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МАЛА ПРИРУЧНА РИЗНИЦА

Мисленик 15-17

„Као што је у једном жиру затворен цео храст, тако је у историји људског ума затворена
историја космоса.” Божидар Кнежевић

„Тако је већ одавно овде у нас: ко је срчан и поносан тај брзо и лако губи хлеб и слободу,
иметак и живот, али онај који повије главу и преда се страху, тај опет изгуби толико од
самог себе, толико га страх поједе да му живот не вреди ништа.” Иво Андрић

„Када вођство поседује хладнокрвну храброст, онда се то непојмљивом брзином преноси
и на последњег човека, што казује да војска није само наоружана маса, него да је моћно
тело са властитом душом.” Ернст Јингер
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„Ко је неупотребљив човек? Онај који не зна ни заповедати ни слушати.” Гете

„Велика је невоља кад неко не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може.”
Јован Дучић

„Ко своју пожуду зна да задовољи паметан је. Ко зна да је обузда мудар је.” Кант

„Ти растеш ка памети, ја чезнем за мудрошћу. Зато је време да се заувек разиђемо.”
Владимир Путник

„Постоје велике биографије које у себи носе судбински преокрет, потпуну промену
погледа на свет. На пример, француски песник Лотреамон, после искуства непосредног
уметничког суделовања у пандемонијуму Малдорорових певања, доживљава
коперникански обрт и започиње стварање ‘нове поезије’ која је соларна, хијерархијска,
боготражитељска, дубоко европска. Слично се десило са Де Кириком, Далијем, Вајлдом,
Рембоом, па чак и са Вимом Вендерсом (након његовог холивудског искуства)...” Драгош
Калајић
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„Треба имати на уму да су у менталитету авангарде постојали нихилизам и
инфантилизам који су деловали узајамно.” Ренато Пођоли

„У демократском систему потребне илузије не могу да се намећу силом. Мора да се
уграде у свест људи рафинираним средствима. У тоталитарној држави мање је
потребно прихватање званичних истина. Довољно је да људи слушају. Оно што мисле је
од другоразредног значаја. Али, у демократији увек има опасности да независно
мишљење покрене неку политичку акцију, па је потребно да се таква опасност уклони у
основи.” Ноам Чомски

„Питао билтен билтена: колико си данас направио кретена?” Влада Булатовић Виб

„Једна велика цивилизација не може се уништити споља док се не уништи изнутра.” Вил
Дјурант

„Поверење у помоћ споља доноси несигурност и страх, поверење у самога себе даје
снагу и доноси радост.” Будистичка мудрост
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„С-а-м-о-ћ-а. То није кад осећаш да поред тебе нема никога, то је кад у твом животу
просто нема тебе.” Владан Матијевић

„Као сви људи који желе да ,исцрпу тему’, он је исцрпљивао своје слушаоце.” Оскар
Вајлд

„Они који се баве писањем а подложни су кичу треба строго да се клоне ма какве
узвишености. Сваки њихов покушај да буду узвишени је неподношљив.” Богдан Десница

„Никад се не може рећи толико мудрости колико се може прећутати глупости.”
Конфуције

„Чудесно се увек налази на путу обичних људи.” Пауло Коељо <
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