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Мисленик 21

„Памет је најправедније распоређен Божји дар. Нико се не жали да је нема довољно.”
Српска изрека

„Ако је Богу угодно да живим, онда он зна како да то уреди. Ако му није угодно, зашто
онда да живим?” Ава Форст, древни подвижник

„Si fractus illabatur orbis, impavidum efrimet ruinae.” „И ако се, здробљен, сруши свет, он ће
стајати усправан међу рушевинама.” Хорације

„Ко зида добро самим тим руши зло. Ко се пак окрене да руши зло брзо заборави зидати
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добро и претвара се у злочинца.” Свети Николај Српски

„Дуготрајно робовање и рђава управа могу толико збунити и унаказити схватање једног
народа, да здрав разум и прав суд у њему окончају и ослабе – да се потпуно извитопере.
Такав поремећен народ не може више да разликује не само добро од зла у свету око
себе него ни своју сопствену корист и очигледне штете.” Иво Андрић

„Ако нико не зна да исцрта врт, изгради храм, напише оду, прослави култ богова — како
је могуће обновити културу и цивилизацију, обновити радост живота и спознаје?” Жан
д’Ормесон

„Од последњег корака зависи први.” Рене Димал

„Пре него што кренете да тражите срећу, проверите: можда сте већ срећни.” Душко
Радовић
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„Писање је освета смртне руке.” Вислава Шимборска

„Трагичност изузетних људи мери се оним што су били способни да ураде, по
сопственом потенцијалу, а нису урадили.” Драган Ћирјанић

„Ко искрено и страсно љуби Истину, Слободу и Отаџбину, слободан је и неустрашив као
Бог, а презрен и гладан као пас.” Петар Кочић

„Неопходно је самопоштовање без надмености, самокритичност без малодушности.
Велике и моћне државе, неке од њих са искуством колонијалних завојевача, боље и
лакше су налазиле ту меру.” Драган Стојановић

„Циљ механизма дисквалификације и стварања комплекса кривице јесте да се успостави
политичко старатељство над државом-жртвом.” Слободан Антонић

„Напредак је очигледан. Некада смо имали земљу са више региона, сада имамо регион

3/5

Мисленик 21

са више земаља.” Бранислав Матић

„Смисао супротности је да једна другу осветле.” Д. Ј. Данилов

„Да би надмудрио мудрост, однегуј вештину слушања. Велики одговори сами себе
отварају.” Мирослав Антић

„Наше речи и дела морају да горе тихо и упорно као свеће у цркви, а не да праскају као
уличне петарде. Праскава туга исто тако и прође. А молитвена туга траје дуго и доноси
плода. Не оставља нас саме, немоћне и празне ни онда када се све заврши. Кад нови
талас заборава буде прекрио наше најновије страдање и нашу последњу срамоту.”
Драгослав Бокан

„Тежак је ваздух око нас. Стара Европа је обамрла у атмосфери мучној и порочној.
Материјализам без величине притиска мисао и спутава акцију влада и појединаца... Свет
умире давећи се у свом опрезном и подлом егоизму. Свет се гуши. Отворимо прозоре да
уђе слободан ваздух. Удахнимо дах хероја!” Ромен Ролан
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„Не признајем други знак надмоћности осим Доброте.” Бетовен

„Човек никада не може да побегне од издаје и од смрти.” Радован Караџић

„Све је као пре. Само је живот прошао.” Иван Буњин <
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