
ви. Спре гу по ли ти ке и ме ди ја као ин стру мен та ње не све о
бу хват но сти са жи ма у две крат ке ре че ни це, пре ме шта ју ћи 
чу ве ни Марк сов ис каз из сфе ре ре ли ги је у сфе ру по ли ти ке: 
Политика–опијумзанарод.Телевизија–шприц.Ако је та 
спре га ста ме на, и у но вом до бу мо гу ћи су древ ни ис хо ди – 
Апсолутнитријумфдемократије:плебисцитарноизабрани
тиранин. Но, уми рен са зна њем да је Путдосрећногживо
тапоплочан(...)добримнамераманашихлидера,Ко ле чиц
ки не до пу шта да га по ли ти ка и си ле Та на то са пре у зму под 
сво ју ко ман ду, па уте ху на ла зи у кри лу љу ба ви: Деколтеи
супроширилисвојеграницедопупка.Ши ре гле да но: Наше
женесутоликонеодољиведаихморамоупознатидодиром.
Бек ство у љу бав ујед но је и па три от ски мо ти ви са но бек ство 
од фа тал ног зо ва по ли ти ке: Акобудућностзависиоднас,ја
јојнезавидим.

Вик тор Ко ња хин је та ко ђе но ви нар и књи жев ник, и код ње га 
се на осо бен на чин укр шта ју књи жев ни стил и но ви нар ска 
пре ци зност. Оту да и ре ске по ли тич ке опа ске под ње го вим 
пе ром до би ја ју благ ми са о ни тон: Уцеломсветузаконислу
жезапримену,ауРусијизадискусију.И др жав ни сим бо ли 
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и ам бле ми у са звуч ју по ет ске про зе гу бе иде о ло шку ре скост: 
Заставамајепотребансвеживетар. Алар мант ни звук те
ме срљање у опасност са свим је амор ти зо вао ле жерним 
шерет ским жар го ном: Неидитеукрајностаконематепри
ступ! Чак и иро ни ју и сар ка зам ње го вог ху мо ра пер ци пи ра
мо бла го на кло ни је но у сва ко дне ви ци: Штаможедабуде
бољеодсклерозе?Свакојутропочињешживотиспочетка!
Да и не по ми ње мо љу бав, сфе ру у ко јој ро ман ти ка има не
из о став но ме сто: Деведесетодстоженскелепотечиниму
шкамашта. Ако у ци ти ра ном афо ри зму до ми ни ра му шка 
ка ва лир ска от ме ност, у сле де ћем се су о ча ва мо са опо ри јом 
исти ном:  Дамесузбогњегаостајалебезразума,аонзбог
њихбезновца.Но, вра ти мо се они ма ко ји нам и да њу и но
ћу ве дре и обла че, ко ји од ре ђу ју шта је цр но а шта бе ло и 
ко је ан ђео а ко ђа во – по ли ти ча ри ма:  Ђавојеанђеокојије
промениополитичкуоријентацију.          

Овај ма ли али зна чењ ски кр цат сет за кљу чи ће мо ау то по е
тич ким афо ри зми ма, пр ви је prodomosua: Неразумесвако
афоризам,пазатаквеморајудасеснимајуТВсерије,а дру
ги нам ефект но до ча ра ва бо ле сни нар ци зам: Некимписцима
јепотребанекстрапреводилац–даихпреведеизталента
угенија. 

Ле кар и пи сац Бо рис Кру ти јер (1940) у свом бо га том ис ку
ству су о чио се са мно штвом жи вот них те ма, од ра та и ми
ра до љу бав них иди ла и илу зи ја. По пут Хе мин гве ја, уви део 
је там ну стра ну хе рој ских при ли ка и не при ли ка: Штојеу
животувишеместазаподвиге,мање јеместазанорма
ланживот.По зна то нам је да се слич но од но си мо пре ма 
сит ни ца ма, али је илу зи ја да нас ве ли ке, по себ но тра гич не 
те ме збли жа ва ју. Ка рак тер над ја ча ва и при ли ке и не при ли
ке: ЈеднинаГолготуносесвојкрст,адругичекићиексере.
Исти на ста ну је ов де и са да а не у ма гли на ма бу ду ћих до ли
на сре ће: Животјепразникакогапрослављашсвакогдана.
Са гла сја су ме ђу љу ди ма рет ка, јер слушамотуђемишљење
самоакоодговаранашем.То ни је до бро ни на ком шиј ском а 
ка мо ли на др жав ном пла ну, ма хом пре пу ште ном би ро крат
ским ин сти ту ци ја ма: Мисаојепосетилабирократуванрад
ногвремена.Нијејепримио.Ов де и реч мисаои син таг ма 
ванрадног временаи на ше лич но ис ку ство и мно го ши ре 
зна че ње: примањемислиније уописурадногместабиро
крате! Кру ти јер за то сво је ми сли о жи во ту и смр ти не ша ље 
би ро кра та ма већ они ма ко ји мо гу да уви де њи хо ву ду би ну 
и ши ри ну. Живот–тојенајкраћерастојањеизмеђуовог
ионогсвета. /Штомањеузимашодживота,толакше
идешкрозњега.
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Кру ти је ро вим лу цид ним афо ри зми ма о љу ба ви и бра ку ни је 
по тре бан ко мен тар: Нетражиодженевишенегоштомо
жеш./Акосемушкарацженисамозатоштомујевреме,
то значида је касно. /Нежењаимасве услове забрачну
срећуизатосе–нежени./Уживотујесвемогуће,алис
годинамасвеређеиређе.

И у свет ској и у ру ској тра ди ци ји чест је спој ле кар ске и 
књи жев не про фе си је. Оту да ком пли ме нат пи сци ма да су ле
ка ри људ ских ду ша. 

Ге на диј Мал кин (1939–2016) је ле кар и пи сац. На иро ни
чан на чин те ма ти зу је ве ру у по сто ја ност жи вот ног ха би
ту са: Животјетакократакдаједваимашвременадага
поквариш.Да не би би ло за бу не, пи сац ко ри гу је сво ју тврд
њу при зи вом хе ми је и фи зи ке: Човексе,углавном,састоји
одводе, која је свепрљавија.Зна Мал кин да је во да ал фа 
и оме га жи во та и да ме ко та и без о блич ност ни су ма не већ 
врли не: Најтежејесломитибескичмењаке.Не ки од ње го
вих афо ри за ма су гор ке опа ске о  људ ској при ро ди: Некрије
мосамооноштожелимодавиденанама./Кадоствариш
циљ,увидишдасипостаосредство.Не хај срећ ни ка пре ма 
не срећ ни ци ма до ча ран нам је ма е страл ном сли ком ме та фо
ром, кон тра стом пу сти ње и оа зе: Гласвапијућегупустињи
нечујесеуоазама.А са на о ко ма лом про ме ном у сти лу по
на ша ња мо же мо знат но да до при не се мо сво јој сре ћи. То нам 
Мал кин пре до ча ва ефект ним су о ча ва њем два фол клор на 
иди о ма: Бољејеставитипрстначелонегохвататисеза
главу. Је сте афо ри зам нај кра ћа књи жев на фор ма, али не сме
мо ни од крат ко ће пра ви ти мит, упо зо ра ва нас пи сац: Афо
ризамнесмедабудекраћиодмисли. 

Са зве жђу вр хун ских афо ри сти ча ра при па да и ин же њер, 
глу мац и пе сник Сер геј По пов (1938–1997), ко ји је жи вео у 
Мо скви. Не ки ње го ви афо ри зми су истин ски со циопси хо
ло шки уви ди: Дасенебистеизгубилиугомили,моратеда
сеиздигнетенадњом. /Ништатоликонеуједињујељуде
коликоусамљеност./Безличностимамноголица./Највише
робоваимају–ствари.

Је дан од нај бо љих афо ри за ма По по ва је да ле ко се жна по
ру ка сво јој ге не ра ци ји, ин ди рект но ис ка за на ме та фо ром 
родитељи/деца, ко ја нас на тих дис кре тан на чин про зи ва 
кан тов ским им пе ра ти вом, рас пр ска ва ју ћи у па рам пар чад 
све на ше али би је о те шким усло ви ма жи во та и ра да, о те
ре ту тра ди ци је и по ли ти ке на на шим пле ћи ма, скра ће но 
ре че но: о пре ба ци ва њу кри ви це на друге за на шу суд би ну. 
Ево тог феноме нал ног, на о ко јед но став ног али зна чењ ски 
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вишеслојног афо ри зма:Минисмосамодецасвогвремена,
већиродитељи. 

Алек сан дар Фјур стен берг  (1913 – 2001) је био ра ди о ин же
њер и фи ло лог, вр стан афо ри сти чар и ве о ма за слу жан и за 
ру ску афо ри сти ку и као при ре ђи вач збор ни ка. У свом по
ду жем ве ку је ис ку сио раз не дру штве нопо ли тич ке ме не 
и по тре се. Оту да ње го ви афо ри зми оцр та ва ју ве ли ки лук 
осва ја ња сло бо де из ра жа ва ња. Ра ди јус сло бо де је мар ки ран 
опа сним гра нич ним про сто ри ма. За то: Небудипаметнији
негоштоједозвољено! У про тив ном, осва ја ње сло бо де као 
ус по ста вља ња прав де и ре да очас по при ми дра ма ти чан ис
ход: Тражиоједасведођенасвојеместоиостао–безсвог
места. Но, упр кос свим ри зи ци ма, грех је се де ти скрште
них ру ку. У про тив ном, пра вед ник су де лу је у не по чин стви
ма: Кривци се деле на оне који нису у праву и оне који су
управуупогрешновреме.Сви би да бу ду ге не ра ли по сле 
бит ке! Ар гу ме нат са ти ри ча ра је по зна та вај ка да шња исти
на, древ но али увек ак ту ел но на род но ис ку ство: Свештосе
доброзавршиломоралоједапочне.Све стан да су ху мор и 
са ти ра моћ на ору ђа у кри ти ци ха о са и без у мља, пи сац нас 
упо зо ра ва да са ху мо ром не ма ша ле у дра ми зби ље: Сху
моромнетребафлертовати.Требагаосвојити. Ан тич ка 
му дрост ка же: опа сно је окле ва ње. На то нас Фјур стен берг 
ин ди рект но упо зо ра ва, по ру ка ма из ме ђу ре до ва: Осудилаж
докнепостанеистина.У про тив ном, би ће ка сно, при ли ка 
ће по то ну ти у не по врат: Кадизузетакпостанеправило,не
дозвољаваникакавизузетак. 

Вла ди мир Шој хер (1948) је ин же њер и пи сац, бри так афо
ри сти чар рас ко шног сти ла и при ре ђи вач ви ше ан то ло ги ја 
ми сли и афо ри за ма, круп но име у ру ској афо ри сти ци. Ду
бо ко је све стан да је афо ри зам у ср жи па ра док сал на ми сао, 
али и да је са ма ствар ност па ра док сал на. Оту да је афо ри зам 
њен ли те рар ни пан дан. 

На су прот за го вор ни ци ма по слу шно сти као фор му ли пре
жи вља ва ња, Шој хер по и ма дру штве ну ди ја лек ти ку у са
свим су прот ном зна ку: Немоћжртвепривлачинасилнике.
Не са мо што се по слу шни ци лич но не ће усре ћи ти не го ће 
сво јим ами но ва њем моћ ни ци ма до при не ти „рђа вој бско нач
но сти истог”, лак шој ре про дук ци ји по сто је ћег ста ња: Масе
следбеника чине слепе улице безизлазним.Ста ти ка по ста је 
иде ал, а про ме на, ко ја је ду ша на прет ка, по ста је дру штве но 
зло. Не га тив ном се лек ци јом си стем вред но сти се пре тва ра 
у сво ју су прот ност: Властпсихопатапретварацеонарод
упараноике. 
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Шој хер је све стан да је од зво ни ло иде о ло шкој све сти и да је 
сва ки про је кат на тој осно ви  уна пред осу ђен на про паст. За
то не гра ди већ ра за ра иде о ло шки дис курс иро ни за ци јом ње
го вих по вла шће них то по са и вер бал нори ту ал них обра за ца, 
али то чи ни на по сре дан, умет нич ки на чин,  па ра ле ли зми ма 
кроз вре ме и про стор, откаченим асо ци ја ци ја ма, ин те лек ту
ал ном иро ниј ском дис тан цом... Ево нај пре два афори зма о 
(не)сво ди во сти људ ског на жи во тињ ска дру штва, на жа лост 
свих ин же ње ра људ ских ду ша: Умравињакујесвакоумова
њесубверзивнаделатност./Заразликуодпаса,људичешће
лајунасвојенегонатуђе.

Вул гар ни ин те рес је че ста Шој хе ро ва те ма: Гдесвизбриња
вајузадњице,мозговиодлазе.Кру на та квог од но са је ди ви
ни за ци ја по ли ти ке и њен ма те ри јал ни екс траста тус, бри са
ње раз ли ке из ме ђу дру штве ног су бјек та и објек та, ра ди кал
но раз два ја ње дру штва на су бје кат и обје кат: Повећавајући
платусеби,посланициимајуосећајдасузнатнодопринели
друштвеномбољитку.

Пу на сло бо да го во ра ни је са мо је дан вид сло бо де, она је 
ње на су штин ска ема на ци ја. По сле име но ва ња дру штве них 
до бро чи ни те ља и ште то чи на, за слу жни ка и кри ва ца што 
је дру штво та кво ка кво је, сле де при зна ња и осу де, на гра
де и ка зне... А то је већ сфе ра јав ног мње ња и де ла ња дру
штве них слу жби и уста но ва. Да ли ће људ ски род, у да ле
кој бу дућ но сти, из не дри ти дру штво у ко ме не ће по сто ја ти 
ма те ри јал не и ста ту сне раз ли ке, у ко ме ће би ти све јед но ко 
је го ре или до ле, ле во или де сно, ис пред или иза...? Ево лу
ци о ни сти или про све ће ни иде а ли сти или уро ђе ни де мо кра
ти или ... сма тра ју да хо ће под усло вом да ли ни ју на прет ка 
људ ског дру штва пој ми мо као асимп то ту, кри ву љу ко ја се 
не пре ста но при бли жа ва свом зе ни ту али га по де фи ни ци ји, 
као не пре ста но ра сту ћа кри ва, не мо же са свим до сти ћи. Све 
до тле би ће по сла за са ти ри ча ре и ху мо ри сте.

Ау тор овог при ка за пр ви пут се су о чио са би се ри ма ду ха 
ру ских афо ри сти ча ра тек пре де се так го ди на, из пр вих из
да ња Енциклопедијемудрости Вла ди ми ра Шој хе ра. Но, Ен
ци кло пе ди ја је са др жа ла му дре ми сли из це лог све та и свих 
вре ме на. За то је ово пр во пра во от кри ће огром не ри зни це 
са вре ме ног ру ског ху мо ри стич коса ти рич ног ду ха, ко ји се 
по ме ри са ти рич но сти мо же ме ри ти са срп ским са ти рич ним 
афо ри змом, уни кат ним у све ту то ком по след њих пет де це
ни ја, али је по те мат ском ди ја па зо ну и ми са о ном ка па ци
те ту (фи ло зоф ским и со циопси хо ло шким им пли ка ци ја ма) 
фе номен без прем ца.


