
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тамара Лујак 

 

 

            ДУША ЗНА 

 

       Ризница мудрости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моћ писане и усмене 

речи је огромна: то је моћ 

која нам подстиче 

уобразиљу и омогућава нам 

да схватимо да околности 

не морају да буду такве 

какве јесу. Моћ 

књижевности јесте у томе 

што нам допушта да се 

поистоветимо са другима, 

без обзира на то колико су 

различити на први поглед, 

те да схватимо да смо у 

основи сви исти. Њена моћ 

преобликује наша поимања 

и снове, и може да 

подстакне промене. 

Кејт Ален 
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Предговор 
 

 

Писци су попут пријатеља: волимо их, 

верујемо им, имају своје посебно место у 

нашем дому и с нестрпљењем очекујемо 

њихов поновни долазак (излазак нове 

приче, песме, романа), како би нас изнова 

разгалили, насмејали, одушевили, 

расплакали (и то се дешава међу 

пријатељима, зар не?)... Али, погледајмо 

мало боље чиме нас то писци 

придобијају. Све је у игри: и лепота и 

ширина одабране теме, начин на који јој 

је писац приступио, како ју је обрадио, 

начин на који нас је увео у свет који је 

исткао за своју, али и нашу душу, нове 

идеје које је са нама поделио, нова виђења 

старих ствари и проблема, стил, 

познавање теме са којом се ухватио у 

коштац, убедљивост целе поставке... Ово 

су само неки од чинилаца добре приче 

(сваки је роман, драма, песма... једна 

прича, тако да нећу посебно издвајати 

књижевне родове), али нису једини, нити 

најбитнији. 

Оно што чини костур, срж сваке приче 

јесте добра, складна реченица, лепа, 

узбудљива, несвакидашња слика коју нам 

доноси, открива. Бисери изнети у 

складном низу званом прича називају се 

афоризмима или, ако вам је драже, 

животним максимама. Максима је 

ванвременска мисао, јер се односи на 

искуство (појединца) које се може 

пренети/применити на друге. Максиме 

су оне ситне, ненападне мудрости 

посејане по дужем тексту (причи, 

роману) које нас грабе јаче и чвршће од 

текста у којем се налазе и воде кроз 

живот. Максима је живот исткан у једној 

реченици, мудрост за генерације које 

долазе. Mаксима је мудрост по којој се 

живи, а афоризам мудрост са којом се 

живи. Максиме су животна искуства 

преточена у најкраћа могућа упутства: 

како треба волети, учити, живети, 

мрети... Максиме су мисли водиље, камен 

темељац сваке приче, човека, друштва. 

Као такве одавно су заокупиле моју 

пажњу, те их најзад износим на светлост 

дана у виду једне, јединствене целине. 

Одлучила сам се да костур 

енциклопедије буде седмострук, што због 

значења самог броја, божанског,1 што 

због блога „Белег“, који уређујем од 

априла 2011. године, који је највећим 

својим делом посвећен афоризмима. 

Концепт енциклопедије ослања се на, 

седмоструки, концепт самог блога (1. 

Мисли за сваки дан, 2. Зрнце мудрости, 3. 

Зашто: Афоризам, Кратка прича, 

Фантастика, Хаику, Хаига, 4. Како 

(не)писати; 5. Приче, 6. Песме, 7. 

Афоризми): тако је грађа за књигу 

преузета највећим делом са Белега; потом 

је извучена, како из стручне литературе 

(књига о археологији, етнологији, 

митологији, драми, поезији, 

књижевности, бајкама; стручних 

 
1 Већ у семитско доба „свети број“ седам има 

космичко значење (седам небеских сфера, 

седам планета, седам зидова који ограђују 

Подземни свет). Број седам (као збир 3+4) био 

је број савршенства и потпуности. У нашој 

народној мудрости, како приповеда наш 

познати песник и прозаиста Лаза Лазић, три 

је број божанске природе, а четири број 

земаљске природе (четири стране света, 

четири годишња доба, четири точка на 

колима итд.). Четири и три чине број седам. 

То је укупност – слога земље и неба. 
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часописа итд.), тако и из интервјуа (које 

сам урадила) и белетристике: (хорор, 

(Н)Ф, крими) романа, збирки поезије и 

(хорор, (Н)Ф, крими) прича, стрипа, 

бајки, басни; али је и прикупљана уживо, 

од 1991. године, када сам записала прву 

мисао, на промоцијама, књижевним 

вечерима и радионицама, али и у 

свакодневном животу, у свакодневном 

разговору – тако су, дакле, настала 

поглавља: 1. Читај да би живео, мисли за 

сваки дан, 2. Књига буди, зрнце 

мудрости, 3. Духови слободе, народне 

мудрости, 4. С пријатељем си, како 

(не)писати, 5. Ткачи у тами, Зашто... 

афоризам, кратка прича, фантастика 

хаику, хаига, 6. Бржа од светлости, 

изречене мисли: Ловци на мисли, мисли 

о књижевности, Међу бисерима, 

афоризми из живота и 7. Мир мудрости, 

латински цитати. У енциклопедији су, 

тако, заступљени и старији, реномирани, 

писци, уметници, фотографи, сликари, 

музичари, вајари, песници, али и млађи, 

неафирмисани аутори, који тек стасавају 

под уметничким небом, али који, упркос 

томе, имају много тога да кажу. 

Литература дата на крају књиге није 

потпуна. 

Ако након читања, пошто склопите 

корице енциклопедије, будете далеко 

срећнији, испуњенији и целовитији, него 

што сте били пре читања, ако вас уз то 

максиме инспиришу да напишете своју 

причу, запишете своју мисао, мој је посао 

као приређивача вишеструко награђен. 

 

 

   Тамара Лујак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ЧИТАЈ ДА БИ ЖИВЕО 
 

 

         Мисли за сваки дан 
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Корист литературе 

састоји се у томе, што у њој 

можемо наћи становиште и 

узвишицу, откуд можемо 

прегледати наш садашњи 

живот. Она је полуга, којом 

се може живот покренути с 

места. 

Р. В. Емерсон 

А 

 

 

Абдурахман А. Вабери 

 

Ватрени лудаци иду у лов на 

нормалне и странце. 

 

Влага је царица. 

 

Има лудака племенитих у своме 

лудилу. 

 

Лудаци ћутолози наводе друге да 

причају. 

 

Свака махала има своју хорду лудака. 

 

Сваки лудак је потпуно својеврсно 

„лудило“. 

 

 

Аби Варбург 

 

Бог је у детаљима. 

 

 

Абрахам Линколн 

 

Готово сваки човек може поднети 

невоље, али ако желите да тестирате 

његов карактер, дајте му моћ. 

 

Ја корачам споро, али никад не идем 

назад. 

 

Шта год да си, буди добар у томе. 
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Авганистанска пословица 

 

Никад се не поуздај у срећу, него у 

себе сама. 

 

 

Агата Кристи 

 

Верујем да се сви, барем једном у 

животу тако осећају – да је крај, да не 

могу да наставе даље. 

 

Ви јесте господар замка, али будите 

сигурни да у њему постоји „прљави 

неваљалац“. 

 

Девојке које се лепо понашају неће 

доспети никуда. 

 

Дешава се да се и немогуће оствари. 

 

Добар савет се готово увек игнорише, 

али то није разлог да га не уделимо. 

 

Добра ствар подсвест. Она је данас 

девојка за све. 

 

Жена која има савест управљаће се 

према њој и неће поклекнути све док у ту 

савест верује. 

 

Жене су ђаволи када упере нож у вас. 

 

Завођење је старомодан злочин. 

 

Знам да је данас уобичајено бити 

сурово искрен и отворен, али никако не 

могу на то да се навикнем. 

 

Има много ствари на овом свету које 

умногоме личе једна на другу. 

Интересантно је како се одређени тип 

људи увек исто понаша. 

 

Јака личност не говори увек све што 

зна. 

 

Једна добра препирка прочишћава 

ваздух. 

 

Једна од омиљених женских илузија је 

мисао да може да промени развратника. 

 

Када из властитог искуства сазнате 

шта значи ужас, наоружани сте против 

свега у животу. 

 

Када је човек стар, све прима к срцу. 

 

Кад човек има прилику да посматра 

људску природу, никад не губи време. 

 

Кригла пива често развеже и најлењи 

језик. 

 

Колико год су узани путеви који воде 

до њих, ниједно живописно село није 

безбедно. 

 

Корисно је знати правила – ако ни због 

чега другог, онда да бисмо их 

прекршили. 

 

Лепота је, можда, опасан иметак. 

 

Људи не размишљају – нарочито 

млади. 

 

Људска природа је свуда иста. 

 

Људско памћење је веома кратко. 
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Мењамо се, то је правило које никога 

не мимоилази. 

 

Ми пролазимо кроз живот попут воза 

који јури кроз мрак ка незнаном циљу. 

 

Навике су необична ствар. Људи 

никада не знају да их имају. 

 

Најјачи је онај напор који је сталан и 

трајан, најгоре осећање оно које се 

скупља дан по дан. 

 

Најчешће је одговорност подједнака. 

 

На овом свету има много тужних 

ствари. 

 

Неки од нас имају ту срећу да се ретко 

суочавају са изазовима. Међутим, куцне 

час и тој неколицини. 

 

Нема ничег окрутнијег од гласина и 

нема ничег тежег него супротставити им 

се. 

 

Не може се испољити енергични 

карактер кад се користи само једно „да“ 

као одговор. 

 

Не можеш да ми кажеш ништа о 

људском уму што би ме запањило или 

изненадило. 

 

Не можеш знати док не пробаш. 

 

Необично како очи умеју да се 

поиграју са човеком. 

 

Не признајемо заиста важне тренутке 

у животу док не буде прекасно. 

Никада мешање у животе других људи 

није донело ничега доброг. 

 

Никад не реци да је ико ван сумње. 

 

Никад није превише рекламе. 

 

Обично се испостави да су и највеће 

кукавице много храбрије него што се 

мисли. 

 

Они који највише чувају ствари, 

најчешће и остају без њих. 

 

Подсвест никад не заборавља. 

 

Постоје ствари које су много важније 

од новца. 

 

Претпоставке су опасне. 

 

Приватни проблеми су мање-више 

јавно власништво. 

 

Просечна интелигенција понекад је 

најопаснија. Не одведе човека довољно 

далеко. 

 

Разбијено посуђе доноси срећу, али 

само археолозима. 

 

Само људи које волиш, могу ти 

учинити живот неподношљивим. 

 

Свако од нас има неке своје изазове 

који су нам разумљиви. 

 

Свашта се може постићи уз помоћ 

сујеверја. 
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Сви веома личе једни на друге. На 

срећу, вероватно тога нису свесни. 

 

Сви грехови бацају дуге сенке. 

 

Сви ми добро познајемо сопствени 

пол. 

 

Слабић који се осећа угрожен, 

опаснији је од неког храброг човека. 

 

Стваран живот стаје тамо где он хоће. 

 

Судбина, без сумње, зна најбоље. 

 

Чак и најслабија животиња, када је 

сатерана у ћошак, постаје способна за 

незамислива дела. 

 

Човек не сме превише да размишља о 

томе ко је крив – важно је ко је недужан. 

 

Човек никада није сигуран са женама. 

 

Човек понекад погледом ухвати искре 

нечијег живота и не може да не 

размишља о њима. 

 

Човек само једном може да умре. 

 

Човек се не љути на оне према којима 

је равнодушан. 

 

Човек упозна људе са сваке стране. 

 

 

А. Г. Матос 

 

Постати човек је лепше него постати 

краљ. 

 

Агнес Риплајер 

 

Није лако наћи срећу у себи и није 

могућно наћи је нигде другде. 

 

 

А. Д. Александров 

 

Истина носи у себи лепоту и моралну 

снагу. 

 

 

Аделберт фон Шамисо 

 

Ако је човек једном нешто изгубио не 

значи да то не може никад више наћи. 

 

Говорити је добро, писати боље; 

штампати је најбоље. 

 

Злато крчи многе путеве и чини лаким 

и оно што изгледа немогућно. 

 

Иако се злато на земљи толико цени, 

има многих ствари које су скупље и од 

злата. 

 

Из пуног пехара пили смо много 

сласти и много горког бола. 

 

Истина припада свима. 

 

Нека вас оговарају, грде, осуђују, 

затварају; дозволите и да вас обесе, али 

објавите своју мисао. То није право, већ 

дужност. 

 

Немој бити тврдица. 

 

Не утекосте својој судбини... 
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Нећу можда радити мудро, али ћу 

радити право. 

 

Ни једна истина не може бити 

прихваћена без мученика. 

 

Није све мртво што је покопано. 

 

Ова тешка казна није ме погодила без 

раније кривице. 

 

Свако мисли на своју корист на овоме 

свету. 

 

Скупите снагу, па свршите лепо што 

сте почели! 

 

Слуга може бити частан човек. 

 

Смрт ми је била у срцу. 

 

Уживао сам све части и поштовања, 

захваљујући своме злату. 

 

Чудне ћуди стоје добро богатим 

људима. 

 

Шта помажу крила човеку који је 

окован у гвоздене ланце? 

 

Што сте пропустили да сад лака срца 

учините, мораћете после, кад буде касно, 

из мрзовоље и из досаде. 

 

Што човек испочетка неће, то после 

често жели. 

 

 

 

 

 

Аднадин Јашаревић 

 

Ако се дуго, дуго загледате у лице 

пролазницима, открићете оне међу њима 

који су већ мртви. 

 

Библиотека влада човеком. 

 

Далековидост не мора бити врлина. 

 

Док језици раде, све друго мирује. 

 

Живот или сан, путовање је између два 

почетка. 

 

Запловивши у даљину са окушаних, 

родних обала, напуштамо и себе. 

 

Идеја о лепоти и идеја о боли 

нераскидиво су повезане. 

 

Књиге јесу опасне, на многе начине. 

 

Лавиринт је у свему. 

 

Лепота је почетак ужаса, јер је тако 

лепа да јој не можемо одолети и јер мора 

пропасти, јер ћемо је изгубити. 

 

Љубећи мрзимо. 

 

Људе ништа не може обрадовати и 

задовољити као прилика да униште 

лепоту. 

 

Мало ко успева да се заустави у 

великој трци ка крају свих ствари, застане 

и живи у себи, или илузији о себи. 

Најлакши пут се обично покаже 

лошим решењем. 
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На савременим је писцима да попуне 

митолошку прошлост. 

 

Наше ја расте и никада га не успевамо 

достићи и упознати – увек је далеко и 

недодирљиво, испред нас. Можда због 

тога не знамо да живимо у себи, 

непрекидно окренути ка прошлости, 

сећањима, ка оном делићу себе који 

успевамо осмотрити и које одавно није 

ми. 

 

Не знам куда – али, поћи морам. 

 

Не могу, а да не мрзим тог малог 

славодобитног, надменог, слепог створа 

(човека). 

 

Није ли цели свет постеља за живе и 

мртве? 

 

Нико као поморац не зна истинску 

вредност и значење настанка на неком 

чврстом острву, док све друго око њега 

протиче. Није ли цели живот тек сан 

садржан управо у тим кратким 

тренутцима када смо у стању 

супротставити се свеопштем кретању, 

укопати се попут упорног речног камена 

испод брзака. 

 

Нико се не може вратити с путовања 

исти, непромењен. 

 

Ништа не може болети или 

престравити попут рађања живота. 

 

Ништа под капом небеском није 

једноставно. 

 

Ништа под небом није тише од смрти. 

Осврнувши се у прошлост увиђамо 

како је живља, опипљивија, него 

садашњост: нисмо је свесни све док се не 

претвори у непоправљиву сабласт која 

подсећа на нас сада. Таква је навада људи 

– очи су им увек окренуте уназад, у 

минулим данима трагају за одговорима 

на питања која живе данас. 

 

Писање је највећи грех, а писци 

највећи грешници. 

 

Само једна књига лавиринт је затворен 

унутар корица. 

 

Све прочитано слаже се на мање више 

уредне полице похрањене у сивој маси. И 

одређује нас, све наше промишљање и 

делање. 

 

С лоптом у руци си не можете крчити 

пролаз кроз живот. 

 

Снове понекад можете дотакнути. 

 

Снови рађају чудовишта. 

 

Снови су заводљиви, попут обећања, 

отварају вратнице немогућег. 

 

Стварност није саздана од атома него 

од снатома. 

 

У мушкарца је материца у глави! 

 

Универзум снова претходи стварном 

универзуму. Што сањамо постаје. Можете 

дотаћи снове кад их остварите. 
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Аднан Репеша 

 

Туга никад не прође. 

 

 

Адолф Апија 

 

Дете је рођени уметник. Код детета је 

нарочито изражен дар имитације 

стварности. 

 

Дете у машти налази најбољи део 

радости својег постојања, која му 

омогућује да подноси „недаће 

свакодневног живота”. 

 

 

Адолф Рудњицки 

 

Свет је умро, покрети које свет обавља 

нису покрети, то су сенке, то су сећања на 

покрете. 

 

 

Адријан Сарајлија 

 

Ако тактика једном подбаци, не значи 

да је треба мењати. 

 

Савршентство је заразно. 

 

Смрт од глади је заиста страшна. Без 

трунке достојанства. 

 

 

Аида Шечић 

 

Мрзим стварност. 

 

 

 

Ајзак Марион 

 

Веома је тешко узети свој живот 

озбиљно када га сагледаш у целини. 

 

Искреност је нагон који ме је много 

пута довео у невољу. 

 

Када стигнете до краја света, тешко да 

је важно којим сте путем ишли. 

 

Како је то само велика одговорност, 

бити морално биће. 

 

Која чудесна ствар није започела 

помало застрашујуће? 

 

Мрачан је свет у којем живимо. 

 

Не постоје правила за овај свет. Ако и 

постоје правила, ми их доносимо. 

 

Не постоји идеалан свет који би 

требало да чекаш. 

 

Не постоји стандард за то како би 

ствари требало да се одвијају у животу. 

 

Прошлост има своје границе. 

 

Сваки део света распада се својим 

темпом. 

 

Свет је лажов. Његова ружноћа је 

толика да се не може поднети; а 

повремена лепота чини све још горим. 

 

Свет је увек онакав какав је сада, а на 

теби је да на њега одреагујеш на овај или 

онај начин. 
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Смешимо се, јер је то начин да се спасе 

свет. 

 

Толико је начина да се живот прекине. 

 

Упркос свим напорима историчара, 

научника и песника, постоје ствари које 

никада нећемо сазнати. 

 

 

Ајн Ранд 

 

Питање није ко ће да ми дозволи, већ 

ко ће да ме заустави. 

 

 

Ала Татаренко 

 

Сан је пут ка бесмртности. 

 

Албанска пословица 

 

Боље један дан соко него сто година 

стрвинар. 

 

Ко своје запоставља, туђем се клања. 

 

 

Албер Ками 

 

Ако је човекова судбина неправедна, 

једини начин да је савлада јесте да сам 

буде праведан. 

 

Богат само сумњама. 

 

Добра воља, ако није просвећена, може 

да учини исто толико зла, колико 

и злоба. 

 

И победе имају своје терете. 

Искреност сама по себи није увек 

врлина. 

 

Истина је тајанствена, недохватна, 

увек је треба освајати. 

 

Не бих могао да живим без своје 

уметности. 

 

Нема живота без дијалога. 

 

Свака генерација се несумњиво осећа 

позваном да преуређује свет. 

 

Сваки човек, а поготово сваки 

уметник, жели да буде признат. 

 

Сви ми имамо силну потребу за 

размишљањем. 

 

Слобода је опасна, и тешко је живети 

са њом као и у њеном одсуству. 

 

У тежњи за бољим, често се одајемо 

најгорем. 

 

Храброст у животу и таленат у раду. 

 

Чистота, ма шта се о њој мислило, није 

никаква пустош. 

 

 

Алберт Ајнштајн 

 

Ако желите да вам деца буду 

интелигентна, читајте им бајке. 

 

Ако је А успех у животу, тада је А 

једнако X плус Y плус З. X је рад, Y је 

игра, а З је држати језик за зубима. 
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Кад човек седи један сат с лепом 

девојком, то вам се чини као минут. Али 

нека седи једну минуту на врућој пећи - 

то је дуже од једног сата: то је 

релативност. 

 

Не знам којим ће се оружјем водити 

трећи светски рат, али знам да ће се 

четврти водити колцима и камењем. 

 

Никад немој одустати од онога што 

заиста желиш. Човек са великим сновима 

је моћнији од онога са свим чињеницама. 

 

Оног тренутка када прихватимо своја 

ограничења можемо их превазићи. 

 

Постоје два начина да проживите 

живот: један је – као да ништа није чудо; 

други је – као да је све чудо. 

 

Разлика између прошлости, 

садашњости и будућности је само 

илузија, ма како истрајна може да буде. 

 

Срећан човек је исувише задовољан 

садашњошћу да би се превише бавио 

будућношћу. 

 

Ум је попут падобрана - 

функционише једино ако је отворен. 

 

 

Алберто Мангел 

 

Ако се правда задовољи, можда и 

постоји нада. 

 

Друштво је врло кварљива целина и 

мора одговарати зато што је произвело 

много шкодљиву робу. 

Ерос нестаје када Психа покуша да га 

спозна. 

 

Жеља обично обликује нашу 

стварност. 

 

Живети у садашњости: дефиниција 

пакла. 

 

Занимљиво је како један дан може да 

се отегне до у бескрај, а неколико година 

да се сажме у пет речи. 

 

Занимљиво је како нам најбаналнија 

места приуште сусрете чије су последице 

озбиљне. 

 

Зар није дирљива апсолутна вера 

заљубљених? 

 

Злу није потребан разлог. 

 

Изван не, али у кревету, за мене је све 

сан. 

 

Издаја има своје уметнике. 

 

Има нас много који ткамо у тами. 

 

Има нечега у простом седењу напољу, 

у мраку, што омогућава неспутан 

разговор. Тама подстиче говор. Светлост 

је нема. 

 

Интелектуална моћ долази из 

знатижеље. 

 

Искључиво је наша кривица када 

свесно бирамо заборав уместо сећања. 
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Један избор искључује други, онај који 

није начињен. 

 

Како се слава чудно преокрене! 

 

Категорије су искључиве; читање није 

– или не би требало да буде. Какве год 

категорије се изаберу, свака библиотека 

тиранизује чин читања и присиљава 

читатеља – знатижељног читатеља, 

пажљивог читатеља – да спаси књигу из 

категорије на коју је осуђена. 

 

Ми лично, а не наше технологије, 

одговорни смо за сопствене губитке. 

 

Ми се на све навикавамо, па, чак, и на 

заборав, можда. 

 

Младост воли све да проба. 

 

Наша цивилизација је шупља превара. 

У њој се изгубила сва забава у животу. 

 

Неки људи су отелотворење свог 

посла: они су стопроцентни столари, 

гитаристи, банкари, песници у својој 

најдубљој суштини. Јер ни када не 

престају да то буду: били су то у мајчиној 

утроби, а то ће бити и након последњег 

удисаја, када постану прах и, практично, 

део наше атмосфере. Сваког дана, драги 

пријатељу, ми удишемо пепео многих 

официра, педикира, проститутки... 

 

Не можемо бити поштеђени тог 

лутања, које се чини саставним делом 

наше природе. 

 

Не треба се уздати у спољашњи 

изглед. 

Ниједан писац никада није довољно 

успешан по сопственим критеријумима. 

 

Новина као промена није пријатељица 

успеха. 

 

Осим забаве, постоји нешто друго што 

добијамо читајући у кревету: посебан 

осећај приватности. Читање у кревету је 

самосталан чин, непреносив, ослобођен 

уобичајених друштвених конвенција, 

невидљив за свет, и узбудљив, с 

призвуком забрањеног, јер се догађа 

између чаршава, у царству пожуде и 

грешне доколице. 

 

Памћење је моћ. 

 

При светлости читамо оно што су 

други замислили, у тами замишљамо 

сопствене приче. 

 

Повезивање књига с њиховим 

читаоцима није налик ни једној другој 

вези између предмета и њихових 

корисника. 

 

Прошлост је бесконачна библиотека. 

 

Прошлост је полица са књигама 

доступна свима, бесконачни извор онога 

што потом постаје наше чином достојног 

присвајања. 

 

Рај се одређује нашом спознајом пакла. 

 

Ред рађа ред. 

 

Речи са страница вапе за светлошћу. 

Тама, речи и светлост стварају 
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делотворни круг. Речи уносе светлост у 

биће. 

 

Реч ће увек надживети пут. 

 

Са дванаест или тринаест година не 

желимо да нам ишта буде чудно, али 

истовремено нас управо оно што нам је 

чудно неодољиво привлачи. Привлачи 

нас и ужасава. 

 

Само поседовање књиге подразумева 

друштвени статус и интелектуално 

богатство. 

 

Свака отеловљена душа по својој 

природи судбински је осуђена да пати и 

ужива у самоћи. 

 

Сваки аутор се открива у својим 

прилозима. 

 

Сваки уметник зна да је 

несавршентсво његова судбина. 

 

Свако ко је бар једном ставио речи на 

папир никада више не престаје да пише, 

чак и кад пише. 

 

Све су класификације на крају 

произвољне. 

 

Свет је увек довољно велики да угости 

још једно чудо. 

 

Сви су људски животи, на крају 

крајева, исти. Дезоријентисани, тешки, 

несхватљиви. Али, исти. 

 

Слаби су путеви пути, и они који нису 

осетили пробадање ексера и трња не 

могу се одбранити од зала овога света. 

 

Слепило и старост различити су 

облици самоће. 

 

Сликар, вајар, архитекта и песник... 

здружују физички с мисаоним светом. 

 

Смех је универзалан у истој мери 

колико и озбиљност, и обухвата цео свет, 

историју, друштво и виђење света. 

 

Спој кревета и књиге пружао ми је 

неку врсту дома у који сам знао да се 

могу вратити, из ноћи у ноћ, под било 

којим небом. 

 

Срећа се заслужује, на њу се не полаже 

право. 

 

Схватање да су неке књиге намењене 

очима одређене скупине, старо је као и 

сама књижевност. 

 

То је задатак оног ко преживи: да 

прича, да изнова ствара, да измишља, 

зашто да не, туђу причу. 

 

Увек мислимо да смо у сваком открићу 

сами, и да је свако искуство, од смрти до 

рођења, застрашујуће јединствено. 

 

У детињству и већем делу 

младалаштва, оно што ми је књига 

говорила, без обзира колико 

фантастично, било је истинито у 

тренутку када сам читао. 

 

У мојој руци, књига памти двапут. 
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У царству слова све се зна. 

 

Чекање је уметност. 

 

Читалачка амбиција не познаје 

границе. 

 

Читање је за Борхеса начин да буде 

сви они људи за које је знао да никад неће 

бити. 

 

Читање у кревету истовремено и 

отвара и затвара свет око нас. 

 

Човек више може да научи из прича 

него из проповеди. Приче те више наводе 

на размишљање, јер не воде увек јасно ка 

суштини. 

 

 

Алберто Фугет 

 

Понекад, без ичије воље, искрсну ни 

из чега приче, и човек заборави да их 

сними. 

 

Човек је оно што на крају испадне. 

 

 

Алек Ковен 

 

Пакао постоји и сада знам да његов 

ужас почива на крхотинама раја. 

 

 

Александар Бјелогрлић 

 

Кад си млад, чини ти се да свет настаје 

са тобом, а када остариш, чини ти се да са 

тобом умире и свет. 

 

Раздаљине су само стање ума. 

 

Сваки човек има избор. 

 

Судбина каткад шеретски укрсти 

небеске сфере. 

 

 

Александар Грин 

 

Боље ноћити код лудака, али у топлој 

просторији, него на улици. 

 

Величанствено у природи одговара 

само јаким духовима. 

 

Вино је течност, која је способна да 

претвори тугу просту – у  тугу слатку и 

штавише (људска особност) – 

самозадовољну. 

 

Где је пак то наше поуздање да сви 

нисмо мали ђаволи који тако 

немилосрдно стварају логичке закључке? 

 

Глупани, за сумњиво злато дана 

мењају истински дијамант ноћи. 

 

Дани нису карте. 

 

Дете живи у човеку до седих власи. 

 

До неког степена вино изједначава 

људе. 

 

Дух свакодневног живота често окреће 

главу од огледала које му усрдно подмећу 

беспрекорно писмени људи, који говоре 

ружне речи по новом правопису са истим 

успехом с каквим су то чинили по 

старом. 
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Живот без контраста је незанимљив. 

 

Живчани људи стајаше ме пола 

живота. 

 

Земља шкрто ствара нове врсте 

биљака, животиња и инсеката. 

 

Једноставност, ми јој или не верујемо, 

или је не видимо. 

 

Јести, пити и љубити – то је нешто 

неоспорно. 

 

Кад се човек осећа добро, другима то 

увек смета. 

 

Људска је душа на продају. Што је већа 

– то је скупоценија. 

 

Можда би било добро изгубити разум. 

 

Не испада све онако интересантно 

како замислиш. 

 

Нема на свету веће и неизражљивије 

радости него што је узбуђено лице жене. 

 

Неостварљиво је исто тако остварљиво 

и могућно као шетња ван града. 

 

Нико не може присилити људе да 

превише размишљају. 

 

Одавно сам размишљао о сусретима, 

првом погледу, првим речима. Они се 

памте и дубоко урезују ако није било 

ничег сувишног. 

 

Помислите само, како слатко спавају у 

зору сви они који чувају своје добро. 

Постоје три света – леп, диван и 

божанствен. Леп – то је земља, диван је 

уметност. Божанствен свет – то сте ви. 

 

Постоји она савршена чистота 

карактеристичних тренутака који се у 

потпуности могу претворити у реченице 

или цртеж. То и јесте оно у животу што 

представља зачетак уметности. 

 

Поступци најбоље говоре. 

 

Природа не трпи празнину. 

 

Радозналост је неуништива. 

 

Раздражени океан се не смирује одмах. 

 

Свака је прича убедљива само ако су 

присутне ситне чињенице, понекад 

неочекивани и ретки детаљи, понекад 

једноставни, али који увек остављају јачи 

утисак него голи костур догађаја. 

 

Сећања на нека места, нарочито у 

младости, могу да буду веома 

интензивна. 

 

Сликарство, музику, поезију стварају 

унутрашњи светови уметничке маште. 

 

Тако живот зна да замори и тако се код 

многих испољава умор, душа и тело се 

задовољавају глупим ситницама, 

одговарајући свему гримасом суморне 

равнодушности. 

 

Тешко је бити сам. 

 

Тужан призор представља човек. 
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У извесним случајевима лице и речи су 

нераздвојни. 

 

Улога сотоне није лошија од осталих, 

па да видимо. 

 

Уметност захтева жртву. 

 

У нама увек побуђују интересовање 

они који одговарају нашој представи о 

човеку у извесном положају. 

 

Човек који је добио први пољубац од 

жене не зна сутрадан шта ће с рукама и 

ногама, читаво тело, осим срца чини му 

се као несносан терет. 

 

Што је већа власт, то је већа туга. 

 

 

Александар Дима 

 

Велико дрвеће привлачи муњу. 

 

 

Александар Дудић 

 

Бежањем би требало да убедимо себе 

да ћемо негде побећи. У основи да ћемо 

остати исти. Ствар је, међутим, много 

сложенија. 

 

Некад је боље само чекати. 

 

У причи се увек нешто изгуби од 

тренутка када размишљамо, а затим 

покушавамо да реконструишемо 

закључено. 

 

 

Александар Живковић 

Човек често види само оно што жели 

да види. 

 

 

Александар Жикић 

 

Сама тежња ка врху чини га освојивим. 

 

 

Александар Ивановић 

 

Свака је смрт по једна пропаст света. 

 

 

Александар Марковић 

 

Безнађе је магнетска сила. 

 

Боли то, кад те жацну где си најтањи. 

 

О…  ОТУЂЕЊУ? 

Гледам како дуж граница земаља ничу 

бодљикаве жице, и питам се... Да ли то из 

глупости људске сами себе полако 

затварамо у логоре? Ограђујемо се(бе), 

наводно од других, али се(бе) ограђујемо. 

Ако је тако, ко нас је(бе) на то натерао? 

 

Не волим да замишљам, али ми се 

намеће, како исте такве бодљикаве жице 

ничу у свакој кући и стану, дворишту, 

гдегод неко неком смета. Уместо трећег 

светског рата, прва свеопшта изолација. 

 

Најновија допуна: 

 

Изолација је почела са избеглицама, а 

сада је одједном постала свеопшта и 

пожељна... неко би већ из тога извукао 

неки занимљив закључак, сигуран сам. 
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Добре намере обично остају само 

добре намере. 

 

Душа зна. 

 

ЈОШ О ПРОЛАЗНОСТИ 

Живот је трептај у тами. Шта стане у 

трептај, стане. 

 

За друге смо само оно што виде у 

нама, или што мисле да знају о нама. 

 

За многе ствари немам име. 

 

Зар је важно, када једно од двоје људи 

више не жели да види оног другог? 

Чињеница је да оно „ми“ више не 

постоји, да је то крај. Брисање. Смрт оног 

чудесног створења које је мање од двоје, а 

више од једног. Знам да знаш о чему 

говорим. Када говоре о томе, парови га 

називају „ми“. 

 

Зенице. Кључаонице бездана. 

 

Избор постоји и тамо где се чини да га 

нема. 

 

Има тако чудних дана. 

 

Имена нам додељују због других, да 

би нас некако обележили. И да бисмо 

били упамћени. 

 

И мрак мора да једе. 

 

Јава и уобразиља играју жмурке у 

којима се никада не проналазе. 

 

Како је лепо не знати. 

 

Ка светлости, и у њу. 

 

КЉУЧ ЗА ЧИТАЊЕ 

(И КО ЗНА ШТА СВЕ ЈОШ) 

У овом нашем животу најсмешнији су 

покушаји да будемо озбиљни. 

 

Лудом радовање, кад се понадаш у 

женску памет. 

 

Људима је у суштини свеједно ко им је 

вођа, докле год су им нагони задовољени. 

 

Мирнији си кад имаш контролу. 

 

Миш или пацов, мачки је свеједно, кад 

је стари ловац. 

 

Мрак некада зна да буде загушљив. 

 

Невин као смрт. 

 

Овладаш ли људским нагонима, 

владаћеш и људима. 

 

О БОГОВИМА 

Бог је човек. Човек је бог. Немоћни бог. 

Слободан је да уради било шта, и 

немоћан да уради богзна шта. 

 

О ГУБИТКУ 

Зашто овај бол нема утехе? 

Зато што је утеха узрок овог бола. 

 

О ДОБРИМ НАМЕРАМА 

У реду што ми све то говоре у доброј 

намери, али зашто притом кришом 

свршавају? 

Добронамерност душебрижника је, да 

се не лажемо, аутоеротичне природе. 
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Ко су они? Сви они који друге људе 

користе као одскочну даску, опијају се 

туђом несрећом да би били срећнији, 

стављају под лупу туђу ружноћу да би 

себи изгледали лепше, и уопште се 

несебично баве другима да се не би 

бавили собом. 

Њихов ред нужно обитава у близини 

туђег хаоса. 

Њихова љубав према ближњима је као 

парни чекић. 

 

О ЗДРАВЉУ УМА 

Понекад ме облије хладан зној, кад 

напрасно постанем свестан себе и 

чињенице да у ствари немам никакав 

план у животу. Помислим да нисам 

нормалан што тако живим. Онда 

окренем ствар, и назовем то здравом 

самокритиком. Ум је, као и све друге 

ствари, здрав колико му то допустите. 

Довољно му је муке да схвати оно што га 

окружује да би се бавио самим собом. 

 

О ЛЕПОТИ ЖЕНЕ 

Женска лепота је чисто мушка ствар. 

Жене о лепоти других жена најчешће 

стварају суд на основу онога шта мисле 

мушкарци, углавном супротан, углавном 

из љубоморе. Када жена каже за другу 

жену да је лепа: 

а) или изабере неку за коју верује да је 

мање лепа него она 

б) или хоће себе да представи као 

широкогруду (читај: такође лепу) 

особу… 

ц) или ја тражим невољу паметовањем 

на ову тему. 

 

 

 

О ЛУДИЛУ 

Они у лудницама не умеју да лажу, а 

то је већ озбиљан поремећај. 

Затворили су их тамо да их заштите од 

суровости нормалних. 

Лудило је последица недостатка који 

се зове танка кожа. 

 

О (ОВОМ) ВРЕМЕНУ 

Много је мрака, превише. За сваким од 

нас вуче се пелерина изаткана од твари 

таме, тешка и хладна, неутешна. 

 

Оно што се мени чини не мора да буде 

истина. 

 

О ПЕРСПЕКТИВИ 

О каквом то милосрдном богу 

говориш? Ћути, молим те. Видиш ли ове 

мраве, како миле у прашини? Ходамо 

изнад њих као џинови, а тако и мислимо 

о себи и о својим поступцима. Наши 

проблеми су толико озбиљни, наше 

судбине осовина свемира, па заокупљени 

тако узвишеним стварима и не 

приметимо када згазимо мрава. А ако се 

само попнеш на врх неког солитера, 

мраве више нећеш ни видети, док ћеш 

нас, џинове, видети као малочас мраве, 

како милимо, ситни и безначајни, 

путањама које одозго изгледају 

бесмислено. Мислиш да нас бог не види 

исто тако, са свог високог стајалишта? И 

да га је брига за нас? Уосталом, ако је бог 

заиста начинио човека по свом лику, 

ствар постаје сасвим јасна. 

Има ли места за грижу савести када 

згазиш бубашвабу, или упљескаш 

комарца? Кога брига, кажеш, то је гамад. 

Рецимо да је тако, али одакле онда 

самосажаљење када те живот нагази, кад 
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од тебе направи флеку? Чему кукњава? 

Комарац убада, бубашваба загађује, а ти, 

јеси ли сигуран да спадаш у корисна 

бића? Баш никог ниси повредио, ништа 

ниси запрљао? Ко ти гарантује да нас оно 

нешто изнад нас није по свом нахођењу 

уврстило у гамад, нешто по чему се гази 

без размишљања? 

 

О ПИСАЊУ 

Тежња да оно на шта си траћио живот 

оставиш другима да и они мало траће 

свој на исто. Када се довољно људи бави 

бесмислицама, оне престају да буду 

бесмислице. Успут, када се довољно људи 

бави озбиљним стварима, оне постану 

мање озбиљне. 

 

О ПИСАЊУ 

Писање је моја детубација. Писање је 

паста за зубе, а ја туба. Не знам ко или 

шта притиска тубу да пође паста, само 

осетим како притиска. И знам да ће опет, 

јер паста мора да изађе да би се опрали 

зуби. 

Већ чујем дежурног дислектичара како 

пита: „Како, како? Нисам добро чуо… 

Мастурбација?“ 

 

О ПРИЛИКАМА И ПРЕПРЕКАМА 

Кад смо били наивни, кад смо били 

мали, нисмо знали за ситницу што се зове 

али. Порасли смо, научили то што нисмо 

знали, па ипак нам још на путу та 

ситница али. Све смо с муком зарадили, 

ништа нисмо крали, но за успех сметало 

нам то проклето али. Живот нас на крају 

сломи, на колена свали, и залуд се 

осврћемо, нема више али. Све до краја 

нисмо знали то што знамо сада, да се та 

ситница али презивала нада. 

О РАДОСТИ, ИЛИ ШТА ЈЕ СРЕЋА 

Срећа није не знам шта. Људи греше 

када мисле да је увек тамо где они нису. 

Срећа је кад човек напуни плућа свежим, 

питким ваздухом, када заплива кроз 

прозирну воду, глатку као огледало, када 

у устима пусти сок из ћелијице црвеног 

грејпа. Када је у друштву оних до којих 

му је стало. 

Постоји и срећа у оном другом смислу, 

неки је знају као Талију, други је 

поистовећују са успехом, али то је само 

маскирана случајност. 

 

О СВЕСТИ 

Шта смо ми? Очи васељене? Васељена 

је у том случају Медуза, која се погледала 

у штит. Колико је наде тамо видела, 

толико је има за нас. 

 

О СМИСЛУ 

Када смо неком потребни, чини нам се 

да ипак, ето, има смисла. А смисао нам је 

из неког не баш јасног разлога 

неопходан. Могло би се рећи да је смисао 

у ствари потреба. Потребно је, дакле, да 

будемо потребни. Како је све једноставно. 

Ваљда сам и ја, овако бесмислен, неком 

потребан. Ако је и само зато да би тај 

неко пронашао сопствени смисао, добро 

је. Има смисла. Јер и мени треба неко 

коме ћу бити потребан, ако разумете шта 

хоћу да кажем. 

 

О СТВАРИМА УОПШТЕ 

Дефинитивно би требало више да 

размишљамо о стварима. Да бисмо их 

смислили. Ако желите да вам се нешто 

оствари, мислите о томе. Интензивно. 

Мисли су поруџбине. Чак и о 

неостваривом мора да се мисли да би се 
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закључило да је неоствариво. Али када се 

нешто смисли, на пола пута је до 

остварења. А онда, ко зна? 

 

О ТОЛЕРАНЦИЈИ… И ИЗУЗЕЦИМА 

Треба да будемо спремни да људе 

волимо упркос томе какви су, јер није 

лако волети их такве какви су. 

Али… и поред силног труда, ето баш 

никако не успевам да поднесем оне 

којима је увек најгоре тамо где су, и 

кукају што нису негде другде. 

То не може да заобиђе ни оне са 

којима су, на овај или онај начин. 

 

Писање је тежња да оно на шта си 

траћио живот оставиш другима да и они 

мало траће свој на исто. 

 

Сама чињеница постојања је толико 

чудесна да ништа заправо није немогуће. 

 

Самоћа је највећа у гомили. 

 

Свако има своје место и држи га се. 

 

Све је ствар дисциплине. 

 

Све пролази и нестаје. 

 

Свест и није ништа друго него болест. 

 

Свет је, на крају крајева, можда ипак за 

свакога другачији, оно што сам видиш. 

 

Смрад је прелазан. 

 

Со, шећер и бибер нису основни 

зачини, већ је то смисао. 

 

Талас није море. 

Тишина бесконачности заправо је тихо 

певушење. 

 

Улаз је постао излаз. Све је релативно. 

 

Цео човек мало коме треба. 

 

Човек је прилагодљиво биће. Може да 

се навикне на било шта, ако престане да 

обраћа пажњу. 

 

Човек научи да цени друштво тек кад 

остане без њега. 

 

Што је човек више уложио у „ми“, то 

му после свега остаје мање од „ја“. 

 

Што се не зна, не може да смета. 

 

 

Александар Николић 

 

Хладан је пољубац онога ко више није 

човек. 

 

 

Александар Новаковић 

 

Велике речи нису потрошене. 

Потрошени су само ситни људи који су 

их злоупотребили. 

 

Нисмо ствараоци стварања ради, већ 

стварамо зарад истине. 

 

Права жеља се жели цео живот. 

 

Успех води ослобађању. 

 

Успех није вино и губи укус са 

годинама. 
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Александар Пушкин 

 

Неизвесност сваког тишти. 

 

 

Александар Солжењицин 

 

Због те двојности, због те одрвенеле 

неосетљивости према туђој, далекој 

несрећи не може се кривити људско око: 

таква је људска природа. 

 

Не треба од уметника ништа да 

захтевамо – али да га подсетимо, да га 

замолимо, да га позовемо и подстакнемо 

– нека нам буде допуштено. 

 

Никада нећемо постићи победу ако не 

будемо имали храбрости да се жртвујемо. 

 

Први корак простог, храброг човека 

јесте – не пристајати на лаж. 

 

Премоћ не може да се заклони ничим 

осим лажју, а лаж се не може одржати на 

други начин осим ослањањем на премоћ. 

 

Свет преплављује талас циничног 

уверења да сила може све, а правда 

ништа. 

 

Упразно само говори ко срцу не збори. 

 

 

Александар Тишма 

 

Одрасти, удати се и рађати децу у 

једној истој кући – није ли то необично? 

 

Ствар је проста: ја сам писац и само 

пишући могу да доживим задовољство. 

Александар Чајанов 

 

Што је већа власт, то је већа туга. 

 

 

Александра Ћуповић 

 

Деца су једино што се прави преко 

ноћи, а траје дуже од живота. 

 

 

Александра Чворовић 

 

Ако не знаш којим путем да кренеш, 

увек пођи оним којег се највише бојиш. 

 

Вук може да убија из задовољства, али 

никад не напада вучицу. 

 

Жене замишљају врло често и 

настране ствари. 

 

Имагинација не угрожава. 

 

Колико би мужева, синова, очева и 

љубавника остало забезекнуто када би 

савршене маске њихових дама попадале? 

Да ли ико од мушких зна с ким живи? 

Ретке су жене које одлуче да реализују 

снове, но кад се то деси, свет је ужаснут. 

Кад се мушкарац глупира, нема чуђења, 

али страшно је откриће дело за које су 

жене способне. 

 

Мазохизам је омиљена особина, 

нарочито слабијег пола. 

 

Мржња исцрпљује и гуши. 

 

Најбоље бекство од себе је писати о 

себи. 
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На шта ли би свет личио кад би жене 

спороводиле у дело све своје маштање. 

 

Никада не можеш рећи да истински 

познајеш жену, јер чак и најглупља 

помно ће се трудити да не открије 

нутрину. 

 

Од љубавника жена жели душу. 

 

Права љубав те не мучи и исцрпљује. 

 

Претешко је бити затворен у 

сопственој глави. 

 

Сазнање је бреме којег се више нећеш 

моћи ослободити. 

 

Све животиње воле слободу. 

 

Тако је лако волети. 

 

Толико пристојних бракова опстаје на 

лажима. 

 

Увек је било лакше побећи, него 

разбити тамницу бола. 

 

У светлу сенки нема пријатеља. 

 

Човек није спреман да чује истину. 

 

Чопор је свугде лако наћи. 

 

Што више будеш давао више ће 

извирати из тебе. 

 

 

 

 

 

Алекса Шантић 

 

Благо оном ко суза има, у тога срце 

умрло није! 

 

 

Алексеј Лосев 

 

Време, као и простор, има прегибе и 

пробоје. 

 

 

Ален Доремје 

 

Потребан је бар један разлог да би се 

живело. 

 

 

Ален Капиџић 

 

Тешко је маштат’ кад си гладан. 

 

 

Александар Тишма 

 

Самоћа је главна бољка Америке, 

можда и целог савремено усмереног 

човечанства. 

 

 

Алехандра Костамања 

 

Живот је ругање. 

 

 

Алфонз Таламон 

 

Цена сопствене среће претвара се у 

несрећу других. 
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Алфред Хичкок 

 

Срећно ожењен је само онај човјек који 

разуме сваку реч коју његова жена није 

рекла. 

 

 

Аманда Крос 

 

Жена добија децу, а мушкарац 

имовину. 

 

Живот веома личи на сапунске опере. 

 

Мушкарци увек себи могу да приуште 

боље адвокате. 

 

 

Анагарика Говинда 

 

Рођење је само обрнута страна смрти. 

 

У сваком тренутку нешто у нама 

умире, нешто се поново рађа. 

 

 

Ана Јерговић 

 

Пијаниста без правог клавира је као 

оперска певачица без гласа, као балетан 

без ноге, као архитекта без креативности, 

као држава без идентитета. 

 

 

Ана Мицковић 

 

Твој осмех је мој смисао. 

 

 

 

 

Анандатхуриа 

 

Закон природе је тај коме свако смртно 

биће мора подлећи. 

 

Знам да сам само смртно биће. 

 

Неко треба да падне да би се други 

могао подићи. 

 

Шта је, на крају, живот и шта је слава? 

Као и пена на површини пространог 

океана, они су ништа и трају само час. 

 

 

Ана Радин 

 

Култура настаје из човекове потребе 

да се супротстави стихији и хаосу и да у 

сопствени свет унесе ред и хармонију. 

 

 

Ана Стјеља 

 

Лаж тражи жртву, роба. 

 

 

Анатол Франс 

 

Бити весео увек је добро, а нарочито 

када се човек излаже великој опасности. 

 

Ваљан ратник треба да се и за одбрану 

наоружа исто тако добро као и за напад. 

 

Велика љубав је нешто величанствено, 

али је лепа љубав оно право. 

 

Добре су само оне подуке које се дају с 

љубављу. 
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Ето, у животу је, на жалост, тако: трње 

добијају живи, а руже мртви. 

 

Жалити, опростити и утешити, у томе 

је вештина вољења. 

 

И највећи племениташи понекад пате 

као и најскромније занатлије. 

 

Како је само истинито да су чаробне 

ствари, када су безазлене, двоструко 

чаробне. 

 

Колико вреди вино, толико вреди и 

човек; и колико вреди човек, толико 

вреди његово копље; а уколико више 

вреди моје копље, утолико мање вреди 

копље мог непријатеља! 

 

Љубав је постојана само ако 

прихватамо и саме слабости љубљенога и 

његово сиромаштво. 

 

Мудар је онај који ћути. 

 

Најбољи увек гину први. 

 

Ниједан витез од врлина никад не 

верује да је довољно заслужио љубав своје 

даме. 

 

Није довољно много се волети; треба 

се и лепо волети. 

 

Ни три мудраца са Истока нису на 

слоновима и камилама пришла 

јаслицама. 

 

Обично се догађа да је човек више 

добар него леп или више леп него добар. 

 

Патња учи људе самилости. 

 

Правда вам није од овог света. 

 

Пут који води ка слободи увек је 

диван. 

 

Са животињама је као и са људима: 

увек их највише цене по спољашњости! 

 

Само они који презиру богатство могу 

бити богати без опасности по себе: душа 

ће им увек бити богатија од сваког злата. 

 

Смотреност неопходно иде уз 

храброст. 

 

Суви се суше, док се дебели гоје. 

 

Тврдица је увек жртва свог злата. 

 

У уметности, као и у љубави, инстинкт 

је довољан. 

 

 

Ангелус Силесиус 

 

Човече, завири прво у себе сама. У 

потрази за каменом мудраца не мораш 

путовати у стране земље. 

 

 

Ангус Алан 

 

Поштујем компјутере. Живим од њих. 

Али то не значи да бих им поверио свој 

живот. 
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Андраш Черна Сабо 

 

За посао је потребно двоје: живот и 

смрт. 

 

Живот и смрт су истоветне прљаве, 

подле ништарије. 

 

 

Андреа Дуканац 

 

Животиње као и људи завидне су. 

 

Нема тог месеца који пред сунцем 

побећи неће. 

 

 

Андреа Кане 

 

Ако знаш да их препознаш, у сваком 

граду ћеш пронаћи доброг човека. 

 

И највећи градови постају мали ако у 

њима предуго живиш. 

 

Истина је да нас путовања мењају, 

гутамо градове као таблетичари и 

проживљавамо њихове трипове као 

туристи или путници, али никад као они 

који су тамо одрасли. 

 

Музика нас све повезује неким чудним 

нитима. 

 

Никад не путујемо слободни, поготово 

када одлазимо у градове у којима смо већ 

били, јер са нама путују и сећања. 

 

Сваки град у свету може да нам 

припадне, само ако нам се довољно 

свиди, ако га осетимо нашим. 

Свако путовање је вредно пута, макар 

изашли из собе само до краја улице, 

никада не знате шта ћете наћи тамо, али 

да би било путовање, боље је да одете 

што даље од себе, од свега што знате, од 

свега што јесте. 

 

Толико је улица кроз које још треба 

прошетати. 

 

Хоћу да живим овако – да ми сваки 

град припада и да ја не припадам нигде. 

 

 

Андреа Матурана 

 

Не можемо да се ослободимо наше 

другарице самоће. 

 

 

Андреја Пауновић 

 

Ако си се преварио, или си преценио 

истину, или подценио лаж. 

 

Ако су паметни све паметно већ рекли, 

на вама је бар да то прочитате. 

 

Воли некога, да би имао зашто волети 

себе. 

 

Времена су добра. Људи не ваљају. 

 

Говорећи о другом, највише си рекао о 

себи. 

 

Дајте народу Wеб-а и игара! 

 

Дођох, видех... па се постидех. 
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Док те кривица изједа изнутра, истина 

те одаје споља. 

 

Досада је узрок сваког греха. 

 

Живот је једина прилика да нешто 

урадимо пре смрти. 

 

Живот је навика, коју само смрт лечи. 

 

Живот је обавеза која кошта. 

 

Живот је смештен негде између жеља 

и могућности. То се место зове – 

Стварност! 

 

Живот чини превише надања и 

премало сећања. 

 

За отворени ум нема затворених врата. 

 

И док стојиш у бари, живот тече даље. 

 

Искреност је заправо тренутак 

слабости. Све остало у нашим животима 

су калкулације и манипулације. 

 

Истина је латентна лаж. 

 

Истина се тихо слуша. Да би је чуо, 

сачекај да лаж престане са виком. 

 

И у краткој ноћи, ружан сан дуго траје. 

 

Када би лаж и завист били јестиви, 

цело човечанство би било гојазно. 

 

Када закопаш тајну, никне истина. 

 

Којим год путем ишли, све нас иста 

капија чека. 

Ко уме да машта, има се чему надати. 

 

Лаж је одјек истине. 

 

Лек за сваку рану на души је 

јединствен. Зове се Заборав. 

 

Лудост је бити храбар, а храброст 

је бити паметан. 

 

Љубав и праштање немају ништа 

заједничко, јер где љубав заиста постоји, 

нема се шта праштати. 

 

Људе можемо поделити у две групе; на 

оне који живе и оне који постоје. Први 

нестрпљиво чекају сутра, док други једва 

чекају да данас прође. 

 

Ма колико прича била дуга, закључак 

јој је кратак. 

 

Малом пажњом можеш стећи великог 

пријатеља. 

 

Мана је врлина која је прешла меру. 

 

Многи су издали књигу... а њоме и 

књижевност. 

 

Многи су чекајући свој тренутак, 

потрошили време које су имали. 

 

Мудрост је дар година, када имаш 

пуно тога да кажеш, али мало говориш. 

 

На великој сцени, нема места за ситне 

душе. 

 

Не бојим се ни љубави ни смрти, већ 

истине коју собом доносе. 
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Не брине ме што је сваки крај и нови 

почетак, већ што је сваки почетак тежак. 

 

Нема лоших књига. Има само оних 

које нису добро написане. 

 

Не можеш задржати срећу јер кратко 

траје, али можеш задржати осмех, 

сећањем на њу. 

 

Не можеш поседовати земљу. Она већ 

поседује тебе. 

 

Немој учинити ништа, и зло ће 

учинити свашта. 

 

Није важно одакле долазиш, већ куда 

идеш. 

 

Нисам изгубио оно што не могу да 

нађем, него оно што сам престао да 

тражим. 

 

Од неподношљиве лакоће постојања, 

догурах до подношљиве тежине 

нестајања. 

 

Осмех је увек најбољи одговор. 

 

Остварене жеље, највеће су нам казне. 

 

Пара немам, али могу да ти позајмим 

мало љубави! 

 

Пиши срцем и лечићеш душу. 

 

Поверење... То је оно време заблуде, 

када не знаш да те лажу. 

 

Повод свакој лажи је истина. 

 

Погрешно је рећи: Водили смо љубав, 

јер љубав је водила нас... 

 

По интернету се дан познаје. 

 

Превише сам заузет да бих мрзео, али 

увек имам довољно времена да волим. 

 

Просечности... Робови смо твоји. 

 

Пут умних неизбежно води кроз 

безумље. 

 

Радост доносе мале ствари и велика 

дела. 

 

Различитости...! Реци ми ко сам! 

 

Са неким људима најбоље 

комуницирамо тишином. 

 

Срећа настаје тренутком заблуде. 

 

Сујетни не познају срамоту. 

 

Тајна је истина, жељна популарности. 

 

Убише ме жуљеви. Не жуљају ме 

ципеле, већ стазе по којима идем. 

 

Храброст и памет не иду заједно, јер 

ако си паметан, нећеш бити у прилици 

да исказујеш своју храброст. 

 

Шта вреди што су у лажи кратке ноге, 

када лаж брже путује од истине. 
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Андреја Хлупић 

 

Док год себи човек себе успе да 

објасни, добро је. 

 

Жене о траумама обично ћуте. 

 

Љубавница није најгоре што се вези 

може догодити. Равнодушност је оно 

најгоре што ти се може догодити. 

 

 

Андреј Бели 

 

Бесконачна су суђења о уметности. 

Бесконачни су облици уметности. 

 

Стваралаштво испуњава бивствовање, 

као и спознаја; без чина стваралаштва и 

једно и друго су само материјал 

разноврсних мртвих датости – првобитни 

Хаос из кога се рађају светови. 

 

 

Андре Жид 

 

Питање за мене није: како успети? – 

него како трајати?  

 

Пишем да би један младић, сличан 

ономе који сам ја био у седамнаестој 

години, али слободнији, смелији, 

савршенији, нашао овде одговора својој 

уздрхталој упитаности! 

 

Победа тражи крв и жртве на куб. 

 

 

Андре Мари 

 

Човек путује сам и у сред каравана. 

Андрија Јонић 

 

Без унутрашњег светла, нестаћеш у 

тами. 

 

Једино они који све преиспитују, па 

чак и себе, могу да иду испред времена. 

 

 

Андријана Вукашиновић 

 

Највећи животни луксуз је бити оно 

што јеси и бавити се послом који волиш. 

 

 

Андрина Пушић 

 

Људи су често такви, лакше им је 

крочити стазом коју су други угазили. 

 

 

Анђелка Цвијић 

 

Свет природе је, баш као и човек, 

нешто посебно. 

 

 

Анибал Машадо 

 

Немаш права ни да се отарасиш онога 

што је твоје. 

 

Како се тешко ослобађамо старих 

ствари. 

 

 

А. Анисимова 

 

Много је путева за путника. 
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Аница Савић Ребац 

 

Онај који је делао мора и да пати. 

 

 

Анри Бек 

 

Људи се диве храбрости, таленту, 

доброти, велики задацима и великим 

искушењима, али не цене ништа осим 

новца. 

 

 

Анри Бергсон 

 

Интуиција је дубља од интелекта. 

 

 

Анри Матис 

 

За креативност је потребна храброст. 

 

 

Антоан де Сент-Егзипери 

 

Говор је извор неспоразума. 

 

Људи немају више времена да било 

шта упознају. 

 

Ништа није савршено. 

 

Сви су људи слични. 

 

Треба да си веома стрпљив. 

 

Човек познаје само оне ствари које 

припитоми. 

 

Човек само срцем добро види. 

 

Шта је обичај? То је нешто што се 

давно заборавило. То је оно што чини да 

се један дан разликује од другог, један час 

од других часова. 

 

 

Анто Зирдум 

 

Људски заборав је доиста непрегледан. 

 

 

Антон Антонович Дељвиг 

 

Рад венца ловоровог, друже, не клањај 

се будали. 

 

 

Антони Де Мело 

 

Живот је оно што нам се дешава док 

смо обузети другим плановима. 

 

 

Антоније Исаковић 

 

Човек је прича. 

 

 

Антонио Жупановић 

 

За мир никад није касно. 

 

 

Антун Бранко Шимић 

 

Сви они који хоће да усреће 

човечанство обично су у нечему 

несрећни. 
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Антун Немчић 

 

Ко се сећа онога што је доживео, 

двапут живи. 

 

 

Антун Хернаут 

 

Слава је чуду и новом што расте. 

 

 

А. П. Чехов 

 

Без вас који служите вишем принципу, 

који живите свесно и слободно, 

човечанство би било ништавно. 

 

Ви оличавате собом благослов божји, 

који лежи на људима. 

 

Дати идеји све – младост, снагу, 

здравље, бити спреман да умреш за 

опште благостање, како је то узвишен, 

како срећан удео! 

 

Добар човек се застиди чак и пред 

псом. 

 

Други део живота код паметног човека 

састоји се у ослобађању од лудости и 

предрасуда и погрешних мишљења које 

је стекао током првог дела живота. 

 

Жена може постати пријатељ 

мушкарцу само овим редом: прво 

познаница, затим љубавница, па тек онда 

пријатељ. 

 

Живот много узима за оно безначајно 

и најобичније благо које може пружити 

човеку. 

Жив човек не може да се не узбуђује и 

да не очајава, кад види да и сам пропада 

и да пропадају други око њега. 

 

Зар је радост натприродно осећање? 

Зар она не треба да је нормално људско 

стање? 

 

Зар можеш нешто да урадиш са овим 

проклетим светом? 

 

Изгледа као да цео свет зури у мене, па 

се притајио и чека да га схватим... 

 

Истински срећан човек је онај ко 

мисли не само о ономе што јесте, већ чак 

и о ономе што није. 

 

Кад нема правог живота, човек живи 

од фатаморгане. 

 

Кад се узнемире нерви, најбоље 

средство за њих је – рад. 

 

Кад сунце сија и на гробљу је весело. 

 

Код нас се на првом месту увек налази 

не личност, не факат, већ титула и 

етикета. 

 

Лаж је исто што и шума: уколико 

дубље идеш у шуму, уолико је теже 

извући се из ње. 

 

Ма колико био обиман људски ум, све 

не може стати у њега. 

 

Ма шта рекао, крв много значи. 
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Млечни пут се истиче тако јасно као да 

су га пред празник умили и истрљали 

снегом. 

 

Мора бити да су свуда и на свим 

пољима идејни људи нервозни, и да се 

одликују повишеном осетљивошћу. 

 

Нема веће среће од слободе! 

 

Не може се ни све знати. 

 

Не уме свак на време да ућути и на 

време да оде. 

 

Није важно из какве чаше пијеш – 

важно је да се опијаш. 

 

Никад не закључујте ништа по 

спољном изгледу. 

 

Отуђеност је тако природна. 

 

Популарност се ствара готово 

искључиво преко новина. 

 

Права наслада је у познавању. 

 

Признање олакшава кривицу. 

 

Распустан живот не води добру! 

 

Сваки од нас има свој лични живот, па 

према томе и своје тајне. 

 

Свако живи како хоће. 

 

Сва тајна је у љубави. 

 

Смрт нико неће избећи, ни цар ни 

орач. 

Стари старе, а млади расту... 

 

Ти си закувао кашу, ти и кусај! 

 

Треба бити изнад ситница. 

 

Уколико је човек виши по своме 

умном и моралном развитку, утолико је 

слободнији, утолико му живот пружа 

веће задовољство. 

 

Ученога учити – значи кварити. 

 

Учити треба. 

 

Чак је и боловати приjатно кад знаш 

да постоје људи који очекују твоје 

оздрављење као празник. 

 

Част је немогуће узети, може се само 

изгубити. 

 

Чему се почудиш, томе се и понудиш. 

 

Човек жели да живи независно од 

будућих поколења и не једино за њих. 

 

Човек је оно што верује. 

 

Шта се не дешава на белом свету! 

 

 

Апостол Јован 

 

У љубави нема страха, него савршена 

љубав изгони страх. 
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Арапска пословица 

 

Боље је имати хиљаду непријатеља 

изван куће, него једног у кући. 

 

И мало зла је много. 

 

Људи се познају по зноју и по датој 

речи. 

 

Мала је корист од очију ако је ум слеп. 

 

Мир долази кроз разумевање, а не 

кроз споразуме. 

 

Мирна душа је најбоља лежаљка за 

одмор. 

 

Отвори уста само ако је оно што ћеш 

рећи лепше од тишине. 

 

Прави човек ће натерати и камен да 

роди хлеб. 

 

Рука која даје увек је изнад оне која 

прима. 

 

Све што се деси једном, не мора се 

никад поновити. Али све што се деси два 

пута, десиће се сигурно и трећи пут. 

 

Стрпљивост срца сразмерна је његовој 

величини. 

 

Ученост без рада – као облак без кише. 

 

Човек научи мало из успеха, али много 

из грешака. 

 

 

 

Арон Шуц 

 

Мали си ако те нико не види. 

 

 

Артур Кларк 

 

Ако будемо потрајали барем десетину 

времена колико су трајали велики 

рептили, о којима каткада говориммо са 

омаловажавањем, као о еволуционим 

промашајима, имаћемо времена да 

оставимо трага на безбројним световима 

и сунцима. 

 

Бити потпуно уништен у време 

највећег процвата, ишчезнути без трага – 

где је ту милост божја. 

 

Има ли краја људској неразборитости? 

 

Једина сврха универзума је да ствара 

живот. 

 

Не сме се показивати увек шта човек 

мисли. 

 

Све се једном дешава први пут. 

 

Срећа је у разумевању. 

 

Стари често осећају сулуду завист 

према младима. 

 

 

Артур Конан Дојл 

 

Ако не постоји накнада на другом 

свету, онда је свет само окрутна шала. 
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Ако човек затвара очи пред 

опасношћу, пре се може сматрати глупим 

него храбрим. 

 

Боље је спознати истину касније него 

никада. 

 

Главни доказ стварне човекове 

величине лежи у његовом поимању 

колико је ситан. 

 

Жени ништа не вреди забрањивати, 

јер ће она ипак наћи пута и начина да 

учини шта је наумила. 

 

Живот има своје дужности као и 

задовољства. 

 

Живот је много смелији од маште. 

 

Живот је чудеснији него што га може 

схватити људски разум. 

 

За мушкарца су женина душа и срце 

нерешива загонетка. 

 

Из своје коже – никуд. 

 

Има дрвећа које израсте до одређене 

висине, а онда одједном развије неку 

наказну ексцентричност. То ћете често 

опазити код људи. 

 

Има људи који нису генији, али су 

обдарени важном снагом да подстичу 

друге. 

 

Једна од најопаснијих врста на свету је 

заносна и усамљена жена. 

 

Када је човеку савест чиста, не можете 

га збунити. 

 

Када све могућности пропадну, оно 

што остане, ма колико било невероватно, 

мора бити истинито. 

 

Када човека спопадну мушице, онда се 

он сасвим одаје њима. 

 

Каже се да је геније онај који поседује 

неизмерну способност да се потруди. 

 

Како да правим циглу без глине! 

 

Како може да се гради на живом 

песку? 

 

Колико често је машта мајка знања? 

 

Лош је то знак кад два слободна 

грађанина не смеју искрено да 

разговарају. 

 

Лудило не познаје границе. 

 

Љубазност неких људи отровнија је од 

насиља грубијана. 

 

Љубомора уме чудно да преобрази 

карактер. 

 

Може ли неки мушкарац да чува тајну 

целог живота, а да жена која га воли 

нешто не посумња? 

 

Морски ваздух, сунце и стрпљење, све 

остало ће доћи само. 

 

Мотиви жена су недокучиви. 
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Најважније ствари понекад зависе од 

безначајних ситница. 

 

Најдиректнији начин је често и 

најбољи. 

 

Најснажнији стисак којим може да се 

овлада једном женом – љубав. 

 

Напрежемо се. Грабимо. А шта нам 

остаје на крају у рукама? Сенка. Или горе 

од сенке: беда. 

 

Наука прати знање где год оно води. 

 

Не можемо заувек да живимо на 

вулкану. 

 

Непожељне истине нису никад 

добродошле. 

 

Нерегуларности су понекад корисне. 

 

Несрећан је човек ако нема ниједне 

жене да га оплакује. 

 

Нико не гледа како му се у последњем 

тренутку руше сви планови и наде, а да 

не покуша да их спаси. 

 

Ништа не стимулише боље него када 

је све против тебе. 

 

Ништа није варљивије од једне 

очигледне чињенице. 

 

Ништа није тако важно као ситница. 

 

Од свих могућих срозавања, 

најжалосније је срозавање узвишеног 

духа. 

Основна је грешка теоретисати пре 

него што човек располаже подацима. 

 

Осредњост не признаје ауторитете, 

али таленат одмах препознаје генија. 

 

Побегнимо од свог досадног 

свакидашњег света кроз споредна врата 

музике. 

 

Познате ствари доносе мање страха 

него оно што се само наслућује или 

претпоставља. 

 

Појединац у своме развоју приказује 

цео низ својих предака и јако скретање у 

добро или зло означава неки јак утицај 

који је ушао у његов родослов. Личност 

као да постаје сажет приказ историје своје 

породице. 

 

Понекад нас нужда натера да стварамо 

закључке, а затим чекамо да их време, 

или потпуније познавање ствари, 

потврди или одбаци. 

 

Понекад се и међу орловима наиђе на 

лешинаре. 

 

Превише сам тога видео како не бих 

знао да је утисак што га стиче жена 

понекад вреднији од закључка логичара 

који се служи разумом. 

 

Природа је неумољива, кад неко дирне 

у њене законе. 

 

Прича ми увек долази као жива ствар, 

и никада не могу да је прерадим, а да не 

изгуби нешто од животности. 
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Пустити мозак да ради без довољно 

материјала је исто као и прегревати 

машину. 

 

Путеве судбине заиста је тешко 

разумети. 

 

Рад је најбољи противотров за тугу. 

 

Само је онај завереник сигуран који 

кује завере сам самцат. 

 

Саосећање и симпатија су осећаји који 

се тако лако и тако природно претварају 

у љубав. 

 

Свака је истина боља од сумње. 

 

Свет је пун очигледних ствари на које 

нико не обраћа пажњу. 

 

Стари се мајстор одаје потезом 

четкице. 

 

Ствар која вам се чинила 

најзамршенијом, постаје пут којим ћете 

доћи до истине. 

 

Теоретисање унапред је једна од 

капиталних грешака. 

 

Тешке речи не ломе кости. 

 

Ћутња је особина која се у друштву не 

цени. 

 

Увек се догоди нешто што поремети и 

најбоље планове. 

 

Хирове жена увек треба узети за 

озбиљно. 

Част је концепција средњег века. 

 

Чему прати прљаво рубље пред 

светом. 

 

Човек малу оставу у свом мозгу мора 

да натрпа свакојаким покућством које би 

могло добро да му дође, а остатак може 

да спреми у спремиште своје библиотеке, 

одакле се њиме, у случају потребе, може 

послужити. 

 

Човек се мора нечим бавити да умири 

болно срце. 

 

Човечја природа је слаба. 

 

Чудне су женске ћуди. 

 

Штампа је најдрагоценија институција 

под условом да знаш како да је 

искористиш. 

 

 

Артур Шопенхауер 

 

Богатство је налик морској води - што 

је више пијемо, то смо жеднији. 

 

Воља је једини извор наших јада и 

невоља. 

 

Геније је састоји у сазнању идеја. 

 

Да би се признала туђа вредност, 

треба имати сопствену. 

 

Дајући своје слободно време и слободу 

геније жртвује и даје сама себе, више не 

може бити оно што захтева унутарњи 
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дух, него оно што одговара људским 

циљевима. 

 

Здравље није све, али без здравља, све 

је ништа. 

 

Како се људи већином не могу 

ослободити самог себе, они су, обично, 

неспособни за чисто објективно схватање 

ствари, а у томе се баш састоји 

даровитост уметника. 

 

Као што никакво јело нити лек не могу 

дати или заменити животну снагу; тако 

никаква књига нити студија не могу 

заменити сопствени дух. 

 

Ко је рођен са талентом, тај у њему 

налази своју срећу и не треба му никакве 

друге награде. 

 

Људи се хиљаду пута више труде да 

стекну материјално, а не духовно 

богатство, иако је сасвим сигурно да 

нашу срећу не чини оно што имамо него 

оно што јесмо. 

 

Људски карактер се највише показује у 

ситницама, јер ту човек не пази на своје 

држање; и ту можемо често на ситним 

радњама, на простим манирима, лако да 

посматрамо онај безгранични егоизам 

који не познаје ни најмањи обзир према 

другима, који ће се затим, распознати и у 

већим стварима, иако га људи 

прикривају. 

 

Мржњу и љутњу показивати у речима 

или изразу лица, то је бескорисно, 

опасно, то је неразумно и простачки. 

Дакле гнев или мржњу смемо да 

покажемо само у делима - само 

хладнокрвне животиње су отровне. 

 

Музика је одиста свеопшти језик, који 

се свуда разуме. 

 

Онај који се бави магијом записује 

своју душу ђаволу. 

 

Они који су заиста велики умови, ти 

вију своја гнијезда на висинама, 

усамљени као орлови. 

 

Оно што је за један леп предео 

сунчани зрак који изненада пробије кроз 

облаке, то је за једно лепо лице тренутак 

кад се на њему појављује осмех. 

 

Песнички дарови припадају 

празницима, а не радним данима живота. 

 

Према једном уметничком делу треба 

се понашати као према каквом великом 

господину: треба, наиме, стати пред њега 

и чекати да вам оно нешто каже. 

 

Ретко када помишљамо на оно што 

имамо,  а готово увек на оно што нам 

недостаје. 

 

Свака је природна ствар лепа. 

 

Свако дете је на неки начин геније; а 

сваки генијалац је на наки начин дете. 

 

Свако мора у овој великој 

марионетској игри живота, ипак да 

учествује. 

 

Свет не може генијалном човеку дати 

ништа боље, не може му поклонити 
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ништа племенитије, него да му да баш 

њега самог. 

 

Свуда све зависи од сопствене снаге. 

 

Слава је оно што се мора освојити, част 

је оно што се не смије изгубити. 

 

Судбина меша карте, а ми играмо. 

 

Удаљеност и дужа одсутност корисне 

су сваком пријатељству. 

 

Уљудност је налик на ваздушни јастук: 

у њој можда и нема ничега, али она 

ублажава ударце живота. 

 

Уметничко дело је објекат који је већ 

прошао кроз субјект, те, отуда, оно је за 

дух исто што је за тело анимална храна. 

 

У самоћи бедник осећа сву своју беду, 

велики дух сву своју величину. 

 

У свакој уметности, у свему лепом и у 

сваком духовном приказивању је 

једноставност, која се обично не одваја од 

истине, један битан принцип: бар увек је 

опасно од ње се удаљавати. 

 

У сваком случају боље је да се 

разборитост покаже оним што се прећути 

него оним што се каже. 

 

У старости човек се боље чува од 

несреће, а у младости је боље подноси. 

 

Човек окрутан према животињама не 

може бити добар човек. 

 

 

Арчибалд Рајс 

 

Био вам онај који вам је учинио добро 

сународник или странац, дугујете му 

исту захвалност. 

 

Вукови не једу једни друге. 

 

Данас се захвалност склонила међу 

сиротињу. 

 

Истинска интелигенција је природан 

дар. 

 

Људи виде само спољни сјај, а 

садржајем се не баве. 

 

Није ни часно ни племенито 

обасипати почастима странца, а лоше 

поступати са сународником. 

 

Оно што се дешава у појединцу мора 

се дешавати и у заједници. 

 

Посматрање је један велики извор 

опште културе. 

 

У градовима царује новац. 

 

У свакој земљи има доброг и лошег, а 

људска природа је тако саздана да на њу 

лош пример снажније делује него добар. 

 

Човек сме да има само једног шефа 

који му наређује: тај шеф му је властита 

савест. 

 

Што се човек више жртвује за некога 

или нешто, то му је приврженији. 
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А. С. Пушкин 

 

Али жена рукавица није, да је с руке 

смакнеш, и за појас њу натакнеш. 

 

Све има и граница. 

 

Скаска лаж је, децо мила, ал' поуке у 

њој има доброј деци и ђацима. 

 

Ти оцени најпре себе, и размисли на 

шта стајеш, да се после ти не покајеш. 

 

 

А С. Флајшман 

 

Смрт је увек присутна. 

 

У неким ситуацијама, свим женама 

отказује смисао за логику. 

 

 

Астешка пословица 

 

Ти знаш и ја знам: Земља није ни моја 

ни твоја; позајмљена је свима нама да 

дођемо, да се ту сретнемо и одемо без 

повратка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

 

 

Бадавад Гита 

 

Кад човек није владар своје душе, онда 

она постаје његов непријатељ. 

 

 

Бадр ал-Дин Мухамед Ибн Џема 

 

Ученик увек треба са собом да носи 

мастионицу да би могао да запише све 

корисно што чује. 

 

 

Балзак 

 

Безазлено биће треба поштовати. 

 

Живот мушкарца је слава, живот жене 

– љубав. 

 

Ко тражи одликовање, није га 

заслужио, а ко га је заслужио, њему није 

ни потребно. 

 

Љубав је поезија разума. 

 

Слава је отров који треба узимати у 

малим дозама. 

 

 

Балтасар Грасијан 

 

Баш истине, до којих нам је највише 

стало, изговарају се увек само до пола. 

 

Без храбрости знање је неплодно. 
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Брини се да останеш увек потребан 

свакоме, па и крунисаној глави. 

 

Буди наклоњен знаменитим људима. 

 

Буди праведан. 

 

Буди сам свој чувар. 

 

Ваља познавати срећне и несрећне, да 

се првих можеш држати, а других се 

клонити. 

 

Велика је вештина знати себи 

присвојити све што је добро. 

 

Велики људи зависе од времена. Нису 

се сви затекли у оном времену које су 

заслужили. 

 

Велики човек не сме бити ситан у свом 

раду. 

 

Величину многих, сазидали су њихови 

непријатељи. 

 

Вода добија добра или лоша својства 

оних слојева кроз које тече, а човек од 

поднебља у којем је рођен. 

 

Вредноћа и даровитост: ако нису обе 

заједно, не може се човек никада 

одликовати. 

 

Вредноћом даље дотера осредња глава, 

него даровитија без ње. 

 

Двострук разум потребан је за 

управљање онима који га немају никако. 

 

Добар разум спојен са злобном вољом 

од вајкада је био одвратно чудовиште. 

 

Добро, ако је кратко, двоструко је 

добро. 

 

Довољан је само облачић, па да баци у 

засенак читаво сунце. 

 

Дружи се с оним од којег можеш да 

научиш. 

 

Душевна слабост понижава више него 

телесна. 

 

Жеља за славом потиче из вредности. 

 

Живот је човеков рат против зала 

човекових. 

 

Звезде, иако су саме јасне и светле, и 

деца сунца, ипак не бивају никада тако 

дрске, да се мере с његовим зрацима. 

 

Зловоља поравна често брда 

потешкоћа, с којима наклоност није 

могла да изађе на крај. 

 

Злурадост вреба и треба много 

препредености да је завараш. 

 

Знање без разума двострука је лудост. 

 

Знање и храброст: на њима се зида 

величина. 

 

Знање умних духова изгубило је свако 

поштовање. 

 

Играти се отвореним картама нити је 

корисно, ни угодно. 
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Идола не чини онај онај који га 

позлаћује, већ који му се клања. 

 

Изабери себи коју јуначку прилику за 

узор. 

 

Има људи, који су од саме фасаде, као 

куће за које није било средстава, па су 

остале недограђене, те имају улаз као 

каква палата, а стан као каква колиба. 

 

Има огледала за лице, али их нема за 

душу. 

 

Истина ретко допире до нас чиста и 

неизврнута, а још ређе, ако долази из 

даљине; тада је увек омеђена афектима 

кроз које је прошла. 

 

Истина се понајвише види, а само 

изузетно чује. 

 

Једна половина света смеје се другој, а 

обе су будале. 

 

Клони се свега што би ти част могло 

довести у опасност. 

 

Ко игра с отвореним картама, тај је у 

опасности да ће да изгуби. 

 

Ко је срећу нашао, нека дрско корача 

напред, јер она страсно воли одважне. 

 

Ко је угасио жеђ, окреће брзо леђа 

врелу. 

 

Ко марљиво живи за порок, брзо 

скончава, а ко марљиво живи за врлину, 

не умире никако. 

 

Ко ништа не зна, тај и не живи. 

 

Ко штеди при истицању самога себе, 

тај добија за награду то, да му цена скаче. 

 

Лукавошћу треба се користити, али је 

не злоупотребљавати. 

 

Мало присталица има правда. 

 

Мало их је који гледају у 

унутрашњост, а много који суде по 

спољашњости. 

 

Мисли као њих мало, а говори као 

већина. 

 

Многи не губе разум, стога што га и 

немају. 

 

Моћ бирања један је од највећих 

дарова Неба. 

 

Мртва разборитост вреди више, него 

товар досетки. 

 

Мртвом лаву и зечеви гриву чупају. 

 

Мудар гледа радије да људима треба, 

него да су му захвални. 

 

Мудар нека не да да му се оно што зна 

и може испита до дна. Нека допусти да га 

знају, али не да га скроз упознају. 

 

Мудар соколар не пушта више 

соколова, него што захтева лов. 

 

Мудрац има предност, он је бесмртан: 

није ли ово његов век, то ће бити многи 

други. 
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Мудроме више користе непријатељи, 

него лудоме пријатељи. 

 

Намера, која се лако сагледа, никада се 

много не цени, шта више – изложена је 

куђењу. 

 

Напор може да помогне срећи. 

 

На посао се упути тек кад си добро 

промислио. 

 

На свету има више несређених, него 

сређених нарави. 

 

Не бити ни за шта, велика је несрећа, 

још већа, пак, хтети бити за све. 

 

Не буди ни у чему просечан. 

 

Не буди од камена. 

 

Не живи се од једног гласа, ни од једне 

моде, ни од једног века. 

 

Не заборави никада, да човек треба 

сам себе да поштује. 

 

Нека дели светлост онај ко је има. 

 

Не кажњава Бог шибом, већ временом. 

 

Неки оцењују књиге по њиховој 

дебљини, као да су писане за вежбање 

руку, а не главе. 

 

Нема веће власти од оне над самим 

собом и над својим слабостима. 

 

Нема грешке која не би имала свога 

љубавника. 

Нема лепоте која је без дотеривања. 

 

Не отварај врата никад ни најмањем 

злу, јер ће се за њим увући много других 

и већих. 

 

Не претеруј никада. 

 

Не смемо губити одважности ако се 

наше ствари некоме не свиђају, јер ће 

доћи други који ће знати да их цени. 

 

Несносна је она луда која хоће да све 

удеси по своме схватању. 

 

Не треба све износити на видело, јер 

му се већ сутрадан неће нико дивити. 

 

Не треба свима подједнако показивати 

свој разум, а никада употребљавати више 

снаге, него је нужно. 

 

Не смемо припадати другима толико 

да на крају не припадамо самима себи. 

 

Не хватај се ничега, докле год сумњаш 

сам у себе. 

 

Нико не може господарити над собом, 

ако није пре сам себе појмио. 

 

Обнављај свој сјај. 

 

Одважност разума надмашује телесну 

снагу. 

 

Од пријатеља прави себи учитеља. 

 

Оно је велики човек којег не могу да 

заведу туђи утисци. 
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Оно што је добро речено, брзо је 

речено. 

 

Опрезност је звезда среће. 

 

Особина јунака је да теже да се 

подударају са јунацима. 

 

Оштар поглед и суд. Ко је тим 

обдарен, постаје господар ствари, а не 

оне њега. 

 

Пажљиво ћутање светиња је мудрости. 

 

Познај своју главну способност; њу 

онда васпитавај, а све остале само 

потпомажи. 

 

Посматрање самог себе је школа 

мудрости. 

 

Почетак самопоправљања је 

самопознавање. 

 

Признање је за таленте исто што и 

поветарац за цвеће: дах и живот. 

 

Прикривај своје способности. 

 

При управљању са другима главно је 

да нећеш све да видиш. Много шта треба 

да се пропусти, као да га нисмо ни 

опазили међу рођацима и пријатељима, а 

нарочито међу непријатељима. 

 

Промена освежава. 

 

Прут времена почини више него 

Херкулова гвоздена батина. 

 

Рад је цена, по којој се купује слава. 

Размишљај, и то највише о оном, до 

чега ти је највише стало. 

 

Ретки су они које желимо да нам се 

врате назад. 

 

Само знање није отесано, ако нема 

углађености. Углађено мора да буде не 

само знање, него и воља, а нарочито 

говор. 

 

Са храброшћу се не да шалити. 

 

Свака савршеност се извргне у 

варварство, ако је уметност не уздигне. 

 

Свако се добро не прославља свагда. 

 

Свашта има своје време. Па и најбоље 

врлине подвргнуте су моди. 

 

Све велико мучно је покренути. 

 

Свет има много глава, па по томе и 

много очију за негодовање и много језика 

за клевету. 

 

Све што се одликује, ретко је и мало га 

је. 

 

Сви су идолопоклоници: једни части, 

други интереса, већина уживања. 

 

Срећа се жели, а тек покаткад јој се 

помогне. 

 

Срећа се умори, ако једнога дуго носи 

на плећима. 

 

Страст боји својим бојама све што 

додирне. 
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Тек упола је савршено оно чему 

недостаје образовање. 

 

Темељ и дубина: само ако њих имамо, 

утолико можемо играти улогу часно. 

 

То и јесте једина предност коју нам 

даје највиша моћ: да можемо чинити 

више добра него сви остали. 

 

Треба знати изабрати. Од тога зависи 

највише у животу. 

 

Треба знати кад је нешто врело. 

 

Треба знати одбити. 

 

Треба имати стомак за велике залогаје 

среће. 

 

Треба радо да чинимо добра дела и да 

их чинимо обема рукама. 

 

Увек је много боље да стварност 

превазиђе очекивања. 

 

Уз природу и умеће, тражи се 

вредноћа да их запечати. 

 

Ум и темељитост стварају бесмртна 

дела. 

 

У опхођењу не смеш свакоме исказати 

све што ти је на срцу. 

 

Човек без знања – свет у мраку. 

 

Човек се усавршава сваким даном у 

самом себи и свом занимању, све док не 

достигне свој врхунац. 

 

Чувај слободу свога мишљења. 

 

Што је добро, оно је и ретко. 

 

Што је једноме превише, тим други не 

може ни глад да утоли. 

 

Што се више гомила срећа на срећу, то 

је већа опасност да не склизну и не 

срозају се. 

 

Што се од човека најмање очекује, 

највише се цени. 

 

 

Балша Рајчевић 

 

Ако си стварно Себе упознао, умећеш 

Себе даље да водиш. 

 

Без садашњости значи живети без 

будућности и прошлости и обратно. 

 

Будућност и прошлост, замишљање и 

сећање без граница су. 

 

Где пут стане реч наставља, кад живот 

замре она оживљава. 

 

Знаш да су сви путеви пред тобом 

непознати и непредвидиви – не заноси се 

жељом да их све прво прођеш, упознаш, 

па изабереш један, онај прави, јер за то – 

у овом животу – нема довољно времена. 

 

И сред рађања се мре. 

 

Као што коритом реке увек нове воде 

протичу, тако истим путем увек други 

путници пролазе. 
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Колико заноса толико разочарење! 

 

Колико путника толико путовања! 

 

Кретање је потрага, обнављање увек 

новим откривањем. 

 

Може се кретати без пута, али се не 

може путовати без кретања. 

 

Мој пут несавршен за другог, још увек 

је савршен за мене. 

 

Никад се довршити неће Путовање. 

 

Они који стварно полазе на путовање, 

никада се не врате на исто место. 

 

Прави пут је пут без одустајања. 

 

Право путовање је путовање собом, јер 

путовање нечим је пребацивање. 

 

Пут никад није исти. 

 

Путовања су отеловљено време, 

пролазност претворена у покрет, долазак 

ходочасно занесених тајанством даљина. 

 

Путовања су потреба да се доживи 

простор прелажењем раздаљине. 

 

Савршена целина није и савршена 

садржина. 

 

Све што може доћи мора и проћи. 

 

Смрти су само предаси уморних, што 

су исцрпели и себе и своју стазу. 

 

У једном животу прави ужитак је: на 

своме путу бити свој. 

 

Шта значи стићи – за вечитог 

путника? 

 

 

Бања Нацуиши 

 

За микрокосмосе човек не представља 

ни мрава. 

 

 

Барбара Марчинијак 

 

Добро дошли у тешка времена, јер она 

могу бити ваш највећи учитељ. 

 

Дозволите себи да будете вољни да се 

мењате. 

 

Све што треба је да еволуирате себе. 

 

 

Барбара Ринг 

 

Оно за чим жудимо, а не оно што 

добијемо, говори о нама какви смо. 

 

 

Башо 

 

Научи да слушаш док ствари говоре за 

себе. 

 

Неки испаћају друге, неки бивају 

испраћени. 
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Бекон 

 

Мноштво не чини друштво. 

 

 

Бен Бова 

 

Ако публика себе препозна у 

уметнику, дејство дела се увећава. 

 

Апсолутна самоћа најчешћа је цена 

слободе. 

 

Кажу да је све већ написано. Али то не 

значи да је све и дописано! 

 

Најуспешнији уче од најбољих. 

 

Не морамо претходнике надмашити, 

довољно је да их будемо достојни. 

 

Неопходно је понекад искорачити из 

стварности. 

 

Покушати да се схвати свемир? Па зар 

има нешто узбудљивије? 

 

Чаролија звана живот, више је божија 

казна, много мање поклон. 

 

 

Бела Хамваш 

 

Ведрина је апсолутна снага живота. 

 

Велики део људи је неосетљив на 

„крупне ствари“. 

 

Већ одавно не живимо у историји, него 

у роману. 

 

Видљиво и није ништа друго до 

невидљиво. 

 

Виц је језик који се ослободио 

бирократске власти. Увек је разуздан, 

ведар, оштро критичан, великих захтева, 

објективан, непристрасан и хуман. За 

време терора право јавно мњење живи у 

вицу. 

 

Војске нису ништа друго до време, 

време није ништа друго до војска. 

 

Где нема борбе, тамо нема идиле. 

 

Где нема буре, тамо нема смирености. 

 

Где постоји заједница не може бити 

речи о самоћи, а где је самоћа, не може 

бити речи о заједници. Али ову 

противречност човек практично живи. 

 

Градитељ не може да стане на тако 

високу скелу колико је висока кућа коју 

гради. 

 

Да човек постоји значи само да – 

постоји. Ништа више. Из тога не следи 

ништа, нити шта претходи, нити се 

наставља. Постоји - један трен. Диван – 

али је већ нестао. 

 

Деловање и контемплација допуњују 

једно друго и иза великог дела мора увек 

да дрема дух медитације. 

 

Дело је екстериторизација личности. 

 

Дело никада не може значити 

споменик, односно не може значити 

последњу реч. 
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Дрво се грли са земљом, са животом, у 

њему су у непрекидном загрљају два 

пола и у непрекидном стапању. То је 

еротична суштина у дубини дрвета... 

отуда у њему омама... отуда смиреност... 

отуда нежност... отуда снага... зато је 

тиха, мека култура, бујни живот – two 

ways and one will, два пута и једно хтење. 

 

Дубину делу, исто као и судбини даје 

подземна веза. 

 

Дух свему претходи и стоји изнад 

свега. 

 

Душа је свет најдубље патње и 

најузвишеније радости. 

 

Живети чиста срца то је оно што 

мудраци мисле. а још мудрији чине. 

 

Живот зависи од одлуке: од унутарње 

активности, од психолошке делатности 

која је потпуно независна од спољњег 

света. 

 

Живот је у бивству и постоји од 

бивства. 

 

Живот је увек јачи. 

 

Живот личности је, наравно, тежак, 

много тежи него неисторијска судбина. 

Али нико не бира своју личност зато што 

је то лакше, него што је више, 

безгранично вредније и слободније. 

 

Живот се не храни славом, него сном. 

 

Живот служи да би се жртвовао за 

велике ствари. Иначе нема никаквог 

смисла. 

 

Живот у којем на изглед нема догађаја 

често је много занимљивији од живота 

стотине пустолова и скитница. 

 

Заједница каже да је добар колектив 

(већина). Индивидуализам без било 

каквог ауторитета каже да је добра 

јединка. Наравно, обе тврдње су лоше. 

Решење може да створи само личност. 

Личност се налази између бескрајно 

малог и бескрајно великог, између 

индивидуе и колектива, као мера за обоје, 

као субјект, неодредљива, носилац 

истине. 

 

Заједница опрашта злочинцу, али 

оном ко је у својој херојској самоћи успео 

да створи један живот вишег духа и 

интензитета, њему никада. 

 

Заједница признаје све, само не да и 

изван ње постоји живот. 

 

Занос је плес изнад ничега. 

 

Зашто је мањи грех ако краљ скрије 

злато од света него ако то учини обичан 

лопов? 

 

Зло које проистиче из чистог 

самољубља је опростиво и може се 

опростити, јер у томе смо сви једнаки и 

не можемо једни другима проговарати. 

 

Знам да у човеку постоји света и 

дубока тама, ноћни простор који се 

налази унутра, испод коже. 
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Издаја другога погађа мене и онај је 

можда и може избећи, ја сам никад. 

 

Има случајева када је једини начин да 

човек сачува своју целовитост, ако је се 

одрекне. Једини начин да и даље остане 

невин, ако почини грех. Једини начин да 

остане у животу, ако умре. То је 

мистерија вере, љубави, уметности. 

 

И побуна је једна врста религије. 

 

Иреално постоји само тамо где има 

осећаја за реалитет: у свету фантазије 

иреално је реално. 

 

Искуство је увек непрекидно 

решавање супротности, јер се предмет 

увек мора истовремено посматрати с обе 

стране. 

 

Историја је драма слободе и личности. 

 

Историја је откривање унутарњих 

дубина у времену. 

 

Историја човечанства препуна је 

лудости. 

 

Једино је важно оно у чему непосредно 

живи човеково биће. 

 

Када је човек неприкривен, онда га 

свет посматра бепрекривено. 

 

Када откинем цвет, прелазим преко 

мистичног моста. Куда? Не знам. Али 

знам да ћу учествовати у необјашњивим 

дивотама и да се отварам према 

досадашњем тајном смеру бића. 

 

Кад би човек био потпуно биће, 

његова апсолутна храна не би могла бити 

ништа друго до воће. Али ми знамо да 

већом половином свога порекла 

потичемо изван природе и своја права 

људска јела сами морамо да справљамо. 

 

Кад неко мене вређа, релативно лако 

то поднесем, није о мени реч. Кад вређа 

истину, не могу да поднесем, лично сам 

погођен – кад је нападнута истина, не 

браним себе, него жену у коју сам 

заљубљен. 

 

Како је добро заронити у стварност, 

јер тада се све прима непосредно, радост, 

опијеност, весеље, патња, нарочито 

патња. Како је све то добро, и како лоше. 

 

Капије подземног света отварају се 

човеку у његовим највећим и 

одлучујућим кризама живота. 

 

Карактер пролазности је космичко 

обележје. 

 

Књига буди. 

 

Колико је смех дубља бол од плача. 

 

Ко на једној јединој тачки попусти 

лудости, тај се кроз ту тачку, па била она 

и колико зрнце мака, стрмоглављује 

усред среде лудила. 

 

Ко не зна шта је подземни свет, тај о 

људској судбини уопште нема појма, ни 

не наслућује је, чак ни сам свет не може 

да разуме. 

 

Ко се скрива? Онај ко се боји. 
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Ко се скрива, пред њим се и свет 

скрива. 

 

Лепота није идеал, него стварност до 

које се не треба уздизати, јер постоји. 

 

Личност штрчи из судбине. 

 

Лудило постоји само где има 

трезвености. 

 

Људе ствара уметност. 

 

Људи који су створени за акцију, нису 

створени за знања. 

 

Људска судбина није ништа друго до 

одвијање органског живота у божанској 

равни и простору. 

 

Људско биће је једино уметничко дело. 

 

Мада реч суди и она сама се налази 

под судом. 

 

Меланхолија је болест прометејске 

судбине, и неизлечива је. 

 

Меланхолија је обележје смртности. 

 

Мирне заједнице нема и не може бити. 

 

Мора изгубити религиозност онај који 

открије непроменљиво сивило људског 

живота. 

 

Морамо живети заједно и одвојено, 

односно одвојено заједно. 

 

Мудар човек не мора бити стар, још 

мање мора да буде образован, не мора да 

буде мушкарац, и не мора да је 

сиромашан; мудар човек мора да буде у 

топлој, унутарњој присности с боговима; 

морао је да на себи искуси неку власт; 

морао је да их воли и са задовољством да 

се сагласи с оним што они наређују; 

морао је да каже „да“ својој судбини и то 

не присилно „да“, него с пламеном 

жељом да дахне реч којом се открива 

божанским силама; али мудар човек их је 

сазнао и растао усамљен. Морао је да се 

растужи над боговима и над људима – то 

је други знак распознавања мудрости: 

туга. Морао је да се смири у нечему што 

је највише спокојство, то је трећи знак 

распознавања мудрости: знање. 

 

Мудрост је највише знање. 

 

Мушкарац је плен жене. 

 

Највећа уметност: непосредност. 

 

Најпре треба хтети. 

 

На обали мора човек је увек сам. 

 

Наука и уметност на особен начин 

деле између себе морал. 

 

Наука не ослобађа демоне, него тражи, 

запажа и именује њихова својства. 

 

Наш живот се преко мере романсирао. 

Проблем није у томе како да прибавимо 

своје лично спасење, него како ћемо се 

вратити опет у заједницу. То је, сигурно, 

један од разлога модерне кризе. 
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Небеско стање није безусловно 

уживање, као што ни земаљско није 

неминовно патња. 

 

Невидљиви свет није одвојен од 

видљивог, а не може се ни одвојити. 

 

Нема мртвих: постоји само живот. 

 

Нема ништа без намере. 

 

Немог човек залуд испитује. 

 

Не можеш да ступиш изван себе. 

 

Несаница није знак старости, већ 

немогућности за промене. 

 

Не умемо да изговоримо оно што 

хоћемо и не умемо да хоћемо оно што 

изговарамо; и не умемо хтети и 

изговорити оно што мислимо. 

 

Нигде нема толико усамљених људи 

као у модерним велеградима. Самоћа је 

постала друштвено стање. 

 

Није довољно доживети свет, треба га 

и изнова створити. 

 

Није идеална борба оно како се треба 

помучити због места и светлости. Али је у 

реду: одржавање сопственог бића 

оправдава што се мора бити будан и 

себичан. 

 

Нико не може погледати у сопствене 

очи. 

 

Ништа није непријатније до живети у 

овако несигурном свету, међу 

непрорачунљивим људима. 

 

Ова стварност је бездушна и насилна и 

немилосрдна и проста и глупа. 

 

Одржавање сопственог бића оправдава 

што се мора бити будан и себичан. 

 

Од свих живих бића једино човек зна 

за самоћу, и то само у заједници. 

 

Онај ко застане, изгубљен је. 

 

Оно што историја ствара, историја 

мора и да уништи. 

 

Оно што је лепо, увек привлачи; лепо 

је пожељно; изазива у човеку жељу да га 

дотакне. 

 

Оно што се не сме жртвовати јесте 

субјективна мисао, страст за истином, 

чистота, морал и савест. 

 

Опевати нешто: значи начинити га 

вечним. 

 

Оруђем човек побеђује природу, али 

оруђе побеђује и самог човека. 

 

Основа људског бића није битка за 

опстанак него особени ентузијазам. 

Усхићеност унутарњом песмом која се 

непрекидно разлеже у људској души. 

 

Побрини се да миран будеш. Само 

тако можеш постићи оно што хоћеш. 

 

Последица оштријег ока је слађа драж. 
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Посматрање није противност 

деловању, него његова нужна 

претходница и допуна. 

 

Постоје људи који се никада нису 

нигде мрднули из свога града, али 

однели су веће победе од Октавијана. 

 

Право је дело (магнум опус) људско 

спасење. 

 

Предавање није знак слабости, него 

знак снаге... 

 

Привлачност не осећа само мушкарац, 

лепом се, односно жени диви и жели је 

исто тако и жена као и мушкарац, јер је 

лепота позитивна животна сила, велика 

чињеница живота. 

 

Пустиња све више расте и јаој ономе 

ко у себи пустињу крије. 

 

Развој је историјски процес. 

 

Раније је постојала само једна историја, 

ми имамо две. Једну реалну историју и 

једну повест ветрењача. Једна је званична 

(јавна), друга је приватна (илегална). 

 

Разумевање света је много теже него 

што је наука мислила. Али човек не 

одустаје од жеље да разуме свет. 

 

Реалитет је универзалан појам у који је 

смештено много разноликих мисли и 

осећања и слика и страсти. 

 

Религија је par excellence двојство. 

 

Религија раздваја душу од тела, 

унутарње од спољњег и тиме цепа свет. 

 

Религиозно мислити значи доживети 

драму супротности. 

 

Речи срца су детињасте. 

 

Реч је и данас дубоко еротична. 

 

Са гледишта заједнице самоћа је увек 

грех. 

 

Само се ономе може помоћи који 

помаже, само онај добија који даје, само 

онај живи који оживљава. 

 

Самоћа није субјективно стање, него 

објективна ситуација света. 

 

Сан није одмор, него космичка 

метаморфоза; претварање у тамну ноћ. 

То је тајна сна: спавати значи претворити 

се у таму. 

 

Свака комика крије трагику. 

 

Сваки човек пати од спољњег, 

вулгарног времена. То је време ананке. 

Оно што се мора дати. Унутарње и 

субјективно време је оно у којем је човек 

слободан и у којем може да одахне. 

 

Свако је у ситуацији да и не примећује 

кад му је измакнуто тло под ногама. 

 

Свако од нас је један и много 

(неодредљив). 

 



52 
 

Све је једно: и тело и душа, форма и 

садржина, облик и суштина, привид и 

спољни свет. 

 

Свет никада неће скинути маску са 

човека. 

 

Свет постоји и ја јесам. Зар није 

довољно? 

 

Све што је једноставно и природно је 

тешко. 

 

Све што постоји добија значење само у 

давању, у даровању. 

 

Сви у себи тако живе: владати, 

владати! Чиме? Зашто? Свеједно. 

Владати. 

 

Сиромаштво је мираз муза. 

 

Сједињеност која долази из игре 

најдубља је. 

 

Слика без става је фотографија. 

 

Смех је рођен у несрећи. 

 

Сумња се јавља код сваког човека 

здраве памети. 

 

Тајна усамљених судбина каткада је 

већа него Цезарова. 

 

Тамо где извире, живот је чист и 

сладак – уживање које је у животу самом. 

 

Тешко је бити нормалан. 

 

Тешко је не потказивати и не ласкати, 

јасно видети и паметно мислити. 

 

Тиме што препливаш океан још га 

ниси победио. 

 

То је животна радост жене, остати у 

животу и даље расти. 

 

Традиција је извор, зачетак и почетак 

сваког духа – древно учење о постојању, о 

поретку, о човеку, о друштву, о историји, 

о религији и о животу. 

 

Увек побеђује онај који уме да преда 

своје Ја. 

 

Ужасавам се да будем мудрац, или 

јунак, или светац. Моје претензије су 

веће. Желим да будем нормалан човек. 

 

Ужасан је бол то што у позадини тиња 

– свест да је све само један једини трен – 

један једини блесак и незадрживи крај – 

једном и нигда више. 

 

Уживање није више и није коначније 

стање од патње. 

 

У иронији увек има нешто безвремено. 

 

У коликој мери се неко просветли, у 

исто толикој мери је принуђен да потоне 

у таму. 

 

Уметничко дело је увек целокупан 

свет. 

 

Унутра је смисао и бесмисао света; 

унутарњи је живот човечанства. 
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У овом ужасном животу немогуће је 

издвојити се, свет не пушта човека. 

 

У самоћи је човек сам, претворен у 

чисту душу, целокупан му се живот 

одвија изнутра. 

 

Филозофија шетње поред мора је 

најтеже знање света: тако што је 

најлакше: не чини ништа, да би се тиме 

учинило све што је битно. 

 

Цвеће бере душа. И себе бере. Цвеће је 

једина слика на земљи у којој душа 

препознаје себе. Корен му је у тами и 

расте према светлости. 

 

Човека увек само други може да 

искупи. 

 

Човек види само оно што живи. 

 

Човек зна да победи физику. 

Метафизику никад. 

 

Човек и не може задржати друго до 

себе сама, док на крају не изгуби и себе, 

можда. Ко зна? 

 

Човек је само онда човек ако је 

целовит, ако му је недовољан сегмент 

света и живота, ако му треба све, јер у 

њега може да се смести цео универзум. 

 

Човек је упознао неминовност и 

примио к знању да јој се не може 

одупрети. 

 

Човек је у првом реду човек и све 

остало долази потом. 

 

Човек може бити потпун само онда 

ако је пун и онај с киме је у заједници. 

 

Човек није присутан ни у прошлости 

нити у будућности, исто као што га нема 

у садашњости – потонуо је у њу или, што 

је исто, уздигао се изнад ње. 

 

Човек никада није без остатка плод 

своје околине. 

 

Човекова судбина је свет. 

 

Човек противречи самоме себи. 

 

Човек само у заједници може живети 

срећно, али само у осами може бити бог. 

 

Човек се развија у правцу највеће 

покварености. 

 

Човек се само са самим собом 

сједињује потпуно слободно, једино се 

себи предаје потпуно, јер се једино себе 

не плаши. 

 

Човек толико губи тле испод себе да 

верује како и не хода по земљи него по 

неком непознатом сазвежђу. 

 

Човечанство се боји будућности. 

 

Шта значи то да ја путујем? Реализујем 

се. 

 

Шта је досада? – осама. 

 

Што је неко више душа, тим је више 

цвеће. 
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Белинда Беловари 

 

Лепота и знање су вечни и припадају 

свима. 

 

 

Бенедето Кроче 

 

Волим мушкарца који има будућност 

и жену која има прошлост. 

 

 

Бенџамин Френклин 

 

Они који се одрекну суштинске 

слободе да би добили мало привремене 

сигурности не заслужују ни слободу ни 

сигурност. 

 

Чувај се малих пукотина; мала ће 

пукотина потопити и велики брод. 

 

 

Бергман 

 

Живот је цртање у којем не можете да 

употребите гумицу за брисање. 

 

 

Бертранд Расел 

 

Бојати се љубави значи бојати се 

живота. 

 

Да је жеља за стицањем увек јача од 

супарништва, свет би био много срећније 

место. 

 

Дужност нема утицаја на човека осим 

ако он жели да делује по дужности. 

 

Интелигенција је најважнија да би се 

свет учинио срећним местом. 

 

Једна од невоља са таштином је што 

расте од онога чиме се храни. 

 

Ма колико да сте стекли, увек желите 

да стекнете још. 

 

Многи људи више воле славу него моћ. 

 

Наш ментални склоп је прилагођен 

животу пуном врло озбиљног физичког 

рада. 

 

Није ли осуда само облик узбуђења 

прикладан старости? 

 

Нормално је мрзети оно чега се 

плашимо, а често се дешава, мада не и 

увек, да се плашимо онога што мрзимо. 

 

Обиље је сан који вам увек измиче. 

 

Победа над страхом је почетак 

мудрости. 

 

Постоје два начина да се изађе на крај 

са страхом: један је да се умањи 

спољашња опасност, а други је да се гаји 

стоичка трпељивост. 

 

Потрага за знањем је, по мом 

мишљењу, углавном испољавање љубави 

према моћи. 

 

Просто је немогуће преувеличати 

утицај таштине на људски живот, од 

трогодишњег детета до оних од чијег 

мрштења дрхти читав свет. 
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Речи „види ме“ једна су од најдубљих 

жеља људског срца. Могу се појавити у 

безброј облика, од лакрдијања до тежње 

за посмртном славом. 

 

Страх је главни извор предрасуде и 

један од главних извора окрутности. 

 

Страх сам по себи понижава; лако се 

претвара у опседнутост; ствара мржњу 

према ономе од чега страхујемо, и води 

право ка непотребној окрутности. 

 

Таштина се задовољава славом, а лако 

је стећи славу без моћи. 

 

Човек се разликује од осталих 

животиња у једном веома важном 

погледу, а то је што поседује неке жеље 

које су, такорећи, бескрајне, које се 

никада не могу потпуно испунити, и које 

би нам доносиле немире чак и у рају. 

 

 

Бетовен 

 

Шта сам ја ако се упоредим са 

свемиром?! 

 

 

Бет Ревис 

 

Вођа не ствара пијуне, већ људе. 

 

Моћ је у снази и дељењу те снаге с 

осталима. 

 

 

Бил Вотерсон 

 

Два зла не чине добро. 

Искрено говорећи, нисам сигуран да 

људи имају мозак да савладају и 

технологију коју имају. 

 

Истина је чуднија од фикције. 

 

Када си родитељ често желиш да 

истовремено загрлиш и задавиш своје 

дете. 

 

Каткад помислим да је најпоузданији 

знак да у другим деловима свемира 

постоје интелигентни облици живота тај 

што ниједан од њих није покушао да 

ступи у контакт са нама. 

 

На овом свету свако се сам сналази 

како зна и уме. 

 

Никада немаш довољно времена да 

урадиш све што не смеш. 

 

Свет је тако компликовано место. 

 

Тужно је то како неки људи не могу да 

прихвате ни најмању промену. 

 

Уколико ниси звезда, не можеш 

никоме удовољити. 

 

 

Бил Козби 

 

Ја не знам шта је кључ успеха, али знам 

да је кључ неуспеха тежња да се угоди 

свима. 
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Бил Нај 

 

Свака нова особа коју упознаш зна 

нешто што ти не знаш. 

 

 

Биљана Јанковић 

 

Све буде па прође, бар на овом свету. 

 

 

Бичер 

 

Не излазак из луке, већ повратак у њу 

је оно што одређује успешност путовања. 

 

 

Блаже Миневски 

 

Онај који говори у туђе име, он увек 

лаже. 

 

 

Блез Паскал 

 

Ако желиш да се о теби лепо мисли, 

немој сам о томе лепо говорити. 

 

Ако неко не очекује корист од тога 

што говори, не смемо из тога закључити 

да тада не лаже, јер има људи који лажу; 

просто само зато да би лагали. 

 

Баци се најзад мало земље на главу, па 

је свршено занавек. 

 

Бојимо се да не увредимо оне чија је 

наклоност корисна а мржња опасна. 

 

Велика младост или велика старост 

ремете разум, а исто то чини и превише 

или премало образовања. 

 

Величина је човекова голема по томе 

што он зна да је бедан. 

 

Величину је потребно напустити да 

бисмо је осетили. 

 

Видим та страховита пространаства 

свемира што ме окружују, и налазим се 

прикован за један кутак тог бескрајног 

простора, а да при том не знам зашто сам 

стављен баш на ово место а не на неко 

друго, нити зашто ми је ово мало времена 

које ми је дато за живот додељено баш на 

овој тачки а не на некој другој у читавој 

вечности што ми је претходила и у 

читавој вечности што после мене настаје. 

 

Волео бих да ниједну особину не 

запажамо сем случајно. 

 

Да ли један грозд има два истоветна 

зрна? 

 

Две заблуде: 1) све схватати дословно, 

2) све схватати духовно. 

 

Две ствари обавештавају човека о 

његовој природи: нагон и искуство. 

 

Дух и осећаји развијају се разговорима, 

али се њима и кваре. 

 

Духу треба мало пустити на вољу, али 

то отвара врата и највећим 

необузданостима. 

 

Живот је сан нешто мање непостојан. 
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Заиста је зло имати недостатке, али је 

још веће зло бити их пун а не хтети то 

признати. 

 

Заједница која постоји међу људима 

заснована је на међусобном обмањивању. 

 

Зар није тачно да ми мрзимо истину и 

оне који је откривају, а волимо да се 

варају нама у прилог, и желимо да нас 

замишљају друкчијим него што смо у 

ствари? 

 

И доброчинства, ако их је превише, 

љуте нас, јер желимо да имамо чиме 

вратити дуг. 

 

Има разних врста здравог разума. 

 

И најмањи покрет који направимо, 

врши утицај на целокупну природу. 

 

Ја имам своје магле и своје лепо време 

у самом себи. 

 

Једина наука која је одувек постојала 

јесте наука против здравог разума и 

против људске природе. 

 

Једино савлађивање и господарење 

над собом доноси славу, а једино 

робовање себи наноси срамоту. 

 

Кад нас страст наводи да учинимо 

нешто, ми заборављамо на своју дужност. 

 

Кад смо здрави, чудимо се како 

можемо подносити оно што подносимо 

када смо болесни. 

 

Како је срце човеково шупље и пуно 

гадости! 

 

Као што човек може покварити свој 

дух, тако може покварити и своја 

осећања. 

 

Колико природа у човековој природи! 

 

Ко схвати праузроке ствари могао би, 

можда, доћи и до спознавања 

бесконачности. 

 

Крајњи успех разума је његово 

признање да постоји бескрајно много 

ствари које га превазилазе. Па ако га 

природне ствари превазилазе, шта да се 

каже о натприродним? 

 

Краљевство је ипак најлепши положај 

на свету. 

 

Лепо могу да замислим човека без 

руку, ногу, главе. Али не могу да 

замислим човека без мисли: то би био 

камен или бесловесна животиња. 

 

Лукави су људи који познају истину. 

 

Љубав или мржња мењају лице 

правди. 

 

Љубав нема година. Она се увек рађа. 

 

Људе не учимо да буду честити, а 

учимо их свему осталом. 

 

Људи су тако неминовно луди да би то 

била лудост друге врсте: не бити луд. 

 

Људи траже начин да буду срећни. 
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Људски је живот само вечита обмана: 

само међусобно варање и међусобно 

ласкање. 

 

Ма колико били уздигнути, опет су 

нечим сједињени са најобичнијим 

људима. Ако су већи од нас, то је зато 

што им је глава виша, али ноге су им 

ниско колико и наше. 

 

Мали и велики имају исте нерпилике, 

и исте невоље, и исте страсти; али један је 

на врху точка, а други је близу осовине, и 

тако мање потресан истим кретањима. 

 

Машта увеличава баснословним 

преувеличавањем ситне предмете, док 

њима не испуни нашу душу. 

 

Ми безбрижно срљамо у понор, пошто 

смо најпре ставили испред себе нешто 

што нас спречава да га видимо. 

 

Ми готово и не мислимо на 

садашњост; а ако и мислимо, то је само 

зато да бисмо у њој нашли упут како да 

располажемо будућношћу. 

 

Мило нам је да гледамо заблуду. 

 

Ми никада не држимо до садашњости. 

 

Ми смо нешто, али нисмо све. 

 

Ми смо толико славољубиви да бисмо 

хтели да нас цела земља познаје, па чак и 

људи који ће постојати кад нас више не 

буде; а толико смо ташти да нам је и 

уважавање пет-шест особа које нас 

окружују пријатно и задовољава нас. 

 

Мишљења се стичу на два начина: 

умом и вољом. Већина људи верује не по 

доказу већ по задовољству. Уму, међутим, 

припада царство убеђивања, он је краљ, 

призната власт; воља над нама врши 

тиранију. 

 

Много истине нас збуњује. 

 

Навика је друга природа. 

 

Навика је наша природа. 

 

Навика присиљава природу. 

 

Највише ме чуди што видим да се свет 

не чуди својој слабости. 

 

На све стране видим само 

бесконачности које ме затварају као какав 

атом и као какву сен што траје само један 

неповратан часак. 

 

Наша природа се састоји од покрета; 

потпуно мировање је смрт. 

 

Нека се остави један краљ потпуно 

сам... па ће се видети да је краљ без 

разоноде човек пун беде. 

 

Не можемо бити свестрани и знати све 

што се о свему може знати, али треба бар 

нешто знати о свему. 

 

Непрекидна речитост постаје досадна. 

 

Не треба се посебно трудити ни 

силити, треба само умети запажати. 

 

Неугодно је бити изузетак у правилу. 
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Није добро бити превише слободан. 

 

Није добро имати све што нам је 

потребно. 

 

Није потребно имати врло узвишену 

душу, па разумети да на земљи нема 

истинског и поузданог задовољства, да су 

сва наша уживања само таштина, да су 

нам невоље бескрајне и да најзад долази 

смрт, која нам сваког тренутка прети. 

 

Није чудно да се човек одржи 

повијајући се. 

 

Никад се зло не чини тако потпуно ни 

тако лака срца као кад се чини из 

убеђења. 

 

Оштроумност је ствар расуђивања. 

 

Памћење је потребно за све подухвате 

разума. 

 

Превид само једног начела води 

заблуди. 

 

Претерана својства су нам 

непријатељска: ми их више не осећамо, 

ми их подносимо. 

 

Природа има савршености, како би 

показала да је одраз Божји, и недостатака, 

да би показала да је само његов одраз. 

 

Похлепа као и вечност извор су свих 

наших побуда. 

 

Похлепа нам је постала природна, и 

створила је нашу другу природу. 

 

По чијој су ми заповести и по чијем 

руковођењу ово место и ово време били 

одређени? 

 

Пошто се увек припремамо да будемо 

срећни, неизбежно је да то никад нисмо. 

 

Разноврсни су степени бежања од 

истине. 

 

Реке су путеви који иду, носе нас куда 

намеравамо ићи. 

 

Рећи истину корисно је по онога коме 

се она казује, али не и по оне који је 

казују. 

 

Речитост је сликање мисли. 

 

Сав човеков јад потиче од тога што 

није у стању да буде сам са собом. 

 

Садашњост нас никад не задовољава. 

 

Сваки ступањ на који нас срећа уздиже 

у друштву, удаљава нас све више од 

истине. 

 

Свако има своје ћуди, супротне своме 

сопственом добру, у самом појму који 

има о добру. 

 

Свако је себи све, јер кад он умре, све је 

за њега умрло. 

 

Свако ће умрети сам. 

 

Све је достојанство човеково у мисли. 
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Свестрано образоване људе не зову ни 

песницима, ни математичарома, итд; али 

они су све то, и судије свију тих. 

 

Свестрано образованим људима не 

треба назив. 

 

Све тежи себи. 

 

Свет је препун добрих изрека, само 

пропуштамо да их применимо. 

 

Свет је често добар судија. 

 

Све што је било слабо, не може никад 

постати потпуно јако. 

 

Све што се усавршава поступно, и 

пропада поступно. 

 

Све што служи само писцу нема 

вредности. 

 

Сви лутају. 

 

Сви људи траже начина да буду 

срећни. 

 

Скривена добра дела заслужују највеће 

поштовање. 

 

Скрушеност једног јединог, чини 

гордост многих. 

 

Слаткоречив човек је лош карактер. 

 

Случај изазива мисли, случај их и 

односи. 

 

Сматрам немогућим спознати делове 

без познавања целине, нити упознати 

целину без познавања делова. 

 

Спознаја, ако није стварна, у човеку 

нема истине. 

 

Ствари имају разне особине, и душа 

разне склоности; јер ништа од свега што 

се души указује није просто; ни душа се 

никад проста не показује ничему. 

 

Стидно је само немати стида. 

 

Стицање наклоности увек доноси неку 

корист. 

 

Страшна је ствар осећати како нестаје 

све што нам припада. 

 

Срце има своје памети, која не познаје 

памет. 

 

Срце има своје разлоге које ум не 

познаје. 

 

Сујета је тако укорењена у човековом 

срцу да се сваки војник, сваки коморџија, 

сваки кувар, сваки носач хвалише и жели 

да има своје поштоваоце. 

 

Трајност постаје отужна у свему. 

 

Треба познавати самог себе. 

 

Треба се допасти онима који имају 

човечна и нежна осећања. 

 

Трудимо се, дакле, да правилно 

мислимо: у томе лежи начело морала. 
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Узалуд се успињемо да своја сазнања 

проширимо преко простора који се могу 

замислити; ми заправо замишљамо само 

атоме у поређењу са стварношћу. 

 

У нашем присуству не говори нико 

онако као што говори кад нисмо ту. 

 

Уображени људи се сами себи више 

допадају но што би се разумно себи 

свиђали. 

 

Човек воли злурадост. 

 

Човек је, дакле, само дволичност, лаж 

и лицемерство, како према себи тако и 

према другима. 

 

Човек је пун потреба: зато воли само 

оне који их могу задовољити. 

 

Човек је само трска, најслабија у 

природи: али то је трска што мисли. Све 

наше достојанство састоји се, дакле, у 

мисли. 

 

Човек је сам себи најчудеснији 

предмет у природи. 

 

Човек је створен да мисли. 

 

Човек је у природном односу са свиме 

што познаје. 

 

Човек не може бити бедан ако то не 

осећа. 

 

Човекова је главна болест неспокојна 

радозналост. 

 

Човек се обично боље убеђује 

разлозима које је сам пронашао него 

онима до којих су други дошли. 

 

Човек се природно сматра способним 

да продре до средишта ствари, али не и 

да им досегне обим. 

 

Што се више сазнања стиче, то се више 

величине и више понизности открива у 

човеку. 

 

Што неко више духа има, више ће 

схватати да има посебних људи. 

 

 

Блихер 

 

Патња је предност у животу, исто као 

и срећа. 

 

 

Блох 

 

Живот се може разумети само уназад, 

али се мора живети унапред. 

 

Оно што не урадиш, увек је важније од 

онога што си урадио. 

 

С времена на време човек се спотакне 

о истину, али се у већини случајева 

прибере и продужи. 

 

 

Боало 

 

Тежак је терет немати шта да се ради. 
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Бобан Кнежевић 

 

Ако за пола сата у друштву не 

укапираш ко је овца, онда си то сигурно 

ти. 

 

Ватра чисти боље од воде. 

 

Време компјутера све мења. 

 

Данас људи немају толико маште и по 

свему судећи, ускоро је неће имати 

нимало. 

 

Дошло је време да се сви у све 

разумеју, а нико ништа не зна. 

 

Закон није увек на правој страни. 

 

И за песму, као и за све друго, 

неопходно је животно искуство. 

 

Историја Земље је историја 

непрекидног подваљивања. 

 

Историју не можеш променити, 

можеш јој се само прилагодити. 

 

Када ти се неко једном пода, он је твој 

заувек. 

 

Како ћете да нас васпитавате у правом 

смеру када већ на самом старту сви 

дебело осетимо неравноправност? 

 

Колико векова би било потребно да се 

разложи цела зграда? 

 

Људи једноставно воле да верују. 

 

Људи су у стању да смисле свакојаку 

наду. 

 

Није битно како се осећаш, већ шта 

урадиш. 

 

Никако није добро бити својеглав. 

 

Никоме не требају пси рата. 

 

Ретко када људи изаберу најбољу 

опцију за себе. 

 

Сама девојка увек је отворен позив. 

 

Све се у свему садржи. 

 

Свет изгледа другачије са двадесет 

него са четрдесет или шездесет, мада је 

он увек исти; ту уз нас, не против нас, не 

за нас, једноставно, он постоји, исти за 

све... ми смо ти који смо различити. 

 

Све што се догађа, мора имати неку 

сврху. Ништа не бива тек тако. 

 

Сви ми имамо по један велики, снажни 

неостварени део живота за собом; оно 

што смо могли постати, али нисмо, 

некаквим стицајем околности. 

 

Сестре су једно од највећих светиња и 

у њих се не дира. 

 

Сећања су најпостојанији део људске 

душе. 

 

Србин воли да отме, а што му мање 

треба, то му је драже. 
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Стaрост је једино стање које нико не 

воли, а сви прижељкују. 

 

Страх је вечан. 

 

У свакој жени крије се политичар. 

 

Уски стручњак је промашен стручњак. 

 

Успех или неуспех само су стране исте 

јабуке. 

 

Човек побеђује оружјем, природа 

временом. 

 

Шта је једна људска судбина у хрпи 

свеопштег хаоса и пропасти? 

 

Што је човек старији то више цени свој 

живот. 

 

Што је човек старији то његов живот 

све мање вреди. 

 

 

Бобан Савић Гето 

 

Полиглоте по плодовима познајемо. 

 

 

Боби Бреган 

 

Кад једном ногом стојите у ватри, а 

другом на леду, статистика ће показати 

да је ваше тело у идеалној температури. 

 

Ништа тако не понижава човека 

колико то што види да будале успевају у 

стварима у којима је он доживео неуспех. 

 

 

Боб Шоу 

 

Сви ми, на овај или онај начин, 

повезани смо једни са другима и чинимо 

једну целину... 

 

 

Богдан Р. Петровић 

 

Оно што човек препозна као дар, мора 

и да сачува. 

 

 

Божидар Кнежевић 

 

Велика већина људи јесу као сирова 

дрва, која се само диме и тињају, 

загревајући само у близини и не 

осветљавајући никога. Само мало душа 

људских горе чистим и јасним пламеном, 

загревајући и осветљавајући далеко око 

себе. 

 

Велики болови траже велике душе и 

само велике душе трпе велике болове. 

 

Више је за жаљење онај који због 

памети изгуби љубав, него онај који због 

љубави изгуби памет. 

 

Врло малом броју људи остаје од борбе 

за живот снаге да ступи у још тежу борбу 

за истину. 

 

Дубоко мишљење и јака свест су 

најтеже ствари које земаљски човек може 

понети и поднети; отуд се људи који 

дубоко мисле тешко крећу и слабо се чују 

међу живима. 
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Живот је путовање у којем огромна 

већина несвесно лута, а само мало њих 

имају јасне путеве пред собом. 

 

За право пријатељство више је 

потребна једнака дубина и чистота 

осећања, него једнака висина образовања. 

Правог пријатеља може бити само код 

племенитих душа, јер је оно највиша и 

најплеменитија веза људска. 

 

Најплеменитији задатак човеков у 

друштву јесте борба против лажи. 

 

Несрећа је волети истину а немати 

снаге сузбијати лаж, или бити толико 

притиснут животом да лаж морамо 

трпети или одобравати. 

 

Племенитост је дубља форма лепоте. 

 

Правда, истина, морал за већину 

обичних људи, за човека масе, јесу само 

луксуз живота, који они у невољи одмах 

жртвују. 

 

Ситне душе не воле праве величине 

људске; место да издалека посматрају 

величину и да јој се диве, они јој се 

приближавају и чепркају по њој, тражећи 

да нађу у њој што год ситно и земаљски 

прљаво, и да се церекају. 

 

Фантазија постаје сама од себе, и за њу 

не треба човеку никаквог напора, док за 

свесно мишљење, процес којим се долази 

до истине, треба непрестаног напора и 

изучавања. 

 

Храбар човек не може бити тиранин. 

То само плашљиви и подли могу бити. 

Што је узвишенији дух, њему све више 

треба Бог, и све више само један Бог. 

 

Што човек мање зна, задовољнији је са 

собом и са оним што зна. 

 

 

Божидар Ковачевић 

 

Ах, звона... Само због њих би требало 

поштедети хришћанство, јер у њима тако 

лепо одјекује хармонија свемира. 

 

Ах, како смо ми, barbares, ситни у 

свему и како смо једино велики у великој 

љубави и смрти. Ту смо генијални. 

 

Балканац, најужаснија раса на овом 

континенту у којој се стичу крајности – 

читава васиона у гротескној и болној 

минијатури. 

 

Бескрајно велики глас Бога и бескрајно 

мали шапат мрава чују само ретки 

хармонични духови. 

 

Живот ме је свео на масу пуну бола и 

побуне и до краја ме деконцентрисао. 

 

Зар бол и душа нису највећа ноблеса? 

 

Зар живот није једна сива, безбојна 

материја којој људски дух даје боју и 

смисао? 

 

И зар човек није најсилнији кад 

уморан и с благим осмехом лежи и пушта 

да у њега увире све што наиђе? 

 

Једна клупа, која вири из грања има 

нечега у себи дискретног као свежањ 
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намирисаних писама, као погледи 

љубавнички. 

 

Како је права љубав чудна. Као каква 

страшна болест. 

 

Како смрт, тако и љубав, кад обузме, 

не оставља ни једну мисао која се односи 

на љубав и не одриче се свакога геста 

који не би извирао из ње. 

 

Љубав је цвет који мирише на смрт. 

 

Људи су често један другом 

привлачни због разлике у раси. 

 

Нисмо се заједно ни родили, па зашто 

да заједно умремо? 

 

Празну сламу брзо захвати огањ. 

 

Смејати се, то је једна вештина. 

 

Смисао је тај који даје укус свему. 

 

Срби су отмени, кад то поставе себи за 

циљ. 

 

Треба ли цео људски век да се осети 

моћно било живота како куца кроз крв 

која се ваља уз наше вене? 

 

Шта све нема утицаја на једну страст. 

 

 

Божидар Мандић 

 

Ако се мири са судбином човек добија 

други облик. 

 

Амбиција убрзава време. 

Једино је ваљана она духовност која се 

претвара у карактер. 

 

Љубав је напор. 

 

Шупљи и пропали човек ће ускоро 

своје кућне библиотеке осећати као 

апотеку. Узимаће књиге и лечити 

напуштену (и запуштену) душу. 

 

 

Бојан Ђукић 

 

Ако не можете да досегнете неке 

ствари, онда морате да гурнете себе како 

бисте то постигли. 

 

Свако добија према мери оно што му 

лежи. 

 

 

Бојан Јовановић 

 

Забрањена жеља је сопствена смрт. 

 

 

Бојан Љубеновић 

 

Бирократија увек преживи. 

 

Матор човек, а наиван. 

 

Они који су до јуче владали, владаће и 

даље само у другим оделима. 

 

Самоиницијатива је најгори грех 

сваког чиновника. 
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Бојан Марјановић 

 

Живот није разгледница. 

 

Људима су ваљда потребна та мала 

опуштања – та мала улегнућа у систем. 

 

Ми смо шрафови у систему. 

 

 

Бојан Богдановић 

 

Бог те посматра забринут. 

 

Будите бар достојни катастрофе. 

 

Доспео сам у сопствено ропство. 

 

И ако вода стварно памти сва искуства, 

милиони људи у Библиотеци океанској 

леже. 

 

Иза очних капака остајемо закључани. 

 

Како је тешко oбјаснити пут ка 

истини. 

 

Моја права земља је блатњав и прашан 

језик на коме пишем или ћутим. 

 

Мрачна мисао опушта. 

 

Нема ничег бољег од поезије. 

 

Несрећа почива негде под језиком. 

 

Не сумњај у себе. 

 

Ничију крупну реч не треба прогутати 

здраво за готово. 

 

Општи је човек голорук. 

 

Песник је одлучио да поново напише 

свет. 

 

Са тако богатим профилом небо може 

бити било шта. 

 

Сва епохална значења почињу тамо 

где су посејани сићушни кристали духа. 

 

Свако постаје препознат по начину на 

који ломи хлеб. 

 

Све је дозвољено ако се бавиш 

сликањем. 

 

Све си мање кућа, а све више на небу 

облак. 

 

Свет је рођен у тишини библиотеке. 

 

Сви прихватају судбину као топлу 

летну кишу. 

 

Сустиже ме оно чему сам дуго 

измицао. 

 

Схваташ ли ти уистину од какве си 

земље направљен? 

 

Тражио сам више сунца, али сам само 

добио више сенки. 

 

 

Бомарше 

 

Забава је срећа оних који не могу да 

мисле. 
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Боривоје Адашевић 

 

Бог не прави разлику међу валутама, 

као ни међу људима! 

 

Зашто да не будеш добар кад си 

смртан?! 

 

Као да си вечан, па се можеш са чашћу 

играти! 

 

Попови дођу и прођу, а обичан свет 

остаје дуго да седи. 

 

 

Борислав Митровић 

 

Хумор и сатира неће променити свет, 

али ће га учинити лепшим. 

 

 

Борислав Пекић 

 

Ако је Дело вредно успеха, он ће доћи. 

Савршено је неважно хоћемо ли ми у 

њему уживати. Уживаће други, а то је 

смисао рада на делу. 

 

Бог има свој пакао... љубав према 

људима. 

 

Будимо велики у одрицању као што 

смо немилосрдни у присвајању! 

 

Гледајте право. Јер да се хтело да 

гледате иза себе, добили бисте очи на 

потиљку. 

 

Да је савест увек побеђивала, земљом 

би данас владали мајмуни! 

 

Док не убијемо прошлост, нећемо 

родити будућност! 

 

Живот претпоставља искуство што 

човека мења. Ако се промена не опажа, 

искуство није искоришћено. 

 

Знајте да је само хаос стваралачки. 

Само се из њега светови рађају. 

 

Знање је услов свакоме злу. 

 

И добар кад је, живот губи ако се не 

живи на правом месту, а право место је 

место само оно на којем смо рођени и 

одрасли. Јер од свих туђина на које смо 

осуђени, најсношљивија је ипак – 

сопствена. 

 

Иза вас нема ничег што вас заслужује! 

 

Искуство је отров спорога дејства, 

осетите га кад на њега не рачунате и 

путевима које уопште нисте предвидели. 

 

Историја је, браћо моја, у духу, 

воденични камен о врату живота. 

 

Јаки знају само за будућност. Они 

знају да ће, ако они не убију своју 

историју, та историја кад-тад убити њих. 

 

Кад се сва туђа светла погасе, кад 

останете сами са собом, празним листом 

папира, крупним идејама, а скромним 

могућностима да их изразите, кад 

схватите колико вам је дар ограничен и 

зависи више од туђег мишљења о њему 

него од ваших способности, кад вас стану 

мучити управо она питања за која сте 

веровали да сте их решили још у 
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гимназији, где сте из матерњег језика 

трећину разреда снабдевали, у замену за 

недостижна математичка решења, 

набуситим поетским празнословљем, кад 

наједном више ништа не знате, онда 

схватате да је књига коју сада пишете, 

свака ваша књига, дакле, једновремено и 

прва и последња, да је, заправо – једина. 

А ту искуства нема. Има га, у ствари, али 

вам не помаже. 

 

Млад је човек арогантан, самоуверен, 

највећи обожаватељ свог дара. Он се не 

либи јавности. Што се више стари, 

опрезнији се постаје. Сумње су све 

присутније. Излагање пред светом 

постаје све теже. Професионална навика 

мало ту помаже да се стекне 

самопоуздање. Мислим да се оно никад 

сасвим и не стиче. 

 

На кров света човек се не пење сам. 

 

Не грозите се дна. Волите дно. Свако 

најдубље сазнање представља дно. И не 

питајте колико је. И на педљу дна може се 

стајати. И нема дна с којег се невиди сјај 

звезде. 

 

Незналица може бити рђав кад му се 

укаже прилика, али само је зналац у свим 

приликама рђав. 

 

Од снаге и ефикасности отпора самом 

себи зависиће и дубина и обим мог 

разумевања живота, па и смисао онога 

што радим. 

 

Онај ко све Истине разуме, ни једну 

нема. 

 

Погледајте шта ми радимо са својом 

природом. Погледајте шта тај такозвани 

прогрес чини од наших живота. Ми 

губимо везу са дубоким реалностима 

природе... 

 

Под извесним условима могуће је да 

човек заборави прошлост. 

 

Простим нечитањем, књига се не може 

убити. 

 

Прошлост која нас мучи може се 

уништити једино или самоубиством или 

тоталним прихватањем. 

 

Само се из хаоса рађају звезде! 

 

Само труле воћке падају, ако се дрво 

не тресе. 

 

Све више смо незадовољни оним што 

нам нуди наводна неизбежност историје 

и наводна прогресивност овог модела 

цивилизације. Ма колико половични, 

противречни, конфузни, па и 

манипулацијама подложни, извесни 

савремени ванстраначки покрети, 

извесне превентивне иницијативе – 

подупрте махом од млађих људи – 

представљају заправо прве знакове неког 

будућег масовног отрежњења, ако, 

наравно, за њега буде времена. 

Из тих разлога моје симпатије 

припадају Зеленом покрету, 

Пријатељима Земље, иницијативама за 

заштиту људских права (укључујући и 

права животиња), друштвима за борбу 

против смртне казне, покретима за 

ограничење науке, односно њену 

контролу; укратко, свему што на овај или 
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онај начин представља алтернативу 

„цивилизационом мехуру“ у који нас је 

историја заробила и у којем јој је 

очевидна намера да нас – угуши. 

Једном сам, у неком интервјуу, рекао 

да човек и ако пада мора махати рукама. 

Увек, наиме, постоји могућност да ће на 

време, пре коначног пада, научити да 

лети. Остајем при томе. 

 

Све се одбацује лакше од стида. 

 

Суштина је закон по којем биће живи. 

 

Теже је преживети мржњу него бол. 

Бол вас боли, мржња убија. 

 

Тек кад нестане прошлости, сваки 

човек ће постати стваралац и градитељ. 

 

Цена се увек на крају плати. 

 

Црква никад није брза. 

 

Читалац најбоље интервјуише писца 

кроз странице његових романа. 

 

Човек је једино биће на свету којем 

може да се деси у животу оно што ни 

најмаштовитији писац не може да 

замисли. 

 

Човек који није упознао велики страх, 

није комплетан човек, као и онај који није 

открио велику тугу или велику радост. 

 

Човек често воли да ради оно што 

најмање уме. 

 

Чувајте се пренагљених судова. 

 

Шта је човек без своје прошлости? 

Бог! 

 

Што се више уздижемо и у висине 

пењемо, постајемо лепши и нежнији, а 

изнутра тврђи и отпорнији. 

 

 

Борис Мишић 

 

Знање увек нађе пут кроз Хаос. 

 

Лепота увек нађе свој пут. 

 

Моћ је волети стварно и несавршено. 

 

 

Борис Пастернак 

 

Живот није што и поље прећи. 

 

 

Борис Перић 

 

Ако си једном и био млад, ко каже да 

си био храбар? 

 

 

Борис Швел 

 

Социјалним радницима највећи 

непријатељи управо су њихови 

клијенти… 

 

 

Бошко Пушоњић 

 

Душманску руку – слабићи љубе. 

 

Лепота тражи себи лепоту. 
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Најлепше је прочути се по лепоти. 

 

Слободом се поноси онај ко је за њу 

крв лио. 

 

У времену све пролази, само песма и 

лепота дела остаје. 

 

Човек је најтеже бити. 

 

 

Брајан Вокер 

 

Јад и беда воле друштво. 

 

Потребне су године вежбања да би се 

спознало право значење љубави. 

 

Свако од нас сања да освоји царства и 

подигне споменике, али је исто тако 

суочен с ритуалним пословима 

изношења смећа или навикавања 

породичног пса на понашање у кући. 

 

 

Брана Цветковић 

 

Дани не стоје, већ се брзо роје. 

 

Најсрачније се шире руке онда кад су – 

празне. 

 

 

Бранислава Совиљ 

 

Постоје разне врсте љубави, а она 

између човека и жене не мора бити 

највећа. 

 

 

 

Бранислав Радишић 

 

Осећам да ствари које тражим обично 

нађу мене. Затекну ме на 

најнеочекиванијим местима и у 

најнеочекиванијим тренуцима, баш онда 

када о њима уопште не размишљам, или 

бар о њима не мислим страшћу трагача. 

 

 

Бранислав Црнчевић 

 

Има много најлепших девојчица на 

свету. 

 

 

Бранка Војиновић-Јегдић 

 

Никада није касно да живимо у лажи. 

 

 

Бранко Брђанин Бајовић 

 

За херојство је доста и сасвим обичан 

очај. 

 

 

Бранко В. Радичевић 

 

Деци се увек чини да су им родитељи 

стари. 

 

Нема књиге у коју месец није завирио. 

 

 

Бранко Лучић 

 

Врлина је понекад сама себи највећа 

казна. 
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Бранко Миљковић 

 

Ако смо пали, били смо склони паду. 

 

Границе у којима живимо нису 

границе у којима умиремо. 

 

Док су обале у свађи воде ће мирно 

протицати. 

 

Опсесија будућношћу понекад је 

добар начин да се преспава садашњост. 

 

Песник је одувек био онај који у 

другима лечи болест од које сам умире. 

 

Узмите шаку свежег пепела или било 

чега што је прошло и видећете да је то 

још увек ватра или да то може бити. 

 

 

Бранко Ћопић 

 

Лисица је лисица, па ма какве фарбе 

била. 

 

 

Браћа Грим 

 

... Ако је завидљиво срце уопште кадро 

да се смири. 

 

Буди добра и чедна, па ће ти увек бити 

добро. 

 

Завист и охолост су попут корова. 

 

Кад смо другови у невољи, бићемо и у 

уживању. 

 

Кад сте ми браћа у невољи, онда сте 

ми и по срцу, зато вам се предајем 

затворених очију. 

 

Како се на свету дешавају чудне 

ствари! 

 

Ко хоће да једе, мора да заради свој 

хлеб. 

 

Лепо бело лице, али гадно црно срце. 

 

Несрећа дође преко ноћи. 

 

Онај ко једном на нешто пристане тај 

попусти и други пут. 

 

Остани смерна и добра, па ће и теби 

бити добро. 

 

Права срећа лежи у малим стварима и 

топлини истинског пријатељства. 

 

Правда и људи, то се слаже, као рогови 

у врећи! 

 

Све зло долази од људи. 

 

У тебе је добро срце, јер делиш своје с 

другим. 

 

 

Брехт 

 

Искуство је везано за страшне ствари. 

 

 

Брихадарањака упанишада 

 

Онаква каква је човекова жудња, таква 

је и његова судбина, јер, каква је његова 
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судбина, таква је његова воља; а каква је 

његова воља, такво је његово дело; а какво 

је његово дело, таква је његова награда, 

било добра или лоша. 

 

 

Бруно Бетелхајм 

 

Бистрина може бити природан дар; то 

је интелект који је независтан од 

карактера. 

 

Да не би били препуштени 

чудљивостима живота, а како би наша 

осећања, машта и интелект заједно 

подржавали и обогаћивали једни друге, 

морамо да развијемо унутрашње ресурсе. 

 

Једини начин да се одрасте је кроз 

сопствени рад. 

 

Лични развој изискује дубоку 

усредсређеност. 

 

Љубав је та која, чак и најружније 

ствари, преображава у нешто прелепо. 

 

Људски развој никад није статичан. 

 

Много је тешко заиста бити то што 

јеси. 

 

Мудрост је последица унутрашње 

дубине, значајних искустава, која су 

обогатила нечији живот: одраз богате и 

добро интегрисане личности. 

 

Немање вере у будућност, значи 

немање вере у себе. 

 

Несвесно је извор уметности, главна 

побуда из које она настаје. 

 

 

Бруншвик 

 

Непријатно је показивати људима да 

смо прозрели њихова осећања, нарочито 

њихове неприлике. 

 

 

Брус Спрингстин 

 

Ако можемо да настанимо свет, зар 

нисмо у стању и да га стварамо и 

обликујемо? 

 

Ако немаш сиров таленат, не можеш 

га вољом призвати. Али ако јеси даровит, 

онда воља, амбиција и одлучност да се 

изложиш новим идејама, супротним 

мишљењима и различитим утицајима 

само ојачавају и учвршћују твој рад, 

приближавајући те циљу. 

 

Ако певаш пуним срцем, ништа није 

застарело. 

 

Ако си се срећно родио са 

инструментом и подсвесним знањем како 

да га користиш, заиста си благословен. 

 

Благослови и клетве често нас стижу у 

истом паковању. 

 

Боље ми је у безвременском простору 

унутар моје главе. 

 

Велики пут није и једини пут. Он је 

једноставно велики. 
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Велики таленти преобликују се на 

чудне и често просветљујуће начине. 

 

Да ли су напори освајања публике 

вредни изложености, нелагодности 

рефлектора и дела сопственог живота 

који мораш да жртвујеш? ... Али, публика 

ти уједно стави до знања колико снажна 

и издржљива може да буде твоја музика и 

какав је њен могући утицај на животе и 

културу обожавалаца. Зато пажљиво 

правиш све те кораке, све док не стигнеш 

до понора, а онда једноставно скочиш, јер 

нема сигурног пута узбрдо до велике 

славе. 

 

Дрво расте, његове гране дебљају, 

расту, цветају. На њему остају ожиљци 

муња, потресају га громови, болести, 

људска збивања и Божја рука. Повлачи га 

тама, али оно поново израста према 

светлости, још више ка небу, укопавајући 

се све дубље и чвршће у земљу. Његово 

присуство остаје у историји и сећањима. 

 

Ђаво је увек у близини. 

 

Живот надвлада уметност... увек. 

 

Ја сам збир свих својих делова. 

 

Ја сам извођач, што значи да нешто 

изводим... не причам. 

 

Како старимо, тако тежина нашег 

нераспоређеног пртљага постаје све 

већа… много већа. Са сваком годином 

која прође, цена одбијања да се ствари 

доведу у ред све више расте. 

 

Концептуално оптимиста, али лични 

песимиста. 

 

Људи с којима си присуствовао 

чудесима никада се не заборављају. 

 

Машта је веома личан простор. Једном 

када у њему оставиш своје отиске 

прстију, поигравање тим поверењем 

може имати погубне последице. 

 

Ми не чезнемо увек за оним што нам 

највише приличи. 

 

Могу да изгубим све, осим једног: себе. 

Ниједан судски процес, ниједна пресуда, 

ниједан судија, никакав правни исход не 

могу ми одузети оно што ми је 

најдрагоценије: мој занат и унутрашњи 

живот, грађен од ране младости, заснован 

на музици коју стварам својим срцем, 

главом и рукама. То ми је заувек 

припадало и то ми нико не може одузети. 

 

Моје плоче увек су звук некога ко 

покушава некуда да дене своју главу и 

своје срце. 

 

Мртви имају своја посла, као и живи. 

 

Најпре, пишеш за себе... увек с 

разлогом да даш смисао искуствима и 

свету који те окружује. То је један од 

начина да се сачува разум. Наше приче, 

наше књиге, наши филмови и начини на 

које се носимо с трауматичном збрком 

живљења. 

 

На позив здравог одушка лудилу, 

радиш оно што мораш. 
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Недокучиви су путеви „уметности“. 

Ствари које дају величину истовремено 

могу бити и највеће мане. Баш као и код 

људи. 

 

Не желим да изађем напоље. Желим 

да продрем унутра. Не желим да 

избришем, побегнем, заборавим или 

одбацим. Желим да схватим. 

 

Неки људи, када умру, однесу са собом 

читаве светове. 

 

Неки људи су једноставно такви. Не 

умеју да престану са борбом. 

 

Нема будале као што је матора будала. 

 

Неопходно је [из себе] извући ствари 

које ти нешто значе, како би оне могле 

нешто значити и публици. 

 

Неспутано понашање према истини 

стоји у истом односу као мастурбација 

према сексу. Није лоше, али није ни 

права ствар. 

 

Не тражите најбоље свираче. Тражите 

праве свираче који заједнички кресну у 

нешто јединствено. 

 

Није лако заједно се кретати напред. 

Људи се навикну на једну врсту односа и 

тврдоглаво се држе својих погледа. 

Већина не успева то да превазиђе. 

 

Никада не можеш сасвим држати под 

контролом путању сопствене каријере. 

 

Никада сам не одлучујеш о томе када 

ће доћи твој тренутак. 

Нико не добија прилику да преправи 

прошлост. Нико не добија прилику да се 

врати, јер постоји само један пут за излаз. 

Напред у таму. 

 

Одавно сам се помирио са чињеницом 

да не можемо сви бити Ролингстонси... 

чак и ако смо у стању. 

 

Одајемо почаст својим родитељима 

одбијајући да као коначне прихватимо 

најпроблематичније карактеристике 

нашег односа. 

 

Оно што си био и места која си 

обишао, никада те не напуштају. Нови 

делови твоје личности једноставно ускачу 

у кола и возе се остатком пута. 

Успешност и правац путовања зависе од 

онога ко управља колима. 

 

Опасан, често и насилан самопрезир 

одувек је био основни састојак пламена 

преображаја. 

 

Опстајемо. Опстајемо у ваздуху, у 

отвореним просторима, у прашњавим 

коренима и дубокој земљи, у одјецима 

прича и песама о временима и месту које 

смо испуњавали. 

 

Основна математика стварног света 

каже да један и један дају два. Обичан 

човек (и ја сам често такав) њише се у том 

ритму. Одлази на посао, ради, плаћа 

рачуне и враћа се кући. Један и један је 

два. Тако се окреће свет. Међутим, 

сликари, музичари, преваранти, 

песници, мистици и слични, плаћени су 

да изокрену наглавачке основну 

математику, да протрљају два штапа и 
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створе ватру. Свако у животу изведе неку 

врсту алхемије, али њу је тешко 

задржати, а лако се заборавља. Људи не 

долазе на рок концерте да би нешто 

научили. Они долазе да би се подсетили 

нечега што већ знају и осећају дубоко у 

себи. Када је свет најбољи, онда један и 

један јесу три. То је основна једначина 

љубави, уметности, рокенрола и рок 

група. То је разлог што свемир остаје 

недокучив, што љубав и даље збуњује и 

доноси усхићење, разлог што истински 

рокенрол никада неће умрети. 

 

Понекад није толико важно оно што се 

ради, колико оно што се за то време 

догађа. 

 

Понекад плоче намећу сопствени 

карактер и мораш их томе препустити. 

 

Поп музика је поље где сам 

употребљавао своју музику и свој таленат 

од самог почетка као облогу, као мелем, 

као алатку да измамим путоказе за 

превазилажење непознаница у свом 

животу... Драго ми је што ме лепо плаћају 

за уложени труд, али ја бих то заиста 

радио и џабе, јер морам. То је једини 

начин на који проналазим тренутке 

одушка и сврху којој тежим. Зато за мене 

не постоје пречице. 

 

Припадам само себи. 

 

Природа уме да призове човека 

памети. 

 

Простор за лични преображај често се 

проналази на самој ивици пропасти. 

 

Психолошки ратови никада се не 

завршавају. Постоји само овај дан, овај 

тренутак и неодлучно веровање у 

сопствену способност промене. 

 

Робер де Ниро је једном изјавио да 

воли глуму, јер му она омогућава да живи 

туђе животе без последица. Сваке вечери 

постајеш нови човек и све животне 

могућности распростру се пред тобом. 

Можда је то проклетство маштовитости. 

Или је то само унутрашње „бекство“. 

 

Свакоме од нас неопходно је мало 

сопственог лудила. 

 

Сваки мушкарац или свака жена беже 

или остају на свој посебан начин. 

 

Свет и друштво се превише и пребрзо 

мењају. 

 

Свираш и не сереш много. 

 

Смрт не може да вас раздвоји. 

 

Снага избора живота, вољене особе, 

животног простора, увек ће бити ту да се 

на њих позовеш и поново осмислиш своју 

збркану прошлост. 

 

Срећа – светла близнакиња моје 

депресије. 

 

Срце је печат на уговору. Свако од нас 

извлачи из себе најбоље што може током 

вечери како бисмо вас подсетили на све 

најбоље што сами носите у себи. [То је] 

повлашћен положај размењивања осмеха, 

душе и срца пред публиком. 
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Стваралачки пориви нису 

непогрешиви. 

 

Стварни свет нема много разумевања 

за слободу, али у свету уметности, она је 

у ваздуху, у крвотоку. 

 

Сумња може послужити као полазна 

тачка дубоког критичког промишљања. 

 

Сцена – места на којем настају 

чаролије. 

 

Тајанствена моћ музике превазилази 

велике поделе. 

 

Туга те никада не заскаче. 

 

Увек је мистериозно како нешто 

постане до те мере успешно. 

 

Умем и ћутећи довољно да престравим 

вољене особе. 

 

Човек не може да опстане искључиво 

на трезвености. 

 

Што си старији, све мање бринеш. 

Међутим, у младости, лак си плен 

замкама сопствених мисли. 

 

 

Б. Селерс 

 

Такав вам је живот: ја сам га увредио, а 

он ми се још извињава. 

 

Новине живе само дванаест часова, од 

јутарњег до вечерњег и од вечерњег до 

јутарњег издања. Исто толико живи и 

новинарска слава. 

Увек се нађе по неки балван за који 

човек може да се ухвати. 

 

Жене су много безобзирније од 

мушкараца када желе да се некоме 

освете. 

 

 

Бугарска пословица 

 

Љубав не гледа лице. 

 

 

Буда 

 

Говориш ли или делујеш нечиста ума 

невоља ће те следити као што точак 

следи волове који вуку запрегу... Говориш 

ли или делујеш чиста ума и срећа ће те 

пратити као твоја сена. 

 

Ми смо оно што мислимо. 

 

Нашим мислима ми обликујемо свет. 

 

Све што постоји резултат је мишљења, 

заснива се на мисли, сачињено је од 

мисли. 

 

Све што јесмо јавља се у нашим 

мислима. 

 

Слушај оног који те је упозорио на 

твоје мане, као да ти је открио највеће 

благо. 

 

 

Буковски 

 

Одбојна ми је била свака помисао да 

постанем нешто, од тога ми је била мука. 
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Да се оженим, направим децу, одлазим 

некуд на посао сваки божији дан и 

враћам се. Ни у лудилу... Зар је човек 

само зато створен: да издржи све то и 

онда умре? 

 

Одувек сам био бунтовник. У свету 

перфидних лажи, лицемерја, мржње, 

сујете, злобе и искривљених вредности, 

борба за сопствени идентитет, истину, 

правду и парче слободног неба наметали 

су ми се од првих тренутака живота. 

Спонтаност слободног живљења, као и 

неприхватање сулудих идеологија и 

демагогија, уз одбацивање лажног сјаја и 

робовања материјалистичким 

испразностима чинили су ми се 

есенцијалним циљевима живота. Отпор 

усмерен ка канџама Естаблишмента и 

одбацивање норми свеприсутног 

Система бивали су правим лајт мотивом 

неукротивих дана и ноћи... 

 

 

Бусон 

 

Садашњост као да је одавно прошла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

Ванг Лианг 

 

Остати жив је већ довољна победа. 

 

 

Васа Павковић 

 

Време ће све довести на своје место. 

 

Доспети ван ограничења историје, 

свакодневице, телесности, дотаћи 

метафизички простор самом страшћу, то 

је идеал ка којем се стреми кроз све 

верзије љубавних односа. И (пер)верзије, 

такође. 

 

Жене су или опасне или глупе. Много 

ређе опасне. 

 

Живот је простор и време у којем су 

чуда ретка. 

 

И у путовању, као привлачном излази, 

не може се, изгледа, наћи утеха, па 

престанак путовања јесте и спас и пад, 

повратак на тврду земљу, у реалан живот. 

 

Мада смо свесни веза међу писцима 

или генерацијама писаца, у оквиру једне 

и више књижевности, као да на дну 

св(ак)ог поверења верујемо да је сваки 

прави писац планета за себе, са неком 

својом путањом, усамљеном… 

 

Ма колико нам се чинило да је свет 

један, чудимо се његовој разноликости. 

 

Наша је само слутња. 
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У овом свету немогуће је напустити 

људе и извући главу бекством ван 

домашаја. 

 

 

Василиј Андрејевич Жуковски 

 

На сваког мотри смрт. 

 

Самоћне коби прст, животног тока 

ставе 

И стазе величине – ка гробу воде нас. 

 

 

Васиљ Габор 

 

Не може се зид савладати голим 

рукама. 

 

Треба заиста бити будала па 

поверовати да од неког другог, а не од 

њега самог, зависи сопствена судбина. 

 

 

Васиљ О. Кључевски 

 

Живот учи само оне који га 

проучавају. 

 

 

Васко Фотев 

 

Завист је мотор нашег друштва. 

 

Креативност без публике је углавном 

бесмислена. 

 

Лов због провода болесна је забава. 

 

Музика у нама директно асоцира, и 

мало ако хоћете буди, нашу сопствену 

музику. 

 

Најтеже је прескочити сопствену 

ограду. 

 

Прво треба да научимо да живимо на 

Земљи, а тек онда на другим планетама. 

 

Свако од нас има своју веру, и поступа 

у складу са њом. 

 

Сви волимо понекад, необавезно, да 

гледамо туђе трагедије. 

 

Сви смо ми исти у својој жељи да 

будемо различити. 

 

Снага наше заједнице почива на 

нашем знању. 

 

Страх не ствара културу, њу ствара 

љубав, страст, посвећеност. 

 

У природи нема лагања. 

 

Хвала ти Господе, што нас учини 

различите. 

 

 

Васо Вуковић 

 

Не можеш обући нов огртач док не 

скинеш стари. 

 

Све стазе су одмотане пред нашим 

ногама. Наш је задатак само да их 

пратимо. 
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Вафу 

 

Једним се ушима 

слушају црвчци, 

друкчијим људи. 

 

 

Велимир Ћургус Казимир 

 

Жене се опремају у мраку. Скидају и 

облаче на себе предмете о којима сви све 

знају, а који и даље изгледају тајанствени. 

Нема те антропологије која може да 

објасни привлачност и једноставност ове 

мистерије. 

 

Можда би само звездано небо могло да 

дâ одговор како се тајна чисте жудње и 

даље одржава. 

 

 

Велс Тауер 

 

Године су само етикета. 

 

У животу не постоји таква ствар као 

што је лака победа. 

 

 

Велшка пословица 

 

Онај ко не слуша тај не разуме. 

 

 

Вељко Милићевић 

 

Хоћемо да истрошимо своје илузије до 

краја, иако су оне готово престале да то 

буду, иако оне више не производе на нас 

готово никакав ефекат. 

 

Вељко Петровић 

 

И птице су издржљивије од људи. 

 

 

Вељко Т. Ћирковић 

 

У чељустима заборава има места за све. 

 

 

Венди Лојон 

 

Стид је попут коцке леда: боли када се 

гута, али само на кратко. Затим се топи и 

нестаје. 

 

 

Вера Мајска 

 

Глад лечи. 

 

Имам ја чиме да се браним. Рукама и 

ногама и зубима ако треба. 

 

Седим и мислим да бих постојала. 

 

 

Веркор 

 

Истина ће нам доћи од неуких. Ми 

сувише верујемо својим наочарима. 

 

Све наше несреће потичу отуда што 

људи не знају шта су, а не слажу се у 

оном што желе да буду. 

 

 

Веселин Гатало 

 

Ако су јачи, нису бржи. 
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Мишљење је као дупе. Сватко га има. 

 

Старост је сама по себи опака ствар. 

 

 

Веско Кадић 

 

Свако је свој стил, по оном што чини и 

како ради, шта мисли и како се изражава. 

 

 

Весна Болфек 

 

Страх је мучно мало створење. 

 

 

Весна Денчић 

 

Децу није лако преварити. Зато немају 

права гласа. 

 

Кад стане велико срце, хиљаде малих 

закуца. 

 

Мале ствари чине живот 

неподношљивим. 

 

Тренутак у којем живиш неважан је. 

 

У лажи су кратке ноге, али је зато језик 

дугачак. 

 

 

Весна Крмпотић 

 

Баците злу оно што је у вама његово, 

али за злом не пођите, само му његово 

вратите. 

 

Битка није једних с другима, већ 

свакога са слепилом и себичношћу у 

себи. 

 

Будите будни и због добра и ради зла. 

Зло да вас неспремне не затекне и под 

свој вас кишобран не подведе; добро да 

вас не чека предуго и да не кисне само. 

 

Бука твога ума једини је непријатељ 

твога мира. 

 

Ватру не можеш гасити ватром. 

 

Волети – то је све што вам ваља 

научити. 

 

Голема је катедрала простора, још је 

већа катедрала времена, још је већа 

катедрала душе. 

 

Да би сјала и да би искрила, то мораш 

изгарати. 

 

Дај ми главу довољно бистру да 

препознам пријатеља. 

 

Зар ти ико може бити брат, пријатељ, 

рођак, саплеменик, ко није на страни 

светлости? 

 

Зло је зло, ма ко га починио, па и твоји 

најмилији. 

 

Ко другом руши светињу, сам је своју у 

срцу порушио. 

 

Ко с миром леже и устаје? 

 

Лепота вам је слика димом насликана. 
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Ми смо, гле, зли себи, јер смо зли 

другоме. 

 

Можеш само напред или нигде. 

 

Моли за победу добра – то је једина 

победа за коју вреди живети и умрети. 

 

Моли се за друге, јер они нису други 

већ ти сам. 

 

Не идите никому и никамо по став и 

мишљење. 

 

Неистина је најстрашније ропство. 

 

Не одступајте од тишине у срцу. 

 

Не просипај речи као бисер, него као 

семе. 

 

Није храбро мрзети и презирати, 

храбро је, упркос мржњи, не мрзети. 

 

Овога часа човек пада на испиту 

човештва, а звер из праисторије одазива 

се на људско име. 

 

Око нас људи у људима тмасто убијају 

људскост, јер циљ није убити човека, већ 

човештво. 

 

Ох дете, дао сам ти многе терете, али 

зар ти нисам дао плећа да их носиш, зар 

ти нисам дао уста да их певаш? Носи их и 

певај дакле. 

 

Политика мира политика је срца и 

срчаности. 

 

Постаје опасно бити човек. 

Пробудити се, то је све што треба 

учинити. Учините дакле све: пробудите 

се. 

 

Свакога дана исти се води рат између 

таме и светла. 

 

Све је ваш противник чему се срцем не 

отворите. 

 

Све што ти ум заокупља, непријатељ је 

твој. 

 

Сви ови људи који мисле затирање, 

понижење и гажење других, биће затрти, 

понижени и згажени. 

 

Слобода без стеге је као мина у рукама 

детета. 

 

Слобода је слобода да се преузме 

одговорност, да се изабере служба. 

 

Слобода није слобода да се ради што 

се хоће, већ да се хоће оно што се ради. 

 

Спокој је једино оружје против којега 

су беспомоћни они који се хране туђим 

страхом. 

 

Срећа вам је прсак пене преко песка. 

 

Срце је аргумент највећи. 

 

Твоје срце је светионик који се вечно 

пали, никад гаси. 

 

Твој је противник твоја најбоља 

прилика да упознаш своју снагу – снагу 

праштања, самопоуздања и срчаности. 
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Ти си у служби речи – и што јој више 

служиш, то ћеш више постајати она којој 

служиш. 

 

Узалуд је говорити пијаници – не чује 

те и не разумије. 

 

Што вреди мењати свет ако ви остајете 

непромењени? 

 

 

Весна Курилић 

 

Неке ствари се никада не мењају. 

 

Не мораш знати језик да би разумео 

тон. 

 

 

Видјадар Сураџпрасад Најпол 

 

Ја сам збир својих књига. 

 

Свет се стално окреће. 

 

Све што је вредно налази се у мојим 

књигама. 

 

 

Видосав Стевановић 

 

Зашто се сви боје смрти кад је она 

олакшање од мука? 

 

Да ли бог све види и памти? 

 

Да ли је човек слободан да чини шта 

хоће или чини само оно што мора? 

 

Све живо има душу која је део бога. 

Човек православац – значи усамљеник 

и патник. 

 

 

Виктор Иго 

 

Било је нужно цивилизовати човеков 

однос према човеку. Сада је нужно 

цивилизовати човеков однос према 

природи и животињама. 

 

Буди човечан. Треба имати самилости 

према животињама. 

 

Ко је замишљен није беспослен. Рад 

може бити видљив и невидљив. 

 

Лепо, комбиновано с малом примесом 

ружног, лепше је од апсолутног лепог. 

 

Речи су игле којима се причвршћују 

мисли. 

 

Читав пакао садржан је у једној јединој 

речи: самоћа. 

 

 

Викторија Фауст 

 

Ако не верујеш у ноћ, не верујеш ни у 

дан. 

 

А што сам ја него један велики, 

блесави мајмун заточен у овом зверињаку 

од света. 

 

Вера је тешка и мучна ствар. 

 

Добро не може постојати без зла. 

 

Жене воле успешне мушкарце. 
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Земља је једина која све опрашта. 

 

Једном кад те повуче струја стварања 

не можеш престати никада више. 

 

Како је лако људима да забораве кад 

хоће. 

 

Људи својатају и проституишу стварну 

личност, не знајући да је само она која 

машта њима на услузи. 

 

Многе ствари губе смисао кад се 

извуку из целине, из контекста. 

 

Неки људи задиве на први поглед 

својом лепотом, други снагом духа и 

искреношћу или једноставно вољом за 

животом. 

 

Писац ионако пише да би забавио 

себе. 

 

Писац је особа која има чудне идеје о 

сасвим обичним стварима. 

 

Савршенство се лако пољуља ако 

човек престане да верује у њега. 

 

Само Бог и уметник могу да стварају 

нешто ни из чега. Само они могу 

учинити живот у смрти. 

 

Свака је револуција била крштена у 

крви. 

 

Све на свету може да се поквари ако се 

човек посебно потруди да то учинити. 

 

Треба ломити несаломиво. 

 

У великој су опасности они који су 

врло близу савршенству. 

 

Хаос је мој елемент, у њему се најбоље 

сналазим. 

 

 

Виктор Чолноки 

 

На свету не постоји ништа праведније 

од судбине. 

 

Треба умети уживати. 

 

 

Вили Брант 

 

Глад је такође рат! 

 

 

Вилијам Блејк 

 

Онај из кога не зрачи светлост, никада 

неће постати звезда. 

 

Цели универзум рођен је из маште. 

 

 

Вилијам Голдинг 

 

Живот је необичнији него што се то 

мисли. 

 

Највеће су идеје увек и 

најједноставније. 

 

 

Вилијам Коцвинкл 

 

Влада може смислити више начина да 

потроши туђе време. 



84 
 

Да ико унапред зна шта значи 

подизати децу, никад се тога не би латио. 

 

Детињи снови ретко се обистињују. 

 

 

Вилијам Мекхарг 

 

И невини лажу као и сви остали. 

 

Када неко невин има проблем, 

способан полицајац изгледа као анђео, 

али када се једном извуче – онда каже да 

је полицајац само вршио своју дужност. 

 

 

Вилијам Фокнер 

 

Женски језик не може се зауздати чак 

ни новцем. 

 

Одбијам да прихватим крај човека. 

 

Основа свега зла је бити уплашен. 

 

 

Вилије де Л'ил-Адам 

 

Мисли су жива бића! 

 

Не постоји изузетна лепота, без нечег 

необичног у пропорцији. 

 

Смрт је коначно стање само за оне који 

се надају небу. 

 

 

Вилијем Ајриш 

 

Љубав не треба само да постоји, њу 

треба изражавати. 

Вилијем Блејк 

 

Онај који жели, а не чини, рађа отров. 

 

 

Вилијем Мак Доналд 

 

Добре ствари имају свој крај. 

 

Има времена кад памет стоји изнад 

обећања. 

 

Сваки има право да мисли што му се 

допада. 

 

 

Вилијем Пол Јанг 

 

Ако је ишта важно, онда је све важно. 

 

Биће увек превазилази појаву. 

 

Грех је казна сам по себи, прождире 

изнутра. 

 

За живот је потребно мало времена и 

много односа. 

 

За стварање слободе нешто мора да се 

плати. 

 

Лажи су најзгодније уточиште за оне 

који желе да опстану. 

 

Милост не постоји захваљујући патњи, 

али тамо где има патње наћи ћеш милост 

у разним облицима и бојама. 

 

Многи верују да љубав расте, а заправо 

расте знање, а љубав се само шири да га 

обухвати. 
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Мораш без журбе да припремиш 

земљу ако желиш да пригрли семе. 

 

Опроштај није заборав. 

 

Опроштај ништа не оправдава. 

 

Понекад су сузе најбоље речи које срце 

уме да изговори. 

 

Права љубав никад не присиљава. 

 

Присилна љубав није љубав. 

 

Сећање је понекад превртљив друг, 

нарочито кад је реч о несрећи. 

 

Сваки избор је важан, чак и онај 

скривени. 

 

Сваки пут када опростиш, свемир се 

промени. 

 

Сви скупљамо оно што сматрамо 

вредним. 

 

Тама прикрива праву величину 

страха, лажи и кајања. 

 

У односима није важна моћ. 

 

У природи љубави је да отвара пут. 

 

 

Вилијем Саројан 

 

Кад ти се све учини рђаво, сети се 

хлеба и сира, и биће ти добро. 

 

 

 

Вилки Колинс 

 

Ниједан човек не може рећи колико 

много или мало их је доживело судбину 

коју сте ви избегли. 

 

Шта нам више и речитије од сећања 

помаже да схватимо да смо бесмртни? 

 

 

Вилхелм Хауф 

 

Често су у животу безначајне ствари 

повод крупним догађајима. 

 

 

Виљем Батлер Јејтс 

 

Из свађе са другима правимо 

реторику, а из свађе са собом поезију. 

 

 

Виљем Блејк 

 

Да се створи мали цвет посао је векова! 

 

Онај коме лице не сија не може бити 

звезда. 

 

Пут претеривања води у палату 

мудрости. 

 

 

Виљем Тревор 

 

Ако неко не жели да стекне љубав, 

следећа најбоља ствар свакако би била 

пристојан човек. 
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Виљем Фокнер 

 

Увек сањај и циљај више од онога што 

мислиш да можеш постићи. Не оптерећуј 

се само тим да будеш бољи од својих 

савременика или претходника. Покушај 

да будеш бољи од себе. 

 

 

Винсент Банвил 

 

Време и плима не чекају никога. 

 

 

Винсент Ван Гог 

 

Велике ствари не настају на импулсу 

већ путем серија малих ствари које се 

обједињују. 

 

 

Винстон Черчил 

 

Говор треба да буде попут женске 

сукње: довољно дугачак да би покрио 

тему, а довољно кратак да би било 

занимљиво. 

 

Историја се понавља, али сваки пут све 

више кошта. 

 

Никад, никад, никад немојте 

одустајати. 

 

Ништа у животу не развесељава тако 

као кад нас гађају, па промаше. 

 

Песимиста види проблем у свакој 

прилици. Оптимиста види прилику у 

сваком проблему. 

 

Уместо да се унапред бринемо, боље је 

да унапред размишљамо и планирамо. 

 

Усамљено дрвеће, уколико уопште и 

израсте, онда израсте јако.  

 

Фанатик је особа која не може 

променити мишљење, а не жели 

променити тему разговора. 

 

Човекова моћ је нарасла у свакој 

области, осим над самим собом. 

 

 

Вирхилио Пињера 

 

Несаница је врашки упорна ствар. 

 

 

Висенте Алеиксандре 

 

Умирати у љубави значи живети. 

 

 

Вислава Шимброска 

 

Увек се важно не зна. 

 

 

Витомир Јовановић 

 

Ако су наше очи помирене са оним 

што виде, треба их извадити. 

 

 

Витомир Теофиловић 

 

Душа у енормним условима замире. 

 

Земља је тврда, а небо високо. 
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Злато и рђа не иду заједно! 

 

 

Вјекослав Калеб 

 

Добро управити свој живот највећа је 

мудрост. 

 

 

Вјера Вукшић Витошевић 

 

Кад нас нека нужда тера или вишња 

воља води, можемо и најнепознатијим 

путевима проходити. 

 

Ко шта ради – све себи ради. 

 

Невидљиви не оре ни копа, већ као да 

само о глави људској ради. 

 

Ни друге ни себе не познајемо. 

 

Ово су све чуда, али и школе. 

 

 

Влада Арсић 

 

Докле год је жив човек, ништа не види, 

тек када се с крајем суочи, канда мало и 

прогледа. 

 

Лудо ти је девојачко срце. Нит' га 

можеш обуздати, нит' га можеш разуму 

привести. 

 

 

Владан Матијевић 

 

После онолико ћутања добро је да и 

даље умемо да говоримо. 

 

Владан Стојановић Зоровавељ 

 

Београд много уздише. 

 

Туга и смех су као пар лакованих 

ципела сваке душе. 

 

Што шири Дунав, ужа плата! 

 

 

Влада Петрић 

 

Коинциденција је сложенији феномен 

од случајности, за чије остварење је 

неопходно усаглашавање далеко већег 

броја елемената; случајност вреба на 

сваком кораку – када се најмање надамо; 

коинциденција се догоди када се уопште 

не надамо – удари као гром из ведра 

неба. Због тога нас случајност збуњује, а 

коинциденција нас обезнани. 

 

 

Владимира Бецић 

 

Онај ко диктира правила чини 

границу Добра и Зла врло 

флексибилним местом. 

 

 

Владимир Девиде 

 

Знамо ли да је нешто лепо и добро, 

обавезни смо да то и учинимо. 

 

 

Владимир Драмићанин 

 

Живот уме да натера човека да пређе 

преко својих речи. 
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Свака тајна има свој рок трајања. 

 

 

Владимир Коларић 

 

Ако истина није у речима, где је онда? 

 

Журба не учи мудрости. 

 

Ко зна шта све може да промени 

човека. 

 

Можда је зато и створено писмо: да не 

би људи себи одсецали језике. 

 

Моћ се осваја корак по корак, као 

жена, тако да изгледа како сама прилази 

теби, а не ти њој. 

 

Само смрт ствара живот. 

 

Светлост је за неког живот, а за неког 

смрт. 

 

Теже је одрећи се знакова моћи, него 

моћи саме. 

 

Човек је слободан само ако сам себи 

може да буде судија. 

 

 

Владимир Мајаковски 

 

Добро су богаташи, сироти – много 

горе. 

 

 

Владимир Набоков 

 

Где је лакоћа ту је већ занос. 

 

Владимир Назор 

 

Не знам откуд то, али сви људи којима 

помажеш, престају да буду твоји 

пријатељи. 

 

 

Владимир Прле Прдовић 

 

Сасвим полако побећи ћеш у туђу 

тишину. 

 

 

Владимир Симић 

 

Свет је препун смисла, и неких тајних 

веза. 

 

 

Владимир Стојинић 

 

Бол није метафора, то зна свако кога је 

болело. 

 

Да није мене и тебе шта би бол и смрт 

онда. 

 

Смрт је одрасла у нашим погледима, 

бол изникла из наших трагова. 

 

Смрт није страх, ко порекне никад 

није умирао. 

 

 

Владимир Тадић 

 

Интересантно како се људи питају шта 

би било кад би било, тек кад све оде у три 

лепе, не пре. 

 

Клинке воле да се дечаци боре за њих. 
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Владислав Петковић Дис 

 

У животу има много рана, само зато 

што је снова било. 

 

 

Владица Миленковић 

 

Превише се у последње време 

издешавало ствари које су ме гурале 

напред – уназађујући ме. 

 

 

Војислав Вукомановић 

 

Престајеш да живиш онда када више 

немаш времена за маштање. 

 

 

Војислав Гледић 

 

Заборав није само знак непоштовања и 

небрига за заборављене – заборав је знак 

небриге за младе генерације, којима се 

ускраћује право на знање и увид у 

другачије моделе живота, у којима један 

човек за свога живота може да буде и 

физичар и математичар, и археолог и 

дипломата, и песник и филозоф. 

 

Постоје људи који величином свог 

живота и дела учине бесмисленом поделу 

на векове и епохе. 

 

Постоје мисли чији се смисао шири 

попут концентричних кругова и које 

човечанство памти и препознаје. 

 

 

 

 

Војислав Деспотов 

 

Физички живот је један, немножив са 

хиљаду и нешто. 

 

 

Војислав Ђурић 

 

И без главара људи имају довољно 

мука. 

 

Лепота и ругоба бију непрекидну 

битку у човеку. 

 

Треба бити добар упркос томе што се 

добро тако често враћа злим. Доброта 

повезује људе уздижући их високо, 

мобилише позитивне снаге живота (које 

се крију и у животињама и у биљкама и у 

мртвој природи) и тако бескрајно 

умножава људске моћи. 

 

 

Војислав В. Јовановић 

 

Време увек стоји са стране, и не петља 

се у послове који су просторно 

ограничени. 

 

Живот није хаотичан, он је само 

подмукли, преварни, паразит, који 

постоји захваљујући нашем поверењу. 

 

И сиромаштво је хаос, зато је оно 

најближе телу, стара се о телу, а душу 

препушта Богу. 

 

Ко може више од нас самих оклеветати 

наш карактер, морал, савест? 
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Лепота је у узајамној искрености 

реченог и учињеног. 

 

Младо псето увек трчи за неким ко је 

спреман да га води. 

 

Моја нормалност, није претерано 

рећи, нема граница. 

 

Страст је чудна работа. 

 

Ћудљива или не, тела, жива бића, не 

могу да живе без љубави. 

 

 

Володимир Јешкиљев 

 

Само простим сељацима Бог опрашта 

нестрпљивост. 

 

 

Володимир Назаренко 

 

Блажен је онај који се слепо предаје 

мирном току природе ствари. 

 

Живот је сан. 

 

Зар човек може да надмудри себе, свој 

сопствени биос? 

 

Понекад је тешко подвући границу 

између стварности и илузије. 

 

Увек можеш да почнеш да живиш као 

сав остали свет. 

 

 

Волт Витман 

 

Наш је задатак читати свет. 

Постоји чудна врста наклоности која 

се ствара у глави уредника новина према 

јавности којој служи... Дневни додир 

ствара неку врсту побратимства и 

посестримства између две стране. 

 

Свет је књига коју треба одгонетнути. 

 

Тако много значи где читате. 

 

 

Волт Дизни 

 

Није зарада оно што се рачуна, већ 

осећај задовољства да смо урадили нешто 

онако како смо желели – осећај 

задовољства што смо опипљив облик 

подарили нечему видљивом само у 

сновима. 

 

Човек који је богат није увек и човек 

који је срећан. 

 

Што можеш сањати, то можеш и 

учинити. 

 

 

Волтер Багехот 

 

Највеће задовољство у животу је 

урадити нешто за шта други људи кажу 

да је немогуће. 

 

 

Волтер Бенџамин 

 

Од свих начина усвајања књига, 

најцењенија метода је кад их пишете 

сами. 
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Врбослава Старовић 

 

Мајка те рађа, сами се обликујемо. 

 

Сами се разгранавамо. 

 

Сачувај себе за себе. 

 

Свако је вредност за себе. 

 

Светиљку ми угаси дан. 

 

 

Вуди Ален 

 

Чим се појавиш, можеш рачунати на 

осамдесет посто успеха. 

 

 

Вук Врчевић 

 

Ако сам дужан са својим зло делити, 

нисам срамоту на образ, нити ћу никад 

до века. 

 

Ко нема образа нико му га дати не 

може. 

 

Мачки је до игре а мишу до живота. 

 

Млада удовица у туђој кући голема 

брига. 

 

Тако ти је на овоме ништавноме свету! 

Неко пева а неко плаче, неко умире, а 

неко се рађа. 

 

Твоја жалост не може бити моја радост. 

 

Туђу крв на свој образ држати најтеже 

је бреме у нашој земљи. 

Вук Стефановић Караџић 

 

Нема човека без грешака. 

 

Не треба свакога гонити који што 

противно рекне. 

 

 

Ву Чинг-Цу 

 

Судија је у стању да уништи 

породицу. 

 

У овом свету не постоји ништа чиме се 

не може овладати. 

 

 

В. Ф. Харви 

 

Добро бирај коме ћеш бити пријатељ. 

 

Дуготрајно пријатељство се полако 

гради – онда, брак – и, једно дуготрајно 

пријатељство буде брзо заборављено. 

 

Образовање је добра ствар, ако знаш 

коме и са којим циљем га дајеш. 

 

Поштење је најбоља политика. 

 

Сваки стари грех напослетку пронађе 

човека. 

 

Чак и лажна безбедност је боља него 

никаква. 
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Г 

 

 

Гаврил Романович Державин 

 

Бог данас, прах си сутра, знај. 

 

Родног краја и дим сладак је и 

пријатан. 

 

 

Газје 

 

Природа се не приклања ни једној 

страни. 

 

 

Галилео Галилеј 

 

Књига универзума написана је 

математичким језиком и без ње човек 

узалудно лута мрачним лавиринтом. 

Ко би хтео да постави границе љуском 

уму? Ко би хтео да тврди да смо видели и 

сазнали све што на свету може да се види 

и сазна? 

 

Немогуће је да две истине буду 

супротстављене. 

 

Онај на чијој је страни истина, има 

велику предност. 

 

 

Галина Пагутјак 

 

Тешко је разумети жену. 

 

 

Ганди 

 

Буди промена коју желиш видети у 

свету. 

 

Гари Индијана 

 

Неки људи су само блесак мисли, 

идеје. 

 

Чак и позната места постају чудна 

када постанеш рањив на погледе 

странаца. 

 

 

Геза Отлик 

 

Тако сви пролазимо у животу, на 

нашој шаховској табли лагано нам 

понестају потези, а потом можемо 

непокретно да тугујемо. 

 

 

Г. Е. Лесинг 

 

Бедних ли помагача који нису кадри 

да помогну, а да истовремено не 

нашкоде! 

 

Било би заиста лудо кад бих се 

обавезао да плаћам данак непријатељу од 

кога се могу својом будношћу осигурати. 

 

Боље је трпети неправду неголи 

чинити неправду. 

 

Велики људи су увек скромни. 

 

Велики свет није за мудраце, нити је за 

песнике! 

 

Време је било другојачије, али не и 

боље. 
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Добротвори са малим себичним 

намерама заслужују незахвалност уместо 

признања. 

 

Држали ме за најотменијег или 

најнижег, то ми је сасвим свеједно. 

Довољно је што ја познајем себе! 

 

За добру децу родитељи не могу 

никад сувише да учине. Али када 

попустљиви отац даје своју крв за сина 

који се изродио, онда љубав прелази у 

лудост. 

 

Кад бисте бар својим хвалисањем увек 

добили само отров, проклети ласкавци! 

 

Кад једном чујеш о каквој великој 

незахвалности, онда испитај тачно све 

околности пре него што ћеш неког 

човека жигосати тако гнусном љагом. 

 

Који незахвалник не би знао да 

оправда себе? 

 

Ко може да ми буде потребан томе ја 

свакако могу да допустим да иде са мном. 

 

Ко се најмање узда у сигурност своје 

ствари, свагда је најспремнији да 

посумња у разборитост свога судије. 

 

Морам, на жалост, да идем у корак са 

временом. 

 

Мораш и сама да будеш способна да 

нашкодиш да би се други чували да теби 

нашкоде. 

 

Наш понос најчешће почива на нашем 

незнању. 

Остаци једног потребни су увек у 

делотворној природи за живот другог. 

 

Прави добротвори ретко траже 

захвалност од незахвалника. 

 

Способност да се може шкодити буди 

прохтев да се жели шкодити. 

 

Срећа једнога у свету, за другога је 

несрећа. 

 

Тако мисли гдекад и понеки 

досетљиви уображенко да га људи неће 

сматрати лепим духом ако се не жали на 

главобољу и тешку сету. 

 

Чега врлина треба да се плаши кад Бог 

прети порочнима? 

 

Човек би одвећ радо хтео да се узвине 

на небо, а да земљу ни за часак не изгуби 

из вида. 

 

Човек не гледа на оправдан понос. 

 

 

Георг Кристоф Лихтенберг 

 

Задају ми бол многе ствари које друге 

само жалосте. 

 

Немогућно је пронети бакљу слободе 

кроз гомилу света, а да се не осмуди нека 

брада или перика. 

 

Питаш ме, пријатељу, шта је боље: 

трпети грижу савести ли спокојно висити 

на вешалима. 
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Шта су људи до стара одела. Потребно 

је с времена на време проветравати их. 

 

 

Гете 

 

Видите како је Природа жива књига, 

несхваћена, али не и несхватљива. 

 

Ко неће да узме злато, нека ради 

забадава! 

 

Љубав не влада, али она обликује, а то 

више значи. 

 

Мудрост је само у истини. 

 

Највећи човек увек остаје дете. 

 

Најсрећнији је онај који налази мир у 

свом дому. 

Нема националне уметности и 

националне науке. 

 

Нико не кажњен не лута под палмама. 

 

Појединац не помаже, него онај који се 

у прави час удружи с многима. 

 

Само они треба да буду богати, који то 

разумеју. 

 

Свако жели бити неко; нико не жели 

да ради на томе. 

 

Сваки почетак је лаган, а на последње 

се степенице најтеже и врло ретко 

попнемо. 

 

Таленат се обликује у тишини, а 

карактер у бујуци света. 

Чудно како човек увек жели да буде 

подстакнут нечим страшним. Добри 

људи хоће да буду застрашени, како би 

потом тек како ваља осетили како је лепо 

и хвале вредно слободно дисати. 

 

 

Ги де Мопасан 

 

Ах, лепота, осмеси, млада миловања, 

наде! Зар све то не би требало да је вечно! 

 

Велике несреће не жалосте ме много. 

 

Велике суровости природе или људи 

могу да изазову у нама узвике ужаса или 

гнева, али не доводе до оног стезања 

срца, оне језе која пролази низ леђа кад 

видимо извесне тужне ситнице. 

 

Видимо ли ми и стохиљадити део 

онога што постоји? 

 

Дете се тако брзо мења. 

 

Добро варење је сав живот. 

 

Енергичан човек не осећа никада 

страх пред неминовном опасношћу. Он је 

узбуђен, уплашен, узнемирен; али страх 

је нешто друго. 

 

Животиња се понекад побуни и убије 

онога који ју је укротио... 

 

Зар пси понекад не уједу или не задаве 

своје господаре? 
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Зар то није чудно да једна обична 

слабост, можда поремећај у циркулацији 

крви, надражај неког нервног кончића, 

мало повишен крвни притисак, неки 

незнатан поремећај у тако осетљивом и 

несавршеном функционисању наших 

органа, може од највеселијег човека да 

створи меланхолика, а од најхрабријег 

кукавицу? 

 

Зар ће икада неко до краја испитати 

све изопачености женске чулности? 

 

Има сигурно већих тајни тамо, међу 

звездама. 

 

Источни народи не цене много живот; 

мире се одмах са судбином. 

 

Источњаци се, можда, преплаше, али 

не знају за страх. 

 

Кад бисмо имали друге органе који би 

за нас створили друга чуда, колико бисмо 

још ствари могли да откријемо око себе! 

 

Кад се човек нечега боји, онда не 

размишља. 

 

Кад смрт уђе у нечију кућу, као да се 

жури да посвршава што више посла, да 

дуже времена не би морала поново да 

навраћа. 

 

Како има несрећних бића! 

 

Како је дубоко тајанство невидљивог! 

 

Како је наш разум слаб и смушен и 

како се брзо помути чим нас изненади 

неки незнатан и несхватљив догађај. 

 

Како мало треба па да човек пропадне 

или да се спасе! 

Како нам је глава слаба и како се брзо 

усплахири и изгуби чим нас нека 

ситница погоди! 

 

Како нам је мало времена дато да 

живимо! 

 

Кладим се да човек и не слутећи 

свакога дана пролази поред сјајних 

прилика. 

 

Крвне везе не постоје кад нема сталне 

свете, свакодневне љубави. 

 

Лептир! Цвет у лету! 

 

Љубав има своју вредност, па ма откуд 

долазила. 

 

Људе ништа више не упропашћује од 

живота у кафани. 

 

Људски дух је способан за све. 

 

Ми смо вечите играчке глупих илузија 

које нас опчињавају и стално се 

понављају. 

 

Ми смо тако слаби, обезоружане 

незналице, мали, ми овде, на овом зрну 

блата које се окреће, разблажено у капи 

воде. 

 

Највећи бол који може да се осети 

несумњиво је губитак детета за једну 

мајку, и губитак мајке за човека. 
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Народ је глупо стадо, час глупо 

стрпљиво, час зверски раздражено. 

 

Наше памћење је свет савршенији од 

ове наше васељене: оно враћа живот 

ономе што не постоји више! 

 

Незахвални син је гори од туђинца; он 

је кривац, пошто он нема права да буде 

равнодушан према својој мајци. 

 

Нема поштених људи, или су поштени 

само ако се упореде са пропалицама. 

 

Није ли чудно да проста нелагодност, 

поремећај крвотока можда, раздраженост 

нерава, мало повишен притисак, сасвим 

мали поремећај у тако несавршеном и 

сложеном раду наше живе машине, може 

да претвори у меланхолика највеселијег 

међу људима и у кукавицу, у кукавицу, 

најхрабријег човека? 

 

Ноћи ми дане једу. 

 

О, кад би човек умео, кад би могао 

сазнати шта је коме на души! 

 

Откуда долазе ти тајанствени утицаји 

који обесхрабрују нашу срећу и поверење 

или их претварају у очај? Рекло би се да је 

ваздух, невидљиви ваздух, пун незнаних 

сила, чија тајновита близина делује на 

нас. 

 

Природа, та велика слепа мајка, 

неправедна, свирепа, подмукла. 

 

Прошлост ме привлачи, садашњост ме 

плаши, јер је будућност смрт. 

 

Самоћа је опасна за живу 

интелигенцију. Потребна нам је околина 

људи који мисле и говоре. 

Све зависи од места и од средине. 

 

Све се непрестано и јадно понавља. 

 

Све што нас окружује, све оно што 

видимо и не гледајући га, све што 

додирнемо не опипавши га, све што 

сретнемо не распознајући га, врши на 

нас, на наше органе и самим тим на наше 

срце, утицај брз, неочекиван и 

необјашњив. 

 

Смрт је над нама. 

 

Срећа у љубави зачас наиђе. 

 

Срце које залупа кад се појавите, очи 

које заплачу кад одлазите – то су тако 

ретке, тако пријатне и тако драгоцене 

ствари, да их никад не треба 

потцењивати. 

Страст не зна за законе. 

 

Сусрети чине чар путовања. 

 

У политици личности увек имају већу 

важност него разум. 

 

Часови иду, иду, пролазе, сваког 

тренутка узимају један део мене и 

спремају ме за сутрашње ништавило. 

 

Човек из народа не воли да мења. 

 

Човек је весео на брежуљку, 

меланхоличан на ивици бара, занесен 

кад сунце тоне у океан крвавих облака и 

кад баца црвене одблеске на реке. А 
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увече, под месецом што промиче у 

дубини небеса, он мисли на безброј 

чудних ствари које му не падају на памет 

док га обасјава врела светлост дана. 

 

Чудна је ствар искушење! 

 

 

Гијом Мусо 

 

Бринути о другима значи бринути о 

себи. 

 

Живот није пусто острво. 

 

Љубав није она апсолутна ствар која 

одолева времену и искушењима. 

 

Приврженост вас обавезује за цео 

живот, чешће у тежим него у лакшим 

ситуацијама. 

Слава ретко чини добро особама које 

погледа. 

 

Свако има право на тајне. 

 

Тако брзо нас ухвати сопствена 

прошлост иако потрошимо читав живот 

бежећи од ње. 

 

 

Гилберт Кит Честертон 

 

Никада се на питање не одговара 

буквално, чак и када се одговара 

истинито. 

 

Поток не може да укаља свој извор. 

 

Човек у самоћи луди. 

 

 

 

Гилијан Флин 

Дете задојено отровом, утеху тражи у 

томе да науди другима. 

 

Добар став заразан је једнако као и 

лош. 

 

На свету нема баш много пристојних 

људи. 

 

Родитељи нису увек добри за своју 

децу. 

 

Сањарења знају бити опасна. 

 

 

Гиљермо Мартинез 

 

Памет је била врхунска вредност. 

 

Понављање ствара жељу, а жеља 

ствара опсесије. 

Понекад само један за неколико 

векова, успева да сагледа исправан пут у 

мраку. 

 

Стварност је обично природно 

закомпликована. 

 

Шта је жена без тајни? 

 

 

Гинтер Грас 

 

Оно што је изгубљено не мора и да се 

заборави, може се оживети кроз 

литерарну уметност у свој својој 

величини и значају. 
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Све што људски ум може да смисли 

наилази на запрепашћујућу примену. 

Чак и ако једног дана људи престану 

да пишу и издају дела или буду на то 

приморани, ако књиге престану бити 

доступне, биће и даље приповедача који 

ће нам на уво причати, старе приче на 

нов начин: гласно и тихо, добацујући и 

застајући, час скоро кроз смех а час скоро 

на ивици суза. 

 

Чини се да свет користи синтезу како 

би поново постао здрав. 

 

 

Глен Купер 

 

Има неких ствари горих од смрти. 

 

Каква је то чудна авантура бити 

човеком! 

 

Ум је јачи од тела. 

 

 

Глорија Совеј 

 

Ако желите личне и сасвим одређене 

одговоре, треба да постављате лична и 

сасвим одређена питања. 

 

Људи су осетљиви на своја имена. 

 

У одређеним годинама човеку је 

сасвим лако да се застиди своје породице. 

 

 

Гоја 

 

Спавање разума ствара чудовишта. 

 

 

 

Голдсворти 

 

Ако не мислите о будућности, не 

можете је ни имати. 

 

 

Горан Мракић 

 

Због љубави рат никад не престаје. 

 

 

Горан Сегединац 

 

Мало је жена данас, које ће послушати 

свог човека, онако како то бог заповеда. 

 

Салашки живот, клетва је и благослов. 

 

У стварност се не убеђујеш. Стварност 

осетиш. 

 

Чудо је то, човек ни не зна колико је 

способан да воли, док не добије 

наследника. 

 

 

Горан Скробоња 

 

Ако не поштиваш правила, макар 

била и најситнија, макар ти се чинила 

најнепотребнија, ко зна 'ди ћеш се – и да 

л' ћеш се зауставити. 

 

Бог понекад уме да буде милостив... 

ако га човек фино замоли. 

 

Жене ти могу доћи главе. 
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Звуци. Ни сами не знамо колико нам 

обликују живот. 

 

Квантни скок је тако лако начинити 

када једном прихватите гледиште да је 

све, на крају крајева, само у нашим 

главама. 

 

Лаки одговори на тешка питања не 

постоје. 

 

Људима се не може одузети и 

последња нада. 

 

Нема ничег варљивијег и 

краткотрајнијег од славе. 

 

Очајање баш и није најбољи мамац у 

игри завођења. 

 

Питања моралног и неморалног 

крајње су неважна за науку. 

 

Превише често трапаво улазимо у 

туђи живот, оставимо предубок траг. 

 

Увек има наде. 

 

Човек научи да слуша сопствена 

предосећања. 

 

Човек никад не може бити довољно 

сигуран. 

 

 

Гордана Влаховић 

 

Привид живота измотава се са нама. 

 

 

Гордана Лукачић 

 

Земља прихвата свако тело. Небо има 

своје законитости. 

Ништа није како се чини или све је 

онако како није. 

 

 

Гордана Малетић-Врховац 

 

Посла се увек нађе за вредне руке. 

 

 

Гордана Пешаковић 

 

Важно је оно што се ствара међу 

људима, а не оно што их окружује. 

 

Да ли са више знамо боље? Или са 

мање маштамо више? 

 

Живот је пун симбола. На нама је да их 

препознамо, разумемо, следимо и 

верујемо у њих. 

 

Живот је река која тече, за неке је пут 

узводно, за друге низводно, али управо 

то и ствара равнотежу која доноси мир и 

даје нам могућност да се у једном трену 

сретнемо и видимо и осетимо и 

запамтимо, и одредимо себе у простору 

постојања. 

 

Звук не зна за границе. 

 

И доживотна робија прође. 

 

Јединство различитости! А толико 

мало разумевања! 

 

Колико је вере потребно за живот? 
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Колико сличност може да буде 

различита? 

 

Кроз уметност се изражава крик за 

променом. 

 

Нема малих непријатеља. 

 

Осетити другу особу тако блиском, 

тако брзо, не догађа се често. 

 

Пријатељство увек нађе пут! 

 

Путовања најчешће откривају оно што 

се већ налази дубоко у нама – скривено 

или спознано, али постојеће. 

 

Свако нам путовање отвара видике и 

на посебан, јак и дубок и искрен начин, 

мења, ствара, појашњава спознаје о 

другим људима, земљама, временима. 

 

Свет је један или се, макар у неким 

примерима, неких људи и њихових 

судбина, тако чини. 

 

Свет је један па ма где био! 

Чудно је како је могуће остварити 

толику блискост међу људима који се не 

познају по трајању, али се осећају по 

души. 

 

Што више путујемо, све више 

откривамо оно што смо оставили. 

 

 

Гордана Радовановић 

 

Ако је лаж аршин за истину, 

бесмислено је прати се од блата и 

измишљотина тврдећи супротно, јер ће 

свако доказивање само производити нове, 

још бескрупулозније лажи. 

 

Да би се градило, мора неко и да 

руши. 

 

Лаж се, као и лудило, може свима 

прикачити. 

 

Људи су сви различити. Само треба 

умети гледати. 

 

Најбоље се човеку увек отме. 

 

Свачије је тек настати и нестати. Оно 

између је туђе и бежанија. 

 

Срце може једино срцем ударити. 

 

 

Горки 

 

Вољена жена никад не може да остари. 

 

Кад човек хоће да упозна нешто – он 

истражује, а кад хоће да се сакрије од 

немира живота – он измишља. 

Човек је украс света. 

 

 

Госпођа Комачи 

 

Прошла сам светом, загледана у себе, 

узалуд. 

 

 

Готфрид Аугуст Биргер 

 

Оно што се не ради јавно, често се 

ради тајно. 
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Присуство духа чини чуда. 

 

Случај и добра срећа поправе каткад 

неку грешку. 

 

У невољи се човек свему досети. 

 

 

Грациан 

 

Паметноме више користе непријатељи 

него лудоме пријатељи. 

 

 

Грег А. Вест 

 

Изузетни људи боре се са животом на 

изузетан начин. 

 

 

Гроздана Олујић 

 

Ако је неко високог порекла он то 

остаје и на ђубришту. 

 

Баш је тешка старост! 

 

Безразложно је самоме себи наносити 

бол. 

 

Бити близу племена, а издвојен, горе је 

него бити сасвим одбачен, јер 

онемогућава пут к другима. 

 

Благошћу се све постиже. 

 

Важно је почети, даље иде само. 

 

Вечно је само злато! 

 

Воли, али не присвајај пријатеље! 

 

Време лети као пена у брзој реци. 

Време се вуче као кишне капи низ 

окно. 

 

Време тече као киша низ олук. 

 

Гадна је и упорна глад. 

 

Где има врба има и воде. 

 

Глас људскоме уху поверен и од 

најбржег је коња бржи. 

 

Добро и зло у човеку помешани су. 

 

Довољно је мени моје двориште. 

 

Док има пријатеља и новаца ће се 

наћи! 

 

Животи патуљака нису вечни. 

 

Живот је овај пун мука! 

 

Зар је подвиг поштеног преварити? 

Зашто до смрти стајати на једном 

месту? 

 

Звезде године не броје. 

 

Има ли росе коју не попије сунце? 

 

Има ли ружиног жбуна који у ружу не 

процвета? 

 

Има ли срце снаге колико уста 

причају! 

 

И међу људима и међу ђаволима 

сваком је своја кожа најближа! 
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И ходом мрава и трком антилопе 

стиже се истом крају! 

 

Кад прича једном потекне, не заустави 

је нико. 

 

Како да без неба цвет процвета? 

 

Као да је нека срећа бити лав! 

 

Ко звезду небеску у срце прими – 

душу је своју изгубио! 

 

Ко зна шта би радио Бог да ђаво не 

постоји? 

 

Ко може сунчану зраку да присвоји? 

 

Љубав је крхкија од стакла. 

 

Људи су трапава чудовишта. 

 

Мисли као бумбари у пролеће 

зундарају. 

 

Можда и над лавом постоји лав? 

 

Можда је ово само сан? Ако и јесте, нек 

потраје! 

 

На љубав никога не можеш натерати, 

ничим је не можеш изнудити... 

 

Неосамарен коњ најдаље стиже. 

 

Не престају да се рађају будале! 

 

Обичне девојке, па обична и судбина. 

 

Од гуштера змај не бива! 

 

Откада сила Бога моли? 

 

Поданици нису дукати! 

 

Пре него што остаре и патуљци су 

деца. 

 

Прича је вреднија од злата. 

 

Прича не престаје да се понавља. 

 

Радозналост је гора од влаге, од буђи: 

кроз најтврђу планину наћи ће пут, 

разориће стену. 

 

Само будале мисле да су облаци магла 

која се вуче по небу, а не зачарани 

коњаници и девојчице сребрних коса. 

 

Само глуви не чују како разговара цвет 

са цветом! 

 

Сан био, сан прошао! 

 

Свака река има обалу, а свака мука 

лек! 

 

Сваки дечак има свог патуљка. 

 

Сваком је своја кожа најближа! 

 

Свет људи и свет звезда неспојив је. 

 

Себи је реч задао, а од себе нема 

узмицања. 

 

Смрт никада скромна није. 

 

Срце се једино на осмех отвара. 
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Сумња се разлива као отров. 

Тражи и налази свет у себи. 

 

Увек је било и биће да велики циљеви 

захтевају велике жртве! 

 

Улица камену кошуљу обукла: где ту 

да никне цвет? 

 

У смрт своју не лети! 

 

Царско је и на ђубришту царско! 

 

Царство смрти? Нико се оданде није 

вратио да пут каже! 

 

Човек може да жртвује оно што је 

његово, али има ли права да жртвује 

неког ко му верује, ко га воли? 

 

Чуда су само у лудим сновима 

догађаји. 

 

Широк је и шарен свет. 

 

Шта је то што се може сакрити? 

 

Што једном уђе у причу, то остаје 

запамћено за сва времена! 

 

 

Гручо Маркс 

 

Књига је, ако не рачунамо псе, човеков 

најбољи пријатељ. Међутим, ако мислите 

да књигу можете да замените псом, грдно 

се варате – њега ћете далеко теже 

прочитати. 

 

 

Грчка пословица 

 

Ваше је пола света: море. 

Велики град, велика усамљеност. 

 

Један минут стрпљења, десет година 

мира. 

 

Срце које воли увек је младо. 

 

 

Густав Моро 

 

Ја сам мост, преко којег ће неки од вас 

прећи. 

 

 

Густаво Луис Карера 

 

Највећа опасност за несрећу једне жене 

јесте мушкарац. 
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Д 

 

 

Давид Албахари 

 

Мораш да будеш што тиши да би био 

што гласнији. 

 

Приче су приче, а истина је истина. 

 

 

Давид Тоскана 

 

Људи сваког дана имају све мање 

стрпљења. 

 

 

Давор Шишовић 

 

Писањем можете све. 

 

 

Давор Штифанић 

 

Обично људи врло брзо схвате да 

морају употребљавати и главу, а не само 

ноге. 

 

 

Даглас Мек Артур 

 

Највећа срећа од свега је срећа, да себе 

формирате. 

 

 

Дадли Филд Малоун 

 

У животу ништа нисам научио од 

онога ко се са мном слагао. 

 

 

Дајана Диверно 

 

Какве све тајне срце уме да крије? 

 

 

Далај Лама 

 

Не смеј се сновима других људи! 

 

 

Далбе 

 

Кад човек схвати да је његов живот 

безвредан он или почини самоубиство 

или путује. 

 

 

Далиборка Киш Јузбаша 

 

Од живота правим тајну. 

 

Свет ми личи на губилиште. 

 

 

Далибор Радованац 

 

Језик је вирус. 

 

Није потребно знати истину, већ 

истину искусити. 

 

 

Далибор Филиповић – Филип 

 

Да бих схватио патњу облака морам се 

напити кише. 
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Дамапада 

 

Нема веће среће него што је спокојан 

мир. 

 

Оно што смо данас резултат је наших 

јучерашњих мисли, а наше садашње 

мисли граде наш будући живот: наш 

живот творевина је нашег ума. 

 

 

Дамасо Алонсо 

 

Култура је спорост. 

 

 

Дамјан Пејовић 

 

Кад никог нема ја сам газда. 

 

Прошлост ме је разочарала. Штета 

што се од ње гради време... 

 

 

Дамир Јанковић 

 

Људе је врло лако завадити. 

 

После лоших вести зна да се појави и 

која добра. 

 

Превише је исправног да би било 

исправно. 

 

 

Дамир Миклош 

 

Неке гробове је боље оставити 

затрпаним. 

 

Не можеш против инстинкта 

преживљавања. На њему је саздан свет. 

 

Цео је свет полудео, а само се ја осећам 

ненормалним. 

 

 

Дане Стоиљковић 

 

Човек… иако не путује може да 

закасни. 

 

 

Даниел Слумски 

 

Где би био прогрес да се најбољи 

повлаче? 

 

Живимо у доба кад се средства не 

бирају. 

 

Нема безизлазних ситуација. Има само 

људи који губе наду. 

 

 

Данијела Васић и Далибор 

Кличковић 

 

Успех често, премда неочекивано, 

прати морални пад. 

 

 

Данијел Богдановић 

 

Можда смо сви ми, свемирски 

путници, једнако усамљени. 

 

На смрт се не навикнеш. 

 

Ничији плач није тако тих у својој 

усамљености као плач Свемира. 
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Нужда не пита. 

 

Свемир је огледало прошлости. 

 

 

Данијел Дефо 

 

У току нашег живота зло које највише 

желимо избећи и које нам је страшно кад 

запнемо о њега понајчешће је средство 

или вратнице нашег избављења и једино 

се помоћу њега можемо дићи из невоље у 

коју смо упали. 

 

 

Данијел Перлмен 

 

Моје приче за мене су стварније од 

такозваног живота. 

 

 

Данијел Саленав 

 

Књижевно искуство је највише 

искуство које човек може доживети уз 

љубавно. 

 

 

Данило Киш 

 

Историју пишу победници. Предања 

испреда пук. Књижевници фантазирају. 

Извесна је само смрт. 

 

Суштина човека, црта која га одваја од 

животиње, јесте свест о сопственој смрти. 

 

 

Данило Николић 

 

Свака жена је збир нестрпљивости. 

Данил Хармс 

 

Добри људи, а не умеју себе да изведу 

на сигуран пут. 

 

Живот ће знати начин да победи. 

 

Ја сам паметан и много знам! Много 

да, али све саме глупости. 

 

Како се лако остварују туђе жеље, и 

како је тешко испунити своје. 

 

Како су таште жеље наше. 

 

Одрастао човек, а не схвата обичну 

људску молбу! 

 

Природно је да побеђује смрт, а живот 

ће се, осуђен на смрт, само бесплодно 

борити с непријатељем, до последњег 

тренутка, не губећи узалудну наду. 

 

 

Даница Вукићевић 

 

Добро је бити баба. Млада жена је 

пролазна, баба је вечна. 

 

Нема феминизма у беди. 

 

У заљубљености, нарочито ако је 

неузвраћена има једна страшна ствар: 

недостаје јој смех. 

 

Чулност има своје законе. 
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Даница Марковић 

 

Волим ноћи без месеца; онда је 

прегледна сва лепота неба. 

 

На месечини је лепа земља; у ноћи без 

месеца лепо је небо. 

 

 

Данко Јешић 

 

Авантуре не познају никаква 

ограничења. Једино ограничење може 

бити у вашој немогућности да се 

препустите свету маште. 

 

 

Данска пословица 

 

Лепота са чедношћу двострука је 

лепота. 

 

Кад отац има велико богатство, син 

има мало врлина. 

 

Стар и мудар заслужују двоструко 

поштовање. 

 

Ћути о ономе што намераваш да 

радиш, па те нико неће спречити. 

 

 

Дарио де Мело 

 

Стидљиви људи понекад могу донети 

потпуно неочекиване одлуке. 

 

 

 

 

 

Дарко Мацан 

 

Колико је кроз пустињу лако следити, 

тако је тешко водити. 

 

 

Дарко Танасковић 

 

Лов је по свему близак рату. 

 

 

Дарко Трипковић 

 

Вечност је ништавна ко чекати зна. 

 

 

Дарио Рукавина 

 

Деца су најближа истини. 

 

Жене су покварене. 

 

Истина има колико и лица, а њих чак 

више неголи људи који их носе. 

 

Кроз крв почиње пут ка слободи. 

 

Људи се опсесивно везују за ствари, 

ситнице. 

 

Сећање је мач времена: чини Краљем 

или уништава... 

 

Увек има нека тајна веза између двоје 

људи који на први поглед немају ништа 

заједничког. 

 

Што зрачите, то привлачите. 
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Дашиел Хемет 

 

Било какав друштвени живот није 

могућ без конвенција, а ниједан сегмент 

друштва не може постојати без својих 

правила. 

 

Закони џунгле нису исти као закони 

салона, али свакако постоје и подједнако 

су важни за своје поштоваоце. 

 

Прости људи не запиткују много. 

 

 

Дебиси  

 

Човек може да се попне на највише 

врхунце, али не може тамо да остане 

дуго. 

 

 

Дебора Могач 

 

Ако се неко отвори новим искуствима, 

заувек ће остати млад у срцу. 

 

Болест је најусамљеније место на свету. 

 

Године су ствар главе. 

 

Данас смо сви глобални путници. 

 

Дубока старост нас, наравно, чини 

невидљивима. 

 

Жеља за поседовањем потиче од 

страха. 

 

Жене. Како ико може да их разуме? 

 

Живот мора имати смисла. 

Зато постоје синови: да буду 

успешнији од родитеља. 

 

Имаш толико избора кад си млад. Или 

барем мислиш да имаш. 

 

Колико је несталан траг који 

остављамо на овој земљи. 

 

Колико мало тога остављамо за собом. 

 

Љубав је перверзна. Елемент који је 

распирује може у себи да носи властиту 

пропаст. 

 

Људи са собом носе свој стари пртљаг 

кудгод одлазили. 

 

Мртвачки покрови немају џепова. 

 

Наша се сећања увек поигравају с 

нама. 

 

Од малих жирова израстају велики 

храстови. 

 

Онима којима је поверена тајна то 

после може бити узето за зло. 

 

Сан је тако једноставан кад си млад. 

 

Свет се смањио. 

 

Сви имамо своје особине. Само што су 

неке необичније од других. 

 

Себичност је моћна животна снага. 

 

Стари људи воле познате ствари. 
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Стари сте онолико колико се старим 

осећате. 

 

Старост није за слабиће. 

 

Старост, страна земља из које се нико 

није вратио. 

 

Шта год се догоди, увек постоји утеха 

у малим стварима у животу. 

 

 

Де Гол 

 

Слава долази само онима који су о њој 

одувек сањали. 

 

Што више познајем људе, све више 

волим животиње. 

 

 

Дезмонд Туту 

 

Најбоље измаштане приче увек су 

прожете духом људске истине и 

стварности. 

 

Ниједан део света није лишен 

неправде. Где год били, сви смо 

одговорни да доприносимо борби 

против ње. 

 

Човек јесте човек захваљујући другим 

људима. 

 

 

Дејан Богојевић 

 

Тежак и леп посао – какав би 

друкачије и био стваралачки чин? 

 

Дејан Медаковић 

 

Варљива су сва признања овога света. 

 

Дух хоће, али тело не да. 

 

Живимо без великих дана, јер такви и 

не постоје. 

 

Наш свет не воли мучне неизвесности, 

и радо их преноси на друге. 

 

Ни једна средина не трпи људе који су 

кадри да истрају у једном, себи 

довољном, затвореном свету. 

 

Није то лак живот, живети у вечитом 

страху, пред хаосом, увек неповерљив и 

одбојан према својим ближњима, 

ушанчен читавим системом банака које 

одређују животни ред. 

 

Постоје људи који на сваком кораку 

претварају свој живот у анегдоту. 

 

Природа је јача од човека. 

 

Само хтење не може бити поражено. 

 

Све је на овом свету пролазно и нестаје 

као дим. 

 

Треба за све имати руке. 

 

 

Дејан Мирковић 

 

О, како је страх чудан појам! Обузима 

нас, некада нагло, заустављајући дах, а 

некад тихо и неприметно. Гомила се, 

данима, годинама, ни не знамо да је ту. 
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Дејан Огњановић 

 

Од ужаса не можеш побећи, јер су 

његови корени већ унутар тебе самога. 

Умети се стоички носити са том 

спознајом, једина је уметност у животу. 

 

Треба ли уопште покушавати да у 

препознатљиве оквире стрпамо дух већи 

од живота? 

 

Ужаси макрокосмоса проистичу из 

ужаса микрокосмоса, и огледају се у 

њима. 

 

 

Дејвид Балдачи 

 

Новац нема име. 

 

Свака породица је луда. Неки то само 

више показују од других. 

 

Старење је врашки непривлачно, све 

док не размислиш шта му је алтернатива. 

 

Старо дрво тешко се савија. 

 

 

Дејвид Едингс 

 

Ломљење илузија увек боли. 

 

Не можеш да победиш ни у једној 

играрији ако ниси усредсређен. 

 

Понекад је чак и само дисање опасно. 

 

 

 

 

Дејвид Т. Вулф 

 

Идеализам долази пре искуства, 

цинизам касније. 

 

 

Дејвид Хјум 

 

„ЈА“ није ништа друго до свежањ или 

скуп различитих схватања која следе 

једно за другим несхватљивом брзином и 

који су у сталном кретању и стално се 

мењају. 

 

 

Дејл Карнеги 

 

Већину важних ствари у свету 

постигли су људи који нису одустајали 

када се чинило да уопште нема наде. 

 

 

Ден Браун 

 

Креативност је у ствари памћење или 

опсревација. Ви ништа не стварате. Бог 

ствара – човек једноставно памти. 

 

 

Денис Вајтли 

 

Није човек успешан када убире 

плодове успеха, него онда када наставља 

да ради као да се ништа није догодило. 

 

 

Денис Волтли 

 

Нитко никада није постигао нешто 

заиста велико, а да се није изложио 

ризику. 
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Денис Гиљевић 

 

Друге се прилике ретко нуде. 

 

Знање је за младе. 

 

Слобода је пола здравља. 

 

Човек је човеку одвајкада био вук, а 

сад је и брат постао брату рат. 

 

 

Денис Иванович Фонвизин 

 

Што ти крваво створиш, с тим други 

збија шалу. 

 

 

Десанка Максимовић 

 

Ветре, што станујеш у ливади, тумачи 

ми шта говори трава да бих после ја 

другима протумачила! 

 

Водени цветови, причајте ми о своме 

животу, објасните ми зашто такво име 

носите да бих ја могла после деци бајку о 

вама испричати! 

 

Добра је као и сви што брзо одлазе са 

сунца. 

 

За све ствари на свету треба припрема. 

 

И жене знају понешто паметно да 

смисле. 

 

Када не би јеле, и травке би свеле. 

 

Кијавица је ђавоља ствар. 

 

Ко хоће да се освети, готов је да се 

служи и уходама. 

 

Кад се неко уплаши, смањи се на пола 

своје величине. 

 

Ко год се много окреће постане 

сумњив или бар скрене пажњу на себе. 

 

Ко има неку тајну, боље је да је ником 

не повери, јер ако је он не може сачувати, 

како ће онда други! 

 

Ко хоће да живи мора и да једе. 

 

Кућица – нека је као лула мала, своја је. 

 

Ми смо криви што смо мали. 

 

Много научних истина личи на 

необични причу и привлачи песниково 

срце и машту. 

 

Нема лепоте која је свакоме лепа и 

нема је која ће победити све своје 

непријатеље: завист, сујету, 

користољубље и заблуду. 

 

Несрећа се увек изненада догоди. 

 

Никад није доста радости ономе коме 

је судбина доделила тако кратак век. 

 

Обично се мисли да су они што знају и 

воле рачун неосетљивији од уметника, 

али то није истина. 

 

Он је могао и уз други посао да ствара 

песме, јер их није с муком измишљао већ 

су му из срца текле. 
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Плашљиви су, као и сви старци. 

 

Помозите ми, пауци, да сплетем бајку 

прозрачну као ваше мреже, а којом ћу као 

и ви мрежама уловити и небо и земљу, и 

воду и облаке! 

 

Све на свету прође. 

 

Сви чобани на свету су срећни. 

 

Сунце се брзо пење уз небо, а још брже 

са њега силази. 

 

Уметници у шуми, као и међу људима, 

волели су да се издвоје – оделом и 

понашањем. 

 

У сну расту брда, планине и реке, у 

сну небо расте и шуме далеке. У сну 

расту звезде и цвеће и трава, и детенце 

расте када слатко спава. 

 

 

Десја Ловоров 

 

Није битно одакле долазиш, него шта 

носиш у себи. 

 

 

Дидро 

 

Да би се достигла очева слава мора се 

бити много способнији од њега. 

 

Честитог човека поштују чак и они 

који то нису. 

 

 

Дик Браун 

 

- Верујеш ли да постоји живот после 

смрти? 

- Нисам сигуран да верујем да постоји 

живот после четрдесете. 

 

Живот личи на шпагете. Сав је 

забрљан. Али толико добар! 

 

- Зашто је Бог створио таму? 

- Не знам... Можда да бисмо боље 

видели звезде? 

 

- Ко је створио блиставе планине? 

- Бог. 

- Баш је добар у свом послу, зар не? 

 

Мало снега може готово од свега да 

направи право чудо. 

 

Незнање је мајка авантуре. 

 

Нисам тако млад као некада. Али 

свакако ни стар као што ћу тек бити! 

 

 

Дикинсон 

 

Успех сматрају најслађим они који 

нису никада победили. 

 

Димитрије Бељански 

 

Ја идем тежим, али правим путем. 

 

 

Дин Весли Смит 

 

Човек је понекад највише млад онда 

када му је тело старо. 
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Дин Кунц 

 

Будале поједе стварност. 

 

Јаки делују, а слабићи реагују. 

 

Књиге представљају други живот. 

 

Најбољи и најпаметнији не мењају 

своја убеђења да би их прилагодили 

реалности. Они мењају реалност да би је 

прилагодили својим уверењима. 

 

Осећање среће захтевају снагу и 

храброст, који се супротстављају свему и 

свакоме. 

 

Промене су могуће, како оне на горе, 

тако и оне на боље. 

 

Свет слабости је свет без будућности. 

 

Сигурно доба никад није постојало. 

 

Слаби верују у Бога, јаки верују у себе. 

 

 

Дима Син 

 

Они који читају знају много; они који 

посматрају знају понекад још и више. 

 

 

Димитриј Биленкин 

 

Неважно је чиме су заузете глава, руке 

– игром или бизнисом, важно је да су они 

заузети, јер ако тога нема... 

Нема те технике, која се не отима и не 

ломи. 

 

Све се на свету мења, сем жена. 

 

 

Добрашин Јелић 

 

Што се дешава некоме другоме данас, 

десиће се нама сутра. 

 

 

Доменико К. Естрада 

 

За добар живот је довољно волети и 

бити вољен. 

 

Призивај прошлост само ако ћеш 

градити на њој. 

 

 

Домингас Е. де Алмеида 

 

Писци склапају савез са својим 

пореклом и, уз признавање и неких 

других сећања, прате траг својих предака 

приповедача. 

 

 

Донато Каризи 

 

Бог ћути, ђаво шапуће. 

 

Брзина је лош савезник. 

 

Да би преживео зло, понекад је 

неопходно игнорисати га. 

 

Деца умеју да пронађу срећу у свему 

што им се деси. 

 

Добро дело, кад га неко учини, 

понавља се. 
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Живот захтева уништење, да би се 

кренуло напред. 

 

Зло је правило. Добро је изузетак. 

 

Зло нас повремено превари узимајући 

најједноставнији облик. 

 

И добре особе понекад греше. 

 

Изолација изоштрава чула. 

 

Истина никада није једноставна. 

 

Јавност је свирепа звер. И похлепна. 

 

Када срање исплива, онда то увек буде 

до краја. 

 

Људи који не морају више да се брину 

о будућности као да су пре краја 

испунили сврху свог постојања. 

 

Људи не знају више да буду сами са 

собом. 

 

Људске трагедије, чешће него успеси, 

вежу особе. 

 

Људску природу привлачи мистерија 

зла. 

 

Можда је баш превише спокојства оно 

што чини праву болест особа. Није им 

довољно што су срећни, штавише, то 

постаје нека врста затвора. 

 

Нада убија спорије. 

 

Не постоји човек, чак и најужаснији, 

који не зна да воли. 

Никада се не поклања превише пажње 

детаљима, осим када понестану. 

 

Нико не жели истину. 

 

Нико неће моћи да исправи све 

неправилности на свету. 

 

Понекад је потребно зло опрати злом. 

 

Постоје ствари које људи не желе да 

признају, чак ни да их виде. 

 

Пред неким бруталним злочинима, 

узнемиреност је само маска. 

 

Равнодушност је једини пут да се иде 

напред у животу. 

 

Свака откривена истина скрива неку 

тајну. 

 

Свако има право на сопствену дозу 

лудости. 

 

Сви имамо потребу за неким 

чудовиштем. 

 

Свима нам је потребно да се осетимо 

бољим од некога. 

 

Секс је опасан покретач. 

 

Смрт је веома заводљива дама. 

 

Спас понекад долази кроз зло. 

 

С празнином се не може живети, нити 

се с њом праве компромиси. 
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Увек покушавамо да спасимо друге, 

како бисмо спасили сами себе. 

 

У сваком човеку крије се универзум 

најцрњих тајни. 

 

Шта је лепше од мистерије која се 

крије у будућности? 

 

 

Дороти Ли Сејерс 

 

Злочин, напослетку, опчињава. 

 

Не дешавају ли се понекад чудни 

сусрети? 

 

Потпуна власт над туђим животима не 

сме се никоме поверити. 

 

Чудно је то како нека одређена ствар, 

када нам само једном привуче пажњу, 

једноставно почиње да нас прогања. 

 

 

Дороти Паркер 

 

Љубав је као жива у руци. Држиш ли 

руку отворену, остаће ти на длану; 

стиснеш ли је у песницу, исклизнуће ти 

између прстију. 

 

 

Доситеј Обрадовић 

 

Ако хоћеш да си храбар, у живе не 

дирај, а с мртвима чини шта ти је драго. 

 

Бићете лепи ако будете племенити и 

добри. 

 

Боље је што не знати, него наопако и 

зло знати. 

 

Добро је све знати. 

 

Зар ми није било боље да претрпим 

ујед једног непријатеља, него 

пренагљеном осветом да радражим 

толике против себе? 

 

Зар ми нисмо луди што се овде деремо 

и убијамо на радост општих 

непријатеља? 

 

Зла нам срећа с нашим лакомством! 

 

Иако је неко не знам како славан и 

силан, ипак мора да има неку слабост. 

 

Играј, да те глад прође. 

 

Извади ме прво (из невоље), па ме онда 

питај штогод хоћеш. 

 

И миш може да спасе лава од смрти! 

 

Једна лисица хоће многе да превари. 

 

Кад неко нешто жели, он лако у то 

поверује. 

 

Кад се (човек) највештији прави, онда 

га се највише чувај. 

 

Кад се отац и мати међу собом не љубе 

и не поштују, од кога ће деца њихова 

научити да их љубе и поштују? 

 

Какве се све чудне ствари не дешавају 

на овом свету! 
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Како си свирао, тако сад играј! 

 

Ко је икада до сада чуо да ће лисица 

рећи што је добро кокошкама? 

 

Ко ће лудом памети да улије кад је 

нема? 

 

Курјаци су утолико пријатнији 

уколико су даље од нас. 

 

На земљи нико није савршен. 

 

Не веруј му, да ти зло јутро не дође. 

 

Не говори само у ветар. 

 

Нема бољег света од онога где ти је 

пун трбух! 

 

Нема горих људи од оних који се 

противе просвечењу и образовању 

народа. Такви, да могу, Сунце би 

угасили. 

 

Нема срамотнијег ни луђег заната од 

дангубице, беспослице и лењости. 

 

Ово су неки зли и проклети створови 

кад и сами себи очи ваде. 

 

Овце без чувара и пастира, то је као и 

да их нема. 

 

Огледај се негде у потоку, па ћеш 

видети како ти лепо стоји да се правиш 

добар. 

 

Од природе мрзим кавгу, па волим да 

се склоним. 

 

Памет је потребна ономе ко хоће 

многима да влада и управља. 

 

Право достојанство се у својој 

отаџбини врло ретко признаје. 

 

Радост и жалост су две сестре које 

долазе једна за другом. 

 

Свега имаш, али памет немаш! 

 

Уображена таштина са још луђим 

својим рођаком инатом свуда завлаче свој 

нос. 

 

Чавка остаје чавка. 

 

Џаба ти било господство с толиким 

немиром! 

 

Шта да радим кад немам више ни оне 

снаге, ни зуба? 

 

 

Достојевски 

 

Ако при свакој пријатељској услузи 

одмах мислиш на захвалност, онда ниси 

даровао, већ продао. 

 

Без чистог срца нема потпуног и 

правилног сазнања. 

 

Бол и патња су увек обавезни за 

широко сазнање и дубоко срце. 

 

Зар је могуће да је независност мисли, 

макар и најмања, тако тешка? 
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За човека нема ништа примамљивије 

од слободе његове савести, али и ништа 

теже. 

 

Истински велики људи, мени се чини, 

морају осећати на свету велику тугу. 

 

Када би на земљи све било разумно, 

ништа се не би догодило. 

 

Љубав улепшава лице. 

 

Мудар се не боји да истини у очи 

погледа. 

 

Највеселије живи онај који најбоље сам 

себе превари. 

 

Неки пут је збиља часније одати се 

неком заносу, па макар и неразумном, 

али који је ипак произишао из 

велике љубави - него му се никако не 

одазвати. 

 

Нико не може бити ништа друго нити 

може достићи нешто друго ако најпре не 

буде оно што јесте. 

 

Они који умеју да говоре, говоре ретко. 

 

Под пријатељским кровом меко је 

спавати и на голом поду. 

 

Посебност и осећање властитог 

достојанства се постиже само кроз борбу. 

 

Разум остаје да би човек постао оно 

што жели. 

 

Ретко ко од нас зна колико може бити 

бескрајно стрпљиве љубави, саосећања и 

потпуног праштања. 

 

Све се на свету може рећи, ако се каже 

на племенит начин. 

 

Силом се љубав не стиче. 

 

Срећа је у врлини. 

 

Треба човек само да има карактер. 

Умешност, вештина и знање доћи ће само 

по себи. 

 

Човек живи од доброг примера. 

 

 

Драгана Ђуровић-Тошић 

 

Срећа те свако својим путем корача. 

 

Треба болесној души свежине да 

оздрави. 

 

Узалуд се поклопац кутије изнова меће 

на саму кутију ако у њој нема шта да се 

чува. 

 

 

Драгана Рајаковић 

 

Постоји права особа за сваког на овом 

свету. 

 

 

Драган Бабић Пећко 

 

Живот је клопка од компромиса, тј. 

прећутних предаја. 
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Не можемо без оправдавања ни преко 

улице. 

 

 

Драган Великић 

 

Сва места запала су у ужас истости. 

 

 

Драган Елчић 

 

Прошлост не можеш удаљити од себе. 

 

 

Драган Жигић 

 

Нема места оном ко боју цвета мења. 

 

 

Драган Јовановић Данилов 

 

Благост је страховита сила. 

 

 

Драган Ј. Ристић 

 

Велико је велико ако може да стане у 

малу чинију. 

 

Заљубљени се увек додирују мислима. 

 

Зар није увек важно радовати се свету? 

 

Наш нови дан је позорница чудеса. 

 

Не играј се животом – учи! 

 

Онај ко верује у чудо, и сам је чудо. 

 

Све што треба да радите, јесте да 

забележите говор ситница. 

Сродне душе остају вечити 

исписници. 

 

 

Драган Лакићевић 

 

У подсвести лежи истина. 

 

 

Драган Миленковић 

 

Кад попусти здравље, нема повратка у 

младост. 

 

Нико није повлашћен пред смрћу. 

 

Оно што знате најбоље и у чему 

налазите срећу треба да радите све време 

и онолико дуго колико вас то чини 

задовољним и срећним. 

 

Путник је стално у покрету и путујући 

непрекидно истражује и дограђује себе. 

 

Са природом, или неким њеним делом 

је и лакше разговарати него са људима. 

 

Старост, ако је дочекате мрзовољно, 

може да буде још тужнија. 

 

У време криза појављују се најбољи 

уметници. 

 

 

Драган Миљковић 

 

Тешко лакомисленима! 
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Драгиша Н. Боричић 

 

Не треба гађати на џабе. 

 

 

Драгољуб Јовичић 

 

Ако се не усуђујемо спонтано гибати у 

ритму док ходамо градом можемо ли га у 

потпуности звати својим? 

 

Бебе плачу. Нико неће на овај свет. 

 

Без љубави, сенке смо тек нас самих. 

 

Без људи не иде. С њима још теже. 

 

Бог је карикатуриста. Погледајте се... 

 

Бог клија кроз нас. Тек понегде се 

расцвета откривајући вилински свет... 

 

Бог створи тако несавршен свет, а 

људи себи самима натоварили осећај 

кривице. 

 

Боже, верујем да можеш боље. 

 

Буди задовољан собом и нећеш бити 

незадовољан другима. 

 

Буди човек, постани дете. 

 

Велике сенке малих људи. 

 

Гланцамо наша предубеђења до сјаја 

заблуда. 

 

Да би смирио пловидбу живота, да би 

ослобођен пловио облацима, бацам са 

палубе једно по једно очекивање. Бацам 

вреће жеља, мисли које ме вуку земљи. 

 

Да би разумели сопствене мисли, 

претачемо их у речи. Сопствени смо 

лоши преводиоци. 

 

Да ли се у себи осећате као код куће? 

 

Да ли уживате (у томе) што постојите? 

 

Да уђеш у рај, ђаволски је тешко. 

 

Жене долазе до врхунца ко мирисни 

штапић. А мушкарци ко шибице. 

 

Живети значи смети. 

 

Живим од откуцаја твога срца. 

 

Живот је замајавање смрти. 

 

Живот је јединствена прилика да се 

родиш. 

 

Живот је кратак. Ал' за мржњу увек 

има времена. 

Живот је прилика за љубав. Углавном 

пропуштена. 

 

Живот се не решава. Он треба да се 

дешава. 

 

- Извините, прошли пут сам заборавио 

да вам изјавим саучешће. 

- За кога? 

- Па, за вас. 

- Али, ја сам жив! 

- То ви мислите. 
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И поред бљештавила екрана, остајемо 

у мраку. 

 

Искрени загрљај је најчвршћа веза која 

држи свет. 

 

Испод неких лица, као сопствени 

подстанари, животаре људи. 

 

Кад би се сабрало шта човек човеку 

само у току једног дана на свету уради, 

свет не би имао смисла постојати. 

 

Кад порастем, бићу мали. 

 

Кад се најмање надаш, постајеш млад. 

 

Кад си већ жив, искористи прилику, да 

не будеш мртав. 

 

Кад храните его, гладује љубав. 

 

Као војници своја оружја, људи 

гланцају своје маске до перфекције, до 

сјаја, до очаја... 

 

Као пијани плота, држимо се уходана 

живота. 

Ко воли не стари. 

 

Ко год је волео, живео је довољно дуго. 

 

Колико људи може да рачуна да ће у 

искреном разговору уз некога умрети. 

 

Ко не воли, ларва је непреображена. 

 

Култура се јавља као мажореткиња, у 

паузама између ратова. 

 

Купујемо 'на велико'. Живимо 'на 

мало'. 

 

Куцај и отвори се самом себи. Куцај и 

отвориће ти Бог у теби. 

 

Љубав не подлеже временским 

законима. Зато смо бесмртни, ако 

волимо. 

 

Људи мрзе друге, не би ли сакрили да 

мрзе себе. 

 

Људи се цене, оцењују, процењују, 

прецењују, потцењују, уцењују... И тек 

понекад, од смеха зацењују. 

 

Људи су слепи док не прогледају кроз 

прсте љубави. 

 

- Мама, где је крај света? 

- Тамо где нема љубави. 

 

Ми желимо да будемо. Али нисмо. 

 

Ми смо подпароли својих подсвести. 

Али с тешком говорном маном. 

 

Многи су у уверењу да размишљају. 

Уствари само преуређују своје 

предрасуде. 

 

Можда сте створили човека од њега, 

али сте убили дете у њему. 

 

Највећа је мудрост (п)остати наиван. 

 

Највећи јеретици кроз историју су они 

који нису желели да се одрекну маште, 

игре, да је изопште у себи на неки начин. 
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И данас су јеретици они који желе да 

буду живи. 

 

Највише се бојимо да нам се не сруше 

куле од карата. 

 

Најстрашније распеће је тамо где нема 

ни ексера ни ослонца, већ само 

пропадање у празнину без љубави. Нема 

чак ни ђавола. 

 

Најтежи терет је Празнина у срцу. 

 

Најхрабрији освајачи, освајају себе. 

 

Најхрабрији су они који не беже од 

себе. 

 

Настаните своја тела. 

 

Наши људи су скромни. Само једно 

немојте - да им оспоравате да све знају 

најбоље. 

 

Не бојим се Нечега. Бојим се Ничега. 

 

Не мудрости ради мудрости, већ 

детињатости ради детињатости. 

 

Не напуштај дете у себи. Злочин је. 

 

Не треба ми рај. Довољно је одсуство 

пакла. 

 

Није важно победити, него заволети. 

 

Није све тако црно као живот. 

 

О Богу не треба писати. Треба га 

дисати. 

 

Оглас: Изгубљен смисао. Следи 

награда. 

 

Око нас ледници отопљавају. Између 

нас, све је хладније. 

 

Онај ко воли не пита се много о смислу 

живота. 

 

Онај ко се 'помири' са смрћу, не мора 

да другује даље с њом. Постаје слободан. 

 

'Отвори се', да изветри таштина. 

 

Пакао је живот без љубави. 

 

Под отвореним небом, затворени 

људи. 

 

Постојим, али не бивам. 

 

Преживео сам и горе смрти од живота. 

 

- Пријатељу... Пут ка гробљу? 

- Пријатељу... Сви путеви... воде ка 

гробљу. 

 

Принцип: Што почнем то и завршим. 

Тако и живот. 

Притворени у бескрај, прогнани у 

слободу, већина је 'осуђена' да буде 

слободна, а тек понеко награђен њом. 

 

Променимо систем вредности. 

Правимо енциклопедије и споменике 

најбољих људи, а не 'највећих', 

најславнијих... 

 

Прошли су једно поред другог, не 

упознавши се. У браку. 
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Пуни смо Празнине. 

 

Пусти нек те понесе тренутак и 

доживећеш вечност. 

 

Рађамо се на сахранама сопствених 

ега. 

 

„Сад“ је широк појам. 

 

Са самима собом се највише 

мимоилазимо и за тим судбинским 

пропустима премало жалимо. 

 

Свако је мртав на свој начин. 

 

Све је другачије кад си жив. Јеси ли? 

 

Смех. Далеки ехо (из) раја. 

 

Смех у пантеону богова. Неко је 

створио човека. 

 

Срећа је клизава као риба док је 

хватамо. Зато уживај у самом лову. 

 

Тако смо монументални док се као 

балони надувани хелијумом таштине 

надвијамо једни над друге, ишарани 

жељеним изгледом импресионирамо 

једни друге, све док се, кад останемо 

сами, уз недоличне звуке, не издувамо. 

 

Тешка времена. Нема се смисла. 

 

Тражим духовни азил. У сопственој 

земљи. 

 

Ту смо, где смо. А као да... Нисмо. 

 

Тишина и поред све буке надјачава. 

У задњих 20 година нисте направили 

маскенбал? Нисте пријатеља стекли? 

Нисте ни на плес, глуму ишли? Нисте се 

у песку играли с децом? Е па... морате 

оверити потврду да сте живи. Уз 

присутство барем два сведока. 

 

Узимати живот на кашичицу. Пре… и 

после смрти... 

 

Уместо да се прихватају, људи се тихо 

изопштавају, љубазно, на сваком кораку. 

 

У мору људи, дави се човек, 

непримећен. 

 

У свађи није важно победити. Важно је 

учествовати. 

 

У старој Грчкој су стављали маске. Ми 

их не скидамо. 

 

У школама пролазе као одлични и 

емотивно неписмени. 

 

Цео живот ме је пратила срећа. Ал' ме 

никад није стигла. 

 

Чему космополита бити, кад ни са 

првим комшијом не знаш говорити. 

 

Човеков дух је као биљка. Ако је 

негујеш разлистава се, расцветава. 

Предодређена је за вечне преображаје. 

Ако је запушташ – вене. Већина никад за 

живота и не сазна за Раст. 

 

Човек се на све навикне, па и на себе. 

 

Шта ће нам прозори у свет, кад је 

напољу мрак. 
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Драгомир Вуксановић 

 

Пред отвореним људима су најчешће 

врата затворена. 

 

 

Драгомир Попноваков 

 

И са добро умешеном погачом жена 

може терати тихи престиж межу женама. 

 

Неки коњи, као и људи, доброћудни и 

мирни, неки опет дивљи и горопадни, 

опет као и људи, и по таквој шеми, 

изгледа, створен читав живи свет. 

 

 

Драгослава Барзут 

 

Блискост је донекле ствар приступа. 

 

Никад није „само секс“. 

 

Похота није љубав. 

 

 

Драгослав Хаџи Танчић 

 

Отпорност људска на бол није 

безгранична. 

 

 

Драгутин Илић 

 

Бол је немилостив. 

 

Визије сна, које ти на своме спавању 

просневаш не виде тебе који сањаш, нити 

знају да су оне празни фантоми, сан 

једнога живога мозга што се одмара. 

 

Где је било да слепи води оката? 

 

Где је поимање, које ће схватити ону 

Велику Свест – која нас постави; јер ми 

смо живот, ми смрт пустињска! 

 

- Где сам ја? 

- У самопознању! 

- А где је оно? Да ли у спољашњем 

обличју што се дан из дан мења или у 

дубинама душе која се неједнако колеба? 

Где су мерила, где тегови, чиме ћу 

измерити вредност самопознања; где је то 

огледало што ће показати истински лик 

бића чији се дух таласа и мења при 

најслабијем даху живота. 

 

Где су мерила, ко ће нам одредити 

вредност у смислу Онога, који нас даде? 

Нами мерила нема, јер свако зрно песка је 

свет у пустињи, свака звезда зрно песка у 

Васељени. 

 

Живе мисли су скривени духови који 

се не рађају и не умиру, али који 

животаре у свом искричавом и 

бестелесном светлуцању као атоми у 

васељени, а када дође време оне се 

оваплоћују у мозгу изабраног који их 

саопштава. 

 

Изрека је мисао мудрости, а нове 

мудрости – као и мисли – нема. 

 

И мој дан биће дан моје јаве, остварење 

тога што сам сањао – јаснијег и 

савршенијег од свих визија и свега што 

визије мога сна видеше на линији: Отуда 

и Куда! 
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И што је твој бол осетљивији, шкргут 

зуба јачи и отпор духа љући, то ће и твоје 

пробуђење бити слађе. 

 

Кад си то био господар своје воље; јуче, 

кад си доконао оно, или данас, кад си 

изменио то? 

 

Како ћеш ме видети у обличју мога 

бескраја, кад ни самога себе не видиш и 

не познајеш? 

 

Ко је моћнији од Онога који подиже 

таласе од светова и у танцу буре своје 

разноси их као маглу по пустињи! 

 

Колики би био тај живи Разум што 

смишља и ствара. 

 

Колико је зрна песка у бескрајној 

пустињи толико је светова у васељени. 

 

Ко на оба уха спава тога нико не чува. 

 

Љуска не чини језгру. 

 

Мати је бол која порађа бол. 

Милиони звезда што на твоје очи 

круже по васељени, само су крвна зрнца у 

једној капи крви што отиче у мојим 

жилама. А ти ни ту једну капљицу не 

схвати! 

 

Мисао је једна, вечна, непроменљива, 

непокретна, коју људски разум не може 

да обухвати у свом њеном пространству и 

не може да је смести у себе. Немогуће је 

отвореним очима разума завирити у њу а 

да људски ум не ослепи. 

 

Мисао није од људи и времена. 

Ми сијамо узајамном светлошћу. 

 

Ми смо гробља векова. 

 

Много је лакше голим рукама пробити 

стене него ли у себи себе познати. 

 

Моја моћ у којој се одмарам, намењена 

је сновима из мене. 

 

Нема ничег случајног у људским 

поступцима. 

 

Немоћни нађе моћ, воља 

неограничену слободу. 

 

Ништа ван тебе, све у теби! 

 

Осетих да је бол предубок и да му 

нема дна. 

 

Остави наду! 

 

Очи, простране као свод небески. 

 

Песништво и стварна истина тако су 

далеко једно од другога, као буновни 

снови од логичне јаве. Песништво 

припада царству детињске маште, а 

строгој науци, царство експерименталне 

и позитивне истине. 

 

Поезији је све дозвољено. 

 

Правога мерила мора бити негде. 

 

Сан мој не беше више одмор мој; мој 

сан постаде мојим распећем. 

 

Све већ једном беше. 

 



125 
 

Све проживљено прође као пусти сан. 

 

Све слабости живота око [човека] су, и 

у духу, који не корача ногама но пузи 

трбухом, оне су милост живота. Њих 

ради подноси велики бол, њих ради 

радује се дужини линије и стрепи од 

њезина краја. 

 

Све што видиш, Човек и мрав, небо и 

земља, реке и мора, нису ли то фантоми 

сна Онога који сања. Нису ли то визије 

живога духа који постоји, а које не постоје 

када се уснули пробуди! 

 

Сви смо једно у слепилу Вечне Тајне; 

сви смо визија њезина сна! 

 

Тако се залетале мисли на душу и, као 

галебови кљуновима својим, кљувале по 

њеној површини. 

 

- Ти душу даде мени, с њом Оче, шта 

ћу сада? 

- Да сањаш! 

Ти си пут ка Великој Тајни; њој се кроз 

себе долази! 

 

Ти си тајна, коју ћеш угледати када те 

пробудим иза сна што га сневаш! 

 

Тражиш Велику Тајну ван себе, а она је 

у теби, јер си ти онаква целина какву 

гледаш у сазвежђу, које је као и ти само 

атом Вечности. 

 

У дом се не улази друкчије већ кроз 

врата што су урезана у њему. 

 

Ум, бескрајан као вечност. 

 

Ухо, дубоко као бездане урвине. 

 

Човеку је дато много, да гледа, слуша, 

окуша, омирише, опипа и осети; али му 

није дато једно: да види и чује. 

 

Шта су светови већ зрна песка навејана 

по непрегледној пустињи неба! Шта су 

васељене већ зрнца песка што их сам ум 

Вечности развеја у дубинама непојма! 

 

Што се догодило морало је да се 

догоди. 

 

 

Драгутин Огњановић 

 

Неко прича и кад ћути. Неко причом 

говор мути. Али тамо где се бољка 

другачије већ не лечи, ту су мелем само 

речи. Речи. Речи. Само речи. 

 

 

Драгче Милојић 

 

Владам мишљу. Срећан сам због тога. 

 

Због чега је најтамнија рана без крви. 

 

 

Д. Т. Сузуки 

 

Истину достиже свако сам. 

 

Окретност је активност ума. 

 

Онај ко зна – не прича, а онај ко прича 

– не зна. 

 

Очајна жртва не гаји никакву жељу да 

из борбе изађе неповређена. 
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Дубравка Контак 

 

Деца су иста у свим крајевима 

галактике. 

 

 

Душан Б. Николић Сима 

 

Није ни дечји живот баш лак. 

 

Спорије стижу они што касне. 

 

 

Душан Илић 

 

Прозор је позориште. 

 

 

Душан Мандић Манда 

 

Бити паметан значи бити несрећан. 

 

Брига је прва пратиља живота. 

 

Већ одавно не постоји тзв. познато 

лице. Постоји само позната маска. 

 

Гете нас је прешао причом о Фаусту. 

Мефисто је свакодневан. Продај ти душу 

анђелу, ако можеш. 

 

Данас је енциклопедијско време. 

 

Када бисмо лаж уништили, огромне 

библиотеке би спале на неколико 

страница. 

 

Када је зло у питању, и најусамљенији 

човек није сам. 

 

Када је у питању живот, ни једна цена 

није висока. 

 

Када се човек роди, родбина му пре 

свега искроји маску. 

 

Лаж је једина човекова – истина. 

 

Лаж је општа, космичка. Најважнији 

узрок и последица разума. 

 

Мудрост и није нека паметна ствар. 

Јер, откуд толика мудрост да произведе 

оволике глупости. 

 

Неправда се рађа сваког јутра. 

 

Нико није толико луд да би био 

превише паметан. 

 

Разлика између хтети и моћи је 

огромна. 

 

У истину сви стану. 

 

Хумано дело је све више усамљен 

кристал, на километрима дугој пешчаној 

плажи. 

 

Чега нема у животу, има у 

енциклопедији. 

 

Човек је човеку псето, а псето је псету – 

човек. 

 

Што је море живота плиће, све је више 

гусара на њему. 
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Душан Мијаиловић Адски 

 

Боље је и луд бити него кукавица. 

 

Какав јунак таква болест. 

 

Свака касна спознаја човека скупо 

кошта. 

 

 

Душан Пајин 

 

Култура, то је креативни одговор, на 

деструктивне изазове. 

 

 

Душан Старчевић 

 

Држава је вечно будна. И научена да 

свуда гледа. 

 

 

Душица Илин 

 

У краткоћи језика продужен је крик. 

 

 

Душко Радовић 

 

Ако вас нико не разуме, то једино 

може да значи да ви нисте у праву. 

 

Ако можеш икако – немој да се родиш 

женско! 

 

Ако те мучи муж, сама се мучиш. 

 

Боље и без мужа него без здравља и 

живота! 

 

Брак није место за зевања и дремање. 

Ако се жена успава – готова је ствар. 

 

Брак – то је борба... 

 

Брак – то је заслужена пензија за 

бивше љубавнике. 

 

Брак пружа жени разне могућности. 

 

Вредите само онолико колико сте 

другима потребни. 

 

Време пролази и претаче живот у 

слатко вино успомена. 

 

Где год погледаш, на све стране 

мамци. 

 

Глупост је потребна здрављу. 

 

Данас се све продаје! 

 

Данашња жена не воли кућу... 

 

Да су сви били озбиљни и строги 

према себи, данас не бисмо имали многе 

лепе и корисне ствари. 

 

Да умемо, могли бисмо лепо провести 

ову среду трчећи одморним ногама за 

гладним очима, пунити срце радошћу 

што постојимо, чудити се великој тајни 

живота, чији смо случајни и срећни 

гости. 

 

Добра је свака мука која нас повезује и 

лоше је свако добро које нас раздваја. 

 

Добри људи имају времена. То је прва 

одлика доброте. 
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Добри људи су добри због себе а не 

због других. 

 

Жена је нема сумње створена за љубав, 

али, на жалост, она данас нема кога да 

воли. 

 

Жена која воли, она је спремна на 

највеће уступке и жртве. 

 

Жена мора сваког тренутка да буде 

спремна на све. 

 

Жене би могле да буду срећне само 

кад би хтеле. 

 

Женско срце стално гори и свако ко му 

приђе може се огрејати! 

 

Живот пролази, а ми не знамо шта 

бисмо са њим. Мрзи нас или не умемо да 

живимо. 

 

За живот је најважније стрпљење. 

 

За љубав је важна и неопходна она 

лепа и слатка глупост. 

 

За љубав је потребна снага... за 

љубомору поготову. 

 

За све треба имати смисла, па и за 

мушкарце! 

 

За срећу је довољан један разлог. И 

најбоље је кад је само један. 

 

За срце нема тежег напора него да се 

много бавимо собом. 

 

Из љубави се уопште праве највеће 

глупости! 

 

Или сте сами или сте сувишни. 

 

Има много жен акоје би биле бољи 

мушкарци од постојећих. 

 

Има толико дивних мушкараца и 

жена, а ви сте нашли да обожавате себе. 

 

Истина јесте врлина, али је слаба 

утеха. 

 

Када смо некада говорили о лепшој 

будућности, нико није спомињао да ћемо 

у међувремену остарити. 

 

Кад већ ми не можемо бити оно што су 

други, учинимо све што можемо да други 

постану оно што смо ми. 

 

Кад волиш – отимај! 

 

Кад је неко глуп, не можете му то ни 

доказати. 

 

Како учимо – тако и живимо. 

Кога не можете образовати, немојте га 

ни васпитавати. 

 

Ко жели да је стално у праву, мора 

често да мења мишљење. 

 

Ко не уме да живи својом заслугом, 

сања о томе да умре туђом кривицом. 

 

Ко уме да воли, не би требало ништа 

друго да ради. 
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Ко уме да се воли само кад је заједно, 

тај не прави питање с ким је. 

 

Људе треба одвикавати од несреће, а 

не од алкохола. Несрећа је већи порок. 

 

Људи несигурни у своју вредност 

умеју са великом страшћу да негују 

врлине. 

 

Људи од вредности увек имају више 

обавеза него права. 

 

Мало је живота без закрпа и шавова. 

 

Ми више волимо живот, него живот 

нас. 

 

Многе је само глупост спасла од 

анонимности. 

 

Можда брак и није ништа друго него 

навикавање. 

 

Муж је потреба савремене жене. 

 

Мушкарац је такав. Њему је тешко да 

да реч. Али кад је да – онда му је још теже 

да је погази! 

Мушкарци не мрзе жене онолико 

колико вичу на њих, нити жене воле 

мушкарце онолико колико их слушају и 

трпе. 

 

Мушкарци су као деца - они и сами не 

знају шта хоће. 

 

Мушкарци су себични. 

 

Насмешите се, са много доброте и 

мало, мало горчине. 

Неки људи нас понижавају својом 

добротом. 

 

Нема безнадежније сиротиње од оне 

која има а не може да троши. 

 

Нема веће подршке животу од невоље. 

 

Нема мушкарца, ма какав био, да га 

бар једна жена није обожавала! 

 

Није ни смрт најгора ствар! 

 

Никоме се ништа не може доказати. 

Свако је срећан и несрећан само по свом 

мишљењу. 

 

Овог пролећа неко ће се родити као 

пуж, неко као миш, неко као жаба... То је 

оно што зависи од маме и тате. А шта ће 

касније са њима бити и да ли ће постићи 

нешто више – то зависи само од њих. 

 

О мушкарцима најлепше мисле оне 

девојке и жене које их не познају! 

 

Оно што сте пропустили у животу, не 

можете надокнадити брзином, 

суманутом вожњом. 

 

Опростите животу и свету што нису 

савршени. 

 

Победе се лакше заборављају него 

порази. 

 

Почетак среће је у срећном избору 

жеља. 

 

Поштени су поштени зато што не 

смеју или не умеју да буду непоштени. 
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Претворили смо куће у хотеле а 

мужеве у госте. 

 

Проблем нису они који не воле да 

читају, већ они који воле да пишу. Лакше 

је некога навићи да чита, него одвићи да 

пише. 

 

Само кукавице воле по неколико 

жена. Храбри мушкарци не плаше се 

ризика да воле само једну жену. 

 

Свака доследност је конзервативна. 

 

Свака жена мора бити мали шпијун. 

 

Сваки прави разговор иде из срца. 

 

Свет воли да прича. 

 

Све се врти. 

 

Скромност није за свакога. Она лепо 

стоји само онима који би имали због чега 

бити нескромни. 

 

Смрт крунише човеков живот. 

 

Срамота је чиме све људи могу бити 

незадовољни. 

 

Срећа је мала, обична и неупадљива и 

многи не умеју да је виде. 

 

Срце је лепа играчка за младост. 

 

Срце се нема да се има, срце се има да 

се да свима. 

 

Старост је једино право и велико 

сиромаштво. 

Удовац је као сироче. 

 

У животу је тако: или ми волимо неког 

– или неко воли нас... 

 

Цео свет је имао мајку... 

 

Часније је живети у својим него у 

туђим заблудама. 

 

Човека увек има шта да боли, само не 

може да се сети. 

 

Човек је као стакло: кад једном прсне 

нема му лека! 

 

Човек који воли – то је слаб човек! 

 

Чудни смо ми. Лакше нам је да 

приметимо оно чега нема, него оно чега 

има. 

 

 

Д. Ф. Луис 

 

Дању се ваљда сањари, а ноћу сања. 

 

Како је могуће да се две тишине 

толико разликују једна од друге? 

 

Сновиђења могу да опседају буднога у 

свако доба, и дању и ноћу. 
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Ђ 

 

 

Ђакурен 

 

Сушта се боја лепоте не може 

исказати. 

 

 

Ђанкарло Кандути 

 

Пред великом ширином већина људи 

обично затвори врата. 

 

 

Ђерђ Одзе 

 

Децу увек интересује оно што не би 

требало да примете. 

 

За најважније феномене у нашем 

животу никада не знамо тачно када 

започињу и када се завршавају. 

 

Све је боље од поузданог сазнања. 

 

 

Ђордано Бруно 

 

Лепота лежи у разноликости целине. 

 

 

Ђорђе Бајић 

 

Ја теби услугу, ти мену услугу. Такво је 

устројство света у којем живимо. 

 

 

 

 

 

Ђорђе Балашевић 

 

Године нас обраде различито... Неком 

постане важно с ким ће лећи, а неком с 

ким ће се пробудити. 

 

Пут до звезда је само етапа кружног 

пута до себе. Ако знаш пречицу, нема 

потребе да се пуно ломаташ по 

беспућима. 

 

Тајне су као девице, с њима се мора 

нежно... Било би тако слатко напросто им 

стргнути блузицу, а опет, чаролија је 

потпуна тек ако их пустиш да се открију 

саме. 

 

Циљ носиш скривен под капутом, 

истетовиран на грудима као мету. 

 

 

Ђорђе М. Станојевић 

 

Ништа није грешније него знати неку 

истину, а не хтети је казати и другоме. 

 

 

Ђорђе Рандељ 

 

Гром увек удара у најгоростасније 

храстове. 

 

Да има љубави, литература нам не би 

ни била потребна. 

 

Зашто треба уважавати формације 

писаца, књижевне одреде, чете, 

батаљоне, окупљене око једне идеје – сам 

Бог ће знати. 
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И име је понекад знак, па и судбина, 

па и опомена. 

 

Литература ће ретко бити у прилици 

да промени свет, али ако га икад 

промени, увек ће то бити само промена 

набоље. 

 

Може се бити одличан човек у свим 

врстама живота. 

 

Писци ретко личе на своје књиге, мада 

су оне, јер су из њих, њихово дело. Али, 

само најбољи део њих. 

 

Све светске и остале, мање или веће 

ратове, почињале су и водиле баш 

редовно земље са највише интелигенције, 

културе и традиције. 

 

Сви смо ми помало симболисти. 

 

Упркос законима нужде, заједнички 

живот мушкарца и жене тешко да може 

да буде миран и једноставан. 

 

У судбини и напретку једне једине 

породице у малом огледа се судбина, 

хтење и стремљење целог света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

Ева Шмит 

 

Само када сам добро расположена, 

могу некога додирнути. 

 

 

Ед Барол 

 

Желим знати. 

 

Некад је понос све што старом човеку 

остане. 

 

Свака велика идеја је добра онолико 

колико су добри они који је проводе. 

 

У малом приморском месту с једва 

хиљаду становника, што знају две особе, 

знају сви. 

 

Уметници су ионако, већ по 

дефиницији малог места, лудоње и 

редикули, па им је свако понашање, 

колико год одударало од оног заједнице, 

опроштено. 

 

Човек није спреман на понизност док 

не падне довољно ниско. 

 

 

Едвард Гордон Крег 

 

Пробати живот без свађе – на томе се 

базира живот. 
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Едвард Естлин Камингс 

 

Срећни ли смо, нас двоје, јер наш је 

дом безвремен; нас двоје, што сиђосмо 

лагано с мирисних брегова вечне 

садашњости, да се барем један дан (или 

краће) радујемо тајнама рођења и смрти. 

 

 

Едвард Јукић 

 

Смрт је једино извесно пристаниште у 

животу. 

 

 

Едгар Алан По 

 

Будући да је змија сигурна у своје ноге, 

морамо ли због тога да поткрешемо 

крила орловима? 

 

Док схватамо немогућност да 

замислимо крај свемира, немамо 

никаквих тешкоћа да дочарамо себи 

икакав бескрај почетка. 

 

Лепота било које врсте на свом 

највишем степену пуноће, неизбежно 

узбуђује осетљиву душу до суза. 

 

Лепота је снажно и чисто уздизање 

душе – не разума, или срца. 

 

Нема мислећег бића које се, у извесном 

блештавом тренутку свог мисаоног 

живота није и само осетило изгубљено 

усред буре узалудних напора да разуме 

или верује да постоји ишта веће од 

његове сопствене душе. 

 

Савршена доследност не може да буде 

ништа сем апсолутне истине. 

 

Са употребом нестаје и моћ. 

 

Сви лудаци су песници. 

 

Стање савршенства на земљи није 

могуће, јер се људи руководе погрешним  

принципима којима уништавају своју 

везу с природом од које би требало да 

уче. 

 

 

Едгар Валас 

 

Јавља ми се жеља да будем рођен у два 

примерка. 

 

Нова искуства дају вредност животу. 

 

 

Едисон 

 

Геније је један посто талента, а 

деведесет посто зноја. 

 

 

Ед Мак Бејн 

 

Злочини су стари колико и овај свет. 

 

Лову на доларе ништа не смета. 

 

 

Едмондо де Амичис 

 

Немирна савест руши здравље. 
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Едмундо Пас Солдан 

 

Између бола и ништавила неопходно 

је изабрати бол. 

 

Љубав и бол су једно те исто. 

 

Онај ко јефтино плати љубав, вара се. 

 

 

Едуардо Вилде 

 

Навика, та хронична бољка, која 

човека понижава и присиљава га да се 

мири са судбином у било којој ситуацији. 

 

Најдирљивија од свих написаних 

страница могла би да буде она која 

описује прву патњу из детињства. 

 

Спокојство, монотонија и редовитост 

природних појава личе на исмејавање 

људског бола. 

 

 

Едуард Прангер 

 

Има ли ишта на овоме свету 

радозналије од жене? 

 

Љубав је божја креација. 

 

Љубав је основна сврха постојања 

жене. 

 

Стварност је прилично једноставна. 

 

 

 

 

 

Езекија Мартинез Естрада 

 

Постоје они који, док читају књигу, 

призивају, упоређују, измамљују осећања 

из других, претходних читања. То је један 

од најосетљивијих облика прељуба. 

 

 

Е. Лабује 

 

Има свакојаких чуда и мађија на свету. 

 

Коме је у руци сабља и моћ, томе не 

треба ни знање, ни благо! Све што је туђе, 

то је и његово! 

 

 

Елена Пониатовска 

 

Једина осећајност која вреди је она која 

нам се даје обмотана душом. 

 

 

Елинор Фуџан 

 

Мелодија је иста и овде и тамо. 

 

 

Елин Пелин 

 

Сви су језици лаки кад човек има вољу 

да их научи. 

 

 

Емануел Сведенборг 

 

Ако нема Неба унутар човека ништа 

се из Неба не улива у њега, нити он 

нешто прима. 
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Емерсон 

 

Ако има величине у вама, наћи ћете 

величину у носачима и у смету. 

 

Ако је човек господар од себе, срећан, 

весео на дому, онда његова кућа има 

дубље темеље, пространа је безмерно и 

занимљива, и кров јој је пукао као небо. 

Под најскромнијим кровом, 

најсвакидашњији човек, у сасвим 

једноставном оделу, седи масиван и 

ведар, али у исти мах и страховит, као 

египатски колос. 

 

Ако мисао ослобађа, исто то чини и 

морално осећање. 

 

Ако нећеш да се зна нешто што 

радиш, немој га ни радити. 

 

Ако се не срећемо с боговима, то је 

зато што богови не станују у нама. 

 

Ако у нечем има добра, има у исто 

доба и зла. 

 

Ако човек сам за себе нешто може, 

нађе се уз њега и цео свет. 

 

Без непријатеља нема јунака. 

 

Бог нас чува од идеја, које су преране 

за нас. 

 

Боја опала и сјај дијаманта се не виде, 

ако су преблизу оку. 

 

Будимо ћутљиви – тако можемо чути 

шапат богова. 

 

Буди уверен, као што си уверен да 

живиш, да ће сваки глас, који се изговори 

на земаљској кугли, зазвонити у твојим 

ушима, ако је одређено да га чујеш. Свака 

изрека, свака књига што ти може 

послужити, наћи ће се код тебе, дошло то 

путем или странпутицом. Сваки 

пријатељ, за којим жуди, не твоја 

фантастична воља, него твоје велико и 

нежно срце, примиће те у свој загрљај. И 

то је зато што је срце, које је у теби, срце 

свих. Нигде у природи нема ништа 

запечаћено, заграђено ни пресечено, него 

једна крв тече непрекидно кроз све људе - 

бескрајна циркулација у свима људима; 

исто као што је вода зеемаљске кугле 

једно море и као што је њена плима и 

осека, кад се поближе посматра, једно 

исто. 

 

Варалица вара самог себе. 

 

Васиона настоји да протури своју 

вредност или садржај у сваку тачку. 

 

Велики градови нам стварају здраве 

сукобе. 

 

Велик је човек увек спреман да буде 

мален. 

 

Великодушно дело није никад било 

узалудно, него се увек нашло срце, које га 

је неочекивано и радосно дочекало и 

примило. 

 

Велик човек није никада био свестан 

своје величине. 

 

Веома је мало оно што једно за друго 

можемо учинити. 
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Вештина треба да развесељава и да 

руши на све стране све запреке. 

 

Видео сам човечју природу у свима 

њеним облицима; она је свугде иста, 

само, што је више дивља, тим је више 

врлине у њој. 

 

Врлина није ништа друго до 

делотворна објава или самоочитовање 

природе ствари. 

 

Врло ретко можемо право кроз свет 

ходити. 

 

Геније је само усисавање општих 

осећаја. Он није аномалан, није мање, 

него више сличан другим људима. 

 

Геније ствара играјући се. 

 

Главна наша потреба у животу јесте 

имати некога ко ће утицати на нас да 

урадимо оно што можемо. 

 

Гомила је човек који се драговољно 

спушта до животиње. 

 

Градови не дају доста градива 

људским чулима. 

 

Да би човек могао ступити у истинит 

однос с људима, у ово лицемерно доба, 

потребна је, као што видимо, извесна 

количина лудости. 

 

Данашњи човек не може познати 

јучерашњега. 

 

Дан је много величанственија тканина 

него ма који муслин. 

Да човек живи у највећој усамљености, 

неће моћи да затаји своју лудост. 

 

Добар човек има апсолутно добро, које 

све ствари претвара, као ватра, у природу 

једнаку с њим, тако да му не можеш 

никако нашкодити. 

 

Добра је књига исто што и добро 

друштво. 

 

Добра намера се брзо снабдева 

потребном снагом. 

 

Добро је добар лекар, али Зло је 

понекад још бољи. 

 

Доброта се смеши до последњег часа. 

 

Догађај је отисак нашег сопственог 

облика. 

 

Досетљивост је јевтина; и љутња је 

јевтина; и ако не можете са неким да се 

докажете или објасните, ухватите се за 

истину... и онда сте заузели положај са 

кога не можете бити покренути. 

 

Друштво је бал под маскама, где свако 

скрива свој прави карактер, и 

сакривањем га одаје. 

 

Друштво је фриволно и троши своје 

дане у беспослици, у церемонијама и 

разговарању. 

 

Дубок човек верује у чудеса. 

 

Дух не познаје граница. 
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Душа је велика и јасна. Она није 

ласкавац нити ичији присталица. Она 

никад ни на кога не апелује. Она верује 

сама у себе. 

 

Душа надмашује своје знање; мудрија 

је него и једно њено дело. 

 

Душа неће да зна низашта ружно или 

болно. 

 

Душа стално предвиђа и ствара свет 

пред собом и оставља светове за собом. 

 

Живот је безгранична привилегија. 

 

Живот је израз. 

 

Живот је круг, који се сам од себе 

шири. Полазећи од једнога, скоро 

неприметнога прстенчића развија се 

изван себе, у нове и све веће кругове. Тако 

то иде без краја. Ако је душа живахна и 

јака, провали она преко тих граница на 

све стране и разапне други круг над 

великом дубином, који набуја у још већи 

талас. Овај опет настоји да се заустави и 

учврсти. Но дух не трпи затварања и 

ограничавања. Већ првим и најслабијим 

својим замахом хоће напоље и тежи за 

огромним и бескрајним раширењем. 

 

Живот је низ изненађења. 

 

Живот је ред поука које се морају 

преживети како би се разумеле. 

 

Живот је тражење снаге. 

 

Живот је човечји прогрес, не 

мировање на једном месту. 

Живот не заслужује да буде цењен – 

зар не? – ако нема у себи никакав 

племенит задатак, никакву дужност или 

љубав који егизстенцију чине потребном. 

 

За врлину нема казне ни окајања; исто 

тако ни за мудрост. Оне су чисто 

увећавање бића. 

 

Задатак је вештине да васпитава 

смисао за лепоту. 

 

Закони су пријатељства строги и 

вечити. Саткани су од истог ткања од 

кога и закони природе и морала. 

 

Закон природе гласи: ради и имаћеш 

користи. Ко не ради, не може ни имати 

користи. 

 

За почетак културе није никад одвише 

рано. 

 

Зар пријатељи не избијају из душе, 

исто тако као што из дрвећа избија 

лишће? 

 

Заузми место и држање, које ти 

припада, и сав ће свет на то пристати. 

 

За човека снажне воље увек има 

простора, и он ствара простор многима. 

 

Злочин и казне расту на једном стаблу. 

 

Иако је страст рђав регулатор, она је 

силна опруга. 

 

Иако на социјалној машини служи и 

као игла и као чавао, не може се рећи да 

је човек газда од самога себе. 
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Иако путујемо целим светом да нађемо 

лепоту, морамо је носити у себи, или је 

нећемо наћи. 

 

Из великог срца се непрекидно 

изливају тајне магнетске струје, и 

привлаче велике догађаје. 

 

Има и у пријатељству, као и у љубави, 

нека срамежљивост, коју лепе душе 

никад не изгубе из вида, али је не 

именују. 

 

Има људи који не могу да поднесу да 

је море један сат мирно. 

 

И најмудрији се наједном нађе на 

странпутици. 

 

И поред потребе изражавања, човек 

ретко уме да се потпуно изрази. 

 

Искреност је луксуз, који је допуштен 

само онима, који су вишега ранга, у којих 

су дијадеме и ауторитет, па могу 

говорити истину, пошто немају никога 

изнад себе, коме би се морали удварати 

или прилагођавати. Сваки је човек 

искрен, кад је сам са собом. Чим дође 

други, почиње лаж. 

 

Искуство сваког новог века захтева 

нову исповест и свет као да непрестано 

очекује свога песника. 

 

Истинито и право пријатељство, не 

ломи се као стаклено окно и леденица, 

него је најтврђа ствар, која се може 

замислити. 

 

Истрај на свом путу, и добићеш много, 

ако и изгубиш мало. 

 

Ја желим да живот не пролази у 

тричаријама, него да буде освећен. Да 

дани буду као столећа, пуни садржине. 

 

Јака воља се не може вештачки 

створити. 

 

Јак је онај који је у стању у себи 

задржати своје мишљење. 

 

Један део Судбине је слобода човечја. 

 

Један непријатељ је превише, сто 

пријатеља је премало. 

 

Једина озбиљна и страшна сила у 

природи, то је воља. 

 

Једини је начин којим се долази до 

пријатеља – бити сам пријатељ. 

 

Једино је моје уживање у том, што је 

оно – што није моје – моје. 

 

Једноставне и детињске врлине 

поштења и истинитости сматрам као 

корен свега узвишенога у карактеру. 

 

Је ли шта добио човек, који је примио 

стотину доброчинстава, а није никакво 

дао. 

 

Кад год искрено осећате задовољство, 

ви се храните. 

 

Кад је краљ у двору, нико се више не 

диви зидовима дворане. 
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Кад неко изгуби равнотежу, познаје му 

се по очима. 

 

Кад се дуго времена живи на селу, 

памет и машта човечја, без интелигентне 

конверзације, зарасту у маховину као 

нека стара тараба у воћњаку. 

 

Кажњава се страхом. 

 

Како смо брзо готови да подмећемо 

ниске мотиве! 

 

Какви смо, тако радимо. 

 

Како старимо, лепота се повлачи 

унутра. 

 

Карактер је природа у највишем 

облику. Не вреди га подражавати нити се 

с њим такмичити. 

 

Карактер је чисто самопоуздање. 

 

Карактер треба простора, не сме се 

стешњавати. 

 

Квалитет пријатељства и карактера не 

сачињавају таленти и генијалнност које 

човек има, него начин како он стоји 

према својим талентима. 

 

Кључ је за сваког човека његова мисао. 

Он има, иако изгледа снажан, пркосан и 

борбен ипак једну крму, које се 

придржава - то јест идеју, која сва његова 

дела и поступања квалификује. Он се 

може променити набоље само ако му се 

покаже идеја која је моћнија од његове. 

 

Књиге су само у тој мери корисне, 

уколико је дете сазрело за њих. 

 

Код мађионичара умемо да пронађемо 

кончић којим покреће своје лутке, а 

увребати конац који везује узрок и 

последицу, за то немамо довољно оштре 

очи. 

 

Ко жели бити велика душа у 

будућности, мора бити велика душа сада. 

 

Ко је силом воље или духа велик и 

надвисује хиљаде других, има и терет и 

бригу тога достојанства на врату. 

 

Колико је врлине, толико се и показује; 

колико је доброте, толико изискује и 

поштовања. 

 

Колико језика човек зна, колико 

пријатеља има, колико вештина и 

трговина разуме, толико пута је човек. 

 

Колико човек мисли, онолико је 

слободан. 

 

Конверзација је само један однос, који 

брзо ишчезава. 

 

Кораци су дела; нови видик је моћ. 

 

Ко хоће да ме чује и разуме, он је мој – 

мој за сва времена. 

 

Крадљивац поткрада самог себе. 

 

Крајњи циљ вештине и највиши 

ефекат је да ствара нове мајсторе. 
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Кретање или промена и идентичност 

или мировање су прва и ђруга тајна 

природе: кретање и мировање. Природа 

има, поред све своје вештине, од почетка 

до краја васионе, само једну једину 

материју. И са том једном материјом с две 

особине, она ствара ове своје шарене 

разноврсности, које се ни у сну не могу 

сневати. Она даје по својој вољи облик 

материји и ствара звезду, песак, ватру, 

воду, дрво, човека. Све је то од једне 

материје, која има углавном само две 

особине. 

 

Кроз сав блесак и сјај се провиди 

стварност. Тешко је спречити да се шта 

не пробије кроз лепо обојено како. Језгро 

хоће напоље. 

 

Куга друштва, то су егоисти. 

 

Култура буди смисао за лепоту. 

 

Култура човечја се ничега не може 

одрећи, потребан јој је сав материјал. Она 

преобраћа све препреке у помоћна 

средства, а све непријатеље у снагу. 

 

Лепо одело чини човека уздржљивим. 

 

Лепота без израза умара. 

 

Лепота је увек у сразмери са дубином 

мисли. 

 

Лепота није у облику него је у духу. 

 

Лепоти се не можемо приближити. 

 

Љубав, иако почиње у младости, не 

заборавља се ни у старости, или боље 

речено не допушта ником ко је њен 

верни слуга, да уопште икако остари. 

 

Љубав може подстаћи таленат. 

 

Љубавник, бавећи се оним што је само 

по себи дивно, узвишено, дубоко и 

праведно, почиње топлије волети и брже 

поимати ове племените особине. Волећи 

их у једном лицу, почиње их волети и у 

свима. 

 

Љубавника воли читаво човечанство. 

 

Љубав, суштина божија, не постоји за 

површног, него за сасвим вредног човека. 

 

Љуби и веруј. 

 

Људи као да не виде да је њихово 

мишљење о свету уједно и исповест 

њиховог карактера. Само оно можемо 

видети што јесмо. 

 

Људи се понижавају друштва ради. 

 

Људи су оно чиме су их начиниле 

њихове мајке. 

 

Људи су само допуне примарним 

потуцањима душе. 

 

Људи су свет љубави. 

 

Људи често нису дорасли за живот. 

 

Ма какав био чин, мора почивати на 

реалности. 
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Међу једноставним и племенитим 

особама споразумевање је увек брзо; 

упознају се на први поглед ока. 

 

Ми говоримо о бирању пријатеља, а 

они се сами бирају. 

 

Ми идемо усамљени по свету. 

Пријатељи какве ми желимо, смао су 

снови и басне. 

 

Ми не можемо по реду који влада у 

природи, вратити добро баш ономе ко 

нам га је учинио, или бар врло ретко. 

Али добро, које примимо, мора се у 

длаку тачно, број по број, дело по дело, 

пара по пара, дати другим људима. Чувај 

се, да се не накупи сувише добра у твојој 

руци. Оно би се брзо покварило и појели 

би га црви. Исплати га што пре. 

 

Ми осетимо често како се не извршује 

казна над злим делом. 

 

Ми познајемо истину кад је видимо, па 

рекли скептичари и подругивачи што им 

драго. 

 

Ми продајемо анђеоске престоле за 

кратку и бучну радост. 

 

Мирноћа и веселост знаци су по 

којима се познаје отмен човек. 

 

Мисао је онај стиснути ваздушни 

мехур који може разнети планету. 

 

Ми се клањамо свему староме као 

идолу. 

 

Мислити значи радити. 

Ми смо мајстори својих судбина. 

 

Млади људи се ушићују отменим 

изгледом и образованошћу богаташке 

дец, али, сви велики људи произилазе из 

средњег сталежа. 

 

Могућности да се не дође до успеха, 

изгледају бескрајне, а ипак се успех 

постизава. 

 

Моја децо, ви нећете никад видети 

ништа страшније од вас самих. 

 

Морамо бити своји пре него што 

можемо бити нечији други. 

 

Морамо упознати своје пријатеље и 

под ружним маскама. 

 

Мрзим проституисање имена 

„пријатељство“, дајући му смисао 

помодне, светске алијансе. 

 

Мудар васпитач ће настојати да се у 

распореду времена и у начину живота 

младих душа осигурају периоди и навике 

самовања. 

 

Мученик се не може осрамотити. 

Сваки ударац који је поднео, говори о 

његовој слави; сваки затвор постаје 

његово још сјајније обитавалиште. 

 

Најбоља је ствар у животу узајамна 

измена мисли. 

 

Највећи критичар прошлих и 

садашњих заблуда и једини пророк 

онога, што мора бити, јесте ова 

величанствена природа, у којој боравимо 
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и почивамо, као што земља почива у 

меком загрљају атмосфере. 

 

Највећи успех је поверење. 

 

Највиша је врлина увек против закона. 

 

Најјача идеја се инкарнира у 

најздравијима и најјачима. 

 

Најјефтинији је рад најскупоценији, 

вели разборитост. 

 

Најмања активност интелектуалних 

сила ослобађа нас, у неку руку, од услова 

времена. 

 

Најмања свећица светли ћитаву миљу 

далеко, а мисли човека достижу до звезда. 

 

Најпре мора бити право двоје, док не 

буде право једно. 

 

Најраније појаве допадања и милоште 

најмилије су природне слике. 

 

Најфинији духови имају талог. 

 

Нама је уређена издашност у давању 

савета. 

 

Напори које чинимо да бисмо избегли 

судбину, баш воде у њу. 

 

На свако добро које примиш, ударен је 

порез, који треба платити. 

 

На умерености почива живот. 

 

Научите дечка добром понашању и 

вештини да буде пријатан, и ви сте му 

дали власт над палатама и богатствима 

куда год крене. 

 

Научи да у скрушености лежи 

величина. И ради у мраку, ради насупрот 

неуспеху, страдању и пакости. 

 

Наша пријатељства свршавају брзо и 

бедно, јер смо их откали од опијености и 

снова, уместо од тврдих влаканаца 

нашега срца. 

 

Наша се снага развија из наше 

слабости. 

 

Небо је пространо и има у њему места 

за све врсте љубави и јунаштва. 

 

Не бој се нових генерализација. 

 

Независтан и самосталан човек је за 

друштво проблем и претња. Друштво га 

не може ћутке мимоићи, него га мора 

обожавати или мрзети. Он је свуда 

покретач ствари. 

 

Незгоде су наши пријатељи. 

 

Нека твоја узвишеност и величина 

васпитава грубог и хладног друга. Ако ти 

није једнак, брзо ће га нестати из твога 

друштва. Ти ћеш се узвисити својим 

сопственим сјајем, и нећеш више бити 

парац жабама и црвима, него ћеш се 

узвијати у висине, и пламтети огњем 

богова највишега неба. 

 

Нека путник оде куда год хоће, наћи 

ће само онолико лепоте и вредности 

колико сам са собом носи. 
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Некоме изгледа да је срамота љубити 

ненаграђеном љубављу. Али велики ће 

видети да права љубав не може бити 

ненаграђена. Права љубав се узвишава 

изнад недостојна предмета, почива и 

настава у вечном, а кад се распадне јадна 

привезана маска, онда се не жалости, 

него осећа да је стресла са себе нешто 

земље, и још сигумије осећа своју 

независност. 

 

Нема бољег знака најдубље културе 

него што су нежни обзири према 

незналицама. 

 

Нема интимне скривености у коју се 

не може продрети. 

 

Нема никог ко не наслућује у сунцу, 

звездама, земљи и води неко недокучиво 

значење. 

 

Нема поуке док ученик не дође у исто 

стање и исте принципе, у којима си и ти. 

Тада се изврши преливање: ти си он, а он 

је ти. 

 

Немати земље је рђаво, а имати земље, 

то је још горе. Кад човек има земљу земља 

има њега. 

 

Нема трајно мудра човека, сем у 

измишљотинама стоика. 

 

Нема човека који понекад није 

обавезан својим пороцима, као што нема 

биљке која се не храни ђубретом. 

 

Не мешај много вода. 

 

Не можеш чинити, а да не трпиш зло. 

Немојте се дати преварити 

допадљивом спољашношћу. Нежни људи 

имају понекад јаку вољу. 

 

Не презајте од мисли да с времена на 

време створите себи непријатеља. 

 

Не само познате и обичне ствари, него 

чак и трагичне и страшне, изгледају 

пријатније кад заузму место међу 

сликама успомена. 

 

Не убрзавај рађање вечнога. 

 

Нигде у широком свету нема ниједне 

пећине, где би се могао сакрити нитков и 

разбојник. 

 

Ни један човек не познаје потпуно 

запреке или способности других људи, 

док не претрпи због првих штету. 

 

Ниједна слика живота није истинита, 

ако не допушта и мрска факта. 

 

Нико не може научити оно за што 

нема спреме. 

 

Нико није сасвим здрава духа. 

 

Нико се не може ослободити свога 

доба и своје земље. Човек не може никад, 

ма како самосталан, смео, фантастичан и 

оригиналан, избрисати из својих 

вештачких дела сваки траг мисли, у 

којима је одрастао. 

 

Ништа не зачуђује људе као здрав 

разум и једноставно делање. 
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Ништа не изгледа лакше него 

говорити и споразумевати се. 

 

Ништа се велико није, до сада, 

постигло, без одушевљења. 

 

Обични је и свакидашњи живот 

доброг човека само доброчинство. 

 

Од двојице људи, који се сваки за себе 

држи своје идеје, онај је јачи по карактеру 

чија је идеја дубља. 

 

Од пријатеља ћу примити, не оно што 

он има, него оно, што он јест. 

 

Окушајте се и на узбурканој, не само 

на мирној води. 

 

Онај је велик који учини највише 

добра. 

 

Онај ко зна какве су сласти и живе силе 

у земљи, у води, у биљу и небесима, и 

како човек долази до њих, тај је прави 

богаташ и краљевски човек. 

 

Онај који дела мора патити. 

 

Онај, који узамљује, пада сам у своје 

дугове. 

 

Онај ко мисли да је најбоље доба за 

продукцију прошло, слабо поима изворе 

човечанства. 

 

Онакви какви смо, онако ћемо и 

радити. Друкчији је тон онога који 

тражи, а друлчији онога који има. 

 

Они који живе за будућност, морају 

увек изгледати себични онима, који живе 

за садашњост. 

 

Оно што зида, боље је од оног што 

зида. 

 

Оно што је само теби познато, има 

стално велику вредност. 

 

Основица добрих манира јесте 

самопоуздање. Нужност је закон за оне 

који сами себе немају у власти. 

 

Очи људске разговарају исто толико 

колико и њихови језици, са 

преимућством да очном дијалекту не 

треба речник, и да га разумеју у целом 

свету. 

 

Племенит човек, јунак, не боји се да ће 

дело које је право и јуначко, иако се он 

устручавао да га објави, остати непознато 

и непрослављено. 

 

Поглед је природна магија. 

 

Поглед је телесни симбол идентитета 

целе природе. 

 

Погодим ли човека својим говором у 

срце, он ће одједном постати крепосан. 

 

Позив човека је чувар његовог живота. 

 

Појединости имају у себи нешто 

меланхолично. 

 

По једрењу лађе познаје се крманош. 
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Покажи један лук кривуље и добар ће 

математичар погодити целу фигуру. 

 

Поптуно светски човек мора у сваку 

јабуку по једаред загристи. 

 

Пошто је дух прогресиван, никад се не 

понавља цео, него у сваком свом акту 

покушава да изведе нову и још лепшу 

целину. 

 

Поштујмо онога чији је живот 

непрекидна победа. 

 

Правда је једног човека, неправда 

другог. 

 

Прави је рад у моментима ћутње. 

 

Предајући љубав другом, предајете је 

самоме себи. 

 

Пре или касније мораш платити све 

своје дугове. 

 

Премоћ природе над вољом очевидна 

је у целом практичном животу. 

 

Пријатељ је нада срца. 

 

Пријатељ је пријатељу бог, да би се 

могли међусобно обожавати. 

 

Пријатељство може постојати, у 

потпуној својој савршености, само између 

двоје. 

 

Природа мрзи монополе и изузетке. 

 

Природа ствара прилике, према 

којима су све друге животне прилике 

ситне, и она процењује као Бог, људе који 

к њој долазе. 

 

Природе самосталне, које не требају 

потицаја, задубљене у мисли, природе 

способне за владање, природе сталне, 

уверене и оригиналне, то су добре 

природе, јер они објављују непосредну 

присутност супремне силе. 

 

Природно је и лепо да детињство пита, 

а зрелост да одговара и поучава. 

 

Пусти свој дијамант нек „узре“. 

 

Ради дуализма у свим стварима, у раду 

као и у животу, мора бити варања. 

 

Радост духа је знак његове снаге. 

 

Рад, то је победа. Где год се дело 

ствара, и победа се задобија. 

 

Разлика је између предела и предела 

мала, али је велика разлика између 

посматрача и посматрача. 

 

Расположење, у које нас пријатељ 

може довести, одговара његовој надмоћи 

над нама. 

 

Распра је највећа код малих ствари. 

 

Реч, искрено изречена, није никад 

изгубљена. 

 

Рука не може извести ништа 

узвишеније од онога што карактер може 

инспирисати. 

 

Савладана снага је задобијена снага. 
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Садашње је друштво непрестано 

разочаравајуће, па чак и друштво врлих и 

обдарених људи. 

 

Само карактер може самог себе 

образовати. 

 

Само нек се учини злочин, и земља 

одмах постане провидна као стакло. 

 

Само оно што имамо изнутра можемо 

видети споља. 

 

Самоћа, заштита медиокритета, строги 

је пријатељ генија, његово хладно и 

мрачно скровиште где се развијају крила 

која ће га однети даље од сунца и звезда. 

 

Са старењем долази код људи љубав за 

истинитошћу. 

 

Свака изгорела књига или кућа 

просвећује свет; свака ућуткана или 

угушена реч ођекује светом. 

 

Свака је мисао и тамница; свако је небо 

и тамница. 

 

Свака твар у природи садржи у себи 

све силе природе. 

 

Сваки дан ми је тешко што код људи 

недостаје смисао за лепоту. 

 

Сваки дух подиже себи кућу; али 

касније кућа заробљава дух. 

 

Сваки је тренутак, у природи, нов. 

Прошлост се увек прогута и заборави. 

 

Сваким новим надахнућем и обиљем 

светлости долази и нова опасност. 

 

Сваки откуцај твога срца јесте заклетва 

Највишег. 

 

Сваки се ударац враћа. 

 

Сваки човек мора, макар једном у 

животу, да захвали својим недостацима. 

 

Свако гледа себе као колоса, а не може 

да се позна. 

 

Свако је зло уопште добротвор, ако му 

не подлегнемо. 

 

Свако материјално добро има своју 

таксу коју треба платити. Ако га добијем 

без муке и зноја, онда не хвата корена у 

мени и први ће га ветар одувати. 

 

Сваком зрну оштроумља одговара 

зрно лудости. 

 

Свако обећање душе може се на 

небројено начина испунити; свака њена 

радост сазрева у нову жељу. 

 

Свако треба да има друштво према 

себи. 

 

Свак треба да цени самог себе. 

 

Сва су велика дела била једноставна. 

Такве су и све велике слике. 

 

Све изгледа трајно, док се не сазна 

његова тајна. 
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Све је лепо, кад се посматра с тачке 

интелекта или као истина. Али је све 

горко, кад се узме као свој сопствени 

ђоживљај. 

 

Све ствари делују тачно по својој 

каквоћи и количини. Не покушавају 

ништа што не могу. Само су људи 

изузетак. Они имају претензија. Они 

желе и покушавају ствари, које су изнад 

њихове снаге. 

 

Свет је вечно и чудно дело душе. 

 

Свет је пун „судњих дана“. 

 

Свет не може да напредује без 

неваљалаца. 

 

Свет се огледа у свакој капљици росе. 

 

Све што је здраво, то је и благе нарави. 

 

Сви елементи, које човек у помоћ 

призива, постају понекад његови 

господари. 

 

Сви се скоро људи морају спустити на 

нижи ниво, кад хоће да опште са 

ближњима. 

 

Слободно се може рећи да човек све 

дотле није право запазио истину, док 

истина није тако утицала на њега да би 

био готов претрпети за њу мучеништво. 

 

Смисао за општи интерес и рука 

помоћи налазе се и међу злим људима. 

 

Сплетке су оружје које се не може 

одстранити ни од највиших и 

најодабранијих. 

 

Срамежљивост и повученост су тврда 

љуска која штити нежну организацију од 

преране зрелости. 

 

Срећна је кућа, која у себи затвара 

пријатеља. Да се он угости само један 

дан, вредно би било саградити дом, као 

што се гради свечана дворана или 

тријумфални лук. 

 

Срећним човеком ценим оног који, кад 

је реч о успеху, тражи одговор у своме 

раду, а не на тргу, не у мишљењу других 

људи и у протекцији. 

 

Сродност одлучује, која ће се два 

човека осамити.  Несродни људи дају 

мало уживања једни другима. 

 

Стварање сопствене традиције одраз је 

потребе уметника да сачине своја 

стваралачка начела која ће бити 

својствена само њиховом добу и месту. 

Јер, та нова перспектива пружа шансу за 

остварење „непосредног односа са 

васељеном“. 

 

Ствари имају тенденцију да се саме од 

себе сређују. 

 

Ствари које су доиста за нас одређене, 

гравитирају према нама. 

 

Ствари сазревају, нови људи долазе. 
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Страна земља је полазна тачка 

срављења, према којој се суди о рођеној 

земљи. 

 

Страх је учитељ особите 

оштроумности и гласник свих 

револуција. 

 

Судбина одржава сваки живот дотле 

докле га најмањи кончић опште потребе 

привезује за стабло. 

 

Судбине нису изузеци него плодови. 

 

Сунце се никад не узнемирује што 

неки његови зраци падају узалуд на 

широк и неблагородан простор. 

 

Тебе и правду могу за неко време 

раставити људи и догађаји, али то је само 

одгађање њеног извршења. 

 

Тело није у стању да изврши оно што 

лепота обећава. 

 

Терет Васељене притискује плаће сваке 

моралне снаге, да би је привезао за 

задатак. У свима божјим световима 

познат је само јеан начин помоћу кога се 

можемо опростити дужности, а то је да је 

извршимо. Морате урадити дело, да би 

сте га се ослободили. 

 

Твоја је ћутња гласан говор. 

 

Ти испољаваш сам себе тиме, што се 

уклањаш рђавим приликама и односима, 

и на тај начин, привлачиш себи све 

благородне људе света. 

 

Ти се нећеш ништа више приближити 

једном човеку, идући му у кућу. Ако сте 

неједнаки, тим ће само његова душа брже 

бежати од тебе. 

 

Трајност је релативан појам. Све је 

само средње. 

 

Узалуд упиремо прстом у ову или ону 

нарочиту будалу, јер нема људи који 

нису будале. 

 

У младости се облачимо у дуге и 

идемо храбро као звезде. 

 

У новом положају човека, који 

напредује, све су његове моћи старе, само 

су обновљене. Он има у себи сву стару 

енергију, и сам је само јутарње испарење. 

 

У оној сразмери, у којој човек прими 

истину, у оној узима она њега у се. 

 

У поступању с мојим дететом не 

помаже ми ни латински ни грчки, па ни 

моја образованост. Ту ми је потребно што 

више душевног богатства. 

 

Уживање живота зависи од човека који 

га живи, а не од занимања или од места. 

 

У природи се ништа не поклања, него 

се све наплаћује. 

 

Упркос све себичности, која као 

хладни северњак. Леди човека, цели се 

човечји род обавија нежним као етер, 

елементом љубави. 

 

У разним часовима су нам разна и 

мишљења, али нека се увек могне рећи о 
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нама да смо срцем својим на страни 

истине. 

 

У реалном свету - у тужном царству 

времена и простора - влада брига, рак-

рана и страх. 

 

У свакој акцији мора постојати 

духовни елеменат, иначе су без 

вредности. 

 

Усудити се на противречност, за то је 

нужна слобода. 

 

У цивилизованом свету ништа не може 

остати тајно. 

 

Учени људи и филозофи немају 

монопол на мудрост. 

 

Фармеров долар је тежак, а долар 

малог чиновника је лак и покретан. 

 

Ход човеков није ништа друго него 

падање. 

 

Цвеће, бисер, поезија, љубавна изјава и 

одомаћивање у другом срцу не могу увек 

задовољити величанствену душу, која 

станује у земаљском телу. 

 

Цео свет стоји под проклетством 

лудости. 

 

Човек добије, за сваког пријатеља, кога 

изгуби ради истине, бољега. 

 

Човек је оно што његова унутрашња 

вредност показује. Оно што је он, урезано 

је сјајним словима на његовом лицу, стасу 

и у његовој судбини. 

Човек је слепац ако живи само да буде 

користан. 

 

Човек може говорити о неком 

доживљају само онда кад га престане 

сматрати делом свога Ја. 

 

Човек може поучавати само делом и 

никако друкчије. 

 

Човек не може говорити, а да себе не 

означи. 

 

Човек не може своје мишљење 

закопати у књизи тако дубоко, а да га 

његови истомишљеници не би могли 

временом пронаћи. 

 

Човек осећа небо у себи. 

 

Човек, сигуран у своју ствар, носи 

ведар и задовољан израз лица који свако 

може прочитати. 

 

Човек често скупо плати и најмању 

штедњу. 

 

Чудан је пут живота. 

 

Шта је човек друго, него један финији 

успех природе у њеном разјашњавању 

саме себе? 

 

Шта можемо друго увидети или 

постићи сем оно што смо. 

 

Што је год реално и корисно, постиже 

се на бојном пољу. 

 

Што је истина ма где, истина је свугде. 
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Што је корисно, трајаће, што је 

шкодљиво пропашће. 

 

Што ми зовемо осветом, то је 

универзална потреба. 

 

Што ми не називамо васпитањем, 

вредније је него оно што називамо 

васпитањем. 

 

Што човек мање мисли и зна о својим 

врлинама, тим нам је дражи. 

 

 

Емброуз Бирс 

 

Ако ми неће спасити живот, паре ми 

нису ни од какве вредности. 

 

Благости Раја су бескрајне. 

 

Будући да је политичар, и он сам је 

Роба! 

 

Веће је задовољство у потрази него у 

поседовању. 

 

Вечност је дуга. 

 

Добробит његове земље мора бити 

прва брига сваког добротвора. 

 

Заиста је болно да ме увек неправедно 

оптужују. 

 

Иза осмеха извирују очњаци. 

 

Изглед често вара. 

 

Истина је да сам вам обећао да нећу 

красти; али, да ли сам вам икада обећао 

да нећу лагати? 

 

Истински верници оправдано презиру 

почасти које се одају идолима, јер знају да 

ништа што има главу не може бити 

свезнајуће, ништа што има руку – 

свемогуће, ништа што има тело – 

свеприсутно. Ниједно божанство не би 

могло да испуни иједан од наших захтева 

ако би било оптерећено условом да мора 

да постоји. 

 

Ја сам чедо Природе. 

 

Кад већ не можете да учините оно што 

желите, корисно је да бар учините оно 

што можете. 

 

Како је само поразно бити 

амбициозан, и какве само бедне награде 

амбиције доносе! И каква ужасна 

разочарења! 

 

Како су грозна разочарања! 

 

Ко се силом служи од силе ће и 

настрадати. 

 

Краљеви – у крви огрезли тлачитељи и 

ђаволи беспосличари! 

 

Мноштво је мудро колико и његов 

најмудрији члан. 

 

Мора доћи ред и на мене. 

 

Мораш прихватити законе и 

ограничења свог бића. 
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Мртвима време лети немерљиво. 

 

Мудрост будала није ни дубља ни 

потпунија него наша; али, по свему 

судећи, они као да умеју да је примене на 

много упечатљивији начин. 

 

Најпре треба ухватити зеца, а тек онда 

спремати ражањ. 

 

Напраситост увек чини да човек 

касније зажали. 

 

Наш живот је живот самопожртвовања. 

 

Нема ничег лепшег од потпуног 

сагласја. 

 

Нисам особито пробирљив у погледу 

онога шта ми је под ногама. 

 

Нове генерације само понављају 

глупости и злочине старих. Људска 

природа је непроменљива. 

 

Од све прозе коју имамо, „Приче 

хиљаду и једне ноћи” убедљиво највише 

опчињавају. 

 

О, заблудо младости, увек у разговор 

уносиш нове и посве неважне елементе! 

 

Они који се лаћају батине и сами ће је 

осетити на својим леђима! 

 

Оно што природа вековним трудом 

разграна, једна пропалица уништи за 

пола дана; сличну судбу нек му и самом 

Небо досуди – проклетом, кад му се 

највећи понос пробуди! 

 

Покушао си да дрскост начиниш 

уметношћу тако што си оно чему дајеш 

првенство назвао принципом. 

Измисливши реч „укус“, измислио си реч 

коју је немогуће дефинисати како би 

означио идеју коју је немогуће изразити, 

а употребом речи „добар“ или „лош“ у 

вези са њим, указујеш само на 

субјективан процес у вези са објективном 

реалношћу. 

 

Постоје злодејне силе којима се мудри 

неће ни испречавати нити од њих 

бежати. 

 

Права реформа стаје тик пред 

револуцију. 

 

Пријатељство – брод довољно велик за 

двоје по лепом времену, али само за 

једног по лошем. 

 

Проблем је једино у темељним и 

суштинским стварима. 

 

Рат воли да долази као лопов у ноћи. 

 

Рођење – прва и најгора од свих 

несрећа. 

 

Садашњост – онај део вечности који 

одваја пространства разочарања од 

краљевства наде. 

 

Сам – у лошем друштву. 

 

Свет је, ипак, бољи него што смо 

мислили – управо се испоставило да 

постоје и гори лопови од нас! 
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Свуда на свету приврженици неке 

локалне вере гнушају се приврженика 

свих осталих вера и од убистава се 

уздржавају само зато што се не усуђују да 

их почине. 

 

Скалп за скалп. 

 

Слатко је умрети за своју отаџбину. 

 

Слобода – један од најдрагоценијих 

поседа Маште. 

 

Слушај увек речи мудрих и води 

рачуна о саветима исправних људи. 

 

Смртност – део бесмртности који 

познајемо. 

 

Ствар је у томе да схватите природу 

свог противника. 

 

Тврдо срце иде уз лажљив језик. 

 

Уколико је служба народу висока част 

било би од мене непристојно да се за њу 

јагмим; опет, ако бих је добио силно се 

око тога трудећи, у томе више не би 

преостало ништа од части. 

 

Уметности иде најбоља награда! 

 

Циљ - задатак који постављамо својим 

жељама. 

 

Читав свет припада теби. 

 

Честитање - учтивост завидљивих. 

 

Чинило би добро да напокон схватите 

да су извесна питања и сложенија и да у 

себи носе више опасности него нека 

друга. 

 

Човек који нема непријатеља, нема ни 

пријатеља! 

 

Човек који прима мито врло је 

вероватно спреман и да подмићује! 

 

Човек мора пажљиво да проучава своје 

утиске, или може погрешно протумачити 

њихово порекло. 

 

Чудесан - несхваћен. 

 

Шта их то чини тако испуњеним 

радошћу? Поштење. 

 

 

Емили Дикинсон 

 

Ако те снага изда, превазиђи снагу. 

 

 

Емил Оливије 

 

Добричине не опстају. Увек одлазе 

први. 

 

Догађаји умиру брзо, угушени 

свакодневицом. 

 

Ко каже да мртви, чак и они најдражи, 

када се врате узнемиравају живе? 

 

Људска бића често осећају, као неки 

императив, потребу да испуне празнину 

окомљујући се на своју прошлост, као да 

ће је, причајући причу сопственог 

живота, укротити. 
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Емил Сиоран 

 

Колико ме нервних ћелија кошта свака 

ћелија, свака мисао? 

 

Меланхолија, ма колико пригушено и 

ваздушасто изгледала, ипао потиче од 

озлојеђености. 

 

 

Енглеска пословица 

 

Мало је важно које је вере зао човек. 

Слава је увеличавајуће стакло. 

 

Снага ланца зависи од његове 

најслабије карике. 

 

Терет који волимо радосно се носи. 

 

Ћутање је, понекад, речитије од речи. 

 

 

Енди Вир 

 

Ни један план не преживи први сусрет 

с непријатељем. 

 

 

Ендре Ади 

 

Културу стварају само они који су 

неспокојни, јер им је мала цела земља. 

 

 

Ендру Рос 

 

Више вредних идеја може се наћи у 

најмањој књижари него у читавој 

историји телевизије. 

 

Ен Мекафри 

 

Леп је онај ко се лепо понаша. 

 

Није лоше бити леп. 

 

 

Енрике Гера 

 

Народ воли смелог ловца. 

 

 

Ењо Флајано 

 

Љубав је често привид бега. 

 

 

Е. Орнато 

 

Мртви духовно хране живе кроз 

процес нагомилавања књига, што 

теоријски треба да се понавља у 

бесконачност. 

 

Еразмо 

 

Лењима је сваки дан празник. 

 

 

Ерико Верисимо 

 

Живот је некада стварно чудан. 

 

Живот је радост. 

 

Мелодија је танка површина, не успева 

да сакрије очајање које тутњи из дубина. 

 

Радост ћеш пронаћи једино у свету 

идеала. 
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Тешко је отворити улазна врата славе. 

 

У одређеним тренуцима звук 

инструмента поприма дубоко људска 

обележја. 

 

 

Ерих Кош 

 

Живот нас, независно од наше воље, 

понекад и против ње, тера на акцију. 

 

Литература своју мисао не казује 

финалним дефиницијама, апстрактним 

најчешће, она се не задовољава само 

потребом да поучи и да учини 

схватљивим; као свака уметност, она 

настоји да емоционално покрене, да буде 

емоционално доживљена а не само 

интелектуално схваћена. 

 

Не може се излазити на кишу а да се 

не поквасе бар ноге. 

 

Свака утеха сакрива једно огорчење и 

изговором прикрива један пораз. 

 

Човек воли да је у друштву, па макар 

само свеће која се дими. 

 

 

Ерих Марија Ремарк 

 

Знање чини човека слободним, али не 

и срећним. 

 

 

Ерл Стенли Гарднер 

 

Најтеже је изборити се са једноставним 

стварима. 

Некада се исплати веровати човеку, 

чак и ако је он раније правио грешке. 

 

 

Ернест Хело 

 

Генијалност је једина патња за коју 

нитко нема сажаљења, па чак ни жене. 

 

 

Ернест Хемингвеј 

 

Људи који немају чиме да се хвале, 

хвале се својом несрећом. 

 

Могу нас понижавати, али нас не могу 

понизити. 

 

Најбољи људи имају осећај за лепо, 

храброст да ризикују, дисциплину да 

изрекну истину, капацитет за жртву. 

Иронично је што их њихове врлине чине 

рањивима; често бивају рањени, па и 

уништени. 

 

Никад немој мислити да рат није 

злочин, ма колико он био нужан и ма 

колико он био оправдан. 

 

Онде, куд си отишла, биће ти још 

теже. 

 

С пријатељем си. 

 

Што су писци бољи, то мање говоре о 

ономе што су написали. 
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Ернст Јингер 

 

Ка слави се не иде. Она нам долази 

сама. 

 

 

Ерние Гиганте Дешковић 

 

Када је у питању новац сви се језици 

заборављају. 

 

 

Естер Крос 

 

Љубав не захтева објашњења. 

 

 

Еугенио Фочић 

 

Град је синоним самоће у маси. 

 

Нико нас не може припремити на 

понижења у животу. 

 

 

Ефраим Медина Рејес 

 

Љубав има добар укус, али има толико 

калорија да накрају сјебе срце и живце. 

 

Љубав је замка. 

 

Љубав је једна болест, а несаница – 

њен најстравичнији симптом. 

 

Љубав је као кутњак: боли само кад 

трули. 

 

Љубав никад не зна кад је време да се 

искочи. 

 

Љубав притеже док те не угуши. 

 

Љубав се лепи за све и зато боли. 

 

Ништа није скупље од онога што не 

кошта ништа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Ж 

 

 

Жан де Лафонтен 

 

Без склоности ништа постићи се не да. 

 

Бирајмо за друштво увек равне себи, 

јер друкчији савез може бити скуп. 

 

Благо је тамо где рада има. 

 

Боље пати, но у раку. 

 

Боље врабац у руци, него голуб на 

грани 

 

Боље трпети него умрети. 

 

Брбљивост, таштина, шупља 

величина, и нескромност жеља, све су вам 

то деца истих родитеља. 

 

Ван својих руку ништа не тражи! 

 

Високе су части извор многих јада. 

 

Више волим гладовање за вратом него 

ланац на врату! 

 

Војник или ратар, муж ил' саможивац, 

У очима света увек бит' ћеш кривац. 

 

Вредност богатства страх потпуно 

брише. 

 

Временом и туга понајцрња прође. 

 

Време у себи задовољства крије. 

 

Главно да се ради и да дан не прође, а 

да не донесе бар залогај хлеба. 

 

Гладан трбух никад нема уши. 

 

Глупаку чиновнику, клања се руха 

ради. 

 

Глупост, брбљивост, таштина, Тешко 

оном ко се њиховом преда вођству. 

 

Глупошћу великих пропадају мали. 

 

Говор окрепљава. 

 

Господа су често позоришна маска. 

 

Господ зна шта ради. 

 

Грамзивац изгуби све што има лако, 

јер жели одједном сву добит да збере. 

 

Грамзивцу глупак рођени је род. 

 

Да би се благовремено нанео ударац, 

ваља одступити, каже мудрост. 

 

Да би се остварио циљ, шотребна су 

дела, а не маштања. 

 

Да би се пријатељима помогло у 

невољи, а непријатељима сатерао страх у 

кости, ваља бити мудар. 

 

Да добијеш оно што је с правом твоје, 

мораш се због тога свађати и тући, 

подносити жалбе, по суду се вући. 

 

Даљина неизвесност рађа. 
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Да све узме младост гаји жељу страсну, 

а старост је хладна и милости нема. 

 

Да храброст заиста покажеш, мораш 

опасност гледати у очи!  

 

Даш ли што рђавом, кајања предстоје. 

 

Добро дело не пропада никад. 

 

Добро је да збориш и ћутање годи, 

обоје одвише у безумље води. 

 

Живот виси о тананој власи. 

 

За горштаке се прича како никад не 

признају да нешто не могу или не умеју. 

 

За женску лепоту нисмо никад слепи. 

 

За сутра ћу сутра видети! 

 

Избегавај оно што за тебе није. 

 

И кад све имаш, неправда се твори. 

 

И најбољи сваштар понекад се збуни. 

 

Исплати се мало муке. 

 

Ја бих био луда, да слободу продам за 

сва блага света. 

 

Један је то живот, никад комад бољи, 

већ се за све кољи. 

 

Једноме се надаш – догоди се друго. 

 

Јеси л' богат или сиромах, пред 

краљевским судом прав ил' крив си 

одмах. 

Јеси слаб ил' моћан, осуда је твоја црна 

или бела. 

(У смислу: неправда је све присутна.) 

 

Јесте, мир је добар. Знам. Ал' нема 

смера са оним ко не зна шта је реч и вера. 

 

Кад затреба другу – буди му при руци, 

од помоћи такве никада не бежи. 

 

Кад је један веће од два? 

 

Кад је да се већа: тад настаје трка. 

Колико памети, колико искуства! Кад је 

да се ради: забуна и збрка, сваки гледа 

што пре да охлади чувства. 

 

Клони се од оног коме глава звечи. 

 

Ко год хоће да се слади, - нек се слади! 

Ал' кестење из врелине - сам нек вади! 

 

Ко другоме јаму копа у њу пада. 

 

Код већине само рухо вреди. 

 

Ко зна од нас овде он последњи да је 

који ће гледати сјај плавога неба? 

 

Кој' дух није залутао, Град на песку 

зидат' стао? 

 

Који ради, тај и има. 

 

Колико год можеш чини добра сваком, 

ко зна ко све треба зло када те снађе. 

 

Ко много прође тај много и зна. 

 

Конац дело краси. 

 



158 
 

Ко не бира друштво – свачем нек се 

нада! 

 

Ко не ради – нек се боји глади! 

 

Ко погибли је тешкој избећ' знао, За 

ситницу често главу је лудо дао. 

 

Ко преваром плати, тако му се врати. 

 

Ко сам мало запне и бог га помаже. 

 

Ко са собом нема даре, гримиза на 

поклон, узалуд се нада. 

 

Ко се много напне – брзо запне. 

 

Ко се туђим кити – наружен ће бити. 

 

Ко ти све не гради куле у ваздуху? 

 

Крај ће једом доћи! 

 

Криве или праве, нећеш погрешити 

кад казниш рђаве. 

 

Лаж је истина насилникова. 

 

Лаж је среће кусе, изузетка нема, у 

запете кљусе падне ко их спрема. 

 

Лаж као истину насилник има. 

 

Ласкавац живи од онога који дно не 

види хвали. 

 

Ласкавцу, памти, пуни се гуша од луде 

главе која га слуша! 

 

Ласкање све квари. 

 

Лепота се духа мени увек свиђа, а не 

скупог руха. 

 

Лоше чине, који суде по изгледу људе. 

 

Лудом свету не знаш броја, што за 

својом сеном јури. 

 

Лудост је да неко рачуна са десет 

година живота. 

 

Љубазност неспретног опасности 

крије. 

 

Магарци суде по оном што виде. 

 

Мало вреде снага, гнев, псовке и сузе, 

једино истрајност ка успеху води. 

 

Малом мало треба. 

 

Мало њих је кадро да сјајем лепота 

разведри суморност нашега живота. 

 

Ма највећи био, увек ће се стећи неко 

ко је већи. 

 

Мани празне речи. 

 

Марим ја за славу, где на пазар носиш 

главу. 

 

Маштарије уљуљкују душу, уздижу је, 

крепе. 

 

Ми видимо јасно мане свога брата, 

себи опраштамо, а другоме никад. 

 

Мисли увек при почетку, шта те чека 

при свршетку. 
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Ми слушамо само оно пто нам годи, у 

зло верујемо тек кад оно дође. 

 

Може ли тренутак који с јемством 

проћи, да ће бар још један одмах за њим 

доћи? 

 

Мудар је онај ко не види ништа. 

 

Навика чини све да сродно буде. 

 

Најбоља је маска понизност подлости. 

 

Најбоље види око господара и оштро 

око љубавника. 

 

Најбољи пријатељ човек је сам себи. 

 

Највише се џапа ко на гроб мирише. 

 

Најпре сазнај шта унутра има, па тад 

оцењуј вредност неког тела! 

 

Најтеже је чуват' тајне. 

 

На крају све је један исти ђаво и 

година прође. 

 

На овом је свету пуно паразита. 

 

На овом се свету помагати треба. 

 

На овом свету баш ничега нема што се 

тако ћутке ко смрт занемари. 

 

На овом свету превари се свако. 

 

Не бираш ли друштво – свачему се 

надај. 

 

Не занемаруј корист лепоте ради. 

Незахвалност и превара у моди ће увек 

бити. 

 

Не може створ сваки имати свих 

врлина. 

 

Немој никад да си на домаку луде. 

 

Немој равнат' по снази. 

 

Не олакшај другу – отежаћеш себи. 

 

Не потцењуј мале – ваљаће ти. 

 

Неслога нема сталног места. 

 

Несрећа је права, кад те страх спутава. 

 

Не сустај пред првом препреком. 

 

Не тражи да се твоја помоћ плати, знај 

у њој самој награда се крије, - добро ће 

увек добрим да се врати! 

 

Нешто издалека, ништа кад си близу. 

 

Ни један пут посут цвећем не води к 

слави. 

 

Није трчат' важно, већ на време стићи. 

 

Никад се не зна шта нам све предстоји. 

 

Ни по цену новца, сан се купити не да. 

 

Новац се држи надохват руке. 

 

Од зуба времена једино се бојим. 

 

Од речи на дело. 
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Онај који се свега боји, тужне дане 

броји. 

 

Оном ком не служи за тог новац није. 

 

Опасни су људи мирнога држања, 

друкчији су они који буком плаше. 

 

Опрезност сигурности је мати. 

 

Осим лета има и зиме. 

 

Отпор се свети. 

 

Пази и чувај што ти корист носи. 

 

Пецарошу је свака ловина мила. 

 

Под грмом се јело на миру не слади. 

 

По изгледу ближње никада не суди. 

 

Помози оном ког невоља свије. 

 

Понижење двоструко усмрћује! 

 

Пораз многи људи не признају лако, 

јер би хтели да су успешни у свему. 

 

Постан'те калуђер, урадите ма шта, 

свет ће ипак наћи да говори свашта. 

 

Поуздај се у се и у своје кљусе. 

 

Положај висок често беду ствара. 

 

Почни, али пази увек на свршетак. 

 

Прастара мудрост вечито важи. 

 

Пребрзо ништа не може се стећи. 

Преваром се увек краћи крај извуче. 

 

Прегните, радите, рад нека вас зноји, 

јер он је једини извор сваког блага. 

 

Природа све нас једнаке не ствара, што 

је теби добро другом носи квара. 

 

Природни је закон да помажеш друга. 

 

Притворица увек сам себе обзнани. 

 

Пустиш ногом под кров неког да се 

смири, а он одмах затим пружи све 

четири. 

 

Рад богатство ствара. 

 

Радећи можеш увек благо стећи. 

 

Разлог јачег увек понајвипе вреди. 

 

Са злима је боље вечито се тући. 

 

Са лавом се свако већ унапред слаже. 

 

Само се кукавица немоћноме свети. 

 

Сањарење нашем одговара духу. 

 

Свађају ли се велики, плате рачун 

мали. 

 

Свађи места нема. 

 

Свака моћ је слаба, ако слога није. 

 

Сваки будан сања. 

 

Свако лаже. 
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Сваки је од нас за лудницу зрео, ко 

покуша да свет задовољи цео. 

 

Свако има ману што га увек прати. 

 

Свакој доби брига своја. 

 

Све што човек створи, касно дође, брзо 

прође. 

 

Све по старом биће. 

 

Свет је овај препун разних шарлатана. 

 

Свет је пун људи са памећу таком: 

ћифта двор гради да се диве сви, најмањи 

владар на раскош је лаком, а гоља племић 

води пажа три. 

 

Све то има добре и рђаве стране: и рат 

пријатности, и брак црне дане. 

 

Свет привлаче увек путовања смела. 

 

Свет спречити ко ће? 

 

Свим је тај мастима премазан. 

 

Сви смо ми склони искушењу лако. 

 

Сви ценимо лепо, а корисно нам 

мрско. Макар лепо и у зло води. 

 

С врха најлакше је пасти! 

 

Сивац је сивац и у друштву лава. 

 

Силан од вештог мање ће дати. 

 

Силом се не мења човек у суштини. 

 

Слобода има цену високу, ал' плаћај! 

Буди свој до гроба – много је скупља 

судбина роба! 

 

Слобода је скупа – ропство скупље. 

 

Слободан живот и с малим је мио! 

 

Слога и љубав вежу, неслога све квари. 

 

Слогом расту и мале ствари. 

 

Смрт лечи бољку сваку. 

 

Страшљиваца безброј овом земљом 

ходи. 

 

Судбина је од нас свију много јача. 

 

Таштина је свему нашем зачин. 

 

Тешко лажи, кад је нашла паралажу. 

 

Тврда је срца старост касна. 

 

Треба, колико можеш, услужан бити 

свима, човеку често пута и слабији помоћ' 

зна. 

 

Туђе никад није доносило славу. 

 

Ћуд женска, у њој враг се крије. 

 

Ћутао ил' вик'о, па ма и сам ђаво, 

радит' ћу по своме. 

 

Уживајмо још мало лепота. 

 

Ум болестан ништа паметно не ствара. 

 

Ум од мене бежи. 
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У обмани живе и млади и стари. 

 

У оно што не зна мудар се не плете. 

 

У хвалише речи је највише. 

 

Цео свет услуге хоће да наплати. 

 

Често од душмана наших, најмањи 

треба највише да се плаши. 

 

Често туђ нам пример шкоди и 

несрећи воду. 

 

Човек поверује лако у све чег се боји и 

у све што жели. 

 

Чувајмо се судбе, отворимо очи, после 

срећне битке. 

 

Чувај се док живиш да какво створење 

оцењујеш само по цртама лица. 

 

Чувај се добро пријатеља луда. 

 

Џаба вам задовољство, кад страх га 

вечно квари. 

 

Шта је готово а шта није, видећемо! 

 

Шта ко може тешко је знати. 

 

Шта се у леглу ради него сања? 

 

Што год су ситији, мање досађују. 

 

 

Жан Жак Русо 

 

Живети – то не значи дисати, него 

радити. 

Човек је рођен слободан, али је ипак 

посвуда у ланцима. 

 

 

Жан-Клод Шарл 

 

Ако постоји нешто што никада нећу 

опростити диктатури, то је време које смо 

вероватно због ње изгубили. 

 

Ја не сањам да променим сан. 

 

Када је стварност страшна, треба је 

једноставно одбити. 

 

Не треба се никада навићи на 

неподношљиво. Никада се прилагодити 

неприхватљивом. 

 

Носталгија, болест онога ко сигурно 

нема своје место сигурно на овом свету. 

 

Често се понављам. Посве глупо зато 

што се и сама стварност понавља. 

 

 

Жан-Лик Рахариманана 

 

Лепа је тишина. 

 

Тама опушта. 

 

 

Жан-Марк Домио 

 

Благост услед слабости у основи 

представља жестину. 

 

Постоји нешто изнад речи што је, 

ћутњом, могуће досегнути у интими. 
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Жан-Пјер Спилмон 

 

Ако су питања у нама самима, чему 

онда одговори? 

 

И да би се владало, треба ћутати. 

 

Свако нека на свој начин одгонетне 

знакове и поруке које се налазе поред 

нашег пута кроз ову земљу. 

 

Треба знати да би се усудило. 

 

 

Жан Паул 

 

Добра мајка не пита „хоћеш ли“, већ 

даје. 

 

 

Жан Пол Сартр 

 

Наш задатак је да служимо 

књижевности, уливајући јој свежу крв. 

 

Пакао, то су други. 

 

 

Жан Расин 

 

Ништа се не изумева, све се само 

усавршава. 

 

 

Жан-Франсоа Самлон 

 

Африка је ћутање. 

 

Море следи наше кораке и затегнуту 

нит наших мисли. 

 

Само ме сунце убеђује да не плачем. 

 

Чак и у усклађеним звуцима там-

тамова опет постоји ћутање. 

 

Шта одговорити детету? 

 

 

Ж. А. Поенкаре 

 

Мисао није друго до ли бљесак у 

вечној ноћи. Али тај бљесак је све. 

 

 

Желимир Периш 

 

Права вредност човека је у његовој 

хоризонталној едукацији. 

 

 

Жељко Вучковић 

 

Само лепота може спасити свет. 

 

 

Жељко Обреновић 

 

Најјачи никад не спуштају гард. У 

супротном ће их неко прегазити. 

 

Ожиљци који шпартају душу не знају 

за мелем. 

 

Сваком је његова туга највећа. 

 

Тешко је веровати у нешто што измиче 

разумном објашњењу. 
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Жерар де Нервал 

 

Често у тамном бићу настањен Бог се 

крије. 

 

 

Живана Жижи Јованчић 

 

Понекад није добро све видети. 

 

 

Живан Ј. Грујичић 

 

Здрав разум није склон да поверује у 

оно што не уме да објасни. На жалост. 

 

Удвоје је боље гацати сметове. 

 

 

Живко Кулић 

 

Ауторитет се стиче годинама, а губи 

преко ноћи. 

 

 

Живко Продановић 

 

Лепи снови могу се остварити на 

ружан начин. 

 

Самоћа је тешка, али нуди сигурност. 

 

Сви понегде греше. 

 

 

Живорад Лазић 

 

Зуб времена најслађе грицка оно што 

је најтврђе. 

 

 

Жизел Пино 

 

Сој наложника, више но ма који други, 

изазива плач, патњу и беду. 

 

 

Жика Богдановић 

 

Сећање је заборав који нема куда да 

оде. 

 

Треба да владају љубав и разборитост, 

а не плиткоумност и насиље. 

 

Цивилизација је човеков пут од пећине 

до атомског склоништа. 

 

Човек, неминовно, оставља за собом 

своје детињске снове, али је истина и да 

их никада не предаје забораву. 

 

Човек не може бити несрећан док год 

пише књигу. 

 

Шта је једна стотина година да би се 

непорециво показало да ли су биле 

делатне или узалудне мудрости? 

 

 

Жил Верн 

 

Ах, шта вам је природа. Може ли се 

људска рука икада с њом изборити! 

 

Каква времена, такви и обичаји! 

 

Свако тврђење подложно је 

непријатним обртима. 
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Жоан до Рио 

 

Пропалица је особа којој недостају три 

ствари: новац, углед и положај. 

 

Тако је тешко утврдити прави разлог 

због којега један човек не подноси другог! 

 

 

Жоан Силверио Тревизан 

 

Бог је престао да се труди да разуме 

људе и сам се претворио у испитивача. 

 

Бог је такође велики управљач. 

 

Никад не знамо да ли је оно што 

називамо љубављу бунило, болесна 

усамљеност или несавладива жеља за 

влашћу. 

 

Разум крије у себи злодухе за које ни 

он сам не зна да постоје. 

 

Тајна је у мени. 

 

Углавном је живот тај који уништава 

љубав. 

 

 

Жоао Мело 

 

Најстрашније и добро чуване тајне 

скоро увек крију друге, још страшније. 

 

 

Жоао Тала 

 

Деца су та кроз коју поново 

проживљавамо своје детињство. 

 

Који још лудак прича истину о себи? 

 

Љубав за собом оставља жртве! 

 

Порођај је мала ствар којом започиње 

велики свет. 

 

Права је будалаштина заробити се у 

самога себе. 

 

Пријатељство је прескупо. 

 

Прикривена осећања гора су од 

робије. 

 

Свет чине наша трагања. 

 

 

Жозе Едуардо Агвалуза 

 

Више вреде лажне срећне успомене, 

него права и ружна сећања. 

 

Живот без сећања није живот. 

 

Не постоји у универзуму сјај без 

употребе. 

 

Поезија погађа боље него наука. 

 

 

Жозе Сарамаго 

 

Ако не изађеш из себе, нећеш успети 

да сазнаш ко си. 

 

Биологија не одређује баш све, а што 

се тиче генетике, мора да су њени путеви 

веома тајанствени када им је потребно 

толико времена... 
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Где је нестао свет? 

 

Да би се острво могло видети, 

неопходно га је напустити, а ни себе не 

можемо да видимо ако из себе не 

изађемо. 

 

Допадање је вероватно најбољи начин 

поседовања, а поседовање мора бити 

најгори начин допадања. 

 

Има ствари које човек лако погађа, 

поготову кад зађе у позне године. 

 

И најмање одуговлачење је злочин. 

 

И одустајање би, такође, био неки 

излаз. 

 

Једра су мишићи барке, довољно их је 

само видети како се напињу када се 

напрегну, али, што такође важи за 

мишиће, ако се не користе редовно, 

омекшају, олабаве се, омлитаве. 

 

Ликови постају господари, а писац 

њихов шегрт. 

 

Море је увек опако. 

 

Не познајемо љубав пре но што нам се 

љубав деси. 

 

Не познајемо снагу мора све док се 

његове воде не покрену. 

 

Нико не зна ништа о себи пре него 

што ступи у неку акцију у коју ће морати 

да уложи све што има. 

 

Нико није теже преварен него онај ко 

дозвољава другима да га варају. 

 

Од лепог и ружног, од истине и лажи, 

од оног што се признаје и оног што се 

таји, сви ми градимо своје крхко 

постојање. 

 

Одувек сам сматрао да постоје само два 

истинска учитеља од којих се може 

научити све о пловидби, један је море, 

други је барка. 

 

Онај ко креће на море припрема се на 

копну. 

 

Самотничка смрт није ништа друго 

него упорно посматрање властите сенке. 

 

Сан је вешт опсенар. 

 

Сваки је човек острво. 

 

Сва острва, чак и она позната, 

непозната су све док се на њих не 

искрцамо. 

 

Све на свету мора имати неки почетак. 

 

Све ствари имају видљиву и 

невидљиву страну и не можемо знати 

ништа о њима све док не видимо обе. 

 

Сиромах привлачи богаташа до 

извесне удаљености која погодује 

богаташу. 

 

Снови су ти што држе свет у орбити. 

 

Тако се судбина и иначе понаша 

према нама, већ нам је за петама, већ је 
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испружила руку да нас дотакне по 

рамену, а ми још увек гунђамо. Ствар је 

свршена, нема више шта да се очекује, 

ништа се неће променити. 

 

Човек је престао да поштује себе када 

је изгубио поштовање према другим 

бићима. 

 

Шта би било од нас да није брисања 

речи. 

 

 

Жорж Батај 

 

Књижевност у ствари није невина. Она 

је кривац и треба то да призна самој себи. 

 

 

Жорж Брак 

 

Истина постоји. Измишљати се може 

само лаж. 

 

 

Жорж Санд 

 

Човеку је теже да прими савет, него 

поклон. 

 

 

Жорж Сименон 

 

Жене су као деца која се никада не 

засите ниједне шале. 

 

Превише тога смо видели да бисмо 

били изненађени одређеним облицима 

беде и изопачености. 

 

 

З 

 

 

Загорка Лилић 

 

Мали и слаби са успехом се могу 

супротставити јакима и одржати у 

животу својом мудрошћу и 

довитљивошћу. 

 

 

Звонко Карановић 

 

Бити жена песника је судбина. 

 

Живот је дим. 

 

Живот је најспорија од свих смрти. 

 

Живот никад не губи од аматера. 

 

Живот увек краде пољупце за неког 

другог. 

 

Излаз увек постоји. Oн се зове пиштољ 

или електрична гитара. 

 

Једног дана сазнаћеш како је 

узбудљиво стајати насупрот гомиле. 

 

Кад прођу године, бројаће се само 

ствари које смо украли за себе. 

 

Креација је сједињавање с 

универзумом. 

 

Љубав је случајни партнер. 

 

Љубазност је лакша од опроштаја. 

 

Мале ће боре око очију постати 
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пунолетне пре него сазнамо ко су нам 

прави пријатељи. 

 

Мораш изгледати као да те невоље 

саме траже а ти их избегаваш. 

 

Нема великих дела без великих 

детаља, без финоће која се не може 

опонашати. 

 

Нема креације без дрскости, љубави 

без претеривања. 

 

Не прави олаке осврте на сопствене 

поразе. 

 

Никада никоме не објашњавај свој 

живот. 

 

Никада ти неће бити тако тешко као 

када схватиш да више не разумеш 

сопствене звучнике. 

 

Писање је друго име за страх. 

 

Реци ми шта желиш и рећи ћу ти 

колико си несрећан. 

 

Само јапански акварели спајају 

тренутак и вечност у исто време. 

 

Слава је оно што желиш, али то је само 

утеха за несрећно детињство. 

 

Тело те никада неће слагати. 

 

Уметност је нешто чиме можеш 

побећи, али то је само излет са којег 

мораш да се вратиш. 

 

Уметност је топло место за живљење. 

Здравка Себастијановић 

 

И најхрабрији међу нама у љубави 

могу бити кукавице. 

 

 

Здравко Тривић 

 

Неке је језике готово немогуће 

разумети, помишљам. Неки су, опет, 

слатки као зреле вишње и остављају у 

устима тврде коштице. 

 

 

Зеами 

 

Висина увек има границу, дубина је 

нема. 

 

Глумац који широким репертоаром 

влада, наликује човеку који семе сваког 

цвета поседује. 

 

Желиш ли цвет спознати, најпре семе 

његово проучи. 

 

Истинску стазу да би савладао, глумац 

од обичних стаза креће. 

 

Никад не заборави како се осећа 

почетник. 

 

Потребно је своје мисли од погледа 

супарниковог чувати, јер се, у 

противном, само његова знатижеља и 

завист буде. 

 

Приликом стремљења ка новом, 

нужно је држати се традиције. 

 

Учење је трајна потреба. 
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Човек не настаје рођењем, већ се 

ствара учењем. 

 

 

Зејди Смит 

 

Паметни траже посебно. 

 

 

Зиг Зиглар 

 

У животу можемо остварити све што 

желимо, ако довољном броју људи 

помогнемо да они остваре што желе. 

 

 

Златко Гелески 

 

Људи заљубљени у себе немају дубину 

мисли. 

 

 

Златко Томић 

 

Одабрани препознају одабране. 

 

 

Зорана Милић 

 

Прави пријатељ не осуђује оно што 

види, него нам помаже да видимо себе 

саме. 

 

 

Зоран Влаховић 

 

Ватра није опасна ако знаш шта 

радиш. 

 

Знатижеља је курва. 

 

Нитко не може против властите 

природе. 

 

Само је свесна промена трајна. 

 

 

Зоран Гавриловић 

 

Ко задаје ударце тај мора и да их 

прима. 

 

 

Зоран Грујић Груја 

 

Од како је света и века, да би неког 

придобио, мораш га прво нахранити. 

 

 

Зоран Додеровић 

 

Осмех је увек најискренији. 

 

Човек углавном касни тамо где може, 

али никад тамо где мора да стигне на 

време. 

 

 

Зоран Дражета 

 

Море је незавршена књига. 

 

 

Зоран Живковић 

 

Како су људи чудни. 

 

Медитеран је онај простор где су море, 

сунце и небо најближи, најинтимнији. 

 

Можда је свет само правилно, али не и 

праведно уређен. 
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Најједноставније објашњење је 

најисправније. 

 

 

Зоран Жмирић 

 

Људско тело је проклетство. 

 

Не постоји случајност, већ само 

савршени ред. 

 

Сви учимо једни од других. 

 

 

Зоран Илић 

 

Ако живиш дуго, довољно дуго, 

почињеш да уображаваш да ћеш вечито 

живети. 

 

Ах, та меланхолија! Како разара. 

 

Важна је суштина, не и детаљи. 

 

Град и ја смо се претворили у 

противнике, љуте непријатеље. 

 

Град у коме си неколико година раније 

рођен свашта ти приређује. 

 

Живот ништа не зна, нити жели да 

зна, о смрти. Њега смрт не занима. 

 

Зашто почеци тако дуго трају? 

 

Једном препознато лице не можеш 

избрисати. 

 

Када мушкарцу није потребна жена? 

 

Како може да буде овако безнадежно 

празно? 

 

Љубав је велика, значајна ствар, можда 

и најзначајнија на свету. Управо зато 

захтева тајност, строгу конспиративност. 

 

Прочитај, запиши, нешто пре него 

утонеш у сан. 

 

Путовања више не асоцирају на нешто 

лепо и узбудљиво већ на смрт. А ко јој 

паметан хрли у сусрет? 

 

Све мање постојим. 

 

Свет је продат некоме. 

 

Суров је ово град. 

 

Ти си онај коме ништа није 

приступачно. 

 

Тривијално питање нуди исти такав 

одговор. 

 

Триста шездесет четири безвредна 

дана да би дошао један вредан. 

 

Шта на овом свету јесте у реду?! 

 

Шта почети после повратка са 

годишњег одмора? 

 

Дубоко удахнути ваздух и упутити се 

стазама којима си раније корачао. 

 

 

Зоран Јевтовић 

 

Некад и сад више нису за поређење. 
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Зоран Крушвар 

 

Деца увек чују и знају. 

 

Несрећа увек виси над нама. 

 

 

Зоран Николић Мали 

 

Полазећи од природе, човек и све 

остало уклапа у природу или се, пак, 

живот човека тако уклапа у природу да 

ми то и не примећујемо. 

 

 

Зоран Пеневски 

 

Жена је попут дуге – беспочетно, 

неухватљиво благо. 

 

Има дана када је боље чекати да 

судбина једноставно дође по вас. 

 

 

Зоран Петровић 

 

Неке ране ни време не лечи. 

 

Све умире ако му даш довољно 

времена, зато никад немој временом 

љубав куповати. 

 

 

Зоран Пешић Сигма 

 

Године су учиниле своје. 

 

Знамо да су сви ту. Само су неки људи 

невидљиви: неки су умрли, а неки 

скривени у сенци срама. 

 

Падај сило и неправдо само да ја 

преживим. 

 

Тешко је отерати прошлост. Она се као 

грудва снега лепи и сама од себе расте. 

 

 

Зоран Симић Зокс 

 

Од будала и судбине, не може се 

побећи. 

 

 

Зоран Станојевић 

 

Свет мирно функционише и без 

истине. 

 

 

Зоран Стефановић 

 

Кад си ухваћен, игнориши. 

 

Не брзајте, Космос је увек бржи. 

 

У затворена уста не улазе муве. 

 

 

Зоран Ћирић 

 

Бог је саградио цркву, ђаво је сазидао 

капелу. 

 

Вера више није неопходна. 

 

Гласине бирају партнере много 

пажљивије него што чине мушкарци и 

жене. 

 

Добар човек је наиван у својој скромној 

величини. 
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Живот је свеједно окрутан, али кратко 

траје. 

 

Закон је проста животиња: ако 

пропустиш љубав, пропустио си 

сопствену смрт. 

 

Кад је природно, онда не боли. 

 

Лепо је бити необавезан према 

обавезној смрти. 

 

Љубав није за хероје. 

 

На људе се никад не навикнеш. 

 

Неке навике се тешко губе. Или се 

уопште не губе. 

 

Неке навике умиру доживотно. 

 

Не постоји погрешно изговорено 

„збогом“. 

 

Овај свет није моја невоља нити моја 

судбина. 

 

Оно што је поједено мора да се 

прогута. 

 

Рођена сам за обећања која пакао не 

може испунити. 

 

Сваки писац вазда размишља како да 

исприча своју причу-ругалицу. 

 

Свако тражи неког како би га окривио 

за најбољи део, који се није одиграо. 

Сви имају начин да те натерају да 

платиш. 

 

Сетићу се једном да те заборавим. 

 

Такнуте ствари остављају трагове на 

туђим рукама. 

 

У стварном животу људи не умиру, 

они нестају. 

 

Финоћа и мушкост не станују у истој 

глави. 

 

Шта је то „право питање“? Оно које не 

инсистира на истини, већ на признању. 

 

 

Зорица Крзнар Благец 

 

И највеће истине могу се исказати 

шутњом. 

 

 

Зорица Кубуровић 

 

Да би човек био писац мора у животу 

да буде мајстор. 

 

Зло најчешће има страшан облик. 

Побеђујеш га тако што не гледаш његов 

облик већ у њега кроз њега. 

 

И страху има граница. 

 

Једна од најважнијих ствари на свету је 

учтивост. 

 

Једна од највећих мудрости у свим 

световима је знати шта желиш. 

 

Једна од најтежих ствари у животу је 

наћи учитеља. 
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Љубав је једна од највећих сила у 

нашем свету. 

 

Машта је орган, који мора да се 

подстиче. 

 

Морате имати љубав, да би ваш свет 

постојао. 

 

Нема компромиса са оним до чега ти је 

стварно стало: са људским срцем, 

љубављу, вером, надом. 

 

Опасно је померање осовине живота ка 

компромису са уобичајеним дневним 

гнусобама, лажима, преварама, свим 

фактима нељубави, јер на крају човек 

охладни, умре његово срце, сасуши се 

окосница његовог бића и како народ 

каже: пусти се као рђа низ воду. 

 

Сваки човек је много другим људима. 

 

Све болести долазе из несрећне душе. 

 

Све је питање срца. 

 

Све се у животу добро заврши, ако ти 

је срце живо. 

 

Свет о животу даје чар нашем 

постојању. 

 

Сви догађаји дођу у право време, али 

мораш да их чекаш. 

 

Своју лекцију мораш да научиш као и 

сваки човек. 

Стерилно мишљење је једно од 

највећих опасности за машту. 

 

Суштина тражи форму. 

 

Учитељ се тешко налази. 

 

Човек може да припитоми само оно 

што воли. 

 

 

Зринка Денић 

 

Живети значи и умрети. 

 

 

Зуко Џумхур 

 

Ако не очекујеш пуно од живота, 

добићеш све што ти треба, па и преко 

тога... 

 

Добар човек не постоји, то је заблуда 

лоших људи. Добар човек је вјештачка 

творевина, резултат тешке унутрашње 

борбе са самим собом. Када би та 

сумњива појава, коју називате добрим 

човеком, бар одшкринула пенџере свог 

унутрашњег света, видели бисте да је 

унутар свих нас мање или више исти кал, 

саздан од сличних неквалитета. Зато бих 

радије, уместо о добром, говорио о 

паметном човеку. Буди паметан да не би 

био лош. Паметан човек поваздан бишће 

по себи, одстрањује своје лоше особине, и 

у једном тренутку схвати да никада није 

доста тог бискања, да је лош карактер 

наш душевни коров, ти га плевиш, а он се 

отима, расте ли расте. Не дате се ни ти ни 

он у тој плевидби без краја. Никада не 

можеш одстранити своје мане, али 

никада не смеш ни престати да их 

таманиш. А ако си упоран, ако се не 
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предајеш, онда ти се после деценија 

савесног рада може десити и то да у 

огледалу угледаш неког насмејаног и 

смиреног себе. И ту ти је можда кључ. 

Ако потаманиш довољно својих зала, ако 

их некако туриш под контролу, онда 

испод њих избије ведрина. Појави се 

осмех. Најлепши призор на неком човеку 

је његов осмех. Развучеш ове своје жваље 

од уха до уха и кажеш себи: „Па, јебем му 

миша, можда баш и нисам испао тако 

лоше...” 

 

Имати времена за читање, ето кључне 

карактеристике лепог и доброг живота, 

јер имати времена за читање 

истовремено значи имати времена за све, 

за све друго што човека интересује. Та 

благодет, да имаш времена, то је 

најлепша ствар у причи о лепом и 

угодном животу. 

 

Ја цели живот бежим, у путовања, у 

путописе, у сликарство и читање. Ја сам 

ти чувени бежач. Бежим и славим бег и 

бежање. Зато смо и измислили уметост, 

да се имамо где склонити од тешка 

живота и још тежег рада. 

 

У мени има зла макар колико и у 

другим људима. Оно где бих сам себи 

одао извесно признање, то је ригорозна 

одлука, односно способност да 

контролишем себе и сопствено зло. У 

мени куљају љубомора, завист, подлост, 

порив за осветом, пропламсаји љуте 

мржње. Да их не контролишем, имали 

бисте посла с једним од најлошијих људи 

које сте икада упознали. Контрола, то је 

кључна реч. 

 

Човек који много размишља, у стању је 

да живи у више епоха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

 

 



175 
 

И. А. Крилов 

 

Ако без главе јурне и полети, не 

поможе онда ни сам господ свети. 

 

Ако си на свету моћан, силан ти, 

волеће те сви. 

 

Ако снага изда, мозак ће да ради. 

 

А лопову можеш дати милион; за њега 

од крађе нема веће сласти. 

 

А пас беше пример пријатељства 

давно; данас, ко код људи, оно је кукавно. 

 

Без друга не јести, без њега не спати. 

 

Безуман се само преда болу своме, а 

мудар излаза тражи и у томе, непрестано 

дела. 

 

Боље и онај што пије, ал' само у послу 

да шепртља није. 

 

Буди добар, покажи стрпљење. 

 

Важно је унапред да се план изгради. 

 

Воду свежом чини само њен ток течни. 

 

Вуку се једино веровати може када је 

без коже. 

 

Где је пастир глупак, ту су и пси глупи. 

 

Где је сада слога без зависти сваке? 

Гле ти разметљивца како себе диже! Да 

ли нисам, друже, ја од тебе ниже? 

 

Да је сам себи крив, на ум човеку не 

пада. 

 

Добар глас је лепши од пролећњег 

цветка. 

 

Ђаво не зна шта је право, али понекада 

и он правду дели. 

 

Живот брзо струји. 

 

Животиње не умствују много. 

 

Завидљивац увек, шта било да спази, 

залајаће, знај. А ти само напред својим 

путем гази, лајаће, лајаће и онда је крај. 

 

Завист је обољење кужно! 

 

За другарску кожу радо (ћу) главу 

дати. 

 

Заиштеш ли само пријатељства дуг, 

глув и нем ће бити и најбољи друг. 

 

Има л' лепшег, но с другом живети као 

једна душа. 

 

Има л' шта светије од доброга дела! 

 

Има много таквих; око им је слепо за 

невоље туђе. 

 

Има чудних ствари. 

 

Имаш снагу, ал' снага није доста. 

Треба и стрпљење. 

 

И најбоља змија, не знам како драга, не 

вреди ни врага. 
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И орлу се понекада деси да ко кокош 

лети кроз мале висине, а кокошки никад 

да се у зрак вине. 

 

Истина увек, полуобнажена најлакше 

се прима. 

 

Језик – ништа неће моћи скрити. 

 

Јесте, мој лет да је исувише низак, ал' 

летим куд хоћу. 

 

Јесте, цар сам, али нисам Бог. 

 

Када се негде о динару ради, истина је 

стара да батине може свако да заради. 

 

Кад их слушаш, мислиш – једна душа 

иста, а кост само баци, па су одмах пси. 

 

Кад под пријатељством себичност се 

крије, то је само замка и ту добра није. 

 

Кад радити треба, обично се вели: 

могу и доцније, за то има када... то наша 

лењост одлагање жели, њој почетак посла 

увек тешко пада. 

 

Кад слаб силном, макар покренут 

добротом, покуша на правду да отвори 

очи, рђаво прође ил' плати животом. 

 

Кад смо у невољи, молимо се, зна се, 

оном ко је вољан да нас од зла спасе, а 

када се после повољно окрене, добротвор 

се онда једино спомене, не по добру што 

је учинио нама, већ по погрешкама. Оне 

се опширно набрајају, куде, и чудо је ако 

за све крив не буде. 

 

Кад човек с разумом нешто ново 

прима, није чудо корист што од тога има, 

ал' ако без главе јурне и полети, не 

поможе онда ни сам господ свети. 

 

Како је природа у свом изуму богата! 

 

Како се рекло, тако се стекло. 

 

Ко год зна за закон, ко год има части, 

тај неће варати, тај вам неће красти. 

 

Ко год своје дело хвали с пуно шума, у 

њега је мало ил' нимало ума. 

 

Ко год у туђ занат воли да се пача, код 

њега сујета од свега је јача. 

 

Код људи је порок што се тешко лечи: 

џак са златницима макар шта да каже, 

свако му се диви, свако се с њим слаже. 

 

Код људи о нечијем уму суд се често 

гради по руху ил' бради. 

 

Ко је збиља добар он много не збори, 

ћутећи он чини добро ближњем своме. 

 

Ко је неспособан да ма шта принесе, 

томе је туђина лепа и пријатна. 

 

Ко о доброти једнако говори, он је 

често добар на рачун другога, јер ту сâм 

губитка нема никаквога. 

 

Ко се иза власти или звања крије, ако 

мудар није, зло је чак и онда кад је добар 

он. 

Ко у клин удара, ко у плочу бије. 
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Ко хоће нешто истински да створи, он 

времена нема да много говори. 

 

Критичар само има дара да дивно и 

лепо у ружно претвара. 

 

Луд је сваки који мисли туђом главом. 

 

Мајстор се само по делу познаје. 

 

Ма како ствар добра, свако о њој суди. 

 

Међу друговима кад слога не влада, ту 

ничега нема од ваљаног рада, користи 

никакве, већ једино мука. 

 

Многа ствар изгледа нама страшна – 

само док се мало ближе с њом не 

упознамо. 

 

Многи и многи високо се цене, само 

зато лепо што знају да шене. 

 

Можеш да се трудиш, али стећи 

нећеш, благодарност, славу, ако из свег 

тога користи, забаве нема ни за кога. 

 

На делу људи таквога су соја, ко 

лисица. 

 

На језику све увек олако иде. 

 

На туђ успех ко се полакоми, почне 

нешто њему што не одговара, мораће на 

крају страшно да се сломи. 

 

Наш јадни сељак, ко и вече свако, лего 

богат, усто с бедом да се носи. 

 

Не дô Бог да паре измиле полако, с 

вама ко са џаком поступиће исто. 

 

Незнанац у свом заслепљењу, противи 

се свакој науци, учењу. 

 

Некад ме по добру помени! 

 

Нек те Зевс обаспе изобиљем својим! 

 

Не надам се никад злом удесу неком. 

 

Не пева се никад ни једном славују у 

шапама мачке. 

 

Не треба онде говорити много, где 

само батина може да излечи. 

 

Нећу да се хвалим, то се не пристоји. 

 

Није само хтење, за музику треба уво и 

умење. 

 

Нико не воли да се с тим помири и 

упозна самог себе у сатири. 

 

Ни сви вуци нису баш хајдуци. 

 

Новац у свакој чорби леп је зачин. 

 

Одвајкада се понекада згоди да и стара 

лоза лош изданак роди. 

 

Од лајања не одучи псе. 

 

Од маковог зрна треба да си мањи. 

Како си посејо, онако и жањи. 

 

Онај чије срце створено је тако да за 

дружбу, љубав не може да зна, он једино 

мрзи. 

Оне што без труда, знања, држећи се 

за скут неког великаша, успну се до 
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каквог високога звања... чим их какав 

ветар мало такне, он их у прах смакне. 

 

Отидеш главару, мислиш закон има, 

жалиш се да слуге глобе те без права... А 

кад тамо – а он пљачку дели с њима. 

 

Почни – сврши, па чисти рачуни. 

Иначе на судбу после се не буни. 

 

Поште је вредан онај што ради. 

 

Правиш ли поредак, узалуд су труди, 

кад је у рукама несавесних људи. 

 

Прво сврши посо, после причај приче. 

 

При избору друштва ти отварај очи. 

 

Ради само оно што је теби сродно, ако 

хоћеш да крај не буде ти горак. 

 

Рад користи опште ја сам се родила. 

 

Радо ћемо дати што не треба нама. 

 

Савест лопову не поставља бране. 

 

Само да до мене не буде кривице. 

 

Сваки злочинац се труди да прикрије 

вешто све трагове своје. 

 

Сваки од нас има за понешто дара. 

 

Сваког који своју отаџбину воли и 

труди се да јој користи донесе растанак са 

њоме увек много боли. 

 

Све на свету бива. 

 

С једном добром змијом злих ће доћи 

сто. 

 

Смртници сви смо. 

 

Срамота што од вас понеко у погледу 

вере од пса је далеко. 

 

Срећан је ко дело знаменито гради. 

 

Срећан си када имаш дара, ал' ако на 

време не знаш да заћутиш, већ то почне 

ближњем уши да замара. 

 

Стрпљење вреди више од алата. 

 

Такви данданас постоје који се 

паметних људи врло боје и радије трпе 

крај себе глупане. 

 

Тако ниске душе. Кад си величина, не 

смеју пред тобом да помоле зубе, али ако 

једном паднеш са висина, први су увреде 

да ти чине грубе. 

 

Таленти у нераду вену. 

 

Тешко је наћи пријатеља права. 

 

Ти везан на канапу летиш. Такав 

живот, брајко, није срећи близак. 

 

Трудиш се, а чему ти напори служе? 

 

Труд, мудровање налазимо тамо где 

треба основно умети и знати. 

 

Угодит лаву богме није шала. 

 

У заборав прошлост! 

 



179 
 

Уколико нарав код неког не ваља, он 

цео свет грди, потцењује, каља; сви су му 

рђави, сви су њему криви, а он први ни с 

ким не може да живи. 

 

У невољи другови се виде. 

 

У овој земљи сви су редом зли - и људи 

и пси. 

(Каже неваљалац за друге.) 

 

У свакој ствари нека разум тако добро 

господари да не буде никад нигде 

зачкољица. 

 

У том саћу је и кап мога меда. 

 

Хвала је пријатна, она живот слади. 

 

Хвалиши се смеју, ал' на том и прође, 

при деоби често он до дела дође. 

 

Хлеб заслужен трудом понајслађе 

прија. 

 

Хоћете ли добро проћи у животу, 

пустите лепоту, нарочито лажну. 

 

Хоћеш ли штовање света да заслужиш, 

пази на познанство, бирај с ким се 

дружиш. 

 

Цар вам сваки има ћуди неке. 

 

Чему то служи, дрвету да се с огњем 

здружи? 

 

Често без обзира да л' то свесно знамо, 

ми себе у другом радо величамо. 

Чин висок – то је као звоно неко. Чује 

се далеко. 

 

 

Ибзен 

 

Човек је најјачи кад је потпуно сам. 

 

 

Ивана Брлић-Мажуранић 

 

Истина је преча од свега. 

 

Колика је мудрост у детета! 

 

Немој да будеш невера. 

 

Није мрак дошао к нама него смо ми 

дошли к њему. 

 

Нисам никога питао док сам лудо 

радио, нећу ни сада где сам се памети 

дозвао. 

 

Нисмо врапци да на крову живимо. 

 

Што данас ухватиш, то вечерас 

поједеш. 

 

 

Ивана Грујучић 

 

Заточеници тренутка, духови слободе, 

звери самоће. 

 

Лепота у пролазу, самоћа у трајању. 

 

 

Ивана Помазан  

 

Мисли су енергија. 

Иван Буњин 
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Ма како било тужно у овом 

несхватљивом свету, он је ипак диван. 

 

 

Иван Додић 

 

Иза сваког нашег лошег дана постоји 

бољи. 

 

 

Иван Југовић 

 

Слобода је зец за ким људи трче и не 

могу да га ухвате и задрже. 

 

 

Иван Лутз 

 

Народ је покорни слуга освети и 

страху, а освета и страх су мајка и отац 

свих манипулација. 

 

Слобода зрачи неописиво. 

 

 

Иван Мијаиловић 

 

Људима је мало потребно да изађу из 

млина. 

 

 

Иван Миленковић 

 

Неко зависи од хероина, неко од 

чоколаде, неко од цигарета, неко од 

секса, неко од винилских плоча, има оних 

који држе прст у устима и не ваде га 

колико год био прљав, а ја, да простите, 

зависим од књига. 

Иван Нешић 

 

Умирући човек види оно што жели. 

 

Човек треба да гледа позитивно чак и 

на најмрачније догађаје. 

 

 

Иван Срдановић 

 

Не лажу само они који не морају. 

 

 

Иван Токин 

 

Ја сам најбољи само у једној ствари – да 

будем ја. 

 

Свугде је добро кад си са собом у 

добрим односима, јер себе мораш да 

поведеш на свако место на које одеш, јер 

си то ти, и то је и најбоље и најгоре и 

једино што сигурно имаш за цео живот. 

 

 

Иван Тургењев 

 

Истина која није изречена у право 

време, гора је од лажи. 

 

Како слободно дишу груди, како се 

живо покрећу удови, како човек постаје 

снажнији, понесен једрим дахом 

пролећа!... 

 

 

Иван Цанкар 

 

Нема лепше наде од оне што је никла 

из туге и нема лепших снова од оних што 

их рађа бол. 
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Одувек је бивало да човек сања толико 

сјајнију светлост, колико мрачнија је ноћ 

око њега и у његовом срцу. 

 

Срећа је као сунце. Кад је најлепше, 

зађе. 

 

 

Иван Шибл 

 

Човек је у животу често само пртљаг 

којим располажу други. 

 

 

Ива Павловић 

 

Чињеница је да у животу 

најсиромашније душе најбоље пролазе. 

 

 

Ивен Хантер 

 

Лепа жена на известан начин улива 

страх и поштовање. 

 

Није тешко наћи пријатеља за једну 

ноћ. 

 

 

Ивица Миларић 

 

Кредити мењају сваку моралност. 

 

Нови Сад стално тргује, али понекад и 

лечи. 

 

Свет насиља, ето шта смо постали. 

Свако за себе. 

 

 

 

Иво Андрић 

 

Ако друга жена украде твог мушкарца, 

нема боље освете него јој допустити да га 

задржи. Прави мушкарац не може бити 

украден! 

 

Бескорисно је у старости продужавати 

живот. Младост треба продужавати. 

 

Врлине једног човека ми примамо и 

ценимо потпуно само ако нам се указују у 

облику који одговара нашим схватањима 

и склоностима. 

 

Гробља су доказ живота а не пустоши. 

 

Дођу тако понекад времена, када 

памет заћути, будала проговори, а 

фукара се обогати. 

 

Желите много, тежите смело и далеко 

и високо, јер високи циљеви откривају и 

умногостручавају снаге у нама. 

 

Жена стоји, као капија, на излазу и на 

улазу овога света. 

 

Живот нам враћа само оно што ми 

другима дајемо. 

 

Зар не изгледа помало као неправда да 

се од оног који је створио неко уметничко 

дело, поред тога што нам је дао своју 

креацију, дакле део себе, очекује да каже 

још нешто о себи и о том делу? 

 

Знаци које остављамо иза себе неће 

избећи судбину свега што је људско: 

пролазност и заборав. 
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Између бојазни да ће се несто десити и 

наде да можда ипак неће, има више 

простора него што се мисли. На том 

уском, тврдом, голом и мрачном 

простору, проводе многи од нас свој век. 

 

Има људи чији је живот тако добро 

испуњен да ни својом смрћу не могу да 

нас обесхрабе. 

 

Има људи чији је живот траг у води. 

Невидљиви су, нечујни, нестварни, без 

отисака у пешчаној пустињи човечности. 

Не знамо одакле су међу нас дошли, а кад 

оду, зашто су и куда отишли. 

 

Кад нисам очајан, нисам ни за шта. 

 

Кад пропане и потоне цео свет и све 

државе, веруј, ови ће фратри пливати, 

као зејтин, по врху. 

 

Како корисно и добро могу да говоре 

људи који умеју да ћуте! 

 

Код људи који нам постану блиски ми 

све појединости првог додира с њима 

обично заборављамо; изгледа нам као да 

смо их вазда знали и као да су одувек с 

нама били. 

 

Ко носи у себи велику, истинску 

страст, тај је несрећан и мучен више него 

стотина других људи заједно, али је 

поштеђен од многих ситних брига и 

недаћа које муче већину осталих људи 

целог века и помало. 

 

Људи воле разговоре о паду и 

понижењу оних који се исувише високо 

уздигну и полете. 

Људи мале памети ретко се боје да не 

буду досадни. 

 

Људима су подједнако потребни и сјај 

и једноставност. То су два лица живота. 

 

Многи постигну оно што су хтели, а 

изгубе себе. 

 

Начин и облици причања мењају се с 

временом и приликама, али потреба за 

причом и причањем остаје, а прича тече 

даље и причању нема краја. Тако нам 

понекад изгледа да човечанство од првог 

блеска светлости, кроз векове, прича само 

себи, у милион варијаната, упоредо с 

дахом својих плућа и ритмом свога бића, 

стално исту причу. 

 

Не губите из вида да у сваком од нас 

има непознатих могућности, да у ходу 

стичемо снаге. 

 

Нису сви људи тако рђави као што то 

рђав човек мисли. 

 

Преварити се у једној великој нади 

није срамота. 

 

Радите свој посао не гледајући ни лево 

ни десно, ни иза себе ни преда се, али 

свој циљ постављајте високо, и тражите 

мало од света око себе (што мање то 

боље!), али много од себе и свога дела. 

 

Речи су дате људима да би сакриле 

мисао. 

 

Сви људи траже срећу, са мање или 

више снаге и упорства, а највише изгледа 

да је нађу и сачувају они који је траже у 
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заједничкој срећи што већег броја људи 

са којима их живот везује. 

 

Сви смо ми мртви, само се редом 

сахрањујемо. 

 

Сумња кад се једном роди, не познаје 

границе. 

 

Толико је жива код слабог човека 

потреба да се вара и тако неограничена 

могућност да буде преварен. 

Ћутање је тешко само онима који не 

мисле. 

 

Циљевима својим живите, а трошите 

се нештедимице на сивим и невидљивим 

пословима сваког дана и сата. 

 

Често тек из речи доброг приповедача 

сазнајемо шта смо учинили а шта 

пропустили, шта би требало учинити а 

шта не. 

 

Често у животу успех је оно што 

човеку ломи врат. 

 

Човек никада неће моћи да се нагледа 

звезданог неба и људског лица, а и једно 

и друго означавају бесконачност и 

темељне људске чежње за вечним, 

неухватљивим. 

 

Чувајте се онога који живи у вама и на 

којег заборављате, а који често, пред вече, 

доноси брза решења због којих се, те исте 

ноћи, будите као од ударца и, обливени 

врелим знојем као растопљеним оловом, 

пропадате од срамоте због синоћних 

лакомислених одлука. 

Чувајте се угрожених људи и људи 

који мисле да су угрожени. Они осећају 

потребу да се штите и бране, и због тога 

често и неочекивано и подмукло 

нападају. 

 

Чудно је како је мало потребно да 

будемо срећни, а још чудније како нам 

баш то мало недостаје. 

 

 

Игор Иванишевић 

 

Ако немаш срце онда ништа не 

можеш ни да створиш. 

 

Знатижеља је човеков сталан порок. 

 

Људи увек жигошу оне којима је 

наизглед свеједно. 

 

Некада је боље ослободити свет од 

људи који га не заслужују. 

 

Некада људи под старе дане добију 

сасвим сулуде идеје. Постану као деца. 

 

 

Игор Рендић 

 

Људи носе своје животе у новчанику. 

 

Стварност је једнако добра као и 

маштарије. 

 

 

Изакиел Кори 

 

Људи никада нису онакви какви ми 

желимо да буду, увек нас разочаравају, 
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или, боље рећи, ми смо ти који сами себе 

разочаравамо. 

 

Претварај се да би преживео. 

 

Свако од нас има свој сан и нико не 

живи зато да би испунио сан неког 

другог. 

 

 

Ијан Ренкин 

 

Боље је бити несрећан, али жив. 

 

 

Илија Бакић 

 

Није добро собом мерити друге. 

 

Ништа не може да буде потпуно тајно. 

 

 

Илија Огњановић 

 

Ах, ал' ноћ, ма да је и најлепша, остаје 

ноћ. Она никоме добра не мисли! 

 

 

Иљан Ранкин 

 

И човека можете расклопити попут 

оружја. Али ће сваки његов део и даље 

бити смртоносан као и целина. 

 

Читалац може бити лаковеран само до 

једне границе. 

 

 

 

 

 

Иља Сургучов 

 

Само дела песника остају 

нетрулежним. 

 

Умиљатост је као светли зрак у магли 

натмуреног неба. 

 

 

Имануел Кант 

 

Можемо судити о човеку по ономе 

како се понаша према животињама. 

 

 

Имре Кертес 

 

Државе, језици, културе – све ће бити 

исто. 

 

Изгледа поштеније да се пре учимо на 

својој патњи, него на патњи других. 

 

Срам је постао универзалан. 

 

 

Индијанска пословица 

 

Ако већ почињеш да мислиш, онда у 

складу са тим мораш и да делаш. Само 

размишљање ништа не помаже. 

 

И тишина је молитва. 

 

 

Индијска пословица 

 

Ко победи страх тај је и тигру опасан 

противник. 
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Можеш да смрвиш пупољак, али 

живот ће наћи друго место да се роди. 

 

Најбољи од свих дарова дар је Истине. 

 

Освета доноси задовољство за један 

дан, опроштење за цео живот. 

 

У великих и главобоља је велика. 

 

Што није на време учињено, као да и 

није учињено. 

 

 

Ирена Хартман 

 

Има одређене чари у пркошењу 

судбини. 

 

 

Ирена Хаџиомеровић 

 

Да ли човек може бити човек ако 

изгуби успомене? 

 

Сваки тренутак има свој укус. 

 

 

Иса 

 

И међу бубицама, има их које лепо 

певају, и оних који певају лоше. 

 

И овај дан већ припада прошлости. 

 

Једну лудост смењује друга. 

 

Кад се остари, чак је и дужина дана 

разлог да се засузи. 

 

Људи је мало. 

На овом нашем свету, чак се и лептири 

растржу не би ли преживели. 

 

Нема љубави без растанка ни за звезде 

на небу! 

 

Није то лако – родити се као човек. 

 

Сви смо ми своји под трешњама у 

цвату. 

 

 

Исак Асимов 

 

Бес је понекад врло корисно осећање. 

 

Нико не живи у савршеној самоћи. 

 

Од узбуђења нема никакве користи. 

 

Опасност се крије у свему. 

 

Политика склапа чудна пријатељства. 

 

Публицитет је мач са две оштрице. 

 

Свако треба да буде оно што јесте. 

 

Све се прашта онима који успеју. 

 

Сви смо ми само људи. 

 

Сила никада не решава проблем. 

 

Тешко је задовољити екстремисту. 

 

 

Исак Башевис Сингер 

 

Много пута сам се разочарао мислећи 

да никад нећу наћи прави излаз. 
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Нека нас Бог сачува од свега онога на 

шта можемо да се навикнемо. 

 

Није наша генерација изгубила само 

веру у провиђење, већ и у самог човека, у 

његове институције и често у оне који су 

им најближи. 

 

Никаква технолошка достигнућа не 

могу ублажити разочарање модерног 

човека, његову усамљеност, осећање 

ништавности и страха од рата, 

револуције и терора. 

 

Постоје тајне које срце не може да 

пошаље са усана. Оне се носе у гроб. 

 

Прозаиста и песник у наше време, као 

и у било које друго, мора бити забављач у 

пуном смислу речи, а не само 

проповедник друштвених или 

политичких идеја. 

 

 

Исидора Данкан 

 

Док год допуштамо да деца пате, нема 

истинске љубави на овом свету. 

 

 

Исидора Секулић 

 

Живот је кратак, али траг од живота 

може дуго трајати. 

 

 

Исидоро Блајстен 

 

Ако човек хоће нешто да изабере, увек 

мора нечег да се одрекне. 

 

Без обзира на васпитање које им се да, 

има убица и лопова и проститутки. 

 

Бол призива бол. 

 

Никад није добро залетати се. 

 

Породична сећања су као камеје које се 

више не носе. 

 

Тишина је веома важна. 

 

 

Искра Микачић 

 

Мир мудрости. 

 

О доброј трговини се увек ћути. 

 

 

Исмат Чугтај 

 

Из камена не тече крв. 

 

Човек се облачи да би оставио утисак. 

 

 

Италијанска пословица  

 

Више зла доживимо ништа не радећи, 

него радећи много. 

 

Деца добијају ударце који припадају 

родитељима. 

 

Кад је воља спремна ноге су лагане. 

 

Књиге су за душу оно што је храна за 

тело. 
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Пре него што нешто упознаш, немој 

ни хвалити ни кудити. 

 

Стотину оних који хоће јачи су од 

хиљаду који морају. 

 

Од речи до дела простире се море. 

 

 

Итало Калвино 

 

Треба припремити човека да буде 

свестан да није мање човек ако су његове 

битке безначајне. 

 

 

Итеи или Ишида Јасубо Нобујуки 

 

Када одлучите да будете просвећени, 

већ јесте. 

 

 

Иштван Апро 

 

Да ли се хероји заиста рађају у 

гримизу? Зар херојство није више 

свакодневна ствар као орање и сејање, зар 

га не изазива свакодневица? 

 

Иштвањ Еркењ 

 

Лепота верује у сопствено послање. 

 

Опојност која извире из лепоте постаје 

страст. 

 

Све док на свету буде лепих жена, 

дотле ће бити и робова. 

 

Сви долазимо из ничега и сви се 

враћамо у велико, смрдљиво ништа. 

Ј 

 

 

Јагју Муненори 

 

Покушај да будеш бољи данас него 

што си био јуче, бољи сутра него што си 

данас, и тако даље, дан за даном до краја 

свог живота. 

 

Тек треба да научим како да победим 

у борби са другима, али научио сам како 

да победим самог себе. 

 

 

Јадранка Буковица 

 

Глад не пита. Нити потреба за 

опстанком. 

 

И у смрти има неке правде. 

 

Није ли највећа мудрост прихватити 

себе онаквог какав си? 

 

Пусти друге да раде за тебе. 

 

Смрт се не да преварити. 

 

Тврда је стена од које је настао човек. 

 

 

Јамамото Цунетомо 

 

Људи говоре ствари, али не чине пуно. 

 

Неко ко није ниједном погрешио је 

опасан. 

 

Паметни људи данашњице 

заинтересовани су само за уређивање 
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свог спољашњег изгледа како би 

деловали мудро и како би сакрили оно 

што заиста јесу. 

 

Срце је добар истражитељ. 

 

 

Јамамото Шинемон 

 

Људи се не појављују тек тако и зато 

треба бринути о способним људима са 

великом пажњом. 

 

 

Ј. А. Музеус 

 

Ако имаш очи за гледање, ноге за ход, 

пераја за пливање и крила за летење, 

нећеш као кртица рити земљу, нити ћеш 

се крити у муљу као глупи рак, нити ћеш, 

као кнез домаће живине кукурикати на 

буњишту, него ћеш изићи на светлост 

дана, трчаћеш, пливаћеш и летећеш у 

облаке, већ према својим способностима. 

 

Ако се не осећаш довољно јаким да 

истрајеш, онда боље немој ни 

покушавати. 

 

Баш ти је мајка јадно створење! 

 

Благотворно време. 

 

Ваше здравље нестало је на крилима 

љубави и само се истим путем може 

повратити. 

 

Већина људи кад дођу до положаја, 

теже само да се још више уздигну, не 

гледајући оне који су заостали за њима. 

 

Владаоци су уствари неосетљиви 

према свим жалостима, изузев према 

губитку своје круне. 

 

Време ублажује све болове. 

 

Деца ће ти исцедити и последњу пару 

из кесе. 

 

Добар пример делује и на најокорелија 

створења. 

 

До великих пара је уосталом и тешко 

доћи поштеним радом. 

 

Желудац је опасан поверилац, који не 

допушта да му се одгоди плаћање дуга. 

 

Жесток бол често није дуга века. 

 

Заједно с богатством дошле су и бриге. 

 

Зар сте тако неосетљиви према мајци 

природи, да уништавате њене дарове? 

 

Зло је кад се непромишљено ради. 

 

Зора има особину да својим 

ружичастим прстима отире сузе оних 

који су ноћ проплакали. 

 

И мушкарцима је прамајка Ева 

оставила у наслеђе знатан део 

радозналости. 

 

Истина је да око деце има много бриге 

и посла, али има и радости. 

 

Јади су још тежи кад наиђу на празан 

желудац. 
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Ја сам господар свог живота. 

 

Ја сам мали човек у своме народу. 

 

Како може троми пуж да прати лаког 

лептира који лети од цвета на цвет и 

нигде не стаје? 

 

Како то да мајка природа поклања 

толико пажње једном таквом неваљалом 

роду. 

 

Као што ружа и љиљан прецветају, 

тако ће се и нежна кожа збрчкати и 

наборати. 

 

Ко ништа не рискира, ништа и нема. 

 

Ко се бори, треба да се бори за победу, 

не за смрт. Смрт долази и сама. 

 

Ко седи крај пуне чиније а не пружа 

руку да се наједе, право је да гладује. 

 

Ко ће судити силнику? 

 

Краљеви одбацују министре који су 

испунили своју дужност. 

 

Лако је богаташу, коме је све потаман, 

да буде љубазан. 

 

Лепота очарава срце човечје, али само 

врлина може да очува љубав. 

 

Љубав без наде стварно је гора од 

смрти. 

 

Људи су дружељубива створења, као 

пчеле и мрави. 

 

Људи су зли и покварени. 

 

Мајчино срце без деце вене као 

пузавица без ослонца. 

 

Младе девојке су у стању да збуне и 

најбољег математичара. 

 

Младе се девојке увек радују лепим 

хаљинама. 

 

Млади кедар још се не издиже изнад 

снажних храстова. Окружен простим 

џбуњем, зелени се, сакривен између 

дрвећа. Али ће ускоро раширити своје 

гране и своју ће сенку надалеко бацити, а 

његова ће круна парати облаке. 

 

Многи синови, кад им мајчина нега 

није више потребна и кад су постали 

доста снажни и способни да се вину на 

бесне коње, мало хају за сузе брижне 

мајке. 

 

Многи су људи преварени лепотом. 

 

Може ти бити свеједно да ли ћеш 

умрети на вешалима или од глади. Од 

смрти нећеш побећи. 

 

Мудре загонетке су за неразумног 

човека исто што и орах у устима без зуба, 

бисер који петао ишчепрка из песка или 

свећа у слепчевој руци. 

 

Мудрог човека сви поштују. Он је 

једини богат, јер не жели више него што 

му треба и он једини ужива у чистој 

љубави, јер је не прља ниским страстима. 
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Најбоље средство којим се свака свађа 

прекида: ћутање. 

 

Најопаснији лав не може да учини 

толико зла колико један намћорасти 

краљ. 

 

Невоља не зна за закон. 

 

Нема тога блага које једног дана неће 

нестати ако нешто сам не привредиш. 

 

Не приличи витезу да одбије молбу 

једне жене. 

 

Не треба никад губити наду! 

 

Ни лекари не знају себи да помогну, 

кад смрт закуца на њихова сопствена 

врата. 

 

Ни најмоћнији, ни најхрабрији, ни 

најбогатији, него најмудрији нека нам 

буде војвода. 

 

Новац је много лакше потрошити него 

набавити. 

 

Од надничења се тешко живи и још 

теже издржава породица. 

 

Онај ко се усуђује да следи твоје 

мисли, личи на човека који лети за орлом 

што се крије иза облака. 

 

О, прамајко Ево, још су исте твоје 

кћери! Љубопитство и лукавство остали 

су женама у наследство до данашњега 

дана. 

 

Познато је како се деца одужују 

родитељима за њихово старање! 

 

Покушај да будеш оно за шта си 

изабран. 

 

Поноћ је време кад вам долазе црне 

мисли. 

 

После кише сунце још лепше сија! 

 

Поштеном човеку не приличи да 

лакомислено обећава, јер не сме да гази 

своју реч. 

 

Радном човеку не приличи да буде 

оно што јесте, већ треба да буде оно што 

може постати. 

 

Разум – верни саветодавац. 

 

Свако братство престаје кад је у 

питању новац. 

 

Свако зло има своје добро. 

 

Сва моћ најјачих краљева састоји се у 

томе да један другоме руше мравињаке 

које називају тврђавама, али и најмаљи 

ветрић им пркоси, дува куда хоће и не 

обзире се на њихове заповести. 

 

Све младе девојке су радознале. 

 

Сви који живе усамљено иду 

погрешним путем, јер шта вреди јалово 

размишљање у поређењу с једном 

окопаном њивицом? 

 

Сви неразумни младићи грде, псују и 

оптужују. 
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Свуда прођи, дома дођи! 

 

Смрт с косом обилази и палате и 

колибе, па неумољиво коси и убија све 

око себе. 

 

Старост ће погрбити витки стас и 

савити леђа. 

 

Толико лепих особина мора привући 

велики број ласкаваца. 

 

Често помоћ долази оданде одакле се 

најмање надаш. 

 

Човекова природа и несвесно 

покушава да спречи смрт када се 

приближава. 

 

Шта може и најмоћнији међу вама 

против закона природе? 

 

Шта ће сва блага мајци без деце! 

 

Што год радите, радите савесно! 

 

 

Јан Коменски 

 

Срећан је човек којег могу да опомињу 

туђе грешке. 

 

 

Јан Кот 

 

Човек сам, према томе морам да 

умрем. 

 

 

 

 

Јанош Арањи 

 

У сновима и љубави не постоји 

немогуће. 

 

 

Јанош Херцег 

 

Све промине. И живот. 

 

 

Јапанска пословица 

 

Богатство је исто што и летећи пепео – 

што га више скупљаш, прљавији 

постајеш. 

 

Буди спреман за борбу чак и у 

времену мира. 

 

Добар командант побеђује без борбе. 

 

Када се змај уздигне до врха, спознаје и 

жалост силажења. 

 

Најбоље је бити победник без борбе. 

 

Не бој се великог непријатеља, буди 

опрезан пред малом снагом. 

 

Не зна се шта је у души човека који се 

стално смеје. 

 

Новац начини рођену браћу 

странцима. 

 

Онај ко се радије смеје него што се 

љути, увек је јачи. 
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Породична лоза се не успоставља 

родбинским везама, већ наслеђивањем 

традиције. 

 

Постојање јесте ништавило, а из 

ништавила се постојање рађа. 

 

Пристојност је увек уљудан израз 

саосећања. 

 

Слонови се на стази зечева не играју. 

 

Срећа помогне понекад – рад увек. 

 

Снег може прекрити цело поље, али 

стари коњ зна како да нађе пут. 

 

Стари једнорог мање од најгоре 

кљусине вреди. 

 

Хвалисање је почетак срамоте. 

 

Човек не настаје рођењем, већ се 

ствара учењем. 

 

 

Јасмина Блажић 

 

Лаж је да смо вечни. Такав може бити 

само бег. 

 

Није битно ко смо и зашто смо ту, него 

да смо сада. 

 

 

Јасмина Врбавац 

 

Случајности чине живот оних који 

њима не умеју да управљају. 

 

 

Јасмина Вујадиновић 

 

Горко, љуто, слано и кисело, тек уз 

слатко чине целину. 

 

 

Јасмин Агић 

 

Свака ствар има своје почело баш као 

што и сваки чин има свој узрок, а свака 

делатност своје последице. То је, како ја 

верујем, најтрајнији закон овога света. 

 

 

Јасмина Малешевић 

 

Вода кружи својим токовима. Живот 

кружи својим боловима. 

 

Речи су мале лађе. 

 

Срећа је растворена у свемиру. 

 

Уметничка слобода је повезана са 

сиромаштвом. 

 

Циљ путовања кроз време је освајање 

слободе. 

 

 

Јасминка Надакшић Ђорђевић 

 

Како песку вратити снагу камена. 

 

Не зна небо како је земљи док је газе. 

 

 

Јасминка Петровић 

 

Увек једном сване. 
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Јасна Димитријевић 

 

Несаница је најгора дрога. 

 

 

Јасунари Кавабата 

 

Не може постојати свет Буде ако нема 

света ђавола. 

 

Није ли и самоћа присуство? 

 

Ученик увек мора бити господар 

сопствених мисли. 

 

 

Јаша Л. Злобец 

 

На питање што је насиље нема 

коначног одговора. 

 

Наше једино оружје је у нама самима. 

 

Нема апсолутне слободне воље. Осим 

у апстракцији. 

 

 

Јеврејска пословица 

 

Ако стално доказујеш да си у праву, 

бићеш крив. 

 

Благо ономе ко остане миран при 

првој увреди, јер тако избегне стотину 

других. 

 

Грешке се у оном што је ново много 

лакше виде него грешке у оном што је 

традиционално. 

 

Дужност нема утицаја на човека осим 

ако он жели да делује по дужности. 

 

Зашто понављати старе грешке, кад 

имамо на располагању толико нових. 

 

Коњ вуче, али кочијаш прима 

напојницу. 

 

Љубав према моћи је тако опасан 

мотив. 

 

Моћ је, као и таштина, незасита. 

 

Мудар човек чује једну реч, а разуме 

две. 

 

Најбезбједнији живот је у истини. 

 

Не записуј ништа што не желиш да 

неко други прочита. 

 

Никад не прилази јарцу спреда, коњу 

одзада, ни будали с било које стране. 

 

Све људске активности су покренуте 

жељама. 

 

Таштина се задовољава славом, а лако 

је стећи славу без моћи. 

 

 

Јелена Галовић 

 

Музика је најдуховнија уметност. 

 

Песништво је најпрефињенији начин 

употребе речи. 

 

У уметности се налази излаз из свих 

тешкоћа и неуспеха. 
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У тражењу постојаности и вечности 

усред сталног нестајања, песник налази 

непролазност у уметничким 

творевинама, а вечност у тренутку 

стварања. 

 

 

Јелена Ленголд 

 

На праву књигу наилазите онда кад 

вам је баш таква књига најпотребнија. 

 

Све што радим живећи кроз књиге то 

је само покушај да у ово мало година 

проживим што је могуће више бесмртних 

векова. 

 

Слобода почиње онога дана када 

престанете да бројите своје суноврате! 

 

 

Јелена Штетић 

 

Ја не живим од уметности, него за њу. 

 

Свака реч има свог конзумента. 

 

 

Јерменска пословица 

 

Док истина стигне, лаж сав свет 

прогута. 

 

 

Јеу Му Хуа 

 

У свету има толико чудноватог и 

необичног. 

 

 

 

Ј. И. Замјатин 

 

Да би победио овај свет, човек мора да 

победи његове господаре. 

 

Да би се одредила права вредност неке 

функције неопходно је довести је до њене 

граничне вредности. 

 

Зар није апсолутно јасно да су 

блаженство и завист бројилац и 

именилац разломка званог срећа. 

 

Знање, апсолутно сигурно у своју 

непогрешивост, је вера. 

 

Још увек има оних за чијом љубављу 

жуде многи и оних чију љубав нико неће. 

 

Лист који је с дрвета откинуо налет 

ветра послушно пада, али се на свом путу 

ковитла, хвата за сваку познату грану, 

рачву, чвор. 

 

Постоји само једна истина и само један 

прави пут. 

 

Све у људском друштву се непрекидно 

усавршава – тако и треба. 

 

Смрт јесте најпотпуније растварање 

сопства у свемиру. 

 

Читав наш живот у свој својој 

комплексности и лепоти заувек је 

угравиран у злато речи. 

 

Човек мора да размишља, барем 

помало. То помаже. 
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Јован Дучић 

 

Доброта често ослаби човека више 

него злоћа. 

 

Жена пада из разних узрока: из 

љубави, из досаде, из страсти физичке, из 

сујете, из слабости воље, из интереса 

материјалног, из романтике, из маније, из 

перверзије, из освете. 

 

Жена се не служи лажју да нападне, 

него да се одбрани. 

 

Има свугде у свету  мање богатих  него 

убогих, али ни сви богати нису срећни, 

нити се сви убоги осећају несрећним. 

 

Ко пријатеља тумачи и анализира, тај 

га не воли. 

 

Највећа женина несрећа, то је кад 

почне веровати да њена лепота пропада. 

 

Најлепша је жена у љубави она за коју 

кажемо да је лепа а не знамо зашто. 

 

Не знамо да смо млади кад смо млади. 

Ми сазнамо шта је младост тек онда кад 

нас је напустила. 

 

 

Јован Јовановић Змај 

 

Ако чиниш мало и не можеш више, 

много ти се пише. 

 

Ако чиниш много, а мого би више, 

мало ти се пише. 

 

Ал' отров је веруј, све што год је много. 

Боље је у малим стварима бити 

велики, него у великим мали. 

 

Из луде главе и речи су луде. 

 

Једино здравља и знања никада није 

доста. 

 

Материна љубав, није празна бајка. 

 

Подељена срећа, два пута је већа. 

 

Подељена туга, упола је мања. 

 

Поштење се не мож' купит. 

 

Природно се право у школи учи, а 

природна неправда у животу. 

 

Пропустимо л' ове дане остаћемо 

духом гњили. Кајање ће бити горко кад 

будемо остарили. 

 

Свако семе даће плода кад будемо 

остарили. 

 

Боље је бити жив курјак, него мртав 

човек. 

 

Ленштина не воли да је ко од њега 

бољи - тако је сад, тако је било, ето 

видите, и увек. 

 

Лепота се не да силом направити; 

какав се ко родио, такав остане. 

 

Највећа радост обично занеми. 

 

Не верујте сваком ко се гради светац, 

пак нам медене речи говори. Под том 
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образином више пута се крију највећи 

зликовци. 

 

Правда сеје мир. 

 

 

Јованка Живановић 

 

Писање никада није без адресе. 

 

 

Јован Ристић 

 

Безбедније се живи чврсто на земљи. 

 

Биљке изискују нарочиту посвећеност. 

 

Верујеш јер нема друге! 

 

Вест је већ објављена, па је према томе 

и истинита. 

 

Више не желим да се одупирем. 

 

Дечко у мени, бојим се, има ватре и 

превише. 

 

Желудац просто неће да вари неке 

ствари. 

 

Жене се подају силницима, никако 

свецима! Привлаче их бруталност и моћ; 

не празно светаштво и досадно витештво; 

не кукавна моралност и јалово 

доброчититељство! 

 

Заборавност – моја неизлечива болест. 

 

Зар је важно каква је музика кад си с 

правом особом? 

 

Зна се кад су жене најбоље – на самом 

почетку! 

 

Ивице никада неће отупети. 

 

Ивице су некад биле оштрије. 

 

И десетари имају право да буду глупи. 

 

Идиоти ће изгледа свакога да сломе! 

 

Кад те крај огњишта нема месецима, 

мораш у нечему да попустиш. 

 

Кад ћути, то је као оптужница. 

 

Карикатурама се смејемо, зар не? 

 

Колико још битака док добије се рат? 

 

Ко ће да се дружи с човеком који се 

понаша као да му нико није потребан? 

 

Куда то путује људски род? 

 

Лудило мора да се прекине. 

 

Љутња није здрава. 

 

Мање носим срце на челу. 

 

Младост није прелазна. 

 

Мртве ствари треба да остану мртве. 

 

Не треба лепе ствари прекидати због 

ситница. 

 

Нису сви бракови направљени да 

трају. 
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Са колико пораза добија се битка? 

 

Свака посесивна кучка може бити 

варана. 

 

Сваки дан може да се воли као да је 

љубавница. 

 

Свако жуди за пажњом. 

 

У нека времена се једноставно не 

враћаш. 

 

Човек је тежио аутоматизацији, а 

машине су, заузимајући све већи простор, 

постале уобичајена ствар. 

 

Човек понекад мора да се прилагоди 

како би добио праву ствар. 

 

Шут с рогатим не може ништа сем да 

ћути, мрзи и вреба своју прилику. 

 

 

Јован Христић 

 

Живот не може без форме, али када се 

згусне у своје најстроже облике почиње 

да бежи из њих, као што се и 

безобличност склања у форму у тренутку 

кад почиње да се расипа. 

 

Све што чинимо понекад ми изгледа 

као систем наспрам постављених 

огледала у коме једна ствар добија 

светлост, сјај и смисао тек када јој 

угледамо лик на оној другој, њој потпуно 

супротној страни. 

 

 

 

Јовица Аћин 

 

Крвник се не рађа, крвник се постаје. 

 

Свет је пустиња. 

 

 

Јон Ајвиде Линдквист 

 

Ако немаш у рукама, мораш да имаш 

у глави. 

 

Више нема поштовања према лепоме. 

 

Живот не може да буде већи. 

 

Испод чаршава сви смо исти. 

 

Јадни су усамљени људи у свету 

лишеном лепоте. 

 

Користи оно што имаш како би 

преживео. 

 

Љубав је бацити свој живот некоме 

пред ноге, а за то данашњи људи нису 

способни. 

 

Људи умиру, а куће остају. 

 

Нема бриге за сутрашњи дан, може да 

донесе шта год хоће. 

 

Речи постају мале, сувишне. Само 

најважније може да се каже. 

 

Умерени су увек ту. 

 

Човек одабере да верује у ону 

бесмисленост која захтева најмање 

ангажовање с његове стране. 
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Јон Милош 

 

Нико није отишао да постане човек. 

Сви верују да су као такви рођени. 

 

 

Јорго Сефери 

 

Како пролазе године множе се судије 

које ти суде. 

 

 

Јосиф Бродски 

 

Без обзира је ли неко писац или 

читалац, посао му је најпре да овлада 

сопственим животом, без утицаја и 

притисака споља, ма колико наизглед 

племенити били. 

 

Мада можемо да осуђујемо 

материјално сузбијање књижевности – 

прогањање писаца, цензуру, спаљивање 

књига – немоћни смо када дође до њеног 

најгорег осујећивања: до нечитања 

књига. За тај злочин човек плаћа 

животом. 

 

По способности посредовања, књига је 

много поузданија од пријатеља или 

љубавника. Роман или песма нису 

монолог, него разговор писца са 

читаоцем. А у тренутку разговора писац 

је једнак читаоцу, као и обрнуто, без 

обзира је ли писац велики или није. 

 

У правој трагедији не нестаје јунак; 

нестаје хор. 

 

Управо смо за необичности генетски 

припремљени. 

Човек би у улози извођача, чини ми се, 

требало да се појављује чешће него у 

било којој другој. 

 

 

Јохан Ериксон 

 

Мистика предграђа је у недостатку 

загонетки. 

 

 

Јохан Линанкоски 

 

Нека научи владати собом ко жели 

владати светом. 

 

 

Јохан Хуизинга 

 

Људска бића су јединствена по томе 

што су задржала способност да се играју. 

 

 

Јошида Кенко 

 

Ако би дошао неки човек и обавестио 

вас да ћете умрети следећег дана, шта 

бисте радили док сутрашњи дан не дође? 

 

Ако постоји нешто што желите да 

знате, учите о томе. 

 

Ако човек има жеље и не задовољава 

их, има новац и не користи га, исти је као 

и сиромашан човек. 

 

Велико богатство не гарантује 

сигурност. 

 

Грешке се увек праве када људи дођу 

на лака места. 
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Добру или лошу срећу одређује човек, 

а не дан. 

 

Жудња за новином у свему и склоност 

ка ексцентричном мишљењу одлике су 

људи површног образовања. 

 

Задовољство је симпатично и љупко – 

никада не престајемо да тежимо овој 

срећи. 

 

За успех у свакодневном животу 

потребна је опрезност. 

 

Иако су радост, туга, бол или 

задовољство илузије, ко им се не 

препушта као да су стварне? 

 

Једина ствар у коју можемо бити 

сигурни је да је све неизвесно. 

 

Једном када се усредсредите на 

велико, губите интересовање за мало. 

 

Како је само будаласто управљати се за 

жељом за славом и зарадом и проћердати 

цео свој живот без тренутка мира. 

 

Како је само будаласто човеково срце! 

 

Колико се само често дешава да човек 

наставља да се бори у нади за неким 

успехом, чак иако га је живот напустио, и 

топи се попут снега. 

 

Младост је период када човек 

уништава себе. 

 

Лењост тренутка ће се претворити у 

лењост животног века. 

 

Мислите ли да имате и један трен за 

предах? 

 

Може ли ико рећи да је човек високог 

ранга и позиције обавезно супериоран? 

 

Најбоље ствари су сасвим обичне и 

неупадљиве. 

 

Највећа пријатност свих разбрибрига 

је седети сам испод светиљке, са 

отвореном књигом пред собом и 

склапати пријатељство са људима из 

далеке прошлости које никада нисте 

упознали. 

 

Наша грамзивост је непресушна, јер не 

знамо кад ћемо умрети. 

 

Нема друге него прихватити да је свет 

пун лажи. 

 

Не ослањајте се на обећања – људи су 

ретко искрени. 

 

Не трају дуго ни онај који хвали ни 

онај који куди. 

 

Не чини вам ништа добро да имате 

име које траје. 

 

Није лако стећи углед хероја. 

 

Нико не пропушта да протраћи мало 

времена. 

 

Нико не реагује на лаж која иде у 

прилог његовом угледу. 

 

Ништа лакше не води човека да 

застрани од сексуалне жеље. 
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Ништа не чини човека толико глупим, 

не побуђује толико критике других и не 

призива велику пропаст као понос. 

 

Постоје две врсте славе: сјај који потиче 

од понашања и вођења; и друга која 

потиче од талента. 

 

Прост грубијан је онај који неотесано 

ужива у својим задовољствима. 

 

Стар или млад, мудар или будаласт, у 

заљубљености сви су исти. 

 

Сваки човек је храбар када му је срећа 

наклоњена. 

 

Све је нестварно; ништа није вредно 

расправљања, ни жаљења. 

 

Свет је место толике невероватноће и 

промене да оно што мислимо да видимо 

испред себе заправо не постоји, и оно 

што има почетак тешко да је без краја. 

 

Свако ко ужива да створи огорчење 

детету није хуман. 

 

Свако ужива да ради нешто што 

уопште нема везе са његовим 

свакодневним начином живота. 

 

Сви знају за смрт, али она долази 

неочекивано. 

 

Смрт не мора обавезно да дође спреда, 

већ може потајно планирати напад 

отпозади. 

 

Ствари које нису увредљиве, без 

обзира на њихову количину: књиге у 

колицима за књиге. 

 

Требало би да будемо нестрпљиви у 

откривању извора спознаје. 

 

У било којој уметности, стручњак је, 

иако невешт, увек бољи од 

најталентованијег аматера. 

 

У нашем, сну налик, постојању шта то 

уопште и можемо постићи? 

 

У стању опијености човек сања. 

 

Чак и човек који изгледа лишен 

интелигенције понекад каже неку 

пригодну реч. 

 

Час смрти не чека на свој ред. 

 

Човек је најчудноватије створење на 

небу и земљи. 

 

Човек који може да гледа осећајно 

створење без самилости није људско 

биће. 

 

Човек који себе окружи само жељама и 

запостави стазу пробуђења тешко да се 

имало разликује од дивље звери. 

 

Човек који се заиста остварио у 

уметности свестан је својих грешака и 

мана и његове тежње су увек више од 

његових достигнућа, те се никада неће 

разметати пред другима. 

 

Човеков карактер може се видети из 

места на којем живи. 
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Што дуже човек живи, више срама 

подноси. 

 

 

Јуан Меи 

 

Уметност преваре постаје све 

савршенија. 

 

 

Југана Стојановић 

 

Добро долази са храброшћу. 

 

 

Јудита Шалго 

 

Никоме није дато да истовремено стоји 

на две сцене. 

 

 

Јукио Мишима 

 

Смрт је пустила корен већ у тренутку 

рођења. 

 

Живот је сам по себи права опасност. 

 

 

Јулијана Станојевић 

 

За сваки темељ битно је да је 

функционалан, не и леп. 

 

 

Јулиј Јосифовић Кагарлицки 

 

„Богатство и сиромаштво подједнако 

изазивају пороке“ – говорили су 

просветитељи. Али постоји једна врста 

богатства која не изазива пороке – 

богатство духа. 

 

Губитак везе с природом једнак је 

губитку духовности. 

 

Доброта се не може достићи друкчије 

неголи уз бескрајне напоре, бескрајно 

самоусавршањавање. 

 

Живот је одговор сам по себи. Циљ 

живота је у томе да се обнавља живот и да 

се он уреди што је боље могућно. 

 

Кад је живот добар, нема разлога да се 

о њему расправља. 

 

Како се не побунити против 

цивилизације која је научила да се 

задовољава без културе? 

 

Култура – то је знање, човечност, 

приврженост општој ствари. 

 

Људска душа је слична опрузи: што се 

снажније савије, то се већом снагом 

исправи. 

 

Ми све више прихватамо одговорност 

за човечанство и све више учимо да 

мислимо у размерама целе планете. 

 

Настојећи да победи патњу, човек 

никад неће избегавати борбу. 

 

Наука је... испитивање чуда које не 

можемо да објаснимо, а уметност је 

тумачење тих чуда. 

 

Праве људске везе су малобројне и 

крхке. 
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Свак је сам за себе, свак у свом 

сопственом привидном свету. 

 

Човек се може вратити природи само 

помоћу културе, свестрано развијајући 

културу и прикључујући јој се. 

 

Човеком се може управљати 

непосредно преко ствари. 

 

Човек ослобођен рада није човек. 

Човек заузет послом није човек. 

 

 

Јуриј Виничук 

 

Речи су, као и људи – једне су смртне, 

друге су бесмртне. 

 

 

Јуси Адлер-Олсен 

 

Годишњи одмор је ужасна ствар. 

Поготово туђи. 

 

Дом не би смео бити заморан. 

 

Кад људи нешто скривају, не одаје их 

оно што кажу, него оно што не кажу. 

 

Можда је остатак земље отишао у 

ђавола, али још нас има који нисмо дигли 

руке од свега. 

 

Нико не воли да му газе по 

интелектуалним способностима. 

 

Понекад се човек дигне тако високо да 

више није свој газда. 

 

Свет је језив, али се може наћи своје 

место у њему. 

 

Стварност су и оне ствари које тек 

треба да се догоде. 

 

Увек испадне да су они најтврђи 

заправо најслабији. 

 

 

Ј. Чапек 

 

Борбу је створила природа, мржњу је 

пронашао човек. 
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К 
 

 

Казахстанска пословица 

 

Не зна много ко много чита, него онај 

ко памећу схвата. 

 

 

Кај Мајер 

 

Извуци снагу из својих слабости. 

 

Има онолико истина колико је зрна 

песка у пустињи. 

 

И највећа је невоља пролазна. 

 

И најмоћнија река негде изгуби снагу. 

 

Како би свет био досадан кад бисмо 

одмах могли да прозремо једни друге. 

 

Како је лако рећи нешто 

непромишљено. 

 

Некад је погрешно окренути и други 

образ. 

 

Није суштина у томе да непријатеља 

видиш, већ да га осетиш. 

 

Никада не потцењуј моћ жена. 

 

Нико се радо не одваја од злата. 

 

Понекад је погрешно радити праве 

ствари. 

 

Рат се не добија разумом. 

 

Самоћа оставља пуно времена за 

размишљање. 

 

Сенке имају исувише ушију. 

 

Сто хиљада мрава може убити тигра. 

 

Туђина се препознаје тек када се 

остави за собом. 

 

Увек постоји већи лажов. 

 

Учи из страха других. 

 

Чак је и најјачима потребан сан. 

 

 

Калевала 

 

Рука што даје увек је изнад руке која 

прима. 

 

 

Камала Деви 

 

Волети и губити престаје да буде 

штетно, ако нам помаже да сазревамо. 

 

Једини врт који већина нас може да 

гаји, свакако једини који ми можемо да 

гајимо, је наш унутрашњи врт. 

 

Комплетни сте у себи. 

 

Љубав нас преображава. 

 

Све може да прође уколико не 

повредимо ни себе ни друге. 

 

Човек мора да се уздигне кроз 

природу користећи је, а не одбацујући. 
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Човек обично своје грехе плаћа овде на 

земљи. 

 

 

Карел Чапек 

 

Једна од највећих несрећа 

цивилизације су учени глупани. 

 

Каква би тишина настала кад би људи 

говорили само оно што знају. 

 

Само се мали људи боре за престиж. 

Велики га имају. 

 

 

Карен Џој Фаулер 

 

Како то да тако пажљиво слушам, а 

тако мало чујем? 

 

Породица је разрађен споразум о 

тајнама. 

 

 

Карл де Суза 

 

Данашња деца имају неку чудну 

памет. 

 

Можете да се жртвујете до миле воље, 

али ако деца неће да вам уче... 

 

 

Карл Јулијус Вебер 

 

Страх је често мајка лажи и они који га 

испитују немају увек довољно слуха да 

лаж из страха не побркају са 

злонамерном лажи. 

 

Карл Маркс 

 

После пораза човек познаје своје праве 

пријатеље. 

 

 

Карлос Руис Сафон 

 

Амбиција има име глупака. 

 

Басне нам показују да људска бића уче 

и упијају идеје и концепте преко прича, 

не преко мајсторских лекција или 

теоријских расправа. 

 

Бог живи мало, или много, у књигама. 

Све док постоји једна једина особа на 

свету способна да их прочита и проживи 

их, постојаће и део бога или живота. 

 

Брак и породица нису ништа друго 

него оно што ми сами од њих направимо. 

 

Будале причају, кукавице ћуте, мудри 

слушају. 

 

Будућност се не жели, она се 

заслужује. 

 

Војска, брак, црква и банка: четири 

јахача Апокалипсе. 

 

Време нас не чини мудријима, само 

већим кукавицама. 

 

Време ради с телом оно што глупост 

ради с душом. Натера их да иструли. 

 

Глупост је готово увек у очима 

посматрача. 
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Глупост је пандемија у порасту. 

 

Горчина лоше утиче на памћење. 

 

Господ бог, из разлога који су нашем 

разуму недокучиви, не награђује нас увек 

за живота. 

 

Дечја приврженост је нервозна и 

каприциозна љубавница. 

 

Добар лажов зна да је најделотворнија 

лаж увек истина из које је извађен 

кључни део. 

 

Док људи старе, већином и даље 

верују у глупости, углавном све веће. 

 

Дошла су зла времена и често мислим 

да долазе још гора. 

 

Жеља да се у нешто верује може да 

победи и смрт. 

 

Живимо од великих и малих лажи 

колико и од ваздуха. 

 

Живот брзо пролази, нарочито онај 

део вредан живљења. 

 

Живот је саткан од великих 

очекивања. 

 

Животне истине не познају године. 

 

Завист је религија медиокритета. 

 

Занимљиво је с којом лакоћом можеш 

да кажеш комаду папира оно што се не 

усудиш рећи у лице. 

 

Знате ли шта је добро код сломљених 

срдаца? Истински могу да се сломију 

само једанпут. Све друго само су 

огреботине. 

 

Знати мрзети таленат је који се стиче с 

годинама. 

 

Избацивањем лопте изван терена не 

добија се утакмица. 

 

Има времена и места у којима је 

часније бити нико него бити неко. 

 

Има горих затвора него што су речи. 

 

Има мало разлога да се каже истина, 

али је за лаж тај број бесконачан. 

 

Инспирација дође кад се лактови 

залепе за сто, дупе за столицу и кад почне 

да се зноји. Изабери неку тему, неку 

идеју, и исцеди мозак док те не заболи. То 

се зове инспирација. 

 

Истина је оно што боли. 

 

Истина је увек на сигурном од људи. 

 

Истина се каже кад се нема више куд. 

 

Истина се не налази. Истина 

проналази човека. 

 

Истински можеш да упознаш неког 

писца само ако следиш траг мастила који 

оставља. 

 

И таштог је глупана тешко довека 

заваравати. 
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Једна од замки детињства јесте што 

није неопходно схватити нешто да би се 

осетило. Али кад је разум способан да 

схвати оно што се десило, ране на срцу 

већ су превише дубоке. 

 

Кад бисмо били у стању да видимо без 

обмане реалност света и себе самих само 

један дан, од свитања до сумрака, 

одузели бисмо себи живот или бисмо 

изгубили разум. 

 

Како би постигао оно што желиш, 

прво ти треба амбиција, а онда таленат, 

знање и, на крају, прилика. 

 

Књиге имају душу, душу оних који су 

их написали и душу оних који су је 

прочитали и сањали о њима. 

 

Лоше ствари увек иду у пару. 

 

Људи који немају сопствени живот 

увек се мешају у туђи. 

 

Људи кокодачу без краја и конца. 

 

Људско биће верује колико и дише, 

како би преживело. 

 

Мајка природа је једна велика курва. 

 

Мало ствари вара тако као успомене. 

 

Ми смо мушкарци такви. Глупи и 

примитивни. 

 

Могао бих да сликам хиљаду година и 

ни за длаку не бих изменио варварство, 

незнање и крволочност људског рода. 

 

Мушкарац мора имати пороке, по 

могућности првокласне, или кад остари 

неће имати за шта да се искупљује. 

 

Мушкарац се загрева као сијалица: до 

усијања за трен, и опет хладан за час. 

Жена се, пак, загрева као пегла: мало по 

мало на тихој ватри. Али стоји да, кад се 

загреје, нема тога ко би је зауставио. 

 

Мушкарци су као кестење које ти 

продају на улици: када их купиш, сви су 

врући и лепо миришу, али кад их 

извадиш из фишека, одмах се охладе и 

схватиш да је већина трула изнутра. 

 

Мушкарци су као мушкатле. Када ти 

се учини да су за бацање, они оживе. 

 

На добре ствари ваља попричекати. 

 

Најбоље код жена јесте откривати их. 

 

На овом прљавом свету све труне, 

почевши од лепоте па све до сећања. 

 

Не верујем људима који мисле да 

имају много пријатеља. То је знак да не 

познају друге. 

 

Незналице и будале живе у стању 

вечите зависти. 

 

Нема драме без сукоба. 

 

Нема другог ђавола до мајке природе. 

 

Нема ничега на животном путу што не 

знамо и пре него што га започнемо. 
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Не прихватајте никад хвалу која није 

отиснута на полеђини чека. Користи 

само онима који је изговарају. 

 

Нестају само они који имају где да оду. 

 

Никад није довољно новца. 

 

Никад се немој уздати ни у кога, 

посебно не у људе којима се дивиш. Они 

су ти који ће ти задати најгоре ударце. 

 

Нико не осећа толико сажаљења према 

варалици као неко ко се налази у њеном 

положају. 

 

Ништа боље за заборављање 

сопствених проблема од читања о туђим 

проблемима. 

 

Новац је као било који други вирус: 

кад једном поквари душу оног коме 

припада, одлази у потрагу за свежом 

крвљу. 

 

Новац није важан, осим ако се новца 

нема. 

 

Новцем се не купује срећа, али се 

купује све остало. 

 

Нормални људи доносе децу на свет; 

ми писци доносимо књиге. Осуђени смо 

на то да оставимо живот у њима, иако 

нам готово никад нису захвални због 

тога. Осуђени смо на та да умремо на 

њиховим страницама и каткада да 

допустимо да нам управо оне на крају 

одузму живот. 

 

Овај свет неће умрети од атомске 

бомбе, како кажу новине, умреће од 

смеха, од баналности, правећи шалу од 

свега, и то лошу шалу. 

 

Од себе се не може побећи. 

 

Онај који заиста воли, воли ћутке, 

делима, а никад речима. 

 

Онај ко не зна куда иде, никуда и не 

стиже. 

 

Познато је да су мушкарци изгубљена 

карика између гусара и свиње. 

 

Понекад није важно оно што човек 

даје, већ оно чега се одриче. 

 

Понекад човек заборави да нису сви 

људи ниткови. 

 

Порази се боље подносе ћутке. 

 

Посао с књигама је живот у беди и 

добром друштву. 

 

Правда је чудна болест у свету иначе 

здравом попут храста. 

 

Праву жену човек осваја мало по мало. 

 

Први корак како бисмо страствено 

веровали јесте страх. 

 

Преживе они који имају приоритете, а 

не принципе. 

 

Природа је прождрљива мајка која 

мора да се храни децом коју рађа како би 

остала жива. 
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Проблеми су као бубашвабе: ако изађу 

на светло, уплаше се и оду. 

 

Реци ми чиме се размећеш и рећи ћу 

ти чиме оскудеваш. 

 

Речи којима се отрује дечје срце, из 

злобе или незнања, урежу се у памћење и 

пре или касније спрже му душу. 

 

Рим није саграђен у једном дану. 

 

Сачувај своје снове. Никад не знаш кад 

ће ти затребати. 

 

Свака уметност која заслужи то име 

комерцијална је пре или касније. 

 

Сваки пут кад нека књига пређе из 

руке у руку, сваки пут кад неко пређе 

погледом преко њених страница, њен 

дух нарасте и ојача. 

 

Свако изражава своју приврженост на 

свој начин. 

 

Сва су уметничка дела агресивна. 

 

Све зло које човек учини у животу, 

враћа се. 

 

Свет је врло мали када немаш куда да 

одеш. 

 

Свет се мења, али никад суштински. 

 

Све су бајке лаж, мада нису све лажи 

бајке. 

 

Све човек губи, почев од стида. 

 

Све што знамо записано је у великој 

књизи природе. Довољно је имати 

храбрости и бистрину ума и духа да то 

ишчитамо. 

 

Сви ми држимо под кључем неку тајну 

на тавану душе. 

 

С временом, самоћа уђе у тебе и не 

напушта те. 

 

Сећамо се само онога што се никада 

није догодило. 

 

Смрт не хаје много за правду. 

 

Срце једне жене је лавиринт 

истанчаности који одмерава снаге с 

неотесаним умом мушкарца преваранта. 

 

Страх је барут, а мржња је фитиљ. 

 

Страх је знак здравог разума. 

 

Сумња вређа. 

 

Сумња је моја вера. 

 

Теорија је пракса немоћних. 

 

Тишина и будалама помаже да 

изгледају мудро једну минуту. 

 

Уговор заснован на части не може се 

раскинути, јер тад раскида онога ко га је 

потписао. 

 

У књижарама прича тек почиње. 

 

У кревету је лепо бити само кад си 

млад и у добром друштву. 
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Уметници живе у будућности или 

прошлости. Никад у садашњости. 

 

У овом животу све је дозвољено осим 

да се говори истина. 

 

Чекање је рђа на души. 

 

Читав живот уметника мали је или 

велики рат. 

 

Читав је свет затвор из којег не можеш 

побећи. 

 

Човек на крају постаје оно што види у 

очима оних које воли. 

 

Човек није сасвим свестан похлепе која 

се крије у његовом срцу све док не чује 

слатко звецкање новца у џепу. 

 

Што је празније, време брже пролази. 

 

Што мање неко има нешто да каже, то 

помпезније и умишљеније то износи. 

 

Што неко има више талента, то више 

има недоумица. И обрнуто. 

 

 

Карлос Фуентес 

 

Мој циљ није да речима добијем битке, 

већ да уверим главу и срце да морамо 

мирно прихватити свет онаквим какав 

јесте. 

 

 

 

 

 

Карл Саган 

 

Човек мора да је саздан од камена ако 

га не испуњава страхопоштовање пред 

призором онога што је космос учинио. 

 

 

Каснер 

 

Човек се налази између две 

бесконачности, између бесконачно 

маленог и бесконачно великог. 

 

 

Кафка 

 

Понеко се хвата за оловку да не би 

потонуо. 

 

 

Ке Зо 

 

Неке чежње не треба да старе као 

вина. 

 

Смрт и није тако тешка, она треба 

само твоје непротивљење. 

 

Ако знаш како да их прихватиш, чак и 

тешка искуства нису за отпад. 

 

Aко се превише гази истим стопама, и 

сенка ће да се излиже. 

 

 

Кејл Аскилдсен 

 

Било би глупо изгубити живот због 

радости. 

 

Докле год бацамо сенку живот траје. 
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Постајем усамљенији са сваким 

човеком кога сретнем. 

 

Човек никад није престар, не престане 

да се нада. 

 

 

Кејлеб Кар 

 

Дозволите чињеницама да објасне, 

тако се енергија најбоље користи. 

 

Постоје у људском уму скровишта у 

која ни један човек не пропушта ни своје 

најближе пријатеље, осим ако не жели да 

се изложи присилном боравку у 

душевној болници. 

 

Претеривања нису аргументи. 

 

Ћутање није увек најбољи начин да се 

тајна сачува... Пријатељски разговор 

често је најбољи начин за замагљивање 

чињеница. 

 

 

Кејт Ален 

 

Свима нама иде у прилог ако радимо 

за опште добро. 

 

 

Кемал Махмутефендић 

 

Између две обале определи се за – 

пливање. 

 

Има људи које не заборављам. Због 

велике жалости што сам их срео. 

 

Не волим сведоке ни кад учиним 

велику ствар. 

 

Понекад се дружимо с другима из 

чисте нетрпељивости према себи. 

 

 

Кенет Вајт 

 

... [Човек] ће знати како да корисно 

употреби своје путовање, што значи, не 

само да прелази километре пута, већ да 

рашчисти простор за дух. 

 

 

Кес Хантер 

 

Не можемо увек да добијемо потврду 

од других људи. 

 

Понекад људи које волимо чине 

ствари које не разумемо, али не 

престајемо да их волимо због тога. 

 

 

К. Е. Циолковски 

 

Земља је колевка човечанства, али оно 

не може довека остати у колевци. 

 

 

Ким Харисон 

 

Боље је да умрем знајући ко су ми 

непријатељи него да умрем невино 

спавајући поред њих. 

 

Магарац се не убија након што је 

поорао поље. Можда ће ти бити потребан 

и следећег пролећа. 
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Мали знаци. Ситни наговештаји. То су 

ствари које преокрећу свет. 

 

Новац не може да купи недужност, али 

зато може ћутање. 

 

Одбијена понуда ствара кобне 

непријатеље. 

 

Понуда која није заиста понуда треба 

да постиди онога који је изнесе. 

 

Постоје три ствари које мотивишу 

људе. Љубав, освета и моћ. 

 

Свако је потрошна роба. 

 

Све је у публицитету. И у добром 

старом подмићивању. 

 

Свет се мења због појединости које 

промакну људима. 

 

Чујете свашта када дуго живите. 

 

 

Кинеска пословица 

 

Ако знамо да смо учинили зло, а 

одбијамо то да признамо, криви смо 

двоструко. 

 

Ако човек не мења мишљење, или је 

врло мудар или је глуп. 

 

Богатства красе кућу, а врлине људе. 

 

Богатства нам одузимају више 

уживања него што их пружају, али ваља 

имати душу да би се то осетило. 

 

Везан пас лаје и на своје буве; пас који 

лови, не обраћа пажњу на њих. 

 

Гледај на туђе мане једнако 

благонаклоно као на сопствене. 

 

Дабогда живео у занимљивим 

временима! 

 

Делујући праведно, неприметно 

мењамо људе. 

 

Добар углед је тешко стећи, а лако 

изгубити. 

 

Док пијеш воду, мисли на извор; док 

живиш свој живот, мисли ко си. 

 

Знање је благо које сваког власника 

свугде прати. 

 

Знање које се сваки дан не умножава, 

сваког се дана губи. 

 

И паметни људи чине глупости. 

 

Истрајност је услов успеха. 

 

Једном показати вреди више него сто 

пута рећи. 

 

Кад дуго живе скупа, животиње се 

заволе, а људи замрзе. 

 

Ко полако иде, далеко стигне. 

 

Ко тражи истину, мора умети да је 

поднесе. 
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Мисао је слична копању бунара: вода 

је најпре мутна, па се, затим, полако 

разбистри. 

 

Најбоље време за садњу дрвећа је било 

пре 20 година. Друго најбоље време је 

сада. 

 

Највећа је срамота не стидети се своје 

срамоте. 

 

Најтеже је ходати при крају пута. 

 

Негујте зелено дрво у свом срцу и 

птица која пева ће сигурно доћи. 

 

Не заводи човека само лепота тела; 

исто тако може га завести и лепота духа. 

 

Не обара се свако дрво првим ударцем. 

 

Они који не читају, нису ништа бољи 

од неписмених. 

 

Они који тлаче слабе нису снажни 

људи, већ кукавице. 

 

Пази с ким играш. 

 

Паметан човек говори тихо. 

 

Паметан човек научи десет ствари, а 

верује да зна једну; будала научи једну 

ствар, а верује да их зна десет. 

 

Патња неке људе чини бољим. 

 

Поучавати значи учити. 

 

Рана коју ти зада пријатељ никад не 

зацели. 

Себичност је корен свих зала. 

 

Страст копа очи човеку. 

 

Учитељи ти отварају врата, али мораш 

да уђеш сам. 

 

Човек који премеће планине, 

започиње преметањем каменчића. 

 

Човек може да буде скроман, а да не 

буде мудар. Али је немогуће да буде 

мудар, а да не буде скроман. 

 

Човеку није никад тако потребан 

разум као онда кад има посла са будалом. 

 

Човек уских погледа не може бити 

широког срца. 

 

Чујем и заборављам, видим и памтим. 

Радим и разумем. 

 

 

Кир Буличев 

 

Зачуђујуће су немерљива наша дела и 

њихове последице! 

 

Каква се то сила крије у човеку, која му 

помути разум да се баци у суноврат? 

 

Од старе љубави увек понешто заувек 

остане. 

 

 

Киргијска пословица 

 

Нема храбрих без рана. 
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Кјоши 

 

Све је хаику. 

 

 

Клајв Баркер 

 

Заборав је добар. 

 

Зло, колико год моћно било, може 

бити уништено сопственом 

прождрљивошћу. 

 

И буба и црв до свега, пре или касније, 

нађу пут. 

 

Нема тог усхићења које би се могло 

мерити са ужасом. 

 

Питања трују ум! 

 

 

Кларис Лиспектор 

 

[Жена] на тајанствен начин 

представља део мрачног и меког корења 

света. И безимено потхрањује живот. 

 

Жена мора да се, с раздирућом 

жестином, ипак грчевито ухвати за своју 

последњу шансу и живи. 

 

Живот је претња. 

 

Истина је само блесак. 

 

Људска рука може да обликује живот. 

 

Ово је истовремено нестваран свет и 

свет који се једе зубима, свет шарених 

далија и лала. 

Свет је поново постао нелагодност. 

 

Свет је тако богат да трули. 

 

Суровост света је мирна. Убиство је 

дубоко. А смрт није оно што мислимо да 

јесте. 

 

Тешко је поднети мајчинску љубав. 

 

 

Клаудио Кјавероти 

 

Како је јадно бити стар. 

 

Можда је живот у ствари прави ужас. 

 

Отпутовати увек значи и једним делом 

мало умрети. 

 

Сви јадници овог света су једнаки. 

 

 

Клемансо 

 

Они који се плаше смрти мање су 

несрећни од оних који се плаше живота. 

 

 

Кнут Хамсун 

 

Дар младости. Нико од нас није 

толико стар да је се не сећа. 

 

Има ли особе која није научила нешто 

од свакога? 

 

Имам особен начин писања – то је оно 

на шта можда имам право да претендујем 

и ништа више од тога. 
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Нема горе судбине која може задесити 

младог човека или жену од превременог 

укопавања у обазривост и негацију. 

 

 

Коељо 

 

Људи веома рано сазнају разлог свог 

постојања. Можда због тога они тако 

рано и одустају.   

 

Понекад треба пустити да вода сама 

тече. 

 

Снови постају неостварљиви само због 

једне ствари: страха од неуспеха. 

 

Сваког дана бирам истину са којом ћу 

живети. 

 

Универзум једино има смисао уколико 

имамо некога с ким ћемо делити своја 

осећања. 

 

 

Коко Шанел 

 

Просечност ме не занима. 

 

 

Колен де Планси 

 

Људи се више диче племенитим 

пореклом и славним рођењем него 

племенитим срцем и личном заслугом. 

 

Предрасуда је општи закон људског 

понашања. 

 

 

 

Колин Џ. Макелрој 

 

Згодни трче брже. 

 

 

Колм Тојбин 

 

Има много начина да се држи до 

светости. 

 

Читав ваш живот је молитва. 

 

 

Конор Мак Несе 

 

Снага у нашим рукама, истина на 

нашим уснама и чистота у нашим 

срцима. 

 

 

Константин Георгијевич Паустовски 

 

Живот понекад личи на музику. 

 

Има догађаја који пролете и нестану 

као птице, али заувек остају у сећању 

људи који су и нехотице били њихови 

сведоци. 

 

Љубав није само похота већ и жртва, и 

тајна радост. 

 

Понекад је дан вреднији од године. 

 

Постоје гласови који личе на обећање 

среће. 

 

Промакне тако све у једном тренутку, 

а памтиш целог живота. 
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Конфучије 

 

Ако сретнеш човека од вредности 

труди се да му сличан будеш. Ако 

сретнеш обичног човека потражи његове 

мане у себи самом. 

 

Велики човек поставља строге захтеве 

на себе; мали их човек поставља другима. 

 

Једино се веома мудар и веома глуп 

човек не мењају. 

 

Ко је уљудан преко мере постаје 

досадан. 

 

Ко не зна, а не зна да не зна - опасан је 

- избјегавајте га! Ко не зна, а зна да не зна 

- дете је - научите га! Ко зна, а не зна да 

зна – спава - пробудите га! Ко зна и зна да 

зна - мудар је - следите га! 

 

Лепа је ствар човек, ако је човек. 

 

Љубав према знању сродна је 

мудрости. 

 

Мудар човек с подједнаком мирноћом 

прима похвале и подноси увреде. 

 

Наша највећа снага није у томе да 

никад не паднемо, већ да се сваки пут кад 

паднемо - подигнемо. 

 

Не буди несрећан зато што на овом 

свету нико не зна за тебе. Зашто мислиш 

да си толико важан да би за тебе требало 

да знају? А када будеш био заиста тако 

важан, а да и не мислиш о томе, за тебе ће 

знати. 

 

Некада се човек образовао да би самог 

себе усавршио; данас то ради да би му 

други повлађивали. 

 

Нимало се не брини ако ниси на 

положају, али се труди да за њега будеш 

способан; уопште се не брини што ниси 

познат, али се труди да будеш тога 

достојан. 

 

Онај ко је марљив успева у свим 

подухватима. 

 

Сваког дана понеси кантицу земље на 

једно место и саградићеш планину. 

 

Све има своју лепоту, али не види то 

свако. 

 

Три пута воде до мудрости: 

размишљање – оно је најплеменитије; 

васпитање – он је најлакши; и искуство – 

оно је најнеугодније. 

 

Чак и током такмичења племенит 

човек остаје племенит. 

 

Човек који је направио грешку и не 

исправи је,  прави другу грешку. 

 

 

Коптско јеванђеље 

 

Да би ме видео, мораш да обратиш 

пажњу на мене. 

 

 

Корејска пословица 

 

Ако имаш добро семе, рано је веселити 

се добром роду. 
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Ако рибу пустиш у посуду са водом, 

не мисли да си јој дао слободу. 

 

И највеће дрво израсло је из малог 

семена. 

 

После властите крви највише што 

човек може дати је суза. 

 

У кући ленштине множе се само снови. 

 

 

Корнел Вулрич 

 

Људи могу бити немилосрднији и од 

самог Сатане. 

 

Неки пут не учинити нешто значи 

више него учинити. 

 

 

Костантин Москалец 

 

Бог живи у детаљима. 

 

Када врлина моли себи равног, мана 

захтева вишег. 

 

Када се врлина залаже за оног који 

трпи, мана га клевета. 

 

Када се врлина радосно захваљује, 

мана граби дарове и пљује у руку која их 

је пружила. 

 

Кад се врлина каје, мана окривљује. 

 

 

 

 

 

Корнел Вулрич 

 

Људи могу бити немилосрднији и од 

самог Сатане. 

 

Неки пут не учинити нешто значи 

више него учинити. 

 

 

Коцебу 

 

Најлепши храм човечанства је срце 

једне жене. 

 

 

Коча Поповић 

 

Одједном почне неки живот. Ћутаћу. 

Да и други пут живим кад ћутим. 

 

 

Кресида Кавл 

 

Бити уплашен није исто што и бити 

кукавица. 

 

Лако је бити храбар кад немаш избора. 

 

На неки смо начин сви ми оброк. 

 

Није баш све увек онако како на први 

поглед изгледа. 

 

Ништа тако добро не утиче на брзину 

размишљања као гледање смрти у очи. 

 

Сви ми само крадемо драгоцене 

тренутке чекајући да нас дохвате 

немилосрдне вилице времена. 
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Крешимир Маровски 

 

Земља је болесна и треба је лечити. 

 

Чак и човек, који има све, треба 

некога. 

 

 

Криста Рајниг 

 

Свака жена има своју малу тајну. 

 

 

Крис Харт 

 

Љубав је пролећна биљка која све 

прожима надом, па чак и рушевине уз 

које пријања. 

 

Ни све статистике овога света нису у 

стању да измере топлину једног осмеха. 

 

 

Ксенија Грибанова 

 

Љубав нестаје. Можеш наћи другу, али 

стару тешко. 

 

 

Ксенија Скриванек 

 

Самилост је моћнија од мржње. 

 

 

Курдска пословица 

 

Добрим на добро може свако 

узвратити, а на зло узвратити добрим 

може само прави човек. 

 

Људске очи никаквим богатством не 

могу се заситити, само их земља може 

заситити. 

 

Не дао Бог ни планини да буде сама. 

 

Што већи положај човека, то боља 

треба да буде његова душа. 

 

 

Курт Швитерс 

 

Зар љубав није лепа реч? 

 

 

К. Џ. Бишоп 

 

Велика је срећа доспети чак и у 

фусноту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

Л 
 

 

Ла Брујер 

 

Права је мука када човек нема 

довољно духа да би говорио, а ни 

довољно памети да би ћутао. 

 

 

Лаватер 

 

Многе мрзимо без икаквих разлога, а 

да их заволимо, тражимо чврсте разлоге. 

 

 

Ладислав Бабић 

 

Лукавство је једна од најмилијих кћери 

мудрости. 

 

 

Лаза Лазић 

 

Ако постоји стрепња која није 

проклета, онда је то стрепња којом је 

прожето очекивање порођаја. 

 

Ако честит човек створи дело од 

вредности, не помаже му што се клони 

славе и понаша се скромно, завидљивци 

већ издалека осећају присуство живог 

духа, као лешинари задах мртвог тела, и 

готови су да се устреме на њега да би га 

комадали. 

 

Апокалипса је у губљењу вредности. 

 

Безакоников живот је казна. 

 

Без других људи и без слободе не 

можемо. 

 

Бити на страни истине значи имати 

цео свет против себе. 

 

Бити образован, не значи посисати све 

знање. 

 

Бит човека, као и свега живог, није 

пропадање и смрт, него стваралачка 

метаморфоза. 

 

Ближњи су нам сви људи. 

 

Буди исправан и упашћеш у невоље. 

 

Ватру не треба гасити, подчињавати је 

себи. Треба јој се дати. 

 

Велики циљеви су само крупне речи. 

 

Високе лажи имају ниске циљеве. 

 

Где сте доспели журећи? 

 

Глупост воли да се устобочује. 

 

Говор је слика душе. 

 

Говор симбола је прајезик људи. 

 

Греси су опростиви. 

 

Да ли знаш шта је бес? Бес је, у ствари, 

немоћ. 

 

Да се живи - потребна је велика 

храброст. 
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Да се нешто очовечи потребна је цела 

људскост. 

 

Двадесет две хиљаде сиротана 

посматра како за лоптом трче двадесет 

двојица милионера. 

 

Дело може да оствари само онај ко није 

равнодушан за свет. 

 

Динамичан, човек је биће спасења. 

 

Довољно је да човек у себи усаврши и 

доконча недвојбену одлуку и учврсти 

став да неће бити жртва и да неће бити 

поражен, и већ је победник заувек. 

 

Док волим видим. 

 

Док можеш да волиш жив си. 

 

Жене које нам се истински свиде, а то 

знају, имају увек у својој фигури, у 

понашању, у држању, или се то нама 

тако чини, неки израз скупљености, као 

принудне срамежљивости, неке 

скучености, као да их је нешто снашло, 

нечега одбрамбеног, заправо 

незаштићеног од нас, као да треба да се 

од нас заклоне а то не могу. 

 

Живети, то је студирање. Умрети, то је 

дипломски рад. 

 

Живот је слепа, сурова аждаја у нама 

која је зинула само на оно што је крв и 

сласт, што се черечи и гута, конзумира, 

подчињава, што нас одваја од духа. 

 

Живот је тиха лавина која те нечујно 

затрпава. 

Живот не пролази, као што не пролази 

доброта. 

 

Заблуда је да ми живимо у реалном 

моменту, да смо потпуно, у целини у 

тврдим и живим стварима и збивањима 

што нам се догађају. Људски дух није 

возило на шинама стварности. Баш у 

пресудним тренуцима дух је, у ствари, 

проширен! Без обзира од којих болова 

патимо, каква нас осећања тресу, ми смо 

увек, у сваком тренутку тамо где је 

тежиште нашег сложеног, неодредљивог 

али дијамантски срезаног и најчистијег 

бивства. 

 

Завист узима под своје човека као што 

то чини многа страст. 

 

За жртву су способне само жене. 

 

Замор душе чини време отужним. 

 

Зло се не сме респектовати. 

 

Знате ли ви колико одлазака мора да 

преживи онај који остаје? 

 

Изреченој глупости се смејемо, 

прихваћеној се чудимо, а услед 

спроведене плачемо. 

 

Има добрих и лоших књижевних дела, 

наравно, а има ли добрих и лоших 

читалаца? И којих је више? 

 

И најмањи цар има свој пакет истине. 

 

Истина бивства: љубав. 
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Истински свет је сувише велик да би 

надобудност људска ишта значила. 

 

Истински човек је човек хармоније. 

Онај који помаже себи помажући 

другоме. 

 

И тако је човек, бесконачно мали 

покретни трунак безбројних светова, 

распршива, дрхтава кап, уједно и душа 

свега, обновљив другом човеку путем 

неугасиве свести постојећег. 

 

Ја мислим да не постоје оптимисти и 

песимисти. Мада постоје вера у себе и 

страх од живота. 

 

Ја сам живео с речима и понекад су ми 

само оне биле мој излаз и утеха. 

 

Једина мала осветљеност влада око 

нас. Али то зависи од буктиње коју сами 

носимо. 

 

Једино увек остаје исто: доброта и 

врлина људска. 

 

Једино што може да измени свет је 

личност сама. 

 

Једноставност је слобода. 

 

Језик је пишчева отаџбина. 

 

Јесте ли лутајућим погледом по праху 

звезданог бескраја осетили у њему радост 

светлости? 

 

Када би зависио од лошег, не би те 

било. 

 

Када је човек у добром, тешко да ће 

себе баш много познавати! 

 

Кадгод сам чекао да прође време, 

никад ме није изневерило! 

 

Као светли тренуци живота 

дођу дани љубави. 

 

Кише су свуда тако присне. 

 

Књижевност било које области, било 

које врсте је строго лична ствар. 

 

Колика само енергија кључа у 

незаштићеној податности! Зашто нас од 

случаја до случаја, различите 

индивидуалности жене на сасвим 

различите начине избезумљују? 

 

Колико би пута човек у свом животу 

требало да се убије? 

 

Condition sine qua non [човековог] 

стваралаштва, а то је – божанствена 

тишина... Тишина је нешто што се 

односи на душу човека, на његов дух, 

расположење, сазнање, усредсређење, 

самоиспит, на приспеће, распознавање, 

откриће, објаву! Тишина јесте почело 

сваког стварања, али тишина је и његов 

плод, крај, завршетак, резултат... Тишина 

је природна средина човека... Све што је 

спојено с неразумљивом, 

неподношљивом и неопростивом буком, 

од немира је и раздора... Тишина је 

свакако и у гласовима природе. Тишину 

схватамо и чујемо тек уз шуштање 

лишћа, грготање потока или звуке 

далеких срквених звона... 
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Ко није никада осетио истинску 

радост, тај нема Бога. 

 

Ко није путовао ногама, тај путник 

није ни био. 

 

Контрасти нису двојства, контрасти су 

равноправни делови јединства. 

 

Ко одбије да уочава, да учи, да се 

мења, не оздравља. 

 

Корен земље није у земљи, него у 

свемиру, а корен човека није у 

пролазном, него у вечитом. 

 

Лепе жене долазе с другог света. 

 

Лепота је моћ. 

 

Љубав, вера и уметност једине су 

форме отвореног говора и безусловне, 

пуне отворености бића. 

 

Љубав је злато које не пропада. 

 

Љубав је лептир у лету. 

 

Љубав је свето предање. 

 

Људи су увек помало другачији од нас 

самих, чак и кад су  иста крв. 

 

Мало је ширине у свету. 

 

Ми путујемо док смо живи. 

 

Мирна ватра не постоји. 

 

Мислим да смо, сваки од нас 

несрећника, ми сви, самим собом и грех и 

казна и покајање. 

 

Можеш ти цео живот провести у 

једном граду, у једном селу, у једној кући, 

у једној шупи, у једној пећини, а да се 

осећаш као становник васионе, можеш ти 

целоги живота да луташ, да се селиш, да 

путујеш, да обиђеш цео свет, да нема 

места где ниси био, а да ти је душа 

празна. 

 

Моја је земља, моје је небо. Нема шефа. 

 

Моја својина и моје благо, које ми, уз 

то, нико не може отети, јесте и оно што 

сам доживео. 

 

Моје биће сачињено је од чежње. 

 

Мора неко да се бави и тешким 

речима. 

 

Моћ верује само у своју догму, пошто 

се осведочила у своју снагу. 

 

Мудар, исправан, чист живот можда је 

највеће стваралаштво! 

 

Мудрост је економија духа, али дух не 

подлеже законима пазара. Мудраци ћуте, 

а пазарлије торочу. 

 

Мука је удео свачији. 

 

Највеће чудо света је свет сам. 

 

Насиље је део културе. 
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На такозваној личној сигурности у 

свету, на материјалном богатству и моћи 

не може се засновати вредан живот. 

 

Небо је надмоћно над свим што 

постоји, пошто оно обухвата сав овај мој 

велики свет својим милосним загрљајем. 

 

Не верујем у песника (академика, 

професора, доктора, лауреата, господина 

X) кога нису окрзнули ни бунт, ни 

болест, ни сиромаштво, ни љубавна 

драма, ни изгнантсво, ни прећуткивање, 

ни страст, ни политика, ни клетва, ни 

лудило. Без проклетства може се бити 

узоран грађанин, али песник не. 

 

Невоља је без ума и душе. Не да се 

уразумити. 

 

Недокучивост је замајац чежње. 

 

Не жели више од оног што ти је одиста 

довољно. 

 

Незасит је само живот. 

 

Не знаш шта ти је суђено и не можеш 

се по том владати и томе прилагођавати. 

Али знаш шта ти је дужност и мораш је 

вршити и по њој живети. 

 

Нема виђења без светлости. 

 

Нема завршетка, нема краја ни човеку, 

ни природи, ни болу, ни богу ни 

васиони. Постоје само бескрајни путеви 

до бескрајних предела, бескрајно кретање 

душе по геометрији коју још не 

познајемо. 

 

Немам чега да се бојим, јер немам шта 

да изгубим. 

 

Нема начина да се поквари 

задовољство некоме ко ужива у томе што 

је идиот. 

 

Нема поезије без дубоког знања. 

 

Нема разлике између композитора и 

интерпретатора. 

 

Нема реалније стварности од пољупца! 

 

Не могу сви у свилу и кадифу, неко 

мора и на крст. 

 

Не можеш да будеш слободан, како 

код да окренеш. 

 

Не постоје крупне завере, постоје 

ситне интриге. 

 

Нико није толико одлучан у одбрани 

свог става, погледа и мнења колико 

игнорант! 

 

Ни мноштво мултиуниверзума, ни 

нашу васељену, ни галаксије, ни 

планетарне системе не осветљавају 

звезде, него свест, свест разумног, 

интелигентног бића свемира, ма какав 

облик оно имало. 

 

Ни најмања честица света не мирује. 

 

Нису све смрти агонија. 

 

Нису сви људи свесни на исти начин. 

Али зато сваки човек има, барем зрнце, 

савести. 
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Ништа није крхкије, рањивије и 

трошније од оног што је на свету највећа 

вредност, од љубави двоје људских бића. 

 

Ништа се ни у једној култури не може 

подразумевати. 

 

Ништа тако не сједињује усамљеност и 

пренасељено богатство Универзума 

колико звездано небо и шума... 

 

Нове предрасуде су увек суровије од 

пређашњих. 

 

Ноћу нам долази истина. 

 

О Боже! Свакојаких цветова има у 

Твојој башти! 

 

Одлагање увек само учвршћује ритам 

и врзино коло јада. 

 

Од сопствене слободе немој одустати. 

 

Одупирање животу је бесмислено. 

 

Озбиљне ствари су увек само личне. 

 

Окружени смо копренама. Ове завесе 

нашег ума и срца можемо отклањати 

једну по једну, док не дођемо до корена. 

 

Онај који се посвети само истини која 

је закуцала на врата његове душе, који се 

суочи са страхом постојано, и одлучно 

изабере пут сопствене жртве и личног 

самопрегора, а уместо блиставих чари 

живота, постаје човек. 

 

Ослони се на себе, најпре и увек. 

 

Основна карактеристика сваког 

пуританства је лажност. 

 

Ослушни: негде у теби се плави 

дубока река. 

 

Памет се не може научити. 

 

Патња нема дна. 

 

Песник, то је разум. 

 

Писање захтева потпуну посвећеност. 

 

Писање није прибежиште, бекство... 

Писање је лек. 

 

Писмо је мој пулс, мој дамар, моје 

дрхтање. 

 

Питање живота је питање садржаја 

живота, квалитета живота. То није 

питање бити биолошки жив. 

 

Питање потирања страха је основно 

питање живота, то је питање наше 

целине, питање наше слободе. 

 

Поезија је компас. 

 

Поезија је наш лични пут. 

 

Позоришна фасцинација, и свака 

друга, музичка, сликарска, је исто што и 

фасцинација животом. 

 

Полуга којом се помера свест јеси ти, и 

не постоји друга. 

 

Популизам је увек, и пре свега, 

антиинтелектуализам. 
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Посветите се добром, лепом и 

човечном и време ће вас подржати. 

 

Постоји безброј начина на које човек 

прима свет. 

 

Потпуна исповедност веома је ретка, 

чак и у строго личном саобраћању. 

 

Потпуне љубави нема без чулног, 

телесног додира. 

 

Потпуно посвећење нећему, неговање 

нечег што је најпотребније и најближе 

твојој природи, усавршавању твог мира и 

твоје радости – најбоље је. 

 

Потпун човек је храбар човек, 

Слободан човек. 

 

Права је љубав као жрвањ, дате јој све, 

и крв и лигаменте и зглобове и мишиће и 

чула и ликвор, а оно што од вас остане, то 

је друга смеса, други човек. 

 

Превођење је заправо једно 

продубљено читање. 

 

Престани да стрепиш од себе самог и 

престаћеш да стрепиш од било кога 

другог. 

 

При великој слутњи несреће, човек 

одбија да ишта зна. 

 

Природа вас привлачи и гали... вечито 

ћете тежити да је разумете, дохватите и 

схватите њену благословену тајну... 

 

Природа је бескрајна симфонија. 

 

Пут ка смислу је најсветлији и 

најсрећнији пут у васиону свакога 

људског бића. 

 

Рад је извесна дубоко прихваћена 

посвећеност једном задатку који треба 

честито обавити. 

 

Радост је скупа, патњом се плаћа. 

 

Ратови, сукоби, немири, промене, 

револуције, мењање граница и начина 

владавине – убрзавају време. 

 

Савремена књижевност као угађање 

моћи друштва и укусу масе настала је 

тако што су песници почели да се стиде 

правих јадова свога срца. 

 

Савремена култура од свих нас ствара 

нешто као покретне енциклопедије, 

садржиоце спискова, топлисти... 

 

Савремени човек најчешће живи тако 

и понаша се тако и има за идеал такав 

живот – као да је све у реду и да све 

функционише, док заправо ништа не 

ваља. 

 

Сажето понављање целог пута 

човечанства које је оно прошло кроз 

историју постојања врсте, имитовање 

целог еволуцијског лука, путање коју је 

прошао људски род, а које се догађа у 

појединцу – ноторна је ствар. 

 

Сазнање, то треба поднети! 

 

Сазнао сам да живот и смрт имају 

подједнаку снагу, истоветан значај и 

једну те исту вредност. 
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Само једна једина реч, ако је истинита, 

ако је од искони, у трајном сплету 

искуства, разума, живота и бивства, 

домишљена, проверена, умом резана и 

искреношћу умивена, само једна реч 

чиниће песму. 

 

Само скривање истине је почесто 

једина права мука нашег живота! 

 

Сасвим су ретки творци и дела који се 

истински баве проблемом човека ради 

њега самог. 

 

Свака права лепота садржи негде 

дубоко у себи скривену сенку бола. 

 

Свака претња умине, свака 

халуцинација се заврши. 

 

Сваки је човек сазвежђе. 

 

Свако зло жели да импресионира, јер 

је инфериорно. 

 

Свако зло је несувисла, бесловесна, 

слепа сила. 

 

Свако мора да се стара сам за себе. То 

је цена слободе. 

 

Сва развијена бића теже сређености 

ствари, а највећа сређеност ствари јесте 

њихово поједностављење. 

 

Сва та велика Путовања – рећи ће се – 

сва набројана и она ненаведена и она 

мање обухватна и мање позната, некаква 

су метафора смрти, увек, или су бар: 

слика одолевања и порицања смрти 

путем тражења упоришта... 

Све велике истине су старе. 

 

Све од живота сад је. 

 

Свет је књига за сваког. 

 

Свет је у великој мери насилан. 

Напуштајући страхоту, ми је бивамо 

свесни. 

 

Светлост је, схватио сам, човек, 

појединачан човек, као ти или ја…јаки 

плачу, а слаби се скривају иза 

издајничких скутова нехаја и иза позе 

смишљеног лика. 

 

Свет почива на игри несталности. 

 

Све што је у дубини свемира оставља 

нас немима. 

 

Сви терет историјског доба носимо на 

својим плећима. 

 

Сеј. Мора нићи. 

 

Сиромаштво није тако страшно 

колико је језиво цицијашење. 

 

Слабо ће се разумети у човека онај ко 

није на себи самоме осетио муку, 

понижење, искушење, те величајност, 

преимућство и благословеност 

сиромаштва! 

 

Слава је у смерности. 

 

Слободан рад доноси плод. 

 

Смелом и смерном припашће свет. 
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Смртоносно, невидљиво оружје 

подлости је интрига. 

 

Смрт прилази староме гледајући га у 

лице, а младоме се прикрада иза леђа. 

 

Снага благости једна је од највећих 

међу неизмерним снагама света. 

 

Спокој се у звер одева. 

 

Срећа је стварати вредности, па и саму 

љубав, волети и тиме љубав заслужити и 

задобити. 

 

Срце ми зна, ум ми не да; дух ми 

пружа, крв ми брани... 

 

Ствари осим што постоје – имају и 

своје значење, свој смисао. 

 

Стварност јада је оно с чим си рођен. 

 

Стихови које заволимо наше су 

непотрошиво благо. 

 

Страх је угађање смрти. 

 

Страх је у заснивању свега, а 

превазилази се доношењем плода. 

 

Страх, то је човек. 

 

Суди ми љубећи ме, јединим 

правичним судом. 

 

Сузе и смех су говор душе. 

 

Та зар је ова сурова метеж последња 

реч и коб? 

 

Такмичење је подстрек, а не тло за 

мржњу. 

 

Тамо куд се полази, тамо ће се и доћи. 

 

Твоја природна средина је оно што ти 

од ње створиш. 

 

Тек с другим смо човек. Данашње 

човечанство састоји се углавном од 

непотпуних људских створења. 

 

Тело је инструмент, оно је виолина 

душе. 

 

Ти си писац. Писање је твоје питање 

живота. 

 

Ти си писац. То је као ратник. 

 

Ти си сам 

Свој чувар! 

Ти си и водич свој. 

 

Тишина је океанско осећање, без 

обзира у којој мери нас окружује, 

обузима, дотиче, запахњује, прожима. 

Тишина у нама је плодно тло... Тишина је 

главни нагласак сваке добре слике, ма 

била у дивљим бојама. Тишина је у игри 

добре пелсачице и у песми врсног певача. 

Тишина је у складу форме, тишина је 

хармонија. Тишина је у благој игри 

задовољног детета, тишина је у касном 

поподневу мудрог старца, тишина је у 

постојаној радости жене која је вољена. 

 

Треба ценити разум, али човек 

располаже и другим даровима. 

 

Трчи у кишу да растеш. 
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Ћутање је дубинска мудрост говора. 

 

У добра, осећајна човека срце је током 

целог живота пуно, до преливања, без 

разлога, просто од свог сопственог 

богатства и племенитости. 

 

У лепо понашање спада одмерен говор 

и одмерено ћутање. 

 

Ум није мишић, али и ум се тренира. 

 

У наше време криза је свега, али 

мислећи човек све то превазилази. 

 

У писању свом својом тежином стајемо 

на реч као на даску којој опробавамо 

чврстину, у намери да је пребацимо 

преко јаруге бесмисла, да бисмо прешли 

на другу страну. 

 

У пламсању је живот и бивство. 

 

У пролазности се може стећи део 

вечнога. 

 

Усамљеност и самоћа нису исто. 

Самоћа је живети сам. Усамљеност је 

осећати се заборављен, остављен, 

невољен, напуштен, непотребан, 

изгубљен. 

 

У сваком, најусредсређенијем 

појединцу чучи лудак. 

 

Учите да читате знакове које вам 

дошаптава Свет. 

 

Храброст је, једноставно, спремност да 

изгубиш све. 

 

Целог свог века носим сопствени 

живот на својим плећима као рањеника, у 

жељи да га спасем. 

 

Чежња одаје формат бића. 

 

Чим се посветиш рђавом – ниси. 

 

Човек, већ као младић, нагомилава 

неистину у себи. 

 

Човек је биће на испиту. 

 

Човек је биће самотиње. 

 

Човек је биће страха. 

 

Човек је једина животиња у свемиру 

која је у стању да самој себи ишчупа срце. 

 

Човек је становник Космоса. 

 

Човек је у правом свом стању, на своме 

тлу, онда кад воли, кад се радује и 

сањари, кад ради, кад мисли, или кад свој 

ход и своју самоћу усклади с мирним 

шапутањем воде и ветра, са животом који 

никуда не жури и који нам одједном 

пружи задовољство оним што ми сами 

јесмо и светом какав он јесте. 

 

Човек може, ма колико смртан, од 

смрти да спасен буде ако има у срцу 

водича. 

 

Човек неће објаснити свет системима. 

Он може свет изнети само срцем. 

 

Човеково срце једна је велика харфа у 

пољу која зуји и свира на сваком ветру. 
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Човеков циљ је да буде и остане човек. 

 

Човек одреди себи један пут, један 

задатак, један циљ и иде ка томе. 

 

Човек размишља као стабло, целим 

својим бићем: мисао је дисање ума. 

 

Човеку који остари, не преостаје 

ништа друго него да постане мудрац. 

 

Човек, учењем, пажњом, љубављу 

може ослободити сва добра која у њему 

постоје. 

 

Човек целог живота прати малер. Кад 

је млад, нема памети, кад је стар нема 

снаге; кад је млад, не слуша, кад је стар, 

не чују га; кад је млад, пије из препуне 

чаше, кад је стар, чаша се разбила; кад је 

млад, само наслућује, кад је стар, зна, али 

му не вреди. 

 

Штеточине имају власт, глобална 

безобзирност је на делу, али човек, 

срећом, још има срце. 

 

Што ће доћи, доћи ће. 

 

 

Лазар Јанић и Стеван Шарчевић 

 

Две су ствари којима будале никад 

нису задовољне. Лепота и паре. 

 

Зар гомила није понекад најбоље 

место за скривање? 

 

Само је један начин да себе учиниш 

бесмртним. Да учиниш нешто што ће 

одзвањати кроз векове. 

Свакојаког блага под божјим небом. 

 

 

Лајбниц 

 

Волети - значи у туђој срећи наћи своју 

сопствену. 

 

 

Лајош Грендел 

 

Колико се не мења свет тамо где се 

виле граде. Само се мењају станари. 

 

Није тачно да ми налазимо ону праву, 

него увек ону коју смо заслужили. 

 

Током времена човек много научи, али 

се нимало не мења. 

 

 

Лајош Кесеги 

 

Ако би једном прочитао један лист 

дрвета, ако би једном открио ко их је 

писао, утишао би се. 

 

Знање није довољно за потпун живот. 

 

Човек не може бити звезда, све остале 

могућности су очекиване. 

 

 

Ламартин 

 

Човек је пали бог који се сећа неба. 
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Лао Цетунг 

 

Ко друге победи снажан је. Ко себе 

победи јунак је. 

 

Ко друге позна тај је мудар, ко себе 

позна тај је просвећен. 

 

Ко се успне на врх планине, биће 

сасвим тих. 

 

Мудрац не задржава ништа. Другима 

даје да имају више. Што више даје то је 

богатији. 

 

Природа се служи с мало речи. 

 

Сва бића процветају и прецветају. 

Врате се своме пореклу. 

 

Умрети, а пролазност избећи: то је 

Вечност. 

 

Умримо, али ипак не пропаднимо. 

 

 

Ларошфуко 

 

Нисмо никад ни толико срећни ни 

толико несрећни, колико замишљамо. 

 

Свако се жали на своје памћење, а 

нико на своје расуђивање. 

 

Човек воли да прозре друге, али не 

воли да сам буде прозрен. 

 

 

 

 

 

Ласло Вегел 

 

Било шта да се уради, једино је важно 

да свако своју судбину честито подноси. 

 

Из егоизма се рађа морал. 

 

Када је човеку стомак пун, а има 

новаца у џепу, онда одмах јако заволи 

ред. 

 

 

Ласло Дарваши 

 

И жеља је отров. 

 

Истина је попут собе пуне људи, и 

кривац је увек онај који последњи 

напусти просторију. 

 

Јаукање говори о болу. Истински јаук 

пак о нама, истински јаук смо ми сами. 

 

Уопште није сигурно да смрт зна свој 

посао. 

 

 

Латинска пословица 

 

Бојим се човека који је прочитао само 

једну књигу. 

 

Важно је како живиш, а не колико. 

 

Врлина је сама себи највећа награда. 

 

Врлина мајке прелази на потомство. 

 

Врлину треба хвалити и у 

непријатеља. 
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Живи како можеш, кад не можеш 

онако како хоћеш. 

 

Истинско пријатељство је ретка птица 

на земљи. 

 

Књига, слобода. 

 

Колико љубави, толико духа. 

 

Најбољи је говорник онај који са 

најмање речи највише каже. 

 

Најгора је злоупотреба најбољег. 

 

Није срећан онај ко има оно што жели, 

већ онај који не жели оно што нема. 

 

Обрати пажњу на ситнице. 

 

Подучавајући и ми сами учимо. 

 

Преко трња ка звездама. 

 

Пријатеља насамо кори, а јавно га 

хвали. 

 

Пријатељ је половина душе. 

 

Треба да учиш све догод постоји 

нешто што не знаш. 

 

Треба одржати реч ако је и 

непријатељу дата. 

 

Ученом и образованом човеку живети 

значи мислити. 

 

Учи, али од учених људи; неуке сам 

поучавај. 

 

Лаура Барна 

 

Малим градовима пулсира тек једна 

улица као артерија, унаоколо су мреже 

бледи капилари странпутица. 

 

Невоље исцрпљују људе. 

 

 

Лафкадио Херн 

 

Вечити је закон у овој земаљксој 

долини суза да човек може да се игра са 

свим стварима осим са следеће три: с 

љубављу, животом и смрћу. 

 

Време није ништа друго него илузија. 

 

Док се у човеку не пробуди осећање 

личности, смрт не може да се озбиљно 

схвати. 

 

Душе су прастаре и безбројне су 

њихове године. 

 

И живот и смрт су једно исто, а 

простор и време постоје само као 

позорница и низ за вечну игру сенки. 

 

Има ли капљице која никада није била 

суза? 

 

И најсуптилније силе свемира говоре 

нам о жени. 

 

Млади имају тако јаку веру пред којом 

падају све тајне. 

 

Мушкарци и жене – то су шарене 

сенке које се крећу; а и земља под њима, 

из које су потекли и у коју ће се опет 
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вратити, није ништа друго до ли сенка. 

Само силе иза ове сенке, које стварају, 

уобличавају и све опет распршују – само 

те силе уистину постоје – и зато се не 

виде. 

 

Нико не воли живот више од Јапанца и 

нико се не боји смрти мање од њега. 

 

Образовање је у стању да формира 

карактер. 

 

Права туробност и страх од смрти 

настају у нама када се нагомилавају 

сумње и болови. 

 

Свака је суптанца, био то гранит или 

паучина, попут утваре. 

 

Сваки појединац и сви ми заједно 

нисмо ништа друго него бесконачне 

смесе фрагмената пређашњих живота. 

 

Себичност је човеку урођена, али онај 

ко јој се без сметње подаје, претвара се у 

животињу. 

 

Страст, иако је толико пута покопана, 

не може ни умрети, ни мировати. 

 

Човек не може да опстане на свету без 

туђе помоћи; он може да живи само тако 

што га други помажу и што он сам 

помаже другима. 

 

 

Ленче Стоименова 

 

Само љубав може да створи моменат 

који ће трајати вечно. 

 

Леонардо Валенсија 

 

Време је шала. 

 

 

Леонардо да Винчи 

 

Боље и мртви него без слободе. 

 

Жалостан је такав ученик који не 

надмаши свога учитеља. 

 

Љубав према врлини не подноси 

ружно и жалосно, већ може да живи 

једино уз племенито и часно. 

 

Онај који никад не пита или зна све, 

или не зна ништа. 

 

Онај ко не цени живот, није га ни 

заслужио. 

 

Права се врлина открива у невољи: 

она је попут светлости која јаче блиста 

што је ноћ тамнија. 

 

Правична похвала нагони ружне и 

рђаве особине да устукну, а буди 

успаване врлине. 

 

Свако треба да даје онолико колико 

може. 

 

Скромношћу се обуздавају пороци. 

 

Сликар који не сумња у своју 

способност мало постиже. 
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Леон Замбон 

 

Како ли се људски ум поиграва с 

човеком, у тренутку страха сватко је 

верник. 

 

 

Лесли Конгер 

 

Оно најбоље у моме образовању 

потиче из библиотеке... 

 

 

Лесли Чартерис 

 

Изглед лица може да завара. 

 

Један једини човек може да изазове на 

мегдан три армије, ако добро познаје 

крај. 

 

 

Лидија Николић 

 

Љубав је ливада на којој магарци пасу! 

 

 

Лие Цу 

 

Врсте које имају крви и дишу не 

разликују се много у срцу и души. 

 

Где да нађем још један тренутак 

заборава? 

 

Да од најстаријих дана није било 

смрти: да ли бих ја икада живео овде? 

 

Мудрац више воли оно што је 

једноумно и не осврће се на оно што је 

сличног облика. Обични људи држе се 

чврсто онога што је сличног облика, а 

остају подаље од оног што је једноумно. 

 

Нема ничег бољег у свету од оног што 

причињава задовољство и радује сељака! 

 

Обични људи хватају се за једну исту 

спољашњост у потрази за највећом 

мудрошћу, и никад је не достижу. 

 

Они који су сличног ума могу се 

разликовати по обличју. Они који су 

слични по обличју могу се разликовати 

по уму. 

 

Природна способност само-очувања 

заједничка је и за животиње и за човека – 

животиње је не уче од човека. 

 

Све што треба да урадиш ако хоћеш да 

убијеш сељака јесте да га држиш у 

доколици. 

 

Циклус удобности и тегоба је одувек 

био образац људске судбине. 

 

Човек проживи сто година, пола по 

дану, пола по ноћи. Дању, ја сам обичан 

слуга и патње мога живота су такве какве 

су. Али ноћу ја господарим над људима и 

нема већег задовољства од тога. Зашто да 

будем киван? 

 

 

Лилијана Хекер 

 

Има ствари које ни дан ни ноћ не могу 

да прикрију. 
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Лилијана Хер 

 

Издаја је увек породична. 

 

Између жене и мушкарца једини 

пакао је заборавити на искушење. 

 

 

Лима Барето 

 

Вера у смрт јача је од свих осталих, она 

извесно последња умире у људској 

свести. 

 

 

Линда Бакли-Арчер 

 

Један живот није довољан да се сагледа 

бескрајно богатство Природе. 

 

Само кроз искуство можеш стећи 

прибраност. 

 

 

Лин Јутанг 

 

Важно је да сањамо, али је подједнако 

важно да можемо да се смејемо својим 

сновима. 

 

Треба ли да уништи своју уметност 

или да дозволи да уметност уништи 

њега? 

 

 

Ли Таи По 

 

Ружама треба сунца. Женама треба 

љубави. 

 

У животу извесна је само смрт. 

Лиу Ан 

 

Срећа се окреће у несрећу, несрећа у 

срећу: овим променама нема краја, нити 

ико може да проникне ту мистерију. 

 

 

Лиу Хсианг 

 

Усредсређени на оно што је пред 

њима, [људи] не примећују опасност која 

вреба иза леђа. 

 

 

Ли Флорен 

 

Проклет нека је овај живот. Чини ми се 

да се он састоји само од штедње и страха 

за будућност. 

 

 

Ли Фу-Јен 

 

Не губи достојанство и не срамоти 

твоје другове. Буди у томе истрајан! 

 

 

Л. Н. Андрејев 

 

Издајника и непријатеља има на 

претек на све стране. 

 

Ко може да заустави лавину? Ко је тај 

који би се усудио да земљотресу каже: 

„Доста је било, нема даље!“ 

 

Људи ће постати слободни тек када 

буду научили да воле слободу. 

 

Очи и уши често варају човека. 
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Слободни су они који умиру, 

слободни су они који тек долазе на овај 

свет, слободни оно који живе у њему. 

 

 

Лоиз Мекмастер Бижол 

 

Бекство, ако му је једини мотив 

олакшање, коначни је пораз, у којем нема 

семена будуће победе. 

 

Добри људи могу да поднесу бол – 

али, само га велики пригрле. 

 

Чак и опакост има своје границе. 

 

Част се не умањује кад се дели. 

 

 

Лопе де Вега 

 

Поштовати жене дужност је сваког 

доброг човека од његовог рођења. 

 

 

Лорд Бајрон 

 

Верује се да тамо где има неке 

мистерије, има и зла. 

 

Пријатељство може и често заиста 

пређе у љубав, али љубав никада не 

замени пријатељство. 

 

 

Лорел Хамилтон 

 

Ако ставиш круну на нечију главу, то 

не значи да је та особа кадра да влада. 

 

Гласине су брзе ствари. 

Голема је разлика између мало играња 

игрица и окрутности. 

 

Девојка никад не може имати превише 

накита ни превише оружја. 

 

Жудња може прикривати много 

ствари. 

 

Земља је тврдоглаво створење и узеће 

вам за зло ако је искоришћавате. 

 

Има више начина да се изгуби женска 

наклоност. 

 

Има лепоте у свакоме од нас. 

 

Има светлости и смеха и међу 

мрачном чељади, као што има таме и 

туге међу блиставом. 

 

Јаки једу слабе. 

 

Један страшан звук вреди хиљаду 

претњи. 

 

Једна по једна катастрофа, молим. 

 

Једном дођете до тачке кад или 

прихватите ко сте и шта сте, или осудите 

сами себе да у јаду проведете све своје 

дане. 

 

Кад већ не можемо да учинимо ништа 

друго, прихватамо игру. 

 

Кад не знате шта бисте, разговарајте. 

 

Како се одлучујете за један савршен 

цвет уместо за други, ако љубав није 

битна? 
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Каткад је лажна утеха боља од 

никакве. 

 

Краљичина милост је крхка попут 

балона од сапунице. 

 

Лепота и доброта нису исто. 

 

Љубав би, као и бол, требала бити 

приватна, све док је сами не пожелите 

обзнанити другима. 

 

Људи могу умрети од глади за 

додиром. 

 

Мало мочварне воде никад никоме 

није нашкодило. 

 

Ми смо мрачно сметлиште ноћних 

мора. 

 

Моћ квари људе, а апсолутна моћ их 

апсолутно квари. 

 

Моћ квари – наравно да квари. Томе и 

служи. 

 

Небо зна. 

 

Незнање рађа страх. 

 

Не можете гледати на све стране круга. 

 

Не можеш упознати нечију културу 

мучењем. 

 

Нешто у свима нама дубоко верује да 

се зло види споља. 

 

Ни с добрим не ваља претеривати. 

 

Ништа не може боље уверити људе да 

мислите озбиљно од њихове властите 

крви. 

 

Од лукавости без опреза ћеш само 

погинути. 

 

Оне које богови желе да униште, прво 

ће отерати у лудило. 

 

Оног тренутка кад престанете да се 

испитујете, тог тренутка сте постали 

чудовиште. 

 

Опрез је боља половина храбрости. 

 

Пазите шта желите. 

 

Понекад је уверљива лаж бржа од 

нежељене истине. 

 

Понекад не можете имати љубав ако 

немате моћ да сачувате њену сигурност. 

 

Понекад није ствар у томе с колико 

моћи баратате, већ шта сте вољни с њоме 

да учините. 

 

Понекад су тврдоглавост и потреба 

једино што вас спречава да полудите. 

 

Прави спорт је преживљавање. 

 

Премда вам молитве увек буду 

услишене, не добијете увек оно што 

желите. 

 

Природа се грози вакуума. 

 

Пуко преживљавање може постати 

прилично усамљено. 
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Свака безумна мржња има корен у 

страху. 

 

Свака бол је јединствено, непоновљиво 

мучење. 

 

Свака услуга има своју цену. 

 

Свакоме је драго кад те цене. 

 

Секс ствара чудо живота. 

 

Телесне радости су благослов који се 

дели, а не проклетство од којег се клони. 

 

Тишина није лаж. Грех пропуста, али 

не лаж. 

 

То што је осмех стваран, не значи да 

му можете веровати. 

 

То што ми је понуђен месец, не значи 

да ћу преживети да га ставим у џеп. 

 

Уз сваки добитак може доћи и губитак. 

 

Често сазнате више ако говорите мање. 

 

Што сам старија, то више схватам да 

незнање можда и није благослов, али да је 

понекад боље од алтернативе. 

 

 

Лоренс Дарел 

 

Жену можете волети, можете патити 

због ње или је преточити у књижевност. 

 

 

 

 

Лоренс М. Краус 

 

Без науке, све је чудо. 

 

Док не отворимо очи и допустимо 

природи да има главну реч, сигурно 

ћемо се копрцати у својој кратковидости. 

 

Заиста отворен ум значи приморавање 

наше маште да се усклади са доказима о 

стварности, а не обрнуто, било да нам се 

последице свиђају или не. 

 

Наука мења правила игре. 

 

Природа може бити паметнија од 

филозофа или теолога. 

 

Природа обично има много богатију 

машту од нас. 

 

Природа смишља изненађења која 

далеко превазилазе она која може да 

створи људска машта. 

 

Ретки догађаји дешавају се све време. 

 

Сви смо ми, дословно, деца звезда. 

 

Чуда нису ништа друго до 

натприродна дела. 

 

Шта ће донети будућност? 

Поезију... неку врсту поезије. 

 

 

Лоу Холтз 

 

Живот је 10% онога што вам се догађа, 

а 90% онога како реагирате на то. 
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Мотивација је једноставна ствар. Само 

елиминирате оно, што вас демотивира. 

 

Никад нисам ништа научио 

причањем, него постављањем питања. 

 

Никад нисте тако добри, као што вам 

кажу, док побеђујете, али никад нисте ни 

тако лоши, као што вам говоре, док 

губите. 

 

 

Л. Тимел Дишам 

 

Човек, у свакој прилици, ради оно што 

мора. 

 

 

Лу Андреас-Саломе 

 

Свет ти неће ништа поклонити, веруј 

ми. Ако желиш да имаш живот, укради 

га. 

 

 

Луиза Лабе 

 

Прошлост нам пружа задовољство и 

више нам служи од садашњости. 

 

 

Луиз Боган 

 

Почетна мистерија која прати свако 

путовање јесте: како је путник уопште 

дошао до полазне тачке? 

 

 

 

 

 

Луис Буњуел 

 

У свету овако лоше сазданом као што 

је овај, побуна је једини пут којим се може 

ићи. 

 

 

Луис Фернандо Верисимо 

 

Жеља да не повредимо људе око нас 

налази се у корену већине друштвених 

несрећа. 

 

 

Луи-Филип Даламбер 

 

Дрво расте само ако је његово 

спаривање са земљом истинско и снажно. 

 

Играч је увек добар на резервној 

клупи. 

 

 

Луј де Бернијер 

 

Време је велики издајица. 

 

Деца виде више него ми. 

 

Жене зановетају само кад се осећају 

занемарене. 

 

Знаш ли да је детињство једино доба 

живота када нам је неурачунљивост не 

само дозвољена, већ се од нас и очекује? 

 

Историја би требало да се састоји само 

од догодовштина малих људи који су се 

нашли у њеном вртлогу. 

 

Користимо мудро свој бес. 
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Крив човек жели само да буде схваћен, 

јер када је схваћен као да му је 

опроштено. 

 

Ми имамо велике успомене. Да ли 

ћемо са њима бити задовољни или 

тужни, зависи од нас. 

 

Ми сви природи дугујемо смрт. 

 

Мушкарцима, као и стенама, треба 

много времена да попусте. 

 

Немогуће је побећи монструмима који 

те изнутра прождиру. 

 

Ништа се не постиже нестрпљењем. 

 

Свака нација има своју гамад. 

 

Свак има дужност да пружи све од 

себе. 

 

Сваки човек треба да има неку 

опсесију да би уживао у животу и много 

је боље кад је та опсесија корисна. 

 

Таштина је мајка пропасти. 

 

Трагедија испија мишиће лица док 

осмех не постане немогућ. 

 

Част и здрав разум; у светлу једног, 

оно друго је увек смешно. 

 

Част има много лица. 

 

Човек је увек будала кад је реч о 

женама. 

 

Човек показује своју праву природу 

тек кад је повређен или болестан. 

 

Човек прави грешке, бива понесен 

околностима, понекад је овца, а онда учи 

из искуства и постаје лав. 

 

 

Лутер Бурбенк 

 

Закони природе афирмишу уместо 

што забрањују. Уколико нарушиш њене 

законе сам си свој адвокат, судија, 

поротник и џелат. 

 

 

Лућијано Секи 

 

Боље живети цео живот као милионер, 

него недељу дана као сиромах! 

 

Има свакаквих људи на овом свету, а 

највише оних који избегавају порез! 

 

Не губите наду. Имајте на уму да увек 

може бити горе, много горе… 

 

Стратегијско повлачење паметније је 

од крвавог пораза. 

 

 

Лучијан Сава 

 

Срање од смрти. 

 

Што је црно нек се заборави, што је 

светло нека се на небу окупи. 
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Љ 

 

 

Љиљана Рим Живковић 

 

Вера је најјача када је најтеже. 

 

Волети значи разумети. 

 

Да бисте живели не занемарујте живот. 

 

Живот компликују лакоћа и 

једноставност. 

 

Златно руно није за сваког овна. 

 

И мудрост је лудост уколико преврши 

меру. 

 

Ко је већ рођен, ма шта био, увек је на 

губитку. 

 

Људи слободног духа су највећи 

проблем човечанства! 

 

Најтеже нам пада једноставност. 

 

Остали смо без ширине душе. 

 

Постоји могућност да се надиђе 

болест, а то је решеност. 

 

Преда мном је безброј путева, а ја 

морам правим. 

 

Само мрак све више напредује. 

 

Сви смо отисак свемирског прста! 

 

Стање лепоте па и младости је одраз 

испуњености духом. 

Уметност је неопходност свих као 

облик пуног живота. 

 

 

Љиљана Шоп 

 

Све је на свету недовршено и 

несавршено, са неке тачке посматрања, 

али зато и постоје интуиција, машта, 

снови који повезују знано са незнаним, 

пролазно са вечним. 

 

 

Љубица Арсић 

 

Понекад је шок најбоља тактика. 

 

 

Љубомир Мицић 

 

Е баш си грбав, животе мој. 

 

Зашто се уопште увек умире пре него 

се почне живети. 

 

 

Љубомир Ненадовић 

 

Све историје почињу измишљеним 

гаткама. 

 

 

Љубиша Јовановић 

 

Колико бедницима мало треба да би 

постали срећни. 
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Љубиша Митић 

 

Свему могу да одолим, осим – 

искушењу. 

 

 

Љубомир Петровић 

 

Вредност каквога човека чита се на 

његову лицу. 

 

Живот је сан, мало мање непостојан. 

 

Наше будно стање није никад тако 

будно да би могло развејати и одагнати 

сањарења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
 

 

Мадагаскарске пословице 

 

Бол је као пиринач у амбару: сваког 

дана се смањује док сасвим не ишчезне. 

 

Високо дрво навлачи на себе најжешћи 

ветар. 

 

Воли људе, људи су богатство. 

 

Доброчинство је најлепши украс жене. 

 

Како живиш, тако ћеш и умрети. 

 

Много упорности много и 

непријатности. 

 

Највећа срећа је брак из љубави. 

 

Нежењен није саветник жењеном. 

 

Неповерење је сметња љубави. 

 

Очи старца виде двоструко. 

 

Паметан извршује савете, мудар их 

одабира. 

 

Поштење може бити побеђено, али не 

може бити убијено. 

 

Прашином између два прста можеш 

замутити бокал чисте воде. 

 

Слатког има и у горком. 

 

Ум чини човека. 
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Човек је као пиринач у лонцу: час 

исплива на врх, час потоне. 

 

 

Маја Анђелоу 

 

Дечији таленат да издржи напор 

проистиче из њиховог непознавања 

алтернативе. 

 

Ништа не може да замути светлост која 

сија изнутра. 

 

 

Маја Цветковић и Никола 

Цветковић 

 

У уметницима... обистињује се 

васиона. 

 

 

Мајка Тереза 

 

Бог је пријатељ тишине: погледајте 

како природа - дрвеће, трава, цвеће - 

расту у тишини. Потребна нам је тишина 

да бисмо могли да дотакнемо душе. 

 

 

Мајкл Вајлдинг 

 

Гробље је увек исто, без обзира чија је 

машта у питању. 

 

Писци су творци снова. 

 

 

Мајк Тод 

 

Никад нисам био сиромашан, али сам 

био без новца. Бити без новаца је 

пролазно стање, бити сиромашан је 

стање духа. 

 

 

Макаров 

 

О Природо! Зар се стварно човек рађа 

окрутнији од свих дивљих звери! 

 

 

Максим Горки 

 

Живот има своју мудрост, њено јe име 

случај; она нас некад награђује, али 

чешће нам се свети, и као што сунце 

свакоме предмету даје сенку, тако и 

животна мудрост сваком људском 

поступку спрема награду. То је тачно, то 

је неизбежно, и сви ми треба то да знамо 

и сећамо се тога... 

 

Ја не знам ништа боље, сложеније и 

занимљивије од човека. 

 

Кад измлатим, опростићу. 

 

Не будите равнодушни, јер је 

равнодушност смртоносна за људску 

душу. 

 

Потказивачу први бич! 

 

Просто, а – несхватљиво. 

 

Увек је мудрост живота дубља и шира 

од мудрости људи. 
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Маноел де Барос 

 

Оно што заиста осећам је 

недовршеност. 

 

 

Мансеи 

 

На шта је налик живот? На белу 

бразду за чуном што одмиче у зору! 

 

 

Мануел Руј Монтеро 

 

Говори се пуно, а не каже се ништа. 

 

У времену када масе немају од чега да 

живе, праведници испаштају за 

грешнике. 

 

 

Мао Цетунг 

 

Где не прође метла, прашина, сама по 

себи, неће ишчезнути. 

 

Да пушке не буде, морамо се латити 

пушке. 

 

На белом, чистом листу хартије, могу 

се написати најновије и најлепше речи, 

могу се насликати најновије и најлепше 

слике. 

 

Пут од хиљаду километара започиње 

се првим кораком. 

 

Пушка рађа власт. 

 

Сиромаштво подстиче на промене, на 

борбу. 

Мараи 

 

Истински писац, ако је прави 

господин, најумесније је да према своме 

крају чита само речнике. 

 

 

Марела Зденац 

 

У детету су три срца: једно да воли, 

друго да опрашта, треће да се бори. 

 

 

Мариз Конде 

 

Бог је велик, судиће нам свима! 

 

Истина је, љубав нема своја два ока! 

 

Љубав не може да понуди никакав лек. 

 

Није добро боравити близу порока: он 

онда пређе на тебе. 

 

 

Марија Максимовић 

 

Време ме никад не разуме. 

 

 

Маријан Машо Миљић 

 

Људске су могућности бескрајне, 

стваралачке посебно. 

 

 

Марија фон Ебнер-Ешенбах 

 

Велики стварају велико, добри трајно. 
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Не називај се сиромашним зато што ти 

се нису остварили снови; заиста је 

сиромашан само онај који никад није 

сањао. 

 

Оно у шта човек верује и у шта сумња, 

једнако је значајно за снагу његовог духа. 

 

 

Марина Јадрејчић 

 

Зло се злим враћа. 

 

Отуђеним појединцем је лако владати. 

 

Снагу за пут к будућности црпимо из 

наших успомена. 

 

 

Маринко Арсић Ивков 

 

Душа ће да ми се уквари од ове 

господе. 

 

Ничија последња станица није далеко. 

 

 

Марио Варгас Љоса 

 

Измишљамо приче да бисмо могли да 

проживимо на известан начин многе 

животе које бисмо желели да имамо, када 

једва на располагању имамо један. 

 

И читање је, подједнако као и писање, 

протест против недостатака у животу! 

 

Мада машта и истина имају исто срце, 

њихова лица су као дан и ноћ, као ватра 

и вода. 

 

Марио де Андраде 

 

Несаница изазвана срећом прија. 

 

 

Марио Ловрековић 

 

Када размишљам о властитом бивању, 

када се сјетим свих дивних људи, и 

лијепих догађаја од којих је саткан, 

схватим колико живот бијаше кратак. 

Када размишљам о будалама и свим 

ружним сјећањима која ми наметнуше, 

схватим да сам бивање предуго називао 

животом. 

 

Љубав је живот ако знаш живјети. 

 

Машта као и љубав, покреће свијет. 

 

Понекад треба и заплакати; треба 

бити снажан и за емоције које ионако 

спутавамо борећи се с модерним 

бездушним чудовиштима. 

 

Различитост готово увијек резултира 

самоћом. 

 

Само велики људи раде велике ствари 

за друге, а да ништа не траже за узврат. 

 

Сваком умјетничком нереду дође крај. 

 

Смрт путује у разним облицима. 

 

Тама, мајка свих умрлих, поред нас је, 

смртно уснулих. 
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Марио Росанда 

 

Не троши ричи без потрибе. 

 

Није ни глобализација све зло. 

 

Треба знати дозирати. 

 

 

Маркес 

 

Најбољи начин на који писац може да 

служи револуцији јесте да пише што 

боље може. 

 

Најгори начин да ти неко недостаје је 

да седиш поред њега, а знаш да га никад 

нећеш имати. 

 

Не волим те због онога што јеси, већ 

због онога што сам ја кад сам поред тебе. 

 

Не плачите зато што је дошло до краја. 

Радујте се што се то уопште десило. 

 

Ниједна особа не заслужује твоје сузе, а 

она која их заслужује неће те никада 

расплакати. 

 

Није тачно да људи одустају од својих 

снова зато што старе, већ старе зато што 

одустају од својих снова. 

 

Никада немојте престати да се 

осмехујете, чак и кад сте тужни, јер неко 

може да се заљуби у ваш осмех. 

 

Ни поплаве ни пошасти, ни глади ни 

катаклизме, чак ни вечити ратови, век за 

веком, нису могли да поткопају упорну 

надмоћ живота над смрћу. 

Маркиза ди Дефан 

 

Верујете ли у духове? 

Не, али их се плашим. 

 

 

Маркиз де Сад 

 

Кад је реч о страсти, треба користити 

сва чула. 

 

Навика од десет година мора бити 

погубна за брачну ватру. 

 

Ништа се не може направити од жене 

која има новац: врлина тих дама 

углавном је условљена стањем њихове 

кесе. 

 

Од свих врлина које нам је природа 

дозволила да их примењујемо на земљи, 

доброчинство је непобитно најблажа. 

 

Од открића до освете нема много у 

једном љубоморном духу. 

 

Преварити, преварити, каква наслада 

за човека! 

 

Толико ствари може учинити да једна 

жена посрне. 

 

Увек помало треба додворити мужу 

ако желимо његову жену. 

 

Уски круг раскошних ствари мења се 

од једног доба до другог. 
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Марко Албијанић 

 

Нема греха у слободном животу. 

 

Свако је слободан да одлучи шта 

слобода њему представља... а опет. Сви 

мисле да је њихова слобода слободнија од 

слободе других. 

 

Слобода је бити слободан да одлучиш 

шта слобода теби представља... и живети 

по том начелу. 

 

 

Марко Анеј Лукан 

 

Добри закони настају из злих обичаја. 

 

 

Марко Васић 

 

Живот је један. Недељив са два. 

 

 

Марко Вучић 

 

С природом разговарамо тако да је 

уведемо у своје срце и пустимо да нас 

води кроз живот. 

 

 

Марко Миљанов 

 

Јунаштво је кад себе браним од 

другога, чојство је када другога браним 

од себе. 

 

Ко и мало добро чини, он ће и велико 

када може. 

 

 

Марко Стојановић 

 

Не можеш да не читаш – и ствараш. 

 

 

Марко Фанчовић 

 

Жив човек свашта истрпи. 

 

 

Марко Цар 

 

Слобода се љубоморно чува и брани, 

нарочито слобода од оних који су вам 

близу. 

 

 

Марко Шелић 

 

Систем ем допушта, ем предвиђа 

бунтовнике. На тај начин, регулише се 

принцип наде - а без наде вазда ништа не 

иде. Хајдучија је, дакле, систему 

добродошла. Стога остаје само једно: 

научи да функционишеш унутра и да 

што мање изневериш себе. Научи да је 

могуће спасити само душу – себи и још 

некима – не и спасити свет. 

 

 

Марк Твен 

 

Боље је заслужити част, а не добити 

потврду за њу, него примити част која 

није заслужена. 

 

Будимо захвални будалама. Да њих 

није било, ни ми остали не бисмо успели. 

 

Будите добар човек и бићете 

усамљени. 
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Веровати да сте храбри значи да јесте 

храбри. 

 

Да бисте уживали у радости морате 

имати неког с ким ћете је поделити. 

 

Да ли ико жели да буде чувен због 

своје шашавости, и да изгради славу на 

болесном уму? 

 

Држите се подаље од људи који желе 

омаловажити ваше амбиције. Ситне душе 

то раде сво време, а само заиста велики 

људи уливају вам осећај да и ви можете 

постати велики. 

 

За двадесет година, бићете више 

разочарани стварима које нисте учинили 

него стварима које јесте. Зато испловите 

из сигурне луке. Истражујте. Сањајте. 

Откријте. 

 

Избегавајте оне који омаловажавају 

ваше амбиције. То раде само мали људи 

док истински велики људи у вама 

побуђују осећај да и ви можете постати 

велики. 

 

Када се двоумите, увек реците истину. 

 

Љубав је језик који слеп може видети, а 

глув чути! 

 

Људска раса има само једно заиста 

ефективно оружје – то је смех. 

 

Није ми слатко пливање кад нема ко 

да ми га забрањује. 

 

Околности стварају човека, а не човек 

околности. 

Оно што свако о себи самом мисли, 

одређује његову судбину. 

 

Постоји неколико добрих начина 

којима ћемо се одбранити од искушења, 

али најсигурнији је ипак кукавичлук. 

 

Поступајте исправно и увек ћете 

падати у очи. 

 

Право, истинско непоштовање 

испољава се у презиру према верском 

убеђењу другог човека. 

 

Тајно врело самог хумора није радост 

већ туга. На небу нема хумора. 

 

Срце пуно љубави је право благо, 

једино благо, и разум без њега је 

ништаван! 

 

Уколико један човек мање зна, већу 

ларму диже. 

 

Улога пријатеља је да буде уз вас кад 

грешите. Кад сте у праву сви ће бити 

поред вас. 

 

Храброст представља обуздавање 

страха, превлађивање страха, али не и 

одсуство страха. 

 

Човек који износи неку своју идеју је 

чудак – све док се не докаже да је био у 

праву. 

 

Човек који не чита добре књиге није у 

предности у односу на човека који не 

чита књиге уопште. 
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Човек с новом идејом је лудак све док 

та идеја не успе. 

 

Што је љубав већа, то је трагедија 

извеснија. 

 

 

Марк Шагал 

 

У нашем животу, као на сликаревој 

палети, постоји само једна боја која 

животу и уметности даје смисао. То је боја 

љубави. 

 

 

Марлен Дитрих 

 

Једини пријатељи достојни пажње су 

они који могу да вас позову у четири сата 

ујутро. 

 

 

Мароканска пословица 

 

Ако имаш циљ, наћи ћеши пут. 

 

 

Марсел Пруст 

 

Бол битно мења стварност, као и 

пијанство. 

 

Говоримо због других, али ћутимо за 

себе. 

 

Живи су само покојници који још нису 

преузели ту функцију. 

 

Истину не можемо да примимо ни од 

кога, него је једино можемо сами 

стварати. 

Лењи дух не би могао ништа да извуче 

из чисте самоће пошто је неспособан да 

сам протресе сопствену стваралачку 

активност. 

 

Научи да гледаш! 

 

Није нам потребна катаклизма да 

бисмо данас волели живот. 

 

Постоје извесне особе, које нека врста 

лењости или испразности спречава да 

спонтано уроне у најдубља подручја 

сопственог бића. 

 

Сва наша унутрашња добра, све наше 

прошле радости, све наше боли, вечито 

су у нашем поседу. 

 

Свет није створен једанпут, него 

онолико пута колико се пута појавио 

неки оригиналан уметник. 

 

У окриљу нормалног живота нехај 

гуши жељу. 

 

 

Мартин Лутер Кинг 

 

На крају живота нећемо се сећати речи 

наших непријатеља, већ ћутања наших 

пријатеља. 

 

Ништа није трагичније него срести 

особу која је остала без даха, изгубљена у 

лавиринту живота. 

 

Мартин Лутер Кинг Млађи 

 

Увек је право време да се уради оно 

што је исправно. 
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Марфи 

 

Ако вам је срце сломљено, покупите 

парчиће. Увек ће се наћи неко ко би 

пожелео да их поново састави. 

 

Ако волите неког, пустите га да иде. 

Ако вам се не врати, није вас ни био 

вредан. 

 

Ако имате здрав разум, не морате да 

размишљате. 

 

Ако хоћете да стекнете непријатеље, 

покушајте нешто да промените. 

 

Брак представља врхунске теразије. 

 

Веруј, али провери. 

 

Врлина је сама себи казна. 

 

Врлина не захтева надокнаду – она је 

сама себи награда. 

 

Глупост се не лечи. 

 

Господин – то је стрпљив вук. 

 

Грешити је људски и просто је 

божанствено. 

 

Добро место одакле треба почети, 

управо је оно на којем се налазите. 

 

Заборави и памти. 

 

Имагинација је важнија од знања. 

 

Једини начин да утврдите границе 

могућег јесте да их прекорачите. 

Како бисте ишли напред, чешће 

гледајте за собом, иначе ћете заборавити 

одакле сте пошли и куда идете. 

 

Љубав долази без најаве. 

 

Љубав је отвор на срцу. 

 

Љубав од свих нас чини вернике. 

 

Људи желе да мењају, не да се мењају. 

 

Мале ствари указују на велике 

разлике. 

 

Најбоље ствари на свету су бесплатне - 

и вреде сваку пару. 

 

Најважније ствари увек су једноставне; 

једноставне ствари увек су тешке. 

 

На свету има много ствари због којих 

би разумна особа пожелела да остане 

неука. 

 

Ниједно добро дело не пролази 

некажњено. 

 

Ништа није тако лако као што изгледа. 

 

Папир је много вреднији од оног чему 

је намењен. 

 

Постојаност је последње прибежиште 

оних без маште. 

 

Препреке у љубави само је појачавају. 

 

Свако верује у љубав, а ипак сви се 

питају да ли постоји. 
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Свако може да држи кормило у руци, 

кад је море мирно. 

 

Све се дешава с разлогом. 

 

Све што може да пође наопако, поћи 

ће наопако. 

 

Скривена мана никад не остаје 

скривена. 

 

Тек неколицина стиже до нивоа 

просечности. 

 

Увек постоји још једна грешка. 

 

У вечном рату полова, жене су већ 

победиле. 

 

Човек може да буде срећан с било 

којом женом све док је не заволи. 

 

 

Марша Норман 

 

Снови су илустрација из књиге коју 

ваша душа пише о вама. 

 

 

Масару Емото 

 

Разумети воду значи разумети космос, 

чуда природе и сам живот. 

 

 

Махабхарата 

 

Срећа је резултат наших исправних 

напора. 

 

 

Махатма Ганди 

 

Дух ненасиља је нешто најзнчајније у 

животу. 

 

Морамо да будемо отвореног ума. 

 

Прво ће ти се смејати, потом ће те 

игнорисати, онда ће се борити против 

тебе, затим ћеш победити. 

 

Тешкоће обликују човека. 

 

 

Махатма Кут Хуми 

 

Врата су увек отворена кад прави 

човек покуца. 

 

Да ли би читав живот једног човека 

био довољан да задовољи читав свет 

скептичара? 

 

Жестина животњских страсти склона 

је да угуши сваку духовност. 

 

Земља није само бојно поље физичких 

него и моралних снага. 

 

Као што је сиви стари век имао више 

од једног Сократа, тако ће тама 

будућности родити више од једног 

мученика. 

 

Ко жели да развије заставу мистике, тај 

мора другима да служи као пример. 

 

Ко жели да прекорачи границе 

видљивог света, тај не може о томе да 

издаје прописе. 
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Мистерије нису никада продрле у 

опсег широке публике. 

 

Наш се век заноси чудима. 

 

Први задатак Друштва је 

филантропија. 

 

Предрасуде света морају да се 

савладавају корак по корак, а не једним 

ударцем. 

 

Пут није никада затворен, али што је 

више неко пре тога погрешио тим ће га 

теже наћи. 

 

У животу сваком материјалног атома 

или молекула долази час, било из овог 

или оног разлога, када се и последња 

искра Духа или кретања, односно живота 

– зовите то како Вам драго – повлачи. 

 

Хроника нашег модерног времена не 

разликује се много од оних које јој 

претходе. 

 

Циклуси морају тећи својим токовима. 

 

Човек може своју будућу судбину сам 

да обликује ако то само хоће. 

 

Човек мора бити задовољан са 

мрвицама Знања које случајно падају на 

његов пут. 

 

 

Махил Иљин и Евгениј Сегал 

 

Мучно и полако, нове мисли побеђују. 

 

 

Мацуо Башо 

 

Велики уметници живе у складу са 

променама у природи, дружећи се са 

четири годишња доба као с пријатељима. 

 

Живот је конак на путу. 

 

Праћење тока природе није ни 

религијски став нити примитивни 

анимизам, већ естетски став. 

 

 

Машадо де Асис 

 

Друштвени и људски ред понекад је 

могуће успоставити једино уз помоћ 

неправде, а понекад и суровости. 

 

Немаштина уме да заслепи. 

 

Није свој деци суђено да преживе. 

 

Новац такође уме да боли. 

 

Смех се лако вари. 

 

 

Меј Сартон 

 

Они који само напросто живе, чине 

злочин. 

 

 

Мелани Раб 

 

Време је надрилечник. 

 

Време је силна и нежна река. 

 

Пут из страха води кроз страх. 
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Страх није ваљан изговор да се нешто 

не учини. 

 

 

Мелвиј Дјуи 

 

Камен темељац образовања није само 

вештина читања, већ је неопходно знати 

како извући значење и смисао са сваке 

штампане странице. 

 

 

Менкен 

 

Мушкарци и жене се слажу само у 

једном – ни они, ни оне не верују женама. 

 

 

Менци 

 

Осећај беспомоћности је почетак 

врлине. 

 

 

Мери Чолмондели 

 

Са сваком годином живота све више 

сам убеђен у то да смо живот највише 

протраћили кроз љубав коју нисмо 

дали... себичну разборитост која избегава 

ризике... 

 

 

Мери Шели 

 

Долази време кад је бол пре 

задовољство него потреба. 

 

Жена може бити хиљаду пута 

пакоснија него мушкарац. 

 

Живот је упоран и најчвршће се држи 

тамо где је највише мрзак. 

 

Зар да поштујем човека кад ме он 

презире? 

 

Како је знање чудно! Прионе за 

човека, кад га је једном дохватило, као 

лишај за стену. 

 

Како је много срећнији човек који 

верује да је његово поље рада цео свет 

него онај који тежи да постане већи него 

што то допушта његова природа. 

 

Како су променљива наша осећања, и 

како чудна та наша упорна љубав према 

животу чак и у највећој несрећи! 

 

Како су пусте људске жеље! 

 

Можеш ме учинити најнесрећнијим од 

свих људи, али ме никад нећеш натерати 

да будем низак у сопственим очима. 

 

Можеш уништити друге страсти, али 

остаје освета. 

 

Наши другови из детињства увек 

имају над нама неку моћ коју ретко може 

постићи пријатељ кога касније стекнемо. 

Они познају нашу детињу нарав која се, 

ма како да се доцније измени, никад 

сасвим не изгуби. 

 

Ништа у тој мери не доприноси 

смирењу духа као постојан циљ – тачка у 

коју душа може да упре своје 

интелектуално око. 
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Патње могу да отупе и најобичнија 

људска осећања. 

 

Постоји само један начин да се савлада 

осећање бола, а то је смрт. 

 

Пренећу мисли на хартију; али то је 

бедни начин саопштавања осећања. 

 

Разни догађаји у животу не мењају се 

тако брзо као људска осећања. 

 

Савршено људско биће треба да 

сачува миран и сталожен дух, и да никад 

не дозволи да страст или нека пролазна 

жеља поремети његов мир. Сматрам да 

ни жеђ за знањем није изузетак од овог 

правила. 

 

Сви људи мрзе несрећнике. 

 

Сигурно и доброћудно магаре, иако 

му је понашање грубо, заслужује боље 

поступање, а не ударце и проклињање. 

 

Снове треба одржавати. 

 

Таква је загонетка човек – рођен да 

нестане. 

 

Тако су чудно саздане наше душе, и 

тако слабим спонама смо везани за срећу 

или пропаст. 

 

Тражите срећу у спокојству и 

избегавајте славољубље. 

 

Треба не само да подижем дух других 

већ да понекад подржим и свој, кад 

њихов попушта. 

 

Човек је рођен да пропадне. 

 

Човече како ништа не знаш, а 

поносиш се својом мудрошћу! 

 

Шта може зауставити човеково 

одлучно срце и чврсту вољу? 

 

 

Метју Скелтон 

 

Најбезбедније место да се сакрије лист 

јесте у шуми. 

 

Неке књиге остају уз тебе дуго пошто 

их прочиташ, задржавају се у 

непрочишћеним кутцима свести. 

 

Нема ничег оданијег и истинитијег од 

писане речи. 

 

Прошлост је, изгледа, неразрешива 

загонетка, која се вечито изнова пише. 

 

 

Метју Костело и Нил Ричардс 

 

Колико глупи могу да буду чак и 

најумнији људи! 

 

 

Меша Селимовић 

 

Задовољан сам што сам проживео 

животни век, а никоме нисам нашкодио. 

Оно што је мени штете нанесено, давно 

сам заборавио; губитак је лакше поднети 

него кајање. 

 

Зло се само снагом доказује, све остало 

памећу. 
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Кад би Бог кажњавао за свако учињено 

зло, не би на земљи остало ни једно живо 

биће. 

 

Кад ми је тешко, бежим у самоћу; кад 

ми је још теже, тражим добре људе. 

 

Најгоре је кад људи ћуте, кад се не 

објасне, па свака сумња има права на 

живот. И моја и твоја. 

 

Незадовољство је као звер: немоћна 

кад се роди, страшна кад ојача. 

 

Не можемо уништити све што волимо; 

увек ће остати могућност да нам то 

униште други. 

 

Пријатељство се не бира - оно бива, ко 

зна због чега, као љубав. 

 

Разуман се храни да живи, а луд живи 

само да се храни и гоји. 

 

Рђави људи мрзе и уметност и 

филозофију, јер обе иду за истим и јер су 

чисте. 

 

Свакоме ћу признати право да ме 

превари - осим пријатељу! 

 

Требало би убијати прошлост са 

сваким даном што се угаси. Избрисати је 

да не боли. 

 

 

Мигел Анхел Астуријас 

 

Моја је мисао јача од зидова. 

 

Никада није било прекида стварања. 

Образ – футрола за сузе. 

 

Срца су као и лопови – не враћају 

заборављено. 

 

Тешко је постати члан породице. И 

лако. 

 

 

Мигел Серано 

 

Увек ми се чинило да књиге, као и 

људи, имају своје посебне судбине. Оне се 

крећу ка људима који их очекују и стижу 

до њих у право време. Сачињене су од 

живе материје и настављају да 

осветљавају таму дуго после смрти својих 

аутора. 

 

 

Мија Алексић 

 

Од смеха до суза један је корак. 

 

Увек почињи све испочетка! 

 

Цени реч, али и ћутање. 

 

 

Мијамото Мусаши 

 

Без знања о другима тешко да човек 

може спознати сам себе. 

 

Вода представља наш модел и наш ум 

треба да се претвори у воду. Вода се са 

лакоћом прилагођава квадратном или 

кружном суду, постоји као једна кап или 

као огромни океан. 
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Главни задатак сваког човека је да у 

животу искористи све могућности које 

стоје пред њим како би се усавршио у 

ономе што ради и тиме дао допринос 

универзуму. 

 

Дотакни се свих уметности. 

 

Када ратник једном схвати природу 

борилачке вештине, он је пушта. Она има 

своју слободу. 

 

Морате схватити као дужност да 

пажљиво и стрпљиво размишљате, 

покушавајући да победите данас оно што 

сте били јуче, побеђујући некога ко је 

испод вас сутра и побеђујући некога ко је 

јачи од вас следећег дана. 

 

Постоје два начина гледања на ствари, 

кан (посматрање) и кен (виђење), очи кана 

су лажне, очи кена су слабе. 

 

Прихвати све онако какво јесте. 

 

Пут од десет хиљада миља почиње 

једним кораком. 

 

Са великог места спознаје се мало, из 

плитког се креће ка дубини. 

 

Сачувај се за старе дане. 

 

Сваки човек је део универзума. 

 

Све је тешко када се проба први пут. 

 

Спознајом онога што јесте, спознајемо 

оно што није. 

 

Способност да се победи један човек, 

способност је да се победе сви људи на 

свету. 

 

У свему постоји ритам. 

 

 

Мика Антић 

 

Људи се поштују речима, а воле 

ћутањем. 

 

 

Микеланђело 

 

О, боже, дај да живим више него што 

могу! 

 

 

Микеланђело Антониони 

 

Жене су као наше сенке. Када бежимо 

од њих трче за нама, када ми трчимо за 

њима, беже од нас. 

 

 

Миклош Молнар 

 

Једном се живи, једном се мре! 

 

Императив номада житеља космоса: 

преседај! 

 

 

Милан Беговић 

 

За љубомору између двоје људи не 

мора да постоји онај трећи. 
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Милан Б. Поповић 

 

Бар понекад, бар на трен – живимо ли? 

 

Ваш живот је сигуран ход по танкој 

жици. 

 

Верујем тишини. 

 

Да ли сам жив у мраку и светлости, у 

животу, у смрти? 

 

Докле год ми мир савест грли, ја не 

познајем страх. 

 

Док душе ноћу лутају, можете ли са 

сигурношћу тврдити да је ваша још увек 

ту? 

 

Допустите души да удахне. 

 

Живот је замка за људе. 

 

Залогај бивствовања продужава 

испрекидану нит искушења и спасења. 

 

Ја и јесам сањар својих снова 

заточеник. 

 

На кори хлеба и оловци преживети 

најгоре године! То је уметност! 

 

Ништа без срца. Тако је и у љубави и у 

животу. 

 

Овде ни речи више не говоре. 

 

Ово је само почетак борбе која не 

престаје. 

 

Песници умиру најтише. 

Питања је исувише, једно је 

суштинско. 

 

По танкој жици сигурне мисли ходају. 

 

Прави пут је увек бољи од кривог, јер 

избегавате кривине и бесомучно витлање 

воланом. 

 

Преживети најгоре године уз уметност 

– то је уметност! 

 

Савести својој ја јесам најбољи друг. 

 

Свако своје живљење проживљава. 

 

Стих премали јесте за димензију срца. 

 

У тишини је суштина. 

 

 

Милан Будимир 

 

Живот је истовремено и трагедија и 

комедија. 

 

И у најмањем делићу постоји потпуна 

и цела природа. 

 

Само је слобода свој ред и стога је 

савршено немогуће добити слободу од 

неког другог или од туђина, него само од 

свог или себе самог. 

 

Смех је убојито оружје против демона 

смрти и поуздани и непресушни извор 

живота. 
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Милан Ђорђевић 

 

Све што је можда битно на крају ипак, 

ипак нестане. 

 

Време ће свима нама пресудити, што 

год радили, па биле то мале, обичне или 

такозване велике, историјске и сличне 

ствари. 

 

И време, црни бездан, све прогута. 

 

Прашина је дуготрајнија од камених 

храмова, големих и раскошних дворова 

или крхких тела разноликих живих бића. 

 

 

Милан Живановић 

 

Науке и иновација нема без уметничке 

визије. 

 

Образовани су со соли земљине, али је 

свет ипак празнина и пустош. 

 

Од сваке врсте тренутне/мале среће 

извеснија је физичка патња, празнина и 

смртоносна досада. 

 

Победа тражи крв и жртве на куб. 

 

Ратови и револуције не једу само своје 

инспираторе/децу него постепено 

укидају и појам човека. 

 

Сваки рат/револуција има своје 

романе и свог романописца. 

 

Човек нашег времена не сме да се 

заварава илузијама. 

 

Што више успеха, то више 

прљавштине. 

 

 

Милан Ивковић Милаја 

 

Ђаво не оре и не копа, него о злу ради. 

 

Кад морам сам остарити, што би се 

џаба женио! 

 

Кад нема века нема ни лека. 

 

Ништа ти Бог не даде. 

 

 

Милан Јовановић 

 

Мање се цени више. 

 

 

Милан Катић 

 

Катарза се обично налази на помало 

неочекиваним местима. 

 

 

Милан Кундера 

 

Детиње чежње одолевају свим замкама 

зрелог духа и надживљавају га често све 

до дубоке старости. 

 

Игра је за играча замка. 

 

Иза среће одмах вреба сумња. 

 

Код мушкарца који јој припада жени 

увек смета много више ствари него код 

туђег човека. 
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Постоји некакав спољашњи изглед 

жене, који такозвани укус малог града 

погрешно тумачи као лепоту. А затим, 

постоји стварна еротска лепота жене. 

Наравно, није мала ствар препознати 

такву лепоту на први поглед. То је - 

уметност! 

 

Радост због присуства вољеног човека 

заправо се најлепше може доживљавати у 

самоћи. 

 

 

Милан Милетић 

 

Ни једна наука не може без 

имагинације. 

 

 

Милан Р. Симић 

 

Биће се губи у стварности, стварност 

нестаје у дубину времена. 

 

Бог је створио Свет, вештину учења о 

свету препустио је нама. 

 

Где се тачно брише граница између 

овог и оног света? 

 

Добри приповедачи имају увек шта да 

кажу. 

 

Есеј – размена умних дарова на 

највишем нивоу. 

 

Живимо у свету све грубљег 

неразумевања. 

 

Живот је дар онолико колико је и 

казна. 

„Жив“ си онолико колико трајеш у 

сећањима! 

 

Ех, Црква! Њој увек смета некакав 

ђаво! 

 

... и тачно јесте да од Самоће до 

Усамљености најдужи је пут! 

 

Једино лаж уметника није потпуна, јер 

он измишља само себе. 

 

Како се држати пред великим 

мислиоцима? Поносно у понизности! 

 

Ко је измислио тишину? 

 

Људи умиру – њихова дела не. 

 

Музејско благо је част града, а част с 

ене продаје. 

 

Најтеже освајање је освајање 

унутрашњег света, сопственог света. 

 

На нама је да будемо различити! 

 

Научили смо се разговору са 

покојницима заборављајући да 

разговарамо са живима! 

 

Нема битнијег тока од тока мисли! 

 

Одговори су ту, само ако смо кадри да 

их прихватимо! 

 

Они који сумњају, треба да виде! 

 

Плодови наше најдаље будућности, 

никли су из семена наше најдаље 

прошлости. 
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Покренути свемир, у томе и јесте сврха 

врхунске књижевности. 

 

Постојање је настало у непостојању. 

Рођени смо у непостојању, живимо у 

непостојању. Умиремо у непостојању. 

Трајемо у непостојању. Како нам то 

успева? 

 

Равнотежа: и да је Лепота прелазна, 

постојала би Ружноћа. 

 

Сама смрт није најозбиљнија и 

најдоследнија претња. Пре ње, примарне 

претње, претња је обесмишљеног Доба 

живота. 

 

„Свемир“ је једна од најсочнијих речи 

после које је недовољна само једна тачка... 

 

Свет је много мањи него што мислимо! 

 

Све што спознам у својој потпуној 

усамљености, то јесте оно што сам одувек 

морао да знам. 

 

Сви пишемо једну књигу! 

 

Учење не познаје журбу. 

 

Хорхе Луис Борхес је својим кратким 

причама покорио књижевну светлост и 

освојио књижевну висину. 

 

Читав Свет постаје провинција. 

 

Човек који не жали и није човек. 

 

Што смо наивнији, то смо и 

маштовитији! 

 

Милан Чакар 

 

Време живота је и време кретања. 

 

 

Мил Дандоло 

 

Звезде са неба падају у срца, у срца 

чиста, срца добрих људи. 

 

Куд то звезде лете? 

 

 

Милена Бенини 

 

Време никоме није исто. 

 

Кад годинама глумиш најгорег у селу, 

с временом ти неке способности доиста 

зарђају. 

 

Се мореш, кат мораш. 

 

 

Милена Маглић-Јовановић 

 

Бајке... редовно показују да се снови 

остварују само онима који то својим 

делима заслужују. 

 

 

Милена Стојановић 

 

Човек не постаје мудар читајући 

двапут, већ често. 

 

 

Миленко Вучетић 

 

Линије живота вечно нам вуку други. 
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Много је ситних и неважних, а још 

више крупних и важних потеза, које 

човек чини без смисла и циља, 

одређујући им касније сврху и значење. 

 

 

Миленко Пајић 

 

Заљубљеном човеку никад није много 

љубави. 

 

Нисам сам, мада је сваки старац 

усамљен пред вратима Закона. 

 

 

Милета Јакшић 

 

И то је извор многих празноверица: та 

месечина, несрећна месечина. 

 

 

Милица Јанковић 

 

Мисли су човекова крила. 

 

Тако се мало познају лекари и 

болесници. 

 

 

Милица Цинцар Поповић 

 

Ако један пагански бог има два лица, 

колико ли их тек онда има човек. 

 

Бивствовање у склоништу није живот. 

 

Глад брише морал, образовање, памет, 

све. 

 

Живот је, у ствари, једноставан. Ако 

корачаш напред путем којим си кренуо. 

 

Животна мисао је оно за шта имамо 

талента, енергије и способности. 

 

И ћутање има неког смисла. 

 

Једина права лепота за коју човек зна 

јесте лепота осмехнутог лица вољене 

жене. 

 

Када је душа срећна, цео свемир 

весели се са њом. Кад душа пати, цео 

свемир покушава да је утеши. 

 

Када се пронађе љубав све дође на 

своје место. 

 

Када ти се срце расцепа на комаде, цео 

свемир покушава да те утеши и шаље ти 

награде, успехе, љубав... Љубав свих, 

осим оног који ти је потребан. 

 

Код нас у земљи не постоји много 

магија које су јако важне. Једна од њих је 

приповедање. 

 

Лепе жене морају да се удају рано, или 

ће пропасти у својим страстима и 

изгубити себе у својим жељама. 

 

Љубав је када видиш очима другог. 

 

Љубав. Мудрост. Воља. Делотворност. 

 

Људи цене победнике, али им сувише 

завиде, да би били инспирисани њима. 

 

Мораш да научиш како да се носиш са 

злом. 
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Не можеш да направиш следећи корак 

док не завршиш претходни. 

 

Нико не може да нас малтретира 

уколико ми то не желимо. 

 

Перпетум мобиле је све оно што иде 

на једну енергију – а то је љубав. 

 

Победе се не задобијају бежањем. 

 

Поновљене грешке плаћају се скупље 

од оних првих. 

 

После љубави мора да уследи мудрост 

како би човек знао шта са љубави да 

ради. 

 

Природа обично помаже човеку да 

испуни свој задатак, само што то човек не 

уме да препозна. 

 

Свако може све да научи само ако у 

себи има чврсту вољу. 

 

Срећа је најбољи поклон. 

 

Судбина никад не пропусти да свакога 

припреми за задатке које му намени. 

 

Токови мисли лакше струје када је тело 

заузето ходањем. 

 

Хармонија је најмоћнија снага 

универзума. 

 

Целим овим светом влада само једна 

прича. 

 

Цео свет у којем живимо је један 

перпетум мобиле. 

Човек може да баци и две трећине свог 

живота ако остане довољно вредног да 

оправда његово постојање. 

 

 

Милић од Мачве 

 

Можда је ова планета пакао неке друге 

планете? 

 

 

Милка Кнежевић Ивашковић 

 

Ствари крену низбрдо када се томе 

најмање надате. 

 

 

Милован Витезовић 

 

Глупости су опасне кад се говоре 

побуњеним студентима. 

 

Кад човек крене у погребне поворке, а 

то је негде на врхунцу младости, све је 

чешће и чешће на гробљу и све се више у 

поворкама помера напред. Све је ближи 

сваком новом покојнику, док га најзад не 

понесу они што иду иза. Има ли тромијег 

и дужег маратона? Има ли маратонаца 

вољнијих да што дуже издрже? 

 

Људски шапат не прашта као шапат 

богова. 

 

Моја радозналост је већа од сваке 

опасности. 

 

Политика је удес. 
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Савршен злочин... није кад се не 

открије злочинац, већ кад се никад не 

открије злочин. 

 

Срце једног државника треба да буде у 

глави. 

 

У новине се слаже сам живот, олован и 

тежак. 

 

У револуцијама постоје две врсте 

људи: они који их дижу и они који се 

њима користе. 

 

Што је слатко, нека дуже траје. 

 

 

Милован Глишић 

 

Година је свагда родна, а бог даје кад 

се ради. 

 

Данас се све изопачило. 

 

Данашња браћа гледе како ће један 

другом ногу подметнути и врат му 

скрхкати. 

 

Данашњи људи воле отићи у механу, 

ваздан дангубити, опити се и истрошити 

с којекаквим локмашима него доћи код 

свога најближег рода. 

 

Данашњи нараштај све иде и ради 

једно другом о глави. 

 

Данашњи свет све гледа само за свој 

шпаг. 

 

Некад су се људи много боље пазили, 

марили један за другог, одлазили један 

другоме и братски јели оно мало соли и 

хлеба, што им је Бог дао. 

 

Нема више оне љубави и братства, што 

некад беше. 

 

Ни црвак под кором није самотан... 

 

Рђава су времена настала. 

 

Што науми, не одуми лако. 

 

 

Милован Данојлић 

 

Људи највише мрзе оно чему највише 

завиде. 

 

То је оно што се, ваљда, зове нахануће: 

то, кад себе осетиш као неког другог. 

 

Човек из подлости и страха од самог 

себе, филозофира. 

 

 

Милорад Ђурић 

 

И звер зна шта је добро дело. 

 

И човек кад се смеје – отвори уста, 

покаже зубе. 

 

Љубав и зверињи ум снажи. 

 

Љубав према човеку и звери 

преображава. 

 

Нема пса као што је вук! 
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Ни у шта човек толико не сумња као у 

љубав и верност. Зато је човек и стога је 

из раја прогнан, занавек. 

 

О човеку брину и Бог и враг, свако на 

свој начин. 

 

 

Милорад Миле Јанковић 

 

Све опет утихну, као што увек бива. 

 

Прича може и из лаже и из памети. 

 

 

Милорад Грујић 

 

Не ваља жене много питати. 

 

Није пристојно да на пазар изнесем 

своје љубавне јаде. 

 

Спасавање кроз туђу уметност. То је 

једнако лепо као и кроз своју... и једнако 

ретко. 

 

 

Милорад Павић 

 

Не видим зашто би садашње време 

морало преносити у све даље време које 

следи увек исту количину и исту врсту 

времена? 

 

Постоји у сновима свих нас неко 

полувреме или међувреме и ми у њему 

стојимо иако оно тече, а понекад оно се 

заустави, а ми се суновратимо кроз њега. 

 

Тајна је увек старија од истине. 

 

Циљ није најбитнији у животу. Живот, 

међутим, нећеш провести на циљу него 

на путу до циља. Зато је важније какав си 

пут изабрао, а не какав циљ имаш. 

 

 

Милорад Поповић Шапчанин 

 

Свет као свет, рад је сваком прикачити 

ма најмање репића... 

 

 

Милосав Јелић 

 

Има неке сете и у пролећном 

лепршању. 

 

Тако је топло међу срцима овога света. 

 

 

Милосав Ђалић 

 

Све је, већма, попримило укус горуће, 

проживљене приче, која је завршена, као 

туговање. 

 

 

Милош Антић 

 

Највећа снага се исказује срцем. 

 

 

Милош Живановић 

 

Бити обавештен или образован, 

талентован у оквирима малих средина, 

нуди самозадовољавање, не и живот. 

 

Добићеш онолико колико си себе дао 

и ни грама више. 
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Жеља за што већим адреналином 

једина је константа живота без смисла. 

 

И најбољи међу нама морају усмерити 

своју енергију на стварање коцки јасно 

дефинисаног пута. 

 

Истинска храброст је бити свестан 

свега око нас, осећати страх, али и поред 

тога говорити, а не покорно блејати. 

 

Миленијум прође, деведесете никад! 

 

Неопходно је да се пре него што се 

крене у јуриш на ружну слику 

стварности човек преиспита колико је и 

он сам креатор такве стварности својом 

недовољно усмереном активношћу, 

погрешној свести о свом дешавању. 

 

Површност је предзнак глупих 

закључивања. 

 

Сцена не постоји док се не примети 

ван својих оквира, а за такво 

примећивање неопходно је гурање и 

туђих, осим сопствених, мишљења у први 

план, јасно дефинисане идеје и циља, као 

и компактност. 

 

Увек ће бити девојчица и дечака који 

пате за оним што нису и зато улазе у везу 

са људима који не припадају панорами 

њихових живота. 

 

У ћутању није истина. 

 

 

Милош Латиновић 

 

Има неких дана када ти се све згади... 

Милош Лукић 

 

Чудно какве савезнике ствара 

заједнички непријатељ. 

 

 

Милош Н. Ђурић 

 

Дух може сачувати своју слободу ако 

се само служи својом снагом. 

 

Оно што се заогрне звуком свемоћно 

је. 

 

Развитком свога духа човек се диже 

изнад природе. 

 

Страх од смрти се никад не стишава. 

 

Ум је једини извор из којег се црпе 

снага. 

 

Услед свих промена, превртљивости и 

несталности живота треба сачувати 

унутрашњу слободу и одржати снагу 

своје сопствене истине, јер се тиме 

најбоље може одолевати ударцима 

спољашњих моћи и притиску ненаданих 

и незаслужених недаћа. 

 

 

Милош Ристић 

 

Песнике убија живот, зато и беже у 

речи. 

 

Милош Секулић 

 

Сваки угао један свет, сваки свет један 

живот, сваки живот један угао. 
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Милош Фолић 

 

За мене су се више силе већ 

побринуле. 

 

И ја стварам – кроз рушење. 

 

И од најгорег има гори који пати и 

ћути. 

 

Кајање ће те уништити. 

 

Какав је то човек који се мири са 

постојећим стањем и не бори се са 

такозваном судбином. 

 

Космос је пун празних речи које 

повремено затрепере у етру. 

 

Неке навике остају навике, неке 

превазилазе своју сврху и постају нешто 

више, суптилније – осећај. 

 

Не осећам да стварно постојим. 

 

Нови дан, нова искуства. 

 

Пакао је празан – сви су овде. 

 

Писање ми није само хоби већ и начин 

живота. 

 

Пишем о ономе што ми се дешава, 

дешава ми се оно што пишем. 

 

Покушај да живиш нормално и без 

кајања. 

 

Све се окреће, креће и враћа у 

првобитни положај. Док не проникне у 

своју суштину. 

Све што показујемо су дугине боје 

којима скривамо своје право Ја. 

 

 

Милош Црњански 

 

Има ствари које тако дуго сачувају у 

себи оно што је прошло. 

 

Најбоље су оне књиге које нису 

написане. 

 

Ништа не може остати неостварено. 

 

Све мора из мира у постојање. 

 

Случај је најбољи могући режисер. 

 

У мени је могућност звезде, што вечно 

сја. 

 

Умире камен, а камоли човек. 

 

 

Милош Чироканица 

 

И сенке умиру. 

 

 

Милтон Берл 

 

Ако ти повољне прилике не куцају на 

врата, направи врата. 

 

 

Милунка Николић 

 

Рад је једна врста одговорности према 

себи и свом постојању. 
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Милутин Миланковић 

 

Када једном уловиш крупну рибу, 

ситније ти више нису занимљиве. 

 

 

Милутин Чолић 

 

Пред узвишеном смрћу, сви су мали. 

 

 

Миљан Марковић 

 

Ако постоји жеља, за остало ћеш лако. 

 

Свака борба је вредна труда. 

 

Свака велика организација има мачке 

и мишеве, као и пацове. Против тога се 

не може. 

 

Чудно је то како неке тренутке имаш 

потребу да проживиш поново. 

 

 

Миња Пејановић 

 

Нема ништа ништавније, али ни 

болније од чисте хартије. 

 

 

Миодраг Булатовић 

 

Ништа немаш од кајања. 

 

 

Миодраг Зупанц 

 

Учење је мучење. 

 

Неке ствари се сазнају и без учитеља. 

Ни једна тајна никад не остаје 

неоткривена. 

 

Понекад је веома тешко, усамљено и 

тужно бити принцеза. 

 

После сваке жестоке туче долази 

искрено помирење. 

 

Свако према својој прилици! 

 

 

Миодраг Ибровац 

 

Бесмртност је: радити на једном 

вечном делу. 

 

 

Миодраг Михаиловић Световски 

 

Нека женско не буде лудо, човек више 

никад неће волети само њу једну већ у 

свакој понешто. 

 

Човек се равнодушно трује и тај спори 

процес претвара у начин живота. 

 

 

Миодраг Обрадов 

 

Свако мора научити да плива у 

прљавом мору у којем се сливају сви 

наши отпади. 

 

 

Миодраг Павловић 

 

Мудри показују своју мудрост, а глупи 

своју глупост крију. 
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Миодраг Раичевић 

 

Године пролазе и чине да успомене 

бледе. 

 

За доброту није свако способан. 

 

Ствари се плаћају срцем. 

 

 

Миодраг Трипковић 

 

Један, такорекућ, готово случајан 

догађај сасвим ненадано може да открије 

тајанствену повезаност вашег бића са 

стварима за које нисте ни слутили да 

припадају кругу ваших сећања и вашег 

живота. 

 

 

Миодраг Шиља Јовановић 

 

Против природе човек не може ништа. 

 

 

Мирабо 

 

Ништа није немогуће за човека који 

уме хтети. 

 

Само људи јаких страсти кадри су 

дићи се до величине. 

 

 

Мирела Јовичић 

 

Био је добар човек, а то је највише што 

се о иком може рећи. 

 

Исцелити – то је сама срж нашег 

постојања. 

Људи су непажљива бића. 

 

Понос се плаћа. 

 

 

Мирјана Васић 

 

Кад те третирају као животињу, 

постанеш животиња. 

 

 

Мирјана Ранковић Матовић 

 

Истина ће свима отворити очи. 

 

 

Мирјана Ускоковић Митровић 

 

Време је да се дрво сусретне са својом 

сенком. 

 

Кад прекорачиш границу једном ниси 

више исти. 

 

Мирко Божић 

 

Најгоре је много знати. 

 

 

Мирко Грдинић 

 

Зачудно је како су људи креативни у 

своме страху. 

 

Еволуција је неком мајка, а неком 

маћеха. 

 

Можеш макнути лика из Истре, али 

Истру из њега не. 
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Нити један новчић не звони сам у 

џепу. 

 

Сватко своју бригу мори. 

 

Све ће доћи на наплату. 

 

Стари греси излазе као коров, кађтад. 

 

Страх је ипак врагу брат. 

 

Тајне су увек скупе. 

 

Човек се учи док је жив. И радознао. 

 

 

Мироје Вуковић 

 

Ипак је најгоре кад се заборавом 

убијамо. 

 

 

Мирољуб Ницовић 

 

Да ли сам некада, било када, неке 

године и једног тренутка припадао 

самоме себи. 

 

Знање је терет који не може свако да 

поднесе. 

 

Што више знају људи су несрећнији. 

 

 

Мирослав Антић 

 

Шта вреди да будеш забележен у 

звездама, ако те нико није прочитао на 

земљи. 

 

 

Мирослав Јосић Вишњић 

 

Балкан је пун слепчадије. 

 

Није наше да силу учимо памети. 

 

Ништа нисмо научили од историје 

која је овамо долазила и долази нам као 

незван гост. 

 

 

Мирослав Крлежа 

 

Борити се пером спада међу највећа 

јунаштва. 

 

 

Мирослав Марковић 

 

Зло неверовања горе је од свега. 

 

Слаба вајда од здравих руку и ногу 

под лудом главом. 

 

Шта ће ти већи белај него кад ни у шта 

не верујеш. 

 

 

Мирослав Петелин 

 

Заиста је тешко у тренуцима када нас 

бол потпуно испуњава одржати се у 

гордој самосталности пред сведоком 

наше невоље. 

 

Нама се, додуше, чини да трагедију 

ствара несрећан стицај околности, но она 

је чешће изрежирана већ унапред, у 

нама, тако да је ми и не знајући носимо у 

себи и ослобађамо је се тек када схватимо 
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да се догодила, када је дакле сами 

исценирамо. 

 

Онолико колико се мушкарац у својој 

страсти приближава вољеној, толико се 

удаљава од јасних односа у свету 

стварности, а највише од себе самог, док 

жена, у том свету, и у свету заједничке 

стварности у који је рађањем љубави 

доспела, остаје сво то време, па тиме одаје 

утисак једне трезвене присутности, то 

јест, она тада делује разумно а мушкарац 

неразумно. 

 

Поверавајући се, стварамо ситуацију 

где можемо да сазнамо колико је наше 

стање озбиљно, односно да оно чега смо 

непосредно свесни доживимо и кроз 

пријатељеву реч; а она, ма колико да је 

чак и површна, може често да нам 

открије баналну, али за нас недокучиву 

истину, наиме – да нам, у ствари, није 

ништа. Наравно, за то је потребно да 

граница између бола и очајања буде још 

уивек јасна. 

 

Све је то хаос и несрећа! 

 

У самоћи је тескобно проводити време, 

а нарочито је пусто вече кадро да нам 

донесе јад који тек јутро може да отера. 

 

Чудни механизам осетљивости душе 

чини да презривим погледом пратимо 

искрене намере и доброчинства оних 

који нам шпмажу и воле нас, а да 

чежњиве погледе уперимо ка онима чију 

пажњу једва побуђујемо, те да, када и 

успемо а је побудимо и добијемо, ма и у 

виду презира, примамо је са захвалношћу 

којом се прима дар божји. 

Мирослав Радоњић 

 

Одавна је знано да текстове, оне за 

незаборав... пишу или одрасли који су 

заувек остали деца, или одрасли који су 

на путу Мудрости. 

 

 

Мирослав Стефанчић 

 

Ниједан народ није изолован у свом 

стваралаштву. 

 

Садржаји често нису битни – битан је 

само начин на који их је народна машта 

уобличила. 

 

 

Митар Ђерић Лаки 

 

Тишина је дијалог мудраца. 

 

 

Мића Данојлић 

 

Ради и љуби. Све друго нема смисла. 

 

 

Мића М. Тумарић 

 

Говор је моћ, ћутање је дар. 

 

 

Михаил Шолохов 

 

Раздобље у којем живимо пуно је 

несигурности. 
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Михајло Пантић 

 

Једног ћу дана и сам протрчати кроз 

властиту смрт. 

 

Леп је живот, уста му шећерена, није 

да није, само га квари то што је пун 

наказних тренутака. 

 

Лети живот има смисла, у јесен мање, 

зими никако. 

 

Окрајак и гутљајчић, треба ли више 

сиромаху? 

 

То што границе не постоје не спречава 

нас да се према њима упутимо. 

 

Увек неко говори и увек неко слуша. 

 

 

Михајло Пупин 

 

Порази су кратка одмаралишта за 

будуће победе. 

 

 

Мишел де Монтењ 

 

И на највишем престолу света ипак 

седимо само на својој задњици. 

 

Најуниверзалнији квалитет је 

разноликост. 

 

Наше заблуде и беде произлазе отуда 

што средина у којој живимо није кадра да 

задовољи нашу урођену жеђ за 

познавањем и урођену потребу за 

љубављу. 

 

Увек ћеш пасти ако говориш о себи: 

сопствено хвалисање те обара, а 

сопствена осуда уздиже. 

 

 

М. Кетлин Кејси 

 

Бол је неизбежан, за разлику од патње. 

 

 

Младен Милосављевић 

 

Једино су немогуће ствари вредне 

сваког труда. 

 

Што год ми мислили, овај свет, ипак, 

припада женама. 

 

 

Молијер 

 

Што више волимо своје пријатеље то 

им мање ласкамо. 

 

 

Момо Капор 

 

Екстравагантни изглед обично 

сакрива просечност и уметничку немоћ. 

 

Почињемо да се бавимо уметношћу, 

осећајући да нешто није у реду с нама. 

Очигледно, разликујемо се од других и то 

нас мучи. Странци смо међу својима још 

од малих ногу. Кљуцају нас у главу 

професори у школи (расејани смо), грде 

нас родитељи (зашто не изаберемо неко 

уносније занимање), остављају нас 

девојке (неспретни смо, збуњени и 

стидљиви), не примају нас вршњаци 

(слаби смо спортисти, бледи и 
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унезверени), сумњиви смо властима 

(избегавамо масовне свечаности, 

повучени смо и много читамо) – а 

чинимо све да се свима умилимо, да 

будемо као и остали, да се ослободимо 

усамљености… Тражимо неке сличне 

птице, али њих нема у нашој просечној, 

грађанској средини. Ипак, осећамо да 

негде постоје нека дивна, паметна 

створења која ће једне вечери слетети у 

наш мали пакао и избавити нас беде и 

понижења. 

 

Откако знам за себе, увек сам живео у 

најгорим временима. Никад у добрим. 

Увек је све било скупље него прошле 

године, увек су порези били већи него 

лани, а вино лошије него икад. Лета су 

некад била лета, а зиме заиста зиме... 

Људи су били поштенији, ваздух чистији, 

а данашње месо није ни принети оном 

месу... Данас се са сетом сећамо дивних 

дана изобиља од пре двадесет година. 

Каква су само то била времена! Пре десет 

година смо говорили да се овако, заиста, 

више не може и да је било много боље 

пре пет година. Пре тридесет и пет 

година смо говорили да ће за четрдесет 

година бити много боље. Пре дванаест, 

да су дошла последња времена... Док су 

остали, паметнији народи, живели одмах, 

ми смо били окренути светлој 

будућности. Када се будућност 

изјаловила, окренули смо се светлој 

прошлости. Прошлост ме никада није 

много занимала, а за будућност немам 

више времена. Да ли сам површан тип 

ако желим да живим мало сада? Мислим 

одмах? Зар је то тако много? Ако нећу 

сада, када ћу? 

 

Момчило Бакрач 

 

Временом самотност накупи своју 

горчину толико да постане отровна. 

 

 

Момчило Настасијевић 

 

Добром не слути бес деце и 

окамењеност људи. 

 

Најтежа је дужност која сама од себе 

дође. 

 

Није лако чувати у себи ко у 

зверињаку каквом најразнородније и 

најнепријатељскије тајне, а јака ће ограда 

пре разбеснети него умирити лавове и 

пантере, коње и бикове. 

 

Свак је волео олакшати терет своје 

тајне, предав је у сигурне руке. 

 

Урокљиво око вреба откуд му се не 

надаш. 

 

 

Момчило Т. Селесковић 

 

Ако твоја душа жедни, зашто онда 

питаш разумом? 

 

Бог ишчезава тамо где разум мисли да 

га ухвати. 

 

Зар је крушка крива што са ње не 

можеш јабуке да береш? 

 

Зар је мудрост моја крива што ти 

немаш мудрости? 
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Моја душа умире од жеђи. 

 

Мудрост моја даје што може да дâ. Зар 

би иначе била мудрост да хоће да дâ оно 

што не може дати? 

 

Реч је као сунце које обасјава земљу, и 

светлошћу својом помрачује далеке 

звезде, које се виде само у мирној ноћи. 

 

У бога су супротности измирене. 

 

 

Монах Доген 

 

Оплемењујте своју мисао док имате 

могућности. 

 

 

Мони де Були 

 

Мир. У њему муње. 

 

 

Монтеиро Лобато 

 

Без обзира на боју коже и друштвени 

положај, дечја душа је увек иста – како 

принцезина тако и у просјакиње. 

 

Ко даје сиромашнима, позајмљује Богу. 

 

Милосрђе је најлепша хришћанска 

врлина. 

 

Није лако бити добар. 

 

 

 

 

 

Монтескје 

 

Већина људи је способнија за велика 

дела него за доброчинства. 

 

Они који желе нешто да науче, никад 

нису беспослени. 

 

Треба дуго учити да би се мало знало. 

 

 

Морис Леблан 

 

Изгледа да постоје догађаји пред 

којима попушта и најстрожа дискреција. 

 

Има таквих околности када су човеку 

милије речи него дела. 

 

Има тако дана када ми све изгледа 

прекрасно, када у себи осећам животну 

снагу попут неисцрпног блага које никад 

нећу моћи да утрошим. 

 

И најбоље шале имају свој крај. 

 

Ма колико да је људски дух снажан, 

наиђу тренуци када најсмелији осети 

потребу да одахне и прикупи све снаге 

пре него што се упути у поновни окршај. 

 

Оно што не може да постигне стицај 

околности и разне незгоде, може воља и 

упорност једног човека. 

 

Понекад, на први поглед, сасвим 

различите последице могу имати 

заједнички узрок. 

 

Све што превазилази просек заслужује 

да му се дивимо. 
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Човек увек тражи негде далеко оно 

што му је пред носом. 

 

Ширина духа помаже да се јуначки 

поднесе несрећа. 

 

 

Морис Ренар 

 

Болест смирује крв. 

 

Жена нема тајни пред својим 

љубавником. 

 

Има тренутака у којима је опажање 

тако оштро да, под дејством неког 

привиђења или неког надљудског 

сазнања, човек постаје чудовиште и 

претвара се у једно велико око, и ништа 

више. 

 

Када дотерује живот, човек производи 

чудовишта. 

 

Како човек може постати смешан кад 

остари! 

 

Љубави ум није потребан. 

 

Љубав је родила амбицију, а она, опет, 

славу! 

 

Љубав. Уживање које и нехотице носи 

собом плод. 

 

Љубомора уме да обогати машту. 

 

Није све у томе да се донесе добра 

одлука, треба се ње и придржавати. 

 

Савест певуши тихо и ко би је чуо, 

питам ја вас, када страст крене да реве? 

 

Све љубави, па и оне најчистије, у 

самом почетку само су животињска 

похота полова, а поштовање и 

пријатељство понекад се надовезују на 

њу не би ли оплеменили човеково 

спајање. 

 

Страх даје свим бићима исти изглед. 

 

Треба да на миру искујеш оруђе твог 

богатства. 

 

Угризи се за језик ако имаш само 

глупости да изваљујеш. 

 

 

Мороа 

 

Ако желите да усавршите свој укус, 

преписујте добре мисли паметних. 

 

 

Морт Касл 

 

Преокрет је фер игра. 

 

 

М. С. Делић 

 

Јесам грешан, ал' Ти си ми дао тело. 

 

 

Мусо Кокуши 

 

Дан за даном посматрам море, никада 

не видевши његове дубине. 

 

Крити светло је начин да се да светло. 
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Људи који воле да налазе мане, могу 

да топе говором чак и злато. 

 

Немој рећи да су моја уста исувише 

мала да говоре о лепоти света. 

 

Шта се збива са светом, не тиче ме се. 

 

 

Мухамед Али 

 

Не верујем у доношење исправних 

одлука; ја донесем одлуку и учиним је 

исправном. 

 

Човек без маште је човек без крила. 

 

 

Мухамед Шамс-ед-Диширази 

 

Бољи је опојни сан него трезвена јава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 
 

 

Нада Симин 

 

Мој крст је мој ум. 

 

Уметност је бескрајна. 

 

 

Надин Гордимер 

 

Ђаво увек крије у ђоновима олово када 

стане на своју страну ваге. 

 

Живот је сам по себи случајан. 

 

Никаква чињеница коју напишем или 

кажем не може да буде истина као оно 

што измислим. 

 

Проучавалац књижевности на крају 

испада нека врста приповедача. 

 

Стварност се састоји од много 

елемената и целина, видљивих и 

невидљивих, изражених и намерно 

неизражених како би ум имао простора 

за дисање. 

 

 

Наполеон Бонапарта 

 

Најсигурнији начин да се остане 

сиромашан јесте да се буде поштен човек. 

 

Само две силе уједињују људе – страх 

и интерес. 

 

Смрт није ништа друго до сан без 

снова. 
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Човек се може зауставити кад се пење, 

али не и кад пада. 

 

 

Наталија Секулић 

 

Глупе девојчице нису саме. 

 

 

Натанијел Хоторн 

 

Штиво које се лако чита јако се тешко 

пише. 

 

 

Наташа Карић-Видовић 

 

Стрпљење је чудна ствар, обликује те 

к'о планина вулкан. И изнутра и споља. 

Споља се ништа не види, а унутра све 

букти, кључа, пламти. 

 

 

Наташа Милић 

 

Мало жена уме да каже: не. Још мање је 

оних које не изговарају као да. А најређе 

знају како да затворе уста. 

 

У овом свету ништа није скривено. 

 

 

Наташа Радосављевић 

 

Све тајне једног дана изађу на видело. 

 

 

 

 

 

 

Наташа Станић 

 

Ако сам сама себи дивна, то није 

самољубље, то је усаглашавање са дивном 

Божјом вољом да ме створи овакву. 

 

Да бисте добили нешто што никада 

нисте имали, морате учинити нешто што 

до сада нисте учинили. 

 

Звездани градови налазе се у сваком од 

нас, помало. Као светлуцави вилински 

прах. Као космичко ткиво. Као светлећа 

душа свемира. 

 

Звездани градови носиће ону хаљину 

коју им Ти скројиш. 

 

Извориште светова постоји одувек и 

заувек, без почетка и краја. 

 

И Сунце помало игра балет. 

 

Ко није волео, никад није ни био. 

 

Ко није писао, никад није ни био. 

 

Напредак човековог погледа на свет (и 

опстанак у том свету) може се остварити 

само путем образовања. 

 

Насмеј се, ако си храбар. Све ово што 

јесте, могло је и да не буде. 

 

Наша планета никад не стоји, врти се 

баш као ти. 

 

Нема тог мрака у теби, ни око тебе, 

који предрхтати не можеш. 

 

Приче су као лавиринти. 
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Свемир се цепа, а ја покушавам да 

закрпим пукотине. 

 

У четвртој димензији, од бескрајне 

енергије згрудване у облацима твоје 

маште, покренуте чаролијом љубави, 

настају приче. 

 

 

Наташа Станић и Милутин Тадић 

 

Ко нема ништа, он је роб свега. 

 

 

Натали Шпановић 

 

Људима недостаје маште. 

 

Стварност је понекад уистину ружна 

ствар. 

 

 

Наталија Гргоринић и Огњен Рађен 

 

Никад се све не може имати. 

 

 

Нат Хан 

 

Смеј се, диши дубоко и ходај полако. 

 

 

Небојша Митрић 

 

Ако човек себи лепо објасни, и зло 

може да буде пријатно. 

 

Борба за очување човекове околине, и 

уопште, очување природе, води се 

погрешно. Траже се директни 

загађивачи, док они који су им 

омогућили да постану загађивачи, остају 

непознати. 

 

Глава, преко дана гледа из себе. Ноћу, 

глава гледа у себе. 

 

Говори мало да би дуго мислио. 

 

Дело је готово када паметна рука зна 

да стане. 

 

Дело треба оградити од његовог 

творца. Као и децу од родитеља. Они 

нису исто. 

 

Добро је бити богат, али је богатије 

бити племенит. 

 

Док моје руке раде, радиће и моје срце. 

 

Зрелост личности огледа се у 

одабирању путева. 

 

Има представа које немају репризу. 

Живот. 

 

И тако, стално се изнова рађајући, 

чекамо да умремо. 

 

Ко брже сазрева, мора брже и да стари. 

 

Колико умиремо, то зависи од тога 

шта, или кога, иза себе остављамо. 

 

Ко с природом зарати – губи. 

 

Кости попусте кад се дух сломи. 

 

Крају се треба надати, али не треба 

препуштати. 
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Куда год ишли, ми према крају 

корачамо. 

 

Можда је моје лице намрштено, али 

моја душа је увек насмејана. 

 

Ни бресква није једнако слатка. 

 

Нису велики они који много знају, већ 

они који у правом тренутку и у правој 

мери умеју да кажу оно што знају. 

 

Ништа се добро не може направити од 

лошег материјала. 

 

Обнављамо се стварајући. 

 

Они људи, који раније сазревају, 

морају рачунати с тим, да ће раније бити 

и презрени. 

 

Оно сте што глумите да јесте. 

 

Сваке ноћи умиремо спавајући. 

 

Срећа човечанства лежи у томе што се 

мисли не виде. 

 

Судбина се шије сваког дана, али се и 

кроји. 

 

Трошим своју пролазност најбоље што 

могу. 

 

Ћути, као што мислиш. 

 

Убијање воље, то је најсвирепије 

убиство. 

 

Увек се изнова дивим људима великог 

знања. Кад су стигли то да науче, кад нам 

је живот свима једнако кратак? 

 

Чак и ако идете сопственим путем, 

неко је пре вас туда прошао. 

 

Човек има разум, али нема 

разумевања. 

 

Човек мисли да је жив, а смрт станује у 

њему. 

 

Човеку је све дато, али не за сва 

времена. 

 

Човек у ствари умире целог свог 

живота. 

 

Што може, бива, што не може биће. 

 

 

Небојша Симин 

 

Непоновљивост је само друго име за 

пролазност. 

 

Свет се непрекидно и у целини мења, 

а да при томе остаје оно што је одувек 

био... што значи да се ништа у њему не 

може присвојити и задржати у трајном 

власништву, или бар ништа одређено, 

што би по свом значају и смислу могло да 

претраје, и у чему би човек могао да нађе 

поуздан ослонац. 

 

 

Нела Беблер 

 

Речи су постале само маскирана 

опрема. 



277 
 

Нелида Пињон 

 

Бити жена значи изгубити се у 

времену. 

 

Време за жену не представља старење, 

већ њену тајну коју свет још није открио. 

 

Ја сам најтананији плод који се рађа из 

земље. 

 

Ко више од жене побеђује време? 

 

Стари само онај ко живи. 

 

 

Нелсон де Мил 

 

Памет је секси. 

 

Природа је понекад супер. 

 

Траума прија природи. Најјачи 

опстају. 

 

Она ћути. Или можда ми тиме нешто 

саопштава. 

 

Чак и јаки људи понекад попусте. 

 

Себични смо, саможиви и размажени. 

Али кад се деси срање, дајемо све од себе. 

 

Брбљиви језици потапају бродове. 

 

Ништа не успева као успех. 

 

Мораш да дођеш до питања, пре него 

што стигнеш до одговора. 

 

Лажи су као бубашвабе – ако видиш 

једну, сигурно их има још. 

 

Лудило је када радиш једно исто и 

сваки пут очекујеш другачији исход. 

 

Разговараш. Њушкаш. Мозгаш. Па све 

испочетка. 

 

На свету нема ни једне тајне која се не 

да решити, ако поживиш довољно дуго. 

 

Ако имате само сламке, чврсто их 

држите. 

 

Последњи метри су најтежи. 

 

Лош брак изједначава класе. 

 

 

Нелсон Мендела 

 

Не судите ми по успесима, већ ми 

судите по томе колико сам пута пао и 

устао. 

 

 

Немања Раичевић 

 

Бегунци су себичнији него што се 

може претпоставити. 

 

 

Немачка пословица 

 

Истини није потребно много речи, а 

лаж их никад нема довољно. 

 

Када је зрела, крушка сама пада. 
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Највећа је победа победити самога 

себе. 

 

Нема горе самоће од оне у двоје. 

 

Није довољно љубав посадити, треба је 

и заливати. 

 

Патуљак свуда види дивове. 

 

Речи су патуљци, а примери дивови. 

 

Срце често мора да носи тежи терет 

него леђа. 

 

Срце чвршће везује него крв. 

 

Хладне руке, топло срце. 

 

Чиста савест има одважан језик. 

 

 

Ненад Јовановић 

 

Поље које остави музика, запоседне 

магла. 

 

 

Ненад Новковић 

 

Одувек сам на љубав гледао као на 

мост који, уздижући се на три стуба, 

повезује две или више особа. Сваки стуб 

има име. Први се зове Поштовање и 

његова улога је сама смисленост 

постојања моста. У средини се налази 

стуб Поверења који спону чини 

слободнијом и срећнијом. Последњи стуб 

– стуб разумевања указује на праву 

вредност споја и непрестано подсећа на 

разлог постојања моста. 

Ненад Поповић 

 

Свирајте, цртајте, стварајте, идите на 

концерте, читајте, пишите. Све је боље од 

апатије и дефетизма. 

 

 

Ненад Теофиловић 

 

Бива да се племенитост и прљавштина 

стичу у једној мисли и раздвојити се не 

могу. 

 

Бог никог не спречава да уради оно 

што му срце налаже. 

 

Божји дарови трају онолико дуго 

колико је жива вера у човеку. 

 

Боље је покушати и пропасти, него 

пропасти не покушавши ништа. 

 

Будала сам ја кад будале слушам. 

 

Велике свињарије се могу чинити само 

ако иза њих стоји нека велика идеја. 

 

Вера је субјективна категорија. 

 

Где има људи биће и пазара. 

 

Довољно је догађаје усмерити у 

жељеном правцу, а онда ће се они 

развијати мимо било чије воље, по 

сопственом закону, као што пада камен 

хитнут у воду. 

 

Ђаво нам шаље искушења у лепом 

обличју, иначе то не би била искушења. 

 

Жеље нас вуку на странпутицу. 
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Изгледа да светлост не иде без таме. 

 

Ипак је овај живот леп. 

 

Кажу да сваког човека можете купити, 

само треба открити чиме. 

 

Која је то сила која бира ко ће отићи, а 

ко остати, има ли она неки посебан циљ у 

виду, или је све свеједно, а самим тим и 

бесмислено. 

 

Коров ће поново нићи ако се не 

ишчупа из корена. 

 

Ко се разочара кад не добије на 

лутрији, права је будала. 

 

Лепо говорити не значи и добро 

мислити. 

 

Људске жеље су једно, а Божја воља 

друго. 

 

Ма колико желео да сазнам шта је то 

смрт, ипак бих волео да је упознам што 

касније. 

 

Младост не види ништа сем себе и 

својих великих планова и очекивања. 

 

Можда се Бог не јавља сам, већ кроз 

нашу љубав према другима. 

 

Може ли човек живети без Бога? Може, 

ако му нађе замену. 

 

Моја несрећа је довољна за један 

људски живот, и то што се она понавља 

другима није ми никаква утеха. 

 

Мржња тражи крв. 

 

На свакога дође ред, прво да буде 

џелат, а онда жртва. 

 

На шта би овај свет личио да нема 

жена. 

 

Неко мора бити крив. 

 

Нема никога међу нама који није 

грешан. 

 

Не може човек живети без неког 

уточишта. 

 

Неодлучност је последица очајања. 

 

Несрећа људска има разне облике. 

 

Нико није искључен из те игре сумње 

и страха. 

 

Нико се не отима за крст, а за жезло и 

круну увек их је превише. 

 

Ништа не траје вечито. 

 

Од људских дела остају рушевине и 

умирућа сећања. 

 

Онај који сумња јесте као пустињски 

песак разношен ветром. 

 

Отровнијег лека од љубави нема. 

 

Питања рађају сумњу. 

 

Победа је несигурна као и сам људски 

живот. 
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Преда мном је бескрајан низ дана, 

сати, тренутака у којима треба трајати, и 

победити их, чиме, не знам, али баш зато 

и живим, из радозналости. 

 

Рат увек траје, прекидан само кратким 

и лажним примирјима, јер људи се 

непрестано труде да униште једни друге. 

 

Само универзални терор побеђује. 

 

Са пуним стомаком и глава боље ради. 

 

Свака је новост немилосрдна, а 

посебно у политици. 

 

Сваки се пораз може приказати као 

победа, и свака победа доживети као 

пораз. 

 

Свако граби за себе, нема ту ни образа, 

ни части. 

 

Свако од нас има своју истину. 

 

Старост од човека чини његову 

сопствену сенку. 

 

Стварност је само сенка људских 

снова. 

 

Судбина човеку окреће леђа баш онда 

кад помисли да је најтежи део пута 

превалио. 

 

У човеку који осећа страх од смрти 

увек има нечег узвишеног. 

 

Чему се приклонити, свом свету, ма 

какав он био, или некој новој идеји, која у 

себи носи клицу неке друкчије, боље 

стварности? 

 

Човек је биће чија беда нема граница. 

 

Човек је сувише слаб да буде доследан 

и у злу, а не само у добру. 

 

Човек обузет пожудом спреман је на 

све. 

 

Човек се плаши свега. 

 

Чуда се не дешавају стално, јер онда не 

би била чуда. 

 

Шта је, на крају, и људска судбина, 

доли кретање ка коначном поразу, којем 

ни море победа на том путу не може да 

науди? 

 

 

Непознати аутори 

 

Ако будете имали превише поверења 

можда ће вас и преварити, али ако не 

будете имали поверења живећете у 

мукама. 

 

Ако желиш да те неки град поштује, 

мораш да му чиниш услуге. 

 

Ако ме једном превариш, ти си крив. 

Ако ме други пут превариш, крив сам 

сам. 

 

Ако некога мрзи много људи, то мора 

да је добар човек. 

 

Без поштовања нема љубави. 
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Бескрајан је пут који ничему не води. 

 

Велики говори се процењују по 

дубини, а не по дужини. 

 

Верност у малом је припрема за веће 

одговорности. 

 

Владање садашњим тренутком у 

ствари је владање целим животом. 

 

Волети се; то не значи гледати се 

међусобно, већ заједно гледати у истом 

смеру. 

 

Волите своју децу и кад су крива, јер ће 

их живот кажњавати и кад нису. 

 

Дајте човеку рибу и нахранићете га за 

један дан; научите га како да је лови и 

прехранићете га за цели живот. 

 

Данашњи дан се никад вратит неће. 

Шта си му дао? 

 

Дарежљивост, праштање и стрпљење, 

врлине су добро одгојеног човека. 

 

Дела су најбољи израз унутрашњих 

принципа. 

 

Докони ум је ђавоље игралиште. 

 

Дух ограниченог човека сличан је 

зеници ока. Што више светлости на њу 

пада, она се више скупља. 

 

Живот је оно што траје, а не оно што 

пролази. 

 

Жив си само ако напредујеш. 

За велика дела, потребни су скромни 

људи. 

 

Загрљај је прекрасан дар – једна 

величина одговара свима. 

 

Затвори очи према спољном свету и 

слушај звук свемира који свира у теби. 

 

Зашто не начинити слављем оно што 

ти подмећу као замку. 

 

Зна ли ико колико је лажи изречено 

ћутањем? 

 

Има велике сиротиње међу нашом 

децом, којој, осим новаца, родитељи 

ништа нису могли дати. 

 

Има људи који толико претерују да ни 

истину не могу испричати без лагања. 

 

И највећа кућа гради се малим 

циглама. 

 

Интелигенција је слична реци. Што је 

дубља, то мање буке прави. 

 

Искреност је највећи облик храбрости. 

 

Имамо само оно што дајемо. 

 

Када год чврсто одлучите да кренете 

стазама којима никада пре нисте ишли, 

увек ћете, без изузетка, на њима 

проналазити одговоре на питања која сте 

себи раније стално постављали. 

 

Кад год не знаш шта да радиш са 

собом, опусти се. 
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Како се могу утешити сновиђењима у 

мрклој ноћи – кад ни јавом не могу да 

утолим срце! 

 

Ко глача тур глача ум. 

 

Ко и мала добра чини, чиниће и 

велика кад му се укаже прилика. 

 

Ко има памети, не треба му срећа. 

 

Ко те је икада више разочарао од тебе 

самога? 

 

Лако је наћи девојку са којом можеш да 

причаш, треба наћи девојку са којом 

можеш да ћутиш. 

 

Лепота без израза умара. 

 

Лош је пријатељ као сена. Кад је дан 

сунчан не можеш га се ослободити, а кад 

је тмурно не можеш га наћи. 

 

Метафора је налик осмеху. 

 

Мисао је слична копању бунара; вода 

је најпре мутна, али се полако разбистри. 

 

Многи људи су слични бубњевима – 

стварају велику буку, а у њима нема 

ништа. 

 

Најбоља врста пријатеља је она са 

којом можете седети цело вече не 

проговоривши ни речи, а кад одлазите 

осећате се као да је то био најбољи 

разговор у животу. 

 

Најбоља забава – рад. 

 

Најважнија храна – духовна. 

 

Највећа грешка – одустати! 

 

Највећа препрека – страх. 

 

Највећа снага – вера. 

 

Највеће уживање у животу је да 

урадите оно за шта људи кажу да не 

можете  урадити. 

 

Највећи човеков задатак у животу је 

родити самога себе. 

 

Најгори осећај – мржња! 

 

Најкраћи пут према властитој радости 

јесте обрадовати друге. 

 

Најлакша ствар – погрешити. 

 

Најлепши осећај – унутрашњи мир. 

 

Најпаметнији људи су људи који 

паметно ћуте. 

 

На крају живота остане само оно што 

смо другима поклонили. 

 

На крају, нећемо се сећати речи наших 

непријатеља, већ ћутње наших 

пријатеља. 

 

На мердевине живота човек се не може 

попети са рукама у џеповима. 

 

Наше ја није непромењиво. Сваки дан 

треба га стварати, и бранити, извесне 

особине одбацивати, друге стварати. 
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Небески суд је најоштрији и 

најправеднији. 

 

Не иди испред мене, могу да те не 

следим. Не иди иза мене, могу да те не 

водим. Једноставно иди поред мене и 

буди мој пријатељ. 

 

Не идите тамо где вас води пут, идите 

радије тамо где нема пута и оставите 

траг. 

 

Неки људи имају више рођака у 

пријатељима, него пријатеља у рођацима. 

 

Не могу се сва врата отворити кључем 

– нека морају и главом. 

 

Не можемо људе учинити срећним, 

ако их прво не учинимо моралнима и 

мудрима. 

 

Немој се бојати будућности, јер када 

дође, водиће те исти онај здрави разум 

као и до сада. 

 

Немој убити сан, оствари га. 

 

Не постоје ружне особе, постоје само 

особе које се теби не свиђају. 

 

Не постоји ништа лепше на свету од 

слободе. 

 

Не треба пријатеље ценити по правди 

него по срцу. 

 

Нећеш бити губитник ако паднеш, већ 

ако не устанеш. 

 

Није важно где сте, већ с ким сте. 

Није глад у свету зато што не можемо 

да нахранимо сиромашне, већ зато што 

не можемо да нахранимо богате. 

 

Није срећан онај ко пуно има, срећан 

је онај коме мало треба. 

 

Није толико тешко чинити добро, 

тешко је у томе истрајати. 

 

Нико вам не завиди на способностима 

већ само на успесима. Док радите 

сматрају вас лудим, а кад нешто 

постигнете – срећним. 

 

Нико не успева тако брзо као онај ко се 

учи на туђим грешкама. 

 

Онај ко те се боји кад си присутан, 

мрзи те кад си одсутан. 

 

Они који не мисле, мисле да нико не 

мисли. Они који мисле то знају. 

 

Осмех је исти на свим језицима. 

 

Особина великих људи је да од других 

захтевају мање него од себе. 

 

Парадоксално, способност да се буде 

сам, услов је да се буде способан волети. 

 

Поносан сам на грешке које ми људи 

приписују, али сам мање поносан на оне 

које заиста имам. 

 

Постоје болести и ране на души које 

ни један лекар не може да излечи. 
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Постоји један дивни, тајанствени 

закон: љубав, срећа и слобода добијају се 

тек онда кад их другима дајемо. 

 

Постоји једна ствар које бих се чак и ја 

– невезан за световно, тешко одрекао – 

лепоте неба. 

 

Правда може бити гажена, али само 

привремено. 

 

Пред улазом мисли на излаз. 

 

Пре него што кренете да тражите 

срећу, проверите - можда сте већ 

срећни. Срећа је мала, обична и 

неупадљива, а многи не умеју да је виде. 

 

При избору пријатеља буди спор, при 

промени још спорији. 

 

Пријатеља можеш имати једино ако си 

пријатељ. 

 

Пријатеље ствара срећа, а несрећа их 

проверава. 

 

Пријатељи су анђели који нас 

придижу када наша крила више не могу 

да се сете како се лети. 

 

Пријатељ је онај који зна све о теби а и 

даље те воли. 

 

Пријатељ је цвет једног тренутка и 

плод времена. 

 

Пријатељ је човек за кога можемо увек 

бити сигурни да може на нас да рачуна. 

 

Пријатељство престаје онде где 

почиње дуг. 

 

Пут учености захтева да се из много 

извора извуче све оно што је добро. 

 

Разлика између глупих и паметних је 

само у томе што глупи не знају да су 

глупи, а паметни знају да нису паметни. 

 

Речи су као пчеле, оне су истовремено 

и мед и жаока. 

 

Само јаки људи могу бити истински 

нежни. 

 

Само слаби људи теже за брзим 

успесима, јаки су стрпљиви. 

 

Свака жена је доказала своје 

постојанство ако ли је дете родила или 

књигу написала или дрво посадила. 

 

Сваки човек је дете својих поступака. 

 

Свак је доста живео ко је умро као 

Слободан човек. 

 

Све оно што ослобађа дух, не дајући 

нам уједно власт над собом, води нас у 

пропаст. 

 

Све се краде, пљачка и отима, али 

снове који лете према звездама не може 

нико да ти отме. 

 

Све у природи има потенцијал који 

може да досегне када је највернији себи. 

 

Срце је насрећније када куца за друге. 
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Стаза живота је мокра од суза оних 

који су споро учили. 

 

Стари и искуснији људи знају да је 

нешто немогуће урадити, па то и не 

покушавају. Млади и неискусни не знају 

да је нешто немогуће урадити, покушају 

то – и ураде немогуће. 

 

Стил произилази из рада, рад 

никада из стила. 

 

Тајна светлости је у тами. 

 

Тајна успеха јесте у постојаности 

намере. 

 

Тамо где се исплати ићи, не води 

пречица... 

 

Увек има довољно времена онај ко зна 

правилно да га употреби. 

 

У животу је довољно бити паметан 

само два пута: кад бирате занимање и 

брачног друга. Ко оба пута промаши, 

мора бити паметан целог живота. 

 

У служењу из љубави је радост! 

 

Успео си у животу онда кад те и лоши 

људи заволе. 

 

Успех је дете смелости. 

 

Успех не долази сам по себи, за њега се 

ваља изборити. 

 

Човек је смртан и једино у томе нема 

протекције. 

 

Човек није створио ткање живота - он 

је у њему само нит. 

 

Човек се богати када даје. 

 

Човек се најстрашније руши кад се 

изнутра руши. 

 

Човек се не може образовати ако нема 

отворен ум. 

 

Човек у игри вије: данас јесте, сутра 

није. 

 

Човек што сни и дише: сада је ту, сад 

није више. 

 

Шанса ће се указати оног часа кад 

одлучиш да се бориш. 

 

Што више волимо људе, то мање им 

ласкамо. 

 

Што једнога позлеђује мора да позледи 

и све остале, што једног радује, мора и 

друге да развесели. 

 

Што мудрија глава, то лакше леђима. 

 

 

Николај Гогољ 

 

И кад је од господске лозе, вештица је 

вештица. 

 

Каквих ти све нема маштања и 

чаролија. 

 

Чим је жена матора, већ је вештица. 

 

Што је Бог дао, не може се променити. 
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Што мора бити – мора. 

 

 

Николај Љесков 

 

Без заклетве ти буди праведан. 

 

Бог станује само у чистој савести. 

 

Бог хода у тишини. 

 

Велика лична несрећа је рђав учитељ 

милосрђа. 

 

Велика награда лако саблажњује 

невољнике, а људи су, уз то, лакоми и на 

почасти. 

 

Вера је велика ствар. 

 

Верујем да прљавштина нагриза ногу 

Грка исто као и ногу сваког другог 

човека, и исто тако пали врелим песком. 

 

Да ли је неизбежно да добри људи 

увек остану у блату и на вреломе песку? 

 

Дух не иде упоредо с разумом: дух 

дише где хоће. 

 

Желим да живим без страха. 

 

За нас је свеједно којим ће путевима 

Господ човека удостојити и из којег суда 

напојити, само да га удостоји. 

 

Зар могу бити објављене тајне срца 

ономе ко у сујети живи? 

 

Зар може људско срце да одоли? 

 

Зар човек иде на далеки пут без 

нужде? 

 

Звер ће увек бити звер. 

 

Знај да је он, према коме душа твоја 

тежи, прстом на растреситом песку твој 

грех исписао и оставио ветру да га 

помете. 

 

Изгледа да и код великих персона срце 

није камен. 

 

Или буди безосећајан према несрећи 

људској, или утони у несрећу и сам?! 

Трећи избор је – да се вучеш између 

блата и ужареног песка. 

 

Истина је добра ствар, али не у сваком 

тренутку. Не треба са њом пред сваким 

истрчавати. 

 

Ко стави руку на плуг, а обазире се 

унатраг, тај и није орач. 

 

Као што воду проливену на земљу 

нећеш вратити у бокал, тако нећеш 

вратити живот ономе од кога си га узео. 

 

Ко како верује, по вери му се и даје. 

 

Ко не спава и бди, сачуваће се. 

 

Ко ће којој вери припадати, то је 

Божија ствар. 

 

Ми смо прости људи, али дражесну 

лепоту Богом саздане природе ипак 

осећамо. 
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Не гледај одвећ далеко и не гледај 

одвећ близу, већ памти да мржња не 

умире с мржњом, већ с незлобивошћу. 

 

Не дај да љутина у теби дуго траје. 

 

Не разилази се са човеком журно. 

 

Несрећа сустиже несрећу. 

 

Не треба се заклињати. 

 

Није требало згртати ништа 

сувишнога у односу на друге – и било би 

мира. 

 

Од смрти не спасава никакво 

богатство. 

 

Поступајте према свима с добротом и 

нежношћу. 

 

Пробери за себе и у ситницама нешто 

корисно да би имао су чим у вечност да 

пређеш. 

 

Са светлошћу човеку долази смелост. 

 

Свако по себи суди и назива. 

 

Сви смо ми овде од Бога послани да 

бисмо указали једно другоме љубав и 

помогли једно другоме у жалости. 

 

С паметним и добрим другом лакше се 

подноси и глад и хлад. 

 

Страх су ситнице. 

 

Тешко је изједначити оне који се сами 

међу собом не поравнају. 

Ти сам за себе своју истину твори, а 

другима свој закон на плећа не трпај. 

 

Трпети је далеко боље него гледати 

оне који трпе. 

 

Туђу несрећу лако је простити... 

 

Уметност то је божанска вештина. 

 

У неустрашивој души живи Бог. 

 

У човека ући не можеш. 

 

Човеку који иде на далек пут на првом 

месту је важан сапутник. 

 

Човеку неодложно ваља помоћи онда 

кад му запрети невоља. 

 

 

Никола Кашиковић 

 

Таки су ти сви стари. Забораве брзо 

своје ђаволуке и фитмелуке, па се чиен 

као свеци, а овамо би и данас знали и 

ђавола на леду потковати! 

 

 

Никола Милићевић 

 

Кад би се сва памет овог света сабрала 

у једног човека, и тај би правио глупости. 

 

 

Никола Митровић 

 

Искра слободе затрепери увек као 

последица и најмање битке добијене 

против васпитања. 
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Муза је та која бира Песника за себе, 

али само на песнику је избор чијом ће 

крвљу писати своју поезију. 

 

На камену навике, сваки извор љубави 

убрзо пресуши. 

 

Осећаш ли? На сваком кораку Нови 

светови се отимају око нас. 

 

Правдољубље и Осветољубивост увек 

иду руку под руку. 

 

Само Сломљено срце док крвари 

својим осмехом уме да удахне живот 

Будућој радости. 

 

Сви ми само тражимо љубав, грлимо 

смрт, а празнину између називамо 

животом. 

 

Шта урадити док још имам избор у 

својим рукама? 

 

 

Николај Михаилович Карамзин 

 

И у пролеће осећа старац хладну зиму 

трошног живота. 

 

 

Никола Пејаковић 

 

Кад си члан једне странке – члан си 

свих. 

 

Олош је оловно тешка и може само да 

пузи по земљи. 

 

 

 

Никола Сузана 

 

Правда је једна за све. 

 

У самоћи човек много размишља, а у 

невољи човек постаје домишљат. 

 

Што није право ни Богу није драго! 

 

 

Никола Тесла 

 

Бројеви и једначине су знакови којима 

се обележава музика сфера. Ти звуци су 

порука уму да живот има смисла, да у 

свемиру постоји савршен склад, и да је 

лепота узрок и последица Стварања. Та 

музика је вечно кружење звезданих 

небеса. Најмања звезда је завршена 

композиција и уједно, део небеске 

симфоније. Откуцаји човековог срца су 

делови те симфоније на Земљи. 

 

Васиона је духовна; ми смо тек напола 

такви. 

 

Енергија која је различита код свакога 

је оно што чини човеково “ја” или 

“душу”. 

 

Живот има бесконачан број видова, а 

дужност научника је да их проналази у 

сваком облику материје. 

 

Живот је ритам који се мора спознати. 

 

Знање долази из васионе. 

 

Има много палих Анђела на Земљи. 

 

Јабука је много, али је један Њутн. 
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Ја сам део светлости, а она је музика. 

Светлост испуњава мојих шест чула: ја је 

видим, чујем, осећам, миришем, дотичем 

и мислим… Честице светлости су 

исписане ноте. Једна муња може бити 

читава соната. 

 

Када човеку постане јасно да је његов 

највиши циљ да трчи за звездом 

падалицом и покуша да је ухвати, 

разумеће да му је живот дан управо због 

тога и биће спашен. Звезду ће на крају 

ухватити! 

 

Крила су све у животу! 

 

Лек је у нашем срцу и, исто тако, у 

срцу животиње коју називамо васионом. 

 

Људска енергија је један од видова 

светлости, каткад равна врхунском 

небеском светлу. 

 

Људски род није сазрео за велико и 

добро. 

 

Машта је стваралачка енергија равна 

светлосној. 

 

Машта рађа живот. 

 

Моје духовно уво је велико као небо 

које видимо изнад нас. 

 

Муње су најлепше играчке које се могу 

наћи. 

 

Најбоље је радити ноћу, јер су звездана 

светлост и мисли у блиској вези. 

 

Најбоље радим у борби. 

Невоља је у томе што су људи превише 

озбиљни. Да то нису, били би срећнији и 

знатно дуже би живели. 

 

Није закривљен простор, већ човеков 

ум, који не може да схвати бескрај и 

вечност! 

 

Није ми жао што су украли моје идеје, 

већ што нису имали своје. 

 

Први услов прилагођавања је висока 

свест о свом послању и делу које треба 

извршити. Други услов прилагођавања је 

истрајност. Трећи је усмеравање свих 

виталних и духовних енергија на дело. 

 

Свемир је моралнији од нас. 

 

Све треба учинити да се нити једног 

дана, нити једног тренутка, ако је то 

могуће, не заборави ко смо и зашто смо 

на Земљи. Изузетни људи који се у 

животу муче болешћу, оскудицом или их 

друштво превише рањава својом 

глупошћу, неразумевањем, прогоном и 

осталим потешкоћама којима Земља врви 

као мочвара инсектима, остављају иза 

себе дело неостварено до краја. Има 

много палих анђела на Земљи. 

 

Све што живи повезано је дубоким и 

дивним везама: човек и звезде, амеба и 

Сунце, наше срце и кружење 

бесконачног броја светова. 

 

Сви смо ми једно. Људи су међусобно 

повезани невидљивим силама. 

 

Тама је права природа светлости. 
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Универзум је жив у свим својим 

манифестацијама, попут какве мислеће 

животиње. Камен је мисаоно и осећајно 

биће, као што су то биљке, звер и човек. 

Звезда која сија тражи да је гледамо, и да 

нисмо превише обузети собом, разумели 

бисмо њен језик и поруке. Своје дисање, 

очи и уши човек мора да усклади са 

дисањем, очима и ушима универзума. 

 

У свемиру има само једна материја и 

једна врховна енергија са бесконачним 

бројем манифестација живота. Најлепше 

од свега је то што открићем једне тајне у 

природи, откривате и остале. 

 

Цела васиона је у извесним периодима 

болесна, од саме себе и од нас. 

 

Црно је право лице светлости. 

 

Човек је рођен да ради, да трпи и да се 

бори; ко тако не чини, мора пропасти. 

 

 

Никола Franquelli 

 

Ко има соли испод скалпа, учиће од 

прошлости, радити у садашњости за 

бољу будућност. 

 

Морал је, у изгнанству, постао 

непознаница као дубоки свемир. 

 

Све што има труло корење, кад тад 

пропада и урушава се. 

 

 

 

 

 

Николо Макијавели 

 

[Док читам књиге] за мене не постоји 

овај свет, заборавим све муке, не плашим 

се немаштине, не дрхтим пред смрћу: 

пређем у њихов свет. 

 

 

Нил Гејман 

 

Време и плима ни на кога не чекају. 

 

Где год да одеш, водиш и самог себе. 

 

Зачуђујуће је колико оно што смо 

зависи од кревета у коме се изјутра 

пробудимо. 

 

И најпоноснији карактер се може 

сломити – љубављу. 

 

Колико је добро бити господар 

сопственог малог света. 

 

Људи желе да забораве немогуће. Тако 

је њихов свет безбеднији. 

 

Малене игле имају велике уши. 

 

Манири чине човека. 

 

На врху увек има места. 

 

Паукове мреже морају да буду велике 

тек толико да могу да ухвате муве. 

 

Понекад, кад паднеш – летиш. 

 

Савршенство је као хоризонт. 

Недостижно. 
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Сваким путем пођи. Тежак изазов, али 

даћу све од себе. 

 

Ти си увек ти и то се не мења, ал' ти се 

увек мењаш и ти ту ништа не можеш. 

 

Ћеркина незахвалност убада оштрије 

од змијског зуба. 

 

 

Нил де Грас Тајсон и Доналд 

Голдсмит 

 

Живот је крхак. 

 

Замишљање живота на другим 

световима спада у најмоћније идеје које 

су икада људима пале на ум. 

 

Кад год подигнемо поглед према 

ноћном небу, неизбежно пониремо њиме 

уназад кроз време. 

 

Ко је могао замислити да ће нам 

настојања да одгонетнемо тајне космоса, 

опремељени свом силом вештачких чула, 

омогућити увид у нас саме? 

 

Могло би се рећи да преко нас, овде у 

овом забитом кутку, космос докучује сам 

себе. 

 

Моћ идеја (ако већ не моћ људи који 

стоје иза њих) тријумфује над онима који 

би да их потисну. 

 

Ништа не траје вечно. 

 

Ништа није тако успешно као 

експеримент који се може упоредити са 

стварношћу. 

Оно што важи за живот важи и за 

космос: знати одакле потичете није мање 

важно него знати куда идете. 

 

Сваки нови начин стицања знања 

најављује нови прозор у космос. 

 

 

Ниче 

 

Важна је вечна живост, а не вечни 

живот. 

 

Заповеда се ономе који сам себе не зна 

слушати. 

 

Када довољно дуго посматраш амбис, 

амбис лагано почиње да ти узвраћа 

поглед. 

 

Људи жуде за светлошћу, не да би 

боље видели, него да би јаче светлели. 

 

Мисли које долазе нечујна корака 

управљају светом. 

 

Најтише речи доносе буру. 

 

Простоти и глупости ништа није свето 

што није просто и глупо. 

 

Човек се у интересу спасења мора 

уздићи изнад себе и стварати изван себе. 

 

 

Новалис 

 

Жене воле победнике: зато и 

допуштају да их освоје. 
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Новица Петровић 

 

Достојанствено мирење са сопственом 

сићушношћу пред космичким безданом, 

рекло би се, једино је што преостаје 

људској раси. 

 

Људима нису потребни други светови 

него огледала. 

 

Људска љубав немоћна је пред 

безмерношћу свемира. 

 

Путовању у будућност свакога од нас 

једнога дана мора доћи крај. 

 

Сви су загрљаји и сви љубавници исти. 

 

 

Нора Робертс 

 

Без обзира на то колико далеко одеш, 

колико брзо трчиш, прошлост увек бива 

два корака иза тебе. 

 

 

Норберт Винер 

 

Више не можемо да оцењујемо човека 

према послу који обавља. Треба да га 

оцењујемо као човека. 

 

 

Норма Хутман 

 

Нико се лако не одриче својих снова. 

 

 

 

 

 

Нострадамус 

 

Оно што огњено гвожђе није умело да 

доврши, благи ће језик саветом да учини. 

 

 

Нура Баздуљ Хубијар 

 

Тако је мало оних који би само хтели 

да буду људи. 
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Њ 
 

 

Његош 

 

Страх животу каља образ често. 

 

 

Њутн 

 

То што знамо је капљица, то што не 

знамо је море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 
 

 

Обрад Јовановић 

 

За мене је рад вера, а дело Бог. 

 

Код нас углавном успева само неуспех. 

 

Провинција је простор у којем ништа 

не успева. 

 

 

Ог Мандино 

 

Никада се не стиди због тога што ниси 

успео, јер ко никада није доживео 

неуспех никада није ништа ни покушао. 

 

 

О. К. Бернхард 

 

Први пољубац се не даје уснама, већ 

очима. 

 

 

Оксана Забужко 

 

Разлике између добра и зла нема. 

 

 

Октавио Паз 

 

Бити једно с предметом своје жеље 

значи бити једно са самим собом. 

 

Да би умакао пролазности, човек нема 

другог излаза него да се потпуније 

загњури у време. Једини начин да га 

победи јесте да се с њим стопи. Не досеже 

вечни живот, али зато ствара један 
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тренутак – јединствен и непоновљив, и 

тако зачиње историју. „Не престајући да 

бива, он сам преображава се у своју 

слику.“ 

 

Две крајности теже да се узајамно 

преобрате. 

 

Довољно је затворити очи да би 

потекле слике. 

 

Жена отвара врата ноћи и истине; 

љубавни спој је једно од најузвишенијих 

искушења и у њему сваки човек додирује 

обе падине бића: смрт и живот, ноћ и 

дан. 

 

Живети потпуно значи проживљавати 

и смрт. 

 

Живећи умиремо, умирући живимо. 

 

Зар не би било боље претворити 

живот у поезију него правити поезију од 

живота? 

 

И најједноставињу мисао можемо рећи 

на много начина. 

 

Јаловост претходи инспирацији. 

 

Мера је стварни простор који свако 

заузима сходно својој природи. Ићи 

изван себе, значи прекорачити како 

границе сопственог бића, тако и других 

људи и целина. Сваки пут кад 

превршујемо меру, повређујемо читав 

космос... Свет је напет као тетива лука 

или жица лире. Свет „мењајући се, 

мирује“... Човек до крајњих граница 

затеже лук своје воље и на тај начин 

учествује у космичком складу. 

 

Наш живот је од рођења постојање у 

чудном и негостољубивом. 

 

Недостатак речи је чедо 

интелектуалног сиромаштва. 

 

Није довољно негирати или осуђивати 

свет; нико не може да избегне свој свет и 

то негирање и та осуда такође су начин 

да се у њему живи и не превазилазећи га. 

 

Онај ко је сам са собом, онај коме је 

довољна сопствена усамљеност, није 

усамљен. 

 

Откровење наше судбине је, исто тако, 

стварање нас самих. 

 

Поетско искуство је тренутак у којем 

смо оно што смо били и што ћемо бити. 

 

Разум је пре свега критика и провера. 

 

Разум ствара мрачније затворе него 

религија. 

 

Самоћа је последње дно људског 

стања. Човек је једино биће које осећа 

самоћу и које тражи друштво. 

 

Свако је сам у свом сопственом паклу. 

 

Свако људско ћутање садржи неки 

говор. 

 

Свест је камен темељац универзума. 
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Сви смо историја и сви је заједно 

стварамо. 

 

Тренутак најпотпунијег отуђења је и 

тренутак најкомплетнијег повраћаја 

нашег бића. 

 

Хармонија света остварује се кроз 

човекову слободу. Ако се човек одрекне 

слободе, наилази хаос и биће се губи. 

 

Човек је сплет интерперсоналних сила. 

 

Човек магнетише свет. 

 

Човек не види свет: он га мисли. 

 

Човек сам себе замишља и, 

замишљајући се, сам себе открива. 

 

 

Олдос Хаксли 

 

Баш је лепо бити жив. 

 

Боље да те тресе струја него да те муче 

потиснуте жеље. 

 

Живимо заједно, чинимо нешто 

другима, реагујемо једни на друге, али 

смо увек и свуда  сами са собом. 

 

Живот се не подудара увек са сновима. 

 

Искуство не учи. 

 

Како је лепо бити сам! 

 

Како касно у животу човек почиње да 

открива сопствено тело! 

 

О свима нама ће се једном говорити у 

прошлом времену. 

 

Само је један кутак свемира који 

сигурно можете променити, а то сте ви 

сами. 

 

Страст човека изједначује с 

природним силама. 

 

 

Оле Весенберг 

 

Нема живота без дружења. 

 

 

Оливера Крунић 

 

Живот се често поигра, не само са 

људима. 

 

Мора... не треба им веровати. 

 

Све ипак има своје дражи и 

изненађења! 

 

 

Оливера Милићевић 

 

Испредамо наше приче ћутећи. 

 

 

Оливера Недељковић 

 

Успомене се праве увек и само од 

неприпремљених састојака. 
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Оливер Вендел Холмс 

 

Бити седамдесет година млад понекад 

је много веселије него бити четрдесет 

година стар. 

 

 

Оливер Јовановић 

 

Само људи без маште немају потребу 

за фантастиком. 

 

 

Оливер Кромвел 

 

Човек се никад не попне тако високо, 

као кад не зна куда иде. 

 

 

Он Ру 

 

Здрава је човека лакше утешити. 

 

 

Онџаки 

 

Нико не може да победи сан; нити ико 

може да га убије. 

 

Све је могуће кад се верује у снове. 

 

Судбина има два лица: оно које 

желимо и оно које нам допусте да 

желимо. 

 

 

Ориженес Леса 

 

Боја је заиста нешто тајанствено. 

 

 

Орсон Скот Кард 

 

Ако на небу већ има светла, неко је 

сигурно будан и спрема се за дневни 

посао. 

 

Више него што треба увек је превише. 

 

Волим стварање стварања ради. 

 

Комшилук ми је цело човечанство. 

 

Лако је бити спреман. Тешко је то и 

остати. 

 

Неки људи виде грех у врапцима и зло 

у врбама. 

 

Нови пријатељ је ретка драгоценост. 

 

Од нечега се мора почети. 

 

Човек чини разне ствари за пријатеља. 

 

 

Оскар Вајлд 

 

Ако једна жена не уме своје грешке да 

учини дражесним, она је само обична 

жена. 

 

Беда нас буди у зору, а срамота бди 

над нама преко ноћи. 

 

Било ко може делити с пријатељем 

његову патњу. Али, делити с њим радост 

због његовог успеха, захтева већ истанчан 

карактер. 

 

Бити природан је једноставно поза, и 

то поза која највише нервира. 
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Бог је створио и слепића и кртицу, и 

они имају своје место у природи. 

 

Бог се брине чак и о врапцима и храни 

их. 

 

Бол је уједно и праоблик и потврда 

сваке велике уметности. 

 

Боље је имати сталан приход него 

бити неодољив. 

 

Бреме овог света је претешко за једног 

човека, а туга превелика за једно срце. 

 

Ваши пороци нам дају хлеб. 

 

Великодушност је суштина 

пријатељства. 

 

Верност! Има у њој страсти за 

својином. 

 

Већина људи су други људи. Њихове 

мисли су туђа мишљења. Њихови животи 

мимикрија. 

 

Високе мисли и дубока осећања 

усамљени су већ самим својим 

постојањем. 

 

Волети значи превазићи самога себе. 

 

Дендији и љупке жене владају светом, 

или би бар требало да владају. 

 

Деца краљева су и сами краљеви. 

 

Деца су ипак најлепше цвеће. 

 

Дивље птице које лете кроз шуму 

имају своју слободу. Не постављај им 

замке ради свог задовољства. 

 

Дивљи разбојници силазе са планина, 

отимају децу... Лавови вребају караване и 

нападају камиле... Просјаци лутају по 

градовима и једу заједно са псима. 

Можеш ли ти све то да спречиш? 

 

Душа је најузвишенији део човека и 

дата нам је од Бога да је користимо у 

племените сврхе. 

 

Жене постоје зато да их волимо, а не 

да их разумемо. 

 

Жене су увек биле живописна слика 

протеста против самог постојања здравог 

разума. 

 

Живот би се могао сажети у пола сата 

предивних тренутака. 

 

Живот је свакоме мио. 

 

Живот никад није поштен, али будући 

да нас је већина непоштених - то нам и 

одговара. 

 

Живот сиромаха зависи од раскоши 

богаташа. 

 

Завист је ужасна особина и може да 

исквари свачију нарав. 

 

Заиста сам био срећан, ако се уживање 

може назвати срећом. 

 

Зар богаташ и сиромах нису браћа? 

Јесу, а име богатог брата је Каин. 
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Зар није Бог који је створио беду 

мудрији од тебе? 

 

Зар нисмо сви ми рођаци, и зар нас 

није створио исти Бог? 

 

Зар радост треба да носи оно што је 

створио бол? 

 

Зар у кућу у којој се налази камено 

срце не улази увек ледени ветар? 

 

Идеална основа за брак је узајамно 

неразумевање. 

 

Иза свега чудесног стоји појединац. 

 

Има тренутака када уметност скоро 

достиже достојанство физичког рада. 

 

И најхрабрији међу нама плаше се 

свога ја. 

 

Искуство је име које је човек дао својим 

грешкама. 

 

Једно добро дело увек рађа друго. 

 

Једино је сопствени живот важна ствар. 

 

Када богови желе да нас казне 

довољно је да услише наше молбе. 

 

Када одиста чезнете за љубављу, 

затећи ћете је како већ чека на вас. 

 

Кад једној љубави дође крај, слабићи 

кукају, енергични сместа пронађу нову 

љубав, а паметни су је већ одавно имали у 

резерви. 

 

Каква је сврха пријатељства ако човек 

не може да каже оно што мисли? 

 

Како је дивна моћ љубави! 

 

Како су лепе узвишене ствари у 

животу! 

 

Ко ти даје за право да уносиш патњу у 

Божји свет? 

 

Крила љубави су боје пламена и налик 

на пламен је њено тело. Усне су јој слатке 

као мед, а дах јој је миришљав као тамјан. 

 

Лагање и поезија су уметност. 

 

Лењост је велики грех. 

 

Лепота, као и мудрост, воли 

усамљеног обожаваоца. 

 

Љубав је вреднија од богатства. 

 

Љубав је вреднија од Живота. 

 

Љубав је вреднија од мудрости. 

 

Љубав је заиста чудесна ствар. Она је 

драгоценија од смарагда и скупоценија 

од нежних опала. 

 

Љубав је лепа на свој начин, али је 

пријатељство много узвишеније. 

 

Љубав је мудрија од филозофије, мада 

је и она мудра и моћнија од силе, мада је 

и она моћна. 

 

Љубав је причешће које треба обавити 

на коленима. 
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Љубав не може да се купи ни 

наровима ни бисерима, нити се продаје 

на трговима. Не може да се купи од 

продаваца, нити се мери златом на ваги. 

 

Људи верују да их злато може 

усрећити. 

 

Ми увек себе погрешно схватамо, а 

друге тешко разумемо. 

 

Мува је твоја сестра. Немој да јој 

чиниш зло. 

 

Над сваком телесном и духовном 

изузетношћу лежи зла коб. 

 

Највећи порок је површност. 

 

На свету нема веће тајне од људске 

несреће. 

 

На свету нема ништа драгоценије од 

људске душе и ниједна ствар на земљи не 

може се мерити са њом. 

 

Наше улице не греје сунце, кроз њих 

гмиже немаштина гладних очију, а грех 

подбулог лица прати је у стопу. 

 

Не знам има ли ишта на овом свету 

што је племенитије и драгоценије од 

оданог пријатељства. 

 

Нема задовољства без бола. 

 

Нема пријатнијег посла од онога који 

урадимо за другога. 

 

Неправда је поделила свет, па ни ту 

није једнака подела осим у тузи. 

Неуморна страст за уживањем тајна је 

вечне младости. 

 

Ниједан живот није упропашћен, осим 

оног чији је развој заустављен. 

 

Ништа не може да буде вредније од 

мудрости. 

 

Ништа не стари тако брзо као срећа. 

 

Ова је напетост неиздржива. Надајмо 

се да ће потрајати. 

 

Од каквих малих ствари зависи срећа! 

 

Оковани смо у ланце који се не виде 

голим оком, и мада се каже да смо 

слободни, ипак смо робови. 

 

Оно што мени причињава радост, 

другом причињава бол. 

 

Патња је господар света. 

 

Патња – нико не може да побегне из 

њене мреже. 

 

Пошто више није леп, није више ни 

користан. 

 

Права љубав пати и ћути. 

 

Прави бодежи живота су они који 

долазе изнутра. 

 

Прави живот једна је од најређих 

ствари на свету. Већина људи само 

постоји, и то је све. 

 

Прави пријатељи треба све да деле. 
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Право савршенство човека не састоји 

се у ономе што има, већ у ономе што 

јесте. 

 

Пријатељство се никад не заборавља. У 

томе и јесте његова лепота. 

 

Путовање изванредно проширује 

видике и отклања предрасуде. 

 

Родитељи морају да имају 

безгранично стрпљење. 

 

Романтика је привилегија богатих. 

 

Романтика никада не умире. 

 

Са Истока долазе све мудрости овога 

света. 

 

Са југа долази све што је скупоцено и 

вредно. 

 

Сан је само сан, а провиђење само 

провиђење, и на то се не треба 

обазирати. 

 

Сваки човек убија оно што воли. 

 

Свако место које волиш представља за 

тебе свет. 

 

Свако може да говори пријатне ствари, 

да се улагује и ласка, али прави пријатељ 

увек говори непријатне ствари, не 

обазирући се на то што тиме задаје бол. 

 

Свет јесте позорница, али су улоге 

лоше подељене. 

 

Свет је огромно пространство. 

Свет је простран, у њему постоји и Рај 

и Пакао и она кућа сумрака између њих. 

 

Свет је тако незгодан. 

 

Сви знају да су уметници себични. 

 

Сви смо ми у каљузи само што су неки 

од нас загледани у звезде. 

 

Сви шармантни људи су размажени. 

То је тајна њихове привлачности. 

 

Смрт је сестра сна. 

 

Снег је немилосрдан према онима који 

се успавају у његовом наручју. 

 

Срећа нас окупља, али нас бол 

сједињује. 

 

Срца и јесу створена да пуцају. 

 

Страшна заслепљеност обузима оне 

који су робови страсти. 

 

Судбина нам не шаље гласнике. 

Исувише је мудра, или одвећ свирепа, да 

би то чинила. 

 

Тешко је кулучити за господара, али је 

још горе немати господара за кога мора 

да се ради. 

 

Трагедија старости није у томе што је 

човек стар, већ у томе што је још увек 

млад. 

 

Треба уживати у ситним 

задовољствима. Она су последња 

прибежишта сложених природа. 
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Туга је неплодна невеста. 

 

Увек можемо бити љубазни према 

људима до којих нам није стало. 

 

У пријатељству не сме да буде нимало 

себичности. 

 

У рату јаки поробљавају слабе, а у 

миру богаташи поробљавају сиромахе. 

 

У тајне уметности најбоље се понире у 

самоћи. 

 

У шуми се човек ни најмање није 

осећао усамљен. 

 

Фауни живе у шуми и срећни су. 

 

Хоће ли се лав покорити твојим 

заповестима и да ли ће те дивљи вепар 

послушати? 

 

Циник је човек који свему зна цену, а 

ничему вредност. 

 

Човек је тај који обележава доба. 

 

Човеков прави живот често је онај 

којим не живи. 

 

Човек само испашта због своје 

великодушности. 

 

Човек се можда никад не осећа тако 

опуштеним као кад се претвара да је неко 

други. 

 

Човечија душа не вреди ни колико 

окрњени сребрњак. 

 

Чула, као ватра, могу да прочисте као 

што могу и да униште. 

 

Шта може лептир међу биковима и 

медведима? 

 

Што се веровања тиче, могу веровати у 

било шта, само ако је то крајње 

невероватно. 

 

 

Оскар Давичо 

 

Велика љубав је велика усамљеност. 

 

Човек је уопште гад. 

 

 

Оскар де ла Борбоља 

 

Искусноме мало је додира потребно. 

 

Сваки почетак је пун изненађења. 

 

Свако иде својим путем. 

 

Сви смо тако јединствени, али 

идентични. 

 

 

Осман Линс 

 

Нека време лети, нека пролети! 

 

Нека што пре прође време како бих 

освојио сва та добра која ме чекају. 

 

Све ме опија. 

 

 

 



302 
 

Ото Лара Резенде 

 

Као и цео свет, [и човек] има личну и 

јединствену физиономију. 

 

Спавати би значило изгубити 

сопствено друштво. 

 

Тако је тескобна помисао на смрт. 

 

 

Ото Олтвањи 

 

Кад год помислиш да се поуздаш у 

сећање, схватиш колико је оно крхко. 

 

Није нас остало још много са живом 

маштом. У сваком случају, не са маштом 

живљом од стварности. 

 

Увек те нешто катапултира у 

прошлост, хтео ти то или не. 

 

 

О. Хенри 

 

Сан је добар лек. 

 

 

Оцу 

 

На путу ка смрти нема крчми. 

 

 

Ошо 

 

Ако ти се свиђа цвет, немој га убрати, 

јер ако га убереш он умире и престаје да 

буде оно што волиш. Стога, ако волиш 

цвет, пусти га да живи. Љубав није у 

поседовању. Љубав је у уважавању. 

П 
 

 

Пабло Неруда 

 

Ми се помало умањујемо у сваком 

раздобљу. 

 

Не јадикуј много над ситним 

боловима, јер би судбина могла почети 

да те лечи - крупним. 

 

Нема несавладиве усамљености. 

 

Ни оптужбе ни одбрана нису задаци 

песника. 

 

Постоји нека врста везе између 

незнаних људи – брига, позив и одговор – 

чак и у најудаљенијој и најизолованијој 

усамљености на овом свету. 

 

Све стазе воде ка истом циљу: пренети 

другима то што јесмо. 

 

Током живота увек сам негде налазио 

неопходну подршку, формулу која ме је 

чекала – не да би била окамењена у 

мојим речима, него да би ме објаснила 

самом себи. 

 

 

Павел Бажов 

 

Од судбине своје не могу утећи. 

 

 

Павле Зелић 

 

Заташкане истине увек изроне на 

видело. 
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Павле Ками 

 

Човек се пробија док је млад. Касније 

пази да се млади не пробију. 

 

 

Павле Ковачевић 

 

Ко први стигне до циља, престане да 

трчи. 

 

 

Павле Угринов 

 

И живот и књижевност нам се показују 

кроз фрагмент. 

 

Љубав је истовремено и стварност и 

привид. У томе је та њена неухватљива 

лепота и њена окрутност. 

 

Рај није оно што нас чека, већ оно што 

је већ прошло. 

 

 

Панзини 

 

Дивна младост увек је веровала, а и 

данас верује, да је лако покренути свет. 

 

Парацелзус 

 

Ко ништа не зна, ништа не воли. Ко не 

уме, ништа не разуме. Ко ништа не 

разуме, безвредан је. Онај који поима, тај 

и воли. 

 

Нека не буде туђи слуга ко може бити 

свој господар. 

 

 

Патрик Ли 

 

За остављање лоших ствари иза себе 

може требати вечност. 

 

Зашто врата која воде невољама 

оставити имало одшкринутима? 

 

Мајка Природа је кучка, али не можете 

је не волети. 

 

Мозак је у стању много тога да 

измисли како би подупро своја 

страховања. 

 

Моћ воље не може вечно да побеђује 

физику. 

 

Све су велике ствари застрашујуће. 

 

Цветај онде где си засађен. 

 

 

Патрик Мак Кејб 

 

Како је стварност варљива! 

 

 

Патрик Равињан 

 

Сви светови живе заједно, и сва се кола 

не сусрећу нужно: на свакоме је, коначно, 

да измашта своју машину којом ће 

кренути у испитивање мистерије. 

 

 

Патриша Корнвел 

 

Генији не проналазе увек заједнички 

језик с другим људима. 
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Екстремно лепе људе тешко је не 

приметити. 

 

Жудња нема разум. 

 

Историја има незгодну навику да се 

понавља. 

 

Кад једном поставиш питања, мораш 

бити спреман и да живиш са одговорима 

које добијеш. 

 

Неваљали људи неће престати да раде 

неваљале ствари. 

 

Не дозволи себи да се бориш с туђим 

аждајама. 

 

Нема правде на овоме свету. 

 

Нико никада не прерасте маскенбале. 

 

Новац је моћ. А све се у животу врти 

око моћи. А нама, посрнулим 

створењима, моћи никад није довољно. 

 

Окрутност и поезија могу да обитавају 

у истом срцу. 

 

Прошлост дише за мене. 

 

Самоћа учини чудне ствари човековом 

уму. 

 

Све се врти око бола који прелази са 

човека на човека. 

 

Такви су ти људи, седела ти на 

престолу ил’ на жеравици, увек ће 

пробати да искористе твој положај у своју 

корист. 

Пауло Коељо 

 

Дође тренутак када се нађеш изнад 

сваке блокаде и страха. 

 

Живот нам увек пружи нову прилику. 

 

Љубав је једино што покреће 

интелигенцију и креативност, нешто што 

нас прочишћава и ослобађа. 

 

Љубав никада не заробљава човека. 

 

Људи се више не срећу и не окупљају, 

а кад се не срећу, онда не могу ни да 

напредују. 

 

Људско биће које не поштује своју 

земљу не поштује ни само себе. 

 

Ма колико умишљао да си једини, 

неко је снивао исти сан. 

 

Ми смо ти који, сваким својим чином, 

градимо пут до Раја. 

 

Можемо располагати свим могућим 

средствима комуникације на овом свету, 

али ништа, баш ништа не може да 

замени и надокнади људски поглед. 

 

Мораш да истражиш све путеве и 

завијутке док се једног дана не нађеш 

пред врхом који си желео да освојиш. 

 

Наша жеља да идемо напред гради 

наш пут. 

 

О лепоти једног пута не можеш судити 

само гледајући његову капију. 
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Понекад су невидљиве књиге, рођене 

из дарежљивости према ближњем, 

подједнако важне колико и оне које красе 

наше библиотеке. 

 

Преда мном су се отворила два пута. Ја 

сам изабрао онај којим се ређе иде. И 

једина разлика је у томе. 

 

Сазнајте каква је радост бити 

изненађење самоме себи. 

 

Свако од нас може да понуди само оно 

што има. 

 

Свако од нас у себи носи читав 

Универзум – и сноси одговорност за њега. 

 

Све што се деси једном, не мора се 

више никада десити, али све што се деси 

два пута – десиће се и трећи пут. 

 

Све што се ради у садашњости утиче 

на будућност својим последицама и на 

прошлост својим искупљењем. 

 

Сви смо ми учесници својих постојања. 

 

Спокој долази из срца. 

 

Ствари које су најважније у постојању, 

оне које нас чине, никада нису видљиве. 

 

Ти имаш своју личну легенду коју 

треба да испуниш, и тачка. Није битно да 

ли те други подржавају, игноришу, трпе 

– ти то радиш зато што је то твоја 

судбина на овом свету, то је извор сваке 

радости. 

 

У тренуцима када делује да 

усамљеност уништава сву лепоту, једини 

начин је да издржимо и останемо 

отворени. 

 

Често се дешавало да анонимни хероји 

оставе најдубље трагове. 

 

Често смо у животу стегнути, згажени, 

малтретирани, увређени; међутим, 

упркос свему томе, и даље исто вредимо. 

 

 

Паухетен 

 

Зашто би нам одузимао силом оно што 

и љубављу можеш прибавити? 

 

 

Пеко Лаличић 

 

Годинама се делим, никако рачун да 

сложим. 

 

Да ли је битније како бити, од бити 

или не бити. 

 

Има ме много, нема ме довољно. 

 

Љубав продужава животе. 

 

Падом се дижем. 

 

Срећа чека смирене. 

 

Ћутати, или драгуље откривати, 

питање је сад. 

 

У бити, најбитније [je] човек бити, 

макар био сам. 

 



306 
 

У мени дан поваздан гори. 

 

У мени сунце ноћива. 

 

 

Пем Браун 

 

Живот чине срећним мали, 

свакодневни успеси. 

 

Трагање за сопственом срећом сужава 

наш свет. Трагање за срећом других 

шири га ка непознатим хоризонтима. 

 

 

Перица Пешић 

 

Душу ваде они који немају своју. 

 

 

Перл Бак 

 

Онај ко је слободан не може да разуме 

запањујућу снагу жудње за слободом 

оних који то нису. 

 

 

Перси Б. Шели 

 

Ипак свако срце садржи клицу 

савршенства. 

 

 

Персијска пословица 

 

Глуп човек размишља о ономе што је 

рекао, а мудар о ономе што ће рећи. 

 

Докле год будеш подметао леђа, на 

њих ће стављати терет. 

 

Петар Абелард 

 

Сумњом долазимо до преиспитивања. 

 

 

Петар А. Карађорђевић 

 

Свакоме је човеку од природе уређено, 

да буде слободан, те да може одговорити 

своме позиву, овде на земљи. Само 

слободан човек може оснажити своју 

вољу, и заложити своју снагу, да 

унапреди своју личност, и да својом 

личношћу, припомогне унапређењу 

свога народа, коме је по крви, језику и 

отаџбини, срећи и несрећи сродан. Као 

што је слобода унапредила и усавршила 

поједину личност, тако исто развија, 

унапређује и усавршава слобода скуп тих 

личности – читав народ. 

 

 

Петар Вујичић 

 

Духовитост се не може имитирати, 

баш као ни мудрост. 

 

 

Петар Вуков 

 

Правим уметничким делима је увек 

тесно у свом жанру. 

 

 

Петар Кочић 

 

Срце пишти, нико га не чује, сузе теку, 

нико их не види. 
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Петар Станојевић 

 

Лако срећу заменим пожудом. 

 

Мојим делима будућност ће судити. 

 

Нисмо свесни шта све откривамо о 

себи чак и кад ћутимо. 

 

Плашимо се пада, а нико није ни 

покушао да полети. 

 

Постојање оправдавамо чињеницом да 

дишемо. Дисати не значи и живети. 

 

Радите, градите, гледајте, рушите, 

понављате, али никада не заборављајте. 

 

Разлика између лека и отрова је само у 

количини. 

 

Све ствари које у себи не можеш да 

убијеш алкохолом, убиће људи око тебе 

када спусте маске и открију своја 

непозната лица. 

 

 

Петар Т. Шумски 

 

Душа се храни осмесима. 

 

Шта је Живот? Промаја кроз 

кључаоницу. 

 

 

Петар Хандке 

 

Свака љубав подразумева малу 

тамницу. 

 

 

Петер Келдер 

 

Не морамо учити тешку филозофију 

да бисмо постали присни сами са собом. 

 

Ономе који себе обогаћује благом 

љубави према себи, све постаје могуће. 

 

Управо најједноставније у животу је 

најјаче и најделотворније. 

 

 

Петер Меј 

 

Незграпну истину много лакше 

одбацујемо него утешну лаж. 

 

Нема лаких одговора. 

 

 

Петрарка 

 

Боље је да ти завиде, него да те 

сажаљевају. 

 

Више волим необразована и честита 

човека, него образована и непоштена. 

 

 

Пикасо 

 

Ко хоће нешто да учини, нађе начин, 

ко неће ништа да учини, нађе оправдање. 

 

 

Питер Чини 

 

Даме су смешна бића. Увек су спремне 

на неке чудне подухвате, чак и најбоље 

међу њима. 
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Истина има своје путеве. 

 

Људима треба дати довољно конопца 

и они ће се сами обесити. 

 

Не треба баш све тајне делити. 

 

Никад не можете знати шта се крије 

иза туђих поступака. 

 

Објашњење је увек једноставно: оно је 

увек такво – кад га пронађете. 

 

Од лепих жена никад не знате шта 

може да вас снађе. 

 

Све жене су помало реформатори. 

 

Све су жене мало ћакнуте. 

 

С лепим дамама никад не знате на 

чему сте. 

 

Уколико је нека дама сексипилнија, 

утолико више главобоље ће стварати 

људима око себе. 

 

 

Пјер ла Мур 

 

Није истина да су најбоље ствари у 

животу бесплатне, оне су ђаволски скупе. 

 

 

Пјер Леметр 

 

Дар увек претпоставља узвраћање, у 

ма ком виду. 

 

Живот је једва неколико кругова у 

води. 

 

Живот нас увек сустиже, ту се ништа 

не може, не успевамо да побегнемо, 

никада. 

 

Једноставна кретња понекад отвара 

непознате перспективе. 

 

Када дубока туга прође, оно што остаје 

помало личи на пустош. 

 

Како се одржати сасвим сам, када се 

ништа око тебе не држи? 

 

Колико год нешто очекивао, никад не 

знаш у којем ће се виду појавити најгора 

невоља. 

 

Не креће се у битку за Аламо без мера 

предострожности. 

 

Немогуће је не заплакати кад се нађе 

лицем у лице са самим собом. 

 

Осмехе у погрешно време, прилично је 

тешко протумачити. 

 

Пред чудом увек смо мало 

неповерљиви. 

 

С оловком у руци, то је начин да се 

посматра свет. 

 

То је проблем с паровима, исти се 

призори стално понављају. 

 

Увек је погрешно прерано бити у 

праву. 

 

Усамљеничке навике брзо се стичу. 
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Човек никада не раскида с 

родитељима, то траје колико и ви. 

 

Чудно је то, све време жениш се истом 

женом. 

 

 

Пол ди Филипо 

 

Давање и примање две су стране истог 

новчића. 

 

 

Пол Елијар 

 

И снагом једне речи почињем опет 

живети. 

 

Сваком добу живота отварају се 

искричава врата храбрости… 

 

 

Пол Зералди 

 

Треба мало да међусобно личимо, да 

бисмо се схватили, али треба и да се 

разликујемо, да бисмо се волели. 

 

 

Пол Клодел 

 

Ред је задовољство разума, али неред је 

наслада маште. 

 

 

Пол Остер 

 

Ако човек није спреман на све, није 

спреман ни на шта. 

 

 

Пол Турније 

 

Ништа нас не чини усамљенима као 

наше тајне. 

 

 

Пол Форт 

 

Могло би се саставити коло око света, 

кад би сви људи хтели пружити једни 

другима руке. 

 

 

Португалска пословица 

 

Боље је на леп начин одбити, него на 

груб начин дати. 

 

Добри људи и облаци примају само 

зато да би једног дана и дали. 

 

Ко ми добро чини, учи ме да будем 

добар. 

 

Никога тако мало не познајемо као 

самога себе. 

 

Прекинуто пријатељство може се 

залечити, али не и излечити. 

 

Сваки човек је један мали свет. 

 

 

Предраг Бајчић 

 

Ако не пробате, нећете знати како је 

боље. 
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Предраг Ж. Вајагић 

 

Само ми знамо колико је тешко тек 

облизану чашу меда прелити горком 

жучи наточеном из братске руке. 

 

 

Предраг Милојевић 

 

Држава прашта хиљаду пута, а дрога 

ниједном. 

 

Догађаји су једина залиха коју имаш. 

 

И снови су ваљда неко имање, чим се 

толико отимамо око њих. 

 

Кад си свестан да додирујеш дно, 

почнеш да певаш од муке. 

 

Људи проведу живот тражећи мању од 

две срамоте. 

 

Ми и глад смо из истог народа. 

 

Нико још од себе није побегао. 

 

Пошто су ми кораци мали, ни снови 

ми не вреде много. 

 

Умор напушта човека и кад лежи у 

слами и кад га служе у златном кревету. 

 

 

Предраг Поповић 

 

Култура опет треба да буде мејнстрим. 

 

 

 

 

Предраг Црнковић 

 

Јебеш принципе ако људи пропадају. 

 

Какво време, таква и грижа савести. 

 

 

Пу Сунлинг 

 

Докле год имате готов новац у рукама 

за вас нема препрека. 

 

Злочин куповине положаја мањи је од 

злочина његове продаје! 

 

Кад у данашње време узвишени и 

високог рода из својих кочија препознају 

оне који још увек носе шешире од 

бамбуса? 

 

Нема начина да се избегне оно што ти 

је припремила судбина. 

 

Нема пута који повезује људе и богове. 

 

Неки људи нису у стању да сагледају 

реалност ствари чак и кад им запрети 

смрт. 

 

У животу су најважнији љубав и 

разумевање. 

 

У овом свету само заиста племенити и 

часни људи знају да воле. 

 

 

Пушкин 

 

Блажен ко у младости беше млад, 

блажен ко на време сазри. 
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Рабах Беламри 

 

Оно што је записано – записано је. 

 

 

Рабиндранат Тагоре 

 

Ако затворите врата свим манама, и 

истина ће остати напољу. 

 

Ако проливаш сузе када ти измиче 

сунце, промаћи ће ти и звезде. 

 

А Човек у себи има тишину мора, буку 

земље и музику ваздуха. 

 

Бити искрен је лако када се не очекује 

да говорите потпуну истину. 

 

Бога заморише велика краљевства, али 

никада мали цветови. 

 

Бог проналази Себе стварајући. 

 

Божја велика снага је у благом 

поветарцу, не у олуји. 

 

Велика Истина има велику ћутњу. 

 

Влат траве је достојна великог света на 

ком расте. 

 

Водоскок смрти чини да устајала вода 

живота заигра. 

 

Где су пређашњи трагови загубљени, 

нова се открива земља, нова изненађења. 

 

Дај ми снаге да уздигнем ум изнад 

свагдашњих ситница. 

 

Дете заплаче кад га мати одвоји од 

десне дојке, да би већ следећег трена 

нашло утеху у левој. 

 

Дете проналази мајку тек када напусти 

њену утробу. 

 

Док не будемо могли да се 

ослободимо, треба да се сакријемо. 

 

Дрвећа су бескрајан труд земље да 

проговри са небом које слуша. 

 

Дрвеће се као жудња земље пропиње 

на врхове прстију, не би ли завирило у 

небеса. 

 

Живот је пловидба преко мора током 

које се сви сусрећемо на истом узаном 

броду. 

 

Живот као целина никад озбиљно не 

доживљава смрт. 

 

Живот нам је поклоњен. Ми га 

зарађујемо, дарујући га. 

 

Живот проналази своје богатство 

полажући право на свет, а своју вредност 

полажући право на љубав. 

 

За мене спасење није у одрицању. Ја и 

у везаностима за ужитке осећам загрљај 

слободе. 

 

Зар вреди себи сломити срце због 

неког ко своје однесе? 
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Захваљуј пламену на светлости, али не 

заборави да онај ко држи лампу, 

непрекидно стрпљив стоји у сенци. 

 

Звезде се не плаше да се покажу као 

свици. 

 

Згртање није остварење. 

 

И у новом ме старо чека. 

 

Ја разумем глас Твојих звезда и 

тишину Твог дрвећа. 

 

Једино смо у смрти сами. 

 

Једино у делању испољавамо своју 

суштину. 

 

Када је човеков рад последица 

радости, облици које он задобија имају 

елементе бесмртности. 

 

Када кажемо „волим“, тада нема места 

за „зашто“; то је само по себи коначан 

одговор. 

 

Каква је то музика у чијем ритму се 

љуља свет? 

 

Ко је украо детету сан из ока? 

 

Ко може да исцеди плаветнило из 

неба? 

 

Људи су сурови, али је Човек 

племенит. 

 

Мајка открива и показује своје 

истинско биће у служењу своје деце. 

 

Ми живимо у овом свету кад га 

волимо. 

 

Мистерија стварања је као ноћна 

тмина. Велика је. 

 

Најближи смо великом када смо 

велики у понизности. 

 

Најбоља употреба речи је ћутање. 

 

Најдаље се стиже стазом која ти је 

најближа. 

 

Најтежа је она школа која те учи 

најједноставнијој песми. 

 

Нараштаји цветају и вену као цвеће. 

 

Наши поседи су наша ограничења. 

 

Невиност је богатство које настаје из 

обиља љубави. 

 

Неиздржива је плима радости. 

 

Нека умрли задобију славу 

бесмртности, али живима дарујмо 

бесмртност љубави. 

 

Не примај дарове из руку нечистих. 

 

Није на теби да од пупољака чиниш 

цветове. 

 

Никад не буди уплашен од тренутка. 

Тако пева глас вечности. 

 

Онога дана када ти смрт закуца на 

врата, шта ћеш јој понудити? 
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Оно што једном нестане неповратно је 

изгубљено. 

 

Опери своју душу тишином. 

 

Осећам да све звезде сијају у мени. 

 

Питало Немогуће Могуће: где је твоје 

боравиште? Дошао је одговор: у сновима 

неспособног. 

 

Пошто душа не може да нађе слободу 

унутар себе, потребна јој је спољна 

активност. 

 

Путник мора да закуца на безброј 

врата, док не стигне до својих, и да лута 

свим спољним световима, да би на крају 

светилиште пронашао у себи. 

 

Радост је пролазна попут капи росе – и 

док се смеје, већ нестаје. Жалост је, 

међутим, упорна и трајна. 

 

Риба у води је тиха. Животиња на 

земљи је бучна. Птица у ваздуху пева. 

 

Рођење и смрт су брзи ковитлаци 

лишћа, чији се кругови лагано покрећу 

међу звездама. 

 

Руке се држе за руке, очи се на очима 

задржавају; тако започиње повест наших 

срца. 

 

Свако дете доноси поруку да Бог још 

увек није обесхрабрен човеком. 

 

Свест о мом бићу ми је толико јасна да 

добија обележје бесмртности. Не могу да 

замислим да је икада била или да може да 

буде непостојећа. 

 

Светиљку љубави својим животом 

упали. 

 

Свет је твој једном за свагда. 

 

Све што нам је страно мора напорно 

да се бори да стекне наше одобравање. 

 

Своје благо у својој шаци кријеш. 

 

Силно сам заузет подизањем бедема 

око себе, и док тај зид из дана у дан расте 

ка небу, од његове сенке не распознајем 

своје право биће. 

 

Сићушна траво. Твоји кораци су мали, 

али ти у свом походу подјармљујеш 

земљу. 

 

Слобода је све што ми треба. 

 

Слободу стичемо када допремо до 

своје најистинскије суштине. 

 

Смрт на све стране, а деца се играју. 

 

Строг сме да буде само онај који воли. 

 

Судбоносни узрок човекове пропасти 

јавља се када своју душу умота у мртву 

чауру окорелих навика и када се слепа 

помама послова усковитла око њега 

попут пешчане олује, застирући му 

видик. 

 

Тамо где дух је неустрашив, и глава се 

држи високо. 
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Тражим што не могу да добијем, 

добијам што не тражим. 

 

У животу су остављени процепи, кроз 

које допире тужна музика смрти. 

 

У игри коју играш са сопственим 

бићем, добијаш и губиш у исти мах. 

 

Ум оштар, али не и широк, прионе уз 

сваку тачку, али се не помера. 

 

Цвет у свој раскоши и усред трња 

царује. 

 

Цивилизација је врста калупа који 

сваки народ настоји да направи за себе. 

 

Често се питам где су тајанствене 

границе препознавања између човека и 

животиње чије срце не зна за говор. 

 

Човек је тек рођено дете. Његова снага 

је снага раста. 

 

Човек не стиче своја права заузимањем 

већег простора, нити спољним 

понашањем, већ се његова права протежу 

само онолико колико је он стваран, а 

његова стварност мери се домашајем 

његове свести. 

 

 

Раби Харолд Кушнер 

 

О животу радо размишљам као о 

књизи. Што је више читаш то постаје 

јаснија. 

 

 

 

Равел 

 

Да би постао велики, треба да будеш 

мали. 

 

 

Раде Вучићевић 

 

Живео ко брав или ко лола, свеједно је. 

Стигне крезуба вилица, дрхтава рука, 

олињала глава, шупље и труле кости, 

слаби вид, све оно што ни у сну не 

волиш. 

 

 

Раде Драинац 

 

Жена која прима у стан љубавника 

нема права да се љути. 

 

 

Радивој Шајтинац 

 

Ћутим као што говорим, говорим као 

што ћутим. 

 

 

Радјард Киплинг 

 

Нисам ја нашла грбачу на друму! 

 

 

Радован Влаховић 

 

Не може се позитивно писати, ако се 

позитивно не мисли. 

 

 

Радован Н. Казимировић 

 

Природа је пресудна за човечји дух. 
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Радомир Путниковић 

 

Зар живот није понекад као бајка. На 

пример, Ивица и Марица и Вештица. 

 

Свет постаје све већи. Човек све мањи. 

 

Ослушкујемо шапат звезда, а не чујемо 

крике поред себе. 

 

 

Радомир Уљаревић 

 

Све видимо и све знамо, што мртвима 

и доликује. 

 

 

Радослав Лазић 

 

Без дара нема стваралачког чина. 

Поседовати уметност значи поседовати 

таленат. 

 

Без историје нема теорије. Без теорије 

нема уметности. 

 

Без конкуренције нема напретка. 

 

Без љубави нема живота, нити 

уметности. 

 

Без трагања нема креативног израза. 

 

Глума је живот људске душе која се 

проналази кроз уметност. 

 

Дар посматрања је божански дар. 

 

Док предајем и сам учим! 

 

Импровизација је пут остваривања 

креације. 

 

Корисно је говорити о начинима 

призивања лепоте. 

 

Лични пример најбољи је пример. 

 

Нема тог концепта, нити те идеје, која, 

током самог остваривања, не би 

претрпела одређене варијације. 

 

Од вредних уметника, вредни су и 

одговори. 

 

Појединац треба својим стваралачким 

радом да постане слободан човек. 

 

Проналажење сопствених путева до 

другога и јесте највећа тајна уметности. 

 

Проучавајући животе уметника, склон 

сам да поверујем да су најлепше странице 

њиховог живота посвећене аматерском 

стваралаштву. 

 

Разлике се подразумевају, али нас 

разлике богате. 

 

Све је једно, а ипак све је у нечему 

другачије. 

 

Сви ми утичемо једни на друге. 

 

Смех је најбољи лек за све нарави овог 

пакленог света. 

 

Стваралаштво је пут слободе. 

Ствараоцима припада слобода. 
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Стварање у живом материјалу, од 

човека кроз другог човека, за другог 

човека најсложеније стваралаштво које 

познаје људско искуство. 

 

Стварност је театар суровости. 

 

Уметничко искуство је непреносиво, 

зато је потребно стварати сопствено 

искуство. 

 

 

Радослав Славнић 

 

Страва очигледно вреба са обе стране 

сна и ту нема помоћи. 

 

Страх и Смрт су ефикасни и брзи 

учитељи. 

 

Тајна – толико кратка, а толико снажна 

реч. Колевка и ковчег нашег 

фамилијарног греха. 

 

Тајне су темељи сваке заједнице. 

 

У ванредним ситуацијама прописи 

престану да постоје. 

 

 

Рајнер Марија Рилке 

 

Ја волим свога бића полутмину. 

 

 

Рандел Крамп 

 

Жене делују тако умирујуће. 

 

Ко би веровао смрти? 

 

Мораш радити да би добио оно што 

желиш. 

 

 

Ранко Гузина 

 

Време не пролази. Оно што пролази је 

наш живот. 

 

 

Ранко Павловић 

 

Ако немаш главу за њу, залуд чезнеш 

ти за круном. 

 

Ако су ми године испуниле ноге и 

лепе их за земљу, нису срећом ушле у 

језик. 

 

Без највише мудрости нема ни доброг 

владара. 

 

Било је што је било и биће што ће 

бити. 

 

Важне су промене, ма какве оне биле. 

 

Време грицка камен као гладан миш 

сир кад га се дочепа. 

 

Дан пред себе и крените. 

 

Деца су у души невина и њихова срца 

пуна су љубави и доброте. 

 

Држава ће се другачије звати, а живот 

у њој може остати исти. 

 

За лет није крило свако. 
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За лет треба жарка жеља, која носи до 

облака. 

 

Залуд жеље, труд и урнебеси, можеш 

бити само то што јеси. 

 

Зар има ишта брже од светлости? 

 

Зашто човек свесно и упорно уноси 

отрове у организам? 

 

Звоно звони, предводник предводи. 

 

Земље којима је власт са владајућим 

апаратом важнија од народа и његових 

интереса, обично сва своја знамења 

обележавају идеолошким симболима. 

 

Знају стари људи свашта. 

 

Знатижеља досеже до највећих висина. 

 

Знатижеља је дубља и од најдубљег 

мора. 

 

Знатижеља те одвојила од оца, срце те 

вукло њему, а љубав ће те вратити. 

 

Извуци поуку. 

 

Из јајета кукавице никад нема друге 

птице, осим сиње кукавице. 

 

Има нешто што никад ништа не руши, 

не стари и не умире. То је љубав. 

 

Јер срећа је неизмерна, пре но што 

тело озебе, кад човек душу спасе. 

 

Јер, чист папир је море дубоко, 

тајанствен понор несазнајног пун. 

Када је неко сам, време много спорије 

пролази. 

 

Кад ништа друго не можемо да 

променимо, мењамо име. 

 

Кад себи течеш, носиш, терет просто 

не осетиш. 

 

Кад ти памет управља животом, 

напретек ћеш имати времена – за рад, 

игру, свирку и учење. 

 

Како се брзо смењују државе на овом 

уклетом тлу: омркнеш у једној, осванеш у 

другој. 

 

Каљуга је теби злато, а другима само – 

блато. 

 

Књига се на различите начине отвара 

онима који је први пут или само 

повремено узимају у руке и онима који су 

живот сјединили с њом, препуштајући јој 

се као што се заљубљен човек препушта 

вољи и чарима жене с којом намерава да 

проведе цели живот. 

 

Колико читалаца, толико доживљаја. 

 

Лепота има један смисао кад је 

укљештена међу крхотине цивилизације, 

а други и сасвим другачији у дивљини. 

 

Лији никад немој веровати. 

 

Лисица ће, у зечијој кожи, зецу лако 

заврнути шију. 

 

Љубав је највеће богатство на свету! 
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(Људи) срећу плаћају добротом и 

љубављу које носе у срцу. 

 

(Људи) су увек неповерљиви према 

новом и непознатом. 

 

Људска знатижеља пре стигне до 

далеке звезде него њена светлост до нас. 

 

Људи су изгубили сваку меру. 

 

Мину векови. Свет измени лице. 

 

Мисао је најбржа. 

 

Моћ и богатство лепоту бацају у 

засјенак. 

 

На Балкану се једино са сигурношћу 

може тврдити да се редовно смењују 

годишња доба и државе. 

 

Највеће успехе постижеш када радиш 

што највише волиш. 

 

Најлакше је пркосити и збијати шалу с 

немоћним и незаштићеним. 

 

Нема те силе која неће попустити пред 

јаком жељом и памећу. 

 

Немој деци памет ти да солиш. 

 

Немоћнима јачи ломе кости. 

 

Ни жени не прилазе сви с истом 

страшћу, ни према родитељима, ни 

према деци не исказују сви једнаку 

љубав, па зашто би и према Књизи сви 

морали да имају подједнак однос? 

 

Није свака љубав безопасна. 

 

Није тешко разумети да ти помоћ 

некад штети. 

 

Никад ником није касно да тражи 

своју срећу. 

 

Нису браћа баш по свему иста. 

 

Ништа тако не милује као љубав. 

 

О дипломи нико нек не сања, док не 

скупи пуну главу знања! 

 

Одлучити је било лако, али остварити 

замисао готово немогуће. 

 

Пас био ко се поколебао! 

 

Понекад обилазимо око живота не 

бисмо ли од њега и за себе откинули коју 

сласну мрвицу пре него што други 

разграбе све што ваља. 

 

Последњих година балканским 

друмовима вршљају многи странци, а ни 

њима ни нама није јасно зашто су овде и 

када ће отићи, ако уопште оду за нашег 

живота. 

 

Праву поуку ћеш наћи у свом знању и 

својој памети. 

 

Прво наук, познат од постања: кад си 

мудар – нема гладовања! 

 

Предност је на страни онога ко први 

приреди изненађење. 
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Предност је на страни храбрих и 

одлучних. 

 

Прича ти је као неко дрво... Када 

загриземо убрани плод и осетимо његову 

сласт, више се не сећамо оне клице из које 

је све кренуло. Тако је и са причом: док је 

слушамо не мислимо на њену клицу. 

 

Пуните своја срца добротом и 

љубављу, па ће вам се и срећа 

осмехивати. 

 

Само следи своју жељу, она ће гледати 

за тебе и проналазити пут којим треба да 

идеш. 

 

Сваки посао може добро да се обави 

ако се у њега унесу љубав и жеља да се 

нешто уради онако како ваља. 

 

Сваки човек о себи мисли све најбоље. 

 

Свако мора да испашта своје грехе. 

 

Свако оклевање могло би бити кобно. 

 

Свако своју кућу воли - јер туђа и кад је 

топла, топлину не пружа. 

 

Све док си млад и буве те хоће: кад 

остариш, више нисте браћа. 

 

Све што живи мора и да се храни. 

 

Свога свако жели тако, као глад хлеба. 

 

Слушај своје срце. Оно ће ти рећи шта 

и када треба да чиниш. 

 

Сове, вране, врапци, ластавице – чине 

исто што и људи. 

 

Срећа ће те чекати тамо где јој се 

најмање надаш. 

 

Срећу добија само онај ко је заслужи. 

 

Срце је најмекше на свету. 

 

Срце нас својом топлином греје 

даноноћно. 

 

Старцима треба веровати. 

 

Суштина је увек у контурама. 

 

Тешко је кад немаш с неким блиским и 

драгим прозборити понеку реч која зна 

бити и утеха и лек за душу. 

 

Туђа кожа не доноси среће. 

 

Увек има прече од пречег. 

 

У молитви монах свет од мрака брани. 

 

У срце, ако је племенито, стане цели 

свет. 

 

У тренуцима највеће опасности не 

треба мислити о најгорем. 

 

Храброст, одлучност и разум, велики 

су савезници онога ко је кренуо у 

неизвјесност. 

 

Чим обориш поглед противник мисли 

да си уплашен. 
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[Човек] не може побећи од своје 

одговорности. 

 

Чудни су конци људске судбине, 

замрсе се понекад као рибарска мрежа, 

па се човек у њима запетља као пиле у 

кучине. 

 

Чудно је како непоколебљивост даје 

неуништиву снагу ономе ко је чврсто 

одлучио да учини нешто што се другима 

чини неостварљивим. 

 

Шта је претеран страх друго него 

тешка болест. 

 

Што даље из овог пакла. 

 

Што је неком безвредно смеће, 

посластица другом може бити. 

 

Што човек више стари, језик му све 

млађи, па стално тандрче и меље као 

млински камен. 

 

 

Ранко Радовић 

 

Време које сами створимо својим 

смисленим стваралачким животом трајно 

је и неисцрпно. 

 

 

Ранко Рисојевић 

 

Како да препознам јаву, да је раздвојим 

од сна у свету који у ствари не познаје ни 

јаву ни сан, ни време ни невреме?! 

 

 

 

Ранко Сладојевић 

 

Морамо нечим украсити дан док 

отпочиње. 

 

 

Расин Млађи 

 

Чело је огледало на којем се приказује 

душа. 

 

 

Растко Петровић 

 

Бојим се усамљености. 

 

Изазивамо говором само нове 

асоцијације, ретко кад добијамо у 

оријентацијама; у чистим, никад. 

 

Иза речи постоји значење које је шире 

од ње. 

 

Истина обрнута опет остаје: истина. 

 

Мисли иду сувише брзо. 

 

 

Ратибор Новаковић 

 

Ако ниси послушао савет, не жали се 

на последице. 

 

Неко мисли да је богат кад има у 

банци, други кад има у џепу, а трећи – 

кад има у глави. 

 

Човек је јак колико су јаке његове 

добре мисли. 
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Рафаел Конфијан 

 

Ако сам добро обучен, немојте 

мислити да ми послови иду како ваља. 

 

 

Раша Попов 

 

Није све што се пише „за децу“ 

намењено деци. Нешто је и књижевност 

за родитеље. 

 

 

Реј Бредбери 

 

Да бисте уништили културу не морате 

да спалите књиге. Довољно је да људи 

престану да их читају. 

 

Деца су као ћилими, на њих треба 

згазити повремено. 

 

Колико нам је потребно да удахнемо 

поштен ваздух! 

 

Мало простодушне вере, и уз њену 

помоћ велика дела ће чинити. 

 

Мишљења се могу разликовати. 

 

Моја реч је мој доказ. 

 

Ништа никада не жели да умре. 

 

Све је добро – што може користити. 

 

 

Рејмонд Мекнели и Раду Флореску 

 

Стари обичаји споро умиру. 

 

Рејмонд Чендлер 

 

Момци са пиштољима; обичне будале. 

 

Нико није сасвим рђав. 

 

Откако је Беч умро, сви валцери су 

суморни. 

 

Чекање је најтежи посао, зар не? 

 

Човек је у стању да направи много 

грешака у овом једном животу. 

 

 

Реља Антонић 

 

Да ли смо приче ми створили или оне 

нас. 

 

Душа се причом гради. 

 

Многи испред носа свога чудо ни не 

виде. 

 

Свест је мерљива категорија. 

 

Човек мора да гради душу. 

 

 

Ремарк 

 

Добре ствари мора човек примати 

онако како долазе, па чак и кад му нису 

јасне. 

 

Ко ништа не очекује, никад се не може 

разочарати. 

 

Људи са карактером су разнолики; 

они без карактера су сви једнаки. 
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Меланхоличан човек постаје када 

размишља о животу, а циничан кад види 

како већина људи поступа... Најзад, 

сасвим је добро што људи имају своје 

ситнице које чувају и бране. Бити сам, 

заиста без икакве илузије, то долази 

непосредно пред лудило или 

самоубиство. 

 

Не жели сувише да знаш. Што се мање 

зна, лакше се живи. Знање човека чини 

слободним, али и несрећним. 

 

Нико ти не може бити стран, као човек 

којег си некада волео. 

 

Само једноставне ствари не разочарају. 

 

Скромност и савесност се награђују 

само у романима. У животу се прво 

искористе, па онда одгурну. 

 

 

Ренди Пауш 

 

Не рачунају се ударци које задајемо, 

већ они које примамо и трпимо како 

бисмо ишли напред. 

 

 

Рене Депестр 

 

Вољена жена у дому није довољна 

потребама свога супружника; вољени 

човек довољан је исто тако ретко 

прохтевима – не мање виталним и 

хитним – његове супруге. Зар то није 

истина сваког брачног живота? 

 

Као ствар природна духу, песничка 

мудрост наводњава и тело такође! 

Хемија и поезија су сродне. И једна и 

друга се баве тајнама живога света. 

 

Шта се дешава са Еросом... То је бог 

који нам сваке вечери припрема купку 

живота. Он има дара да одржи своју тајну 

новом! 

 

 

Риварол 

 

Бити паметан значи разликовати 

истине које треба рећи од оних које треба 

прећутати. 

 

 

Риус 

(Едуардо Хумберто дел Рио Гарсиа) 

 

Најгора је она битка која није ни 

започета. 

 

 

Рис Хјуз 

 

Две лудости поништавају се 

међусобно. 

 

 

Ричард Бах 

 

Дарови од лима и стакла потроше се за 

један дан. 

 

Жеља је увек праћена снагом да се 

претвори у стварност. 

 

За тебе је важно познавати истину. Док 

је не познајеш, док је заиста не схватиш. 

Можеш је исказивати само на незнатније 
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начине и уз помоћ споља, машина и 

људи и птица. 

 

Једине праве ствари су оне које су 

направљене од истине и радости, а не од 

лима и стакла. 

 

Као и све што се не може додирнути 

руком или видети оком, и твој дар постаје 

јачи кад га употребљаваш. 

 

Лети слободно и срећно изнад 

рођендана и преко њих заувек, и 

сретаћемо се повремено када зажелимо, 

усред светковине којој не може бити 

краја. 

 

Могу ли нас миље заиста раздвојити 

од пријатеља? 

 

Мораш дати свој дар некоме кога 

познајеш. 

 

Најнапреднији људи увек су 

усамљени. 

 

Не могу поћи да бих био с тобом, јер ја 

сам већ тамо. 

 

Не постоји место које се зове 

Предалеко. 

 

Не требају ти ни прстен ни птице да 

сам прелетиш изнад тишине облака. 

 

Оно што нас очарава, истовремено нас 

води и штити. 

 

Пријатељи ће те познати боље првог 

минута кад их сретнеш, него познаници 

за хиљаду година. 

Сваки дар од пријатеља је жеља за 

твојом срећом. 

 

Ти немаш рођендана јер ти живиш 

одувек. 

 

Ти ниси дете оних људи које називаш 

мајком и оцем, него си њихов сапутник 

на сјајном путовању, да схватиш ствари 

које јесу. 

 

Ти ниси малена, јер си већ одрасла и 

играш се између својих живота, као и сви 

ми, за забаву животу. 

 

То што не познајеш истину, није 

разлог да она не буде истина. 

 

Чак ни ја нисам дорастао сопственим 

мерилима. 

 

 

Ричард Болеславски 

 

Ако имате нешто да кажете, искуство 

долази много брже, сто пута брже него 

кад немате ништа да кажете. 

 

Једина особа која може да сања јесте 

особа која може да стоји чврсто на земљи 

обема ногама. 

 

Када би младост знала, а старост 

могла, какав би диван свет био. 

 

Мислимо да све видимо а ништа не 

присвајамо. 

 

Погрешно је имитирати живот. 

Стварати је исправно. 
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Тако је тешко сложити се кад је неко 

млад. 

 

Све су позоришне вечери премијере. 

 

Способност посматрања – какав диван 

дар. 

 

Цела ствар је у томе да се – почне. 

 

 

Ричард де Бери 

 

Све се квари и нестаје с временом. 

 

 

Ричард де Фурнивал 

 

Човек се мора ослањати на знање што 

су га стекли други како би повећао 

властито богатство. 

 

 

Ричард Докинс 

 

Стварност нам не дугује утеху. 

 

 

Ричард Купиди 

 

Приповедач не само да истовремено 

обавља улогу учитеља, извођача, чувара 

ритуалних форми и традиција, већ 

такође постаје призивач визија. Својим 

певањем он непрекидно изнова ствара и 

обнавља свет. 

 

 

Рихард Вагнер 

 

Срећа није у стварима, она је у нама. 

Рјун Осуке Акутагава 

 

Људски живот ти је исто што и роса, 

попут блеска муње. 

 

Није ли истина да људи неочекивано 

губе и када мисле да су победили 

искушење? 

 

Није ли похлепа нешто ужасно? 

 

Пас кога стално киње неће тако лако 

прићи ни када му дају комад меса. 

 

Понекад човек читав свој живот 

посвети некој несхватљивој жељи за коју 

и није сасвим сигуран да ли ће му се икад 

остварити. Они који се таквој лудости 

подсмевају, на крају крајева нису ништа 

друго до обични посматрачи живота. 

 

 

Роберт Бартон 

 

Онај који је свуда није нигде. 

 

 

Роберт Бернард 

 

Људи не воле самце. 

 

 

Роберт Годар 

 

Тешко је рећи шта је немогуће, јер сан 

од јуче данас је нада, а сутра стварност. 
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Роберт И. Хауард 

 

Варварство је природно стање 

човечанства… Цивилизација је 

неприродна. Она је тренутно стање 

околности. А варварство ће увек на крају 

тријумфовати. 

 

 

Роберт Кувер 

 

Језик је понекад крут попут даске. 

 

Кад време прође, за собом не оставља 

ништа. 

 

Можда је измишљање прича начин да 

се сачува здрав разум. 

 

Можда је стваран свет сувише 

интензиван за већину људи. 

 

 

Роберт Луис Стивенсон 

 

Бити што јесмо и постати оно што смо 

способни да постанемо, једина је сврха 

живота. 

 

Божански закони не знају за временска 

ограничења. 

 

Једино нечиста савест може човека 

начинити таквим непријатељем одмора! 

 

Једно је пригушити радозналост, друго 

савладати је. 

 

Нема мира ни одмора, за зле. 

 

Ниједну дужност не подцењујемо 

толико као  обавезу да будемо срећни. 

 

Проклетство нашег живота је у томе 

што је човек осуђен да довека носи на 

плећима свој терет, а кад и учини 

покушај да га збаци, он нам се враћа да 

нас још теже и још страшније притисне. 

 

Свему дође крај; и највећа мера најзад 

се преврши. 

 

Силна је то ствар, не осећати страх. 

 

Стари или млади, сви смо ми на 

нашем последњем крстарењу. 

 

Човек је само једна заједница 

разнородних, неподударних и 

независних сустанара. 

 

Што више ствари иду како не треба, то 

више морамо да се правимо да је све у 

реду. 

 

Што мање речи, брже се проблем 

излечи. 

 

 

Роберт М. Филмус 

 

Људи су по својој суштини окренути 

материјалном. 

 

Човек будућности ће превазићи своје 

садашње способности у мори у којој 

човек садашњости превазилази свог 

претка мајмуна. 
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Роберт Пински 

 

Кад нисам имао кров, смелост ми је 

била кров. 

 

 

Роберт Силвеберг 

 

Закључак је понекад толико очигледан 

да искочи право пред нас. 

 

Насамо можемо слободно да говоримо 

неулепшану истину. 

 

Неке ствари треба да остану закопане. 

 

Чак и потрага за истином мора 

уступити место, макар привремено, 

тактичкој стварности. 

 

 

Роберт Т. Кијосаки 

 

Неуспех поражава губитнике, неуспех 

инспирише победнике. 

 

 

Роберт Херис 

 

Лагање је суштина политичког умећа. 

 

 

Роберт Џордан 

 

Брда су увек виша него што изгледају. 

 

Буди увек опрезан, па чак и док 

спаваш. 

 

Гиздавост никоме још није помогла у 

ценкању. 

Девојка која прецени своје моћи лако 

може да се до гуше ували у невољу. 

 

Дуг је планина. 

 

Кад нешто много желиш, онда ти се то 

и причињава. 

 

Људи увек имају потребу да оно што 

су видели доведу у везу с нечим што знају 

или у шта желе да верују. 

 

Можда не можемо увек да спознамо, 

али бар нам преостаје утеха у свести да 

он постоји. 

 

Не гледај смрт ако не мораш. 

 

Оно што је истина ујутро, не мора 

бити и у подне. 

 

Опрез је мајка сигурности. 

 

Понекад је лакше изразити се кад се 

ствари не називају правим именом. 

 

Понекад се треба мало и коцкати. 

 

Предајеш се тек кад умреш. 

 

Само мртви могу себи да дозволе 

немар. 

 

Свако место на свету једнако је добро 

за умирање. 

 

Свако мора да умре пре или касније. 

Само будала бира да умре пре него што 

мора. 

 

Свако мора једном да умре. 
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Увек може да се бира. 

 

 

Робеспијер 

 

Смрт је, треба да знате, почетак 

бесмртности. 

 

 

Роби Селан 

 

Окрутност, подлост и надасве 

себичност, све су то особине којима 

морамо захвалити што смо опстали. 

 

Пословна сарадња не познаје границе. 

 

Природа увек нађе начин. 

 

 

Роден 

 

Жена која се свлачи је као сунце које 

продире кроз облаке. 

 

 

Родерик Неоне 

 

Бог награди онога ко је упоран, док се 

ђаво побрине за оне који поклекну под 

бичем лењости. 

 

Велики циљеви можда се рађају сами, 

али увек привуку мноштво. 

 

Како је добро пролазно, ни зло не 

може да траје заувек. 

 

 

 

 

Ролан Вилнев 

 

Глад која мори брзо гуши осећања. 

 

Да ли цивилизовани или пак они који 

се таквима сматрају, уистину имају 

толико чисте руке и толико чиста срца? 

 

Живимо уколико владамо собом. 

 

Изгладнели стомак нема слуха. 

 

На самом човеку почива задатак да 

спроведе реформе. 

 

Наш геније се није родио, сјајан и 

савршен, попут Паладе која је искочила 

из Зевсове главе. 

 

 

Ромен Гари 

 

Најстраснију љубав чине два сна који 

се сусрећу и на крају као саучесници 

беже од стварности. 

 

 

Ромен Ролан 

 

Дело и уметник су врло често, 

исувише често, две одвојене, па чак и 

различите природе. 

 

Људи стварају дела, а жене људе. 

 

Највеће зло на свету је не хтети шта се 

хоће, не усудити се извести шта се 

предузело, зауставити се на пола пута 

једне идеје. 
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Честитост у смислу утврђеног морала, 

морала једног одређеног поретка ствари, 

увек је жива обавеза у човеку који је носи 

у себи поуздано и трајно. 

 

 

Росабет Мос 

 

Сваки успешан пројекат пре свога 

завршетка изгледа као потенцијална 

катастрофа. 

 

 

Рос Мекдоналд 

 

Жена би једино због љубави прешла 

преко мрачне улице да се суочи са 

непознатим револверашем. 

 

Људи су ти који чине неко место. 

 

 

Рубен Брага 

 

Имам романтичну склоност да 

измишљам ствари. 

 

Свет није само магла. 

 

Смрт је нешто сиво, мрачно, без 

икакве љупкости, без нежности и 

топлине, без меке снаге нечије руке или 

бутине, без нежних мириса коже младог 

женског тела. 

 

Смрт мора да је... огромна, безбојна, 

безоблична, вечна магла. 

 

 

 

 

Рубен Фонсека 

 

Толико богаташа, а ја у говнима до 

ушију. 

 

 

Рузвелт 

 

Учини оно што можеш, с оним што 

имаш, ту где си. 

 

 

Руска пословица 

 

Богатом капом не може се прикрити 

сиромаштво у глави. 

 

Ваља се челичити у ватри живота. 

 

Видети копно не значи бити у луци. 

 

Време лечи старе ране, али не и оне 

које се стално обнављају. 

 

Добро дело само себе хвали. 

 

Кад певамо сви нас чују, кад уздишемо 

нико нас не чује. 

 

Много је људи, али је човек редак. 

 

Не веруј рођеном брату, веруј свом 

ћоравом оку. 

 

Нема врлине без борбе. 

 

Не пише се пером, него умом. 

 

Срџба друге боде иглом, а себе мачем. 

 

У великој души и бол је велики. 



329 
 

Ум без књиге, као птица без крила. 

 

Хоћу је пола од могу. 

 

Што мудрија глава, то лакше леђима. 

 

 

Рут Дадли Едвардс 

 

Истина често нема никаквог смисла. 

 

 

Рут Рендал 

 

Доброта се познаје по делима. 

 

Старост и младост нису створени да 

живе заједно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 
 

 

Сава Бабић 

 

Живот не личи на поезију, он јесте 

поезија. 

 

Развој човечанства постао је негативан. 

 

Онај ко промишља прошлост и тражи 

у њој рачвања заправо трага за новим 

могућностима, за будућношћу. 

 

Опиј се, па ћеш видети какав си човек 

заиста. 

 

Свест о другима је битна, јер је то онда 

истовремено и свест о себи. 

 

Уметност носи естетско обележје; 

дише својом естетиком. 

 

 

Сава Дамјанов 

 

Бол који сами себи наносимо, рањава 

више од онога који нам наносе други. 

 

 

Сава Петронић 

 

Сви су храбри и паметни кад 

опасности виде леђа. 

 

 

Саво Мартиновић 

 

Промените свет тако што ћете 

променити себе. 
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Саигјо 

 

Ако не прихватам збиљу као збиљу, 

како да држим сан као сан? 

 

И кад се све напусти, остаје срце. 

 

Ми добро знамо да нам је тело, као 

љуштура зричка, само варка. 

 

Плаше ме само ледна срца. 

 

 

Сајмон Бекет 

 

Знати и открити није исто. 

 

Не постоји друга прилика, постоје 

другачије прилике. Живот ти никад неће 

бити онакав какав би био да си први пут 

одлучио другачије. 

 

Никад не сумњајте у способност 

правичнога да зајебе ствар до краја. 

 

Пролази све, и добро и зло. 

 

Танка граница дели свакодневицу од 

хаоса. 

 

У малим се местима коте ситне душе. 

 

 

Сајмон Г. Браун 

 

Ако ненормално потраје довољно 

дуго, постаје нормално. 

 

Живот је несавршен. 

 

Живот је путовање. 

Зашто одлазиш? Да би могао да се 

вратиш. Да би могао да видиш место са 

којег си пошао новим очима и са много 

више боја. Људи те гледају другачије 

такође. Враћање на место са ког си пошао 

није исто као и да га никад ниси 

напустио. 

 

Зло долази када почињеш да 

третираш људе као ствари. 

 

Истинска срећа долази изнутра. 

 

Корен свега је у вама. 

 

Кукавице праве најбоље стратегије. 

 

Најбоље је приступити уметности 

умом детета. 

 

Начин на који доживљавате себе и 

универзум оно је што боји ваш живот. 

 

Некада је једина ствар коју можеш да 

урадиш за људе јесте да будеш ту. 

 

Познато је да је витални састојак 

успеха – незнање да оно што покушавате 

не може да се уради. 

 

Понекад се смејеш зато што више нема 

собе за плакање. 

 

Правила не постоје. 

 

Прихватање је најважније у процесу 

сагледавања себе и људи који су вам 

блиски. 
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Разноврсност није само оно што нам 

боји живот, већ и оно што нам олакшава 

прилагођавање и промену. 

 

Реалност неке особе јесте начин на 

који она осећа. 

 

Сами спутавамо сопствену интуицију. 

 

Смерност на чудан начин олакшава 

развијање унутрашње снаге. 

 

Смрт представља највећи изазов за 

наше поимање живота. 

 

Стварајте срцем и душом. 

 

Треба да проналазимо изазове који ће 

нас надживети. 

 

Човек који може бити купљен обично 

је безвредан. 

 

 

Салвадор Дали 

 

Рај није горе, већ у срцу човека. 

 

 

Салваторе Квазимодо 

 

Свако стоји сам на срцу земље 

прободен зраком сунца, и одмах је вече. 

 

 

Самерсет Мом 

 

Најбољи је онај стил који не 

примећујете. 

 

 

Самија Слатина 

 

Ако желиш да други пред тобом 

скидају капу, треба нешто да постанеш у 

животу. 

 

Само земља не прави разлику међу 

људима, она узима без изузетка. 

 

 

Самјуел Батлер 

 

Живот је као љубав – сав разум је 

против њега, а сав здрав инстикт за њега. 

 

 

Сандра Браун 

 

Жена може да сјебе горе и брже од 

било чега другог. 

 

Једини начин да те не сруше јесте да се 

поново попнеш у седло. 

 

Кад се ценкаш са ђаволом, мораш да се 

осврћеш до краја живота. 

 

Какве смо ми жене. Мрзимо да 

признамо оно што осећамо у срцу. 

 

Постоји директна веза између дигнуте 

ките и слепе глупости. 

 

Свако је паметан на свој начин. 

 

 

Сантјаго Ронкаљоло 

 

Човек се временом и праксом на све 

навикне. 
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Сантока 

 

И добовање 

кишних капи – 

све је старије. 

 

 

Сања Ловренчић 

 

Ствари престају бити једноставне. 

 

 

Сања Павошевић Алиса 

 

Мушкарци старе, жене пропадају. 

 

 

Сања Савић 

 

Ако пристанеш на једно, пристајеш на 

све. 

 

Живот је веома прљав посао. 

 

Зашто бирам тако компликоване 

путеве до најближих дестинација? 

 

Моје могућности да нешто сачувам 

или спасем нису дуже од мојих руку. 

 

Неке старе љубави умиру вечно. Кад 

већ не могу да горе. 

 

Понекад је потребно само одустати од 

свега. 

 

Правда тако кратко траје да тешко 

може да задовољи. 

 

Сви причају о ономе како би требало, 

а не о ономе како јесте. 

Чудно је то како Бог и природа удесе 

да посеју нека семена на погрешну 

земљу. 

 

Што почнеш с једним, завршићеш с 

другим. 

 

 

Сања Тењер 

 

Сватко мисли да је њему најгоре. 

 

 

Сара Кодвел 

 

Они којима недостаје гламурозности 

нису обавезно лишени похлепе. 

 

 

Сара Младеновић 

 

Странци нису странци ако их краси 

лепота. 

 

 

Сара Паретски 

 

Проклетство модерног посла није 

мањак капитала, лоше руковођење, ниска 

продуктивност или необразовање него 

компјутер. 

 

 

Саша Драгојевић 

 

Истина је оно што срце осећа. 

 

Како је охрабрујуће веровати. 
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Саша Илић 

 

Људи желе да побегну од туђе 

несреће. 

 

Утеха се увек нађе. 

 

 

Саша Хаџи Танчић 

 

Ко би веровао испричаном, ако није 

записано. 

 

Сва су времена мрачна кад су 

трагично угрожени живот и слобода. 

 

Човек, иако није звер, није ништа 

мање суров. 

 

 

Свами Пурна 

 

Сети се, све си или ништа. Ако си све, 

срце ти је тако велико да може у себе да 

прими цело човечанство. 

 

 

Светлана Арсић 

 

Свако дело само даје свом писцу облик 

који тражи. 

 

 

Свети Августин 

 

Мртви су невидљиви, нису одсутни. 

 

 

 

 

 

Светислав Басара 

 

Тешко је заспати ако не знаш где се 

налазиш. 

 

 

Светислав Петровић 

 

Љубав спрам уметности мора стајати 

изнад личности. 

 

 

Светлана Дрљача 

 

Људско створење прилагођава се 

невероватном смелошћу и брзином. 

 

 

Светлана Станковић 

 

Ми смо истовремено на оба света. 

 

Онај ко хоће да зна, он нађе. 

 

 

Светомир Ђурбабић 

 

Хумор човеку остаје кад му више 

ништа не преостаје. 

 

 

Светомир Николајевић 

 

Једна од највиших потреба душевних – 

потреба лепоте. 

 

 

Свето писмо 

 

И лав гине када плена нема. 
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С. В. Михалков 

 

Аплаузи могу човеку да годе, али и да 

шкоде – кад предуго трају! 

 

Баснописац немој бити ако те спопада 

мука, кад у шуму ступаш а бојиш се вука! 

 

Без бродова нема живота. 

 

Богатство је духа трајно. 

 

Доста смо се купали у прашини. 

 

Животне му стазе постају опасне, јер 

многи не воле басне... 

 

За народну копејку неки баш не хају, 

ал' над својом дрхте, ником је не дају. 

 

Кад се почне пити, испије се све до 

дна! 

 

Како ли штедри бивају таленти 

славни, а трговци-књижевници како су 

ништавни! 

 

Који грде све што наше виде, такви се 

не стиде што тиме откривају само личну 

беду. 

 

Колектив и породица ослонац су вам у 

свему. 

 

Међу нама бива: са трибине неко, 

друге нагони на рад, док за њега сам не 

хаје! 

 

Нека наук буде великим и малим: не 

тражите савете од сомова. 

 

Није ђаво тако црног лика, како неко 

воли да га – слика! 

 

Од шрафића малога зависимо доста! 

 

О томе што не знаш – како смеш да 

судиш! 

 

Пиј, ал' не губи главу и господар буди 

свој! 

 

Разбојнику по заслузи и казна је дана. 

 

Савете слушај. 

 

Савет пијаном не вреди. 

 

Само мудрим саветима буди склон. 

 

Сваком падати у очи није згодно ипак! 

 

Свима нећеш да угодиш, већ самоме 

себи можеш да нашкодиш! 

 

Стварај, уметниче, спреман да 

одговараш: шта и зашто, и за кога 

ствараш? 

 

Што ближе су до врха – већа 

скромност нек им буде сврха. 

 

Што је лако – и лепо је. 

 

 

Св. Тереза 

 

Не могу бити срећна, ако не прочитам 

неку нову књигу. 
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Себин Беринг-Гулд 

 

Индивидуа која не мари за бол друге 

спремна је да је уништи ако то одговара 

њеним циљевима. 

 

И пас је несмотрен кад је бесан. 

 

И у најмирнијим и најдоброћуднијим 

суседствима понекад се чине 

најшокантнија зверства. 

 

Не сме се претпоставити да суровост 

постоји само у суровим и грубим људима; 

она се исто тако често налази и код 

рафинираних и образованих. 

 

Сиромашни људи су пословично 

сажаљиви и дарежљиви. 

 

Човечност се мора стећи васпитањем. 

 

 

Семјуел Бекет 

 

Ако ме ти не волиш – ја нећу бити 

вољен; али ако ја тебе не волим – ја не 

знам како се воли. 

 

Ми смо на земљи, и нема лека за то. 

 

Моје грешке су мој живот. 

 

Највећи посао човека састоји се у томе 

да зна шта све мора да уради да би био 

човек. 

 

 

 

 

 

Сент-Бев 

 

Пре свега истина! Нека лепо и добро 

после гледа шта ће! 

 

 

Сервантес 

 

Ко би жеље зауздао? 

 

Први човеков задатак је да најпре 

упозна самога себе. 

 

 

Сергеј Јесењин 

 

Сад ће пролеће, па ћемо и ми оживети. 

 

 

Сергеј Обрасцов 

 

Број добрих глумаца – то још увек није 

театар. Театар је збир истомишљеника. 

 

Свако искуство је ланац савладаних 

неуспеха. 

 

 

Серен Кјеркегор 

 

Гениј је попут грмљавине; противи се 

ветровима, застрашује људе и 

прочишћава ваздух. 

 

Личност је средиште збивања. 

 

Нема друштва, нема државе, нема 

поезије, нема филозофије, нема религије, 

оно што постоји покварена је и лажна 

збрка. 
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Обележје је малих духова да презиру 

оно што не разумеју. 

 

О истини се не просуђује већином 

гласова. Већина само значи да постоји 

више преварених. 

 

 

Сигрид Ундсет 

 

Лакше пишем него што говорим. 

 

 

Сила и Ролф Берлинд 

 

Време лети кад си запет као пушка. 

 

Живот се у тренутку може расути у 

хиљаду комада. 

 

Кад паднеш на дно, имаш чврсто тло 

под ногама. 

 

Мислим, дакле жив сам. 

 

Неки наставе да живе, другима живот 

стане, а за неке је напросто готов. 

 

Не можеш на силу да задржиш особу 

које нема. 

 

Ништа не може да се врати. С тиме 

мораш да се носиш. 

 

Понекад човек има сво оружје на 

располагању. Труди се и хоће, али не 

може. 

 

Сваки човек има границу, корак пре 

понора. Пре или касније свако дође до 

ње, само је питање јачине притиска који 

га одведе преко. 

 

Увек ти треба неко ко ће да забије 

последњи ексер у ковчег. 

 

 

Силвија Петак Стражмештер 

 

Храброст не затвара очи док срце не 

ућути. 

 

 

Силвије Кранчевић 

 

Умрећеш, када почнеш сам у своје 

идеале да сумњаш. 

 

 

Сима Лукин Лазић 

 

Од узвишеног до смешног само је један 

корак. Од смешног до узвишеног – нема 

пута. 

 

 

Симонид 

 

Онај коме је стало до пријатељства не 

настоји да добије пријатеља већ да 

постане пријатељ. 

 

 

Синиша Матијевић 

 

Сви се ми, на крају крајева, хранимо 

љубављу, само је начин на који је 

припремамо другачији. 
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Сиоран 

 

Боже, без Тебе сам луд, а с Тобом још 

луђи! 

 

Језик нас обмањује милошћу илузија. 

 

Морал хоће да овај живот претвори у 

низ пропуштених прилика. 

 

На јаловима је да тумаче. 

 

Први акт саботаже био је стварање 

света. 

 

Свака незадовољена жеља је 

пропуштена прилика за читав живот. 

 

Чим престанемо да желимо, постајемо 

грађани сваког и ниједног света. 

 

 

Славица Давидовић 

 

Једно је сигурно: највише боли сећање 

одрастања. 

 

Моје срце плаче као небо. 

 

Пријатељства без речи најдуже трају. 

 

 

Славица Шетина 

 

Дуга је завет између Бога и Земље. 

 

Љубав је једина срећа. 

 

Није лако носити сву љубав овога 

света. То деца једино могу. 

 

Само деца могу искрено да воле. 

 

Што би тужно небо било, кад би сјај са 

њега нест'о. 

 

 

Славиша Ћировић 

 

Испод фантастике је живот. 

 

Путујмо у средиште ума и срца, до 

звезда и даље… 

 

 

Славко Гордић 

 

Љубав – двоструко избављење. 

 

 

Славко Гусак 

 

Прва љубав је ваљда као сунце, 

засљепљујућа и врела веле неки, а свака 

друга је као месец, бледи одраз прве, али 

једино светло и топлина у мраку када 

зађе сунце. 

 

 

Славко Јаневски 

 

Ноћу су бајке као млад плод. Зрију на 

длану. 

 

 

Славољуб Марковић 

 

Путовање почиње вођењем тела кроз 

знане и незнане пределе сна и сећања, 

тако да убрзо и само постаје сан. 
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Толико простора је намењено малом 

оку. 

 

Човек у једном тренутку буде на 

размеђи живота. 

 

 

Славомир Васић 

 

Сви ми некако идемо кроз живот. 

Само неки иду главном улицом, а неки 

козјом стазицом. 

 

 

Слађана Ристић 

 

Ако кренеш против талента као да си 

кренуо против неба. 

 

Лепо је када пронађеш начин да 

смириш своју природу. 

 

 

Слободан Ивков 

 

Време прошло, садашње и будуће 

сасвим се изједначавају. 

 

Да би веровао у оно што говориш, не 

смеш веровати ни у шта. 

 

Деца су ирационална. 

 

Једна од ретких емоција заосталих из 

раног детињства јесте страх. 

 

Суд најшире јавности је и 

најмеродавнији. Проблем је код нас, како 

допрети до ње. 

 

Треба увек изнова покушавати. 

Слободан Петковић 

 

Богатство ће имати не онај ко се богат 

родио и трошио, већ онај који је радио и 

штедео. 

 

 

Слободан Симић 

 

И свитање има мрачну прошлост. 

 

Пишу оштри, забрањују тупи. 

 

 

Слободанка Станковић-Илић 

 

Од свих путева 

твој је једино онај 

којим путујеш. 

 

 

Слободан Чурчић 

 

Човек мора да тежи увек трагању и 

кретању, да истражује, упознаје ново! 

 

 

Слободан Шкеровић 

 

Без креативног размишљања не може 

се доћи до представе о могућој 

будућности. 

 

Боље име за зло је – незнање. 

 

Геније је онај који непрестано учи, 

спознаје. 

 

Докле год има других, други су 

кривци. 
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Живот је стална отимачина енергије. 

 

Знање нема масу. Знање је сила. 

 

Знање није ствар која се огледа. 

 

Како проналазим своје место у свету? 

Тако што се издвајам из њега колико 

могу. Сваки уметник то ради, јер је 

свестан да је суочавање са собом – 

суочавање са светом. 

 

Људи постану задовољни собом и 

мисле да ће остати на тој позицији до које 

су досегли. Ствар је у томе да уколико 

престану да уче, почну да деградирају. 

То је неизбежно. Боље је увећавати знање 

него га препустити забораву. 

 

Нема ничег мртвијег и досаднијег од 

идиле. 

 

Нема тог поретка који не изнуђује 

отпор – јер поредак је сам побуна против 

слободе. 

 

Ништа не може да опстане 

непроменљиво. 

 

Онај који себе доживљава као 

осовљеног у уму, има сасвим другачију 

судбину од оног који покушава да се 

учврсти у својој привремености. 

 

Рат је тај који пише историју. 

 

Рециклажа прошлости је садашњост. 

 

Свет је онакав каквим себе видимо. 

Човек који се бави собом, у смислу да 

увећава знање, не може да буде 

депресиван. Они који то не чине, зависе 

од забаве која их скупо кошта. 

 

Ти производиш себе кроз друге. 

 

У борби за живот човек је само 

потрошна ствар – то је оно што нико не 

жели да призна. 

 

Човек највише пати од незнања. 

 

Човек у свету не може да опстане, јер је 

то свет привремених појава. Због тога се 

јединство човека и света остварује на 

нивоу личног искуства, уколико човек 

преведе свет, то јест живот у своје 

искуство. У противном, човек остаје на 

милост и немилост догађајима које не 

разуме. 

 

 

С. М. Фулер 

 

Човек не треба да буде сам, чак ни у 

рају. 

 

 

Соичиро Хонда 

 

Пут до успеха води кроз 99% неуспеха. 

 

 

Сол Белоу 

 

Да би нашли извор невоља, морамо 

погледати у сопствене главе. 

 

Морамо се припремити да постанемо 

још мањи. 
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Не смемо од наших интелектуалаца 

стварати нареднике. 

 

Опадање и пропаст свега је наш 

свакодневни ужас. 

 

Сами наши греси, наша осакаћеност, 

показују колико смо богати у мислима и 

култури. 

 

 

Соломон Мони де Були 

 

Ја нисам писац, ја сам разбојник. 

 

 

Сомерсет Мом 

 

Мисли човекове су непредвидиве – 

понекад се јаве такве да би нас било стид 

да их признамо. 

 

 

Соња Атанасијевић 

 

Зар је ишта више важно? 

 

 

Соња Вишњић Жижовић 

 

Его – корен свих сукоба. 

 

 

Софија Јовановић 

 

Некад је довољан само тренутак да 

буде прекасно. 

 

 

 

 

Спајк Милиган 

 

Не бојим се смрти, само не желим бити 

тамо, када се то догоди. 

 

 

Спенсер 

 

Пажња је најбољи пут до пријатељства. 

 

Тако свака душа, што је чистија и што 

више небесног сјаја има, тим лепше 

обличје даје телу, да у њему станује и тим 

лепше га украшава веселом дражи и 

угодном појавом, јер душа је форма и даје 

је телу. 

 

 

Споменка Пулулу 

 

Дан све види, а ноћ све чује. 

 

Љубав. Има ли већег чуда? 

 

Није овај свет баш такав каквим га ми 

видимо. Има много више чуда, само је 

човек ослепео па не види. 

 

Свака авантура је слађа кад се са 

неким подели. 

 

Сутра не постоји док га сами не 

осмислимо. 

 

Шта је слобода, него могућност 

избора. 

 

 

Србољуб Никић 

 

Ко следи осећања може да мења свет. 
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Рођен си да по туђим мислима 

пребираш, да их хваташ и премећеш 

мењајући судбине људи. 

 

Ситнице, прах прошлости. 

 

 

Срђан Ђерић 

 

Премало је киша да би могле угасити 

моје ватре. 

 

 

Срђан Шпановић 

 

Прекратак је живот да би неко 

прихватио да буде роб својих страхова. 

 

 

Српко Лештарић 

 

Сав је живот прича. 

 

 

Стамен Миловановић 

 

Да се не скреће с пута, зар би се 

пречице нашле. 

 

 

Стана Динић Скочајић 

 

И нека ми после неко каже да је 

књижевност немоћна! 

 

Лаж је завладала светом. Лаж и 

превара. 

 

 

 

 

Станислав Винавер 

 

Будућност никада не можемо стићи, 

јер је бржа од нас и од наших мисли. 

 

Иде се будућности кроз жртве. 

 

Импровизација не стари. Она није 

дефинитивна ни у чему и тиме баш 

живи. 

 

Никад нисмо сасвим будни. 

 

Проблем чуда – сваки језик решава на 

свој начин. Укрштање, вазда у природи, 

ћудљиво је и не да се прорачунати. 

 

Свет је велика књига. 

 

Сви су путеви могући. А сви воде у 

будућност. 

 

 

Станислав Јежи Лец 

 

А можда смо само нечија успомена? 

 

Болан је порођај човека, нарочито када 

рађа сам себе у зрелим годинама. 

 

Будимо дискретни, не питајммо људе 

да ли живе. 

 

Да би писци могли да развију крила, 

морају да имају слободу да користе пера. 

 

Да би се било свој, треба бити неко. 

 

Да би се успентрало више, треба 

сложити крила. 
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Дисциплина уметности захтева 

слободу. 

 

Дуби мисао, јер можда ће туда моћи да 

се шмугне? 

 

Живот не стоји лепо сваком. 

 

Зар насиље над нечијом савешћу не 

мора да наруши нечију невиност? 

 

Идеје долазе у главу изнутра. 

 

И душа понекад мора да буде на 

дијети. 

 

Из углова осмеха може се израчунати 

распон слободе. 

 

И лакоћа има своју специфичну 

тежину. 

 

Има онолико светова колико их се 

смести у главу. 

 

Има тачака које не затварају реченицу 

него уста. 

 

Има тренутака када слобода звони 

кључевима стражара. 

 

И реч може да буде чеп за уста. 

 

Један уметников потез понекад 

раздваја уметничке епохе. 

 

Како познати историјске буре? Још 

дуго потом ломе кости. 

 

Као муве скачу мисли с човека на 

човека. Али не гризу сваког. 

Колико ли људи не путује ван граница 

сопствених хоризоната! 

 

Колико маски мора да стави човек да 

не осети ударац по лицу? 

 

Колико пропада по глави становника? 

То је мера културе. 

 

Ко се не смешта у фиоку, нек себи 

спрема мртвачки ковчег. 

 

Лице непријатеља плаши ме онда кад 

видим колико је слично моме. 

 

Најтеже је пливати против струје 

сопствене крви. 

 

Најчешће осећамо крила на раменима 

када облачимо добро скројен сако. 

 

Не дај да вијуге твога мозга неко 

омотава око прста. 

 

Неки људи гледају кроз своје очи као 

кроз оканце на вратима. 

 

Нема свака сива маса нечег 

заједничког с мозгом. 

 

Не питај Бога о путу у Рај јер ће ти 

показати најтежи. 

 

Није нам било дато да се родимо под 

срећном звездом. Родили смо се на њој. 

 

О, кад сам својим очима видео ствари 

које се не дају замислити, како да не 

верујем у светове које сам сам измислио? 

 

Онај ко шепа и даље хода. 



343 
 

Они који су прерасли епоху често иду 

оборене главе. 

 

Отисци божјег прста никад нису 

идентични. 

 

Понекад је потребна чак бруталност 

да би се лансирала своја суптилност. 

 

Понекад лаж тако чврсто пристаје уз 

истину, да је тешко живети у тој 

пукотини. 

 

Понекад треба заћутату да би те 

саслушали. 

 

Потпуно сагори оно што нема искре у 

себи. 

 

Права мудрост не напушта главу. 

 

Први предуслов за бесмртност је смрт. 

 

Прогрес: наши преци ишли су у 

животињским кожама, а нама је већ и у 

људској нелагодно. 

 

Савест се понекад рађа из њене гриже. 

 

Салто  м о р а л е  је много опаснији 

него салто мортале. 

 

Само ко има здрав разум може да 

полуди. 

 

Самоћо, како си ти пренасељена! 

 

Сањао сам стварност. С каквим сам се 

олакшањем пробудио! 

 

Сви су богови  б и л и  бесмртни. 

Слободу најчешће губе они који је 

желе. 

 

Страшан је дах епохе у којој не може 

да се дише. 

 

Тамо где је смех забрањен, обично није 

слободно ни плакати. 

 

Тирани држе човека затвореног чак и 

унутар њега самог. 

 

Треба се имати много стрпљења да би 

се њему научило. 

 

У једну индивидуалност може да се 

сложи читава институција. 

 

Умно су независни једино генији и 

глупани. 

 

У паклу је ђаво позитиван лик. 

 

У рату идеја страдају људи. 

 

Човек који нема милости, мора за њу 

да моли. 

 

Шта је то Хаос? То је Хармонија 

уништена приликом стварања света. 

 

Што ниже падаш, то те мање боли. 

 

 

Станислав Лем 

 

Данас ништа није презрења достојније 

у научној фантастици од разума. 

 

Интелигенција је особина која не мора 

безусловно помагати човеку да преживи 
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у свим могућим варијантама средине. 

Постоје и средине у којима глупост боље 

служи нагону за самоодржањем. 

 

Кич и бесмислица се успешно 

одржавају у животу зато што за њима 

постоји велика потражња. 

 

Књижевно дело мора бити о нечему 

изван себе самога. 

 

Критика није узвик усхићења: нужно 

је не само умети доказати да си био 

усхићен, него и објаснити шта те је то 

усхитило и у чему си уживао. 

 

Тамо где ма шта долази лако, ништа 

нема вредности. Најуспаљенија страст 

мора се окончати у јадној досади. 

 

Уметник расте у својој околини и из 

ње црпе елементе који му служе као 

изражајно средство за разлике у 

напорима којима подлеже његова 

личност. 

 

Човек понекад пожели да не буде 

разуман, упркос очигледностима. 

 

 

Станислав Шимић 

 

Живот се добије бадава. А највреднији 

је. 

Становница Лишћа, Индијанка из 

племена Сијукса 

 

Мораш да слушаш шта говори 

тишина, јер ћеш само тако моћи да 

откријеш тајну великог духа. 

 

Стеван Кустурин 

 

Богови никад не дају некоме у једну 

руку тешку кесу, а у другу лиру. 

 

Мислити значи све више и више 

сазнавати. Ето генијалног начина да себи 

направимо пакао од живота, и то заувек. 

 

 

Стеван Мајсторовић 

 

Оно што човек чини само је израз и 

испољавање онога што он јесте. 

 

 

Стеван Раичковић 

 

Где је народа, ту има и коња и точкова 

и свакаквог посла. 

 

Ко би то и знао шта се све прича и 

измишља на земљи... 

 

Путу никако краја. 

 

Све је прича. 

 

 

Стеван Таталовић 

 

Кад сам сам то је у реду. 

 

Стеван Шарчевић 

 

Живот и имовина срозавају се 

надсветлосном брзином. 

 

Истина није за свачије уши. 
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Као што то често бива, похлепа рађа 

подлост као прирођену кћер. 

 

Колико год зиме трајале и како год да 

су тешке, пролеће увек дође. 

 

Љубав ослобађа. 

 

Ниједна звер није опаснија од човека. 

 

Оно што је богу дозвољено, свињи је 

тек пуки сан. 

 

Постоје тајне које су отровне по 

људски род. 

 

Чим сам се родио био сам осуђен на 

смрт. 

 

Шта је бесмртност, ако нема љубави? 

 

 

Стево Бздилик 

 

Најбогатији су они који имају себе. 

 

 

Стендал 

 

И врло незнатан степен наде довољан 

је узрок за рађање љубави. 

 

И пријатељство има својих илузија, 

ништа мање него љубав. 

Љубав је изванредан цвет, али треба 

имати храбрости да се убере на ивици 

понора. 

 

Мисли рађају патњу. 

 

Мушкарца понизи дужина освајања; 

док за жену то значи слава. 

 

Нико се не диже тако високо као онај 

који зна куда иде. 

 

Оно што је увијек лепо, мора бити и 

истинито. 

 

Само велики умови могу да приуште 

себи једноставан стил. 

 

Својство је генија да његова мисао не 

крочи путевима које је гомила утрла. 

 

 

Стефан Мегић 

 

Писање је потреба, медитација која 

кроз речи провлачи емоције. 

 

 

Стефано Сантарели 

 

Судбини не треба постављати 

границе. 

 

 

Стивен Кинг 

 

Ако баш морате да се плашите нечег, 

плашите се сопствене радозналости. 

 

Ако постоји једна ствар коју 

психијатри знају да раде, то је да лажу. 

Баш је запањујуће како се неки људи 

могу променити, само ако им се да прави 

мотив. 

 

Бити опрезан ништа не боли. 
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Бол чини сенке материјалним. 

 

Боље је бити добар него зао. Али онај, 

ко оствари доброту, плаћа високу цену. 

 

Брбљива уста потапају бродовље. 

 

Велика дела с временом само добијају 

на величини и бацају све дуже сенке. 

 

Верујем да крв зове крв, ум зове ум, а 

срце зове срце. 

 

Верујем да оловка, удружена с 

успоменама, ствара некакву практичну 

магију, а магија је опасна. 

 

Већини људи ништа не ласка толико 

као кад млад стварно хаје за њихове 

савете. 

 

Време има своју тежину. 

 

Време је тако тежак терет. 

 

Време све брише, хтели ми то или не. 

Време све брише, време све односи, и на 

крају остаје само мрак. Понекад у том 

мраку налазимо друге људе, а понекад их 

опет губимо. 

 

Главно и опредељујуће својство 

детињства није лако мешање сна и јаве, 

већ отуђење. 

 

Глупости су једна од две ствари које 

најјасније видимо тек кад се осврнемо за 

собом. Друге су пропуштене прилике. 

 

Град може бити мрачно место. 

 

Град не мари за ђаволов посао више 

него за божји или човечји. Он познаје 

таму. Тама је довољна. 

 

Градови спавају немирним сном. 

 

Град чува своје тајне. 

 

Да ли стари ожиљци икад престају да 

боле? 

 

Деца морају продрети у своју машту 

као у пар великих ципела. 

 

Добра прича зна да нас заведе, чак и у 

најгорим тренуцима. 

 

Добри учитељи су баш као и мудре 

супруге, бисери непроцењиве вредности. 

 

Жар је понекад бољи од ломаче. 

 

Желети више је само рецепт за 

сломљено срце. 

 

Жене боље чувају тајне, али мушкарци 

лакше живе с њима. 

 

Жене само желе да имају слободан пут 

пред собом. Да могу да иду куда желе, 

или да не иду, ако то неће… 

 

Живот збиља зна да се нашали с 

људима. 

 

Живот је пун мелодрама. 

 

Живот понекад искашље 

подударности какве ниједан писац не би 

смео да копира. 
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Живот се преокрене за час. Понекад се 

окрене према нама, али чешће од нас. 

 

Задатак старијег је, између осталог, и 

да учи мањег. 

 

Запањујуће је како неке ситнице 

повређују људе кад им неко близак умре. 

 

Зло је као дрога. 

 

Зло може да буде стрпљиво. 

 

Знате ли шта је таленат? Проклетство 

ишчевикања. 

 

Игра је живот. 

 

Изгледа да са богатством расте и 

агресивност. 

 

И људима у паклу је потребна хладна 

вода, али је не добијају. 

 

Императиви љубави знају да буду 

окрутни. 

 

И пацов ће се борити ако га сатераш у 

ћошак. 

 

Истина није увек најсигурније 

решење, но најчешће ипак јесте. 

 

Исцрпљен ум је лак плен опсесије. 

 

И умови имају црте, скоро исто тако 

истакнуте као лепа уста, сломљен нос или 

криво око. 

 

Када се врата затворе, свет остаје 

напољу. 

Кад знаш шта човеку треба, онда га у 

већини случајева и познајеш! 

 

Кад је човек под стресом, онда је баш 

све могуће. 

 

Кад читав живот чуваш људе с дна, 

тешко је да се бар мало не замажеш. 

 

Као и код свих прљавих послова, 

најтеже је кренути. 

 

Каткад питања могу човека да доведу 

у велику невољу. 

 

Ко зна кад му је живот на 

прекретници, и зашто? 

 

Колика врата откључава чин писања. 

 

Колико би окрутно морало бити то 

натприродно биће да створи овако сјебан 

свет? 

 

Крајолик се мења, баш као и људи. 

 

Кршити правила је сасвим у реду. 

Бити ухваћен на делу је нешто сасвим 

друго. 

 

Лако налазимо оправдања за 

неодустајање од лоших навика, зар не? 

 

Ласкање траје теко колико пламен 

свеће. 

 

Ласкање подмазује точкове света. 

 

Лепо је причати причу, а још је боље 

кад има оних који би је слушали. 

 



348 
 

Љубав је као умирање. 

 

Љубав је сан. 

 

Људи воле лицемере – јер у њима виде 

своје горе лист. 

 

Људи временом не постају бољи, него 

паметнији. 

 

Људи који се воле спремни су на чудне 

ствари. 

 

Људи не знају шта су кадри да учине 

док их зло не снађе. 

 

Људи се брзо навикну на свој простор. 

 

Људи често заборављају да си човек 

или си то икада био, кад једном пређеш 

седамдесету. 

 

Људска рука је као делимично 

припитомљена животиња; углавном је 

добра, али понекад побегне и и угризе 

прво на шта наиђе. 

Мало наде ником није нашкодило. 

 

Ми не препознајемо дане који ће нам 

променити живот. Можда је тако и боље. 

 

Млади ум је светлост у тами. 

 

Можда је смрт ту негде, а можда 

понекад зове твоје име. 

 

Можда су свету потребни 

паметњаковићи да би направили 

равнотежу, ко би га знао? 

 

Морфијум, најуглађенија машина 

смрти. 

 

Мрачни обрти и усхити детињства 

измичу речима. Мудро дете их 

препознаје и прихвата неизбежне 

последице. Дете које размишља о цени 

својих поступака није више дете. 

 

Музе су као утваре и догађа се да на 

сцену ступе непозване. 

 

Највећи део времена само чекаш и 

слушаш. 

 

Највише се наљутимо кад нас ухвате 

на делу, зар не? 

 

Најједноставнији одговори се најлакше 

превиде. 

 

Најобразованији доктор на свету стоји 

на ниском острвцету усред мора 

незнања. 

 

На крају, бог увек пије крв. 

 

На то што су нам родитељи рекли док 

смо били мали ретко се оглушујемо, ма 

колико глупо било. 

 

На читавом свету нема тог одливног 

канала који се после кише сећа све воде 

која је кроз њега протекла. 

Невероватно опуштање налазимо у 

живописним сновима. 

 

Не игра с целим шпилом, тако људи 

понекад зову нестабилне личности. 
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Неки људи у животу преживљавају – 

можда чак и успешно живе – од 

љубазности незнанаца. 

 

Неким стварима је суђено да се десе. 

 

Неки снови умиру и ослобађају се, то 

је једна од горких истина овог света. 

Колико ли само горких иситна има. 

 

Нема игре без импровизације. 

 

Нема саосећања за ђавола. 

 

Нема тога који се не боји. 

 

Не можеш сам себе учинити 

срећковићем. 

 

Неопрезност убија. 

 

Не сери око куће. 

 

Није добро кад си сам. 

 

Никад не знамо на чије ћемо животе 

утицати, или када Или зашто. Не знамо, 

док будућност не поједе садашњост. То 

сазнање стиже прекасно. 

 

Никад не лажи кад можеш рећи 

истину. 

 

Никад се ништа не може баш сасвим 

испрати, не ако је исписано на црном 

стаклу света. 

 

Нико није победио систем или добио 

игру. 

 

Ништа не изједа нагласак као 

телевизија. 

 

Окајавање има велику моћ; то је брава 

на вратима која се затварају за прошлост. 

 

Осећаш да неке ствари није безбедно 

рећи ни најближим пријатељима. А 

понекад они ионако знају. 

 

Паланке имају дуго памћење. 

 

Паланчани су ретко кад зли људи. 

 

Паметно је плашити се противника. 

 

Панични страх има силну 

мотивациону моћ. 

 

Персијима2 овога света важно је само 

како то изгледа у новинама. 

 

Писање је посебан и прилично 

ужасавајући начин присећања – у њему је 

толика потпуност да изгледа скоро као 

силовање. 

Писање је чин егзорцизма. 

 

Пишем књигу о својим ноћним 

морама. 

 

Понекад добијеш попуст, али 

бесплатну услугу? Никада. 

 

Понекад између спасења и 

проклетства нема апсолутно никакве 

разлике. 

 

 
2 Мисли се на лошу особу, бескичмењака. 
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Понекад је боље гурати до краја, без 

обзира колико се бунили и ум и тело. 

 

Понекад је добро осетити се и као 

будала. 

 

Понекад је човек проклет потребом да 

нешто схвати. 

 

Понекад некоме и не можеш да 

помогнеш. Понекад је то боље и не 

покушавати. 

 

Понекад оно што се чини као избор, 

уопште није ствар избора. 

 

Понекад ствари пођу по злу, и то је све. 

 

Понекад ћутање боли још више. 

 

Понос је каиш којим можете 

притегнути панталоне чак и када и 

панталоне нестану. 

 

Проклет си ако нешто предузмеш, 

проклет ако стојиш по страни. 

 

Прошлост је лукава, тврдокорна и 

спремна да узврати ударац. 

Путовање заврши сусретом вољених. 

 

Размишљање о будућности је на много 

начина збуњујуће. 

 

Рационализација је популаран људски 

спорт, можда најпопуларнији. 

 

Само је секс природнији од смрти. 

 

Саркастични људи испод оклопа меки 

су ко душа. 

Са сећањима се мора заувек живети. 

 

Свака старост изгледа чудно људима 

који је подносе. 

 

Сваки брак има два срца, једно светло 

и друго тамно. 

 

Сваки писац се појављује у свакој 

књизи. 

 

Све живо мисли да ће све бити боље 

иза следећег грумена земље. 

 

Свемир је кучка. 

 

Свет је пун чудних ствари. 

 

Свет се окреће, и то је све. Човек може 

да се окреће с њим, или да протестује, па 

ће га свет сместа збацити са себе. 

 

Свет у ком живимо понекад уме да 

буде истински откачено место. 

 

Сви би се плашили кад би знали шта је 

под тепихом умова њихових ближњих. 

 

Сви ми дугујемо сопствену смрт, сви 

без изузетка. 

 

Сви смо ми ломни као дувано стакло, 

чак и кад је све у најбољем реду. 

Сви смо ми циркуски мишеви који 

трчкарају светом без и најмагловитије 

свести да нас Бог и Његове небеске војске 

посматрају кроз прозорчиће од лискуна у 

нашим бакелитним кућицама. 

 

Сећање је истовремено чин и уметност 

асоцијација. 
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Сила није једини начин да се добије 

битка, а ни рат. 

 

Ситне уштеде увек преседну. Врате се 

да те угризу за дупе. 

 

Сјебано је нормално људско 

понашање. 

 

Смрт је део живљења. Непрестано се 

морамо на њу привикавати уколико 

желимо бити потпуна особа. А ако нам је 

тешко схватити чињеницу наше смрти, 

барем нам није немогуће да се с њом 

помиримо. 

 

Снови су бржи од оних који сањају. 

 

Срца се не ломе. Кад би само могла да 

се сломе. 

 

Срца су створена да би се ломила, а 

мишљења да би се мењала. 

 

Старе ствари лече душу. 

 

Ствари се догађају с разлогом, али да 

ли нам се он допада? Ретко. 

 

Ствари се мењају, ствари се не мењају. 

 

Створења неспособна за стварно 

размишљање су манијаци. 

 

Сузе које зацељују исте су оне сузе које 

пеку и бичују. 

 

Тако често нема кривца, када се слегне 

прашина. 

 

Тело је или глупо, или бескрајно 

мудро, али у сваком случају поштеђено је 

те ужасне магије мисли; зна само да се 

противи и бори до последњег даха. 

 

Тело се понекад поводи за сопственим 

потребама. 

 

Толико тога није важно, али то човека 

ипак не спречава да о томе поставља 

питања. 

 

Тренутак никада није повољан за неке 

успомене. 

 

Увек је тако лепо кад неког ухвате 

спуштених панталона и дигнуте ките, а 

то ниси ти. 

 

Ужаси Инквизиције нису ништа у 

поређењу са судбином коју ум може да 

замисли за оне које волите. 

 

Уметнички таленат је много чешћи од 

талента да се он однегује. 

 

У овом најбољем (и најгорем) свету, 

већина је ствари могућа. 

 

У паланкама је увек тако. Увек неко 

сазна. 

 

Упознали смо непријатеља и он је ми. 

 

Усред живота си окружен смрћу. 

 

У учмалим паланкама има мало добра. 

 

Црква је сила… а нико олако не 

потеже силу. 
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Чак и најживљи циркус с најјезивијим 

чаролијама, најсмешнијим кловновима и 

најдивнијим зверима, на крају ипак мора 

да оде из града. 

 

Чари тишине су још увек стварне. 

 

Човек који има добру жену 

најсрећнији је од свих Божјих створења, а 

човек без ње, верујем, сигурно спаде међу 

најбеднија, и једина му је утеха у животу 

што ни сам не зна колико му је ружно. 

 

Човек никад не зна, зар не? Живот се 

зачас преокрене. 

 

Човек се на све навикне ако му даш 

довољно времена. 

 

Чудесно је како ум може да одагна све 

што му се не свиђа или оно што сматра 

претећим. 

 

Чудно је како нам бол обележава лице, 

и како због њега сви изгледамо као једна 

породица. 

Чудовишта постоје, а и духови такође. 

Они живе у нама, а понекад и побјеђују. 

 

Шума је сјајна за размишљање. 

 

 

Стивен Хокинг 

 

Не можеш помести сопствену сенку. 

 

Свако може нешто да постигне ако се 

довољно потруди. 

 

 

 

Стив Мараболи 

 

Сваки пут кад сам мислио да сам 

одбачен од нечег доброг, заправо сам био 

преусмерен ка нечем још бољем. 

 

 

Стив Мартин 

 

Труди се да будеш толико добар да 

други не могу више да те игноришу. 

 

 

Стипе Булић 

 

Безјебица је пошаст. Смртоносна је то 

болест. 

 

 

Стјепан Јурековић 

 

Млади пробијају лед. 

 

Обмањивати се можеш онолико 

колико си паметан, а кад останеш без 

идеја суочиш се са истином. 

 

Омекшај тинејџера и пробудит ћеш 

знатижељу осталих. 

 

Свака невоља треба утеху. 

 

 

Сузана Тамаро 

 

Успех увек представља велику 

одговорност јер, након што га 

постигнете, можете поћи једним од два 

пута: путем новца, славе, или путем 

сопствене стваралачке потраге. 
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Сузан Мино 

 

Што те мање примећују, више си 

опседнута њима. 

 

 

Су-Ма Ч'иен 

 

У односима међу обичним људима не 

сме бити непоштења. Колико се више тек 

велике државе морају држати овог 

правила! 

 

 

Су-ну 

 

Жена је једини прави иницијатор, а 

мушкарац има улогу знатижељног 

ученика. 

 

 

Сунчица Дрецун – Живић Милић 

 

Свака смрт је само ново рађање. 

 

Свето је свако Јутро које није 

последње... 

 

 

Сута нипата 

 

Особа која трага за својом срећом 

требало би да истргне стрелицу коју је 

забила у себе – шиљак туговања, жудње и 

очаја. 

 

 

 

 

 

 

Су Ше 

 

И најслабијим вином кад се поднапије, 

одело најтање чини се постављено. 

 

У свету, добро и зло, радост и жалост, 

у ствари су само таштина. 
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Т 
 

 

Тадамине 

 

Ништа није болније од свитања. 

 

 

Тад Вилијемс 

 

Вечност саздана од бола није никакав 

дар. 

 

Добро се не може створити из зла. Не 

без жртве. Не без крви и искупљења. 

 

Када сте млади и када се живот пружа 

пред вама у бескрај, немате стрпљења – 

не схватате да ће бити и других дана, 

других времена, других прилика. Бог нас 

је таквима створио. Ко зна зашто је тако 

одлучио? 

 

Коме су потребни безбројни дани 

бесмртника? 

 

Љубав је мађија пред којом разум 

нестаје. 

 

Љубав не уме да збраја. 

 

Љубав само преломи, а онда даје све 

што има. 

 

Младост јесте лудост. 

 

Сви су мушкарци млађи од својих 

жена, посебно када им неко дирне у част. 

 

 

 

Такуан Сохо 

 

Ако следите данашњи свет, 

окренућете леђа Путу; ако не желите да 

скренете са Пута, не следите свет. 

 

Сам ум је тај који заводи ум. Зарад ума 

не будите безумни. 

 

 

Тамара Јаковљевић 

 

Треба чврсто држати живот. 

 

Човек добија одговоре кроз своја дела, 

налик творцу који је све створио. 

 

 

Тао Те Чинг 

 

Ко познаје друге, поседује знање; ко 

познаје себе, тај је просветљен. 

 

Онај који зна, не говори; онај који 

говори, не зна. 

 

Слабо побеђује јако, савитљиво 

побеђује круто. Нема никога ко то не би 

знао, но нико не може тако поступити. 

 

 

Тарас Прохаско 

 

Било би грех сматрати да се Божја 

логика може поредити с људском. 

 

Зна се да се, када се жеље Бога и људи 

поклопе, дешава чудо. 

 

Спознаје бришу страхове. 
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Татјана Јамбришак 

 

Ако ти лоше крене или чак ако ти 

добро иде, неко ће увек дрзнути за тобом. 

 

Пријатељи и љубав трају колико и 

наше добро мишљење о њима. 

 

Слабост се сме показати само онима 

који те заиста воле. Иначе се увек нађе 

неко ко ће је искористити против тебе. 

 

 

Татјана Стефановић 

 

Ах, Љубав, Љубав... Има ли шта 

лепше, веће и полетније од ње? 

 

Брак је досадан. 

 

Где је река текла, опет ће потећи. 

 

Да ли је љубав бајка? 

 

Још сам жив, а док сам жив има и наде. 

 

Људи знају да секу, али не и да саде! 

 

Мрављи је рад тежак, а говор лак. 

 

Ни коњска није вечна. 

 

Од љубави се не умире. 

 

Савршено! Баш као све у природи! 

 

Само је важно веровати! 

 

Све прође што не ваља. 

 

 

Татјана Шалер-Олујић 

 

Због масовности и доступности 

смањила се важност знања. 

 

 

Твртко Куленовић 

 

За истинског путника путовање није 

гледање него стање. За њега је то 

претпоставка за задубљивање, за 

медитацију. 

 

Не само да се времена мењају него се и 

прескачу, ако нисте знали. 

 

 

Тенеси Вилијамс 

 

Време тако брзо пролази. Ништа није 

брже од њега. 

 

Где постоје љубав искреност, загрљај је 

неизбежан. 

 

Двоје људи у истом чамцу морају да 

брину једно о другом. 

 

Има превише тога да се каже, али за то 

нема довољно времена. А нема ни 

довољно снаге. 

 

Када живиш са неким кога волиш, 

можеш да будеш усамљенији него кад 

живиш потпуно сам! 

 

Лични лирски израз је вапај 

затвореника у суседној самици, а сви су 

осуђени на доживотно. 
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Можеш да будеш млад без пара, али 

без пара не можеш да будеш стар. 

 

Мој свет је другачији од вашег, 

онолико колико је свет сваког човека 

другачији од света других. 

 

Мора се допустити да живот иде даље, 

чак и пошто се сан о животу потпуно... 

заврши... 

 

Неки мушкарци престану да пију кад 

се ожене, а други почну! 

 

Људска бића сањају о вечном животу. 

Али већина то жели на земљи, а не на 

небу. 

 

Људска животиња је звер која умире, 

али чињеница да умире ништа не 

доприноси томе да има самилости за 

друге. 

 

Људска животиња је себична звер. 

 

Породичне кризе износе на видело све 

оно најбоље и оно најгоре у свакоме од 

нас. 

 

Сви смо осуђени на казну самицом у 

сопственој кожи. 

 

Смрт почиње прерано, готово пре него 

што је човек бар на пола упознао живот... 

 

То што се не суочиш са ватром неће да 

је угаси. 

 

Ћутање само увеличава проблем. Он 

расте и нагриза те у тишини, постаје 

злоћудан. 

Хипокризија је систем у којем живимо. 

 

 

Тенисон 

 

Боље је волети и изгубити, него никад 

не волети. 

 

 

Теодора Гос 

 

Кад читалац једном уђе у песму мора 

да нађе свој излаз. 

 

 

Теодора Мишељић 

 

Како је слатко сањати! 

 

 

Теодор Исак Рубин 

 

Морам научити да волим ту будалу у 

себи – некога ко осећа превише, прича 

превише, ризикује превише, понекад 

добија и често губи, недостаје му 

самопоуздања, воли и мрзи, повреди 

друге и бива повређен, обећава и крши 

обећања, смеје се и плаче. Само та особа 

ме може заштитити од оног 

самоконтролисаног тиранина који се 

такође налази у мени и који би ме радо 

ускратио за људску живост, понизност и 

достојанство, остављајући само будалу. 

 

 

Теодосије 

 

Власт заповеда не само када позива, 

већ и када моли. 
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Тереус Хачисон 

 

Живот нас учи да се битке добијају 

лукавством. 

 

 

Тери Гудкајнд 

 

Где је граница иза које вредност 

живота постаје безначајна? 

 

Довољна је награда да можемо да 

помогнемо другима. 

 

Жеље појединаца често су штетне по 

опште добро. 

 

Када живот вреди мање? 

 

Као да живот може бити вреднији 

услед узраста. 

 

Нема никога ко се више радује миру 

од оних чији је посао да се за њега боре. 

 

Непријатељи јесу цена части. 

 

Ништа не траје вечно. 

 

Помоћ је награда сама по себи. 

 

Понекад морамо да служимо људима 

тако што им нећемо служити. 

 

Понекад ти само и преостаје чин 

очајника. 

 

Сваки живот је вредан. 

 

 

 

Тери Прачет 

 

Ако хоћеш да пођеш путем мудрости, 

први корак је да будеш као мало дете. 

 

Боље је јести старе чизме с 

пријатељима, него вола пуњеног 

мржњом. 

 

Будале понекад умеју да се залете. 

 

Важно је стићи до циља. Не и како си 

путовао. 

 

Губитник је свако ко није победник. 

 

Добре ограде стварају добре суседе. 

 

Досада је универзална. 

 

Живота има свуда где га може бити. 

 

Живот и није ништа друго до мноштво 

проблема. 

 

Један живот – једна књига. 

 

Кад има седам година, човек је 

себично мало ђубре. 

 

Ко би могао преварити судбину? 

Нико. Мада сви покушавају. 

 

Људи готово никад не примећују 

познате ствари. 

 

Људи не цене увек оно што је 

исправно. 

 

Људи постану снебивљиви кад им 

покажете шта знате. 
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Магија никад не умире. Она само 

бледи. 

 

Ма колико брзо да трчиш, на крају 

ћеш ипак сустићи самога себе. 

 

Мало греха није за осуду. 

 

На крају, никад не учиниш, само 

сањариш… 

 

Народ је много запетљанији него што 

мислиш. 

 

Невероватно је шта се све може 

научити од људи. 

 

Неке је ствари тешко оставити. 

 

Неке се реке не могу прегазити. 

 

Неки људи не виде чекић ни кад их 

звекне у главу. 

 

Нема бољег поклона од будућности. 

 

Нема ништа лоше у чињеници да је 

неко губитник, осим, наравно, то што 

није победник. 

 

Нема тајни између пријатеља. 

 

Није важно колико дуго твој живот 

траје, важно је колико дуг изгледа. 

 

Није све у машти. 

 

Никад не знате шта речи могу да 

учине кад их пустите напоље. 

 

Нико не полуди брже од потпуно 

нормалне особе. 

 

Ништа на овом свету не може 

прикрити своју праву природу. 

 

Ништа не може као униформа да 

допусти човеку да искаже своју 

особеност. 

 

Нормално је оно што човек сматра 

нормалним. 

 

Од побеђивања се тешко одвикава. 

 

Ономе ко не гледа где седа паметније 

би било да настави да стоји. 

 

Оно што су деца данас, сутра ће бити 

цео свет. 

 

Падање није тако страшно. Једино 

приземљење боли. 

 

Понекад једноставно мораш дозволити 

околностима да те воде. 

 

Понекад је и фино вредно труда. 

 

Постоје ствари тако страшне да их се и 

сама тама боји. 

 

Само они са ногама на камену могу да 

изграде дворце у ваздуху. 

 

Свако, у сваком случају, умре. 

 

Све изгледа занимљиво док год то не 

почнеш да радиш. 
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Свет је толико пун оштрих кривина да 

бисте се, уколико вас не уврну на 

неколико места, заиста тешко уклопили. 

 

Свет није увек онакав каквим га људи 

виде. 

 

Све умире на крају. 

 

Сви се ми само једном рађамо. 

 

Смрт, за разлику од пореза, долази 

само једном. 

 

Старост се дешава другима. 

 

Ствари никада не буду боље, оне само 

остају исте или још горе. 

 

Тешко је кад у сивилу ноћи схватите да 

ће вам људи доћи на сахрану вероватно 

само да би се уверили како сте заиста 

мртви. 

 

Ти си свој најгори непријатељ. 

 

Тужно је кад међу пријатељима пукне 

тиква. 

 

Увек постоји нека квака. 

 

Ужас се у ум може увући преко свих 

чула. 

 

Унутар сваке нормалне особе постоји 

лудак који се бори да избије на 

површину. 

 

Царство воли да људи остану на 

местима која су им одређена. 

 

Човек мора да познаје своје границе. 

 

Човек се може описати и преко оног 

што мрзи. 

 

Чување тајне вам даје моћ. Моћ 

изазива поштовање. А поштовање је 

чврста валута. 

 

 

Тибетанска пословица 

 

Одреци се рђавог обичаја, макар 

потицао од твојих отаца; прихвати ваљан 

обичај, макар потицао од непријатеља. 

 

 

Тибор Дери 

 

Читалачка радозналост и иначе ми 

опада, и то све више што је живља 

индустрија, већа производња фабрике 

књига и довитљивија трговина. 

 

 

Тили Багшо 

 

Фантазија по фантазија. 

 

 

Тим Бартон 

 

Многи људи ме питају кад ћу најзад да 

направим филм са стварним ликовима? 

Али, шта је стварност? 
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Тимеус 

 

Биљке су жива створења. Човек је 

небеско дрво, које својим кореном – 

главом – расте према горе. 

 

 

Тихомир Јовановић 

 

Друштво постаје слободније – 

неморалније. Или је само неморал постао 

очитији. 

 

 

Тоенмеи 

 

Ствари у природи имају дубоко 

значење, али ако покушамо да га 

изразимо, заборављамо речи. 

 

 

Толкин 

 

За криве очи истина може имати 

искривљено лице. 

 

 

Толстој 

 

Ако будете живели у слози, нико вам 

неће моћи да нашкоди, а ако се будете 

свађали и радили сваки на своју руку – 

свако ће вас лако уништити. 

 

Ако желите да будете срећни, будите. 

 

Ако је човек одлучио да се сам 

прихвати посла, а не да чека друге, онда 

ће он то и учинити. 

 

Ако се унапред одричеш борбе, 

одричеш се најглавнијег дела живота. 

 

Ако сиромах завиди богаташу, онда он 

ништа није бољи од њега. 

 

Ако хоћеш да побољшаш живот, треба 

да си спреман да га жртвујеш. 

 

Бити добар значи бити слободан 

душом. 

 

Битку добија онај који је тврдо 

одлучио да је добије. 

 

Богу се можете молити, али немојте 

заборавити да веслате ка обали. 

 

Будала је онај који чека већу корист а 

малу испушта из руку. 

 

Велика је снага у човеку који уме да 

прећути и онда када има право. 

 

Волимо, не речју или језиком, него 

делом и истином. 

 

Врлина човекова не мери се 

необичним подвизима него 

свакодневним напором. 

 

Далеко је теже одржавати равнотежу 

тамо где се лакше скаче. 

 

Дебело дрво почело је од танког прута. 

 

Добра уметност је увек свима 

разумљива. 

 

Жалиш се на живот, а треба само да се 

сетиш колико те људи воли. 
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Живот ми није дат да га показујем него 

да живим њиме. 

 

Животни циљ сваког појединца је увек 

исти: напредовање у доброме. 

 

За разумног човека учење никад није 

завршено. 

 

Злоба људска увек полази од немоћи. 

 

Знање је оруђе, а не циљ. 

 

Знање је тек онда знање кад је стечено 

напором сопствене мисли, а не 

памћењем. 

 

Има обавеза према ближњему и има 

обавеза у сваком човеку према самом 

себи, према духу који живи у њему; 

обавеза је у томе да се не погани, не 

уништава, не заглушује тај дух, него да се 

гледа да он непрестано расте. 

 

И миш може помоћи. 

 

И у животу и у уметности је потребно 

усредсређење само у себи. 

 

Једини смисао живота је служба 

човечанству. 

 

Једна глава никад није сиромашна, па 

ако је и сиромашна – једна је. 

 

Као што вода не остаје на висинама, 

тако и доброта и мудрост нису међу 

гордима. И једно и друго траже ниска 

места. 

 

Као што само ноћни мрак открива 

небеска светила, тако само патње 

откривају истинско значење живота. 

 

Као што сва вода истече из ведра ако 

на њему има ма и једна рупица, тако се 

неће задржати у души човековој ниједна 

радост ако у њему нема љубави ма и 

према једном човеку. 

 

Као што се ватра не гаси ватром, тако 

се и зло не гаси злом. 

 

Лоши су они људи који у опасности 

напуштају своје другове. 

 

Љубав је живот. Све што разумем, 

разумем само зато што волим. 

 

Најбољи знак истине је једноставност 

и јасноћа, лаж је увек замршена, 

накинђурена и речита. 

 

Највећи таленти губе се у нераду. 

 

Најпоузданије обележје истине је 

једноставност и јасноћа. Лаж је увек 

сложена, извештачена и многоречива. 

 

Невоља може сваки час да закуца на 

врата. 

 

Не допадати се злим људима увек је 

добро. 

 

Не личи богатом да краде, а старом да 

лаже. 

 

Нема међу људима правде. 
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Нема човек користи ако освоји сав 

свет, а души својој нашкоди. 

 

Не треба чинити другоме зло већ 

добро. 

 

Никада не слушајте оне који говоре 

лоше о другима, а добро о вама. 

 

Од добра не треба тражити боље. 

 

Пазите на своје мисли: оне су почетак 

поступка! 

 

Свака страст је у човековом срцу у 

почетку само молилац, затим гост, и 

најзад газда код куће. 

 

Сваки напор оснажује душу. 

 

Сваком је мила глава на раменима. 

 

Све се дешава на овом свету. 

 

Срећан је онај човек који и у гомили 

ради оно што је у својој усамљености 

решио да треба да ради. 

 

Тражи истину, она то хоће. 

 

Труди се да не мислиш о ономе што 

сматраш лошим. 

 

Узми оно што је готово и иди даље. У 

томе је снага човечанства. 

 

Човеку је дата власт само над самим 

собом. 

 

 

 

Тома Кемпијски 

 

Скроман човек је увек ведар. 

 

 

Томас Браун 

 

Светлост представља тек сенку Божју. 

 

 

Томас Карлајл 

 

Бол и смрт су, а не задовољства, она 

омамљујућа чаролија, која неодољиво 

привлачи храбра срца. 

 

 

Томас Ман 

 

Карактеристична црта уметности – 

бесмртност. 

 

Уз великог човека често иду и велике 

грешке. 

 

Уз великог човека често иду и велике 

грешке. 

 

У скромности има мудрости и 

интелигенције. 

 

 

Томас Мор 

 

На земљи нема бола који Небо не може 

да исцели. 
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Томас С. Елиот 

 

Не знате шта је нада док је не 

изгубите. 

 

 

Томас Харди 

 

Географија има много везе са 

карактером, а карактер је судбина. 

 

 

Томас Хјуз 

 

Чује онај који слуша. 

 

 

Томо Блажек 

 

У маглама небо лежи, јер се земље 

стиди. 

 

 

Тони Морисон 

 

Наша баштина је омаловажена. 

 

Реци нам како је бити жена како бисмо 

знали како је бити мушкарац. 

 

Страст никада није довољна; није ни 

вештина. Али покушај. 

 

 

Тони Хилерман 

 

Ако желите да сакријете јабуку, 

ставите је у корпу са осталим јабукама. 

 

Наде изумиру. 

 

Тоћиуицин Којолћиуки 

 

Само смо дошли да сањамо. Није 

тачно, није тачно, да смо дошли на земљу 

да живимо. 

 

 

Трејси Шевалије 

 

Потребна је дисциплина да се ум 

укроти. 

 

Свако има право на тајне. 

 

Свако мора да живи у складу са својом 

мером. 

 

Учим да разликујем бежање од нечега 

и трчање у сусрет нечему.  

 

 

Тукарам 

 

Ако човек покушава да буде груб, 

наићи ће на себи равног. Скроман се 

клони невоље. 

 

Ако човек устане да би се расправљао 

или борио, улеће у невоље. 

 

Добро и зло и оно сиво између 

одређује нашу сопствену мешавину 

радости и патње. 

 

Душа која прихвата живот у 

заједништву увек пати. 

 

Истроше се они који говоре без 

икаквог осећаја. 
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Једну светлост стварају многи 

пламенови. 

 

Не можеш себе натерати да волиш. 

 

Немој да смрвиш цвет, да би се 

докопао његовог мириса. 

 

Не постоји замена за искуство. 

 

Понекад човек треба да отрпи 

друштво ниткова. 

 

Понекад човек треба да постане оно 

што време од њега тражи. 

 

Понекад човек мора да пусти да му 

живот потече као вода која проналази 

сама свој пут. 

 

Ратник док хрли ка бојном пољу не 

гледа уназад. 

 

Свако на крају постаје оно што изабере 

да буде. 

 

Смрт у мукама чека све оне чији је 

језик раздвојен од Бића. 

 

Трски није потребно да истиче своју 

сопствену снагу. Она прихвата снагу 

воде. 

 

Шта ме се тиче овај свет. Добар је све 

док траје за мене. 

 

Што више речи користим, то све 

бесмисленије постаје. 

 

 

 

Тургењев 

 

Ништа тако не умара као недуховита 

памет. 

 

 

Туркменска пословица 

 

Лако је постати учен, тешко је постати 

човек. 

 

 

Турска пословица 

 

Нема већег сиромаштва од недостатка 

ума. 
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У 
 

 

Угљеша Шајтинац 

 

Природа је дарежљива, ал' не сваком 

све и без икаквог реда. 

 

 

Уеда Акинари 

 

Ако је вода дубока, рибе се у њој 

башкаре до миле воље. 

 

Драги камен, чак и разбијен, нема ни 

на чему да завиди црепу који је остао 

читав. 

 

Живот је сличан пени што плови; 

ујутру човек није нимало сигуран хоће ли 

дочекати вече. 

 

За непостојаног се не везуј! 

 

Ко се преда страстима, постаје демон. 

 

Пред смрћу су сви једнаки. 

 

Свак, управљајући својим имањем, 

богати своју кућу. 

 

Све се чини случајним, због тога што 

нисмо у стању да сагледамо неминовност 

свега што се збива. 

 

Траг змије у песку – заувек избришу 

капи летњег пљуска. Остану само 

искидане црте – присећања. 

 

 

 

Уесуги Кеншин 

 

Они који се хватају за живот – умиру, а 

они који пркосе смрти – живе. 

 

 

Украјинска пословица 

 

Истину не говори језик, него душа. 

 

Кратка памет – дуг језик. 

 

Мала истина велику ће лаж савладати. 

 

 

Умберто Еко 

 

Као што каже стара пословица, перо 

држе три прста, али ради читаво тело. И 

боли. 

 

Није забрањено користити се текстом 

за сањарење, и то често чинимо, али 

сањарење није јавна делатност; оно нас 

наводи да се приповедном шумом 

крећемо као да је наш сопствени врт. 

 

 

Урош Ковачевић 

 

Из мисаоног лавиринта најтеже се 

излази. 

 

 

Урсула Легвин 

 

Ако имамо две моћи исте снаге, свака 

иде својим путем. 

 

Ако оскорушино корење не продре 

дубоко у земљу, дрво остаје без крошње. 
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Ако реч може да исцели, може и да 

повреди. 

 

Без самилости љубав није прекаљена, 

није целовита и није трајна. 

 

Бити онакав какав си, ових је дана 

реткост и врлина. 

 

Боље је бити ајкула него икра. 

 

Будалу је лако преварити. 

 

Врата између светлости и таме могу се 

отворити; потребна је снага, али може се 

извести. Али да би се она затворила, то је 

већ друга прича. 

 

Где не постоји усмерење, човеково 

делање протиче по површини, лута и 

узалудно је. 

 

Да би могао чути, мораш ћутати. 

 

Да би се виделе звезде мора пасти 

тама. 

 

Довољно је беде унаоколо, не треба је 

још и тражити. 

 

Жена се навикне на стид. 

 

Живот се издиже из смрти, смрт се 

издиже из живота; пошто су у 

супротности, чезну да постану једно, 

рађају једно друго и вечито се изнова 

рађају. А са њима поново се рађа и све 

друго, цвет јабукова дрвета, светлост 

звезда. Шта је онда живот без смрти? 

Непроменљив, вечни живот који не 

престаје да траје... шта је он друго до 

смрт... смрт без поновног рађања? 

 

Зао као женске чини. 

 

За отварање једних врата није 

потребно хиљаду људи. 

 

Зар способност слушања не 

представља моћ? 

 

Земља је прелепа, светла и 

пријатељска, али то није све. Земља уме 

бити и страшна, и мрачна, и свирепа. 

 

Зла средства, зли циљеви. 

 

Зло никада не може потпуно да овлада 

душом која не пристане на њега. 

 

Зрелост је стрпљење. 

 

Издајник је наша права природа. 

 

Издржљивост може да надживи наду. 

 

Истина је питање имагинације. 

 

Истина представља ствар маште. 

 

Јадна су она кола која возе само у 

једном смеру. 

 

Ја пишем научну фантастику, а 

научна фантастика није о будућности. 

 

Један човек може с истом лакоћом и 

уништавати и управљати. 

 

Једина истина коју могу да разумем 

или изговорим јесте, по логичкој 
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дефиницији, лаж. Психолошки 

дефинисано, симбол. Дефинисано 

естетски, метафора. 

 

Једина ствар која живот чини могућим 

јесте непрекидна, неподношљива 

неизвесност. 

 

Једино светлост може да победи таму. 

 

Једино страх влада људима. 

 

Када би икада на свету постојала нека 

добра влада, била би права радост 

служити јој. 

 

Када читамо роман, било који роман, 

мора нам бити савршено јасно да је све то 

бесмислица и онда, док читамо, да у све 

то поверујемо. Коначно, када га 

завршимо, можемо открити – ако је у 

питању добар роман – да смо мало 

другачији пре него што смо га 

прочитали, да смо се мало изменили, као 

да смо срели ново лице, или прешли 

улицу коју никад пре нисмо прешли. 

Али веома је тешко изразити шта смо 

тачно научили, како смо се променили. 

 

Каква ли је то кућа без пилића на 

вратима? 

 

Километри могу бити године. 

 

Ко зна где жена почиње, а где 

завршава? 

 

Ко ће запитати таму како јој је име? 

 

Краљ не скраћује ничију сенку, 

премда може да покуша. 

Људима је магија потребна као хлеб. 

 

Мехурић си у слаповима, искра у 

ломачи. 

 

Ми смо обавезни да идемо даље, да 

видимо дубље! И неизоставно ћемо наћи 

светлост, ако заиста желимо. 

 

Множина увек доноси безбедност. 

 

Могу ли сове спречити сокола да 

полети? 

 

Можеш заливати камен колико хоћеш, 

али он неће порасти. 

 

Морамо да укаљамо чистоту снега 

отисцима властитих стопала да бисмо 

некуда отишли. 

 

Мржња притиска јаче него гранит. 

 

Мртве не можете повредити. 

 

Мушкарац жели да му се мушкост 

поштује, а жена да јој се женственост 

цени, ма колико били посредни и танани 

знаци поштовања и цењења. 

 

На дну рупе нема љутње. 

 

Наљутити црквењаке исто је као и 

нагазити на змију. 

 

Научна фантастика не предвиђа; она 

описује. 

 

На чудним путевима човек има чудне 

водиче. 
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Нејасност рађа нејасност. 

 

Нема краљевства до краљевства шума. 

 

Немојмо губити време док га још 

имамо. 

 

Неочекивано чини живот могућим. 

 

Непознато, непредсказано, 

недоказано, то је оно на чему се заснива 

живот. 

 

Неупућеност је темељ мишљења. 

 

Није слобода дар који се поклања, већ 

избор који се чини, а избор може бити 

тежак. 

 

Никада не бих од болесног човека 

тражио да учествује у трци, нити бих 

додао још један камен на већ ионако 

претоварена леђа. 

 

Никаква тама не траје вечно. 

 

Нико не може да стекне слободу сам 

самцит. 

 

Ништа лакше него преварити људе, 

само ако знаш како. 

 

Ништа није лакше него убити сокола у 

кавезу. 

 

Ништа није успешније од успеха. 

 

Одбити смрт значи одбити живот. 

 

Од чега човек умире него од своје 

смрти? 

Онај ко је уморан, тај није ни паметан. 

 

Онај који одбаци своју моћ, понекад 

стиче моћ која је далеко већа. 

 

Онај који пита увек плати оно што је 

дужан. 

 

Оно што је достојно дивљења, не може 

се објаснити. 

 

Оно што не знамо, у нама буди страх. 

 

Оно што предуго траје не мењајући се, 

само себе уништити. 

 

Писци фикције, барем у својим 

храбријим тренуцима, теже истини; да је 

сазнају, говоре, предоче. Али они јој 

прилазе на необичан и заобилазан 

начин, који се састоји од измишљања 

особа, места и догађаја који никада нису 

и никада неће постојати нити се десити. 

 

Порицати прошлост, значи порицати 

будућност. 

 

Постоји само једна стварна моћ вредна 

поседовања. То је моћ прихватања, а не 

узимања. 

 

Пошто поседујемо интелигенцију, не 

смемо делати у незнању. 

 

Предвиђање је посао пророка, 

видовњака и футуролога. Није посао 

писца. Посао писца је лагање. 

 

Променљиве су зачин живота. 
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Равнотежа целине зависи од сваког 

појединачног чина. 

 

Разумевање увек долази прекасно. 

 

Речи су те које изазивају невољу и 

збрку. 

 

Реч се мора саслушати у тишини. 

 

Сами кажите своје лажи. 

 

Само у тами светла има. 

 

Све што није на свом месту, наноси 

штету. 

 

Сви ми шкодимо нечему самим својим 

постојањем. 

 

Сврха менталног експеримента није да 

предвиди будућност него да опише 

стварност, свет данашњице. 

 

Скоро свака појава доведена до свог 

логичког екстрема постаје депресивна, 

ако не и канцерогена. 

 

Слаб као женске чини. 

 

Слични се међусобно препознају. 

 

Страх је краљ. 

 

Тако је мало тога у животу што нам 

може бити дивно или вредно. 

 

Тишина је одговор на све и ни на шта. 

 

Уметник се бави стварима које се не 

могу изрећи речима. 

У нашој срамоти находи се наша слава. 

Једино наш дух, који је способан на зло, 

способан је и да га превазиђе. 

 

У невиности нема снаге која би се 

одупрла злу. Али зато у њој има снаге за 

добро. 

 

У рату је свако заробљеник. 

 

Учињено зло привлачи ново. 

 

Чак и у бисексуалном друштву 

политичар је веома често нешто мање од 

целовитог човека. 

 

Чак ни сувише далеко није довољно 

далеко. 

 

Чињенице нису ништа чвршће, 

складније, округлије и стварније од 

бисера. Али и чињенице и бисери су 

осетљиви. 

 

Читава фантастика је метафора. 

Научна фантастика је метафора. 

 

Човек жели да сазна куда води његов 

пут, али неће то никада знати ако се не 

окрене и не врати својим почецима и те 

почетке не задржи у своме бићу. 

 

Човек мора да баца своју властиту 

сенку. 

 

Човек не кроји сам своју судбину: он је 

прихвата или пориче. 

 

Човеку је много лакше да нешто 

учини него да се суздржи од тога. 
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Шта је у ствари, родољубље, из чега се 

састоји љубав према земљи, како ниче та 

чежњива приврженост од које је глас мога 

пријатеља задрхтао: и како једна тако 

стварна љубав може, такође често, да 

постане будаласта и подла заслепљеност? 

 

Што више расте човекова стварна моћ 

и што му се више шири знање, све дужа 

постаје животна стаза коју мора да следи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 
 

 

Федерико Фелини 

 

Не постоји крај. Не постоји почетак. 

Постоји само бескрајна страст за 

животом. 

 

 

Ференц Шанта 

 

Глад је велика ствар. Ко је није осетио, 

не може ни да замисли. 

 

 

Фердоси 

 

Када наиђеш на опасност, понекад 

буди вук, понекад јагње. 

 

 

Фернандо Ногеира Песоа 

 

Да будеш велик, да будеш један, унеси 

себе у ситнице које радиш. 

 

 

Фернандо Сорентино 

 

Не постоји савршено књижевно 

препрушавање. 

 

 

Филип Давид 

 

Бездан се отвара кад је човек 

најбезбрижнији. 

 

Други – то је наш живот. 
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Када ходамо путем помирења, не 

срљамо ли у најгрознија искушења? 

 

Не када ти хоћеш, него када дође 

време! 

 

Постоји у нама нешто што се руга 

нашој срећи. 

 

Самоћа човека нагриза. 

 

Смрт се рађа тамо где је љубав најјача. 

 

Увек када рањавамо онога ко нас воли, 

рањавамо тешко и сами себе. 

 

Увек постоје две стазе, стаза сна и стаза 

јаве, и обема се иде истовремено. 

 

Учитељ, подучавајући, истовремено и 

сам учи. 

 

 

Филип К. Дик 

 

Живот је кратак. А благостање још 

краће. 

 

Једног дана ће стићи освета: порекнута 

реалност се враћа да узнемирава. 

 

У већини случајева саосећајна лаж даје 

боље и милосрдније резултате. Нарочито 

између мушкараца и жена; заправо, кад 

год је умешана жена. 

 

У конфронтацији са женом, ствар 

деведесет посто зависи од блефа, са обе 

стране. Цела цака је у томе како радиш, а 

не шта радиш. 

 

Црква за коју сам се ја определио је 

Слободан, отворен свет. 

 

 

Филип Келава 

 

Слободан си онолико колико си 

храбар. 

 

 

Филип Кирвал 

 

Чак и када се ради о смрти, код људи 

се може јавити жеља за такмичењем. 

 

 

Фјодор Достојевски 

 

Ништа није заводљивије за човека од 

слободе савести, иако је она главни узрок 

његове патње. 

 

 

Флобер 

 

Када остариш, навике постају твоји 

тирани. 

 

Не читајте зато да бисте се забавили, 

као што то чине деца; нити да бисте се 

подучили, као што то раде амбициозни 

људи. Не! Читајте да бисте живели. 

 

Форест Агери 

 

Животињама, као и људима, 

неопходна је слобода. То је у природи 

света. 
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Култура с превише табуа, свакако, 

мора бити пригушена и слепа за лепоте 

промена. 

 

Снага културе може се исказати 

живицама које су посађене око њених 

табуа. 

 

 

Фрагата де Мораис 

 

Бесмислено је скривати се од природе. 

 

 

Франсоа М. А. Волтер 

 

Успех је увек дете смелости. 

 

 

Франсоа Моријак 

 

Апсурд претвара човека у нечовека. 

 

Бити опседнут злом значи бити 

опседнут чистотом детињства. 

 

Детињство је изгубљени рај. 

 

Живот је искуство непрекидног 

покрета, или непрекидне промене њих 

самих. 

 

За хришћанина, зло остаје 

најстрашнија од свих мистерија. 

 

Љубав је пре свега злоћудна потреба 

да се загосподари другим. 

 

Ништа није немогуће живој љубави. 

 

Скупо плаћамо доказ да зло јесте зло. 

Човечанство које не сумња да живот 

има правац и циљ не може да буде 

човечанство обузето очајањем. 

 

Увек верујемо у своју јединственост. 

 

 

Франсоа Рабле 

 

Свест без свести само је пропаст душе. 

 

Сине мој, заклињем те да добро 

искористиш своју младост у корист 

учења и врлине... Нека ти ништа не 

остане непознато. 

 

 

Франсоа Саган 

 

Волети некога, значи радовати се и 

његовој срећи. 

 

 

Франц Кафка 

 

Без путовања не бих могао живети. 

 

Зар су намештеници сви до једног 

хуље? 

 

Кад је човек сам увек је у лошем 

друштву. 

 

Књига мора бити секира за смрзнуто 

море у нама. 

 

Људи које највише раздиру страсти, 

највише могу и да уживају у животним 

сластима. 
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Младост је срећна, јер је способна да 

види лепоту. А свако ко има способност 

да види лепоту, не може да остари. 

 

Они који не памте прошлост осуђени 

су на то да је понављају. 

 

Сезоне у којој се не праве послови 

уопште нема. 

 

Човек увек мисли да ће издржати. 

 

 

Француска пословица 

 

Љубав кроти свакога осим плашљиво 

срце. 

 

Ништа није учинио онај ко није 

довршио. 

 

Ништа се тако брзо не заборавља као 

доброчинство. 

 

 

Франческо Гверази 

 

Књижевност је хлеб свагдашњи за 

људску душу. 

 

 

Фрањо Марковић 

 

Метеорит, који искочи из реда, часком 

полети сјајан, али брзо падне и згасне као 

Икар. 

 

 

 

 

 

Фредерик Бикнер 

 

Не живиш ти само у свету, него и свет 

живи у теби. 

 

 

Фредерик Л. Небел 

 

Жена гледа на затворску казну као на 

смртну. 

 

Зашто је толика цена части? 

 

Људска природа је у основи 

мелодраматична, а знатижеља се често 

граничи са морбидношћу. 

 

Новости су у последње време ретка 

роба. 

 

Од мртвог човека не може да се 

направи добар сведок. 

 

Сви ми умиремо и остављамо друге да 

тугују, или тугујемо док други умиру. 

 

Смрт је страшна појава. 

 

Старост доноси чврстину. Суочава се 

са судбином тврда срца. 

 

Ударац у главу је нешто што и 

привремено неурачунљиви људи 

одлично разумеју. 

 

 

Фредерик С. Дејвис 

 

Потебно ми је да помажем, исто 

колико ми је потребно и да дишем. 
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Фридрих Ниче 

 

Животиња која је највише трпела 

открила је смех. 

 

Како се можемо стално дивити, а да 

стално не презиремо? 

 

Само оно остаје у сећању што не 

престаје да боли. 

 

 

Фридрих Рикерт 

 

Срећа само понекад помаже, рад увек. 

 

 

Фридрих Хебел 

 

Живот већине је бежање од самих себе. 

 

 

Фридрих Шилер 

 

Дух је тај који гради себи тело. 

 

Природа је стварала само бића, а 

уметност људе. 

 

Својим делима човек слика себе. 

 

У доколици влада зао дух. 

 

 

Фритјоф Нансен 

 

Човек жуди за знањем. Када престане 

да жуди, престаје да буде човек. 

 

 

 

Фројд 

 

Мисао – истраживање могућности које 

избегава све опасности садржане 

стварним експериментисањем. 
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Х 
 

 

Хабе 

 

Ко се чува разочарања, сакрива се 

пред животом. 

 

 

Хабиба Карауи 

 

Закони части више се поштују него 

закони друма. 

 

Када је неко сиромашан, ћутање је 

каткада једино уточиште достојанства. 

 

 

Хаиме де Ангуло 

 

Ако не знате одговор, измислите га. 

 

 

Хајне 

 

Дивота света увек је адекватна дивоти 

духа који га посматра. Добар човек 

налази ту свој рај, зао ужива већ овде свој 

пакао. 

 

Ко никада у животу није био глуп, тај 

никада није био ни мудар. 

 

 

Хајнрих Бел 

 

Аутор не узима стварност, он је има, 

ствара је. 

 

 

 

Хал Борленд 

 

Ниједна зима не траје вечно, нити 

пролеће прескаче свој ред. 

 

 

Халил Џубран 

 

Кад год сам попио горку чашу, имала 

је талог меда. 

 

Мало је нас који смо кадри да једној 

чињеници додамо другу и од тога 

склопимо истину целу. 

 

Ми смо и оно бескрајно мало и оно 

бескрајно велико; и стаза смо између то 

двоје. 

 

Нема тога који влада. Само они којима 

се влада постоје да би владали собом. 

 

О људима не треба судити по лицима, 

већ по срцима. 

 

Сумња је бол који нам онемогућава да 

видимо њеног брата близанца – веру. 

 

 

Хари Харисон 

 

Од малих ствари велике ствари расту. 

 

 

Харлан Елисон 

 

Данас је све претворено у брутално 

бомбардовање шупљим, тривијалним 

ђубретом које трује нашу перцепцију 

света, отуђује нас од нас самих и наших 

животних стремљења. То је скретање 
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пажње поред којег плиткост и груб језик 

криминалистичких прича изгледа богато 

и садржајно, као одабрани одломци 

Конфучија или парафразирање Лао Цеа. 

 

Затрпани смо „разонодом“ која нас 

чини јефтиним, која нас удаљава, која нас 

претвара у безвредне личности које не 

прихватају никакву одговорност за своја 

лоша дела, и испуњава нас осећајем да 

смо сви ми амерички идоли, који су 

изнутра заправо празни. 

 

 

Харлан Кобен 

 

Ако пустиш духа из боце, не можеш га 

вратити. 

 

Дирљивост лежи у обичним стварима. 

 

Истина има свој властити неугодан 

мирис. 

 

Истина може бити боља од лажи. Али 

ти не скида окове. 

 

Кад је човек млад, мисли да има 

одговоре на све. Кад мало остари, почиње 

да види и нијансе. 

 

Љубав заслепљује, али ни приближно 

као жеља да се буде вољен. 

 

Људи нису толико лаковрени колико 

су очајни. 

 

Мушкарцима обичан живот никад 

није довољан. 

 

Ништа толико не смањује мушкарчев 

IQ колико женске облине. 

 

Новац троши да би зарадио. 

 

Само ти једна особа може променити 

живот. А то си ти. 

 

Страх је изванредно мотивацијско 

средство. 

 

Тешко је живети, а не бити то што јеси. 

 

Треба ризиковати и свакодневно 

подузимати оно чега се човек боји. 

 

Човек је окружен свачим, а ипак 

налази самоћу. 

 

 

Харолд Бродки 

 

Постоје границе инвентивности. 

 

Све што смишљено радимо открива 

колико смо рањиви. 

 

Секс може да буде као дивљина која 

заробљава: обузимају те локални демони. 

 

Што вам је више стало, налећете на 

више подводних струја. 

 

 

Харолд Пинтер 

 

Поверити другима беду која је у нама 

сувише је застрашујућа могућност. 
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Харпер Ли 

 

Истинска храброст је када знаш када 

треба да почнеш да се бориш, и да то 

радиш без престанка. 

 

 

Хафис 

 

На врату младог човека, ниједан се 

драги камен не сјаји тако лепо као дух 

предузимљивости. 

 

 

Х. Б. Стоу 

 

Човек за један дан направи пустош, да 

је столећа не могу поправити. 

 

 

Хебел 

 

Зло рађење – готово суђење. 

 

 

Хелен Симпсон 

 

Најгора издаја је љубомора. 

 

Ниједан човек није острво. 

 

 

Хелен Хејс 

 

Најтеже године живота су оне између 

десет и седамдесет. 

 

 

 

 

 

Хенри Дејвид Тороу 

 

Живимо само онда када ходимо 

сновима будни. 

 

 

Хенрик Барић 

 

Што је било, и чега нема, не постоји 

исто онако као што не постоји ни оно 

што никад није било. 

 

 

Хенри Луис Менкен 

 

Без обзира на то колико је жена срећна 

у браку, увек је радује када открије да 

постоји мушкарац који прижељкује да 

није удата. 

 

Брак је дивна институција, али ко 

прижељкује да живи у институцији. 

 

Љубав је илузија да је једна жена 

другачија од друге. 

 

Морамо бити спремни да платимо 

цену слободе. 

 

 

Хенри Форд 

 

Не постоји особа која није способна да 

уради више од онога што мисли да може. 

 

 

Херман Хесе 

 

Aко жели да открије свет, човек мора 

да иде напред. 
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Докле све може да стигне љубав? 

 

Кад мишљење не буде чисто и будно 

настаће хаос. 

 

Ко не поседује дар претворења, 

временом постаје стар, дубоко разочаран 

животом, сломљен, а лепота му се 

неповратно круни... 

 

Неки сматрају да су савршени, само 

зато што од себе мање захтевају! 

 

Ново пролази, заборавља се и стари. 

 

Патња није патња, смрт није смрт, ако 

их ти не учиниш тиме… 

 

Сазнање се може саопштити, али не и 

мудрост. 

 

Сан страха – то је ваш живот. 

 

Свет је полудео. 

 

Свет је целина коју наша лудост, гнев 

и безумље ипак не могу распарчати. 

 

Смрт је била живот, а живот смрт. 

 

Смрт није страшна. Она је само 

растанак. 

 

У сновима и сањарењима песника 

пребивају љупкост и лепота, узалуд 

тражени у стварности. 

 

 

 

 

 

Хефсиба Мењухин 

 

Слобода значи лично изабрати свој 

терет. 

 

 

Хироаки Сато 

 

Битке свих доба, било где, крвав су 

посао. 

 

 

Хироцугу 

 

У свакој од ових расцвалих гранчица 

крију се стотине речи. Не буди нехајна 

према њима! 

 

 

Хироши Јамасаки Вукелић 

 

Има краја, а нема краја. 

 

 

Х. К. Андерсен 

 

Ах, морам умрети крај топлог сунца, 

крај свежег зеленила, сред све те лепоте, 

што ју је Бог створио! 

 

Барем би нам се невине жеље морале 

испунити. 

 

Било па прошло – са сваком ти је 

причом тако. 

 

Био сам разборит, па нисам журио, а 

тако и треба! 

 

Бисер за свиње. 
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Бог ми неће ускратити своје помоћи! 

 

Бог нам проговара нашим 

материнским језиком кроз звуке народне 

песме. 

 

Ваља бити благ према младом човеку. 

 

Ваља ићи у потрагу не би ли човек 

нашао себи равна. 

 

Велика је мана кад неко нема смисла за 

оно што је смешно. 

 

Весели се своме свежем расту, младом 

животу, што је у теби! 

 

Више ми се мили твоје добро срце 

неголи твоја круна. 

 

Вода има у наше време чудесну снагу. 

 

Вода је неуморна, па глача и мекша и 

најтврђи камен. 

 

Где је журбе, онде нема радости. 

 

Где је срећа, ту је и несрећа. 

 

Где реч не збори, говоре звуци. 

 

Где се из димњака дими, тамо се јело 

кува. 

 

Глава тврда, шија чврста. 

 

Гледани одозго многи јади се чине 

смешним! 

 

Говорим ти непријатне ствари, а по 

томе се познају прави пријатељи. 

Грех је ругати се животињама! 

 

Деца не морају све да знају. 

 

Дивно је кад ниси заборављен! 

 

Дивно ли је видети старе пријатеље 

увек насмејана лица. 

 

Дивно ли је живети и цветати. 

 

Добро је да човек под старе дане 

штогод има. 

 

Добро је имати присутност духа. 

 

Добро се срце никад не мења. 

 

За лошим добра времена долазе. 

 

Захвали своме Створитељу на добру, 

којим те обасуо. 

 

Зеленило прија очима. 

 

Злато на устима, злато у срцу. 

 

И врана себи пара тражи. 

 

Иди мраву и постани мудар! 

 

Идући по свету човек постаје 

оштроумнији. 

 

Имаш врт, да ти развесели око! 

 

Ипак свет није тако лош, само треба 

знати у њему живети. 

 

Истина није сваки пут пријатна, али је 

изнад свега! 
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Истина свет држи. 

 

И тако увек траје и остаје! 

 

И то ми је нова година! Гора је од 

старе! 

 

И у свакодневном животу има 

трагедије. 

 

И у цара је срце са леве стране. 

 

Јадника не трпе у царству уметности. 

 

Једном је свему крај! 

 

Кад би срећа увек трајала! 

 

Кад ветар бије, живот ти удахњује. 

 

Кад је болест по среди, не треба да 

човек буде у неприлици. 

 

Кад је вани не зна птица, што је златна 

слободица. 

 

Кад завршимо причу, знаћемо више, 

него што сад знамо. 

 

Кад је дете унутра и кад му је добро, 

родитељу је и напољу лепо! 

 

Кад је неко песник, може и од клина 

чорбу скувати. 

 

Кад мајка умије и онда пољуби децу; 

од тога само још лепша бивају. 

 

Кад немаш греха, онда ти зло ништа 

не може! 

 

Кад падне звезда, једна душа иде у 

небо. 

 

Кад се човек добро исплаче, онда се не 

убија. 

 

Кад су људи једном тако близу, увек 

заостане мало склоности. 

 

Казна никад не изостане. 

 

Како је то зло, кад немаш ни пребијене 

паре! 

 

Како је чудна ствар људска нарав. 

 

Како ли је дивно живети! 

 

Како ли је свет диван! 

 

Како су ипак добри људи и животиње! 

 

Како сунчев сјај развесељује, а киша 

прија и освежује! 

 

Кактуси – биљна врела пустиње! 

 

Календар је пуста људска 

измишљотина; није прилагођен природи. 

 

Ко не види, да је наша земља најбоља, 

тај није друго доли злотвор, тај није 

вредан да у њој живи! 

 

Ко се једном по свету разиђе, не 

налази се тако често. 

 

Кроз муњу се може у небо загледати. 

 

Куд год дођем, влада сан, који 

притиска срца. 
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Купус ко купус – свуда је исти. 

 

Лавови су снага, а срца – благост и 

љубав. 

 

Лепо је живети! 

 

Лепота је само вањско наличје. 

 

Људима никад доста стицања! 

 

Млади – поглед им лута преко 

брегова, у широки свет. 

 

Многи лако дођу до части. 

 

Modestia је лепа врлина! 

 

Можеш имати сасвим угодну старост. 

 

Моје је живовање веома занимљиво, 

али каква корист, кад га нико не зна! 

 

Море је свакако мекше од твојих 

нежних руку, па ипак мења облик тврдом 

камењу. 

 

Море неуморно ваља и котрља, па 

изглади и тврдоћу. 

 

Море пружа вечиту промену. 

 

Море с новим временом није ћуд 

променило. 

 

Моћ је у срцу. 

 

Над сваким се нађе виши! 

 

На закону треба земљу подизати! 

 

На селу је човек пролећу најближи. 

 

Научи да подносиш да другога славе, 

док си ти владар; да будеш заборављен, 

док још живиш! 

 

Не бисмо ли сви на земљи морали 

дати своје најбоље другима? 

 

Не ваља захтевати, што не може бити! 

 

Нема ништа лепше него на своје доћи. 

 

Не мари ништа што се неко роди у 

пачијем дворишту, само кад се излегао из 

лабудовог јајета. 

 

Не може нам увек бити добро! 

 

Не можеш увек наћи штогод ново. 

 

Неправда светом влада! 

 

Не смеш неких ствари тако олако 

спомињати. 

 

Не треба гледати на ситне грешке, 

ваља се радовати ономе што је добро. 

 

Не ценим обичне ствари. 

 

Нигде не може бити боље него код 

нас. 

 

Ни добро не ваља, кад га је превише. 

 

Никад не знаш шта може бити. 

 

Ново време, друго доба! 

 

Но такав је свет и такав ће остати! 
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Њена је ствар праведна и у томе је 

њена снага. 

 

Обесити се – то није лепа смрт. 

 

Од муве праве медведа. 

 

О, како бејаше тмурно и мучно у 

широком свету! 

 

Он је господар и могућ, али није 

Свемогући. 

 

О, нема смрти, шутњом будиш страх. 

 

Осећај дивљења прожима нас крај 

узбурканог мора, кад Господ у олуји 

прелази преко пучине. 

 

Остаће само дим и пара, прах и пепео! 

 

Па ако сам мало и трпео, зато сам сад 

нешто постао. 

 

Питајте паметно, желите ли питати! 

 

Пјесник боље памти мисли, па може 

задржати идеје и осјећаје, док их јасно и 

гласно не изрази ријечима. А то други не 

могу. 

 

Поезија често у великим градовима 

живи као пустињак. 

 

Пожудом за земаљским добрима, гори 

злим жељама. 

 

Поносит сам и то ми је дика! 

 

Поносно стабло се може савити, али се 

не може сломити. 

Посебна је то врста људи, ти песници! 

 

После зиме пролеће се јавља. 

 

Постати великим и старим – та у том је 

сва лепота овог света. 

 

Постоји и друга снага осим оне што 

лежи у мачу. 

 

Прави благослов донеше речи на 

папиру написане. 

 

Превише добро види, а то тако 

забрињава. 

 

Превише су опрезне, а то је досадно. 

 

Пред лицем Божјим сви смо ми мале 

птице. 

 

Пролазна је туга за покојницима. 

 

Просјак – права беда заогрнута 

прњама! 

 

Пустим се снима носе срца млада. 

 

Путовати, то је најлепше на свету. 

 

Радост, коју не можеш с другима 

поделити, само је пола радости! 

 

Радујмо се сваком тренутку. 

 

Радуј се својој младости! 

 

Радуј се својој свежој младости на 

слободи! 
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Разум треба и мора да буде изнад 

свега. 

 

Руже нису ни за шта, само да их 

гледаш и миришеш. 

 

Руже ништа не знају, само себе 

посматрају и миришу. 

 

Руже су само за око и за нос. 

 

Са згодама ти је и причама исто што и 

с неким људима: с временом постају све 

лепше и лепше, а томе се човек тако 

радује. 

 

Сама природа није довољна! 

 

Свако је мртво тело сфинга 

бесмртности. 

 

Свако је себи најближи. 

 

Свако ко нешто темељно ради, може 

извршити само једну ствар одједном. 

 

Све вихор носи, па и људе! 

 

Све има крај, па и беди крај дође! 

 

Свет може постојати и без људи. 

 

Сви ми желимо напред! 

 

Сенка се увек крије иза свога 

господара. 

 

С истином у срцу полети према земљи 

истине! 

 

Слобода је дивна ствар! 

Смех је знак највишег ступња духа. 

 

Смрт ми је у грудима! 

 

Спавајте, мртви! Месец вас се сећа. 

 

Спољашна величина мало вреди! 

 

Стварно се човек окрепи кад дође 

међу своје. 

 

Суд већине треба поштовати. 

 

Тешко оном ко се као птица роди! 

 

Ти си жутокљунац и није ни мало 

занимљиво с тобом друговати. 

 

Треба нешто и претрпети због лепоте! 

 

Треба подстицати уметност! 

 

Треба све покушати. 

 

Треба се веселити и оном добру, што је 

прошло! 

 

Треба спознати истину у свему што је 

створено и ње се држати! 

 

Три су ствари потребне: ум, машта и 

осећај. Успеш ли то троје у себи да 

спојиш, онда си песник. 

 

Труд се исплаћује! 

 

Туђе јело увек највише прија. 

 

Увек низбрдо а све време добре воље. 

То злата вреди. 
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Угодно је у топлу, кад се зима 

приближава. 

 

Узвишеном љубави воли се узвишено 

и велико у уметности. 

 

Узвишено све се кара, хвале, где није 

лепоте. 

 

Ум је у свему најважнији. 

 

У песништву нема ничег горег од 

осредњости. 

 

Упознати самога себе, то значи 

напредовати. 

 

У тајности ваља природне силе 

истраживати! 

 

У чему се већина слаже, то ваља и 

поштовати. 

 

Хајде сам онамо па види, то је боље 

неголи читати описе! 

 

Чисто је злато, злато срца, у том 

благословеном пољупцу. 

 

Чистоћа је дивна ствар! 

 

Човек би рекао да се земља вратила у 

паганско доба. 

 

Човек је увек везан за завичај. 

 

Човек може бити крајње несрећан, али 

и крајње ташт. 

 

Човек своме слузи даје за ливреју 

финије одело, него што га сам носи. 

Чувај част и буди јак у животној 

борби! 

 

Чудна су времена у којима живимо. 

 

Чудно је то, како у топлим крајевима 

све брзо расте. 

 

Чудновато, колико мисли могу 

скакати! 

 

Што би доле, сад је на врху, а што би 

горе, на дно пада! 

 

Што је живот чудан! 

 

Што је свет велик и леп! Но треба се по 

њему и огледати, а не само седети на 

једном месту. 

 

Што омиље, не омрзну. 

 

Што се не да савити, мора се 

преломити! 

 

 

Х. Л. Борхес 

 

Број тема, речи, текстова, ограничен је. 

Стога ништа није заувек изгубљено. Ако 

се нека књига изгуби, кад-тад ће је неко 

поново написати. 

 

Време не враћа оно што је изгубљено: 

то остаје у слави или ватри вечности. 

 

Загонетка захвата у натприродно, па 

чак и у божанствено; решење је, пак, само 

знак вештине. 
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За тог колосалног сањача [Бога], сваки 

сан је једнак вечности, која садржи сваки 

сан и сваког сањача. 

 

Дани, када се затворе у сећање, теже да 

се изједначе, али нема ниједног дана, ни 

затворског ни болничког, који не доноси 

изненађења, који не вуче за собом мрежу 

минималних изненађења. 

 

Душа је сањала, свет је био њен сан. 

 

Има оних који желе љубав једне жене 

само да би могли да је забораве, да више 

не мисле на њу. 

 

Кад год бих имао идеју за роман, 

измислио бих писца, приписао му тај 

роман, и унутар кратке приче препричао 

његов садржај. 

 

Кад човек напуни четрдесет година, 

свака промена постаје одвратни симбол 

проласка времена. 

 

Ко верује да се један чин може 

избрисати или повратити склон је 

хвалисавој фриволности. 

 

Колико брже идемо својим путем кад 

наиђемо на [књижевна] дела остварена 

према начелима која се трудимо и сами 

да применимо у мери својих средстава и 

на свом сопственом тлу! 

 

Лице и наличје медаље, пред богом су 

једнаки. 

 

Луксуз ми личи на простаклук. 

 

Ми смо сан без сањача. Тај сан се зове 

историја света, а свак од нас је симбол 

сна. 

 

Наша ништавила се скоро не 

разликују; само је тривијална срећа и 

околност хтела да си ти читалац ових 

огледа, а ја њихов писац. 

 

Наша свест подложна је дејству 

заборава. 

 

Неко ко жуди да буде бесмртан мора 

бити луд, зар не? 

 

Не постоји човек који, у сваком 

тренутку, није оно што је био или што ће 

бити. 

 

Није потребно саградити лавиринт 

када је свемир лавиринт сам по себи. 

 

Покајати се за неко дело значи 

изменити прошлост. 

 

Почетак и крај књижевности сусрећу 

се у миту. 

 

Прошлост представља материјал од 

којег је саздано време. 

 

Решење је увек мање вредно од саме 

загонетке. 

 

Сваки језик јесте азбука симбола чије 

коришћење подразумева одрређену 

прошлост коју саговорници деле. 

 

Сваки човек у себи садржи сваку 

књигу и сваки часопис, сваку причу и 

сваки песнички стих. 
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Свемир ће се не мењати, али ја нећу. 

 

Свест побуњеника није у стању да 

прими истину. 

 

Свет је лавиринт из којег је немогућно 

утећи. 

 

Сви људи убијају оно што воле. 

 

Село и мир делују као два велика 

лекара. 

 

Слепило и старост различити су 

облици самоће. 

 

Спавати значи искључити се из 

свемира. 

 

Спознаја једне једине чињенице 

изазива ланчано уочавање целог низа 

објективних одлика. 

 

Стварност не мора нимало бити 

интересантна. 

 

Схватих да се посао песника не састоји 

у писању поезије, него у смишљању 

разлога због којих би поезија била 

достојна дивљења. 

 

Човек реши да нацрта свет. Током 

година испуњава простор уцртавајући 

покрајине, краљевства, планине, заливе, 

бродове, острва, рибе, куће, инструменте, 

звезде, коње и људе. Пред смрт он 

открива да тај стрпљиви лавиринт линија 

оцртава његов сопствен лик. 

 

Човек се није хтео да се дружи с оним 

људима који су му по крви били 

најближи. 

 

 

Хозе Нароски 

 

У рату нема војника који није рањен. 

 

 

Холандска пословица 

 

Што више љубави, то мање речи. 

 

 

Хорас Ман 

 

Људско биће не достиже своју пуну 

висину док није образовано. 

 

 

Хоџо Суону 

 

Када год имате нешто времена за себе, 

читајте књигу. Увек носите неко штиво са 

собом и када нико не гледа у вас читајте. 

 

 

Хрватска пословица 

 

У новим околностима, потребна су 

нам нова решења. 

 

 

Хуан Октавио Пренс 

 

Повратак пореклу је пре откриће но 

потврда. 

 

Свакодневно стварамо себе саме и свет 

око нас. 
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Хуан Хозе Ареола 

 

Нема другог лека него да страсно 

једни друге волимо. 

 

 

Хуго Хамилтон 

 

Шармантан човек мора да има нешто 

што крије. 

 

Шарм и недужност одувек су биле 

инкриминишуће црте. 

 

 

Хуши 

 

Живот је тужно снатрење, а штошта је 

толико болно да то ни сузе не могу да 

издрже. 

 

 

Х. Ф. Лавкрафт 

 

Банални животи изазивају тужну 

чежњу према непознатом. 

 

Боље је бар назрети небо и умрети, 

него никад не угледати бели дан. 

 

Велика глупост, притворност и 

збрчкане идеје  нису сан, те не стварају 

бег из живота уму извежбаноме изнад 

њиховог нивоа. 

 

Где заиста престаје лудило, а где 

почиње стварност? 

 

Живот је одвратна ствар, а из позадине 

онога што о њему знамо вире демонски 

наговештаји истине који га понекад чине 

још хиљаду пута одвратнијим. 

 

Иронија је присутна чак и у највећим 

ужасима. 

 

Крајњи ужас често парализује 

меморију на милосрдан начин. 

 

Мене морбидна уметност не шокира. 

 

Менталне асоцијације чудна су ствар. 

 

Много тога је чудно и необјашњиво. 

 

Модерне материјалне ствари чувају 

наш свет од древних и нездравих чуда. 

 

Најмилосрднија ствар на свету, рекао 

бих, неспособност је људског ума да 

узајамно повеже сав свој садржај. 

 

На свету има много ружних ствари. 

 

Неке од тајни земних дубина 

човечанство не треба да открива. 

 

Несрећан је онај коме успомене на 

детињство доносе само страх и тугу. 

 

Није мртво оно што заувек бдије, у 

еонима чудним ни смрт мртва није. 

 

Никакав нови ужас не може бити гори 

од дневне муке обичности. 

 

Ништа никад не мирује у ноћи. 

 

Ноћу стари снови лутају. 
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Оно што се уздигло може потонути, а 

што је потонуло може се уздићи. 

 

Опрез је прва брига оних који су 

навикли на повремене сусрете са 

шарлатанством и преварантством. 

 

Постоје ствари које не могу да се 

спомињу и закон понекад суди окрутно о 

ономе што се чини из чисте људскости. 

 

Природа је пуна илузија које остављају 

утисак на маштовите. 

 

Само би примитиван ум пожурио да 

објасни јединственост сложеног, помоћу 

кључа натприродног. 

 

Само прави уметник зна конкретну 

анатомију ужасног и физиологију страве. 

 

Сеоска легенда дуго живи. 

 

Сеоске приче су чудне. 

 

Сећања и могућности увек су ужаснији 

од стварности. 

 

Снови човекови старији су од сетног 

Тира, или замишљене Сфинге, или 

вртовима опасаног Вавилона. 

 

Спокојна, трајна лепота долази само у 

сну. 

 

Спреман је онај који је упозорен. 

 

Сујеверни сељаци су у стању да кажу и 

верују у свашта. 

 

Тајна привлачи тајну. 

У космосу има и мелема. 

 

Уметник истински посвећен 

необичном, располаже неком визијом 

која ствара моделе или он призива сцене 

у суштини истините из оног 

нематеријалног света у коме живи. 

 

Успех може да доведе до опасних и 

незамисливих ситуација. 

 

Усред већег ужаса, мањи ужас нестаје. 

 

У стара времена људи су знали како 

треба живети и како ширити границе 

живота. 

 

Човек мора из живота да слика и ужас, 

не само лепоту. 

 

Човек мора и ужас да слика наживо. 

 

Шта знају модерни о животу и силама 

иза њега? 

 

 

Х. Хајер 

 

Или прави живот, или ништа. 

 

Најинтелигентнији злочинци направе 

најгрубље грешке. 

 

Ствари никад не испадну онако како 

ми желимо. 

 

Човек треба да буде срећан што му 

живот пружи и пола од оног што очекује. 
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Х. Џ. Велс 

 

И кад човек победи свемир и све 

мистерије света, још увек ће бити на 

почетку. 

 

Наша права националност је 

човечанство. 

 

Неки људи имају три врсте невоља – 

оне које су имали, оне које сада имају и 

оне које очекују да ће имати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц 
 

 

Цо Ц'иу-Минг 

 

Велику силу тешко је надмудрити. 

 

Материјални добици неће нагнати 

људе да вас следе. 

 

Обреди вам неће обезбедити 

наклоност богова. 

 

У рату полет војника најважнија је 

ствар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



390 
 

Ч 
 

 

Чајковски 

 

Понављање је мајка учења, али смртни 

непријатељ стварања. 

 

Чајна Мјевил 

 

Мало је тога, што нас погађа као чудо. 

 

Само је испразност остала. 

 

 

Чарлс Дикенс 

 

Још ниједно добро дело није се десило 

чему се људи нису претходно 

подсмевали. 

 

Могу себи приуштити да ме неки 

људи мрзе, али нисам довољно богат да 

вам сам дам у руке тај луксуз. 

 

Нема веће радости него чинити добра 

дела. 

 

О Божићу чак и старији подетиње. 

 

Свет ни према чему није тако суров 

као према сиромаштини, док 

истовремено тако оштро осуђује трку за 

богатством. 

 

 

Чарлс Истман Охијеса 

 

Погледајте оно што је данас снег – 

сутра од њега остане само вода! 

 

Права моралност може да постоји само 

међу људима који живе једноставним 

животом. 

 

Свака ствар на овом свету има своје 

право време. 

 

Чак и у потери човек застане да 

попуши лулу. 

 

 

Чарлс Колтон 

 

Највећи пријатељ истине је Време, њен 

највећи непријатељ је Предрасуда, а њен 

стални пратилац је Понизност. 

 

Опонашање је најискреније ласкање. 

 

 

Чарлс Лемб 

 

Архетипови су у нама, и вечни су. 

 

 

Че Гевара 

 

Не можемо бити сигурни да имамо 

нешто због чега вреди живети ако нисмо 

спремни за то умрети. 

 

 

Чезаре Павезе 

 

Бићеш вољен оног дана када будеш 

могао да покажеш своје слабости а да их 

неко други не искористи да увећа своју 

снагу. 
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Чеслав Милош 

 

„Видети“ не значи само имати пред 

очима. 

 

Добро је родити се у малој земљи, где 

Природа има људске размере. 

 

Не добијамо дарове само од своје 

родне земље, њених језера и река, њених 

традиција, него и од људи, поготово ако у 

раној младости наиђемо на неку снажну 

личност. 

 

Сећање је наша снага. 

 

То двоје: Земља виђена одозго у 

вечитом сада и Земља која истрајава у 

сачуваном времену – могу служити као 

материја за поезију. 

 

 

Чианг Јинг-К'е 

 

Мудар човек, слободан од жеља, 

препознаје да је чак и оно што постоји 

заблуда, а колико је тек онда заблуда оно 

што тек треба да се деси! 

 

Небеса су можда велика, али је већа 

људска похлепа. 

 

Немојмо узгајати семе пропасти! 

 

Човек никад није довољно брз у 

предузимању мера опреза против 

опасности. 

 

 

 

 

Чи Јун 

 

Кад желимо да разлучимо право од 

кривог на располагању нам стоје само 

традиција и закон. 

 

Ни непорочна ни порочна и 

непорочна и порочна. 

 

 

Чикаја У Там'Си 

 

Треба имати мере у свакој ствари? Чак 

и када се ради о великодушности? 

Можда! 

 

 

Чинг Ко 

 

Када једном оде, храбар човек се не 

враћа. 

 

 

Чинг Хсиен 

 

Ради оно што је добро и ништа не 

питај за оно што следи. 

 

 

Чин Нунга 

 

Добро насликај грану, и чућеш звук 

ветра. 

 

 

Чин-П'инг Меи 

 

Украдени тренуци најслађи су од свих. 
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Чуанг Цу 

 

Жудети за добрим без зла, правдом без 

кривде, редом без нереда, значи не 

разумети законе космоса, јер то значи 

чезнути за небесима без земље, јангом без 

јинга, позитивним без негативног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Џ 
 

 

Џавархарлал Нехру 

 

Живот је као партија карата. Карте 

које добијеш је детерминизам. Начин на 

који ћеш одиграти је слободна воља. 

 

Можда у животу не постоји ништа 

тако лоше и тако опасно као што је страх. 

 

Незнање се увек плаши промене. 

 

Оно што ми заиста јесмо је много 

важније од онога шта људи мисле о нама. 

 

Човек који бежи од проблема више се 

излаже тој истој опасности од особе која 

мирно седи. 

 

Човек који често прича о својим 

врлинама их често има најмање. 

 

 

Џајлс Блант 

 

Може човек читав шлепер да протера 

између сумњати и знати. 

 

Не одлажите свој живот. 

 

Будале се увек добро проводе. 

 

Свако за псовку користи оно чега се 

боји. 

 

Свако има своју причу, и то никад није 

прича коју очекујеш. 
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Туга људе обузима на различите 

начине. 

 

 

Џ. В. Хакет 

 

Спиритуалност се стиче и развија кроз 

уметност. 

 

 

Џ. Даниелс 

 

Борба за земљу је многе добре људе 

отерала у пропаст. 

 

Времена се мењају. 

 

Грамзивост никоме није донела добра. 

 

Довољно је да се баци коска међу зле 

псе и они ће се одмах побити око ње. 

 

Помисли како је страшно бити стар. 

Страшно је кад и млад човек увиди да му 

се планови руше пред очима, али он бар 

има времена да ствара нове. 

 

Пре или касније, године убијају људе. 

 

Свет је створен за младе. 

 

Старост нисам у стању да победим. 

 

Човек који живи од револвера, мора од 

њега и да умре. 

 

Човек научи шта може да очекује од 

пријатеља. 

 

Човек не може никоме да верује кад је 

у питању новац. 

Човек се загрцне од превеликог 

залогаја. 

 

 

Џезамин Вест 

 

Прошлост је готово подједнако тешко 

замислити као и будућност. 

 

 

Џејмс Болдвин 

 

Кад човек почне да живи по навици и 

цитатима, престаје да живи. 

 

Страшна је и неумитна законитост да 

се не може оправдати туђа човечност, а 

да се тиме не умањује сопствена. 

 

У лику своје жртве човек види себе. 

 

 

Џејмс Келман 

 

Некад не видиш оно што ти стоји тик 

пред носом. 

 

 

Џејмс М. Крејн 

 

Најлепше ствари у животу су 

бесплатне. 

 

Осмех је аутопут који је измислила 

природа, има неколико трака и можеш 

ићи којом год хоћеш брзином, једино не 

смеш да се враћаш назад. 
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Џејмс Салис 

 

Град који затекнем кад у њега сиђем, 

град чији сам део, невидљив је многима. 

Као да лежи на таласима трбухом нагоре, 

као да је ово сиво небо преврнути камен. 

Ово су заборављени људи, безначајни, 

они самлевени у жрвњу овог града, 

потрошени, бачени под точкове. Нема ту 

ни историје, ни будућности, постоји само 

вечно садашње време кретања, глади, 

потребе и тренутног олакшања; пламен 

који прождире не престаје, али кроз 

његове трепераве, нечујне језике понекад 

назиремо облик, форму, сугестију, неке 

друге стварности, другог света. Бољег? 

Другачијег, барем. А то је довољно. 

 

Морамо да се стално мењамо. 

 

Никад не знаш шта ћеш добити, 

наравно, али то је у реду, то је део 

погодбе. 

 

Шта се икад дешава, осим још више 

истог? 

 

 

Џејмс Фиблман 

 

Мит је религија у коју нико више не 

верује. 

 

 

Џејмс Херберт 

 

Има доброте и у најгорим људима, 

баш као што дволичност постоји и код 

најпобожнијих. 

 

Непознато је увек страшније од 

стварности. 

 

Шта то људе нагони да се узајамно 

уништавају? 

 

 

Џејмс Џојс 

 

Љубав између два мушкарца немогућа 

је зато што међу њима не сме да дође до 

сексуалног односа, а пријатељство између 

мишкарца и жене немогуће је, јер између 

њих мора да дође до сексуалног односа. 

 

Не можемо да дамо себе: припадамо 

само себи. 

 

Свака веза јесте веза туге. 

 

 

Џејн Остин 

 

Важност се понекад плаћа сувише 

скупо. 

 

Веру у нечију врлину или памет не 

треба заснивати на његову изгледу. 

 

Где постоји велика умна моћ, гордост 

ће увек бити под добрим надзором. 

 

Даљина није ништа ако се има циљ. 

 

Зар није општа неучитивост суштина 

љубави? 

 

Мислите на прошлост само уколико 

вам сећање на њу пружа задовољство. 
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Ономе што је снажно само по себи, све 

може да буде храна. 

 

Човек у тешким приликама нема 

времена за све оне отмене уљудности које 

други упражњавају. 

 

Што више видим света, то сам 

незадовољнија њиме. 

 

 

Џек Кенфилд 

 

Све што ти уствари желиш налази се 

са друге стране страха. 

 

 

Џек Лондон 

 

Права функција човека је да живи, а не 

да постоји. 

 

 

Џек Николсон 

 

Ако у младости не развијете неки укус 

и искуство, никада га нећете развити. 

 

Искуство проширује уживање. 

 

 

Џек Ричи 

 

Богатство чини човека опрезним. 

 

Један дан као и сваки други. 

 

Како чудни знају да буду обрти 

судбине. 

 

Професионална част обавезује. 

Џексон Браун 

 

Повољне прилике плешу само са 

онима који се већ налазе на плесачком 

подијуму. 

 

 

Џемс Роланд 

 

Бити верен не значи ништа. То је као 

нека капара, која се у свако време може 

повући. 

 

Како човек лако постане скитница. 

 

 

Џемс Тербер 

 

Ако смо сустанари, нису нам кесе 

сестре. 

 

Ако те непријатељ не умлати, 

умлатиће те твоји. 

 

Боље је дембелисати и изгубити, но 

никада не дембелисати. 

 

Боље је нешто и питати него мислити 

да све знаш. 

 

Боље је стићи негде, а полако, него 

нигде, а брзо. 

 

Бомбонама се лажу деца. 

 

Бројте своје сопствене благодети, а 

нека други броје своје. 

 

Будале улећу где се анђели боје да 

кроче, а анђели су сви на небу, али мало 

је будала покојних. 



396 
 

Буди сигуран, или остави све на миру. 

 

Данас већина људи живи животом 

бучног очајања. 

 

Данас није тако лако уграбити 

лавовски део, као што је то некада било. 

 

Живиш ли као што је у свету, свршио 

си своје. 

 

Животна другарица једног човека 

понекад уме да буде тамница другог. 

 

Закључак који си на брзину створио 

задржи за себе. 

 

Заљубљен сам у љубав и живот. 

 

Заријеш ли носом, или нагнеш ли се 

исувише уназад, исто ти се хвата. 

 

Зашто да презиремо туђ укус? 

 

Истина је ледена и мрачна. Гледајмо јој 

у очи. 

 

Истина је стара откако је света: што је 

лепо теби, можда другом смета. 

 

Исувише је људи претерано склоних 

да се насамаре. 

 

Јад обожава друштво, али често наиђе 

на неразумевање. 

 

Кад се бајке руше, гаси се и радост и 

нада. 

 

Ко животом другога живи, и смрћу 

другога ће умрети. 

Ко ненаоружан лети по рају, најпре 

треба да је сигуран да је збиља у рају. 

 

Користи крила која ти је Бог дао, 

иначе си надрљао. 

 

Ко хоће да се последњи смеје, нека не 

срља за оним што гони. 

 

Љубав се баци на таван заједно са 

венчаницом. 

 

Људи свих занимања треба да створе 

мудру навику да никада не износе 

паприкаш од зеца пре но што зеца 

ухвате. 

 

Људи страдају и тамо где нема 

телевизије. 

 

Мама није баш увек у праву. 

 

Младост тера своје и често бива 

печена. 

 

Многи робови богатства и славе у 

грамзивости својој остану без главе. 

 

Морам искористити ове прсте које ми 

је Бог дао. 

 

Мушкарци много траже на овоме 

свету, а жене још и више. 

 

Најтужније речи што их језик знаде, то 

су мудре речи бачене на младе. 

 

На свету нема места онима који беже 

од стварности. 
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Не број пилиће из мућкова, док ти се 

не излегу. 

 

Немој ићи, већ трчи што те ноге носе 

на најближе пусто острво. 

 

Није увек благословеније дати него 

примити, али је често захвалније. 

 

Никада не сметнимо с ума да је испред 

сваког човека, а не иза њега, нека жена. 

 

Никада се не уздај у стару тестеру и 

стару пословицу. 

 

Нико не уме да те хвали као ти сам. 

 

Нико није тако крив као онај што је 

био у праву. 

 

Нико није тако мрзак као онај што 

донесе тужне вести које испадну лажне. 

 

Ни кућу, ни веру, не гради на песку. 

 

Ништа није вечно. 

 

Од теста за погачице бивају само 

погачице. 

 

Одузети од девојчице књигу, или било 

шта друго, то је исто као да од 

Арабљанина одузмеш оружје, или од 

бебе шећерлему. 

 

Опасније је гурати живот од себе, него 

пригрлити га. 

 

Остани где си. Добро ти је и ту. 

 

Отвори главу и готово ни у једној 

нећеш наћи ништа сјајног, чак ни ум. 

 

Отвори срце и готово у сваком наћи 

ћеш уклесано сујета. 

 

Печени врапци не падају с неба. 

 

Понекад бој маломе припадне, јер 

велики, богме, много теже падне. 

 

Понекад је добро и оклевати. 

 

Прелаз од мајмуна ка човеку није се 

изгубио. Само се сакрио. 

 

Рано ранити и рано спати, мушкарца 

окрепи, обогати и смлати. 

 

Самољубље многима дође главе. 

 

Само мртви мирују. 

 

Свако ко није луда, треба најпре да 

буде начисто од чега бежи, зашто и куда. 

 

Свако убија оно што и мрзи, осим, 

разуме се, ако то најпре не убије њега. 

 

Свет је тако пун свега и свачега да би 

требало да смо срећни као краљеви, а 

свако зна како су краљеви срећни. 

 

Смеј се – сви ће се смејати с тобом. 

Воли – волећеш сам. 

 

Суседу живот не загорчавај. 

 

Често не ваља ни сам, ни у друштву. 

Никако не ваља. 
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Човеку је постеља колевка, али жени је 

често само справа за мучење. 

 

 

Џером К. Џером 

 

Кад нешто тражиш а не нађеш, дешава 

се да нађеш оно што не тражиш. 

 

 

Џеси Овенс 

 

Важним биткама – оним невидљивим 

и неизбежним биткама које се одвијају 

унутар сваког од нас - не освајамо златне 

медаље. 

 

 

Џефри Јуџинидис 

 

Понекад ти књиге с разлогом уђу у 

живот. 

 

 

Џим Дејвис 

 

Има више од једног начина да се одере 

мачка. 

 

 

Џим Кацијан 

 

Контрола је илузија коју смо себи 

допустили. 

 

Најбоље је пустити да ствари говоре за 

себе и ствари ће добро говорити за нас. 

 

 

 

 

Џ. Медисон Дејвис 

 

Човек очекује невероватно од 

будућности. 

 

 

Џозеф Жубер 

 

Они који никада не мењају мишљење, 

воле себе више него истину. 

 

 

Џозеф Кампбел 

 

Нема живота без смрти, таме и 

лишавања. 

 

 

Џозеф Конрад 

 

Велика је утеха имати некога ко 

разуме. 

 

Из нужде се стварају нове идеје, али ни 

страх није лишен могућности да изазове 

ингениозне замисли. 

 

Тачност у неким стварима сама је 

суштина дисциплине. 

 

 

Џозеф О' Конор 

 

Чудно је колико човек може да има 

поверења и да све исприча потпуном 

странцу. 
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Џојс Керол Оутс 

 

Једина ствар која нас повезује јесте 

наша – различитост. 

 

Када се тренутак удара приближи, 

време јурне брзином светлости. 

 

Кад ниси оптимиста, онда си мртав. 

 

Не можете да замислите своју 

будућност. Без обзира на то што је ваша. 

 

Оно што вам је најближе некада не 

желите да видите. 

 

Појединим људима је тешко да 

достојанствено прихвате не само пораз 

већ и победу. 

 

Политика је у суштини: уметност 

прављења компромиса. 

 

 

Џон Адамс 

 

Гениј је дете туге. 

 

 

Џон Мерик 

 

Благошћу се највише постиже. 

 

Има тренутака када човек види пред 

собом само стазе без излаза. 

 

Ма колико човек био неосетљив, ипак 

је само човек. 

 

На живот треба гледати онакав какав 

јесте. 

Џон Раскин 

 

Народи исписују своје биографије у 

три књиге: књигу дела, књигу речи и 

уметности. Ни једну од ових књига не 

могу разумети, уколико не прочитају 

претходне две. 

 

 

Џонас Салк 

 

Најгора ствар која је могла да ми се 

деси је успех. Одмах сам знао да сам 

прогнан. 

 

 

Џонатан Свифт 

 

Духовна исквареност гора је од 

тупости. 

 

 

Џон Банвил 

 

Можеш да изгубиш ствари које никад 

ниси имао. 

 

На дуге стазе смо сви ми сами себи 

препуштени. 

 

Речи имајте храбрости. 

 

 

Џон Барт 

 

Застарелост рано наступа. 

 

Никад није касно да се поново 

размисли. 
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Џон Бранер 

 

Како кратка уме да буде вечност. 

 

 

Џон Геј 

 

Адам, иако је имао више но било ико 

други, чезнуо је за друштвом жене. 

 

Ако, идући за неким бедним циљем, 

можете да се срозате на неку лупешку 

работу, платићемо вам одговарајућим 

презиром. 

 

Ако је човек сувише правичан, каква је 

корист од одговорног положаја. 

 

Ако је хвала оправдана, човек је пружа 

од свег срца. 

 

Ако нећете да вас омаловажавају и 

презиру, оканите се своје уображене 

величине. 

 

Ако ниподаштавате стазе учености, 

само сте незналица на јачој светлости. 

 

Ако праву срећу желиш, не тражи је 

ни у једном положају у животу – она само 

у честитом срцу почива. 

 

Ако се изродите од свога рода, њихова 

ваљаност ће утолико јаче повући вашу 

срамоту. 

 

Ако хоћете срећу праву да стекнете 

нека вам поштење страсти обуздава. 

 

А шта је лептир? У најбољем случају, 

гусеница у гиздавом руху. 

Бедник који сву славу види у стицању, 

узалуд слаже богатство на богатство. 

 

Без љубави праве, нема ни правога 

живота. 

 

Безобразник је подвалом, ако је жртва 

свесна да је обманута, себи створио 

непријатеља. 

 

Било то на земљи, у ваздуху, или мору, 

све што је живо пуно је сујете! 

 

Бирај пријатеља спрам себе. 

 

Богови су праведни. 

 

Брига, по праву, треба да иде испред 

човека. 

 

Будала сама зна на шта полаже право. 

 

Будале могу да изазову презир, а не 

завист, јер је и завист нека врста похвале. 

 

Будале, ругајући се, прате будале. 

 

Будале су плен који хуље лове. 

 

Будале, тај увек бучни род, трубе су 

своје сопствене срамоте. 

 

Будале, увек дајући језику маха, своју 

неминовну глупост објаве свима. 

 

Буди понизан и научи да се гледаш. 

 

Будите достојни свог места. 

 

Буквани могу да буду моћни и на 

положају. 
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Варварске руке све ће за плату 

учинити! 

 

Ваше је, као и родитељско, да сваком 

великану дате место у његовом кругу. 

 

Велике душе пуне су широкогрудог 

сажаљења. 

 

Велики кривци никада нису знали за 

радост у души. 

 

Вино брза пријатељства ствара. 

 

Воћка се по плоду цени. 

 

Време бежи, хитро као ветар, а то вам 

нерад мисли дави. 

 

Време, кад га човек уистину правилно 

схвати, највећа је благодет овога света. 

 

Вуци само ту и тамо неку овчицу 

поједу – а људи их ждеру на хиљаде. 

 

Где год такви народу крв сишу и 

шепуре се својом срамотом и пљачком, не 

завидим њиховој кривици ни положају и 

испод части ми је да с њима делим 

мржњу јавности. 

 

Где је још било мајке да свог звекана 

даде за другог? 

 

Гејаци су неспособни да схвате 

углађено понашање. 

 

Гиздавци који се од осталих разликују, 

смејурија су свима, осим гиздавцима. 

 

Гиздавци, пркосећи учености, 

исмејавају оне што уче и науку. 

 

Грабежљиве животиње сви мрзимо. 

 

Груба је грешка уверење, понето још 

из школских клупа, да је срећа увек 

будалама склона. 

 

Да је срећа у богатству, богате хуље 

нашле би утеху у нечистој савести. 

 

Да ли бисте, кад знате да су лопови у 

вашем крају, своје благо изнели на пут? 

 

Да ли ти славољубље распаљује груди, 

или те незасита лакомост на то подбада? 

Јер једино одатле неправедно куља 

царска срџба што свет ништи. 

 

Да људи не посумњају да вам је прича 

неистинита, увек имајте вероватност у 

виду. 

 

Дарове среће право оцени. 

 

Дворанин сваки, кад год у немилост 

падне, на село се повлачи да срамоту 

своју скрије. 

 

Дете које многи очеви деле, ретко 

позна праву очинску бригу. 

 

Добар дворанин треба да је на 

промену спреман, не држећи се неких 

сувише чврстих начела. 

 

Добро му испитајте понашање, живот 

и видике; од тога зависи ваша нада у 

синовљеву будућност. 
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Добро оцени тело – и краљ и просјак 

једнаки су. 

 

Док је живота, дотле има и наде. 

 

Зависти реци, кад те салети, да хиљаде 

других желе оно што ти уживаш. 

 

Завист је јачи подстрекач од новца. 

 

Завист прогони све велике. 

 

Закони живота иду својим током у 

свакој грани људског рода. 

 

За ове оштре ударце бичем, имам да 

захвалим томе што сам бољи од њих. 

 

За опште добро, убица главом плаћа. 

 

Зар сви синови прозе не куде 

песникову звучну сажетост, а песници 

живе уобразиље не презиру дремљиво 

прозно причање? 

 

Зар се онај који не зна шта је добро а 

шта зло усуђује да вечном вољом 

управља? 

 

За све очигледне лепоте завидљивац је 

слеп, али види и трунчицу мане. 

 

Заслужни су увек и у свему скромни. 

 

Звери од глади убијају, а човек то исто 

чини за новац. 

 

Злато изагна честитост из ума. 

 

Злато научи нож убице да убија. 

 

Злато посеја свет сваким злом. 

 

Злоба је у стању свашта да учини! 

 

Знам да у савременој шаци мито још 

пуном снагом живи. 

 

Знамо да богатство често може да 

учини добра, па замишљамо да је то и 

чинило, као да су моћ и воља исто. 

 

Знање се учењем мора освојити. 

 

И брак, у последње време, у најбољем 

случају није друго до питање новца. 

 

И будале могу да изгледају мудре. 

 

И владар од ког је свет дрхтао, и судија 

који је својим пресудама кројио закон, и 

богати и сиромашни, и велики и мали, 

бивају изједначени – смрт их све поравна. 

 

Идући само за својим себичним 

циљевима, радимо на пропасти 

заједнице. 

 

Извесно је да помодарске страсти 

гомилу захвате, само зато што то једни од 

других виде. 

 

Изглед никада не треба ценити. 

 

Издаја није поштено дело. 

 

Израбљивано мноштво често обожава 

све богатије и богатије лупеже, који их 

држе у сиромаштву. 

 

И лепота, као и савест, попут друге 

робе, своју цену има. 
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Има ли врлина а да нису награђене? 

 

Име се самим рођењем наследи, али 

ваш углед само од вас зависи. 

 

И наде похлепе на зид наиђу. 

 

И најбољи пријатељи морају се једном 

растати. 

 

И најмања мрља види се на снегу. 

 

И немогуће изгледа сасвим паметно, 

па се и најневероватнија хвала прима. 

 

Истина не треба увек да се открије. 

 

И укус може да погреши. 

 

И у пријатељству – онај ко се у многе 

узда, ретко кад пријатеља нађе. 

 

И, шта то другоме завидиш, кад је 

завист слепа? 

 

Ја од свог скромног живота не бежим. 

 

Један кицош препоручиће другог. 

 

Једанпут изгубљен добар глас, не 

поврати се више. 

 

Једна клевета повлачи хиљаду других. 

 

Једино истинско и право добро човека 

је у бесмртном уму. 

 

Језик за језиком погрде сипа. 

 

Кад би будале умеле своје да чувају, од 

чега би се и од кога коцкари богатили? 

Кад богови браздају пучину, има ли 

икога ко не учествује у трговчевој 

добити? 

 

Кад год људи за коцку седну, увек се 

грамзивци и хуље сретну и увек су хуље у 

већини. 

 

Кад завист чита устрептале стихове, 

праска, грди, бесни и оплакује. 

 

Кад злато у честите руке дође, 

благослов носи, попут росе небеске. 

 

Кад изгубите мир савести, кајаћете се 

горко. 

 

Кад изгубиш здравње, и сва уживања 

нестану. 

 

Кад је дама у питању, знаш да све 

друго пред тим пада. 

 

Кад лупеж набије ковчеге, злато му 

изједа душу те постаје грамзив, бахат и 

сујетан. 

 

Кад лупешким коцкама у кутији 

чангрљате, није ли вам и част на коцку 

стављена? 

 

Кад једанпут изгубе (време), више га 

неће наћи. 

 

Кад на част другога нападате, на главу 

своју гнев навлачите. 

 

Кад неко ласка нечијој сујети, само 

потврђује мисли тог уображенка. 
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Кад неко самог себе хвали, изгледа као 

да брани нешто што нико не подржава. 

 

Кад нема опасности да неко 

противречи, језик је склон да стварност 

накити измишљотинама. 

 

Кад ништа друго не успева, улога 

новца ретко кад не успе. 

 

Кад површно посматрамо богате, и то 

нам засени очи. 

 

Кад преврши меру, које стрпљење да 

поднесе бандоглаву будалу? 

 

Кад се упињу да своје учитеље 

превазиђу, (људи) су просто смешни у 

својој уображености. 

 

Кад уображене будале блебећу, 

изазивају гнев, презир, или мржњу. 

 

Какво све шапутање лепотица мора да 

подноси! 

 

Какви прохтеви разни моћне прогоне. 

 

Како је дрска скоројевићка сујета! 

 

Како је ништавна, како уображена 

људска таштина! 

 

Како је поводљива сујета! 

 

Како је уображена људска моћ! 

 

Како је (човек) пристрасан у својој 

хвали! 

 

Како лажно судимо по ономе што 

наоко изгледа! 

 

Како расте благо тврдице, тако расту и 

његов страх и грамзивост. 

 

Како су људи постали немарни, како 

мало знају шта им збиља ваља! 

 

Како су тешке позлаћене кочије! 

 

Камо достојанство човека? 

 

Као пуж сам се родио, и као пуж ћу 

умрети. 

 

Ко бештију воли и са њом се дружи, 

кајаће се због те лудости пре или касније. 

 

Ко говори много, мора говорити 

улудо. 

 

Ко да посматра брижљивог мрава, а да 

се не побрине за дане који долазе? 

 

Код других мане запажамо, 

пребацујемо им трунчицу у оку и 

откривамо и најблеђу сенку и мрљицу, 

слепи према сопственим недостацима. 

 

Ко зна будалу мора му и брата знати. 

 

Ко је тако велики да има права да 

вара? 

 

Који би државник могао да одржи 

своју моћ да је лажљивцима забрањен 

приступ у двор? 

 

Колико ли каћиперства у чаршији 

сусрећемо! 
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Коме хвала припада, томе је и дај. 

 

Ко није чуо богате како се жале на 

преситост и телесне муке? 

 

Корупција (човеку), попут рака 

страшна, изједа и разара злочиначко 

срце. 

 

Ко се на будалу намери, мора и на 

уображеност наићи. 

 

Ко се оговарањем бави, у завади је са 

свима. 

 

Ко се са лупежом дружи, сматра се 

ортаком у његовој работи. 

 

Краљ, дуге краљевске лозе, потекао је 

од праха исто тако пролазног као и мој. 

 

Крива ти је твоја лакома душа. 

 

Кукавица која стоји у првом реду 

најупадљивије се осрамоти. 

 

Лакомост, ма у ком облику, доноси и 

бриге. 

 

Ласкање је страшан порок. 

 

Ласкање никад не изгледа претерано. 

 

Лепота је поводљива, те истрајном 

удварању ипак подлегне. 

 

Лепотице и песници сујете су исте и 

све супарнике оцрњују. 

 

Лопови се боје проницљивог ока 

власти и нигде никада не знају за мир. 

Лудост ти је непријатељ. 

 

Љагом је жигосан цео наш род. 

 

Љубав је ван домашаја злата. 

 

Људи далеким крајевима лутају да се 

учтивијем понашању науче. 

 

Људи највише цене оно за чим 

највише теже. 

 

Људи неумереност цене као пријатеља 

– она учествује у њиховом весељу и 

слављу и, као драги гост, уништава их. 

 

Људи се мајмунима смеју, а они људе 

презиру, шта смо ми њима него мајмуни. 

 

Људи се по врлинама одликују, а оне 

још никада у земљу нису дошле, но се са 

душом вину незнано куд. 

 

Људи срећу и јад по спољашњости 

цене. 

 

Људи су, богме, уклети неумереношћу 

у јелу, најгорим од свих грехова. 

 

Људи су склони да мисле своје. 

 

Људска сујета никада не може да 

призна да није у праву. 

 

Мало их је који следе мудрост или 

правила њена. 

 

Марљивост нам кошницу одржава. 

 

Мени поштење, а њима на част мито. 
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Место охолих мисли, будите скромни 

и живите онако како вас то природа учи. 

 

Мито здрав разум заслепи и осујети 

памет, истину и речитост. 

 

Много јачи је отров у уједу зависти, 

злобе и клевете. 

 

Може ли да запази нарави разне и 

оцени особине других створења, онај што 

је својим пристрасним делом показао да 

тако мало познаје свој рођени род? 

 

Момак који све зна и уме, скромношћу 

никада не спутава свој дух. 

 

Моћ храњена дахом ласкања, што се 

више надувава, то је ближе распрснућу. 

 

Мрзим свако клеветање и не судим о 

ономе што мој сусед мисли. 

 

Мрзим човека који своју славу на 

рушевинама туђе гради. 

 

Мудри цареви љубављу и милосрђем 

владају. 

 

Мудрост је збиља проницљива. 

 

Мука се у разговору олакша. 

 

Навика побеђује и страх и срамоту. 

 

На земљи више нема поштења. 

 

Највеће незналице највише се праве 

важни. 

 

Најпре се научи да праву срећу 

разликујеш од оног што наоко видиш. 

 

Најспособнији подводач у највећој је 

милости. 

 

Најтеже је написати оно што се 

најлакше чита. 

 

Најчвршће стоји државник чије је 

политичко оруђе злато. 

 

На крају крајева правда ипак побеђује. 

 

На сваком положају, великом или 

малом, радиност нас све одржава. 

 

Научи се (ако уопште умеш да 

разликујеш добро од рђавог) да је онај ко 

својом марљивошћу доприноси богатству 

заједнице и повећава опште благостање, 

и своје добро ваљано схватио. 

 

Научите се задовољству и не 

подражавајте несталан ум и сујетно 

славољубље људског рода. 

 

Небо ти даје моћ над осталима да 

попут неба невољнима помажеш. 

 

Невоља нас само мудријима чини. 

 

Нека врлине докажу ваше племенито 

порекло. 

 

Нека нам врлине увек буду најпречи 

циљ. 

 

Нека праведност влада твојом силом. 
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Нека су министри не знам какви, увек 

им је пратња велика. 

 

Нека ти моја дела као препорука 

служе. 

 

Неки воле да заповедају и буду први 

тамо где то могу, међу бедницима и 

простацима! 

 

Неки, због једног сата лудости, бивају 

прљава оруђа власти. 

 

Немој да вређаш смерне и ниже од 

себе. 

 

Немој да се размећеш онима које 

називаш својим робовима и пратњом. 

 

Немој да се хвалиш својим 

племенитим родом, јер ти то ни корак ни 

снагу не поправља. 

 

Немојмо се гложити као лепотице, 

краљеви и поседници, јер иако исти плен 

гонимо, довољно је ловине и за вас и за 

нас. 

 

Немојмо се заваравати спољним 

изгледом. 

 

Немојте мислити да племићка круна 

може да сакрије ваше надмено незнање и 

препотентност. 

 

Неоправдано негодовање богове 

вређа. 

 

Нестало плате, нестало пријатељства. 

 

Ниједан писац никада није поштедео 

свога брата по перу. 

 

Ниједна дангуба не заслужује да једе! 

 

Ниједног човека не називам ни 

мајмуном ни магарцем – то му његова 

рођена савест огледало држи пред лицем. 

 

Није ли човек човеку плен? 

 

Никада не узимам оно што није моје. 

 

Никакве предрасуде не могу 

заслепити пријатеља. 

 

Никога не оговарам, никоме зло не 

мислим, нити о ма чијој савести судим. 

 

Ни краљевски приходи не могу да 

издрже пожуду за коцкањем. 

 

Ни љубав, ни части, ни блага, ни 

моћи, срце ти не могу радовати – кад 

здравља нема. 

 

Ни на кога не упирем прстом, али се 

усуђујем да дижем глас против 

неваљалства у сваком облику. 

 

Нисмо тако савршени да нас не би 

могао поправити! 

 

Ниткови чак и од самог поштења 

праве маску за послове своје, а моћ, кад се 

ње дочепају, у деспотизам и овејано 

угњетавање претворе. 

 

Обуздајмо своје жеље. 
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О животињама пишем, па зар сам крив 

што су људи у моралу исти такви? 

 

Од избора друштва добро или лоше 

име зависи. 

 

Од кљуна до кљуна ласкање тече. 

 

Од краља до обућара, исто правило 

важи – рђаве слуге бацају сенку на углед 

свога господара. 

 

Од свих будала који се охолошћу 

размећу, уображени долазе на прво 

место. 

 

Од свих тегоба које човек мора да 

подноси, као да му време најтеже пада. 

 

Оканите се рђава живота. 

 

Онај ко је језиком војске у бекство 

натерао, доводи у сумњу своју праву 

срчаност. 

 

Онај ко народу добро жели, митом не 

мора пријатеље да купује. 

 

Онај што законе Природе проучава, из 

поуздане истине своја начела црпе. 

 

Они што насиље спроводе, сами на 

себе освету навлаче. 

 

Они што своје време користе ваљано, 

чезну ли за љубављу или благом, томе све 

подреде и временом уживају обоје. 

 

Они што се мешају у свађе, често 

остану крвава носа. 

 

Ономе ко је моћан величање не гине. 

 

Оно што глупави магарци цене, 

лавови и племените животиње презиру. 

 

Опамети се док је време. 

 

Освета вапи за праведном казном. 

 

Отворени непријатељ је проклетство, 

али тобожњи пријатељ је гори. 

 

Охоломе никада доста поштовања! 

 

Писци морају да ласкају да би били у 

милости. 

 

Пиши, буди поштен и остани 

сиромашан. 

 

Погледај људе у различитим 

животним околностима, па ми, онда, 

реци је ли ти судбина окрутна? 

 

Погледајте по свим дворовима. Наћи 

ћете да је моћ општи кумир3 човечанства. 

 

Погрешно је судити по спољашности. 

 

Подари ли небо, један отац биће 

срећан. 

 

Подмитљивост влада човечанством. 

 

Подмитљивост није новијег датума – 

било је тога у свакој држави. 

 

Покажи ми и једног човека срећнијег 

од тебе. 

 
3 Један од старих словенских назива за идола. 
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Покрет руком кадар је да муву отера. 

 

Покровитељ, пре но што пријатеља 

препоручи, свој рођени лик у њему види. 

 

Политичар који увек уме вешто да 

лаже, најспремније игра своју улогу. 

 

Понекад подвала подвалом враћа. 

 

Попут обичне траве, и најлепши цвет 

мора да подлегне зимском мразу. 

 

Попут славе, све јача што даље иде. 

 

Поштовање припада само врлинама. 

 

Поштовање таштини никад се није 

указивало. 

 

Право учење човека ствара. 

 

Преко ситних лупежа велики лупежи 

напредују. 

 

Пренемагала, обарајући се на вредност 

других, уображавају да своју уздижу. 

 

Пре но што се обориш на грехе других 

у своју рођену душу завири. 

 

Претеривање, ма колико било, ипак 

неће успети да задовољи самољубље. 

 

Пријатељима ваља учинити. 

 

Пријатељ пријатељу подвали, а 

министри га за вештину награде. 

 

Пријатељство, као и љубав, није друго 

до пуста реч, ако му се пламен на делу не 

покаже. 

 

Пријатељству ни један терет није 

тежак. 

 

Примајући све на себе, своју кривицу 

признајеш. 

 

Природа је најбоља школа. 

 

Пристанак и сагласност могу се 

купити. 

 

Пристрасним очима склони смо да 

гледамо човека племенитог рода. 

 

Промислите, пре него што улог на 

коцку ставите. 

 

Промислите, пријатељи, сваки час који 

прође, однесе и делић ваше туге. 

 

Против порока устајем, где год био да 

био. 

 

Пузавачку свиту моћи погледајте – има 

ли још тако бедних створења! 

 

Пустите човека нека напада човека. 

 

Различите штеточине различите укусе 

имају. 

 

Речи достављача не примај с 

поверењем. 

 

Родитељи, слепо заљубљени су своју 

децу и без обзира на способности и 
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памет, синовима још у колевци одређују 

шта ће који бити кад одрасте. 

 

Само мито указује да је у питању 

нешто непоштено. 

 

Само узајамна марљивост подмирује 

све човекове потребе. 

 

Свака је будала уображена кад јој се 

будале диве! 

 

Сваки вас је хвалио онолико колико је 

извесно од вас очекивао. 

 

Сваки мрзи оног другог што му на 

његово прелази. 

 

Сваки себи друге врлине приписује. 

 

Сваки човек своје муке има. 

 

Сваки човек у трговини граби што 

више. 

 

Свако живи своје одређено време и 

потом се опет праху враћа. 

 

Свако поштено срце подупираће онога 

што праведно и отворено ради. 

 

Свако створење на овом свету пружа 

згоду за размишљање. 

 

Свако створење своје бриге осећа. 

 

Свет дуг враћа с каматама. 

 

Сви великани се обично брину да себе 

што боље обезбеде. 

 

Сви глупани, у цркви и држави, у 

гиздастим бесмислицама своју пакост 

показују. 

 

Сви дворани су змијског рода. 

 

Сви смо ми један, немиран сој. 

 

Сви смо само од праха саздани. 

 

Сви скоројевићи, да своју важност 

покажу, сместа забораве раније обавезе. 

 

Сви скоројевићи, поносни на свој 

посед, подсећају нас на своје простачко 

порекло. 

 

Сеј семе врлина, па ћеш задовољство 

жњети. 

 

Сенка своје рођење светлости дугује. 

 

Сетите се кад језику дате маха, да и 

други језик имају. 

 

Сигурна у своја крила, имаш смелости 

да ме грдиш. 

 

Ситни лупежи плаћају главом, да би 

крупни боље живели. 

 

Слава изазива клевете и злобу. 

 

Славољубљу никад краја! 

 

Слепа зановетала упразно руже. 

 

Слуге су веште и врло брзо, попут 

мајмуна, у длаку опонашају пороке 

господара. 

 



411 
 

Сме ли човек да се у самог себе узда? 

 

Смелост презире женска страховања. 

 

Сопствена корист изопачује ум. 

 

Способност и проницљивост показује 

онај који људе уме да заокупи 

одговарајућим искушењем. 

 

Способност се по заслузи награђује. 

 

Срећа, та лажна и ћудљива 

безобразница, у једном једином часу 

створи више пустоши но све гладне бубе 

заједно у стотину година! 

 

Тако ретко, кад је у питању имовина, 

неискварено поверење људи налазимо. 

 

Те очи, тако божанског сјаја, шта су – 

само пролазан прах смртника. 

 

Торокање пакосно не штеди ни 

пријатеља, ни пол, ни године. 

 

Тражи врлине, а кад то имаш, остало 

спокојно препусти провиђењу. 

 

Тупав младић, прерастао за школу, 

путовањем се усаврши у пуну будалу. 

 

У баснама све разговара, па и речи, 

несумњиво, морају да говоре. 

 

Увек се дословце примају речи 

ласкаваца. 

 

Угледајте се на своје велике претке и 

попут њих своју титулу заслужите. 

 

Узалуд злобни језици нападају, узалуд 

завидљивци реже а клеветници грде, 

њихове отровне стреле се од непробојног 

штита честитости одбијају и ломе. 

 

Уздржите се од свога хвалисања. 

 

У лепоте мане силно штрче. 

 

Умни људи су борбени као петлови 

један према другом. 

 

У невољи нема пријатеља. 

 

Уображених има свих сталежа и врста, 

и мушкараца и жена, и старих и младих, 

и богаташа и сиромаха, и великих и 

малих, и сви су сујетом обузети. 

 

Уображеност често влада пишчевим 

пером, па се и књиге пренемажу као и 

људи. 

 

У сваком веку и свакој земљи видимо 

да они од истог заната никада не могу да 

се сложе. 

 

У свему само поштен буди. 

 

У свету је одређено да једно другом у 

потребама помаже, те обуздајте своје 

незадовољство и извршавајте део напора 

који вам је небо досудило. 

 

Учени, пуни унутрашње охолости, 

ругају се гиздавцима што се 

спољашњошћу размећу. 

 

Хоћете ли да напредујете? Улагивања 

се латите. 
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Чедност, која се никада не мења, лако 

подноси мисли на старост. 

 

Често погрешно указујемо поштовање, 

ценећи људе по спољашности. 

 

Човека се клоните, гнушајте се 

поступака његових, па ћете дуже 

поживети. 

 

Човек гледа свет пристрасним очима. 

 

Човек је вичан претварању, па 

превари и најпроницљивије очи. 

 

Човек је најуображенији од свих живих 

створења. 

 

Човек је силним разумом обдарен; 

животињи једва да се и нагон допушта. 

 

Човек који тражење усмери на то да 

самога себе упозна, мора сваког дана 

бити паметнији. 

 

Човек који уз напоре неустрашиво 

плови непознатим морима у непознате 

земље, разним чудесима наслађује очи, 

па о још невероватнијим чудесима пише. 

 

Човеков разум обично је претварање. 

 

Човек у први мах подноси дрскост, не 

браћајући пажњу на њу, или смешкајући 

се презриво. 

 

Човек честита и простодушна срца, с 

гнушањем одбија сваку дволичност. 

 

Шкрабала, жељна похвале, мисле да 

клеветама себи прибављају ловорике. 

Шпански дон, круто и свечано 

шепурав, презире понашање и 

устрепталост француског месјеа, а месје 

му се подсмева као крутој будали, што 

гледа, говори и хода по пропису. 

 

Шта би било да су сви тако 

бескорисни као ти? 

 

Шта је хуља без свога оруђа? 

 

Шта је човек у целом свом разметању 

силом? 

 

Штедим шалу да спасем уши. 

 

Што је мање знања, то је више 

охолости. 

 

Што су им пристрасне слепо 

заљубљене очи. 

 

Што човек више греху нагиње, то ђаво 

мање мора да се труди. 

 

 

Џон Голсворди 

 

Ако не мислиш о будућности не 

можеш је ни имати. 

 

 

Џон Дриден 

 

Чувај се беса стрпљивог човека. 

 

 

Џон Милтон 

 

Ко је победио снагом, победио је тек 

половину свог непријатеља. 
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Џон Монеган 

 

Неуспех није најстрашнија ствар на 

свету. Најстрашније је не покушати. 

 

 

Џон Полидори 

 

Жене се лако сломе! 

 

 

Џон Хјустон 

 

Режија је само продужетак 

књижевности. 

 

 

Џорџ Бернард Шо 

 

Жене које мисле, јесу жене на које се 

обично не мисли. 

 

Када смо срећни, увек смо добри, али 

када смо добри, нисмо увек срећни. 

 

Људи који немају никаквог порока 

спадају и у људе који имају мало врлина.  

 

Људи који нису у стању да промене 

своје мишљење ништа не могу да 

промене. 

 

Људи који постижу нешто у овом свету 

су људи који устану и осмотре прилике 

које траже, а ако их не нађу, стварају их. 

 

На свету не постоји ништа као што је 

љубав удате жене. На жалост, ожењени 

мушкарци такву љубав никад не срећу. 

 

Ни једну тајну нећете боље сачувати 

од оне коју свако нагађа. 

 

Подучавањем нећеш научити човека. 

 

Разуман човек се прилагођава свету, 

неразуман упорно настоји да свет 

прилагоди себи. Стога сав напредак 

зависи од неразумног човека. 

 

Шта ће рећи историја? Историја ће, 

господине, лагати као и обично. 

 

 

Џорџ Ленон 

 

Живот је оно што ти се дешава док ти 

правиш планове за живот. 

 

 

Џо Спејн 

 

 

Кад с неким проживите цео живот, 

можете ли икад више да живите 

одвојено? 

 

Кажу да су вам сећања живописнија, 

ако вам се срања догоде док сте још дете. 

 

Како је лако навикнути се на новац. 

 

Не можеш дуго да живиш с неким, а да 

не приметиш костуре у његовом орману. 

 

Нико не познаје нас. Знају само оно 

што нам се догађа. 

 

Понекад, кад се околности наместе, и 

најбољи међу нама могу да пукну. 
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Проблем с бајкама је што су понекад 

мрачније него што може да се замисли. 

 

Сви сиромаси су исти, одакле год 

долазили. 

 

Увек је тако са људима који имају све – 

мисле да се свет окреће око њих. 

 

Ум и срце свашта ће да ураде, како би 

се очували. 

 

 

Џ. Р. Ворд 

 

Ако довољно дуго поживиш, 

доживећеш све на свету. 

 

Ако се нагодиш с ђаволом, немој се 

чудити ако те угризе. 

 

Ако се превише дајеш, неће остати 

ништа за тебе. 

 

Бег никад није решење. 

 

Брзина је често пријатељ, али не увек. 

 

Глупост је заиста неуништива. 

 

Годишња доба су као и време, зар не? 

Неумољива. 

 

Два зла не чине добро. 

 

Док живиш својим свакодневним 

животом, успутне одлуке и случајни 

догађаји понекад покрену 

центрифугалну силу која је у стању да те 

увуче у себе, а затим испљуне у свет који 

ти се одједном чини потпуно другачијим. 

Чак и ако уопште не изађеш из куће. 

 

Живот је вредан жртви које тражи од 

људи. 

 

Живот је довољно тежак и када те 

мрцваре само Мајка Природа и Марфијев 

закон. 

 

Живот је такав: нико не добива водича 

кроз властити забавни парк. 

 

Живот. Тешко је уживати у њему док 

седиш у сенкама. 

 

Живот ти може завршити на толико 

различитих начина. Смрт је само један од 

њих. 

 

Завере у влади имају дебело корење, 

али и невидљиве пипке. 

 

Замор од битке није мала ствар. 

 

За неке је људе природна смрт 

једноставно предобра. 

 

За свакога постоји кључ који отвара 

његова унутрашња врата. 

 

Здања која произлазе из наших 

одабира почивају на темељима које су 

поставили наши очеви и њихови очеви 

пре њих. 

 

Злочин, баш као болест и несреће, не 

зна за разлику између радних дана и 

викенда. 
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Знати добро лагати није никаква 

врлина. 

 

Има ствари које су горе од смрти. 

 

Информације су и даље основа свега. 

 

Једна прилика. То је све што се нуди. 

 

Колико год имамо могућност избора, 

судбина је апсолутно непромењива. 

 

Краљ и аристократија нису пријатељи. 

 

Лажи захтевају труд. 

 

Људи су као комади меса – што се 

дуже крчкају, то постају мекши. 

 

Мораш ту и тамо запрљати руке ако 

намераваш владати ситуацијом. 

 

На бол на крају навикнеш. 

 

Најбоље сам поступила у животу кад 

сам одлучила да упознам саму себе. 

 

Неке ствари треба изговорити. 

 

Не мислим да се све мора изговорити 

да би се разумело. 

 

Не може се бирати када ће ти се у 

животу за нешто пружити прилика. 

 

Не можеш бирати ко ће ти се свидети. 

 

Непомичност убија. 

 

Непријатељу убијање није увек први 

избор. 

Никад не знаш шта може да ти 

затреба. 

 

Никога не можемо заштитити од 

ствари које су се већ догодиле. 

 

Нико од нас не зна у шта се упушта 

док не буде прекасно. 

 

Новац и друштвени статус нису 

никаква заштита од трагедије. 

 

Осећаји су за речи понекад као 

локомотива: када се једном захуктају и 

спознају шта су, више нема успоравања, 

нема кочница. 

 

Понекад је превентивни напад 

најпаметније што можеш да учиниш. 

 

Понекад мораш да се макнеш да би се 

спасио. 

 

Праведници не поступају увек 

праведно, али њихове душе су увек чисте. 

 

Преживљавање зна да утиче на човека. 

 

Рат је гадна ствар, није ли, чак и ако се 

бориш на страни добра и морала. 

 

Речи нису увек потребне. 

 

Само зато што је алкохол легалан, не 

значи да не може уништити живот баш 

као и хероин. 

 

Свакоме сат откуцава. 

 

Свет је тако препун патње. 
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Свима требају пријатељи. Али сви не 

заслужују пријатеље. 

 

Сиромаштво, баш као и старост, 

изједначава све који су њиме погођени. 

 

Склоност ризичном понашању 

манифестује се на много начина. 

 

Снага не мора бити идентична да би 

била једнака. 

 

Срамота је попут огртача који носимо. 

Увек је с нама и покрива нас. 

 

Судбина је машина која се гради с 

протоком времена, а сваки избор током 

живота додаје још један зупчаник, још 

један преносни ремен, још једног 

састављача. Производ који машина на 

крају испљуне оно је где човек заврши – и 

нема враћања ради поновног покушаја. 

 

Тежак живот зна да изнедри драге 

људе. 

 

Телесна бол може да покори чак и 

најснажнију вољу ако је довољно јака и 

траје довољно дуго. 

 

Трагедије, тајне и лажи знају да 

излижу и најблискије везе. 

 

У животу нема опозива. 

 

Ум је најснажнија сила која се може 

употребити у нечију корист и против 

њега. 

 

Храброст срца те може учинити 

снажнијим и већим од [крвне] лозе. 

Џ. Р. Р. Мартин 

 

Ако је циљ поштен, добри људи ће се 

за њега борити. 

 

Боље зелен него труо. 

 

Деца умеју да буду сурова, баш као и 

одрасли. 

 

Сви мушкарци су луде, и сви 

мушкарци су витезови, када је о женама 

реч. 

 

Човек не мора да смера зло да би га 

починио. 

 

Штит и мач не чине витеза. 

 

Што боље познајеш душманина, то 

ћеш га лакше победити. 

 

 

Џулија Еклер 

 

Добијате више једино ако трошите оно 

што имате. 

 

Живот је једина ствар коју човек има, а 

од које не може направити залиху. 

 

Људски живот се састоји од свих оних 

страхова са којима је човек вољан да се 

суочи. 

 

Ризик није никад никог убио. 

 

Свака активност је прескупа у 

данашње време. 
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Сви ми имамо улоге које морамо 

одиграти. 

 

Стагнација нас све убија. 

 

Што је више покретних делова у 

систему, више је проблема. 
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Шамфор 

 

Ко скупља афоризме личи на људе 

који једу трешње (бирајући најлепше) и 

на крају поједу све. 

 

 

Шандор Мараи 

 

Једина врста спаса се налази само 

унутра, у нашој души. 

 

Смрт није проблем, умирање јесте. 

 

Таленат – то је дар који сваки дан 

треба изнова доказивати. 

 

 

Шарл Перо 

 

Богиња среће је стара превртљивица. 

 

Мало речи – много љубави. 

 

Млади и заљубљени увек је храбар. 

 

Нико није глуп ко мисли да није 

довољно паметан. Глупак никад неће 

помислити да је глуп. 

 

Спољашња лепота је пролазна, док 

лепота душе вечно траје. 

 

 

Шекспир 

 

Ако некога мрзи много људи, то мора 

да је добар човек. 
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Бол која не проговори, гуши срце док 

не пукне. 

 

Вера у радост готово је иста као и сама 

радост. 

 

Више волим лудост која ме радује, него 

искуство које ме растужује. 

 

Где сејеш љубав, израсте радост. 

 

Грешити је људски, праштати 

божански, али ја нисам Господ. 

 

Знамо шта јесмо, али не знамо шта 

бисмо могли бити. 

 

Има их који се рађају велики... и они 

који освајају висине. 

 

Када туга долази, она долази у 

мноштву. 

 

Ко воли, тих је. 

 

Лудост се, господине, окреће око 

Земље као Сунце. 

 

Љубав не гледа очима. Већ душом. 

 

Нагле среће нагло и заврше. 

 

Најискреније су оне сузе које лијемо 

сами над собом. 

 

Не показуј све што имаш, нити говори 

све што знаш. 

 

Новац је крупна ствар која чини људе 

ситним. 

 

Свет је онолико занимљив колико смо 

ми радознали. 

 

Свет је позорница на којој свако игра 

своју улогу. 

 

Смем све оно што доликује човеку, ко 

сме више од тога није човек. 

 

 

Шел Силверштајн 

 

Више ми много ни не треба. Тек неко 

мирно месташце где могу сести и 

предахнути. 

 

Стари пањ баш јесте право место да се 

на њему седи и одмара. 

 

Читава шума моја је кућа. 

 

 

Шен Нунгу 

 

Глуп човек спава на месту изложеном 

ветру и влази, па онда тражи божанску 

помоћ да му помогне у излечењу болести. 

 

 

Шеридан Ле Фану 

 

Нема ничег неизвесног на светлу. 

 

 

Шерил Стрејд 

 

Бити сам није некакво посебно место, 

није бројно стање, него просторија у коју 

се могу повући да будем то што јесам. 
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Бити сам није особа, него читав бели 

свет. 

 

Бол нема израз лица. 

 

Добре ствари нису филм. Нема их 

довољно да се напуни трака. Добре 

ствари су песма, једва мало дужа од 

хаикуа. 

 

Жене су те које имају јаја. 

 

Нема начина да човек зна због чега се 

деси једно, а не нешто друго. Шта води 

до чега. Шта уништава шта. 

 

Нећу знати куда идем све док не 

стигнем тамо. 

 

Никад не буде онако како замишљамо. 

 

Оно најважније је вечно. 

 

Страх рађа страх. 

 

Универзум се никад, никад не шали. 

 

Читање је моја награда на крају дана. 

 

Читање је опуштање. 

 

 

Шерон Болтон 

 

Детаљи чине разлику. 

 

Истовремено постајемо и јачи и 

слабији док плетемо мрежу својих 

љубави. 

 

Кад немаш ништа, мале победе значе 

много. 

 

Каткад не можеш побећи од 

одговорности. 

 

Људи брзо заборављају. 

 

Незнање има својих предности. 

 

Није довољно имати само једног 

пријатеља, не ако те сви остали мрзе. 

 

Одрасли су на крају увек у праву. 

 

 

Шведска пословица 

 

Велики град, велики греси. 

 

 

Шики 

 

Ни комараца нема после поплаве. 

 

Различите су наше јесени. 

 

 

Шинићи Хоши 

 

Лепота је једина ствар чија вредност 

остаје иста у свим временима. Док 

постоји људски род, лепе жене неће 

изгубити своју аристократску позицију. А 

мушкарци пред том аристократијом 

падају ничице. 

 

Људска је мисао бржа од светлости. 

 

Са напретком цивилизације и 

разонода је све доступнија. 
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Шкотска пословица 

 

Великодушност и свадба иду руку под 

руку. 

 

 

Шолохов 

 

Колико си брате морао гладовати кад 

на први поглед разликујеш ситог од 

гладног. 

 

 

Шпанска пословица 

 

Ако желиш да даш, не допусти да те 

чекају. 

 

Бог може попустити, али само за 

извесно време. 

 

Збори пре других. 

 

На дан твог рођења, родило се све 

цвеће. 

 

 

Шри Чинмој 

 

Јуче сам био паметан. Зато сам желео 

мењати свет. Данас сам мудар. Зато 

мењам себе. 

 

 

Штајнбек 

 

Избор је оно што те чини човеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИГА БУДИ 
 

 

Зрнце мудрости 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



421 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никад није сам 

онај којег прате 

племените мисли. 

Флечер 

Афоризам 

 

 

Збирка анегдота и максима за светског 

човека је највеће благо, ако оне прве уме 

на прикладном месту да убаци у 

разговор и ако му ове друге у прави час 

падну на памет. 

 

Гете 

 

 

Афористичар је фино васпитани 

злобник. 

 

Драган Копривица 

 

 

Афористичар је хроничар прошлости, 

критичар садашњости и визионар 

будућности. 

 

Живко Кулић 

 

 

Афоризам је кап истине у којој се 

прелама море глупости. 

 

Где буја коров, афоризам је сјај у 

трави. 

 

Илија Марковић 

 

 

Постмодернизам је од афоризма 

створио графит! 

 

Радмило Мићковић 

 

Кад сине мисао, афоризам загрми! 

Растко Закић 
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Библиотека 

 

 

Библиотека је ентитет који непрестано 

расте. 

 

Библиотека је још једна 

репрезентација замршених путева 

[пишчеве] мисли, још једна мапа његовог 

изузетног ума. 

 

Библиотека је огледало космоса. 

 

Библиотека није само истовремени ред 

и хаос; у њој царује и игра случаја. Чак и 

пошто се нумеришу и сместе на одређену 

полицу, књиге не мирују. 

 

Библиотеке нису користили нити ће 

користити сви. 

 

Библиотеке, самим својим 

постојањем... чувају знање за будућа 

поколења... воде нас, то јест, упућују у 

тешким временима... оличавају 

негдашњу и садашњу моћ. 

 

Као и природа, библиотеке се 

ужасавају вакуума. 

 

Књиге које држимо надохват руке 

омађијане су. Приче које се развијају у 

простору пишчеве радне собе, предмети 

издвојени да му красе сто, одабране 

књиге на полицама, сви они плету мрежу 

одјека и одраза, значења и осећања, и код 

посетиоца стварају илузију да део 

власника тог простора и даље живи међу 

та четири зида, чак и кад власника више 

нема. 

 

Љубав према библиотекама, као и све 

остале љубави, мора се стећи. 

 

Могло би се рећи да свет посматрамо 

на два начина – или као страну земљу 

или као домовину – и да наше 

библиотеке одражавају оба ова опречна 

становишта. Док лутамо својим књигама 

и насумице бирамо једну с полице и 

почињемо да је листамо, оно што је на 

страницама или нас зачуди због огромне 

разлике између тога и нашег искуства 

или нам пружи утеху због сличности. 

 

Наше постојање тече, попут 

неукротиве реке, у два смера: од 

бескрајне масе имена, места, створења, 

звезда, књига, ритуала, успомена, украса 

и стења које називамо светом до лица које 

зури у нас свако јутро из дубине 

огледала; и од тог лица, тог тела које 

окружује средиште свега онога што је 

Друго, изван, изнад. Осећање онога што 

представљамо појединачно, заједно с 

осећањем онога што представљамо 

колективно, као грађани непојмљивог 

космоса, даје нашем животу нешто налик 

значењу – значењу исказаном речима у 

књигама у нашим библиотекама. 

 

Свака библиотека је аутобиографска. 

 

Свака библиотека је библиотека 

склоности. 

 

Свака библиотека пати од тог 

притиска да мора расти како би се 

умирили наши књижевни духови. 

 

Свака библиотека призива сопственог 

мрачног духа; свако уређивање 
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библиотеке ствара, већ на самом почетку, 

и једну аветињску библиотеку испуњену 

сенима одсутних дела. 

 

Свет је (попут библиотеке) сачињен од 

безброј прича. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Библиотеке се не праве; оне расту. 

 

Агустин Бирел 

 

 

Увек сам замишљао да рај мора бити 

нека врста библиотеке. 

 

Борхес 

 

 

У библиотекама говоре бесмртне душе 

умрлих. 

 

Гај Секундус Плиније 

 

 

Библиотека је капија ка целокупном 

стваралаштву човека. 

 

Прича о библиотекама увек је прича о 

вредностима које једно друштво заступа. 

 

Гордана Стокић Симончић 

 

 

Сматрам да је телевизија веома поучна. 

Сваки пут кад неко укључи ТВ ја одем у 

другу собу да читам. 

 

Гручо Маркс 

Мој дом је тамо где су моје књиге. 

 

Елен Томпсон 

 

 

Кад год дођем до нешто новца ја 

купим неке књиге; а ако нешто новца 

остане, ја купим нешто хране и одеће. 

 

Еразмо Ротердамски 

 

 

Добри пријатељи, добре књиге и чиста 

савест: то је идеалан живот. 

 

Марк Твен 

 

 

Да нема библиотека, дехидрирали би 

многи жедни знања. 

 

Меган Џо Тетрик 

 

 

Само књиге из библиотеке говоре с 

толико неме елоквенције, о моћи која 

добро испричана прича има над нама. 

Подсећа нас да добре приче опстају, 

непромењене и изнова мудре, док ми, 

сироти смртници, старимо и копнимо. 

 

Стивен Кинг 
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Библиотекар 

 

 

Библиотекари су потомци оних бића 

која су живела давно, још пре рођења 

муза. 

 

Библиотекар је онај човек којем је 

књига таква храна, страст, судбина, 

љубав, уживање, занос, авантура и усуд, 

као морепловцу море, сељаку земља, 

баштовану растиње. 

 

Енглези имају један глагол, Бартон га 

помиње у првом стиху песме исписане на 

почетку његовог дела: „I am musing“. 

Непреводива реч. Значи да сам у стању 

муза и да ништа не радим, само 

задивљено зијам, задубљен у свет, а 

живот ми је попут напева или песме. 

Библиотекар је овакво које као цврчак 

живи зазјавајући лагано у својој тихој, 

усамљеничкој ведрини без жудњи, у 

стању музе, али не као песник, са песмом 

у срцу, него је он сам као у живот 

преобраћена песма. 

 

Књига је најћутљивија, најусамљенија, 

најмирнија стварност света – а 

библиотекар, ако је воли, постаће, као и 

књига, ћутљив, усамљен и миран. 

 

Нико се не маша књиге као 

библиотекар, тако тихо и лагано, онако 

како човек приступа само вечним 

стварима: мору, жени, земљи. 

 

Слатки проматрачки мир човек може 

да научи само међу књигама и од књига, 

нигде другде. 

Бела Хамваш 

Будућност 

 

 

Најбоља ствар код будућности је што 

долази дан по дан. 

 

Абрахам Линколн 

 

 

Никад не размишљам о будућности - 

увек дође довољно брзо. 

 

Алберт Ајнштајн 

 

 

Не живи у прошлости, не сањај о 

будућности, концентриши се на 

тренутак садашњости. 

 

Буда 

 

 

Да ли будућност увек чека да 

садашњост остари? 

 

Вишња Косовић 

 

 

Будућност припада онима који верују 

у лепоту својих снова. 

 

Еленор Рузвелт 

 

 

Моја будућност је моја прошлост. 

 

Исак Башевис Сингер 
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Одлука је пала! Од сутра – данас ће 

бити јуче. 

 

Никола Шарановић 

 

 

Људи ће вероватно једног дана 

разорити ову планету, али нисам сигуран 

да ће успети да побегну са места злочина. 

 

Нинус Несторовић 

 

 

Будућност је вера! Ко за њу умре, 

Полети у живот, кад падне су смрт. 

 

Отон Жупанчић 

 

 

Проблем с нашим временима је тај да 

будућност више није што је некад била. 

 

Пол Валери 

 

 

Чекају нас дани у којима неће бити 

тренутака. 

 

Цветко Лаиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геније 

 

 

Геније препушта почетнику 

шаренило, фантастичност и упадљивост, 

а сам се обраћа директно простом и 

истинитом; геније је обичан и интиман. 

 

Младић обожава геније, јер они, 

управо рећи, више заступају његово 

властито биће него он сам. 

 

Р. В. Емерсон 
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Глобализација 

 

 

Глобализација је један од основних 

узрока кризе у уметности. Брисањем 

културних граница долази до сливања 

различитих традиција и сензибилитета, 

до умножавања количине информација у 

чијој маси је тешко одредити фокус(е). 

Од свих проблема који настају у овом 

часу можда је најзанимљивији проблем 

дистрибуције квалитета, пошто глобус 

као такав нема пирамидалну структуру, 

и један центар више не може бити 

довољно доминантан. Праћење 

публикација на нивоу глобуса 

подразумева измењену визију света. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естетика 

 

 

Естетика је мајка етике. 

 

Естетски избор је врло индивидуална 

ствар, а естетско искуство је увек сасвим 

приватно. Свака нова естетска стварност 

чини човеково искуство још 

приватнијим; а таква врста приватности, 

преузимајући понекад маску књижевног 

(или неког другог) укуса, може постати, 

ако не гаранција, онда облик одбране од 

поробљавања. 

 

Свака нова естетска стварност чини 

човекову етичку стварност све 

прецизнијом. 

 

Човек од укуса, поготово књижевног, 

теже ће пасти под утицај рефрена и 

ритмичког скандирања 

карактеристичног за било који облик 

политичке демагогије. 

 

Што опипљивије бива нечије естетско 

искуство, што му је чвршћи укус, што му 

је оштрија морална жижа, толико ће бити 

слободнији – мада не неопходно и 

срећнији. 

Управо у овом, а не у платонском 

смислу треба разумети речи Достојевског 

да ће лепота спасити свет, или веровање 

Метјуа Арнолда да ће нас спасти поезија. 

Вероватно је за свет прекасно, али за 

појединачне људе увек остаје шанса. 

 

Јосиф Бродски 
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Идеје 

 

 

Највећа идеја је највећа опасност. 

Владо Готовац 

 

 

Живети у идеји значи бавити не нечим 

немогућим као да је могуће. 

Гете 

 

 

Идеје се могу хвате и хвате закопати у 

земљу, али једном, кад време за њих 

сазри, оне ће нићи као трава, и нема те 

силе која би их задржала у земљи. 

Имбро Игњатијевић Ткалац 

 

 

Идеја је светлост памети, жар срцу. 

Дигни човеку идеју, и он није друго него 

проста живина. 

Људевит Вуличевић 

 

 

У рату идеја гину људи. 

Сланислав Лец 

 

 

Што су емоције нејасније, то су идеје 

снажније. 

Слободан Шкеровић 

 

 

Дом није увек тамо где смо рођени – 

он је међу идејама које су нам драге, а 

право је прогонство живети међу људима 

који не деле с нама наше прогонство. 

Џорџ Мур 

 

 

Инспирација 

 

 

Морате бити потпуно прочишћени, 

увек и свуда, да би инспирација имала 

где да дође. 

 

Зорица Кубуровић 

 

 

Инспирација је хитнути се ка 

постојању и, такође, и изнад свега сећати 

се и поново бити. Вратити се Бићу. 

 

Инспирација је човекова реалност која 

се меша с његовим бићем и коју само 

човек може да објасни. 

 

Инспирација није нигде, једноставно 

није, нити је нешто; она је тежња, ход, 

кретање напред: према ономе што смо ми 

сами. Према томе, песничко стварање је 

уживање сопствене слободе, наше 

одлучности да постојимо. Та слобода, 

како је већ много пута речено, јесте чин 

којим идемо даље од нас самих, да би 

потпуније постојали. 

 

Октавио Паз 
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Језик 

 

 

Језик је видљив и невидљив: видљив и 

тренутан, невидљив: и вечан. Оно што се 

од њега види, само је пламен, али не 

ватра. 

 

Једино у језику постоји оно што је у 

свету ватролико: тренутак, па ипак 

вечност. Језик хвата па ипак не ухвати; јер 

оно што ухвати, пушта и што испусти, 

хвата: и јесте и није. Језик је видљив и 

невидљив: видљив и тренутан, невидљив 

и вечан. Оно што се од њега види, само је 

пламен, али не ватра. Сама ватра је 

невидљива: невидљиво је оно што је 

видљиво у пламену. И језик је невидљив, 

она невидљивост што је видљива у речи. 

 

Поезија и језик су једно. 

 

Бела Хамваш 

 

 

Језик кости нема, али кости ломи. 

 

Бугарска пословица 

 

 

Мач има само две оштрице, језик их 

има на стотине. 

 

Вијетнамска пословица 

 

 

Стари су језици корице у којима се 

крије нож духа. 

 

Гете 

 

Магија језика најопаснија је од свих 

чаролија. 

 

Едвард Г. Булвер-Литон 

 

 

Нема мртвих језика, само успаваних 

мозгова. 

 

Карлос Руис Сафон 

 

 

Језик је без ногу, али јури хиљаду 

миља. 

 

Корејска пословица 

 

 

Језик је настао из блискости. Из 

поверења. Из милоште. Из љубави, из 

драгања и разумевања. 

 

Језик је од Највише Милости. И све 

што је постало, од њега је постало, јер 

језик је уједно и милост и смисао и 

упутство и вера и савет и утеха. 

 

Језик поверавања, неге, љубави и 

молитве – и детету и одраслом човеку – 

отвара двери свих небеса... 

 

Језик је пре свега лична порука. 

 

Језик је сам дух човека, израз личности 

и производ и оформитељ човекове мисли 

и душе. Језик јесте обележје заједнице, 

групе, племена, народа, нације, али језик 

је пре свега израз личности, појединачног 

човека. Пробеседи ми минут-два о било 

чему, па ћу ти рећи какав си човек. 
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Лепа и добра реч је суштина језика, 

отуда језик поезије и уметности као 

нешто најлепше и уједно најтрајније. 

 

Ма каква она била, језик је једини 

феномен који је стварности дорастао. 

 

Мудрост говору не даје знање, него 

преданост, љубав, умиљење. 

 

Твоје срце ствара твој језик, не твој ум 

и твоје знање. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Великани су склони делима старих 

мајстора, јер је сама њихова материја, под 

чим подразумевам језик којим су 

написани, попут неког огледала живота... 

јер, у њима су сви они лепи, надиђени 

облици језика који чувају сећање на 

обичаје или на начине осећања који више 

не постоје, а то су трајни трагови 

прошлости, који не личе ни на шта 

садашње и којима је време, газећи преко 

њих, могло једино да улепша боју. 

 

Марсел Пруст 

 

 

Сусрет са добром књигом може 

изменити судбину душе. 

 

М. Прево 

 

 

Историја човекова могла би се свести 

на историју односа речи и мисли. Сваки 

период кризе почиње критиком језика. 

 

Језик је поезија и свака реч скрива у 

себи одређени метафизички набој... али 

стваралачка снага речи је у човеку који је 

изговара. Човек је тај који ставља језик у 

покрет. 

 

Језик спонтано тежи кристалисању у 

метафору. Речи се свакодневно сударају 

избацујући металне варнице или 

стварајући фосфоресцентне пориве. 

Небо језика непрестано се осипа новим 

звездама. Сваког дана испливавају на 

површину говора речи и реченице са 

чијих се хладних крљушти још цеде влага 

и тишина. Изненада, њива измореног 

језика прекрива се ненаданим језичким 

цветовима. Блистава бића настањују 

честар језика. У крилу језика води се 

грађански рат без милости. Сви против 

једног. Један против свих... Саздане од 

запаљиве материје, речи се пале чим их 

додирне мисао или уобразиља... Песма је 

покушај да се превазиђе језик. 

 

Речи се рађају и умиру као и људи. 

 

Реч је сам човек. Саздани смо од речи. 

Оне су наша једина реалност или, у 

најмању руку, једино сведочанство наше 

реалности. Без језика нема мишљења, 

нити предмета спознаје: суочен с 

непознатом реалношћу, човек је прво 

именује, крштава. Непознато нам је оно 

што нема имена. 

 

Сликари, музичари, архитекте, вајари 

и други уметници при стварању својих 

дела служе се материјалима који се 

радикално не разликују од оних којима 

се служи песник. Њихови језици су 

различити, али су језици. 
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Ствари и речи крваре из исте ране. 

 

Човек је неодвојив од речи. Човек је 

биће од речи. 

 

Човек покреће језик. 

 

Човек се у почетку односио према 

језику с поверењем: знак и представљени 

предмет били су једно исто... Говорити, 

значило је поново стварати предмет на 

који се мисли. Тачно изговарање 

мађијских речи било је један од првих 

услова њихове делотворности. 

 

Октавио Паз 

 

 

Криза језика је криза самог искуства. 

 

Отац Вукашин 

 

 

Важно је сачувати оно добро у себи и 

имати поверења у себе. Само тако човек 

може гледати напред, бити здрав, 

користити Богу, себи и другима. 

 

Отац Тадеј 

 

 

Језик је сила која управља причом и 

приповедањем. 

 

Чудесном моћи саме речи оживљава 

један књижевни свет, створен из језика и 

на њега сведен. Без језика, тог чуда по 

себи, као да ни приче не би било. 

 

Саша Хаџи Танчић 

 

Језик је средство и стварност. Без 

језика, људска стварност била би сасвим 

другачија. 

 

Поетски језик је начин којим се 

открива поредак у тој стварности као и 

наш лични однос према њој. 

 

Човек који нема контролу над језиком 

и не разуме да је у језику представа њега 

самог, не може ни да спозна себе. 

Једноставно, из онога што говоримо види 

се и ко смо. 

 

Лошим језиком говоре они који немају 

шта да кажу. Они који имају шта да кажу, 

воде рачуна о томе да језик следи њихову 

намеру и то је оно што највише обнавља 

и ствара језик. 

 

Нови језик се учи новим рођењем, зато 

стваралаштво смета, нови језик одвлачи 

струју живота собом. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

Будућност језика је на вама. 

 

Језик је мера наших живота. 

 

Језик је средство трагања за значењем, 

који обезбеђује смер, или изражава 

љубав. 

 

Језик не треба силити да остане жив 

тек тако. 

 

Језик никад не може досегнути живот 

једном заувек. 
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Када језик умре, из немара, 

некоришћења, равнодушности и 

одсуства поштовања, или буде убијен по 

наредби, за ту судбину биће одговорни 

сви корисници и творци одговорни за 

такву судбину. 

 

Тони Морисон 

 

 

Речи су те које изазивају невољу и 

збрку. 

 

Урсула Легвин 

 

 

Све се може радити језиком: чак и 

ћутати. 

 

Херберт Хекман 

 

 

Човек је незамислив без језика... Човек 

јесте језик. 

 

Хуан Октавио Пренс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књига 

 

 

Књигу схватам као лавиринт у којем 

треба пронаћи Минотаура... Да ли је 

могуће разговарати са њим? Е, то је право 

питање. 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Књига коју човек познаје, у већини 

случајева, није она која му треба. 

 

Књига са сваким новим читањем 

добија додатну димензију, додатни 

образац. 

 

Књиге дају печат просторији у којој се 

налазе, а понекад могу и да засене 

личност власника. 

 

Књиге имају сопствене судбине. 

 

Књиге ми пружају стални дом. 

 

Књиге на мојим полицама не познају 

ме док их не отворим, а ипак сам сигуран 

да ми се оне обраћају – мени и сваком 

другом читаоцу – именом; оне чекају 

наше коментаре и мишљења. 

 

Књиге нам понекад могу помоћи да 

саставимо своја питања, али нам често не 

омогућавају проналажење одговора. 

 

Књиге... све су то продужеци мене 

самог, увек спремни на дохват руке, увек 

од помоћи, стари знанци. 
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Можда нам књиге неће олакшати 

муке, можда нас неће заштитити од зла, 

можда нам неће рећи шта је добро или 

шта је лепо, и сасвим сигурно нас неће 

сачувати од пролазности. Али књиге нам 

пружају мноштво могућности, могућност 

промене, могућност просветљења. 

 

Наше књиге ће посведочити у прилог 

нама или против нас, наше књиге 

показују ко смо данас и ко смо били јуче, 

наше књиге саставни су део страница 

додељених нам из Књиге живота. 

 

Онај ко жели да га књиге учине 

славним, мора нешто из њих да научи. 

Мора да их похрани не у своју 

библиотеку већ главу. 

 

Под различитим светлом се мењамо и 

књига се мења. 

 

Свака је књига свет за себе и у њему 

налазим уточиште. 

 

Сваку су књигу створили дуги низови 

других књига чије корице можда нећете 

никада видети и чије ауторе можда 

нећете никада упознати, али који су 

присутни у оној што је сада држите у 

рукама. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Књижевно дело је духовни процес, 

који се увек изнова дешава кад неко чита 

текст тог дела. 

 

Александар Б. Недељковић 

 

Књига је велика ствар ако човек уме 

њоме да се користи. 

 

Блок 

 

 

Не знам тачно зашто верујем да нам 

књига пружа могућност среће, али сам 

истински захвалан на том скромном 

чуду. 

 

Борхес 

 

 

Углавном кроз књиге уживамо у 

општењу са надмоћним умовима. У 

најбољим књигама аутори нам се 

обраћају, дају нам своје највредније 

мисли и изливају своју душу у наше. 

Хвала богу на књигама! 

 

Вилијам Елери Ченинг 

 

 

Добра књига ће те увек оставити са 

многим искуствима и благо исцрпљеним 

на крају. Ти проживиш више живота док 

је читаш. 

 

Вилијам Стајрон 

 

 

Сва слава света нестала би у забораву 

да Бог није смртницима прибавио лек у 

облику књига. 

 

Вирџинија Вулф 

 

 

Књиге су оно најбоље што поседујемо 

у животу, оне су наша бесмртност. 
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В. Т. Шаламов 

 

 

Неке књиге незаслужено су 

заборављене, али нема ниједне која је 

незаслужено остала у сећању. 

 

В. Х. Одн 

 

 

Књига је огледало; кад мајмун у њу 

завири онда из ње не може извирити 

апостол. 

 

Георг Кристоф Лихтенберг 

 

 

Учимо заправо само из оних књига 

које нисмо кадри оценити. Аутор књиге 

коју бисмо могли да оценимо, морао би 

да учи од нас. 

 

Гете 

 

 

Књиге представљају други живот. 

 

Дин Кунц 

 

 

 

Уђеш у књигу мали, изађеш велики. 

  

Душко Радовић 

 

 

Књига је једино место где можеш 

испитивати крхку мисао без да је 

сломиш. 

 

Едвард П. Морган 

Књига је вреднија од свих споменика 

украшених сликама, рељефом и 

дуборезом, јер она сама гради споменике 

у срцу оног ко је чита. 

 

Египатски запис 

 

 

Људи не разумеју књиге све до 

одређеног живота и ниједан човјек не 

разуме дубоку књигу све док не види и 

не проживи најмање део њеног садржаја. 

 

Езра Паунд 

 

 

Све добре књиге делују истинитије као 

да су се стварно десиле и након што 

прочиташ једну, осетићеш као да се то 

десило теби и након тога она припада 

теби: добро и лоше, узбуђење, кајање и 

жалост, људи и места и какво је време 

било. 

 

Ернест Хемингвеј 

 

 

Књиге имају чудну особину да, упркос 

томе што их људи сматрају предметима, 

оне то нису... Књиге су, не дајте се 

заварати, жива бића. 

 

Иван Миленковић 

 

 

Сви који у књизи траже пре свега утехе 

и заборава, све више бирају и све теже 

налазе лектиру која може да их одведе 

далеко од њиховог стварног живота. 
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Остати равнодушан према књизи, 

значи лакомислено осиромашити свој 

живот. 

 

Иво Андрић 

 

 

Књига представља начин преноса 

искуства кроз простор, и то брзином 

окретања страница. Овај покрет, као и 

сваки други, постаје бег од заједничког 

именитеља. 

 

Јосиф Бродски 

 

 

Књиге су као пријатељи, треба да буду 

добре, али малобројне. 

 

Јохан А. Стриндберг 

 

 

Књиге имају душу, душу оних који су 

их написали и душу оних који су је 

прочитали и сањали о њима. 

 

Књиге су огледала: у њима видиш 

само оно што већ носиш у себи. 

 

Мало ствари тако обележи читаоца као 

прва књига која заиста нађе себи пут до 

његовог срца. 

 

Сваки пут кад нека књига пређе из 

руке у руке, сваки пут кад неко пређе 

погледом преко њених страница, њен 

дух нарасте и ојача. 

 

Карлос Руис Сафон 

 

 

Само сазнање да те на крају дана чека 

добра књига чини дан веселијим. 

 

Кетлин Норис 

 

 

Књиге – деца мозга. 

 

Кинеска пословица 

 

 

Ако књиге нису добро друштво, где да 

га нађем? 

 

Добри пријатељи, добре књиге и чиста 

савјест: то је идеалан живот. 

 

Човек који не чита добре књиге нема 

никакве предности над човеком који 

уопште не зна да их чита. 

 

Марк Твен 

 

 

Можда нема дана нашег детињства 

које смо тако испуњено живели од оних 

које смо провели са омиљеном књигом. 

 

Највећи писци, у часима кад нису у 

непосредној комуникацији с мишљењем, 

воле да буду у друштву књига. 

 

Марсел Пруст 

 

 

Тиха соба, много књига, а мало самоће. 

 

Минами Ивата 
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Сусрет са добром књигом може 

изменити судбину душе. 

 

М. Прево 

 

 

Књиге се праве од других књига. 

 

Надин Гордимер 

 

 

Знам да писати по књизи није лепо, 

али ја пишем само по књигама које 

волим. 

 

Књига је читав један свет, али књигу 

пише, и књигу чита само један човек. 

 

У књизи може бити и више него што је 

написано. Зависи ко је чита. 

 

Небојша Митрић 

 

 

Највише технолошки успешна 

машина коју је човек икад измислио је 

књига. 

 

Нортроп Фрај 

 

 

Велике књиге су оне које успевају да 

одговоре на питања која неодређено 

постављају други људи, уопште их не 

формулишући. 

 

Октавио Паз 

 

 

 

Лако је књигу сневати, тешко ју је 

преточити у речи на папиру. 

 

Оноре де Балзак 

 

 

Нема моралних или неморалних 

књига. Књиге су или добро или лоше 

написане. То је све. 

 

Оскар Вајлд 

 

 

Ниједна књига није тако лоша а да нам 

барем мало не би користила. 

 

Плиније Млађи 

 

 

Знаћеш да ли си прочитао добру 

књигу када окренеш задњу страницу и 

осетиш се помало као да си изгубио 

пријатеља. 

 

Пол Свини 

 

Праве књиге требале би се родити не 

из дањег светла и пријатељског 

разговора, већ из тмине и тишине. 

 

Пруст 

 

 

Књига се на различте начине отвара 

онима који је први пут или само 

повремено узимају у руке и онима који су 

живот сјединили с њом, препуштајући јој 

се као што се заљубљен човек препушта 

вољи и чарима жене с којом намерава да 

проведе цели живот. 

Ранко Павловић 
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Добра књига нема краја. 

 

Р. Д. Каминг 

 

 

Нема књиге а да у њој не може ништа 

добро да се нађе. 

 

Сервантес 

 

 

Нема шармантнијег намештаја од 

књига. 

 

Сидни Смит 

 

 

Књига је јединствена, преносива 

магија. 

 

Стивен Кинг 

 

 

Књиге имају своју судбину. 

 

Нема краја састављању многих књига. 

 

Теренцијан Мавар 

 

 

Књига није храна, али је посластица. 

 

Тин Ујевић 

 

 

Лоше методе чине да и добре књиге и 

добри учитељи постају бескорисни. 

 

Томасео Николо 

 

 

Ако постоји књига коју би волео 

прочитати, али која још није написана, ти 

мораш бити тај који ће је написати. 

 

Тони Морисон 

 

 

Са књигама је као  и с људима. Мали 

број њих игра велику улогу, док се остале 

губе у мноштву. 

 

Франсоа М. А. Волтер 

 

 

Нама требају књиге које нас погађају 

попут најболније несреће, попут смрти 

некога кога волимо више него што 

волимо сами себе, које чине да се осећамо 

као да су нас прогнали у шуму, далеко од 

било какве људске присутности, попут 

самоубиства. Књига мора бити секира за 

замрзнуто море у нама. 

 

Франц Кафка 

 

 

Неке књиге треба пробати, друге 

прогутати, а само неке жвакати и 

сварити. 

 

Френсис Бекон 

 

 

Мислим да је живот попут добре 

књиге. Што се више удубљујеш то више 

почиње да има смисла. 

 

Харолд Кушнер 
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Књиге су најтиши и најсталнији 

пријатељи. Оне су најприхватљивији и 

најмудрији саветници и најстрпљивији 

учитељи. 

 

Чарлс Елиот 

 

 

Учини правилом да никад не даш 

детету књигу коју сам не би прочитао. 

 

Џ. Б. Шо 

 

 

Књиге нас подржавају у нашој самоћи 

и чувају нас од тога да постанемо терет 

сами себи. 

 

Џереми Колијер 

 

 

Према мом искуству, књиге имају моћ 

зауставити време, вратити га у прошлост 

или полетети у будућност. 

 

Џим Бишоп 

 

Део сам сваке књиге коју сам 

прочитао. 

 

Џон Киеран 

 

 

Ко је савијен над књигом, тај усправно 

хода. 

 

Сигуран знак добре књиге је да нам се, 

што смо старији, све више допада. 

 

Џорџ Лихтенберг 

 

Књижевност 

 

 

Књижевност је оно што се пише, не 

оно што критичари мисле да треба да се 

пише. 

 

Бобан Кнежевић 

 

 

Књижевна је грађа, као и свака грађа, 

уосталом, разноврсне структуре, 

текстуре, боје, врсте, сасвим различитих 

личних особина. Свака њена категорија 

изискује посебну обраду, свој алат тако 

рећи. 

 

Књижевни живот убија, живот даје 

књижевност. 

 

Књижевност је као уседелица, да 

ужива би, али и невиност да сачува. 

 

Књижевност је по природи разарачки 

посао. 

 

Књижевност не доживљавам као 

експеримент, већ као ново сазнање 

помоћу старих средстава. 

 

Књижевност не може одговорити на 

суштинска питања савременог човека. 

Она их само поставља. 

 

Књижевност се не бави истинама, него 

људима. 

 

Моја је књижевност мој врт. Ако се 

некоме у том врту допадне неки цвет, 

нека га слободно узбере – не газећи, по 

могућности, леје. Ако му се ништа не 



438 
 

допада, нека се не нагиње преко плота, 

већ продужи, не обазирући се. 

 

Мимо универзалне, митске потке, 

постоје и ексклузивитети (не тек 

декоративни), својствени само једном 

времену. Плетиво је исто, али су шаре 

различите, и оне, управо те шаре, а не 

плетиво, предмет су књижевности. 

 

Посао књижевности, што се 

прошлости тиче, није архиварски већ 

магијски: није тек описивање једног 

времена већ његово имагинативно 

васкрсавање; оваплоћење његовог Духа у 

виду у којем су га осећали савременици, 

јунаци наше историјске приче (не ми у 

њиховој кожи); циљ је његова 

аутентичност, не аутентичност нашег 

мишљења о њему. 

 

Борислав Пекић 

 

 

Књижевност може да буде моћна као 

сам живот. Може да буде наше 

пророчанство. Може да нас надахне да 

променимо свет и подари нам утеху, 

наду, страст и снагу потребне за борбу за 

бољу будућност нас самих, као и читавог 

човечанства. Само треба да наставимо да 

читамо и дозволимо големој моћи 

књижевности да нам прожме срца и 

поведе нас на сопствено путовање. 

 

Веред Коен-Барзили 

 

 

Књижевност је, као и жива уметност, 

увек у кретању. 

В. С. Најпол 

Књижевност је уметност речи, појмова, 

она је непатворени, најчистији израз 

човековог духа.  

 

Шта је задатак и циљ књижевности? 

Да кроз различите форме израза уобличи 

један део човековог живота, један вид 

истине о његовом бићу. Док је 

сликарство, на пример, да би то исто 

изразило, осуђено да прикаже само један 

тренутак, само статичку истину 

тренутка, ма како он био велик и општи, 

кроз књижевност хучи време, таласа се 

покрет, човек се показује у трајању, у 

хиљадоструким истинама, у читавом 

току свог бивствовања. 

 

Материјал књижевног дела је од 

најскупоценије материје, то су мисао и 

осећања, појам и симбол. 

 

Какав задатак! Продирати у себе да 

бисте открили вредност нечега што је ван 

вас! Литература има ту драгоцену 

особину. 

 

Зоран Гавриловић 

 

 

Моћ писане и усмене речи је огромна: 

то је моћ која нам подстиче уобразиљу и 

омогућава нам да схватимо да околности 

не морају да буду такве какве јесу. Моћ 

књижевности јесте у томе што нам 

допушта да се поистоветимо са другима, 

без обзира на то колико су различити на 

први поглед, те да схватимо да смо у 

основи сви исти. Њена моћ преобликује 

наша поимања и снове, и може да 

подстакне промене. 

Кејт Ален 
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Књижевност не довршава само оно 

што је природа започела, већ ствара 

нешто сасвим ново, улази у неке више 

сфере, нове модусе постојања и у 

макрокосмосу и у микрокосмосу. 

 

Маријан Машо Миљић 

 

 

По мом мишљењу, најбоља је и 

најтрајнија она књижевност која се 

одликује узвишеном једноставношћу. 

 

Марк Твен 

 

 

Бог је створио свет, али за стварање 

света књижевности није имао времена. 

 

Градити свет књижевности, значи, 

постојати! Постојати, значи и писати и 

читати. 

 

И када Свет нестане, имаћемо где да 

постојимо. У свету књижевности, 

наравно. 

 

Књижевност никада неће умрети. 

 

Ми, болесни од књижевности, никада 

нећемо престати да се боримо за 

опстанак писане речи. И не само за 

опстанак, већ и за доминацију писане 

речи. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Мораш много да волиш и цениш 

књижевност да би се бавио њоме. 

Предраг Милојевић 

Књижевност је одјек Земљине утробе у 

човечијем гласу. 

 

Радоје Татић 

 

 

Књижевност не нуди рецепт уместо 

лека, она јесте лек. 

 

Оно што књижевност пројектује и те 

како утиче на сам свет – но свет то не 

примећује. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

У књижевности нема равноправности; 

преко надничара треба прећи једном 

реченицом, ако не и презривим ћутањем, 

а ауторима који много обећавају припада 

максимум стрпљења и пажљивости. 

 

Станислав Лем 

 

 

Из упознавања са стварношћу рађа се 

књижевност. 

 

Књижевност је свакако свет за себе, 

али, у исто време, и кључ за разумевање 

стварности. 

 

Хуан Октавио Пренс 

 

 

Постмодерна књижевност је 

преиспитивала централну улогу 

карактеризације у књижевности. 

Постмодернисти не маре за личности; 

Вилијам Гес у књизи „Књижевност и 

животне чињенице“ каже да су јунаци 
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само црне ознаке на папиру. Оно што је 

битно је игра, сатирични ефекат, 

филозофска спекулација, изневеривање 

очекивања, лепота резултата. 

 

Џејмс Патрик Кели и Џон Кесел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критика 

 

 

Уметност је једна неисцрпна основа са 

које ниче и цвета критика. 

 

Као специфична врста стваралаштва, 

критика се приближава уметности, која ју 

је и родила. 

 

Критика, оног тренутка кад је 

објављена, престаје да буде приватна 

ствар појединца и постаје друштвени акт 

првог реда. 

 

Уметност је мајка критике; она ју је 

родила, због ње критика постоји, њоме је 

одређена. Али критика никад не може да 

се изједначи с уметношћу, никад не може 

да је до краја сажме, никад да је исцрпе. 

 

Књижевна критика нема ништа друго 

за ослонац од мисли саме. А сви знамо 

како ју је тешко мерити и проверавати 

кад она није научна ни чињенична, кад је 

сва уткана у идејно-емоционалну 

структуру човекову, кад зависи од безброј 

нијанси, кад је форма којом је изречена 

истовремено и све и ништа, нестабилна, 

променљива. 

 

Књижевна критика никад не може 

констатовати да је све рекла. Увек ће 

остати понеки слој, понеки нови аспект и 

нова могућност. Духовна структура 

књижевног дела продужује димензије 

дубине до у бескрај. 

 

Зоран Гавриловић 
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Без критике нема напретка ни 

уметности, ни друштвеног живота. 

 

Критика мора бити на нивоу 

уметничког дела. 

 

Радослав Лазић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машта 

 

 

Машта је важнија од знања. 

 

Ајнштајн 

 

 

Људска машта није моногамна нити 

таква треба да буде. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Само стварност може надвисити 

машту. 

 

Антун Барац 

 

 

Машта свиме располаже: она ствара 

лепоту, правду и срећу, која је свету све и 

свја. 

 

Машта увеличава баснословним 

преувеличавањем ситне предмете, док 

њима не испуни нашу душу. 

 

Блез Паскал 

 

 

Машта је најузвишенија и 

најфилозофскија од свих наших врлина. 

 

Бодлер 

 

 

Способност живљења у машти нас 

чини људима. Машта је орган душе. 

морате да је вежбате ако сте писац. 

Зорица Кубуровић 
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Машта је стваралачка снага првог реда 

на свим подручјима наше делатности. 

 

Јосип Видмар 

 

 

Од свих способности наше 

унутрашњости машта је 

најблаготворнија. 

 

Ксенија Атанасијевић 

 

 

Имагинација надилази знање, она не 

признаје никакве принципе, никаква 

ограничења, ни време ни простор, 

никакву логику. 

 

Маријан Машо Миљић 

 

 

Треба широм отворена врата оставити 

свакој инвенцији и чак сваком 

претеривању маште. 

 

Маркес 

 

 

Брисање граница између реалности и 

маште, живота и књижевности, па и сама 

страст дописивања и домаштавања – све 

јесте озбиљан испит и за најоствареније 

писце. 

 

Све мање верујемо у постојање нашег 

света – а тако је зато што његове светлије 

углове можемо досегнути само маштом. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Стално пливамо у свету маште. Док 

улажемо страшан напор да живимо у 

стварном свету, много смо више оно што 

јесмо у свету маште. Кад не бисмо 

маштали били бисмо лишени наше 

суштине. 

 

Милица Цинцар Поповић 

 

 

Захваљујући машти ми можемо ићи 

даље од нас самих, у сусрет нама самима. 

 

Октавио Паз 

 

 

Ради маштања треба живети. 

 

Перл Бак 

 

 

Разум не значи ништа ако му не 

помаже машта. 

 

Рене Декарт 

 

 

Машта је подручје у којем не делује 

цензура. 

 

Слобода од страха (казне) је услов да се 

машга. Без тога, може се само замишљати. 

А замишљање је игра без последица. 

Безбедна, забавна и млака. 

 

Проживљавање паралелног живота у 

машти нужно је песнику, јер је тај живот 

онај у којем се одлуке, донете у сили која 

не пати, састављају и обзнањују. Прво 

тамо, а тек онда на папиру, на који се 

песник потписује безрезервно. 
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Песнички пролазак кроз Пакао је 

могућ једино када се стварност сагради у 

машти у којој се непрекидно симулирају 

животне ситуације и у њима налази слабо 

место, те се од таквог делања одустаје — у 

стварном животу. Пошто је песник већ у 

доброј мери искључен из друштвених 

токова, јер друштву није потребан неко 

ко ће да пали светла док свет ужива у 

представи. 

 

На почетку 21. века, свет је озбиљно 

наумио да угуши сваку маштовитост. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

Машта мора наћи свој сопствени пут. 

 

Сол Белоу 

 

 

Машта је истина унутар лажи. 

 

Стивен Кинг 

 

 

Живот какав био да био, бољи је од 

маште, као што је здравље боље од 

болести. 

 

Тургењев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисао 

 

 

Никад до открића нисам дошао 

искључиво рационалним размишљањем. 

 

Алберт Ајнштајн 

 

 

Мисао се показује као реч. Реч се 

показује као дело. Дело се развија у 

навику, а навика се учвршћује у 

карактер. Стога брижно пази на мисли 

нека настану из љубави, из бриге за сва 

жива бића. 

 

Буда 

 

 

Велике мисли долазе из срца. 

 

Вовенарг 

 

 

Све што смо заснива се на нашим 

мислима. 

 

Дамапада 

 

 

Мислим, дакле постојим. 

 

Декарт 

 

 

Мислилац је филозоф за себе, а будала 

за друге. 

 

Драган Павличић 

 

 



444 
 

Душа без духа траје трен. Испари јој 

мисао. 

 

Душан Ичевић 

 

 

Заједничка нам је судбина, али мисао 

припада појединцу. 

 

Есхил 

 

 

Коме су мисли везане, руке су му 

спутане. 

 

Илија Марковић 

 

 

Мисао је слична копању бунара: вода 

је прво мутна, али се полако разбистри. 

 

Мислити није исто што и хтети. 

 

Кинеске пословице 

 

 

Мисао човекова, мисао и дух, човекова 

унутрашња крила која у нама зацело 

постоје, очи, наше очи које су понекад 

засићене досадним, виђеним, болним 

или уобичајеним, желе да се упуте у 

висине, у небо, у облаке, у седиште, у 

језгро постојања људског. Свако ко има 

памети и срца размишља о свету не као 

голој материји, јер је то незамисливо, 

свако окреће своје срце, своје очи и свој 

дух ка висинама. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Само онај који мисли доживљава свој 

живот. Живот мимоилази онога који не 

мисли. 

 

Марија фон Ебнер-Ешенбах 

 

 

Речи су наравно најмоћнија дрога коју 

људска врста користи. 

 

Радјард Киплинг 

 

 

До дубоке мисли треба се уздићи. 

 

Станислав Лец 

 

 

Све мисли које имају велике последице 

увек су једноставне. 

 

Толстој 

 

 

Свака је мисао налик на тесто: ваља је 

добро измесити – и све можеш од ње 

учинити. 

 

Тургењев 

 

 

Никад није сам онај којег прате 

племените мисли. 

 

Флечер 

 

 

Особина је дубоких мисли да изгледају 

тако једноставне да нам се чини да су 

наше властите. 

Хенри Марет 
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Мудрост 

 

 

Мудре се изреке, на жалост, пишу за 

друге, а ретко за себе. 

 

Абел Дифрес 

 

 

Прва је мудрост у животу умети себе 

задовољити и укротити властите жеље. 

 

Алеандро Алеарди 

 

 

Мудрост је извући се из невоље, али је 

већа мудрост не пасти у њу. 

 

Анте Дукић 

 

 

Паметне изреке често падну на 

неплодно тло, али лепа реч никад није 

бачена. 

 

Артхур Хелпс 

 

 

Мудрост не станује само у једној кући. 

 

Афричка пословица 

 

 

Победа над страхом је почетак 

мудрости. 

 

Бертранд Расел 

 

 

 

Оно што јесмо производ смо властитог 

размишљања. 

 

Буда 

 

 

Немамо речи којима бисмо са 

глупацима могли разговарати о 

мудрости. Мудар је већ онај који мудрога 

разуме. 

 

Георг Кристоф Лихтенберг 

 

 

Знање, само знање чини човека 

слободним и великим. 

 

Дмитриј Ивановић 

 

 

Будала је онај који не уме сакрити 

своју мудрост. 

 

Индијска пословица 

 

 

Један разговор са мудрим човеком 

вреди више од месеци учења из књига. 

 

Кинеска пословица 

 

 

Три пута воде до мудрости: 

размишљање - оно је најплеменитије; 

одгој - он је најлакши; и искуство - оно је 

најнеугодније. 

 

Конфучије 
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Познавати друге је мудрост; познавати 

самога себе врхунска је мудрост. 

 

Лао Це 

 

 

Мудрост је кћи искуства. 

 

Леонардо да Винчи 

 

 

Бол је отац, а љубав мајка мудрости. 

 

Лудвиг Борн 

 

 

Мудрој глави једно око доста. 

 

Народна пословица 

 

 

Ценим онога ко живи да би учио. 

 

Ниче 

 

 

Најмудрији је онај човек који увек 

покушава да оправда недостатаке других 

људи. 

 

Омар ибн Ал Катаб 

 

 

Читање је најбоље учење. 

 

Пушкин 

 

 

Благо човеку који нађе мудрост. 

 

Мудар човек, кад чује, биће још 

мудрији. 

 

Мудрост расте брижљивошћу. 

 

Немој ниподаштавати снаге малога 

тела, јер онај коме природа није дала 

снагу, истиче се мудрошћу. 

 

Свето писмо 

 

 

Не верујте речима, ни својима ни 

туђим; верујте само делима и својима и 

туђима. 

 

Толстој 

 

 

Сакупи мудрости у младости да имаш 

шта да трошиш у старости. 

 

Узбекистанска пословица 

 

 

Мудрост увек више вреди него врлина. 

 

Федар 

 

 

Неки људи одглумили су храброст, а 

нису је имали; али нико не може глумити 

мудрост. 

 

Халифакс 

 

 

Сазнање се може саопштити, али не и 

мудрост. 

 

Херман Хесе 
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Научна фантастика 

 

 

Ниједан жанр није до сада са мање 

попустљивости а толико 

систематичности судио човечанству, 

његовом начину мишљења, начину 

живота и начину смрти. 

 

Жак Стернберг  

 

 

Научна фантастика је један свет, 

мноштво светова и природно је да 

желимо да уђемо у тај свет. Природно је, 

зато што ти други светови нису ништа 

друго до наш свет, виђен кроз лупу или 

кроз телескоп, тако да га видимо 

увећаног, јаснијег. 

 

Научна фантастика је књижевност 

пароксизма која се стално креће између 

две крајности: блистава будућност и 

нуклеарни холокауст, равнодушност 

богатих земаља и неподношљива беда 

оних других земаља у којима милиони 

људи умиру од глади, рођење сваког од 

нас и обећања које оно собом доноси и 

смрт сваког од нас која је неумољив крај 

сваког обећања. 

 

Жан Пјер Андревон 

 

 

Раскорак артифицијелног и 

природног или духовног велика је и 

важна тема научне фантастике. 

 

Ивана Мијић 

 

 

Научна фантастика је присуство 

будућности, али је ипак, пре свега, 

опсесија садашњошћу. 

 

За писца гледати у будућност само је 

начин да разоткрије неке истине о 

савременом свету, полазећи од 

претпоставке да кошмари и разарања у 

вековима што следе могу бити само још 

стравичнија. 

 

Било да истражује будућност човека 

или рађа нове светове изникле из маште, 

чудесне догађаје, ликове из снова, или 

пак кроз необичне заплете открива 

смешну страну света, научна фантастика 

је можда књижевност сутрашњице, али је 

сасвим сигурно неисцрпно поље 

стваралачке слободе. 

 

Ксенија Јовановић 

 

 

Научна фантастика није жанр, већ 

начин гледања на свет. 

 

Снага научне фантастике одувек је 

лежала у идејама, не у форми. Њена 

вредност не лежи у опреми: машинама, 

ракетама и далеким световима, већ у томе 

што нас учи да ништа не смемо да 

узимемо здраво за готово, као и да 

морамо бити спремни на промене, како 

нас самих, тако и наше околине. 

 

Иако није једина грана савремене 

књижевности, научна фантастика је 

најбољи показатељ интелектуалних и 

социјалних промена. 

 

Сем Џ. Ландвол 
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Данас је пред научном фантастиком 

много већи изазов него некада, када је 

сам систем подржавао „радозналост“ 

истраживачког духа. Али сада је, према 

филозофији глобализма, управо 

радозналост оно што убија (мачку). 

 

НФ је ушла у клинч с данашњицом и 

много мање се бави предвиђањем далеке 

будућности, а више оним што следи већ 

сутра. Као жанр је скоро потпуно 

претопљена у обичну, углавном 

дилетантску фантазију, који не нуди 

ништа на плану етике или конкретног 

супротстављања владајућој технологији, 

најбоље оличеној у глобалним 

корпорацијама и глобалном систему. 

 

Научна фантастика... склапа 

слагалицу с којом мало ко још покушава 

да се забавља. 

 

Ако је мисија научне фантастике била 

да просветли и образује човечанство, она 

је у томе успела у веома малој мери. 

Данас још само може да из прикрајка 

пресликава и предвиђа следеће потезе 

овог залауфаног Левијатана који је већ 

прогутао куглу Земаљску. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

Научна фантастика је природна, јер 

говори о нашој садашњости и подсећа 

нас на нашу будућност. 

 

Научна фантастика је авангардна 

књижевност зато што преиспитује 

исцрпљене стваралачке схеме, зато што 

уноси нове податке у дискурс о друштву, 

човеку, науци, свемиру. 

 

Саставни део судбине научне 

фантастике је да буде непрекидни 

коментар наших цивилизација у пуном 

развоју. 

 

Апсурдно је посматрати научну 

фантастику као књижевност која раскида 

са старим, јер она само уноси чињенице 

из савременог света у свој дискурс, као 

што су то чиниле и све велике 

књижевности које су јој претходиле. 

 

Филип Кирвал 

 

 

Посао научне фантастике није да 

објашњава шта ће наука све открити, већ 

како ће се човек са тиме изборити. То је 

једна, ако не и једина, ствар у којој је 

научна фантастика боља у односу на све 

остале „алатке“ које нам стоје на 

располагању. Даје нам увид у последице. 

И то чини маестрално.  

 

Фредерик Пол 

 

 

Научна фантастика је облик фикције 

окренут будућности, који се интересује за 

непосредну садашњост колико је 

окренута будућности, а не прошлости: 

она захтева наративну технику која је у 

вези са самом материјом њеног сижеа. 

 

Џ. Г. Балард 
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Фантастика и научна фантастика се 

међусобно прожимају и то је лако 

појмљиво када се зна да и једна и друга у 

ствари представљају размишљање 

људског бића о сопственом страху од 

прошлости и будућности. 

 

Шарл Моро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песма 

 

 

Треба знати укротити песму, овладати 

њоме, или ће се она устоличити, 

самодржац, над песником. 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

С временом свака песма постаје 

елегија. 

 

Борхес 

 

 

Функција песме је да наговештава, а не 

прича и препричава дане славе вилинске 

земље. 

 

Велики дух и велика сећања могу се 

призвати путем симбола, а песма је 

савршен оквир/форма који то може да 

поднесе и изрази. 

 

Песме се појављују као ентитети за 

себе, разговарају са људима, понекад их 

завлаче, понекад и науче. Оне су 

неутралне у борби између добра и зла у 

човеку. Од нас самих зависи којој страни 

ће да се приклоне, колико ће остати уз 

нас, да ли ћемо наћи боље, горе, или им 

остати верни. Ум и срце човека су им 

најбољи савезници, исти они који су 

често у сукобу, па направе примирје и 

преваре човека. Песме су слобода 

интерпретације... као и живот. 

 

Милан Живановић 
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Када је песма написана, оно што је 

било пре песме... разрешило се кроз 

слику: именовано је и сада је песма, 

прозирна реч. После стварања, песник, 

остаје сам; а сад су то други, читаоци, 

који ће изнова стварајући песму поново 

стварати и себе. Искуство се понавља, 

само у обрнутом смеру. Слика се отвара 

пред читаоцем и приказује му свој 

прозрачни понор. 

 

Као и свако друго људско остварење, 

песма је историјски производ, чедо једног 

времена и једног места; али такође и 

нешто што превазилази историчност и 

смешта се у неко време које претходи 

свакој историји, у почетак почетка. 

 

Песма нам открива ко смо и позива нас 

да будемо што смо. 

 

Песма није књижевни облик, већ тачка 

у којој се сусрећу поезија и човек. 

 

Поетска реч никад није у потпуности 

овоземаљска: увек нас носи даље, у друге 

земље, на друга небеса, другим истинама. 

 

Октавио Паз 

 

 

Изгледа ти да се шалимо и то 

лакоумно, док се, немајући ништа боље 

да радимо, играмо пером. Али пажљиво 

загледај ове песме. Колико ћеш у њима 

наћи корисних савета! 

 

Федар 

 

 

 

Песник 

 

 

Песнику је дат дар ослушкивања из 

далека, да проговори језиком дубоко 

утканим у недрима земље, гласом који 

одјекује тајанственим гласовима корења... 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Учена класа Ираца, „фили” или 

песници, била је наследни чувар 

народног предања и усмене 

књижевности и они су то народно благо 

преносили са покољења на покољење. 

Веровало се да „фила“ има натприродну 

моћ и дар, и да може својим сатирама да 

нанесе велику срамоту или несрећу. 

„Фили“ су били верни чувари традиција, 

епских песама, закона, родословља и 

историје свога народа. 

 

Анка Шулентић 

 

 

Као што ботаничар бере један једини 

цвет из бескрајног богатства биљног 

света, па га онда расече да би нам, на 

њему, показао природу биљке уопште – 

тако исто и песник узима, из бесконачног 

метежа човечјег живота који свуда 

протиче у непрестаном покрету, једну 

једину сцену, па, штавише, често само 

једно расположење и осећање, да би нам 

на томе показао шта је живот и суштина 

човекова. 

 

Артур Шопенхауер 
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Лако је написати песму која ће се 

допасти свима; тешко је написати песму 

која ће се допасти неколицини. 

 

Башо 

 

 

Знак распознавања сваког истинског 

песника је јединствено виђење целине. 

 

Најважнији знак песничког бића: 

потпуна отвореност према невидљивим 

силама. 

 

Песник не само да чува традицију, 

него је увек изнова ствара, и то снагом 

логоса, речи. 

 

Песник преузима на себе судбину 

народа. 

 

Поета гледа свет ut deus (као бог), као 

да је изгубио своју трезвеност. 

 

Шта чини песник, пита Делакроа: 

буди уснули свет. Чиме га буди. 

Сновима. 

 

Бела Хамваш 

 

 

Песников глас не треба да буде само 

запис о човеку, већ може да буде један од 

подупирача, стубова који ће му помоћи 

да истраје и превлада. 

 

Вилијам Фокнер 

 

 

 

 

Правом песнику природа је храна. 

 

Емброуз Бирс 

 

 

Песничка је машта права земља чуда, у 

њој писци грађу наилазе свуда. 

 

Жан де Лафонтен 

 

 

Најгоре што се песнику може десити је 

да буде омиљен и несхваћен. 

 

Жан Кокто 

 

 

Када све друштвене теорије пропадну 

и ратови и револуције оставе човечанство 

у потпуном мраку, песник може устати и 

све нас спасити. 

 

Песник док забавља, наставља да 

тражи вечне истине, суштину постојања. 

На свој начин он покушава да реши 

загонетку времена и промене, да нађе 

одговор за патњу, да открије љубав у 

понору суровости и неправде. 

 

И. Б. Сингер 

 

 

Није језик песников инструмент, него 

је он средство којим језик наставља своје 

постојање. 

 

Постоје тренуци у којима, преко једне 

једине речи, једне једине риме, писац 

песме успева да се нађе тамо где нико пре 

њега није био, даље, можда, него што је и 

сам желео. Онај ко пише песму пише је 
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највише зато што је писање стихова 

изузетан покретач свести, размишљања, 

разумевања васељене. Када једном искуси 

то покретање, више није у стању да 

испусти прилику да га искуси поново; 

постаје зависан од процеса, онако како 

други постају зависни од дроге или 

алкохола. 

 

Јосиф Бродски 

 

 

Песникова lucida intervalla су сати 

боравка у другој, напоредној стварности, 

оној што је супротстављена овдашњој, за 

њега је оностраност, та истинска 

реалност света, његово право боравиште, 

којем његова егзистенција нормално 

припада. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Песник је тај од кога се тражи да 

својим талентом и етичношћу изрази 

идеале свога времена. 

 

Марко Вишић 

 

 

Бити велики сликар значи бити 

велики песник: неко ко превазилази 

границе свог језика. 

 

Говорни језик ближи је поезији него 

прози; природнији је и мање мисаон, 

тако да је лакше бити несвесно песник 

него прозаиста. 

 

Песма је прилазни пут чистом 

времену, гњурање у првобитне воде 

постојања. Поезија није ништа друго до 

време, вечно стваралачки ритам. 

 

Песник није чаробник, али његова 

концепција језика... приближава га 

мађији. Мада песма није ни враџбина ни 

клетва, песник разбуђује потајне силе 

језика уз помоћ враџбина и бајалица. 

 

Песник није човек богат мртвим 

речима, него живим гласовима. 

 

Песник ослобађа своју материју. 

Прозни писац је заробљава. 

 

Песник преображава, поново ствара и 

пречишћава језик; а затим га дели 

осталима. 

 

Песник се храни стиловима. Без њих 

не би било песама. Стилови се рађају, 

расту и умиру. 

 

Поетска реч је у потпуности оно што 

јесте – ритам, боја, значење – а 

истовремено је и нешто друго: слика. 

 

Пре стварања, песник, као такав, не 

постоји. Не постоји ни после. Песник је 

само захваљујући песми. Песник је 

творевина песме, као што је и она његова 

творевина. 

 

Увек кад се служимо речима, ми их 

сакатимо. Али, песник се не служи 

речима. Он је њихов слуга. 

 

Уметник... служећи језику, ма какав он 

био, он га певазилази. Уметник је творац 

слика: песник. 

Октавио Паз 
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Великим песницима је својствена 

мудрост човечности, која надмашује 

сваки њихов таленат. 

 

Сва логика, и сва мудрост не налази се 

у енциклопедији, у метафизичким 

расправама или у целокупној теолошкој 

науци, него у сонету или позоришној 

игри. 

 

Песник је човек у којем силе стоје у 

равнотежи, човек без сметњи, човек који 

оно о чему други само сневају, види јасно 

и приводи у дело. 

 

Сваки је човек утолико песник, што 

може да осети чари природе. 

 

Песник употребљава облике у складу 

са животом, уместо у складу с обликом! 

То је права наука. Он зна зашто је велики 

небесни простор посут цвећем звезда, 

које називамо: сунце, месец и планете; он 

зна зашто је велика дубина насељена 

животињама, људима и боговима, јер при 

свакој речи што је изговори, јаше њима, 

као на духовном ату. Песник је, на основу 

тог свог знања именитељ или творац 

језика. Песник је створио све речи и зато је 

језик архива светске историје. 

 

Р. В. Емерсон 

 

Песник је преузео на себе улогу 

посредника између виших сила и људи, 

целог народа. 

 

Песник је чувар свих напуштених и 

одбачених достојанстава човека. 

 

Сава Бабић 

Песници су духови међу људима. 

 

Оно што песник чини јесте да пише 

водич, као што су то чинили Данте, 

Даглас Адамс, Кастанеда, Хомер, и многи 

други, који су своје искуство 

„туристичког“ путовања записали. 

Песник, као туриста, који није у 

непосредном односу са светом којим 

путује. Ова метафора је битна, пошто 

песник има заштиту „више силе“ која га 

води и чува да не упадне у кал живота. 

 

Песник се игра, али то није дечја 

играрија. Управо у овоме и лежи тајна 

метода маштања. Оно што песник 

измашта на овакав начин, постаје 

чињеница коју нико на овом свету не 

може да порекне. 

 

Драма је сила. Тамо где нема ове 

силине, нема ни драме, то онда није 

поезија. Сада је већ јасно да песник не 

машта ради угођаја, већ има „задњу 

намеру“. Знајући ово, свет зазире од 

поете. 

 

Моћ сна је у сањању, у постојању које 

не зна за моћ буђења. Песник своју 

машту, или сан, преводи у живот и тај 

измаштани живот превлађује над овим на 

силу, законима природе, или људи, 

наметнутим. 

 

У томе је сва борба песника, да се 

избори за слободу од условљености и 

коначности живота који се непрекидно 

окамењује у одвратну громаду историје, 

смешу насталу кувањем, мешањем и 

хлађењем лаве. 

Слободан Шкеровић 
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Песник лови у потоку који кроз њега 

протиче. 

 

Песници су као деца: кад седе за 

столом, ногама не додирују земљу. 

 

Станислав Јежи Лец 

 

 

Песник гледа и ослушкује небо, али 

чује и срце у човеку. 

 

Тиодор Росић 

 

 

Стварајући, песник се рађа и замире 

непрекидно. 

 

Тукарам 

 

 

То су две одлике песника: јасноћа вида 

и жеља да опише оно што види. 

 

Чеслав Милош 

 

 

Песник поседује моћ да отвори 

неочекивану и неприпремљену 

комуникацију између наше природе и 

природе света у којем живимо. 

 

Шејмас Хини 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писац 

 

 

Писци постављају замке за неопрезне 

читаоце. Нема боље од лавиринта. 

Заробе га, заточе, да никада не пронађе 

пута из њега. Можда у свету има много 

читалаца, али не и Аријадни. 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Који писац би се усудио мирне савести 

да се постави за проповедника врлине? 

 

Писац може освојити срце живог 

друштва под једним јединим условом: да 

прихвати два задатка који чине величину 

његовог заната: служење истини и 

служење слободи. 

 

Пишчева улога није лишена тешких 

дужности. Он по дефиницији не може да 

се стави у службу оних који стварају 

историју; он је у служби оних који због 

ње пате. 

 

Албер Ками 

 

 

Пишчев задатак је да проговори у име 

жртава, да их врати на светло дана, да 

надахнутим писањем да упозорења која 

ће деловати као критеријум за нешто 

налик разумевању. 

 

Алберто Мангел 

 

 

И ко други ако не писац треба да каже 

речи горке истине? 
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Писац има много да учини међу 

својим сународницима и дужан је да тај 

посао изврши. 

 

Александар Солжењицин 

 

 

Није задатак писцу романа да прича 

крупне догађаје, него да мале направи 

занимљивим. 

 

Артур Шопенхауер 

 

 

Писци не пишу мастилом, они пишу 

својом крвљу. 

 

Бен Бова 

 

 

Ако сте, којом несрећом, писац, мало је 

вероватно да ћете много марити за ту 

„рајску заједничку стварност“, бринуће 

вас лични пакао, лична паклена 

стварност. 

 

Судити писац сме само себи. 

 

Писац је шизофреник који, за разлику 

од клиничког, не само да за своју невољу 

зна већ од ње и живи. 

 

Утицај стварности на писца, мада 

подстицајан, најчешће је неповољан већ и 

због природе књижевног рада, који је 

оријентисан према злу, и којем је 

такозвано добро тек она логички нужна, 

али крајње неинтересантна половина 

стварности. 

 

Не воли човек једног писца само зато 

што га забавља, или га пред дилеме 

ставља, него што понекад, случајношћу, 

отвара пут његовим сопственим идејама. 

Помаже му да се изрази, сам себе разуме, 

активира ментално. То може бити и 

супротстављањем и прихватањем. 

 

Борислав Пекић 

 

 

Има писаца који покушавају да сместе 

свет у књигу. Има других, у мањем броју, 

за које свет јесте књига, књига коју они 

покушавају да протумаче себи самима и 

другима. 

 

Сваки писац оставља два остварења за 

собом: писана дела и слику о себи. Они 

трагају једно за другим све до краја. 

Писац се само може надати да ће бити 

задовољан довођењем бар једног од ових 

остварења до краја. 

 

Борхес 

 

 

Бирајте писца, као што бисте бирали 

пријатеља. 

 

Вентворт Дилон 

 

 

Писац мора широм отворити своју 

свест и изложити је пред читаоцем ако 

жели да му пренесе своје искуство у 

потпуности и да овај то осети. Он мора 

имати слободу и мир. 

 

Вирџинија Вулф 
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Сваки писац у себи има урезан неки 

број, највећи број страница које његове 

књиге могу досегнути. 

 

Владимир Набоков 

 

 

Писац је зависник од маште. 

 

Гијом Мусо 

 

 

Због чега сам постао писац? Због 

способности да сањарим, да се играм 

речима и језиком у најширем смислу. 

 

Писац је неко ко пише супротно струји 

времена. 

 

Каква би професија писца била без 

ризика? 

 

Сваки писац је део свог времена, без 

обзира колико се он жали да је рођен 

прерано или прекасно. 

 

Гинтер Грас 

 

 

Писац је особа која признаје оно што 

други не смеју. То га чини уметником. 

 

Елиа Казан 

 

 

Писци не стварају ликове. Они су 

постојали и раније и само треба да их 

неко нађе. 

 

Елизабета Боуен 

 

Сваки писац треба да сведочи о 

времену у коме живи и да га записује. 

 

Живана Јованчић 

 

 

И када у неких писаца наиђемо на 

неку очаравајућу реченицу, у којој као да 

је сабрано све искуство човековог света, 

то је ипак, по правилу, само цитат, зрне 

песка у мору песка... 

 

Жика Богдановић 

 

 

Писци нису добри суци својих дела. 

 

Писац сусреће судбину коју мора 

уочити и што боље разумети, 

поистоветити се с њом и својим дахом и 

својом крвљу је грејати, док не постане 

живо ткање приче коју жели да саопшти 

читаоцима, и то што лепше, што 

једноставније и што уверљивије. 

 

Приповедач и његово дело не служе 

ничем ако на један или други начин не 

служе човеку и човечности. 

 

Иво Андрић 

 

 

Чак и кад је млад, писац може да 

страхује од истрошености надахнућа. 

 

Јовица Аћин 

 

 

Нормални људи доносе децу на свет; 

ми писци доносимо књиге. Осуђени смо 

на то да оставимо живот у њима, иако 
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нам готово никад нису захвални због 

тога. Осуђени смо на то да умремо на 

њиховим страницама и каткада да 

допустимо да нам управо оне на крају 

одузму живот. 

 

Истински можеш да упознаш неког 

писца само ако следиш траг мастила који 

оставља. 

 

Карлос Руис Сифон 

 

 

Писац који не пише је, свакако, 

чудовиште које представља изазов 

лудилу. 

 

Кафка 

 

 

Свет се састоји од великог мноштва 

спојева боја и светлости. И онај који лако 

и сигурно опажа те спојеве је најсрећнији 

човек, нарочито ако је сликар или писац. 

 

Константин Паустовски 

 

 

Писац је индивидуална целост, 

личност, писац је, најзад, стил. 

 

Уметничко дело је операција истине, а 

не успеха, писац не обећава бољу 

будућност, његово дело јесте будућност. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Пишчев живот није без малих догађаја 

попут оних у животу других људи... 

Стварност за писца је нешто сасвим друго 

него за остале, нешто што садржи 

драгоцену ствар за којом је он трагао и из 

које му није било лако да изиђе. 

 

Пред романописцем смо увек попут 

робова пред владарем: он може да нас 

ослободи једном речи. 

 

Марсел Пруст 

 

 

Поезија и проза су само оне које се 

саме по себи намећу, које се не праве, 

него се рађају. 

 

Омекшавање костију азбуке, која се 

још од свитања открића докопава 

симбола, било је и биће задатак песника 

и писца. 

 

Мигел Анхел Астуријас 

 

 

Писац: Будала која, незадовољна тиме 

што досађује онима с којима живи, 

инсистира на мучењу генерација које 

долазе. 

 

Монтескје 

 

 

Писац учи да улази у друге животе. 

 

Сваки иоле вредан писац нада се да ће 

упалити макар батеријску лампу 

светлости – а понекад, неки геније, 

створи изненадан пожар – у крвавом, али 

прекрасном лавиринту људског искуства, 

постојања. 

 

Надин Гордимер 
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Прозаист сања како да живи, а песник 

живи да би сањао. 

 

Саво Мартиновић 

 

 

Писац највећи део свог времена 

проведе у читању да би могао да пише. 

Човек преврне пола библиотеке да би 

написао једну књигу. 

 

Семјуел Џонсон 

 

 

Писац је видовњак који говори из 

огледала. 

 

Набој који аутор улаже у стварање свог 

дела јесте експлозија света какав је до тог 

момента постојао. Та експлозија је нови 

свет — нова универзална константа. 

Човек има ту моћ. 

 

Писац се опробава у непредвидљивим 

околностима, то је, уосталом, најбољи 

извор фикције. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

Писац који се не продубљује увек се 

одржава на површини. 

 

Станислав Јежи Лец 

 

 

Сваки писац се појављује у свакој 

књизи. 

 

 

Сви писци воле да причају о својим 

делима. 

 

Стивен Кинг 

 

 

Бити уметник или писац значи бити 

чудак - рукотворац у ери масовне 

продукције. 

 

Сузан Сонтаг 

 

 

Сви писци спадају у групу неоратора. 

Писац и оратор не само да се разликују, 

већ се и супротстављају један другом. 

 

Томас Ман 

 

 

Немој бити досадан књижевницима да 

ти они још више не досаде. 

 

Федар 

 

 

Дар романописца састоји се управо у 

способности да открије универзалност 

тог уског света у којем смо рођени, у 

којем смо научили да волимо и патимо. 

 

Писац не сме да се клони мистерије 

зла. 

 

Франсоа Моријак 
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Задатак писца није ништа друго но да 

открије у природи оно крај чега остали 

пролазе отворених очију и не виде. 

 

Фран Финжгар 

 

 

Писац треба да пише то што има да 

каже, а не да говори. 

 

Што су писци бољи, то мање говоре о 

ономе што су написали. 

 

Хемингвеј 

 

 

Мој позив је стварати лепоту стварима 

запамћеним из детињства. 

 

Х. П. Лавкрафт 

 

 

Оригиналан писац није онај који 

никога не опонаша, већ онај којег нико не 

може да опонаша. 

 

Шатобријан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писање 

 

 

Да не пишемо, ничега на свету не би 

било... 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Писање је један облик тишине, 

неговорења. 

 

Писање је облик претње која се не 

изговара гласно, са сенком слова која нас 

мучи између редова. 

 

Лаж је велика тема књижевности. 

 

Једино што можемо урадити, борећи 

се против нестварности овога света, јесте 

да испричамо нашу властиту причу. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Када се човек једном прихвати пера, 

никад више не може да га се одрекне. 

 

Александар Солжењицин 

 

 

Нико не зна који су напори потребни. 

Три прста пишу, два ока виде. Један језик 

говори, цело тело ради. 

 

Анонимни средњовековни преписивач 
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Писање није хоби ни посао. То је 

начин живота. 

 

Биљана Јанковић 

 

 

Однекуд се мисли да можете 

мериторно писати једино о нечему што 

сте сами искусили. 

 

Трговачки компромис је могућ, али се 

не препоручује. И не стога што је 

неморалан, већ зато што се не исплаћује. 

Пишете, наиме, све горе, а од тога имате 

све мање. Најзад за вас нико више ништа 

неће да плати. Постајете кало, а зна се 

шта се са њим ради. 

 

Борислав Пекић 

 

 

Посебан вид сликања представља 

дијалог. То је - у првом реду - сликање 

изнутра, откривање нарави, менталитета, 

психологије, а тек у другом реду – колико 

је првоме потребно – фиксирање 

околине, живота уопште. 

 

Снага усмене прозе је не само у слици 

него и у звуку, који извире из једнаких 

реченица, из једнаких делова у реченици, 

из стихова утканих у приповедање и из 

разних гласовних понављања. 

 

Војислав Ђурић 

 

 

Писање је радна доколица. 

 

Уколико човек пише књигу, нека 

изнесе само оно што зна. Ја имам сумњи 

довољно за себе. 

 

Гете 

 

 

Ма како да смо оријентисани на 

писање, ми се ипак сећамо усменог 

препричавања, говорног порекла 

књижевности. И то је добро, јер ако би 

заборавили да свако причање долази са 

усана, ако би наша вера у писање 

дозволила да се све то заборави, наше 

приповедање би постало књишко, суво 

као прашина. 

 

Гинтер Грас 

 

 

Уметност писања је уметност 

откривања сопствене вере. 

 

Писање је уметност откривања вере. 

 

Гистав Флобер 

 

 

Све почиње од писања. 

 

Дик Браун 

 

 

Акт писања је акт наде. 

 

Ђорђе Рандељ 

 

 

Прва три основна захтева за књижевну 

уметност су машта, машта, машта. 

Емброуз Бирс 
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Жеља за писањем расте са писањем. 

 

Еразмо Ротердамски 

 

 

Писање је, у најмању руку, 

усамљенички живот. 

 

Ернест Хемингвеј 

 

 

Живети од писања је уметност. 

  

Зоран С. Станојевић 

 

 

Писање је ашов којим се копа 

сопствени гроб, бекство, али и ступање у 

дијалог. 

 

Имре Кертес 

 

 

За мене је писање – мислити кроз 

прсте. 

 

Исак Асимов 

 

 

Ако брзо пишемо, не излази да 

пишемо добро; али ако пишемо добро, 

онда пишемо и брзо. 

 

Писање је борба против тишине. 

 

Карлос Фуентес 

 

 

Ко пише, два пута чита. 

 

Ко? Шта? Где? Чиме? Зашто? Како? 

Када? 

 

Пише се ради приповедања, не ради 

доказивања. 

 

Сви ми, и вешти и невешти, пишемо 

песме. 

 

Квинтилијан 

 

 

Једном пошто су објављене, речи 

настављају самостално да живе. 

 

Керол Бурнет 

 

 

Писање трансформише. 

 

Клод Симон 

 

 

Писати не значи описивати стварност 

живота, јер кад би писање било обично 

описивање факата, онда би сваки писар 

био песник. 

 

Крлежа 

 

 

Нисам ни први, а нећу бити ни 

последњи који од својих мушица у глави 

ствара пророштва неког божанског 

провиђења. 

 

Лесинг 

 

 

Писати, исто је као и дрогирати се, 

почиње се из чистог задовољства, а на 
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крају организујеш себи живот као 

наркоман, све подређујеш свом пороку… 

Чак и патњу доживљавам као 

подвојеност: човек у мени пати, а писац 

размишља како да искористи ту патњу за 

свој рад. 

 

Лобо Антунес 

 

 

Писање је само по себи радост, на 

листу папира садржано је Бесконачно, и 

бескрајна панорама поникла из маленог 

срца. 

 

Лу Чи 

 

 

Писање је и даље облик нашег 

постојања. 

 

Милан Живановић 

 

 

Градити свет књижевности, значи, 

постојати! Постојати, значи и писати и 

читати. 

 

Ми, болесни од књижевности, никад 

нећемо престати да се боримо за 

опстанак писане речи. 

 

Писана реч је један од најстабилнијих 

симбола истрајности. 

 

Писање је и ужасавање, али и 

излуђивање. 

 

Писање: отисак душе. 

 

Чин стварања оплоћује дух. 

Што више читам, све мање знам! Што 

више пишем, све ређе говорим. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Оно што се лако чита тешко се пише. 

 

Натанијел Хаторн 

 

 

Писање, то је моје дисање. 

 

Непознат аутор 

 

 

Поетски чин, писање стихова, 

песничка реч – независно од посебног 

садржаја тог говора – јесте чин који је 

представља, бар у зачетку, тумачење, 

него откровење наше судбине. 

 

Чин писања, као први порив, садржи 

одлепљивање од света, нешто слично 

скоку у празно. 

 

Октавио Паз 

 

 

Писање је лепа, племенита и претешка 

работа. 

 

Планинка Нина Рајковић 

 

 

Ко пише сам за себе, пише за публику 

вечности. 

 

Р. В. Емерсон 
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Пишеш ту о звери, о инсекту и понекој 

птици, а на уму стално твоји познаници... 

 

С. В. Михалков 

 

 

Сваком је аутору допуштено да 

производи текстове различитог калибра; 

нигде не пише да нека велика „епска 

марка“ себи никад не сме да дозволи и 

чисто забаван роман. 

 

Станислав Лем 

 

 

Писање је чин егзорцизма. 

 

Тренутак пре него што се посао 

започне – најстрашнији је. 

 

Стивен Кинг 

 

 

Ја размишљам о писању као о нечему 

што је органскије од речи, нешто ближе 

бићу и деловању. 

 

Тенеси Вилијамс 

 

 

Приповедање је основа, ствара нас у 

истом тренутку у којем је и само 

створено. 

 

Тони Морисон 

 

 

Материја је толико обимна и 

разноврсна да нема довољно радника на 

њо,ј а не да мајстору недостаје посао. 

Федар 

Чак и најпитомија тема може да 

поприми вид ужаса. 

 

Х. Л. Борхес 

 

 

Сатира је врста стакла у којем 

посматрачи понајчешће опазе свачије 

лице само не своје. 

 

Џонатан Свифт 

 

 

Оно што се лако чита, не пише се с 

истом таквом лакоћом. 

 

Шинићи Хоши 
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Поезија 

 

 

Поезија је вештина да се, помоћу речи, 

разигра машта. 

 

Артур Шопенхауер 

 

 

Поезија и језик су једно. 

 

Поезија је чиста нерелигиозност. 

 

Поезији је намењена улога спасавања 

света, поновно враћање у целину свих 

раздробљених ствари. 

 

Свака поезија која тражи популарност 

издаје саму себе. 

 

Свака уметност чини видљивим једну 

невидљиву стварност света, једну његову 

непредоченост чини предочивом; 

музика, сликарство, скулптура, 

архитектура, сви они предочавају, 

откривају, отварају. Једино поезија отвара 

целину. 

 

Бела Хамваш 

 

 

Поезија, та богиња вечна. 

 

Ђозуе Кардучи 

 

 

Поезији се не посвећујемо, њој се 

жртвујемо. 

 

Жан Кокто 

 

Поезија је слика која се не види, а 

слика је поезија која се види. 

 

Занг Шунмин 

 

 

Ако поезија не долази природно као и 

дрвету лишће, боље да уопште не долази. 

 

Китс 

 

 

Поезија живи као резонанца тренутка, 

отисак часа усхићења, неизбрисив траг 

лепоте у нама, као лепота сама, као 

обасјање које се одржало, као обогаћење 

које нас сачињава, као део нас, као ми 

сами. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Истински критичар језика је поезија. 

 

Нагнут над хартијом, песник се 

загледа у сопствени понор. Зато је 

песничко стваралаштво несводљиво на 

идеју добитка и губитка, напора и 

награде. Све је добитак у поезији и све је 

губитак. 

 

Поезија је откровење наше судбине, 

стварање човека уз помоћ слике. 

Откровење је стварање. Песнички језик 

открива човекову парадоксалну судбину, 

његову „другост“ и тако га наводи да 

реализује то што јесте. 

 

Поезија је упознавање, спасење, моћ, 

препуштање. Подухват који је у стању да 

промени свет... метод унутрашњег 
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ослобађања. Поезија открива овај свет; 

ствара други. Она је хлеб одабраних; 

уклета храна... кћерка случаја; плод 

рачунице. 

 

Поезија нам отвара могућност 

постојања које обухвата свако рађање; 

поново ствара човека и чини да он на 

себе преузме своју праву судбину, која се 

не раздељује на живот и смрт, него је 

његова свеукупност: живот и смрт у 

једном једином тренутку усијања. 

 

Поезија не изискује никакав посебан 

таленат, него неку врсту духовне 

неустрашивости, одвајања које је 

истовремено и некакво размотавање. 

 

Поетска слика је другост. 

 

Октавио Паз 

 

 

Поетско средство је једино које може 

да удахне снагу говору, књижевном 

говору. То је онај набој који разара шар 

света и оставља отворене ране. 

 

Језик поезије је језик немирног духа. 

 

Језик поезије је непосредан, бруталан, 

разарајући, немилосрдан, пролаз, ток, 

пут у непознато. Поетски језик је језик 

трансформације, метаморфозе, слободе 

од облика, телесних и чулних, 

просторних и временских, визија и 

опсесија… 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

Једно је наиме истина, ниједна песма 

не може бити дубока ако није истинита. 

 

Срећко Косовел 

 

 

Поезија није пуштање на вољу 

емоцији, већ бежање од емоције; она није 

израз личности, већ бежање од личности. 

Али свакако, само они који имају своју 

личност и своје емоције знају шта значи 

желети да се побегне од њих. 

 

Т. С. Елиот 

 

 

Сада и Овде у поезији укључује и Пре 

и После, Тамо и Било где, Вертикално и 

Хоризонтално, Кружно и Неправилно. 

Поезија не може да се датира, нити да 

умре; не може да се класификује као 

стара или савремена. Она брише, потире 

обележја историје и географије. Таква 

поезија је стално савремена. 

 

Истина поезије је истина Бића. 

 

Тукарам 

 

 

Поезија је представа. 

 

Поезија је моћна магија. 

 

Џим Кацијан 

 

 

Сваки здрав човек може без хране 

преживети два дана - али без поезије, 

никако! 

Шарл Бодлер 
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Превођење 

 

 

Преводилац мора бити као аутор. Није 

његов посао да га премашује. 

 

Превод може бити немогућ, 

издајнички, кривотворен, измишљен, 

надобудно лажан – али у свом поступку 

он чини читаоца мудријим, бољим 

слушаоцем: мање сигурним али много 

осећајнијим. 

 

Превођење је крајњи чин разумевања. 

 

Превођење предлаже неку врсту 

паралелног света, један други простор и 

време у којем текст открива друга, 

изванредно могућа значења. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Превод отвара прозор, пушта светло 

унутра; оно разбија кору да бисмо могли 

да поједемо језгро; оно размиче завесу 

како бисмо могли да погледамо у 

најсветије место; оно открива покров 

извора, да бисмо могли да дођемо до 

воде. 

 

Непознати аутор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приповедање 

 

 

У неком тренутку све приче постају 

исте, каже приповедач, и све воде до 

истог циља. Вештина је у томе, каже 

приповедач, да се онај који слуша или 

чита причу наведе на помисао да је 

прича коју управо слуша или чита ипак 

другачија од осталих. Приповедање је, 

дакле, заваравање, каже приповедач, 

прича је, значи, лаж. 

 
Давид Албахари 

 

 

Свет је препун прича. Само треба очи 

држати отворене. 

 

Мелани Раб 

 

 

Приповедачка уметност је што и 

камерна музика, збијена синтеза, и 

лирике и драматике и епског 

приказивања... казао је један писац. Због 

тога је у свакој књижевности (па и 

српској) један од најтежих задатака: 

написати добру приповетку. 

 

Многи критичари и теоретичари 

прорицали су смрт приповетке, писали о 

сумраку њеном, али било је и мудрих, 

темељних и луцидних тумача који су 

најављивали процват и превласт 

приповедачке уметности. Обичним 

читаоцима, а таквих највише има на 

свету, приповетка је одувек била 

привлачнија од романа, од драме, па чак 

и од поезије. 

 



467 
 

Приповетка је, каже тзв. наука о 

књижевности,�изразити тип 

фабулативне прозе,�средња прозна 

приповедна форма коју је тешко 

дефинисати. Она је књижевни облик који 

по својим карактеристикама стоји између 

народне приповетке, са једне, и новеле и 

романа, са друге стране. У њој је све 

подређено занимљивој фабули, догађају 

у којем је пишчева пажња усмерена 

најчешће на једног јунака, једног 

приповедача. А нису од малог значаја ни 

језик приповедања, ни мелодија. 

 

Мирослав Јосић Вишњић 

 

 

На трамвајској станици у Сан 

Франциску пришао ми је сувоњав човек 

тридесетих година и предложио да 

прочита неколико својих кратких прича, 

док не стигну кола за Џирадели сквер. 

Улични читач је држао своје пажљиво 

откуцане приче у избледелој црвеној 

фасцикли. Имао је повијена рамена и 

изможден трпељив изглед. - Какве приче 

волите? - Било какве... 

Прелиставао је спокојно своја сабрана 

и неиздата дела, а затим се заустави на 

једној страници и поче да чита с љубављу 

и савршеном дикцијом, тихо и 

разговетно, само за мене, исто тако 

усредсређено као да га слуша читава 

дворана. Свака од тих малих прича имала 

је неочекиван обрт на крају и 

представљала је поуку из зен-будизма 

примењеног на свакодневни живот. 

Платио сам усменом књижевнику 

долар за његов труд. Захвалио се учтиво 

и пришао човеку који је чекао трамвај иза 

мене. Прочитао је и њему једну своју 

причу, готово на ухо, а онда је најзад 

стигао трамвај и звоњавом избрисао ову 

дирљиву сцену. 

Тај неочекивани призор на обали 

пацифика, на једној случајној трамвајској 

станици у подне, у време индијанског 

лета, помогао ми је да схватим како је 

нагон за приповедањем јачи од било 

чега: од издавача, критике, публицитета, 

награда, књижарских излога и свих 

осталих, чинило ми се, неопходних 

ствари које прате једну књигу. Човек из 

Сан Франциска изабрао је пречицу да 

дође до срца својих непознатих читалаца. 

У том гесту има много америчке 

једноставности и храбрости да се пређе 

преко конвенција, да се на готово дечији 

начин стигне до суштине ствари, 

ослобођене сувишних ритуала. 

 

Момо Капор 
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Прича 

 

 

Зло је прави покретач сваке приче. 

 

Зло је оно што чини причу. 

 

Донато Каризи 

 

 

Прича је корен књижевности! 

 

Само од приче можеш добити оно што 

не очекујеш. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Свака је фикционална приповетка 

нужно и фатално хитра, јер свет који се 

састоји од мноштва догађаја и ликова, не 

може све да изрекне о том свету. 

 

Умберто Еко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза 

 

 

Писање прозе је прљава ствар. То су 

ђавоља посла. Можда је сувише 

поједностављено да кажемо, али поезија 

се бави рајем, а проза паклом. 

 

Ако пишете прозу немогуће је да је 

пишете ни из чега, увек постоји то 

стварносно од чега полазите. 

Није  непосредно искуство, него већ 

обрађено. Ми све видимо искривљено, не 

живимо истину, него лаж. Онда од те 

лажи, која је сенка стварности, тек идем у 

литерарну фикцију коју унеобичавам. 

 

Александар Тишма 

 

 

Проза је дуго пешачење до смисла. 

 

Фрања Петриновић 
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Реч 

 

 

Речи претходе јави... 

 

Са сваком написаном речи стварамо 

нове светове... 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Речи су костур језика. 

 

Дејан Медаковић 

 

 

Речи су само комарци који се 

ковитлају и расипају у муњевитом 

обртању планете на којој живимо. 

Сударамо се са њима, с туђима и својима, 

а оне нас ударају, уједају и узнемиравају. 

Глувимо од мноштва изречених 

паметних и глупавих мисли и нико не 

може казати од којих више. Не сећајући 

се прошлости стропоштавамо се у 

будућност, на начин какав човек једино и 

зна – широм затворених очију. 

 

Зоран Туцић 

 

 

Речи мало могу да изразе, у великим 

стварима речи су, заправо, на сметњи. 

Љубав не треба речи, радост не треба 

речи, разумевање не треба речи, 

саучешће не треба речи, па чак ни 

молитви оне нису неопходне! 

 

Лаза Лазић 

 

 

У лавиринту душе реч је једино светло. 

 

Лука Перковић 

 

 

Кратка реч дугим мислима повод даје. 

 

Људевит Вукотиновић 

 

 

Мудре су речи као шећерна трска: 

сисамо их, али њихова је сласт 

неисцрпна. 

 

Мадагаскарска пословица 

 

 

На свету нема вечег мучења од мучења 

речима. 

 

Надсон 

 

 

Реч је човек. Сачињени смо од речи. 

 

Октавио Паз 

 

 

Речи су тајанствени облик у који 

претварамо себе сама. 

 

Петар Шегедин 

 

 

Речи су такође дела, а дела су нека 

врста речи. 

 

Р. В. Емерсон 
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Превише речи је премало мисли. 

 

Станислав Шимић 

 

 

Рад са речима је префињен, зато што је 

стваралачки. 

 

Тони Морисон 

 

 

Речи си једини драгуљи које имам, 

речи су једино одело које носим, речи су 

једина храна која ме одржава у животу, 

речи су једино благо које раздељујем 

људима. 

 

Тукарам 

 

 

Захваљујући поезији, језик поново 

осваја своје изворно стање. 

 

Однос између човека и речи се мења 

зависно од тога да ли је у питању обичан 

говор или поезија. 

 

Човек делује на реч исто колико она 

делује на њега. 

 

Хуан Октавио Пренс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман 

 

 

Ни данас не живимо својом историјом, 

него својим романом. 

 

Појава Дон Кихота није остварила 

нови жанр, него форму, односно нову 

свест, нову концепцију живота, нов израз 

стварности. Све то заједно се од тада 

назива романом. Поред такозване реалне 

историје роман поставља човекову личну 

повест. Роман је од тада преплавио свет, 

прожимајући реалитет, самлео је, 

романсирао друштво, жене (никога 

дубље ни темељније од жена)… Сада 

роман уздуж пресеца на двоје историју. 

Од тог тренутка имамо две историје, 

једну такозвану реалну (колективну, 

државну, великоинквизиторску) и једну 

личну (хамлетовску, повест ветрењача)… 

Управо зато је роман, који је форма 

личности, истовремено и форма 

човечанства. 

 

Роман је она форма која личност 

ставља на коња. 

 

Сваки роман нас за корак примиче 

спасењу. 

 

Бела Хамваш 

 

 

Роман нас, као и мит, учи да свет 

гледамо на другачији начин; он нам 

показује како да се загледамо у своје срце 

и како да свој свет сагледамо на начин 

који превазилази наш лични интерес. 

 

Карен Армстронг 
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Роман омогућава најпотпуније 

разумевање света стварности, омогућава 

пројекцију става према свету и према 

његовим горућим проблемима. Могло би 

се рећи да је роман род који највише 

омогућава човеку да пружи дуг увид у 

силовит живот око нас. 

 

Михаил Шолохов 

 

 

Роман се не може поредити са епом, 

или са величанственошћу поетске драме. 

Али то је најбоље што за сада можемо. То 

је нека врста савремене шупе, место на 

којем дух може да нађе уточиште. Роман 

балансира између неколико истинских 

утисака и безброј лажних, који чине 

већину онога што зовемо стварним 

животом. 

 

Сол Белоу 

 

 

Роман треба и мора да снажи живот, а 

не да га поткопава, мора да га 

оплемењује, а не да га блати, дужан је да 

донесе добру новину, а не злу. 

 

Хенрик Сјенкјевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свемир 

 

 

Можда нисмо сами у свемиру, али се 

тако понашамо. 

 

Александар Баљак 

 

 

Није на звездама да управљају нашом 

судбином, већ на нама самима. 

 

Вилијам Шекспир 

 

 

Не морамо посећивати лудницу да 

бисмо пронашли поремећене умове; 

наша планета је умоболница свемира. 

 

Јохан вон Гете 

 

 

Ко види свемир изблиза, остаје заувек 

тамо. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Нема пролазника на свемирском 

броду званом - Земља. Сви смо ми посада! 

 

Маршал Мек Лухан 

 

 

Ми сањамо о путовањима у свемир, а 

није ли свемир у нама самима? 

 

Новалис 
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Страва 

 

 

Има страве док год се протеже потреба 

за њом, а понекад, када је нема, недостаје. 

Пузећа глад, камен који исијава смртност, 

стравичност која нас грли, љуби, и дира 

тамо гдје није свакоме допуштено прићи. 

Па и волимо је на крају, колико год се 

бојали у почетку, желимо је било када 

осјетити и на било који начин, јер 

забавља нас и плаши, а бојати се има 

смисла. Тако разумијемо стварност као 

грубу постојаност, схваћамо да нисмо 

посебни и да једнако гушимо себе као и 

све друге наоколо, односно покушавамо 

исказати се кроз живот. Страва је мајка 

свих осјећаја, јер присебнијих засигурно 

нема… 

 

Марио Ловрековић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрип 

 

 

Једна од ствари која је узбуђивала 

уметност у последњих сто година јесте 

борба између књижевности и ликовне 

уметности. Књижевност је функција 

идеје, и ликовна уметност такође. Код 

стрипа, те две ствари су заједно у кревету, 

као двоје љубавника, и нема никакве 

свађе. Добро пасују једно другоме. 

 

У стрип можете да ставите само оно 

што сами имате. Можете имати најбољи 

могући студио, или најбоље материјале 

за рад, али она вредност коју имате хода 

на две ноге сваког дана и сваке ноћи има 

главобоље. То сте ви. И то је све. Ви сте 

сопствено благо и одговорност, 

самодовољни сте. Последња самодовољна 

ствар у овој земљи вероватно је креативан 

човек, нарочито цртач. 

 

Ден Браун 

 

 

Стрипари су пролетери културе. 

 

Стрип – филм сиромашних. 

 

Зоран Стефановић 
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Уметник 

 

 

Прави уметник носи уметност у својој 

души, увек живу и присутну. 

 

Адолф Апија 

 

 

По својој улози, уметник је сведок 

слободе и то је оправдање које често мора 

скупо да плати. Уметник се прилагођава 

другима, негде у средини између лепоте 

без које не може и заједнице од које не 

може да се одвоји. 

 

Уметници су обавезни да разумеју, а 

не да пресуђују. 

 

Албер Ками 

 

 

Према слободи сви уметници имају 

снажну и перманентну обавезу. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Мењајући стварност или је 

испуњавајући својим доживљајима, 

уметник остаје веран стварности уколико 

остаје веран како доживљају, тако и 

основним схемама грађења представа 

стварности; мењајући представу 

стварности, он, у суштини, подвлачи 

основне црте представе; начин на који он 

то обавља, а такође и редослед изношења 

основних црта стварности – диктиран је 

доживљајем. 

 

Андреј Бели 

Уметник искуси јединствену стварност 

и њу приказује, једну и увек само једну. 

 

Бела Хамваш 

 

 

Бело платно је за мене застрашујуће. 

Конфликт је тај који вас води ка 

стварању, јер ако је човек у потпуности у 

смирењу нема креативног напора који 

вас води, који поставља питања, јер у 

животу није вештина само дати одговоре, 

вештина је поставити питање. Треба се 

суочити са платном, ухватити га за гушу, 

ухватити се у коштац са њим, пустити да 

потече бујица стварања из вас. То је 

живот. Живот није смирење, то је смрт. 

Конфликт је живот. Уметност 

постављања питања. Одговоре свако 

тражи на свој начин, кроз бујицу, кроз 

две речи, ћутање… Свако трагање је 

добро, јер даје другачији приступ 

постављању питања. Велика је храброст 

суочити се са белим платном, бити 

довољно храбар допустити бујици да 

истече из нас. Уметник има храброст да 

поставља питања уместо нас. 

 

Боривоје Балтезаревић 

 

 

Човек мора имати шта да каже, мора 

посматрати ствари на нов и њему 

својствен начин. Мора бити дирнут 

игром светлости на кожи и сјајем сунца 

на дрвећу и мора бити способан да 

нешто од тога што осећа пренесе на 

платно. Уколико у томе буде успешан, 

тада постаје уметник. Међутим, уколико 

не уме да црта, уколико не познаје 
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граматику своје уметности, не верујем да 

је у стању да изрази своју емоцију. 

 

Волт Дизни 

 

 

Да би стварали, неки уметници морају 

да испровоцирају безнађе када га немају 

довољно у себи. 

 

Гијом Мусо 

 

 

Прави уметник храни се 

усамљеношћу. 

 

Грета Гарбо 

 

 

Уметник је оно дете које пева у шуми 

да не би пресвисло од страха. Он не 

тражи себе – желео би побећи од себе. 

 

Иван Цанкар 

 

 

Уметниково је да ствара, а не да 

говори. 

 

Иво Андрић 

 

 

Уметник је слуга речи. 

 

Карл Краус 

 

Уметник мора да буде усамљен и 

треба будно да посматра оно што види, 

мора да разговара са собом, бирајући 

најбоље. 

Леонардо да Винчи 

Прави уметник способан је само за 

мисли и осећања; за мисли – јер осећа, а 

за осећања – јер мисли. 

 

Луиђи Пирандело 

 

 

Сликари нас поучавају једнако као и 

песници. 

 

Марсел Пруст 

 

 

Човек мора бити уметник да би се 

спасао. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Уметници су исцелитељи стварности. 

 

Милош Живановић 

 

 

Онај ко себе не осећа као све друге, тај 

не може бити уметник. 

 

Миљурко Вукадиновић 

 

 

Верујем да свако има право да се 

назове уметником, уколико каналише ту 

способност у стварање нечег лепог у 

људском духу, уколико допринесе 

добробити човечанства. 

 

Михаил Шолохов 

 

 

Уметници и њихова уметност често су 

блиско испреплетени. 
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Толико се уметникове личности слије 

у његово дело да постане његов 

идентитет. 

 

Морт Вокер 

 

 

Са адолесценцијом долази прво 

посезање ка другачијем, са поривом 

полности. За већину деце, од тада па 

надаље, способност маштања, 

изражавање кроз игру, потиснути су у 

корист сањарења и чежњи о љубави, али 

за оне који ће постати уметници било 

које врсте, прва животна криза после 

рођења делује и додатно: машта се шири 

и нараста под субјективним притиском 

нових, снажних осећања. 

 

Надин Гордимер 

 

 

Несрећни људи стварају и то „због 

неког недостатка“... Није уметник срећан 

док ствара, јер и не ствара да би био 

срећан, него да би савладао несрећу... 

Срећан је када нешто створи. 

 

Новалис 

 

 

Ни један уметник не сагледава ствари 

онакве какве јесу. Учини ли то, престаје 

да буде уметник. 

 

Уметник није није уметник без 

талента, али таленат није таленат без 

рада. 

 

Оскар Вајлд 

 

Најплодније раздобље у животу 

уметника је раздобље у којем ћути. 

 

Отакар Брезина 

 

 

Уметник ће, у сразмери према својој 

уметничкој снази, наћи у своме раду 

излаза за свој прави карактер. 

 

Уметника не сме узнемиравати 

уобичајена природа и култура, он и не 

треба да се пита каква је мода у Риму или 

Паризу. Њему ће послужити као симбол 

мисли, која једнако прожима све ствари: 

и кућа, и време, и начин живота, који је 

сиромаштина и судбина рођења учинила 

тако мрским и опет тако драгим, и сива 

неокречена дрвена колиба на крају 

салаша, и дрвара у ком горском крају и 

тесни стан, у којем је он сам подносио 

сиротињу и беду градског живота. Све ће 

му то згодно послужити као ма које друго 

стање. 

 

Р. В. Емерсон 

 

 

Уметник ће наћи свој извор свугде. 

 

Ричард Болеславски 

 

 

Слати светлост у дубине људског срца 

– то је позив уметника. 

 

Роберт Шуман 
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Посао је уметника да свет уређује 

експлозијом. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

Уметник се бави стварима које се не 

могу изрећи речима. 

 

Урсула Легвин 

 

 

Уметници представљају најважнија 

бића у читавој васиони. 

 

Хуан Октавио Пренс 

 

 

Задатак уметника је да проблем 

постави, да га осветли, али не и да га 

решава. 

 

Џон Голсворди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметност 

 

 

Не чини борба од нас уметнике, већ 

нас уметност приморава да постанемо 

борци. 

 

Албер Ками 

 

 

Идеал савршенства... фрагментарна 

природа уметничког дела. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Постоји она савршена чистота 

карактеристичних тренутака који се у 

потпуности могу претворити у реченице 

или цртеж. То и јесте оно у животу што 

представља зачетак уметности. 

 

Уметност захтева жртву. 

 

Александар Грин 

 

 

Смисао уметности је да преобликује 

наше личности. 

 

Уметничка представа наликује 

планини чије су падине покривене 

виноградом идеја. 

 

Уметност је стваралачка делатност; 

али није свака стваралачка делатност 

уметност. 

 

Уметност је стваралачка делатност 

душе. 
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Уметност се ослања на стварност. 

 

Андреј Бели 

 

 

Ко је у уметности постао мајстор, може 

без штете заборавити правила. 

 

Артуро Граф 

 

 

Критичар је беспомоћан у односу на 

велику уметност. 

 

Свака уметност открива космички 

став. Дело показује какав положај заузима 

стваралац у универзуму и наспрам њега у 

име целог човечанства. То је суштинска 

тачка уметничког дела. 

 

Улепшавање несреће - цела уметност 

то и јесте. 

 

Уметничко дело је увек целокупан 

свет. 

 

Уметност је увек магија: правити 

уметност увек значи распростирати 

дејство надљудских сила које управљају 

светом. 

 

Уметност ствара суштину људског 

облика, уметност је онај чаробни напитак 

који неутрално биће преображава у 

човека. 

 

Што се човек мења под чаробним 

дејством уметности значи да постаје бог. 

 

Бела Хамваш 

 

Уметности, као ни животу, слаби нису 

дорасли. 

 

Блок 

 

 

Свако време говори за себе и о себи, 

премда, будући да су сва времена иста, 

сва исто и говоре. Оно што није исто, то 

су финесе, али њима се управо уметност 

и бави. 

 

Уметност је вид синтезе искуства. 

 

Уметност може имати смисао само ако 

га има живот, којим се она посредно 

надахњује. 

 

Уметност није део живота, она је 

нешто што је око живота. Зато кажем увек 

да ја никада о животу не пишем, ја о 

животу размишљам. 

 

Уметност није ту да спасава, него да 

разуме зашто спасења нема, понекад и да 

нам олакша што га нема. 

 

Борислав Пекић 

 

 

Савремени покрети су решили да 

уметност мора да удара, а у ствари она 

мора да упија и напаја. Она мора да буде 

међу гледаоцима и да од свих гледа 

чистије, пријемчивије и тачније, а у наше 

време она је упознала пудер, гардеробу и 

показује се на естради. 

 

Борис Пастернак 
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Ниједна стручна грана, са својом 

парцијалном сликом стварности, неће 

нам приближити ни појаснити дух и 

живот стране средине као што ће то 

учинити лице њене уметности. 

 

Весна Крмпотић 

 

 

Уметност је кристализација живота. 

 

Видмар 

 

 

Уметност није ништа друго до 

преношење унутарње енергије у нове 

видове егзистенције. 

 

Владимир Петрић 

 

 

Уметност тежи промени. 

 

Владимир Тадић 

 

 

Уметност мора да садржи извесну дозу 

претеривања. 

 

Волт Дизни 

 

 

Човек не може да побегне из света 

сигурније него помоћу уметности, али се 

с њим не може ни повезати сигурније 

него помоћу уметности. 

 

Гете 

 

 

 

Уметност је средство за живот душе. 

 

Д'Инду 

 

 

Човек је свуда основна сврха 

уметничког стварања. 

 

Драгутин Мићовић 

 

 

Изум уметности припада давнини. 

 

Жан де Лафонтен 

 

 

Бавиш ли се уметношћу приљежно и 

без осећања себичних, зар можеш без 

плодова остати? 

 

Познавање себе самога основно је 

обележје духа мајстора (уметности). 

 

Човеков живот има своје ограничење у 

времену, међутим, уметност га нема и то 

што човек може да уради је само да 

укључи свој живот у ту дубљу струју, јер, 

уметност је као струја, као природна 

појава: тече својим сопственим коритом, а 

човек може да уђе у ту струју на тренутак 

који се зове живот и да реализује себе, да 

узрокује да струја тече даље. 

 

Зеами 

 

 

Између уметности и свести читаоца не 

постоје никакви споредни и спољашњи 

елементи који треба да привуку пажњу – 

она је свест сама. 

Зоран Гавриловић 
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Уметност је тајанствена пратиља и 

необуздана другарица у великој потрази 

коју уз остале дневне обавезе спроводимо 

за слободом, у танкој нади да ћемо, ако се 

довољно далеко запутимо, досегнути 

недостижно – а у пуначном страху да то 

што тражимо седи у нама одувек и 

одавно и да нам, уместо очекиване 

завршне сапунске опере, предстоји 

суочавање и разговор у којем нам речи 

неће бити довољне. 

 

Зоран Туцић 

 

 

Гете је за извор надахнућа означио 

занос, али где данашњи уметник да 

тражи овај извор када на месту заноса 

налази само стид, ужас и тескобу, ако не 

управо порицање, потпуно одбијање? 

Он, данашњи уметник – уколико 

озбиљно прихвата уметност – принуђен 

је да изворе плодности налази у 

негативности, у патњи и у 

поистовећивању с патницима. 

 

Патња се данас као команда обара на 

човека, а свечани протест против ње: 

данас је то уметност, не може бити друго. 

 

Уметност, не служи да суди људима, 

него да поново оствари тренутак. 

 

Имре Кертес 

 

 

Без постављања питања не могу да 

замислим живот уметности. 

 

Ингмар Бергман 

 

Сликарство је нема поезија. 

 

Искра Пенева 

 

 

Ако уметност ичему учи (пре свега 

уметника), онда је то издвојеност људског 

стања. 

 

За људско биће нема друге 

будућности осим оне на коју указује 

уметност. 

 

Пошто поседује сопствену генеалогију, 

динамику, логику и будућност, уметност 

није синоним, него у најбољем случају 

паралела историји; а начин на који 

постоји подразумева стално стварање 

нове естетске стварности. Зато се често 

налази „на челу напретка“, испред 

историје. 

 

Уметност је неумољиво оружје. 

 

Јосиф Бродски 

 

 

У уметности, ослобођени ограничења 

разума и логике, ми смишљамо и 

удружујемо нове облике који обогаћују 

наш живот. 

 

Карен Армстронг 

 

 

Уметност нема домовине. 

 

Карл Вебер 
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Свака уметност која заслужи то име 

комерцијална је пре или касније. 

 

Сликати значи писати светлом. 

 

Карлос Руис Сафон 

 

 

Треба волети уметност у себи, не себе 

у уметности. 

 

Константин Станиславски 

 

 

Уметност је дух. 

 

Уметност је логика срца. 

 

Уметност је стварање усхићења. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Када ми је посао поверен, потиснем га 

у меморију не дозвољавајући себи 

месецима да правим икакве скице. То је 

начин на који је начињена људска глава: 

она поседује извесну независност. То је 

кутија у коју можете убацити елементе 

неког проблема, а затим их оставити да 

,плутају', ,крчкају', ,вру'. Затим једног 

лепог дана настаје спонтани преокрет 

изнутра; узимате оловку, угаљ, некакве 

бојице... и породите се на листу папира. 

Идеја излази на светло дана... рођена је. 

 

Ле Корбизје 

 

Када дух не сарађује са руком ту нема 

уметности. 

Леонардо да Винчи 

Нико на свету не може рећи шта ћете у 

уметности да добијете, а шта ћете заувек 

да изгубите. Ипак се исплати живети за 

уметност. 

 

Љуба Тадић 

 

 

Уметност није равна површина, већ 

узнемирено море. 

 

Мајаковски 

 

 

Непотребно је помињати колико 

уметност и поезија дугују сну. 

 

Марко Ристић 

 

 

Испољавање неког изузетног дара 

највише је задовољство у животу. 

 

Марк Твен 

 

 

Уметност је љубоморна; она жели да 

јој човек потпуно припада. 

 

Човек слика умом а не рукама. 

 

Микеланђело 

 

 

Бежати у Непостојању, то је 

савршенство уметности. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Уметност је изазвати срећу у људима. 
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Суштина уметности је способност 

уметника да се да тако што ће славити 

другог, а у свом раду се након 

упознавања опште, суб и поп културе, 

стварности на најужасније и најлепше 

начине, сукоби са својим комплексима и 

надвлада их квалитетом свог израза. 

 

Милош Живановић 

 

 

Уметност је покретач живота и помоћ 

животу. 

 

Миодраг Б. Шијаковић 

 

 

Уметност поседује велику способност 

утицаја на интелект и мозак људи. 

 

Михаил Шолохов 

 

 

Уметничко дело је пре свега морални 

чин. 

 

Мића Поповић 

 

 

Можда и не постоји никакав други 

начин да се достигне некакво разумевање 

постојања осим кроз уметност? Сами 

писци не анализирају оно што раде; то 

би било као да гледају наниже док 

прелазе кањон преко затегнутог конопца. 

Ово није речено ради мистификације 

процеса писања него да би се створила 

слика дубоке унутрашње концентрације 

коју писац мора имати како би прешао 

преко понора случајности и претворио 

их у речи, као што истраживач забада 

заставу. 

 

Надин Гордимер 

 

 

Уметност мрзи само незналица. 

 

Натпис на Берлинском универзитету 

 

 

Многе несреће у уметности су настале 

због тога што немаштовити процењују 

маштовите. 

 

Постоје људи који помажу уметност, а 

уметност, за узврат многима помаже да 

постану људи. 

 

Право на уметност је једно од 

најинтимнијих права. 

 

Уметност је лични свет, изван свих 

светова. 

 

Уметност је човекова потреба. Његов 

израз. 

 

Небојша Митрић 

 

 

Уметност није представљање тела, 

него сила која је створила тело. 

 

Никос Казанцакис 

 

 

Уметност то је божанска вештина. 

 

Н. С. Љесков 
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Уметност у себи садржи и страх и 

наду, и искупљење и откупљење. 

 

Уметност је облик пражњења и облик 

вере и облик молитве. 

 

Обрад Јовановић 

 

 

Уметност у којој има живота не 

приказује прошлост; она је наставља. 

 

Огист Роден 

 

 

Тајна живота је у уметности. 

 

Оскар Вајлд 

 

 

Уметност која се постиже без муке - 

или је несташлук или заваравање. 

 

Островски 

 

 

Уметност је лаж која нас тера да 

сазнамо истину. 

 

Пабло Пикасо 

 

 

Где је таленат патуљак, 

самопоштовање је див. 

 

Петит-Сен 

 

 

Ако уметницима укажеш почаст и 

поштовање, подстичеш их на рад. 

 

Слика је нема песма. 

 

У рату ћуте Музе. 

 

Плиније 

 

 

У чијем се срцу настанила уметност, 

тај је издвојен од олује суровог живота. 

 

Пол Жан 

 

 

Без уметности која не узмиче пред 

личним или колективним ужасима, не 

познајемо ни себе ни било кога другог. 

 

Само уметност продире кроз оно што 

понос, страст, интелигенција и навике 

подижу са свих страна – привидну 

реалност овог света. 

 

Пруст 

 

 

Уметност проистиче из друштва и 

друштвено је условљена. Она је једна 

форма свести, одраз природне и 

друштвене стварности, средство 

упознавања и преобликовања 

стварности, својствено и незаменљиво 

средство за стварање друштва. 

 

Радован Илић 

 

 

Крајњи циљ сваког уметничког чина 

јесте пут до другога. 

 

Уметност настаје у грчу трагања. 

 



483 
 

Уметност се не може научити, али се 

може учити. 

 

И у уметности и у режији као и у 

сваком другом облику друштвеног 

живота ми можемо да захтевамо од 

других само оно што себи допуштамо. 

 

Радослав Лазић 

 

 

Сликарство и скулптура су гимнатсика 

за око, која припрема човека за танчине и 

реткости свога стварања. 

 

Р. В. Емерсон 

 

 

Једина права правила у уметности су 

правила која сами себи откривамо. 

 

Ричард Болеславски 

 

 

Сваки пут кад погледате неко 

уметничко дело, ви добијате прилику да 

измените свој поглед на свет. 

 

Сајмон Г. Браун 

 

 

Белина у себи садржи све боје. Како ће 

је ко одшкринути и коју ће боју изабрати 

из понуђене палете у белом, ствар је 

питања које себи постављамо. Заправо, 

живот нам свима поставља иста питања. 

Ми смо одговорни да дајемо одговор. На 

иста питања даћемо различите одговоре. 

У томе је лепота постојања. У томе је 

палета људског постојања. 

Светлана Станковић 

Енергија уметности је неисцрпна. Од 

уметничког дела може се позајмити 

енергија и не мора се вратити. 

 

Уметност је побуна против поретка, 

као што је поредак побуна против 

слободе. 

 

Уметност се никада не бави стварима, 

она се бави човеком, његовим бићем, 

његовом суштином. Фантазијски елемент 

се односи на опипљиву стварност, не на 

човека. Човек је тај који својим делањем 

одређује себе самог, а што се то одражава 

као створени свет, то је сасвим друга 

ствар. Зато у научној фантастици 

фантазијски елемент има споредну 

улогу, отуда и толика разноликост 

фантастичних светова, у распону од 

пљунуте садашњости до потпуно 

несхватљиве будућности. Оно што се, 

међутим, не мења јесте — човек. 

У уметности, па тако и у научној 

фантастици, увек постоје две врсте 

носилаца акције — потрошни и 

непотрошни. Потрошни је онај којем је 

потребна протеза, продужегак, додатна 

снага или орган, како би превладао 

физичке препреке. Он се троши у сукобу. 

Непотрошни субјект је онај који 

ситуацију разрешава разумевањем, на тај 

начин он превазилази наметнута 

ограничења. Није то просто лукавство 

ума већ особина да се не буде афициран 

— сама слобода у људи уопште није 

одлучујући моменат у борби добра и зла. 

Та слобода да се бира између ове две 

крајности не произлази из етоса. Етос 

нуди једну другу врсту слободе, оне 

слободе која узноси. 

Слободан Шкеровић 
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Уметност је животна потреба, велика 

независна реалност, магијска моћ. 

 

Уметност је покушај да се на видљиви 

свемир примени највиша правда. 

 

Уметност покушава да нађе у свемиру, 

у материји колико и у чињеницама 

живота, оно што је фундаментално, 

трајно, основно. 

 

Сол Белоу 

 

 

Уметност треба волети у себи, а не 

себе у уметности. 

 

Станиславски 

 

 

Уметност никад не прима свет каквим 

га је нашла, нити га оставља таквим. 

 

Тин Ујевић 

 

 

Трагање за оригиналношћу један је од 

првих принципа уметности. 

 

Хенрик Јурковски 

 

 

Врата Муза су отворена (уметност је 

свима приступачна). 

 

Уметност је дуга, живот је кратак. 

 

Уметност је супарница природе. 

 

Хипократ 

 

Уметност је отмена и тајна игра. 

 

Уметност треба да буде попут Итаке – 

састављена од зелене вечности, а не од 

серије чуда. 

 

Х. Л. Борхес 

 

 

Оно што уметност нуди је простор у 

којем дух може да дише. 

 

Џон Апдајк 

 

 

Свако уметничко дело продире у наше 

биће и мења га. 

 

Уметност – реч је о оностраном 

сусрету који нам поручује: „Промените 

свој живот”. 

 

Џорџ Стајнер 

 

 

Уметност је… вечна као и сам живот. 

 

Шаљапин 

 

 

Уметност је десна рука природе. 

Природа је створила само бића, а 

уметност људе. 

 

Шилер 
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Фантазија 

 

 

Фантазија лети, ум пипа; фантазија 

иде преко ствари, ум кроз ствари. 

 

Божидар Кнежевић 

 

 

Фантазија је врлина од највеће 

вредности. 

 

Владимир Иљич Лењин 

 

 

Фантазија је оно по чему се човек 

разликује од животиње. 

 

Јакуб Арбес 

 

 

Без фантазије нема великих људи ни 

великих дела. 

 

Калман Миксзат 

 

 

Фантазија, то није замишљати нешто 

што ствари нису, него учинити нешто 

што би тек могло бити. 

 

Карел Чапек 

 

 

Уметникова фантазија је реалност 

лепша од обичне реалности. 

 

Мери Еш Шалом 

 

 

 

Фантастика 

 

 

Фантастика – светски подземни ум. 

 

Бобан Кнежевић 

 

 

Фантастично не постоји само по себи. 

Оно није одвојено од стварности, већ јој 

припада и распростире се на све. 

 

Зигфрид Ленц 

 

 

Фантазија је недисциплинована 

стварност. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Суштина магичног реализма је вера у 

чудо и чудесно. 

 

Хенрик Јурковски 
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Цитирање 

 

 

Цитирање је наставак разговора из 

прошлости како би се дао контекст 

садашњости. 

 

Цитирати значи добро размислити о 

ономе што је претходно речено. 

 

Цитирати значи користити 

Вавилонску библиотеку. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Треба бити разборит читалац да би се 

разборито и добро цитирало. 

 

А. М. Алкот 

 

 

Писати историју значи цитирати је. 

 

Валтер Бењамин 

 

 

Неколико темељно научених цитата 

украшавају читавог човека. 

 

Хајне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читалац 

 

 

Читалац је највећа награда за писца. 

 

Читалац је сукреатор књиге коју листа, 

ишчитава, јер, управо његово схватање, 

тумачење, додаје додатни обол, ако не и 

животност књизи, попуњава празан 

простор, маргине које је аутор оставио за 

њега. 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Полице књига које нисмо написали, 

попут оних које нисмо читали, протежу 

се у таму до најудаљенијих места 

универзалне библиотеке. Увек се 

налазимо на почетку слова А. 

 

Сваки текст добија свог читаоца. 

 

Сваки читалац извлачи добит из 

финог баланса између знања и незнања, 

сећања и заборава. 

 

Сваки читалац је или луталица која 

застајкује или путник који се вратио 

кући. 

 

Сваки читалац је само једно поглавље 

у књизи живота и ако не пренесе знање 

другима, књигу живу покопава. 

 

Сваки читалац проналази чари којима 

присваја страницу која магијом постаје, 

као да је до тад још нико није прочитао, 

свежа и неоскврнута. Библиотеке су 

ризнице и ковчези с благом тих чари. 
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Читалац може постати књига из које 

могу читати и он и други. 

 

Читалац мора научити читати. 

 

Читаоци књига проширују или 

усмеравају заједничку функцију свима 

нама. 

 

Читаоци покушавају у запањујућем 

сазнању које читање понекад пружа – да 

пронађу разумевање. 

 

Алберто Мангел 

 

 

Каквог желим читаоца? 

Најнепристраснијег, који заборавља на 

мене, на себе и на свет и који живи само у 

књизи. 

 

Гете 

 

 

Нема раја за читаоца којем је досадно, 

ни оправдања за монотону литературу 

која га не интригира, не уздиже и не 

пружа му радост и бекство које права 

уметност увек даје. 

 

И. Б. Сингер 

 

 

Читалац има способност поновног 

стварања прошлости. 

 

Луиза Лабе 

 

 

 

Останимо захтевни читаоци, прави 

правцати књижевни планинари. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Читатељ старога кова, који је навикао 

листајући књигу уживати у читању, 

враћати се на прочитано, промишљати и 

ишчитавати смислове које није пре 

запазио, такав читатељ и у новим 

медијима тражи исто. 

 

Татјана Шалер-Олујић 

 

 

Читаоци читају да би побегли од 

непријатне стварности у свој затворени 

свет маште. 

 

Тијана Тропин 

 

 

Читалац захтева да га заварамо 

пријатним лажима. Ипак, дела која 

опстану у памћењу човечанства управо 

су она која обухватају људску драму у 

потпуности и која се не клоне доказа о 

неизлечивој усамљености у којој свако од 

нас мора да се суочава са својом 

судбином све до смрти, коначне 

усамљености, јер на крају сви морамо да 

умремо сами. 

 

Франсоа Моријак 
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Читање 

 

 

Читам јер морам и јер ме читање 

забавља... 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Знамо да читамо и онда када 

искључујемо неверицу; знамо зашто 

читамо, чак и онда када не знамо како, 

задржавајући у нашем уму истовремено, 

такорећи, текст из маште и чин читања. 

Читамо да бисмо дошли до краја, ради 

приче. Читамо, не да би га досегли већ 

ради самога читања. Читамо 

претражујући, попут паса трагача, 

несвесни нашег окружења. Читамо 

растресено, прескачући странице. 

Читамо презриво, с дивљењем, 

занемариво, љутито, страствено, завидно, 

горљиво. Читамо у изливима изненадног 

ужитка, не знајући шта је изазвало тај 

ужитак... Читамо незналачки. Читамо 

спорим, дугим покретима, као да 

лебдимо у свемиру, у бестежинском 

стању. Читамо пуни предрасуда, злобно. 

Читамо великодушно, оправдавајући 

текст, попуњавајући празнине, 

исправљајући грешке. А понекад, кад су 

нам звезде наклоњене, читамо у једном 

даху, с језом као да је неко „прошетао по 

нашем гробу“, као да се памћење 

изненада ослободило из места дубоко 

закопаног у нама. Препознамо нешто 

што пре никада нисмо познавали, или 

нешто што смо нејасно осећали као 

трептај или сенку, чији се сабласни обрис 

диже и враћа у нас пре него што га 

видимо, остављајући нас старијима и 

мудријима. 

 

Има онолико различитих читања 

текста колико има читалаца. 

 

Ми смо оно што читамо. 

 

Могао бих можда живети без писања. 

Мислим да не бих могао живети без 

читања. 

 

Можда је ово разлог зашто читамо и 

зашто се у моментима таме враћамо 

књигама: да пронађемо речи за оно што 

већ знамо. 

 

Невидљиво, несвесно, текст и читалац 

се преплићу, стварају нове нивое 

значења, тако да сваки пут кад 

присилимо текст да нешто даде тиме што 

га гутамо, истовремено се нешто друго 

роди испод тога што још нисмо схватили. 

Због тога, непрестано поново пишући и 

поново објављујући своје песме – никакво 

читање не може никада бити коначно. 

 

Неко друштво може постојати – многа 

одиста постоје - без писања, али ниједно 

не може постојати без читања. 

 

Не може свако читати под отвореним 

небом. 

 

При светлости читамо, у тами 

разговарамо. 

 

Сви ми читамо сами себе и свет око 

себе да бисмо летимично опазили шта 

смо и где смо. Читамо да бисмо разумели 

или почели разумевати. Не можемо без 
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читања. Читање, готово као и дисање, 

наша је битна функција. 

 

Текст који читамо добија, ван 

дословног смисла и књижевног значења, 

и пројекцију нашег сопственог искуства, 

сенку, такорећи, онога што ми јесмо. 

 

Читање је активност која не може 

никад да се заврши. 

 

Читање је ритуал поновног рађања. 

 

Читањем можемо преобразити неко 

место. 

 

Читање почиње очима.  

 

Алберто Мангел 

 

 

Иритира ме помисао да други 

сматрају читање некаквом рекреативном 

активношћу, нечим што се ради о 

празницима или на одмору. Они уживају 

у лаком флерту са књигама, док сам ја са 

њима у браку. 

 

Понекад налетим на неку књигу која је 

толико изванредна, да желим да задржим 

доживљај њеног читања само за себе. 

Чини се да таква књига даје читаоцу 

огромну предност, чини га пожељнијим, 

духовитијим или дубокоумнијим од оних 

који је нису прочитали. 

 

Анатол Бројар 

 

 

Требате се навикнути, када читате 

књиге, да више пазите на смисао него на 

речи, да се усредсредите на плод, а не на 

лишће. 

 

Анонимни средњовековни преписивач 

 

 

Идеје које су ми промениле живот 

добила сам читајући. 

 

Бел Хукс 

 

 

Ко чита било шта већ је по томе далеко 

изнад онога који ништа не чита. 

 

Бјелински 

 

 

Када год читаш добру књигу, негде на 

свету се отворе врата да пусте унутра још 

светла. 

 

Вера Назариан 

 

 

Шта је друго читање до разговор у 

тишини. 

 

Волтер Севиџ Лендор 

 

 

Никад не бих читао књигу када би 

било могуће за мене да разговарам пола 

сата са човеком који ју је написао. 

 

Вудроу Вилсон 

 

 

Читај да би живео. 

Гистав Флобер 
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Када вам се у животу деси неки 

изузетан догађај, склони сте да са 

неприродном јасноћом запамтите све 

детаље који су за њега остали везани. 

Памтите облике и звуке који се нису 

непосредно односили на ту појаву већ су 

лебдели негде на периферији искуства. 

То се може догодити чак и када први пут 

читате неку изузетну књигу – ону која вас 

узнемири и натера на размишљање. 

Памтите где сте је читали, у којој соби, ко 

је био у близини. 

 

Глорија Совеј 

 

 

Читање је непрекидан процес 

прилагођавању, својеврсно учење о себи, 

налажење себе чак и тамо где се нисмо 

надали да ћемо се пронаћи. 

 

Давид Албахари 

 

 

Читање чини могућим разговор кроз 

време и простор. 

 

Изидор Севиљски 

 

 

Без обзира на то колико страница учен 

човек прочита, никада не сме заборавити 

да још није дошао ни до прве странице. 

 

Исак Леви 

 

 

Слушамо људе и читамо књиге како 

бисмо били спремни када се прави 

проблем појави. 

Јамамото Цунетомо 

Постоји и већи грех од спаљивања 

књига. А то је не читати књиге. 

 

Јосиф Бродски 

 

 

Искуство читања романа има извесна 

својства која нас подсећају на 

традиционално схватање митологије. 

Оно се може посматрати као вид 

медитације. Читаоци морају да живе са 

једним романом данима, или чак 

недељама. Он их уводи у неки други свет, 

који је паралелан са њиховим 

свакодневним животом, али је одвојен од 

њега. Они савршено добро знају да то 

фиктивно царство није „стварно”, а ипак, 

док читају роман, оно постаје заносно 

уверљиво. Један снажан роман постаје 

део нашег залеђа и то место задржава 

дуго пошто одложимо књигу. Реч је о 

игри привида која, као јога или верска 

светковина, укида границе простора и 

времена и увећава нашу способност 

саосећања, тако да смо у стању да се 

уживимо у животе и туге других. Он нас 

учи самилости, способности да 

,,саосећамо“ са другима. И, као и у 

случају митологије, сваки важан роман 

може да доведе до нашег преображаја. 

Ако му то допустимо, он може да нас 

промени заувек. 

 

Карен Армстронг 

 

 

Три дана немој читати књиге и твоје 

ће речи изгубити лепоту. 

 

Кинеска пословица 
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Најкориснија, најнесебичнија, 

најскупља ствар даје нам се бесплатно. 

Читање. 

 

Слово, реч, читање, обогаћују и 

оплемењују душу. Човек читањем постаје 

бољи за себе, себи, у себи. 

 

Лаза Лазић 

 

 

Човек не постаје добар и паметан ако 

чита много, него ако много и често чита 

добре ствари. 

 

Лутер 

 

 

Читање је учење. 

 

Мао Цетунг 

 

 

Можда нисмо ниједан дан нашег 

детињства проживели тако потпуно као 

дане за које смо веровали да су прохујали 

а да их нисмо живели, дане које смо 

провели с неком драгом књигом. 

 

Читање је разговор са знатно 

мудријим и занимљвијим људима од 

оних које имамо прилику да упознамо 

око себе... Оно што суштински разликује 

књигу и пријатеља не налази се у њиховој 

већој или мањој мудрости него у начину 

на који се комуницира с њима - читање, 

супротно од разговора, за свакога од нас 

састоји се у томе да примимо 

саопштавање неке друге мисли, али да 

останемо сами, то јест да наставимо да 

уживамо у интелектуалној моћи какву 

доноси самоћа, а коју разговор истога 

трена расипа, да наставимо да се 

надахњујемо и да останемо усред 

плодног рада самог духа. 

 

Читање је на прагу духовног живота; 

оно нас може увести у њега, али га не 

саздаје. 

 

Све док је читање за нас подстрек чији 

нам чаробни кључеви дубоко у нама 

отварају врата боравишта до којих иначе 

не бисмо умели да допремо, његова улога 

у нашем животу је спасоносна. 

 

Читање је пријатељство... атмосфера 

овог чистог пријатељства јесте тишина, 

чистија од речи. 

 

Марсел Пруст 

 

 

Реци ми шта читаш и ја ћу ти рећи ко 

си. 

 

Мартин Хајдегер 

 

 

Читам и решавам ове књижевне 

укрштенице и као да сам у најлепшем 

сну! 

 

Милан Р. Симић 

 

 

У писца треба ући, „настанити се у 

њему“. То је прави пут за разумевање 

песника. 

 

Чита се штампа, порука, буквар, 

кувар, приручник, огласна табла, 
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саобраћајни знак… Чита се књига. Дакле, 

може се читати много тога и на 

различите начине. Но исто тако поред 

читања постоји и (не)читање. Концепт 

(не)читања теоријски је разрадио, између 

осталих, и Пјер Бајар у књизи „Како да 

говоримо о књигама које нисмо 

прочитали?“. Пјер Бајар разликује 

неколико форми (не)читања. Постоји 

категорија књига за које смо чули, потом 

оних које смо прочитали али заборавили, 

као и оних које смо само прелистали. Све 

те категорије могу се означити као 

(не)читање. Бајар указује како и о 

непрочитаним књигама можемо 

конструктивно полемисати или ако не 

конструктивно онда само полемисати. 

Такође, сматра да је неопходно да 

појединци признају сами себи, а и 

другима да некад (не) читају и да би 

требало да се ослободе кривице и 

притиска које намеће друштво и култура 

кроз нетолерисање (не)читања. У 

друштву постоји прећутно правило како 

се књиге морају у целости читати, да се 

морају прочитати не би ли се о њима 

иоле ваљано говорило, као и да постоје 

текстови и књиге које сваки појединац 

мора прочитати како се не би обрукао. 

Полазећи од тих уочених принуда у 

западној култури и друштву, Пјер Бајар 

настоји да их релативизује и 

деконструише показујући да се о 

књигама може  конструктивно говорити 

чак и када нису у целости прочитане и да 

бити културан и образован не мора 

нужно подразумевати читање свих дела у 

целости, већ способност оријентације 

међу мноштвом дела и наслова. Умеће је, 

заправо, да се одређена књига стави у 

контекст других, њој сличних и 

различитих књига. „Већина разговора о 

некој књизи не односи се на њу како се 

наоко чини, него на једну много већу 

целину која обухвата све значајне књиге 

на којима у датом тренутку почива 

културна сцена. Управо та целина коју ћу 

одсад називати колективном 

библиотеком, представља оно што је 

заиста важно, јер се наше овладавање 

њом налази у средишту сваког дискурса 

о књизи.“ 

Врло корисне констатације о процесу 

читања и потребама које се задовољавају 

читањем изнете су у чланку Јадранке 

Божић „Антропологија књиге и 

књижевности“. Према мишљењу 

ауторке, читањем се задовољавају 

најразличитије културне потребе. 

Ауторка указује и како читање није 

механичка операција, јер читалац 

вршећи избор, уносећи своје искуство у 

процес читања, даје мисаоном садржају, 

насталом кроз читање знакова, њему 

својствено, специфично и ново значење. 

„Читалац свим својим бићем учествује у 

чину читања, уносећи у тај чин сву своју 

културу, сва своја тренутна психолошка 

расположења; пишчева порука мења се 

дакле, у зависности од психичког склопа 

појединог човека. Анкете су показале да у 

једној књизи читаоци запажају само оно 

што има неке везе с њима.“ 

Теоретичари књижевности као што је 

Антоан Компањон дефинисали су важне 

теоријске премисе о књижевним 

елементима као што су дело, аутор, језик, 

референт, итд. Стога приликом 

проучавања тематике читања, дела 

теоретичара књижевности се јављају као 

незаобилазна литература. „Читање је 

емпиријско, пројективно, 
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идентификационо!“ „Читатељ тексту 

приступа са својим нормама и 

вредностима.“ 

 

Милена Голубовић 

 

 

Сви који кажу да имају само један 

живот за живети, не знају како да читају 

књигу. 

 

Непознат аутор 

 

 

Човек чита да би постављао питања. 

 

Оскар Вајлд 

 

 

Читање је најбоље учење. 

 

Пушкин 

 

 

Великим песницима је својствена 

мудрост човечности, која надмашује 

сваки њихов таленат. 

 

Добру књигу чини добар читалац. 

 

Читање књиге ствар је приватности и 

осаме. Њихова саопштења не треба 

давати или узимати уснама и крајем 

језика, већ сјајем образа и куцањем срца. 

 

Ралф Валдо Емерсон 

 

Читање обогаћује садашњост и 

актуелизује прошлост; памћење 

продужава та својства у будућност. 

Ричард де Фурнивал 

Није учен онај ко чита књиге, већ онај 

ко зна шта чита. 

 

Румунска пословица 

 

 

[У читању прозе] наше стварно 

уживање у стваралачком раду произлази 

из ослобађања напетости у нашем уму... 

 

Сигмунд Фројд 

 

 

Свет је пун трећеразредних писаца, 

али и трећеразредних читалаца. 

 

Стен Барстоу 

 

 

За читатеље постоји милион 

аутобиографија, јер нам се чини да 

налазимо, у књизи за књигом, трагове 

наших живота. 

 

Стен Перски 

 

 

Узми књигу и прогутај је! (Читај брзо и 

пажљиво!) 

 

Чувај се човека који је прочитао само 

једну књигу (Библију). 

 

Теренцијан Мавар 

 

 

У причи увек постоји читалац, и тај је 

читалац темељни састојак не само 

процеса приповедања, него и саме 

приповетке. 
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Сваки је текст лења машина, који од 

читаоца тражи да обавља део његових 

задатака. 

 

Нећемо престати да читамо 

приповедне измишљотине, јер у њима 

налазимо формуле којима осмишљавамо 

своје постојање. 

 

Умберто Еко 

 

 

Када читамо роман, било који роман, 

мора нам бити савршено јасно да је све то 

бесмислица и онда, док читамо, да у све 

то поверујемо. Коначно, када га 

завршимо, можемо открити – ако је у 

питању добар роман – да смо мало 

другачији пре него што смо га 

прочитали, да смо се мало изменили, као 

да смо срели ново лице, или прешли 

улицу коју никад пре нисмо прешли. 

Али веома је тешко изразити шта смо 

тачно научили, како смо се променили. 

 

Урсула Легвин 

 

 

„Реци ми шта читаш, па ћу ти рећи ко 

си“, то је истина, али боље ћу те упознати 

ако ми кажеш шта наново читаш. 

 

Франсоа Моријак 

 

 

Време за читање је увек украдено 

време. То је без сумње разлог због којег се 

метро сматра највећом библиотеком на 

свету. 

 

Франсоа Саган 

Морамо читати само оне књиге које 

нас гризу и убадају. 

 

Човек чита да би постављао питања. 

 

Франц Кафка 

 

 

Човеку треба отприлике две године 

како би научио да говори и отприлике 

педесет година како би научио да ћути. 

 

Хемингвеј 

 

 

Не треба читати да бисмо заборавили 

себе и свој свакидашњи живот, него, 

напротив, да бисмо га свесније поново 

узели у чврсте руке. 

 

Херман Хесе 

 

 

Никада не суди о књизи по филму. 

 

Џ. В. Иган 

 

 

Човек може итекако очекивати да 

постане јачи путем хране и мудрији 

путем сталног читања. 

 

Џереми Колијер 

 

 

Књижевност открива оно што 

стварност скрива. 

 

Џесмин Вест 
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Неће ти помоћи књига коју ниси 

читао. 

 

Џим Рон 

 

 

Читач живи хиљаду живота пре него 

што умре. Човек који никад не чита живи 

само један. 

 

Џорџ Р. Р. Мартин 

 

 

Не знам ниједан проблем који сат 

времена читања није ублажио. 

 

Шарл Луј д' Секонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо 

 

 

Превише се чудимо ономе што ретко 

виђамо, а премало ономе што видимо 

сваког дана. 

 

Генлис 

 

 

Чудо је почетак мудрости. 

 

Грчка пословица 

 

 

Највеће је чудо што нам истинска, 

права чуда могу постати тако 

свакодневна. 

 

Лесинг 

 

 

Чудо не постоји за онога који се не 

може чудити. 

 

Марија фон Ебнер-Ешенбах 
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ДУХОВИ СЛОБОДЕ 

 

  Народне мудрости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност може 

да буде моћна као сам 

живот. Може да буде 

наше пророчанство. 

Може да нас надахне да 

променимо свет и 

подари нам утеху, наду, 

страст и снагу потребне 

за борбу за бољу 

будућност нас самих, као 

и читавог човечанства. 

Само треба да наставимо 

да читамо и дозволимо 

големој моћи 

књижевности да нам 

прожме срца и поведе 

нас на сопствено 

путовање. 

Веред Коен-Барзили 
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A 

 

 

Ако будеш ишао и ишао, стићи ћеш 

куд си наумио. 

 

Ако будеш много питао, сазнаћеш оно 

што ти треба. 

 

Ако будеш радио, бићеш и срећан. 

 

Ако будеш шкрта, нећеш бити срећна. 

 

Ако вам неко учини добро, морате му 

добрим вратити. 

 

Ако видиш старијег од себе и не 

укажеш му поштовање, твоје правилно 

обучавање пропада. 

 

Ако видиш човека изванредне 

мудрости и доброте и не цениш га, 

немаш велику црту људскости. 

 

Ако желиш да поново постанеш 

срећан, свој јад повери достојном слузи, 

побожној жени, моћном господару и 

пријатељу. 

 

Ако живите одвојено, непријатељ ће 

вас лако појединачно победити. 

 

Ако заволиш сову, не треба ти рајска 

птица. 

 

Ако и није невоље, ти ћеш је сам 

навући! 

 

Ако је господар подједнако милостив 

према својим потчињенима, ревност 

најбољих међу њима брзо се гаси. 

Ако је жена зле ћуди – нико с њом 

неће изаћи на крај. 

 

Ако је знање потребно краљевићу, оно 

је потребно и свештенику. 

 

Ако је краљ луд и сви поданици морају 

бити луди. 

 

Ако је непријатељ јачи, покори му се; 

ако је јунак, посвађај га с другим; ако је 

слабији, поткупи га; ако је једнак теби, 

примени снагу. 

 

Ако је проврело, није покипело. 

 

Ако је суђено, смрт ће ме дограбити ма 

где се нашао. 

 

Ако је човек дисциплинован, искрен, 

мудар, и постојан, постоји ли нешто што 

он не може да досегне? 

 

Ако је човек мудар треба да се клони 

онога што није његова брига. 

 

Ако је човек сам себи драг, нека 

пажљиво над собом бди. 

 

Ако кара, убити те неће. 

 

Ако краљ зна да направи разлику 

између својих слугу, говорећи „Овај је 

мудар, овај је веран, овај је и једно и 

друго, овај је глуп“ – стиче обиље слугу. 

 

Ако ми је судбина таква – пашћу на 

земљу и смрскаћу се! 

 

Ако ми је суђена казна, онда ја нећу 

бежати од ње. 
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Ако младост и лепота прелазе у 

старост, са старошћу се зато стиче 

мудрост. 

 

Ако мудри саставе план, он се мора и 

остварити. 

 

Ако мудрост то налаже, непријатеља 

треба и на леђима носити. 

 

Ако не будеш много спавао и 

беспосличио, сачуваћеш свој живот. 

 

Ако неко има много пријатеља, бар 

један ће му у тешком положају помоћи. 

 

Ако немаш радости у срцу, погинућеш 

од муке. 

 

Ако не посејеш, не мож’ да жањеш. 

 

Ако нећеш милом, ти ћеш силом. 

 

Ако се драгуљ, довољно вредан да се 

скује у накит од злата, скује у лим, он се 

неће због тога пожалити и даље ће 

блистати. 

 

Ако се запуши сто пукотина, отвориће 

се једна. 

 

Ако се затвори сто врата, отвориће се 

једна. 

 

Ако се мала ватра на време не угаси, 

она све унаоколо може да захвати. 

 

Ако се на мржњу одговори мржњом, 

како ће се мржња свршити? 

 

Ако се не макнеш од прага, нећеш 

много ни видети. 

 

Ако се петљате са ђаволом, пазите се 

његових канџи. 

 

Ако се човек плаши да буде одлучан, 

стицање знања за њега нема ни најмањег 

ефекта. 

 

Ако своме ближњему наудимо пре 

подне, сами ћемо настрадати после 

подне. 

 

Ако си гладан, најбоље је да спаваш. 

 

Ако си добар можеш још и срећан 

човек бити. 

 

Ако си искрена са мном и ако су твоје 

побуде добре, оне ће говорити саме за 

себе, а ако су зле – осудиће себе. 

 

Ако си слаб и сиромашан, нико за 

тобом не заплака, а ако си леп и богат – 

сви те воле. 

 

Ако скинеш главу са рамена, мислиш 

да ће она прирасти? 

 

Ако смо и браћа, нису нам кесе сестре. 

 

Ако снагу у гневу трошимо, зло ће 

бити. 

 

Ако су вам мајке душу изгубиле 

немојте ви! 

 

Ако судбина жели другачије, онда ће 

тако и бити, и ништа се не може против 

тога. 
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Ако су ти људи учинили добро, то 

памти; ако си ти људима учинио добро, 

то заборави. 

 

Ако те обаспу увредама они у којих је 

богатство дика, ти их победи праштањем. 

 

Ако ти мисли буду лепе, све ће ти 

добро ићи и глатко тећи. 

 

Ако ти неко каже да је гладан јачи од 

ситога – немој му веровати. 

 

Ако ти неко каже да је глад боља од 

ситости, немој му веровати. 

 

Ако ти неко каже да је пешак бржи од 

коњаника – немој му веровати! 

 

Ако ти неко каже да је ропство боље од 

слободе, немој му веровати! 

 

Ако ти неко каже да је сиротиња боља 

од богатства, немој му веровати. 

 

Ако ти срећа окрене леђа, лати се 

мотике. 

 

Ако ће се живети, мора се и радити. 

 

Ако умрем, шта мари, само сам човек 

и ништа више. 

 

Ако хоћете да ми помогнете, немојте 

ми сметати! 

 

Ако храбри бејаху, сутра ће славни 

постати. 

 

Ако човек истински воли своју земљу, 

онда је он мора знати заштитити од 

непријатеља. 

 

Ако човек није стекао богатство, треба 

да се потруди да га стекне; када га стекне, 

на њега треба будно да мотри; када га је 

сачувао, увек трба да га увећава; када га је 

већ доста увећао, треба да га подари 

особама које га заслужују. 

 

Ако човек себе начини онаквим 

каквим учи друге да постану, онда ће, 

сам ваљано обуздан, умети да обузда 

друге. 

 

Ако човек у својим устима има два 

језика, ко ће му веровати? 

 

Ако човек чини грех, нека га не чини 

поново. 

 

Ако човек чини добро дело немарно, 

онда његов дух ужива у злу. 

 

Ако човек увреди безазленог, чистог и 

невиног човека, зло ће пасти на главу те 

будале као прегршт прашине кад се баци 

против ветра. 

 

Ако човек учини добро, нека га 

поново учини. 

 

Ако шта имаше то само себе имаше! 

 

А шта је љепше од славе Божје и од 

вечере с правдом стечене? 
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Б 

 

 

Баш се огладни кад луташ шумом. 

 

Бдиј над сопственим мислима. 

 

Без ближњега својега и без људи нема 

ништа. 

 

Без жене је празна кућа домаћинова. 

 

Без знања нема мишљења, без 

мишљења нема знања. 

 

Без муке нема науке. 

 

Безначајан човек се узрујава и око 

најобичније ситнице. 

 

Без одлучности нема успеха. 

 

Без позива људи долазе. 

 

Без рада нема благостања. 

 

Без растанка нема ни састанка. 

 

Без судњега дана нема смрти, па нек' 

прича куј шта 'оће. 

 

Без чаролијских заклињања, без 

појања, знања и икаквог образовања, 

жене су кадре у трен ока да преваре 

човека који је сама ризница знања. 

 

Без части ми не вреди живот. 

 

Беспослени и лакомислени људи 

свагди има. 

 

Бистра памет више вреди него велика 

снага. 

 

Бити генерал након битке, 

најокрутнија је повластица. 

 

Бити ковач своје среће. 

 

Бити употпуњен у души, то је пут 

мудраца. 

 

Биће што има да буде. 

 

Благи воњ добрих људи путује чак и уз 

ветар. 

 

Благи су ветрови оном ко иште 

морални ред. 

 

Благо као груменчић дође, као 

прашина оде, а човека само растужи. 

 

Благо клизи ко песак кроз прсте. 

 

Богаташи као богаташи, срца немају. 

 

Богаташи не знају шта је беда. 

 

Богаташи никад нису добронамерни 

према сиротињи. 

 

Богаташи су често такви – охоли и 

шкрти. 

 

Богате невесте не расту као гљиве 

после кише. 

 

Богат као краљ. 

 

Богатство доноси много невоља. 
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Богатство и племенитост не иду 

заједно. 

 

Богатство је лепо, али је слобода још 

лепша. 

 

Богатство не краси човека. 

 

Богатство рађа похлепу. 

 

Богатство се стиче и растиче. Али 

знање које се стекне – остаје увек имање. 

 

Богатство треба паметно трошити. 

 

Богатство уништава неумне ако се не 

посвећују другој обали. 

 

Богатство у рукама добра човека на 

добро је свима, као плодна воћка која 

рађа усред села. 

 

Богатство човека чини снажним, 

богатство га чини ученим. 

 

Богатству дарежљивих нема краја. 

 

Бог брине за будале. 

 

Бог даје хлеба онима који немају зубе. 

 

Бог је створио време, а човек журбу. 

 

Бог још никога није сасвим напустио. 

 

Бог нек је с онима што не знају! 

 

Бог ником дужан не остаје. 

 

Бог се брине за будале! 

 

Богови и срећа напуштају само оне 

људе и народе који нису у стању да се 

побуне против недаћа своје судбине. 

 

Богови напуштају само оне који имају 

робовску душу. 

 

Богови не журе са осветом. 

 

Бог све доведе на своје место пре или 

касније. 

 

Божјак који завиди другима никада 

неће стећи душевни мир. 

 

Болан здравог носи. 

 

Болно је видети што је неугодно. 

 

Боља је мудрост од снаге и величине. 

 

Боље да јастреб влада окружен 

гусанима, него гусан окружен 

јастребовима. 

 

Боље злато и поиздерато, него сребро 

изнова ковато. 

 

Боље је делати него скрстити руке. 

 

Боље је добро, него лепо. 

 

Боље је живети сам: с неумнима нема 

друговања. 

 

Боље је и бити евнух него јурити туђу 

жену. 

 

Боље је и живети на милостињи, него 

уживати у имовини отетој од других. 
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Боље је имати паметна непријатеља, 

него глупа пријатеља. 

 

Боље је и ћутати него причати лажи. 

 

Боље је један дан живота човека врла и 

мисаона него стотину година човека 

опака и необуздана. 

 

Боље је убити оца рођеног, брата, 

друга па и сина, него допустити да то 

они учине. 

 

Боље нам је погинути, нег' срамотно 

данас побјегнути. 

 

Боље се пролази са добрим пријатељем 

који је заспао са главом положеном на 

кревет у пламену, или који је од змија 

начинио свој кревет, него са оним који је 

овисник о злу. 

 

Боље ти је изгубити главу, него своју 

огр'јешити душу. 

 

Боља је добра штедња него рђаво 

течење. 

 

Боља је правда него кривда! 

 

Боље је и удовац бити него с ђаволом 

живети! 

 

Боље ти је бити богат него сиромах. 

 

Боље ти је бити паметан него глуп. 

 

Боље ти је бити сит него гладан. 

 

Боље гробом него сиромахом. 

 

Боље да претекне него да нема. 

 

Боље је бити и глуп, него непоштен. 

 

Боље је да човек из дубине земље буде 

уздигнут до сунца, него да с неба падне 

на земљу. 

 

Боље је десеторицу кривих не казнити 

него једног невиног осудити. 

 

Боље је изгубити и око, него живот! 

 

Боље је радити него просити. 

 

Боље је с истином изаћи на сунце. 

 

Боље је часно подлећи, него живети 

под срамотом извршена нечасног дела. 

 

Боље на поду хркати, но напољу 

шмркати. 

 

Боље радост него богатство. 

 

Бољи је један дан човека мудра и 

мисаона него стотину година човека 

неука и необуздана. 

 

Бољи је један дан човека чврсте снаге 

него стотину година човека беспослена и 

слаба. 

 

Борје на врху планине, добро познаје 

гласове зоре. 

 

Брат стечен у пријатељским и мудрим 

разговорима дражи је од брата по млеку. 

 

Браћа ваља да се браћи нађу, а 

пријатељ пријатељу. 
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Браћи је место једном уз другог! 

 

Брз као мисао. 

 

Брз као муња. 

 

Будала која нема памети, направиће 

себи више штете него што би могао 

најзаклетији непријатељ. 

 

Будала не зна када почини зло дело. 

 

Будала ће и крај реке умрети од жеђи. 

 

Будале без схватања сами су себи 

најљући непријатељи. 

 

Будеш ли мушки испуњавао обавезе, 

сматраће те за доброг човека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

Важније је ваљаним понашањем 

непријатеља обрлатити, него осигурати 

приврженост пријатеља добрим 

поступцима. 

 

Важније је имати духа и памети макар 

у сиротињском оделу, него се разметати 

својим богатством. 

 

Важно је да правда буде на мојој 

страни. 

 

Ваља добро промислити пре него што 

се почне делати. 

 

Ваља избегавати непотребна дела, 

лоше пријатеље и опасног суседа. 

 

Ваља најпре имати ’тице у рукама, па 

онда и’ продавати. 

 

Ваљано не раде две ствари у исти мах. 

 

Ваља се мучити да се овога краткога 

века поштено живи. 

 

Ведрина је мати свеколике среће и 

пресреће. 

 

Велика је греота без нужде дирати 

животињу ни криву ни дужну. 

 

Велика музика не улази у ухо 

сељацима. 

 

Велика несрећа нагна човека и за 

сламку да се ухвати. 
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Велика шкртост и љубав према 

богатству воде у смрт. 

 

Велики грех учини човек кад прекрши 

задату реч. 

 

Величина знања састоји се у томе да се 

оно не може ни изгубити ни потрошити. 

Свако друго богатство није истинско 

богатство човека. 

 

Варалицу треба тражити у љубазном 

човеку; ако је тамо, то је ипак отров. 

 

Велики човек не губи присебност у 

невољи. 

 

Верујем само у оно што видим. 

 

Верујте да су гмизавци разумнији од 

свих вас који живите на сувом. 

 

Весео човек је увек и штедар. 

 

Веће благо – већа главобоља. 

 

Више ваља веровати очима него 

ушима. 

 

Вечерњи бес остави за јутро. 

 

Вештина се види на делу. 

 

Видети значи веровати. 

 

Видиш ли зло или добро, све окрени у 

своју корист. 

 

Вино је свакој болести лек. 

 

Ви сами сте господари себе, ви сами 

сте уточиште себе, стога кротите себе као 

што коњар кроти племенита коња. 

 

Ви старији сносите одговорност, али 

ће и нас млађе питати. 

 

Више вреди лукавство, него велика 

снага. 

 

Више глава више зна. 

 

Више је но лудост не умети 

разликовати добро од зла! 

 

Више се мудрости може наћи у 

дивљим брдима него у ма коме градском 

судији. 

 

Владање жена збуњује и оне који 

упознаше истину и који умеју ваљано да 

разлуче патњу од ужитка, победу од 

пораза, живот од смрти. 

 

Властите грешке је тешко уочити. 

 

Властитог себе победити боље је него 

све друге. 

 

Вода, иако врела, и даље гаси ватру. 

 

Вода коју крава пије, претвара се у 

млеко; а вода коју пије змија претвара се у 

отров. 

 

Вода ми је паре донела, нека их вода и 

однесе. 

 

Војска без вође је изгубљена. 

 

Војска је за многе добра школа. 
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Волим, брате изгубити главу, нег' 

љубити свој земљи душмана. 

 

Волим злату за малу дерату, него 

сребру изнова ковату. 

 

Волим неправду трпети него ли је 

чинити. 

 

Волимо своју децу, браћу и другове, а 

ипак их ваља напустити када се почну 

подавати непромишљеном пороку. 

 

„Волим те“ – тако је кратко, а ипак, 

тако је тешко рећи. 

 

Вредан је удивљења онај ко снагом 

воље влада над својим чулима. 

 

Вредан човек савладаће свако зло, али 

од лошег суседа горег зла нема. 

 

Време зацељује ожиљке сваке ране. 

 

Време је коса која покоси све што 

створимо. 

 

Време лети. 

 

Времена се мењају, свет се усавршава. 

 

Временом све истине на видело излазе. 

 

Време ће рећи. 

 

Врлина је као цвеће: може да расте и у 

корову! 

 

Врлине су праве врлине само за оне 

способне да их цене; када дотакну оног 

ко је без врлине, постају мане. 

Врлини добрих пропаст никад не 

прети. 

 

Вук длаку мења, али ћуд никад. 

 

Вук на вука ни по ноћи неће, ама хоће 

јунак на јунака. 
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Г 

 

 

Гвожђе се кује док је вруће. 

 

Где двоје једе, ту је и трећи сит. 

 

Где зид дижу – среће није! 

 

Где има бриге, ту најлакше дође 

напаст. 

 

Где је дима ту и ватре има. 

 

Где је ко у стању да се бори противу 

судбине и њених пресуда? 

 

Где је напаст - бежи. 

 

Где лаж руча, ту не вечера! 

 

Где недостаје вере, помаже лукавство. 

 

Где не можеш да пронађеш изврсност 

која цвета, али само за пролазни 

тренутак? Човек украшеног трајним 

достигнућима, међутим, тешко је 

пронаћи. 

 

Где се десна и лева страна не 

разликују, тамо нема места за разумна 

човека. 

 

Где се може пронаћи срећа у уживању, 

а да је нешто не поквари? 

 

Где се не може победити мачем, 

побеђује се умом. 

 

Где си видео да ружа цвета кад јој није 

време? 

Глава господара о верности слуге 

стоји. 

 

Гладан човек почини свакојаке грехе 

да дође до хране. 

 

Гладноме није до рада. 

 

Гладноме се и помије могу учинити 

као рајска храна. 

 

Глад очију нема! 

 

Глас о лепоти не зна за границе. 

 

Гледај право и не плаши се. 

 

Гледај своја посла! 

 

Гледај смрти у очи мирно и срчано. 

 

Гледај стаса и образа, с ким ћеш, брате, 

века вековати. 

 

Глупак не воли паметног, сиромах 

оног који се обогатио; порок не воли 

врлину, као што блудница не воли 

стидљиву жену. 

 

Глупак никад неће постати паметан. 

 

Глупаку је опасно давати савет. 

 

Говорити неистину велики је грех! 

 

Године иду. 

 

Године свакога окрзну: младоме 

додају, а староме одузму. 
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Господ често бди над онима који су без 

пријатеља. 

 

Грамзиви и безобзирни људи о својој 

глави раде. 

 

Грешке других лако се виде. 

 

Грешних има много, а честитих мало. 

 

Грубе шале пријатеља исте су што и 

издајства. 

 

Груби дијаманти друштва материјал 

су за употребу доброг човека. 

 

Губитак љубљених је зло. 

 

Губити време је лакше научити него 

радити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

Да би ратовао, довољан ти је лук и 

мач, али да би победио, мораш бити 

мудрији и лукавији од непријатеља. 

 

Да би се потчинила шума и река 

напунила водом, треба имати чисто срце. 

 

Давати савете веома је лако, а 

извршавати их веома је тешко. 

 

Давно било, сад се спомињало. 

 

Дај све од себе и пусти да бог уради 

остало. 

 

Дај ти мени данас, а сутра како буде. 

 

Далеко су једно од другога, и 

различитим воде циљевима, знање и 

незнање. 

 

Данас жив, а сутра мртав. 

 

Данас је нови дан, а сутра опет нови. 

 

Данас као јуче, а сутра као данас. 

 

Данас мени, сутра теби. 

 

Данашњи гнев остави за сутра. 

 

Да не има луда, како би мудри 

живили? 

 

Да није душе, живот би био милина. 

 

Да није имао толико памети, не би 

стекао толико добра. 
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Дан је за занат, а вече за песму. 

 

Дан многима изгледа као пука 

јединица времена. Али они који су 

схватили праву суштину ствари, 

препознаће у њему зуб који гризе стабло 

нашег живота. 

 

Дан по дан, време прохуја. 

 

Дан прође, а ноћ дође. 

 

Дан смртни бољи је него дан у који се 

ко роди. 

 

Дан твоје прозивке је близу. 

 

Дању ради, а увече се весели. 

 

Дарежљиви пријатељ бољи је од 

шктрог. 

 

Дар закона надмашује све друге 

дарове. 

 

Дар поклоњен особи која га није 

вредна изгубљен је дар. 

 

Дата реч се не гази! 

 

Два зла не чине добро. 

 

Два створа не могу подједнако да воле 

једно друго. Увек једно воли више, а 

друго мање. 

 

Две мерице брашна не трају вечно. 

 

Делај, ал' владај собом. 

 

Дела преступникова воде на пут зла. 

Дела су дела, а речи су речи. 

 

Деца богатих људи не морају носити 

товаре. 

 

Дичније је стрелицу нациљати на 

слона макар га и не погодили него је 

одапети на шумског зеца, макар га и 

погодили. 

 

Добар или глуп, ма куд прође, на исто 

му дође. 

 

Добар јунак, добро до вијека. Злочест 

јунак, зло је довијека. 

 

Добар се човек увек види међу 

дружином. 

 

Добар човек допире у сва места. 

 

Добра вест може да чека дан. 

 

Добре су мазге кад су питоме и 

слонови силних кљова, али онај ко себе 

припитоми још је бољи. 

 

Добри људи заиста брижљиво 

корачају у свакој прилици. 

 

Добри људи који се непоколебљиво 

усредсреде на успех неће бити 

разочарани. 

 

Добри људи обликују себе. 

 

Добри људи сијају издалека попут 

снежних врхова. 

 

Добрим људима увек чини добро. 
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Добрим се и непријатељ придобија, а 

злим и пријатељ одбија. 

 

Добро дело можда у почетку неће 

донети плода, али ће на крају уродити 

великим благословом. 

 

Добродушност и праведност су 

истинске одлике човекове природе. 

 

Добро жваћи храну, дуже ћеш живети. 

 

Добро и зло кроз борбу елемената 

стварају живот. 

 

Добро је бити мудар и предострожан. 

 

Добро је и паметно од тебе што 

слушаш своје родитеље. 

 

Добро је кад и кад и жену послушати. 

 

Добро је свакога послушати, ко на 

добро упућује! 

 

Добро се добрим враћа. 

 

Добро се не може заборавити. 

 

Добро се паметује, а зло се не 

заборавља. 

 

Добро си учинио и добрим ће ти се 

вратити. 

 

Доброта указана ономе ко је не 

заслужује, клопка је за добротвора. 

 

Добро ћете урадити ако се будете 

помирили са судбином. 

 

Добру каду4 просе са свих страна. 

 

Довољна је и једна реч кад човек има 

уши. 

 

Договор је светиња. 

 

Договор кућу гради! 

 

Дође дело на видело. 

 

Дође црни петак. 

 

Докажи да си прави човек и све ће 

бити добро. 

 

Док једном не мркне, другоме не 

сване. 

 

Док не будеш могао да регулишеш 

самога себе, због чега би регулисао свет? 

 

Док не испиташ ствар, никад немој да 

изричеш казну. 

 

Док не ухватиш сивога сокола, рано ти 

је перје да му чупаш. 

 

Док ради, човек не гледа животу у очи. 

 

Док с добрим јунаком мегдан не 

поделиш, рано ти је да се хвалиш. 

 

Док се неко не ухвати у крађи још није 

лопов. 

 

Док си жив, немој се кајати због онога 

што си учинио! 

 

 
4 Кадуна: госпођа, угледна турска жена. 
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Док смо на овој земљи, не можемо 

живети од ваздуха. 

 

Док те не питају, немој ништа да 

говориш. 

 

Дом је само онда дом када је домаћица 

у њему. 

 

Доста је човеку својих вашију, не мора 

им додавати још и туђе. 

 

Дрво не пада од првог ударца. 

 

Држи се златне средине. 

 

Држите се средњег пута и имајте на 

уму да би свако скретање с њега било за 

вас опасно. 

 

Другом јаму ископао, сам у њу пропао. 

 

Друштво будала, као и друштво 

непријатеља, увек је болно. 

 

Дуга је ноћ ономе ко бди. 

 

Дуг живот даје могућност за много 

опањкавања. 

 

Дуг је пут од тебе до мене. 

 

Дуг је пут ономе ко је уморан. 

 

Дуг који свако мора да одужи јесте 

срмт! 

 

Дуго не траје ниједна зла ствар. 

 

Дух је изнад чула, ум је изнад духа. 

 

Духу разуздану нема смирене мисли, 

без мисли, где му је спокој? без спокоја, 

где му је срећа? 

 

Душа и разумевање су место у којем 

добар савет пребива. 

 

Душа праведне особе, чак и ако је 

повређена, се не мења. 

 

Душа је своја најдража. 

 

Душу ојачај храброшћу. 
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Ж 

 

 

Жедан коњ воде не бира. 

 

Жедан човек и у сну сања воду. 

 

Жеђ неумног човека расте попут 

биљке пељачице. 

 

Жеље неумних самовољника вазда се 

множе. 

 

Жена је та која је стуб куће. 

 

Жена је та која увек мора највише да 

поднесе. 

 

Жене рођене у блуду не могу бити 

непорочне. 

 

Жене се зачас промене. 

 

Жене се и смеју и плачу због неке 

користи; оне наведу човека да им верује, 

док саме никоме не верују. 

 

Жене су много лукавије од мушкараца. 

 

Жене су мудре по нагону, док 

мушкарцима треба свакакав наук 

књишки. 

 

Жене су непостојане. 

 

Женска склоност, попут гримизног 

жара на вечерњим облацима, плане и 

потом згасне. 

 

Женску страну ласно преварити. 

 

Живећу колико живим, нема смрти без 

суђена дана. 

 

Живи се и мре само једном. 

 

Живи се у неке проклете наде од данас 

до јутре. 

 

Живот без жеље срца не би вредио 

колико ни запретана врата. 

 

Живот без саосећања према пријатељу, 

учитељу, сину, нејакоме или слузи – јалов 

је и бескорисан. 

 

Живот зависи од пријатеља. 

 

Животиње морају признати да један 

човек више зна од свих њих заједно. 

 

Живот и слава и богатство – све се то 

мора одбранити борбом. 

 

Живот је вреднији од новца. 

 

Живот је пун изненађења. 

 

Живот је само тренутак Времена. 

 

Живот је створењима исписан у књизи 

судбине. 

 

Живот на улици је кратак. 

 

Живот нема тежине колико ни травка. 

 

Живот није ништа друго него лекција, 

с последњом лекцијом на крају. 

 

Живот се своди на напоран рад. 
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Живот у удобности треба платити 

скупо. 

 

Живот човечји траје само један 

тренутак у вечности. 

 

Живот, чудо најчудније! 

 

Журбом се никуда не стиже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 

 

За будалу не постоји закон. 

 

Завидљивац кидише на свакога. 

 

Завидљивцу не треба непријатељ да га 

упропасти. Он сам је своја најгора 

пропаст. 

 

Завидљив, шкрт, нечастан човек неће 

стећи поштовање пустим речима или 

лепим изгледом. 

 

Задана реч се не сме погазити. 

 

За добра дела добром се надај. 

 

Задовољство је право благостање. 

 

За жетву ваља чекати доба жетве. 

 

Залога успеха је у храбрости и 

истрајности. 

 

Залуд снови – где подвига није! 

 

Залуду голема глава кад у њој памети 

нема. 

 

Залуду што ти је голема глава, кад у 

њој памети нема. 

 

За љубав лепота ништа не значи. 

 

За љубав нема даљина ни препрека. 

 

За људе делотворне добра је стаза 

рада. 
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За људе мисаоне добра је стаза 

сазнања. 

 

Замисли да стојиш пред моћнијима од 

себе кад се спремаш да судиш онима који 

су слабији од тебе. 

 

За мудре нема несавладивих препрека. 

 

За неке, где им је благо – ту им је и 

срце. 

 

Зао удес ипак не прекрива увек све. 

 

За племенитог ратника боља је смрт 

него срамотни живот. 

 

Зарад добра може се преузети зло. 

 

Зар градимо куће заувек? 

 

Зар има нешто мекше од материнског 

крила? 

 

Зар луд и мртав нису исто? 

 

Зар није сваки од нас награђен по 

своме напору? 

 

Зар постоји нешто немогуће за онога 

ко је паметан? 

 

Зар потчињеноме уопште може бити 

добро? 

 

Зар се међу људима не може наћи зло? 

 

Зар се може живети, када те нико не 

чека и не дочекује? 

 

Зар се празна стомака може далеко 

догурати? 

 

Зар се срцу може наређивати? 

 

Зар човек вечно ужива радост 

стварања? 

 

Зар човек може досегнути птицу која 

има крила? 

 

За све је потребно стрпљење. 

 

За све постоји разлог. 

 

За свој грош живети. 

 

За силнога ништа није тешко, за 

смелога далеко, као што за учена човека 

не постоје никакве тајне! 

 

За тебе нема одморишта на овој цести! 

 

За храброга је и туђина завичај, јер ма 

куда се упутио, увек ће својом снагом 

освојити власт и почасти. 

 

За цара тешкоће нема. 

 

Зашто бих ишао мечки на рупу? 

 

Зашто да молиш друге, кад сам себи 

можеш помоћи? 

 

Зашто да одлажемо за сутра оно што се 

може учинити данас! 

 

Зашто да те веже пустош пустих 

ствари? 
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Зашто нам и живети – кад смрт доноси 

заборав животу? 

 

Зашто нам се родити, кад мремо? 

 

Због сна човек може бити несрећан! 

 

Здрав човек никад неће звати лекара. 

 

Земаљско је за малено царство, а 

небеско увек и довека. 

 

Зет се увек нађе. 

 

Зидови имају уши. 

 

Зла жена је гора од ђавола. 

 

Златне руке се теже налазе. 

 

Злато и драгоцености многоме помуте 

памет. 

 

Злато уопште доноси несрећу онима 

који га сувише желе. 

 

Зле душе као да никад не морају да 

дуго чекају на прилику. 

 

Зли се људи не виде, попут стрелица 

одапетих у ноћи. 

 

Зло добра донијети неће. 

 

Злотвори одлазе у пакао. 

 

Злотвор пати кад мисли о злу које је 

починио; још више кад се упути стазом 

зла. 

 

Злотвор пати у оба света. 

Злоћо остаје злоћо и бадава ћеш све 

чинити, али му нећеш угодити. 

 

Зло увек излази на видело и никад се 

не да сакрити. 

 

Злочинац не зна за благодарност. 

 

Зло је преварити пријатеља. 

 

Зло увек у друштву иде. 

 

Зло ће злим теби вратити. 

 

Злочинац увек за добро враћа злом. 

 

Злочинца не треба узимати за 

пријатеља. 

 

Змија ће и даље ујести, иако је 

тетошена и храњена дуго времена. 

 

Знај да је кривац довољно кажњен 

самом кривицом! 

 

Знај да је тело наше кочија и ум да је 

возар, а мисао су узде. 

 

Знај да су распусници у гадној кожи. 

 

Знак великана је скромност. А 

ситнодушје се вози у кочији самољубља. 

 

Знање је прави орган вида, а не око. 

 

Знање се за злато не може купити. 

 

Зрно по зрно – погача. 

 

 

 



515 
 

И 

 

 

Иако је починио злочин, онај који је 

вољен, остаје вољен и даље. 

 

Иако лист умире и птице умукну на 

зимској студени, још лепши је зато 

повратак њихов у пролеће, када се нада 

изнова рађа. 

 

Иако само лутају ваздухом, и птице 

стиже жалост. 

 

Иде време, носи бреме. 

 

И дете већ зна да богатство рађа 

похлепу. 

 

И жаби је њено жапче сунчев зрак. 

 

И за лисицу суда има. 

 

Иза попа ништ' не остаје. 

 

Избавити живога створа из невоље 

велика је заслуга. 

 

Извесно је да нико не улази у службу 

узвишеног, осим да стекне положај. 

 

Изгледу се никад не верује. 

 

Из истог оног извора одакле потиче 

опасност, такође се може појавити и спас. 

 

Изићи ће дело на видело. 

 

И зла жена је добра жена! 

 

Излаз треба тражити у раду и зноју. 

И зло се може окренути на добро. 

 

Између ученог човека и неуке чељади 

иста је разлика као између човека и 

нижих животиња. 

 

Измлатити једну старицу не доноси 

никакву славу. 

 

Из ништавила се рађа 

величанственост. 

 

Изучавање наука има значаја само ако 

доноси корист. 

 

И јунак кадгод сузи не одоли. 

 

И кад су уздигнуте на висину 

достојанства и угледа, и кад их окружују 

знамените и дивотне врлине, жене ће 

саме од себе, без икаква повода, потонути 

у блато греха. 

 

Има греха и има злог пута у пакао. 

 

Има дана за мегдана. 

 

Има јада које време не лечи. 

 

Имај доброту. 

 

Имај доброту да примиш најпонизније 

извињење. 

 

Има ли бољег пријатеља од мајке? 

 

Има ли племенита коња који не 

изазива бич? 

 

Има људи који понуде човеку најбољу 

ствар, а испрва је и дају, али само са 
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сврхом да оног коме је дају упропасте за 

свој рачун и у своју корист. 

 

Има много облика веровања. 

 

Имаћеш што будеш заслужио. 

 

Иметак долази и пролази како се већ 

врти коло судбине. 

 

Иметак постоји и прође. 

 

И најблаже живинче каткад изгуби 

стрпљење кад се сувише меће на пробу. 

 

И најсиромашнији човек – само ако је 

поштен – јачи је од најбогатијег зликовца. 

 

Индус ће за пријатеља свога и 

говедину појести. 

 

И непријатељи су корисни ако су у 

свађи. 

 

И несрећа једном прође! 

 

Ипак је свако сам себи најближи. 

 

И ружном човеку, и сиромаху 

богатство никад није на одмет. 

 

И сити људи умиру. 

 

Искуство понижења рађа очај. 

 

Истина и правда увек на крају 

побеђују. 

 

Истина је бесмртна. 

 

Истинска љубав, без осмеха, 

проузрокује складни одговор. 

 

Истинска туга, без звука је тужна. 

 

Истински дар је онај којим дарујемо 

убоге. 

 

Истински мудар човек увек дела у 

складу са оним што је научио. 

 

Истински херој ћути о својим делима. 

Он никада неће поменути своју жртву! 

 

Истину рећи! 

 

Исти тражи истога. 

 

И у занату има бриге и труда. 

 

И у олуји има парче плавог неба. 

 

И у свету богова и у свету људи тешко 

је наћи нешто боље од доброга дела. 

 

И у старости човек има своју младост. 

 

И храм чезне за нечим. 

 

И хтео би у рај, и не би хтео да умре. 

 

И цареви и краљеви војују, па и они 

предах узимају. 
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Ј 

 

 

Ја волим моју русу главу, нег' све благо 

цара честитога. 

 

Јака је нога у јунака. 

 

Јак је само онај који је и мудар. 

 

Јабука не пада далеко од стабла. 

 

Јасно је да човек мора да подноси све 

што га задеси вољом Судбине, и нико, 

нико га од тога не може спасити. 

 

Један је дух у човјеку и у сунцу. 

 

Један не вреди као двоје, а ни двоје као 

троје. 

 

Једанпут се мора умрети. 

 

Једна је стварност. 

 

Једна реч рађа другу, као што се на 

обрађеној земљи из једног зрна добија 

друго. 

 

Једна тајна се увек може поверити 

супружнику, друга пријатељу, трећа 

сину; иако су сви они достојни поверења, 

ипак се не могу свима поверити све тајне. 

 

Једни људи убијају друге. Убице, опет, 

убијају трећи. Такав је језик света. 

 

Једно ал' вредно. 

 

Једног човека похвала створи десет 

пријатеља. 

Једном завађени пријатељи тешко 

повраћају изгубљено поверење. 

 

Једном кад истиснеш пасту за зубе из 

тубе, нема шансе да је вратиш натраг. 

 

Једино испуњавањем својих дужности 

човекова савест биће мирна и живот 

спокојан. 

 

Једино људи исправни и ваљани срцем 

нису у стању да поднесу да некажњеност 

буде преимућство покварењака. 

 

Јаком вину нису потребни зачини. 

 

Јачи треба да узму у одбрану слабе. 

 

Један је крив, а други испашта. 

 

Један леп пример може из основа да 

измени лоше навике! 

 

Једна иста ствар некога може да 

оштети, а некоме да користи; зависи од 

човека и како са том ствари поступа. 

 

Једни благу своме ни броја не знају, а 

други од беде пропадају. 

 

Једни господствују, други муку муче. 

 

Једном научено тешко се заборавља. 

 

Једном се и иначе мора умрети. 

 

Једном се мора умрети. 

 

Једном се умире. 
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Језик је без костију – он се неће 

заморити. 

 

Језик је без костију, прича много, не 

замара се. 

 

Језик је гори но бритка сабља! 

 

Језик је најслађи на свету, јер сладак 

језик може и змију из њене рупе да 

извуче. 

 

Језиком знаш, не десницом. 

 

Јело је прече од одеће. 

 

Још нико не зна шта кога чека. 

 

Јунак је онај који не говори, него дела. 

 

Јунаци, учени људи и лепе жене увек 

су налазили уточишта ма где се затекли. 

 

Јутро је од вечери мудрије. 

 

Јутро је паметније од вечери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

Када би човек имао довољно да поједе, 

желео би да добије још једна уста. 

 

Када је истина унутра, она увежбава 

духовну ефикасност споља. 

 

Када је мач једном истргнут – ударац 

се мора нанети! 

 

Када је неком нешто на рођењу писано 

– то ће му се и десити. 

 

Када је прорачунати ум у срцу, његова 

чиста једноставност је окрњена. 

 

Када је родитељ охола особа и не зна 

шта јој је чинити, а шта не, и скреће на 

рђав пут, исправно је казнити га. 

 

Када је саветник крепосан, искрен, 

искусан и веран, цело царство се држи на 

њему, као и велика кућа на стубовима. 

 

Када је судба нешто утврдила, никоја 

људска моћ не може то да одврати. 

 

Када је судија зликовац, обе стране 

могу да очекују само несрећу. 

 

Када је човек лишен новца, пријатељи 

га напуштају, баш као и синови, жена, 

браћа. Када се обогати, сви му се они 

враћају. 

 

Када мудар човек осети да је лишен 

снаге, он то подноси, и при том не издаје 

своја осећања, понашајући се као 

пријатељ, чекајући своје време, и 
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прикривајући своју слабост (лажном) 

наклоношћу. 

 

Када мудри људи понуде свој савет, 

они стварају најбоље тло за развој 

привржености, заливено љубављу. 

 

Када постоји један господар, не треба 

бирати другог. 

 

Када се љубавници сретну, крај је 

путовању. 

 

Када све пропада мудар човек губи 

само половину, а другу половину треба 

да сачува како би се сам спасао. 

 

Када су твоји душмани несложни, лако 

је теби тада. 

 

Када чекаш кишу, очекуј пљусак. 

 

Када човек некога воли, није му 

потребно богатство. 

 

Кад живимо у обиљу и богатству, онда 

лако заборављамо на своје добротворе. 

 

Кад једна ствар има два лица, има 

обично и треће. 

 

Кад је жена слушала мужевљеве 

заповести! 

 

Кад је неко убог тад ни родбина не 

држи до његове речи. 

 

Кад је реч дата, треба је и испунити. 

 

Кад је реч о послу, не треба веровати 

пријатељима! 

Кад је у питању љубав, онда ништа 

није немогуће. 

 

Кад је човек лењ, то је мрља на нарави. 

 

Кад ме убијеш, онда се и хвали. 

 

Кад ништа не би било часно до ли 

само оно што плива поврх воде, онда у 

свету не би било много часних ствари. 

 

Кад се мора, онда се мора! 

 

Кад се мора, онда нема врдања! 

 

Кад се нуди млада удавача, она себи 

бира кога воли. 

 

Кад се облак згусне, тад весељу није 

згода. 

 

Кад се у некога усели зло, онда ту не 

помаже ништа. Можеш слободно звијезде 

скидати с неба и метати му круну на 

главу, не можеш га направити друкчијим 

него што је. 

 

Кад се нешто обећа, мора се и 

одржати. 

 

Кад се кућа у суседству запали, треба 

се бојати за своју. 

 

Кад се слуге посвађају, настане распра 

и међу господарима. 

 

Кад се у злу нађеш, ти не чекај да ти се 

велика врата раскриле, већ умакни и на 

мала. 
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Кад се хвалише, медвед је велик, али је 

у борби његова памет слаба. 

 

Кад си већ два добра учинио, учини и 

треће. 

 

Кад си обећала, мораш своју реч и 

одржати. 

 

Кад си се већ прихватио да помогнеш, 

онда помози до краја! 

 

Кад си човек, повратиће ти се 

двоструко. 

 

Кад су суседи добри, није важно да ли 

се виђају ноћу или дању. 

 

Кад су у кући три жене – мушкарцу је 

боље да ћути. 

 

Кад твоје срце заигра, играће и све 

живо около тебе. 

 

Кад чинимо добро дело, осећамо 

лагодност на души, као човек који је 

исплатио своје дугове – он не осећа више 

ни стид ни страх. 

 

Кад човек изгуби самосвест, он 

открива да га други потцењују. 

 

Кад човек упорно тражи једно, склон 

је да не види друго. 

 

Кажи, не лажи. 

 

Кажу, треба се стрпети. 

 

Кајање никада није од користи! 

 

Кајање се дуго не јавља, а затим дуго 

не престаје. 

 

Какав рад, таква и награда! 

 

Каква корист од исплетене косе и 

каква корист од хаљине кострене? У теби 

је црнило а споља си чист. 

 

Какве су длаке онакве су и ћуди. 

 

Каквом наградом узвраћа свет 

облацима кише? 

 

Како год окренеш, д*пе ти је позади. 

 

Како Господ зна да намести ствари. 

 

Како да се смејемо, како да се 

веселимо, кад овај свет пламти у пожару? 

 

Како је Бог реко, тако ће и бити. 

 

Како је тешко повући се из света! 

 

Како дошло, још брже се осу. 

 

Како живот мож' да се поигра с 

људском судбином. 

 

Како је мало савести код људи и 

колико много глупости. 

 

Како је силна снага љубави. 

 

Како пса хране, тако ће и лајати. 

 

Како ради великан, тако понавља 

мноштво. 
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Како се могу утешити сновиђењима у 

мрклој ноћи – кад ни јавом не могу да 

утолим срце! 

 

Како се поставиш, тако ћеш и 

поживети. 

 

Како си простро, онако ћеш и лежати. 

 

Као што биљка васики отреса са себе 

увеле цветове, тако нека људи стресају са 

себе страсти и мржње. 

 

Као што влат траве може да пореже 

руку кад је рука неспретно захвати, тако 

и рђаво испосништво води у пакао. 

 

Као што газиш камен, тако гази своје 

душмане. 

 

Као што дажд пробија трошан кров, 

тако и страст пробија неуман дух. 

 

Као што земља носи на себи људе који 

по њој рију и копају, тако нека мудар 

човек сноси туђе увреде. 

 

Као што је оно ведро Небо: часом 

ведро, а часом облачно, онака је вера у 

јунака. 

 

Као што пастир штапом тера краве у 

стају, тако Старост и Смрт гоне животе 

људи. 

 

Као што стамену литицу не потреса 

ветар, тако ни мудраца не може уздрмати 

ни похвала ни покуда. 

 

Као жабе бари, као водене птице 

пуном језеру, тако и марљивом човеку 

сами долазе помагачи и новац. 

 

Као и земљани суд, прост човек се лако 

раздваја а тешко спаја, док је праведни 

човек налик златном суду, тешко се 

раздваја, али лако спаја. 

 

Кап по кап вода ће напунити крчаг. 

 

Клони се гордости. 

 

Књиге су само колекције речи. Речи 

садрже оно што је вредно: идеје које 

преносе. 

 

Ко би се усудио наћи замерку 

златнику? 

 

Ко боравиште не мења, у оскудици 

живеће. 

 

Ко вечера ракију, доручкује воду. 

 

Ко више воли, више и надноси свој 

кишобран над вољено створење. 

 

Ко добро чини и вратиће му се. 

 

Кога је молити, није га срдити. 

 

Ко доброг вођу послужи, он броји дане 

веселе. 

 

Ко добро чини, бољем нек се нада, кад 

зло ко чини, горе њега чека! 

 

Ко другоме јаму копа, сам у њу упада. 
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Ко другом зло чини, зло ће му се 

вратити. 

 

Ко друмове гази, куће собом не носи. 

 

Ко дуго живи искусиће многа добра и 

зла на овом напаћеном свету. 

 

Ко жели да се огреје нека стане даље 

од ватре, али нек не стане ни преблизу. 

 

Ко замори ноге стиже на крај пута. 

 

Ко за собом остави чисто и неокаљано 

име, живеће дуго после своје смрти. 

 

Ко зна одакле све непријатељи могу да 

се појаве. 

 

Ко зна шта човека може да задеси док 

борави у овом трошном телу? 

 

Код свих народа света обећање је 

обећање. 

 

Ко живи, тај доживи. 

 

Ко зна шта се иза брда ваља. 

 

Која је земља страна за онога ко је 

образован? 

 

Која рана лијек нема? 

 

Ко је без мозга допашће невоље. 

 

Ко је видео шта је после смрти? 

 

Ко је видео шта је с друге стране? 

 

Ко је за кога створен, за њега ће и 

умрети. 

 

Које је ходочашће доличније од 

вршења властите дужности? 

 

Ко је, мада млад и снажан, пун 

тромости, чија је воља нејака а мисао 

слаба, тај лењи и беспослени човек 

никада неће наћи пут ка знању. 

 

Ко је мудар и ко је паметан, томе ваља 

разумјети. 

 

Ко је на овом свету глув на звеку 

новца? 

 

Ко је на овом свету непрекидно 

срећан? 

 

Ко је обазрив никада не допада 

невоље, а непромишљене делије морају 

да се кају. 

 

Ко је озбиљан и мисаон, његова је 

радост. 

 

Ко је непријатељ ономе ко љубазно 

говори? 

 

Ко је срећан и певац му носи јаја. 

 

Ко је тај који би могао казати унапред 

је ли која мисао луда или разумна? 

 

Ко је тај кога Смрт не вреба? 

 

Ко је тај који зна будућност? 

 

Ко је толико храбар да обузда и 

прикрије своју љубав? 
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Ко је у стању да нас заштити, ако сами 

благовремено не мислимо на заштиту 

своју? 

 

Који зна најмање заната, тај сваки боље 

живи од свакога тежака. 

 

Који је терет претежак за онога који је 

снажан? 

 

Који се родише, њима је сигурна смрт. 

 

Који се украс може мерити са добрим 

карактером? 

 

Који су људи дрски и груби ти ће због 

тога сами једном испаштати од других. 

 

Који то човек није погођен несрећама 

када његово време стигне? 

 

Којој овци своје руно смета, онде није 

ни овце ни руна. 

 

Ко књиге не чита – мање зна и мање 

уме - лоше му се пише. 

 

Колико год кокошака било, ако међу 

њима није петао, како могу да снесу 

права јаја? 

 

Колико општина, толико обичаја. 

 

Ко љуби, носи занос у крви. 

 

Ко мање иште више му се даје. 

 

Коме на овоме свету жена није 

сломила срце? 

 

Ком' обојци, ком' опанци! 

Ко може избећи ономе што му је писао 

и досудио Алах свевишњи? 

 

Ко може, нек се прослави пре смрти. 

 

Ко може побећи од своје судбине? 

 

Ко може побећи ударцу смрти? 

 

Ко много говори, варалица је. 

 

Конац дело краси. 

 

Ко не гледа шта ће бити на крају, и 

какве су последице, неће му срећа 

пријатељица бити. 

 

Ко нема у глави, има у ногама. 

 

Ко не разуме, не треба ни да му 

објашњавам. 

 

Ко не ризикује – тај не добија. 

 

Ко не рискира тај не профитира и 

умре глуп. 

 

Ко није видео ни мало света, тај зна 

мало или нимало, а мало и вреди. 

 

Ко није платио на мосту, платиће на 

ћуприји. 

 

Ко окрутно поступа према ономе што 

тражи уточиште, губи све своје добро. 

 

Ко остави од срца порода, тај не 

умире! 

 

Ко пита, не скита! 
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Ко плаче на туђем, тај запоставља свој 

гроб. 

 

Ко под другијем јаму копа, сам у њу 

пане. 

 

Ко рано рани, две среће граби. 

 

Кораци уз стубиште говоре о 

годинама. 

 

Користољубље води само несрећи. 

 

Коров наноси штету њивама, пожуда 

наноси штету људима. 

 

Коров наноси штету њивама, таштина 

наноси штету људима. 

 

Ко савете не прима, томе се не може 

помоћи. 

 

К себи руке. 

 

Ко се данас задужи – нема му бела 

дана више. 

 

Ко се жури, нечастиви га жури. 

 

Ко се много љути, тај брзо стари. 

 

Ко се много намучи, тај нешто и 

научи. 

 

Ко се пожурио, увек се покајао. 

 

Ко се равна према другима, а сам не 

зна свој пут, свакако ће скренути с њега. 

 

Ко се роди свак ће умријети, неко 

прије, а неко послије. 

Ко се сме уздати да спречи што се 

спречити не да? 

 

Ко се у коло хвата, поскочити мора! 

 

Ко се у коло хвата, у ноге се узда. 

 

Ко се чува, и Бог га чува. 

 

Ко сте ви да се усуђујете одређивати 

ми путеве? 

 

Ко тражи, бог ће му дати. 

 

Ко тражи веће, изгуби из вреће. 

 

Ко туђа блаженства и патње посвоји 

срцем и попут властитог ћути свачији јад 

и радост, 

тај је вредан дивљења. 

 

Ко умије, њему двије. 

 

Ко утиша чула, њега ја зовем 

мудрацем. 

 

Ко ће знати какво ли је срце под 

златном доламом? 

 

Ко ћути, живи у миру, ко живи у миру, 

биће спасен. 

 

Ко узајамне слабости не држи у 

тајности – пропада. 

 

Ко у клин, ко у плочу! 

 

Ко умије њему двије. 

 

Ко хоће да једе мора и да ради. 
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Ко хоће да отме од змаја чаробни 

камен, мора да ступи са змајем у борбу. 

 

Ко часно умире, људи га памте сто 

година, а онога ко без части живи, 

заборављају и рођена деца. 

 

Ко чува туђи образ, и Бог ће чувати 

његов. 

 

Ко шта воли, то му је и лепо. 

 

Ко штеди, тај има. 

 

Краљеви, жене, и пузавице, као по 

правилу, грле оно што им се нађе у 

близини. 

 

Краљ са мачем у руци који тражи да га 

дарују поданици, у длаку је исти као 

друмски разбојник који с копљем у руци 

препада пролазнике и виче: „паре или 

живот!“ 

 

Краљ увек мора да уме да разлучује. 

 

Крени чак и на дуг пут ако те на њему 

чека задовољство. 

 

Кретње заљубљеног одраз су осећања. 

 

Кроз ову долину самоће иде пут који 

човека води у бесмртност. То је пут 

савладавања себичности. 

 

Круна зими не греје, а лети не штити 

од сунца. Али ко је једном стави на главу, 

неће је више скинути. 

 

Крушка цвати кад јој доба дође. 

 

Куј се чувао и куј поштовао свеце, он 

пролаз'о добро, а куј се прав'о својеглав и 

тврдоглав, е, тај најеб'о за цео век свој. 

 

Куј се у'вати у ђавоље коло, та' има да 

буде прцан кроз цео живот. 

 

Кум је велика ствар и мора добро да се 

испоштује. 

 

Кућа без жене – исто је што и 

најхладнија пећина. 

 

Кућа без лепе жене, облогузе и једрих 

груди, која чека и чека повратак мужа, то 

је кућа као затвор без ланаца у коју улазе 

само будале. 

 

Кућа стоји једним ћошком на земљи, а 

три на жени. 

 

Кућу држи жена. 
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Л 

 

 

Лагат немој, веће право кажи. 

 

Лагат немој, већ све право кажи. 

 

Лаж и неправда владају светом. 

 

Лаж је као и свака гатка дуга, ал' ће 

свако дете знати да поуку у њој нађе из 

цуга. 

 

Лаж је опаснија од копља. 

 

Лаж може да нанесе већи бол од 

копља. 

 

Лако је бити човек, али понашати се у 

складу са својим одговорностима је 

тешко. 

 

Лако је наћи човека који је на први 

поглед леп; али тешко је наћи оног који 

увек може да се похвали својим умом. 

 

Лако је посећи срушено дрво. 

 

Лако је смислити оно што је већ други 

смислио. 

 

Лако је туђе кудити, а док сам нешто 

измислиш провешћеш многе бесане 

ноћи. 

 

Лако је чинити зла дела и дела од 

којих трпе други. 

 

Лаком човек кад има много, тражи још 

више. 

 

Лако ти је младу момку пољубит' 

ђевојку. 

 

Лакоумност је пут у смрт. 

 

Ласно ћемо, ако јесмо људи. 

 

Латини су варалице старе. 

 

Лакше је вратити одапету стрелу, но 

порећи дату реч. 

 

Лакше је нешто казати, него учинити. 

 

Лакше је сиромашноме него имућноме 

ако су обојица поданици силника. 

 

Лакше је ухватити тигра у џунгли, 

птицу у лету, рибу у води него нестално 

срце жене. 

 

Лек треба тражити у ономе што није 

непријатно; ако је тамо, то је ипак нектар. 

 

Лепе речи и мили погледи брзо 

саграде гнездо за љубав. 

 

Лепе хаљине много шта учине. 

 

Лепота је оку оно што око види, а срцу 

оно што срце жели. 

 

Лепотица није рукавица, коју ћеш за 

појас заденути, тек тако. 

 

Лепоту свако воли. 

 

Лети увек средњим путем. 

 

Ловаца увек има, без обзира да ли иду 

на две или четири ноге. 
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Ломна је врлина жене и велика пожуда 

људи. 

 

Лопови имају осетљиво уво: занат им 

то захтева. 

 

Лопов мисли да сав свет краде. 

 

Лопов се боји лопова. 

 

Лопову и љубавнику не приличи да 

дижу буку. 

 

Лопов ће надмудрити и пса, а камоли 

газду. 

 

Лотос не цвета на врху планинском. 

 

Лоша мисао – готова болест. 

 

Лоше намере имају лоше последице. 

 

Лоши планови имају лоше последице. 

 

Лоши се уздижу и нико не може да их 

сузбије. 

 

Лош учитељ је пропаст за ученике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љ 

 

 

Љубав даје храброст и учи 

сналажљивости. 

 

Љубав заче мисо. 

 

Љубав и мошус не могу не осетити се. 

 

Љубав и пожртвовање морају 

победити! 

 

Љубави треба одати поштовање. 

 

Љубав је важнија од живота. 

 

Љубав је понекад лакомислена. 

 

Љубавни дар, он је и први дар и 

последњи. 

 

Љубавни занос свакога смрви. 

 

Љубав никад неће разочарати чиста 

срца. 

 

Љубавнике не ваља ометати. 

 

Љубавни спрег је најлепше дело! 

 

Љубав све побеђује. 

 

Љубав ће ми помоћи да одолим свим 

искушењима. 

 

Људе контролише само новац. 

 

Људе не крепи ни мајка, ни жена, ни 

брат, нити син, као блиски пријатељ. 
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Људи добра рода налик су високом 

дрвећу које рађа обилним плодом – 

иметком и баштином. 

 

Људи које гони страх склањају се у 

многа склоништа. 

 

Људи куде онога ко седи без речи, 

куде оног што много говори, такође куде 

онога ко говори мало; нема на земљи 

човека кога људи не куде. 

 

Људима никад не можеш бити 

исправан. 

 

Људи могу да користе само док су 

живи. 

 

Људи могу остати будале чак и након 

што су проучили књиге знања. 

 

Људи овог света, као по правилу, не 

маре за човека истините природе. 

 

Људи одлазе, људи долазе. 

 

Људи разних светова не могу скупа 

живети. 

 

Људи се мање плаше једнога него целе 

банде! 

 

Људи треба да се међу собом помажу. 

 

Људи ће те поштовати само онолико 

колико ти рука притежава. 

 

Људска бића су често свирепија од 

природних сила. 

 

Људска срећа је ствар бескрајно крхка. 

Људска судбина је променљива. 

 

Људски век је питање судбине. 

 

Људски је погрешити. 

 

Људско је срце такво да се у часу 

највећег очаја хвата за сламку наде. 

 

Љутит говор је болан: ударац ће ти се 

вратити ударцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



529 
 

М 

 

 

Магарац не може да замени коња. 

 

Мада је корење знања горко, његови 

плодови су слатки. 

 

Мада се заједно нагињемо преко исте 

ограде, боје планина не чине нам се исте. 

 

Мајка се не умара. 

 

Мајчино је срце пуно жалости и 

самилости! 

 

Ма колико се човек опирао, тешко је 

избећи смрти. 

 

Ма колико се човек трудио да угуши 

истину, ипак је не може угушити. 

 

Ма колико слуга био омиљен код 

господара, у тренутку боја он је само суво 

гориво. 

 

Малена је птица препелица, ал' умори 

коња и јунака. 

 

Малено је зрно бисерово, ал' се носи на 

господском грлу. 

 

Мали је број оних који људе оцењују 

према њиховим заслугама. 

 

Мало забаве никада не шкоди. 

 

Малој ствари нека је велика награда. 

 

Мало пиле, велики петао може да 

буде. 

Мање једи, лако спи, чист мозак, 

бистар есап. 

 

Маром се стиче знање, немаром се 

губи. 

 

Маћеха – зла утеха! 

 

Мачка која хвата више мишева него 

што јој треба, мора после да тражи храну 

далеко од куће у којој живи. 

 

Медна уста са сваким говоре, са 

недрагим као и са драгим. 

 

Међу живим бићима нема таквих која 

би била поштеђена невоље, којима не би 

претила смрт. 

 

Међу људима увик иде правда за 

неправдом, добро са рђавим. 

 

Мења се љубав и њене страсти. 

 

Милија је своја и колиба, веће туђе 

куле и чардаци. 

 

Милосрђе је изгубљено када се искаже 

ономе ко је незахвалан. 

 

Милостиво срце и здрава памет су од 

трајније вредности него богатство и 

власт. 

 

Ми мртви бити можемо, ал' побеђени 

никада! 

 

Мирисати није исто што и јести. 

 

Мирисни јасмин, чак и када је 

покривен, отпушта мирисе. 
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Мисли женске су несталне као морски 

таласи. 

 

Ми смо жене стрпљивије. 

 

Ми смо по најдубљој сили природе, 

нераздвојно везани с душманима нашим. 

 

Ми смо сами себи господари. 

 

Миц по миц, па у размиц! 

 

Многима су пуна уста лажи. 

 

Многи ће ти људи завидети и биће ти 

непријатељи. 

 

Много гласова се чује између неба и 

земље, али мајка разабире глас свога сина 

и преко пустиње и у тамној ноћи. 

 

Много ли је неверства у свету. 

 

Много синова доноси много брига. 

 

Могу да умрем само једном смрћу. 

 

Може ли бити глава без језика? 

 

Можеш бити и бедна пропалица, а да 

не будеш обавезно и издајник. 

 

Можеш и у руци ти је. 

 

Можеш се ослонити једино на Бога. 

 

Можеш, у рукама ти је. 

 

Мој корен је у земљи, мада се слободно 

крећем. 

 

Молба пријатеља је – светиња. 

 

Морава нас вода одранила, нек 

Морава вода и сарани. 

 

Море је вазда исто, не плави обале 

своје: такав је дух мудраца. 

 

Моћан је онај који поседује мудрост. 

 

Моћ је увек на крају варљива, ма 

колико је добро неговали. Променљива 

као правац ветра, краткотрајна као савез с 

незахвалним, лепа само за трен као 

обриси вечерњих облака, незахвална као 

све телесно на овоме свету – она за часак 

нестане, као грумен блага што се појавио 

у сну. 

 

Мржња не престаје с мржњом. Мржња 

престаје с љубављу. 

 

Мрет ми данас или мрет сјутра, волим 

прије о мање срамоте. 

 

Мрљама су испрљани сви путеви зла 

на овом и оном свету. 

 

Морам да се помирим са судбином. 

 

Морам и ја о својој души да се 

побринем. 

 

Морамо се држати један другога. 

 

Мора се подносити и трпети, другог 

излаза нема. 

 

Мораћеш још више да се доказујеш, јер 

много је оних који ће ти завидети. 
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Мораш погледати истини у очи. 

 

Мораш разумети своју браћу. 

 

Мораш се научити памети. 

 

Мотри на непријатеља. 

 

Мржња треба да се заврши, а опроштај 

чини крај мржњи. 

 

Мртва уста не говоре. 

 

Мудар је само онај који се понаша 

праведно. 

 

Мудар јунак мора знати разлику 

између речи и дела. 

 

Мудар се човек радује дарежљивости и 

њом стиче благослов онога света. 

 

Мудар човек, ако хоће да стигне до 

краја, мора чак и своје непријатеље да 

носи на раменима. 

 

Мудар човек, макар био моћан, увек 

мора бити вољан да чека на свој 

тренутак, па чак и да живи, са опаким и 

злим људима, што је тешко поднети као 

муњу. 

 

Мудар човек никада неће напустити 

старо место док не извиди и осмотри 

ново. 

 

Мудар човек разуме и оно што се не 

види, јер плод интелигенције лежи у 

разумевању понашања других. 

 

Мудар човек ћути и ставља на страну 

питања која су несигурна и мрачна. 

 

Мудра су господа латинска. 

 

Мудрац напредује попут коња тркача 

који оставља за собом кљусад. 

 

Мудрац се малим задовољава. 

 

Мудрац чува озбиљност као најскупљи 

дар. 

 

Мудри кажу да на овом свету пријатељ 

продужава живот. 

 

Мудри људи не смеју да крену у 

акцију док је пажљиво не размотре. 

 

Мудри људи себе обликују. 

 

Мудри не говоре, а они који говоре 

нису мудри. 

 

Мудрост ће нам прибавити место под 

сунцем. 

 

Муж је дражи, него и отац и мајка. 

 

Муж увек треба да послуша савет 

добре жене. 

 

Мужу и жени који се воле свугде је 

добро. 

 

Мука уз љубав, то није више мука. 

 

Мушкарцу не приличи да се крије од 

непријатељских стрела. 
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Н 

 

 

На високом или на ниском положају, 

бољи је онај који ради свој посао. 

 

Нагомилавање добра је радосно. 

 

Нагомилавање зла је болно. 

 

Надничар који уз помоћ своји десет 

прстију зарађује себи кору хлеба често 

има више деце него богаташ, који се шета 

у свили и злато мери ћуповима. 

 

На ђубришту нема ружа. 

 

На земљи се не може ништа сакрити. 

 

Најбоља од врлина је бестрашће. 

 

Најбоље је да се не буде ни гладан ни 

бијен. 

 

Најбоље се у се поуздати. 

 

Најбољи међу људима је онај у кога су 

очи што виде. 

 

Највећа срећа коју смртник може да 

замисли јесте женидба по којој се 

сједињују два срца у љубави. Али има 

једна још већа срећа: то је сједињење с 

истином. 

 

Највећа од свих лудости замишља да 

су пролазне ствари вечне. 

 

Највеће човеково богатство су снага и 

здравље. Не постоји новац за који њих 

можеш купити. 

Највише прија оно што нас највише 

стаје и што је забрањено. 

 

Највише се треба чувати онога што се 

најмање очекује. 

 

Најдаље се може чути гром и лаж. 

 

На једно уво уђе, на друго изађе. 

 

На једно уво чује, а на друго пусти. 

 

Најјачи је онај човек коме је најмање 

потребно. 

 

Најлепша је она коју је срце заволело! 

 

Најлепша ствар на свету она је која је 

саздана споро и доспела у зрелост! 

 

Најпре промисли, па онда говори. 

 

Најпромућурнији је ум завидљивог 

човека. Тај ни дању ни ноћу не зна за 

мир. 

 

Најслабије створење на свету је човек. 

 

Најслађи је сан. 

 

Најчешће је сам човек крив за своју 

несрећу и за неприлике, јер није довољно 

опрезан, или је за све криво људско 

незнање, а најчешће злоба и завист 

наших непријатеља. 

 

На крају све стигне на наплату. 

 

На крају ћеш сам и го кренути на пут 

свој, и сва ћеш блага оставити за собом. 

(У смислу: умрећеш.) 
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На овом грешном свету је тако да се и 

у најмирније кутеве праве среће и 

задовољства прикраде и ушуња кал 

несреће, макар и привремено. 

 

На овом грешном свету нико не може 

бити потпуно срећан и задовољан. 

 

На овом свету добро се храни само 

човек који једе оно што је стекао својом 

вештином и јунаштвом. 

 

На овом свету нема среће за бедне и 

сиромашне. 

 

На овом свету не постоји ништа што 

паметан човек не може да постигне. 

 

На овом свету се нико не одређује као 

племенити или прости према моћи било 

ког (патрона). Већ су то дела његова која 

му доносе част на овом свету, или 

супротно од тога. 

 

На овом свету успех запада оне који се 

труде око њега. 

 

На пљачку сви су лакоми. 

 

Напој жедна, а нарани гладна. 

 

На покрову нема џепова. 

 

На путу је пречи ваљан друг но и отац 

и мати. 

 

Народ би те прије у спаваћу собу 

пустио него у новчаник. 

 

На речима је то сасвим лако, али 

опробај се на делу. 

На свету има добрих људи, има и 

рђавих, а има и таквих који се ни сами 

себе не стиде. 

 

На свету има много лоших људи. 

 

На свету је само једна чаролија: 

једноставност кротког срца. 

 

На свету нема веће радости него 

хранити своју децу. 

 

На свету нема ничег немогућег. 

 

На свету нема никакве једнакости. 

 

На свету нема ништа драже од 

младости! 

 

На свету не могу бити два истоветна 

човека. 

 

На свету нико није јачи од човека који 

зна да ради. 

 

На свету правда увек правда остаје. 

 

На свету се дешавају свакаква чуда! 

 

На смелога ни пси не лају. 

 

На судбину се позивају само 

плашљивци. 

 

Натраг се не може. 

 

На трима стварима свет стоји: на 

науци, на раду и на вршењу добрих дела. 
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Наука, коњ, бодеж, мушкарац, срџба, 

жена и речитост доносе корист или 

штету, већ према томе какав је владалац. 

 

Наша је дужност да, док живимо, 

будемо опрезни. 

 

Наша је дужност да помажемо 

ближњег не очекујући никакву награду. 

 

Наша је дужност помоћи ономе ко је 

допао невоље. 

 

Наша судбина је на небу записана. 

 

Наше држање ће се процењивати 

строжим мерилима него што би се 

процењивало држање других, а тако и 

треба да буде. 

 

Не бери бригу, али је и не сади! 

 

Небеске пресуде не могу се избећи. 

 

Не бој се судбе. 

 

Не будеш ли одржао реч, зло ћеш 

проћи. 

 

Не буди лен. 

 

Не буди лаких мисли. 

 

Не буди луд. 

 

Не буди нехајан! 

 

Не буди пријатељ света. 

 

Не буди ни у чему брзоплет и пази да 

не учиниш ниједну грешку. 

Не ваља кад човек лако дође до свега 

што зажели. 

 

Не ваља много питати о тајнама 

других људи. 

 

Не ваља ни пријатељу узети и оно, 

што му је најпотребније. 

 

Не ваља поћи на дугачак пут празна 

стомака. 

 

Не ваља претпоставити просо 

пиринчу. 

 

Не верујем ни у шта што нисам видео 

рођеним очима. 

 

Не веруј ономе ко верује свакоме. 

 

Не веруј ономе што најпре ниси видео. 

 

Не веруј ћудима жена. 

 

Не видети шта је угодно, то је бол. 

 

Невиност је човеку против оклеветања 

најсилнија одбрана. 

 

Невин увек плаћа за крива – то је закон 

живота. 

 

Невоља гола – најбоља је школа. 

 

Невоља је добар учитељ. 

 

Невоља продава, невоља купује. 

 

Невоље се треба плашити само док не 

наиђе. 
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Не гледај леђа у других, твоја су увек 

грбава. 

 

Не гледајте оно што је споља. 

 

Не говори ружне речи своме 

ближњем; они којима их будеш говорио 

одговориће ти на исти начин. 

 

Не говори што те се не тиче, јер ћеш 

чути што ти се неће свидети! 

 

Не гр'јеши се, изгубићеш душу. 

 

Не губи наду. 

 

Не допуштај лично или себично 

размишљање. 

 

Не живи се двапут! 

 

Не забадај нос у туђ живот! 

 

Не заборави да је богатство пролазна 

ствар. 

 

Не замерајте много другима, јер је 

људска природа слаба и немоћна да 

одоли било каквом искушењу. 

 

Не замећи кавге. 

 

Незнање је грех највећи. 

 

Не зна се шта доноси дан а шта ноћ. 

 

Не иди на стара јунака. 

 

Не изједај своје срце. 

 

Не једе се све што лети. 

Не казуј непријатељу до чега ти је 

стало и осујетићеш све његове зле 

замисли против тебе. 

 

Нека човек не пријања за оно које је 

нечасно. 

 

Нека цена мора да се плати за то што 

се п*ша стојећи. 

 

Неки људи кроз слепило немара 

падају у агонију бола, која брзо долази 

када се невоља појави. 

 

Неки људи не могу да виде драгоцен 

предмет чак и кад им се пред носом 

налази. 

 

Неким људима љутња прија. 

 

Не клони духом! 

 

Нек долазе нови дани, не браним им. 

 

Неко канџама, а неко сурлом! 

 

Неко умире, неко се рађа, неко постаје 

богат а неко сиромашан, и то тако траје 

увијек. 

 

Нек ти душа буде за дан суда спремна. 

 

Не личи ли једно другом новорођено 

дете и смрт? 

 

Нема боли за оног ко је стигао на крај 

пута. 

 

Нема бољег блаженства од знања. 

 

Нема бољег пријатеља од првог мужа. 
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Нема бујице каква је похлепа. 

 

Нема већег блага од нашег рада. 

 

Нема већег глупака од човека који 

мисли да му је жена верна. 

 

Нема већег греха него напустити друга 

у невољи. 

 

Нема већег непријатеља од круга 

постојања. 

 

Нема веће користи на земљи од 

здравља. 

 

Нема веће среће од спокојства. 

 

Нема грабежљивца какав је мржња. 

 

Нема границе лукавству лукавог 

човека. 

 

Нема два без трећега, нити трећега без 

парњака. 

 

Нема добра тамо где се отима храна од 

малене деце. 

 

Нема дружења са будалом. 

 

Немај вере у пријатеља који је другом 

слуга. 

 

Нема замке каква је безумље. 

 

Нема јаловијег терета за земљу него 

што је силник који окупља око себе 

необразоване будале да му буду 

саветници. 

 

Нема кајгане без сломљених јаја. 

 

Нема незадовољства за онога који није 

склон незадовољству, ни несреће за оног 

ко је одлучан, нити има нечег 

недостижног за онога ко покуша да то 

достигне. 

 

Нема никакве користи од беспомоћног 

пријатеља, као што нема ни од моћног 

непријатеља – једину корист пружа одан 

и моћан пријатељ. 

 

Нема никакве користи од поуке, јер се 

људи једноставно поводе за својом 

природом. 

 

Нема ничега што нећемо врлином 

лако задобити. 

 

Нема ничег тежег од пусте куће. 

 

Нема ничег што Небеса не могу да 

прекрију, и ничега што Земља не може да 

поднесе. 

 

Нема ништа лепше него умрети у 

богатству. 

 

Нема ножа да камен реже, нити да 

сече букву; нити има савета мудра на 

корист створу тупу. 

 

Нема паметњаковића да се не нађе 

неко ко је још паметнији. 

 

Нема пожара какав је страст. 

 

Нема пута кроз ваздух. 

(Нема чуда, човек не може да лети. Чудо 

се остварује изнутра.) 
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Нема ружа без трња. 

 

Нема смисла кудити себе после 

догађаја. 

 

Нема смрти, знај, без суђена судбом 

дана. 

 

Нема среће без препрека и бола. 

 

Нема такве ватре каква је страст. 

 

Нема такве патње као што је ово тело. 

 

Нема таквог промашаја као што је 

мржња. 

 

Нема тога ко не би могао да буде од 

користи цару. 

 

Нема тог човека који би могао избећи 

судбину што му виси о врату. 

 

Нема тог човека који није подложан 

несрећама. 

 

Нема трајне среће без промишљености 

и сопствена старања. 

 

Нема трговине без губитака. 

 

Нема човека који не жуди за 

достојанством краљева. 

 

Нема човека коме у невољи није 

потребна помоћ. 

 

Немаш никакве користи од стајања и 

плакања. 

 

Немаштина и богатство нису довека. 

Нема смрти без суђена дана. 

 

Не може се двоје никад посвадити, кад 

једно неће. 

 

Не може се поправити што је учињено. 

 

Не може се царство задобити на 

душеку све дуван пушећи. 

 

Не можеш насликати слику ако немаш 

платно. 

 

Не можеш научити онога који није 

способан да научи. 

 

Не можеш ножем расећи камен. 

 

Не можеш савити чврсту грану. 

 

Немој брез невоље крви прољевати. 

 

Немој газити мутне воде док кога 

другога не видиш да гази. 

 

Немој говорити криво. 

 

Немој дат умље за безумље. 

 

Немој изгубити душе. 

 

Немој лудовати. 

 

Немојмо чекати светове будуће: 

будимо срећни овде и сада! 

 

Немој први прелазити преко воде. 

 

Не може се мач у корице вратити, ако 

крв није проливена. 
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Не може човек да очекује помоћ божју 

ако сам себе гура у опасност. 

 

Не можеш се склањати пред свиме. 

 

Не може шут са рогатим. 

 

Немој бити брзоплет у мислима. 

 

Немој заборављати шта си био раније. 

 

Немој никада другима да радиш о 

глави, иначе ћеш својом платити. 

 

Немој ником давати ништа пре него 

што те замоле. 

 

Немој пренагљивати са оценом. 

 

Немој се плашити ни од чега, па ћеш 

срећан бити на земљи! 

 

Немој се својом снагом без потребе 

хвалити. 

 

Немој се уздати у срећу, већ у се и у 

своје кљусе. 

 

Немој се уздизати у облаке. 

 

Немојте да учините велику погрешку 

глупака да мрзите паметне и будете 

против њих. 

 

Не морамо да се бичујемо да бисмо 

показали саосећање. 

 

Не мораш главу сагибати ни друге 

молити. 

 

Не наносите никад никоме зла. 

Не нападај насумице оне који нису 

ништа скривили! 

 

Не натоваруј на себе туђе грехе! 

 

Не оглуши се о савете људи искусних. 

 

Не одајте друга ни једнога. 

 

Не остављај никад главни пут ради 

пречице. 

 

Непажљив ходочасник само узвитлава 

прах својих страсти око себе. 

 

Не п*шај уз ветар. 

 

Непобедив је онај цар који одлучно и 

срчано дочекује противника. 

 

Непознат може постати познат, као 

што и познат може да изгуби моћ и 

углед. 

 

Не постоји разлика у схватању шта је 

добро дело. 

 

Не постоји ризница богатства вреднија 

од милосрђа. 

 

Непријатељ који је опоменут, још јаче 

кује заверу пторив вас или вас силом 

напада. Зато је мудро непријатеља 

опоменути делима, а не речима. 

 

Непријатељ не зна за границе. 

 

Непријатељ није страшан ако су људи 

сложни. 

 

Непријатељства се рађају у несрећама. 
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Не пристоји са својим се бити 

родитељем. 

 

Не пуштај срећу кад ти се јави. 

 

Не поверавај се, јер је тајна поверена, 

тајна – изгубљена! 

 

Не поводи се за лажном науком! 

 

Не подривај корење дрвета! 

 

Не пожели туђега блага. 

 

Не поклањај вере. 

 

Не препуштај се љутини. 

 

Не препуштамо сновима да управљају 

нашим плановима. 

 

Не приличи човеку да гази своје 

обећање. 

 

Не пристаје крави коњско седло. 

 

Не причињавајте никоме несрећу. 

 

Не пружа нам се вазда прилика да 

севап чинимо. 

 

Не пуштај никада језику на вољу, па се 

ништа ружно неће десити. 

 

Не радуј се пре времена. 

 

Не радуј се срећи пре времена. 

 

Не расипајте своју снагу. 

 

Не свађајте се и будите сложни, па 

ћете бити срећни. 

 

Не сипај уље на ватру. 

 

Не сједи залуду. 

 

Не следи закон зла! 

 

Не слини, него ради! 

 

Не слушај речи рђавих пријатеља. 

 

Не сматрај да је излишно затражити 

савета од онога који те је кадар 

посаветовати. 

 

Не смемо бити преосетљиви. 

 

Не смемо другима завидети. 

 

Не смеш да губиш храброст у свом 

племенитом напору. 

 

Не смеш се вечито ослањати на мајку. 

 

Несрећан је онај који нема пријатеља. 

 

Несрећа се не уклања плачем. 

 

Неста блага, неста пријатеља! 

 

Не стављај ме на муке! 

 

Не стрепи од оног што бити неће. 

 

Нестрпљење је знак слабости духа и 

воље, неспособних да владају собом. 

 

Не трагате ли за светлошћу ви који сте 

окружени тамом? 
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Не тражи ђавола са свећом! 

 

Не тражите ван себе никаквог другог 

уточишта. 

 

Не треба без разлога противречити 

ближњему, нити судити о људима по 

њихову изгледу. 

 

Не треба о псу судити по длаци. 

 

Не треба презирати несрећног човека. 

 

Не треба се уздати само у судбину. 

 

Не треба убијати онога ко тражи 

уточиште. 

 

Не треба узалуд губити време. 

 

Не треба чекати на будућност. 

 

Не турај носа у туђи лонац! 

 

Не трчи пред руду. 

 

Неће бити ни први ни последњи. 

 

Неће гром у корпиве. 

 

Нећу тужан вјере изгубити макар знао 

изгубити главу! 

 

Не узајмљуј никада зло, јер ће ти се 

кад-тад вратити! 

 

Не узвраћај злим, јер тако је исправно. 

 

Не уздај се у ток времена. 

 

Не узимај за зета богатијег од себе! 

Неумни својом жеђи за богатством 

уништавају сами себе. 

 

Неумни се поводе за таштином. 

 

Не умри пре времена. 

 

Неупоредиво је боље бити непријатељ 

мудраца него пријатељ будале. 

 

Не ускраћуј помоћ ни најбеднијем 

створу. 

 

Нечасно је кришом побећи. 

 

Нечаст је врлој души гора но смрт. 

 

Не чекај захвалност од онога коме 

учиниш нешто из сажаљења. 

 

Није вера тврда у јачега. 

 

Ниједан створ није бесмртан. 

 

Ни једно добро дело не пролази 

некажњено. 

 

Није благо ни сребро ни злато, већ је 

благо што је коме драго. 

 

Није благо ни сребро ни злато, већ је 

благо што је срцу драго. 

 

Ниједан бој не траје довека. 

 

Ниједан поклон није сувише мали. 

 

Ниједна земља није страна човеку који 

је богат духом. 
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Ниједно дрво не пада од једног 

ударца. 

 

Ниједно зло никада није остало 

некажњено. 

 

Није добро да се о неком ружно 

говори. 

 

Није добро заборавити добро. Али је 

добро заборавити зло. 

 

Није добро узносити се због моћи и 

богатства. 

 

Није доста бити јунак један дан. Оно је 

јунак ко је данас добар, а сутра бољи. 

 

Није лепо оно што је лепо, већ је лепо 

оно што је срцу драго. 

 

Није ли боље да један погине – па био 

и цар – него сва царевина! 

 

Није на гостима да одређују шта ће 

јести. 

 

Није на мени да ти правим конопац 

пре божјег суда. 

 

Није ни лако растати се од душе. 

 

Није ни мало тешко задобити оно до 

чега ти је стало. 

 

Није саветно препирати се с јачима. 

 

Нијесам рад да ико на мене жали, а 

још мање да ме прате чије сузе и клетве. 

 

Није сваки дан недеља. 

Није слуга, рођен у домаћинству и 

дугог стажа, увек и пожељан слуга; већ је 

пре онај слуга који је веран саветник. 

 

Није стид и нема греха чинити што је 

допуштено! 

 

Није у копљу краљева победа, већ у 

владавини која се темељи на правди и 

закону. 

 

Ни сунце не може сваког да греје. 

 

Није тај умро ко за собом остави од 

срца порода. 

 

Није тешко што се мора. 

 

Није толико важно хоће ли људи бити 

срећни и задовољни, колико хоће ли 

бити часни и поштени. 

 

Није увек туђе слађе. 

 

Није умро ко се наново рађа у сину. 

 

Није у питању да ли је човек учинио 

нешто промишљено или непромишљено, 

кад и туга и радост долазе по вољи 

судбине. 

 

Није човек све на овом свету. 

 

Никада млађи не поједе, што старији 

не промисли. 

 

Никада није било, нити ће када бити, 

нити има човека кога стално куде или 

стално хвале. 
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Никада ноћу не чини оно због чега би 

се могао сутрадан кајати. 

 

Никад краја новим загонеткама. 

 

Никад нам није знан пут одакле може 

да нам сване спас! 

 

Никад не брзајте, увек најпре добро 

размислите шта ћете и како учинити. 

 

Никад немој пренаглити, јер ти се 

може догодити да починиш многе 

грешке у животу. 

 

Никад не напуштајте стари пут због 

новога. 

 

Никад није добро бацати погрду на 

невине људе, а кривог пустити да утекне. 

 

Никад се не може избрисати што је 

судбина исписала у својој књизи. 

 

Никакве бриге не могу да попуне 

празнину у желуцу. 

 

Никаквог се рада не клони. 

 

Никога не обмањуј. 

 

Никоме не причај оно што видиш. 

 

Нико мирно не спава кад носи благо 

големо. 

 

Ником немој бол причинити. 

 

Нико нас не може научити ономе што 

сам не зна. 

 

Нико не би смео да поштује 

новопридошлице на уштрб слугу са 

дугим стажом. 

 

Нико не живи од самог ваздуха. 

 

Нико не може да проникне у мисли и 

поступке жена! 

 

Нико не може другога прочистити. 

 

Нико не намерава никад да умре. 

 

Нико не ступа пред краља, био он и 

племенитих особина, ако има злог 

министра. 

 

Нико никоме није сасвим непознат. 

 

Нико се не труди да зачепи уста 

клевети. 

 

Нико човека не може разоткрити као 

жена. 

 

Нико не зна како се срећа обрће. 

 

Нико не зна шта га чека. 

 

Нико не зна шта коме срећа доноси. 

 

Нико не зна шта носи дан, а шта носи 

ноћ. 

 

Нико не може да ради ако ништа не 

једе. 

 

Нико не може побећи од своје судбине. 

 

Нико не остаје осим Вечног Живота. 
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Нико није луд колико се прави. 

 

Нико од звери не жуди за оним што 

им није потребно. 

 

Нико од своје судбине не може побећи. 

 

Нико се није отео својој судбини. 

 

Нико судбину не задржа. 

 

Нико ти неће узети бреме с леђа. 

 

Ни на небу, ни насред пучине, нити у 

пукотинама великог горја, нигде на 

широком свету нема места где би човек 

могао да побегне своме злоделу. 

 

Ни на небу, ни насред пучине, нити у 

пукотинама великог горја, нигде на 

широком свету нема места где смрт неће 

достићи смртника. 

 

Ни посипање пепелом, ни непомично 

седење не може очистити смртника који 

није надјачао своје жеље. 

 

Ни прсти на руци ти нису сви једнаки, 

па ни свет није сав исти. 

 

Ни Рим није подигнут за један дан. 

 

Нисам ни у шта сигуран, осим у свој 

гроб. 

 

Нисам савладао све тешкоће пута да 

бих се сада окренуо и отишао. 

 

Нит' је било, нити може бити: једна 

земља, а два господара. 

 

Ничија није до зоре горела. 

 

Ничија није сијала до зоре. 

 

Ништа ми није тако нашкодило као 

моја доброчинства. 

 

Ништа на овом свету није вечито, ни 

радост, нити бол. 

 

Ништа нема слађе од девојке. 

 

Ништа није вечито на овом свету. 

 

Ништа није тајно што неће кадгод 

бити јавно. 

 

Ништа се не дешава без разлога. 

 

Ништа се не може изгубити ако га 

добро чувамо. 

 

Ништа се не постиже без брижљивог 

планирања. 

 

Ништа се сакрити не може. 

 

Ништа ти није потребно сем онога 

што имаш. 

 

Ништа ти теже нема од невоље. 

 

Новац добро чувај и користи за добре 

ствари. 

 

Новац је ђаволово око, које доводи 

човека у искушење и омекшава и 

најтврђа срца. 

 

Новац је једини човеков рођак на овом 

свету. 
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Новцем се свака неправда у правду 

може преобратити. 

 

Нужда не позна заповиједи. 

 

Нужда закон мења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 

 

Обећање се мора испунити. 

 

Обичај је исправних људи да одмах 

дају савет ономе коме желе добро: само ће 

непријатељ поступити друкчије. 

 

Обогати се када ниси богат; чувај оно 

што имаш; увећај оно што си сачувао; и 

подари оно што си увећао особама које то 

заслужују. 

 

Овај живот је само низ пустоловина, 

добрих и рђавих. 

 

Овај свет је јединство супротности. 

 

Овај свет је мрачан и мало њих види у 

мраку. 

 

Овде - губитак, а тамо – добит! 

 

Овде сузе, тамо – радост. 

 

Одан је онај који спречава друге од 

зла. 

 

Одвећ велика мудрост граничи се с 

глупошћу. 

 

Од вишка глава не боли. 

 

Од добрих дела човек добар бива, од 

злих, зао. 

 

Од жена нема подмуклијих створења. 

 

Од зле птице, зло и пиле. 
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Од језика долази све што је добро, али 

и све што је зло. Кад је језик добар – 

бољега од њега нема, а кад је зао – горега 

од њега нема! 

 

Одлагање је корен несрећа. 

 

Одлучност је велика предност малих и 

слабих: ако је непријатељ јачи, може се 

савладати лукавством и преваром. 

 

Одма окрене радост на жалост. 

 

Од многих мука не цвета цвеће. 

 

Од нежних речи нећеш бити сит. 

 

Од немања ником уживања. 

 

Од несреће нема вајде. 

 

Од нечега мора да се гине. 

 

Од крви жито расте. 

 

Од превише плодова ломи се грана 

дрвета. 

 

Од саплеменика треба очекивати само 

опасности, као што се од жене очекује 

само неверство. 

 

Од сваког брашна не треба правити 

качамак. 

 

Од ситнице се испили голема невоља. 

 

Од старца има и те какве вајде – у 

добрим и мудрим саветима. 

 

Од стечене имовине, расподела је 

једино право средство којим ће се 

сачувати. 

 

Од Судбе никад Правду не тражи! 

 

Од судбине се не може утећи. 

 

Од судбине своје не могу утећи. 

 

Одувек је похлепа узрок свију несрећа 

наших! 

 

Од чега си сит, од тога си и дебео. 

 

Океан не постаје блатњав када 

запљусне обале. 

 

Око за око, живот за живот. 

 

Око за око, зуб за зуб. 

 

О личноме напору зависи успех 

подухвата. 

 

Онај је сваки човек луђи од магарца 

који оће свему свету да угоди. 

 

Онај ко говори што није, одлази у 

пакао. 

 

Онај ко, изазивајући патњу других, 

жели себи приграбити ужитак, он ће се 

заплести у мржње и никада се неће 

ослободити. 

 

Онај ко дела разумно, мора бити мека 

срца. 
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Онај ко из глупости склопи 

пријатељство са себи недоличним, ускоро 

постаје предмет подсмеха. 

 

Онај ко има новац, има и пријатеље. 

 

Онај ко је у почетку био лакоуман и 

после постао трезвен, озарује овај свет као 

месец кад се ослободи облака. 

 

Онај који верује у своју снагу, и у јаду, 

и у крајњој невољи, савладаће све 

препреке. 

 

Онај који греши нека свој грех и носи! 

 

Онај који живи у власти свог 

непријатеља – он је заиста мртав. 

 

Онај који зло чини, нека зло и окаје. 

 

Онај који исправно говори, никада 

неће рећи ништа неприкладно на месту 

или у неповољно време, не пред особом 

незрелом или неузвишеном. 

 

Онај који је вољан да поново склопи 

савез са пријатељем за којег се већ 

испоставило да је лажан, сам прима своју 

смрт. 

 

Онај који је много глуп, никад неће 

постати интелигентан. 

 

Онај који је стекао наклоност свог 

господара, мора тим више бити доброг 

владања. 

 

Онај који не познаје снагу свог 

непријатеља, па ипак започне свађу, 

сигурно ће зажалити. 

Онај који одабира угодност 

промашиће прави циљ. 

 

Онај који препознаје своју глупост, 

није много глуп. 

 

Онај који спознаје да је обманут, није 

много обманут. Онај који је веома 

обманут, никада неће покушати да се 

отресе обмане. 

 

Онај који трчи пут шуме похоте, мада 

слободан, јури у ропство. 

 

Онај који у туђој добробити види 

властиту добит, једини је подобан да буде 

владар међу праведнима. 

 

Онај ко креће на пут с будалама 

трпеће због дужине пута. 

 

Онај ко лаже пред владарима, богом и 

учитељем својим, кад-тад ће испаштати 

за своје грехе. 

 

Онај ко не брани слуге своје од 

непријатеља није ни достијан да буде 

господар. 

 

Онај ко нема ране на руци сме руком 

дирнути отров. 

 

Онај ко никад не погреши, праву 

мудрост нема! 

 

Онај ко сам поседује добрe особине 

имаће велике користи ако посети далеке 

земље. 
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Онај ко се одаје таштини а не удубљује 

се у мисли, с временом ће завидети ономе 

који су у мисли удубљивао. 

 

Онај ко се повуче из живота добија 

онолико колико му је отето. 

 

Онај ко собом влада, себи је пријатељ. 

 

Онај у којем је себичност с кореном 

ишчупана наћи ће мира и дању и ноћу. 

 

Онај у коме је истина и правичност, он 

је благословен. 

 

Онака је вера у јунака: док те љуби 

узећу те душо; кад обљуби чекај до 

јесени. 

 

Они које убијамо речима често живе 

најдуже. 

 

Они који пропуштају прави час трпеће 

у паклу. 

 

Они који треба да припадну једно 

другом, на крају и припадну. 

 

Онима који негују врлину, нићи ће 

лотосов цвет чак и у ужареној рупи 

пакла. 

 

Оних који имају главе и стопала, али 

немају ни ум ни уши, има много. 

 

Они што прислушкују туђе разговоре 

никад не чују неко добро о себи. 

 

Ономе ко је шкрт све је мало. 

 

Ономе који стално поздравља и 

устрајно поштује старије, четири ће се 

ствари повећати: живот, лепота, срећа и 

снага. 

 

Ономе ко нема памети у глави, срећа 

неће донети никакву корист. 

 

Ономе ко стреми к добру биће добро. 

 

Ономе ко чини добро, увек помажу у 

невољи. 

 

Ономе чији је карактер непознат, 

никад не треба пружити уточиште. 

 

Оно најгоре увек може надићи сва 

очекивања. 

 

Оно најстрашније се никад не види. 

 

О ономе ко је добар и после смрти се 

говори добро. 

 

Оно што зовемо снагом дела, то је, у 

ствари, снага духа. Све остале ствари су 

споредне. 

 

Оно што је прободено стрелом зараста; 

као и дрво засечено секиром, чак и оно 

које је изгорело у шумском пожару; али 

рана коју нанесу речи, никада не зараста. 

 

Оно што се није добро видело, није се 

добро разумело. 

 

Оно што човек воли у то ће се 

претворити. 

 

Опак човек сагорева својим властитим 

делима. 
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Опасно је поверавати се. 

 

Опасност вреба онога ко уграби у 

тигрице младунче, а вреба и онога ко 

распрши у жени заблуду. 

 

Опасност ме је научила. 

 

Опасност те вреба из шуме жеља. 

 

Оплакуј као жена оно што ниси умео 

бранити као човек. 

 

Опомена предупређује покуде. 

 

Опреза никад доста. 

 

Оружјем се непријатељ уништава само 

физички, док знање уништава његов род, 

моћ и славу. 

 

Осамљени не осећају радост. 

 

Оскудица је непресушни извор 

свакаквих невоља. 

 

Особине слугу зависе од врлина 

господаревих. 

 

Остарити свакому је драго. 

 

Отварај добро очи! 

 

Откада је то сено склапало 

пријатељство са ватром? 

 

Откад су дани започели, ништа није 

трајно. 

 

Охрабри срце. 

 

Очајни људи спремни су на све. 

 

Очеви једоше кисело грожђе, а 

синовима зуби трну. 

 

Очи пријатеља не виде ману. 

 

Очи су огледало душе. 
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П 

 

 

Пажња се пажњом узвраћа. 

 

Пази да не продаш ђавола, а купиш 

врага. 

 

Паметан ће и у пустињи наћи воду. 

 

Памет је богатство човеково. 

 

Памет је најбржа на свету. 

 

Паметноме једна доста. 

 

Паметне речи свако радо слуша. 

 

Паметније је јутро од вечери. 

 

Памет у главу и пут под ноге. 

 

Пас може да лута где год жели, а слуга 

само где му цар заповеди. 

 

Пас може да стави златну огрлицу, али 

тиме неће стећи достојанство лава. 

 

Пијанство прође, брига дође! 

 

Пиле не може солити памет квочки! 

 

Питом је најбољи међу људима. 

 

Племенита ковина вреди само ако је 

ретка. 

 

Племенити људи су ретки. 

 

Плод дела не умире никад. 

 

Победа узгаја мржњу. 

 

Погодбу треба часно испунити! 

 

Подигни себе собом, испитај себе 

собом, и тако, собом заштићен и брижан, 

живећеш срећно. 

 

Подмири стомак и ојачај ноге. 

 

Пожар који се распламсао у шуми 

пали, али штеди корење; док потоп, 

умерен и расхлађујући, какав јесте, чупа 

корење и носи све пред собом. 

 

Пожели, али не мисли о томе што 

пожелиш – иначе ћеш пожелети узалуд. 

 

Познато је да се и у блату може наћи 

цветак. 

 

Покажите барем то како имате 

довољно памети да оцените вредност 

савета једне жене. 

 

Помози сама себи како знаш. 

 

Помози слабом, сломи снажног. 

 

Помоћу једног непријатеља треба 

уништавати другог: клин се клином 

избија. 

 

Понекад и зечица може да подвали 

тигру! 

 

Понекад је племенитија душа једног 

сиромаха него богаташа. 

 

Понекад мало кормило може 

изменити правац великог брода. 
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Понекад се дешава да мала животиња 

помаже велику. 

 

Понекад су речи оштрије од ножа. 

 

Понижења и бриге савладају душе које 

нису добро каљење, а оно што не може да 

учини бол, постигну сталне увреде. 

 

Попут будно чуване утврде на 

граници, с посадом бранитеља изнутра и 

извана, тако нека човек стоји на стражи 

самога себе. 

 

Попут усева зри смртник и у земљу 

пада. 

 

Поређивати богатство не вреди, јер 

смо сви слаби и немоћни да утичемо на 

трајање среће. 

 

Посејани боб неће никнути у пиринач. 

 

Посејао си, па ћеш и пожњети. 

 

Последња жеља се ником не ускраћује. 

 

После несреће опет долази срећа. 

 

После облака - ведрина, а после сласти 

– горчина. 

 

После смрти и један и други су 

једнаки. 

(Мисли се на доброг и злог.) 

 

Поствавите паметног на чело и идите 

за њим. 

 

Постоје људи који чине само зло! 

 

Постоји ли драгуљ без мане? 

 

Потруди се да слушаш шта ти се каже. 

 

Поука помаже само ономе ко од прве 

речи може да схвати оно што му се каже. 

 

Похлепа је разлог човекове пропасти. 

 

Похлепа може да доведе до пропасти. 

 

Похлепа не доприноси новим и већим 

задовољствима, као што похлепна 

створења мисле, него већој несрећи. 

 

Похлепа никада не води добру. 

 

Похлепан човек не размишља о 

опасности у својој глади за уживањем. 

 

Пошаљи теле у стадо крава и оно ће 

сместа наћи своју мајку. Тако ће дела 

наћи починиоца да би пожњео њихов 

плод. 

 

Поштени људи не могу страдати ни за 

шта. 

 

Поштење је наш ослонац. 

 

Поштовати могу само оног ко нешто 

јесте, а не оног који се споља само чини 

таквим. 

 

Права дарежљивост не очекује ништа 

заузврат. 

 

Права је само она срећа која не трује. 

 

Права мајка за умор не зна. 
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Права мудрост се састоји од 

одустајања од онога што се не може 

постићи. 

 

Права се мука не да сакрити. 

 

Правда је спора, али достижна. 

 

Правда увек правда остаје. 

 

Праведници одлазе у небо. 

 

Праведност је права племенитост, а не 

рођење у племенитој породици. 

 

Праве су будале они који стичу 

пријатеља издајством другог, правду 

преваром, обилно богатство тлачењем 

других, знање без муке, или жену силом. 

 

Прави се друг у невољи позна. 

 

Прављење реда у свету било би исто 

као покушавати да газиш по мору или 

наредити комарцу да на својим леђима 

пренесе планину. 

 

Прави живот на овом свету, јесте само 

онај који се живи, можда само на кратко, 

у слави међу људима. 

 

Прави је пријатељ само онај који је 

пријатељ без резерве. 

 

Право је да се у овом животу и нечем 

обрадујемо кад јада и невоље имамо 

иначе на претек. 

 

Празна је кућа човека без сина. 

 

Празно је срце човека који нема верног 

пријатеља. 

 

Прва је срећа најбоља. 

 

Прва седа влас долази од опасности, 

друга од сиромаштва, а трећа од сина 

који не користи народу. 

 

Прво се распитај и дознај све, па се тек 

онда прихвати посла. 

 

Прво скочи, па онда кажи хоп! 

 

Превелика љепота свагда је опасна. 

 

Пред женом човек не сме да се 

ограђује и има тајни. 

 

Пред тешкоћама не уступај. 

 

Презри поседовање, спаси живот. 

 

Пре или после, истина ће се открити. 

 

Прекршај једне заклетве не чини 

безвредним све заклетве. 

 

Препелица малена је раста, па умори 

коња и јунака. 

 

Престаните са куђењем оних што их 

кудите и покушајте да испуните 

празнину што је они оставише! 

 

Пријатељева је молба светиња. 

 

Пријатељи су нам угодни. 

 

Пријатељ се познаје само у невољи. 
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Природа се затајити не да. 

 

Природу је тешко победити. 

 

Притисну ли те црне мисли, ништа ти 

се неће милити. 

 

Причама и жалопојкама никад краја! 

 

Пролазно си биће, што у беди 

стрепиш. 

 

Промени место, променићеш срећу. 

 

Промишљеност је изнад сваког знања. 

 

Пропалог човека свак ће се одрећи. 

 

Прост човек не устручава се да завиди 

људима племенитог порекла. 

 

Против судбе ништа се не може. 

 

Прошлост се не враћа. 

 

Псу живу боље је него мртву лаву. 

 

Птица види месо стрвине са даљине од 

стотину и десет лига; та иста птица, када 

дође њено време, не види ни клопку. 

 

Пут до пакла поплочан је добрим 

намерама. 

 

Путеви човечји су многи. 

 

Пут под ноге и не размишљајмо о 

ономе што ће бити, ако већ мора бити. 

 

Путујемо, јер хоћемо људи да 

постанемо. 

Р 

 

 

Ради бисмо добре казат гласе, не 

можемо, већ каконо јесте. 

 

Радије бих умро него устукнуо пред 

својим непријатељима. 

 

Ради како те памет учи. 

 

Рад и труд све побеђују. 

 

Рад је најважнији и најдрагоценији у 

животу. 

 

Радост је теже изразити речима него 

срџбу. 

 

Радост окрену у жалост. 

 

Разборити људи ваља да се клоне 

послова који их се не тичу. 

 

Раздор, добро вођен, може да подели 

чак и особе искреног срца. 

 

Раздор у кућу – срећа из куће! 

 

Разметљивост је лоша особина. 

 

Разне нити воде до истог клупка. 

 

Разуман човек увек треба да тражи 

савета. 

 

Разум је двострук дар: урођен и 

прирођен. 

 

Ранитељ је како и родитељ. 

 



553 
 

Рано лежи, рано устај на дело, тако 

бива душа здрава и тело. 

 

Растанак је отров за љубав. 

 

Рат неће престати док сви не буду 

мртви. 

 

Ратови немају памћење. 

 

Рђа био ко изневери обећање! 

 

Рђава свита уништава и човека добрих 

особина. 

 

Ред је да ти добро вратим добрим. 

 

Ред мора да се поштује и ту не сме да 

буде протекција. 

 

Ријечи паметне жене треба и муж да 

слуша. 

 

Родила јабука само једно зрно, али се 

сија као сунце. 

 

Резерва никада не шкоди. 

 

Ретко се дешава да после смрти 

господара копља дуго мирују. 

 

Ретко се о људима говори на начин на 

који би они желели. 

 

Речи великога, намењене су само 

ушима великога. 

 

Речи, кад једном излете, више се у уста 

не враћају, него само добивају све 

снажнија крила. 

 

Речима које иду од срца никад краја. 

 

Речи паметне жене треба и муж да 

слуша. 

 

Рђав је онај човек који погази своју реч. 

 

Рђавој науци нема лека. 

 

Рђаво ће проћи онај ко увреди 

честитог човека. 

 

Род је женин милији, него сестра. 

 

Род се никад не сме заборавити. 

 

Ругала се руга, па постала друга. 

 

Рука се брзо покаје што је нанела 

ударац. 
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С 

 

 

Сабљом сам се хранио, од сабље ћу и 

умрети. 

 

Савршене речи се не чују; простачке 

речи надвладавају. 

 

Сад су људи свакојаке ћуди, сад се није 

ни нашалит с миром. 

 

Саздан сам од праха, вратих се у прах. 

 

Сама сам крива, па ћу сама и 

испаштати. 

 

Сам наносиш штету свом здрављу! 

 

Само будале не хвале дарежљивост. 

 

Само будале пропуштају прилику. 

 

Само врлине су достојне поштовања, а 

не и порекло. 

 

Само глупаци заподевају кавгу, док се 

паметни држе закона. 

 

Само добра сетва даје добру жетву. 

 

Само једна латица шљивиног цвета – и 

три хиљаде светова замиришу. 

 

Само је дубока чежња знак љубави. 

 

Само кротост, и благонравије, труд, 

промисл, и мудровање, само ово человека 

значи. 

 

Само људска дела достојна су 

поштовања или презира. 

 

Самом је и најкраћи пут дугачак. 

 

Самом мудрошћу нећеш се заситити. 

 

Само наивчина мисли да зла жена 

може бити пуна љубави и добра срца. 

 

Само одлучне очекује срећа. 

 

Само пази и не превари, јер ћеш се зло 

провести. 

 

Само се у себе уздати треба. 

 

Само слаби и безвољни дочекују смрт 

у својој земљи. 

 

Само ће твоје духовне заслуге остати с 

тобом. 

 

Сâм сам крив што сам се ставио у 

службу лошем пријатељу. 

 

Сам си крив за своју несрећу. 

 

Са ове наше цветно-златне земље 

плодове убирају само тројица: јунак, учен 

човек и слуга који има оскуства у служби. 

 

Са самим собом добро обузданим, 

човек ће стећи господара каквог мало 

људи налази. 

 

Са славом у срцима људи расте и 

клица зависти. 

 

Саслушати значи послушати! 
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Саслушах – послушах! 

 

Сачувати тајну – знак човека сјајна! 

 

Свађа и неслога су лоши помагачи. 

 

Свађа настаје из малога. 

 

Свађа не води ничему. 

 

Свађу не ваља заподевати ни са 

слабијима ако их је много. 

 

Сва жива бића чезну за слободом. 

 

Свака борба има своје жртве. 

 

Свака добра мајка најпре грди дечицу, 

а онда им тепа. 

 

Свака жена је кадра да разуме шта се 

догађа у срцу пријатељице. 

 

Свака истина излази на видело. 

 

Свака рана лијек има. 

 

Сваки сам чини зло, сваки сам трпи 

казну. 

 

Сваки се сам устеже од зла. 

 

Сваки човек у чијој се глави врзмају 

неостварљиве наде и очекивања постаје 

предмет подсмеха другог човека. 

 

Свак је сам себи господар. 

 

Свак може муке допаднути. 

 

Свако зависи само од себе. 

Свако је себи пријатељ једини и једини 

душманин. 

 

Сваком памет до самрти мудра: ко што 

ради то ће дочекати. 

 

Сваком пуста мука стоји. 

 

Свако од нас за својим циљем иде. 

 

Свако према своме занату. 

 

Свако ће остарити. 

 

Свако у самотињи своје дане болује. 

 

Свако, чак и кад је притиснут муком, 

жуди за нечим што одговара његовом 

духу. 

 

Свак се бије, да себи добије. 

 

Свак се боји муке и невоље. 

 

Свака је кућа без деце пуста. 

 

Свака птица може да лети, чак и 

најслабије и најобичније. 

 

Свака река има своје замке. 

 

Свака ствар има свој крај. 

 

Сваки човек има својега ђавола, исто 

ка' и анђела. 

 

Сваког чуда за три дана доста. 

 

Сва створења се тако разликују 

међусобно, да нема ни једног које би 
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личило на друго, као што нема два 

слична камена. 

 

Све да је беседа од хиљаду (речи) али 

бесмислених, једна је смислена реч боља, 

јер човек је чује и постаје смирен. 

 

Све да су се науживале мушкарца који 

је раван самом богу, жене ће одмах 

пожелети другог човека. 

 

Све док се човек не спотакне, комотно 

шета равним путем. Али једном нека се 

барем мало спотакне, ето ти препрека на 

сваком кораку. 

 

Свеједно мријет ми тамо мријет ми 

овамо. 

 

Све ране зацељују, само не ране од 

рђавих речи. 

 

Све, све, али занат. 

 

Свет даје људима према њиховој вери 

или њиховој жељи. 

 

Свет држе на окупу ваљани људи 

добре ћуди. Кад таквих не би било, свет 

би се распао у прах и пепео. 

 

Свет је пакостан. 

 

Светлост месеца никад не трне. 

 

Све ће постати наше ако у себе 

заронимо. 

 

Све што је било – прошло је, и све што 

ће бити – проћи ће. 

 

Све што је створено, пропада. 

 

Све што је створено, то је патња и бол. 

 

Све што је условљено нестално је. 

 

Све што је условљено, условљено је 

незнањем. 

 

Све што радиш, ради ко да је обред. 

 

Све што се заче и роди, од вечности је. 

 

Све што се родило, умире. 

 

Сваки племенски вођ треба да живи 

долично, ако жели да му владавина буде 

успешна. 

 

Сваки би хтео јести свој хлеб, али 

зарадити га не уме. 

 

Сваки грех против пријатеља мора да 

буде кажњен! 

 

Сваки живот има судбу своју, а 

опстанак сваки свој суђени век. 

 

Сваки је сусрет почетак растанка, а 

сваки растанак – обећање могућног 

сусрета. 

 

Сваки онај ко пажљиво тражи, може да 

нађе за себе комадић мудрости. 

 

Сваки треба да ради оно што му је 

судбина наменила! 

 

Сваки човек носи судбину окачену о 

своме врату. 
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Свако би да ради језиком уместо 

рукама. 

 

Свако биће има своју судбину која му 

виси о врату. 

 

Сваког своја нужда тишти. 

 

Свако данас баци камен, а онда набеди 

комшију. 

 

Сваког треба позвати, али паметан 

неће прихватити сваки позив. 

 

Свако зло за неко добро. 

 

Свако иде за својом судбином. 

 

Свако има свој начин рада. 

 

Свако има своју памет. 

 

Свакој беди има краја. 

 

Свако је себи најближи. 

 

Свако је самом себи најбољи слуга. 

 

Свакој муци има лека. 

 

Свакоме јаду - доћи ће крај. 

 

Свакоме је удес досуђен. 

 

Сваком живом бићу на овом свету 

потребан је пријатељ. 

 

Свако мора носити на леђима своје 

бреме. 

 

Свако на овом свету мора да се покори 

и пође на оно место где ће после животне 

гозбе његово тело почивати у тесној 

постељи. 

 

Свако носи своју судбину окачену о 

врат, и шта чинио да чинио, од ње се не 

отрже. 

 

Свако преимућство се купује по цену 

неког лишавања. 

 

Свако се протеже према свом губеру! 

 

Свако својим знањем и умећем бива 

сам своје среће ковач. 

 

Свако створење има неку главу изнад 

себе. 

 

Свако стиче славу на свој начин. 

 

Свашта се данас среће на свету. 

 

Све зло које си ми учинио, пашће на 

твоју главу! 

 

Све има граница! 

 

Све има своје време! 

 

Све има своје време: месец и сунце, дан 

и ноћ. 

 

Све има своју меру и границу. 

 

Све може да се збуде. 

 

Свемоћни ставља увек уз добро и зло, 

уз радост несрећу, и трн на стабљику 

руже. 
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Свему долази крај. 

 

Све на земљи живи покоравајући се 

законима природе. 

 

Све на свету има разлог. 

 

Све наше намере дечја су игра 

наспрам усудове воље. 

 

Све своје снаге троши на добра дела. 

 

Сво благо припада ономе чији је ум 

задовољан. 

 

Све се не може имати. 

 

Све се плаћа. 

 

Све су жене исте. 

 

Свет има два лица, не тражи их дуго: 

једно је издајство, невера је друго! 

 

Свет је велик, можда ћеш наћи себи 

помоћ. 

 

Свет је довољно велики за све. 

 

Свет није створен да би људи уживали. 

 

Свету се не може угодити. 

 

Све у своје време. 

 

Све што је написано мора да се 

испуни. 

 

Све што можеш данас, не остављај за 

сутра. 

 

Све што се дешава записано је унапред 

у књизи судбине. 

 

Све што се пружи гладноме, за њега је 

најслађе на свету. 

 

Сви би исмејали медведа кад би почео 

да се бори са зецом. 

 

Сви добри баштовани раде једнако. 

 

Сви људи воле живот. 

 

Сви људи дрхте пред казном. 

 

Свима нам је суђено да умремо у своје 

време! 

 

Сви ми који живимо на белом свету 

морамо увек тежити добру. 

 

Сви ми смо присиљени на непрестани 

покрет. 

 

Сви они који попуштају напасти, који 

су недостојни и жуде за властитим 

добром, допашће ће исте судбине. 

 

Сви се људи плаше смрти. 

 

Сви смо ми смртни. 

 

Сви су дани добри. 

 

Сви ће на крају трагом своје мајке: тако 

се довија свет. 

 

Свих својих дела човек је баштиник. 

 

Свих својих дела човек је наследник. 
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Своја је душа свакоме драга и не може 

бити дража. 

 

Своју природу не могу изменити. 

 

Своју реч нећу погазити. 

 

Своју жалост ваља прегорјети. 

 

Свој хлеб једе – туђу бригу води. 

 

С ђаволом никад ниси сигуран. 

 

Себичност се не заборавља. 

 

Семе зла је посејано и зло ће бити 

пожњевено. 

 

Сеоски мишеви рано лежу. 

 

Силни и богати никада не брину за 

слабе и сиромашне. 

 

Сиромаха нико неће слушати ма 

колико мудре биле његове речи. 

 

Сиромаха ће напустити и пријатељи, и 

жена, и деца, али само ли се обогати 

којим случајем – сви ће се вратити. 

 

Сиромах трпи самим животом. 

 

Сиромашни су проницљиви. 

 

Сиромаштво је корен свих зала! 

 

Сиромаштво није грех. 

 

Сиромаштво чини човека плашљивим. 

 

Сиротиња је вешта. 

Сиротиња мора да подноси ћефове 

богаташа. 

 

Ситна зла стрпљиво подносите како не 

бисте изазвали већа. 

 

Сјај круне не чини племенитог и 

правдољубивог владара, већ карактер 

човека који седи на престолу! 

 

С ким си, онакав си. 

 

Скок коња, гром, мисли жене, судбину 

човекову, сушу или поплаву, о, те ствари 

чак ни богови не могу да схвате; а камоли 

човек! 

 

Скупи снагу и одупри се слабости! 

 

Слаба вајда од здравих руку и ногу 

под лудом главом. 

 

Слаби побеђују ако се боре 

удруженим снагама. 

 

Слабог непријатеља увек треба убити, 

како би се спречило да поново постане 

снажан. 

 

Слабост је карактеристика оних који 

имају добра својства. 

 

Слађа је љубав од меда. 

 

Следи закон врлине! 

 

Следите своје стазе. 

 

Слобода је дража од свега. 
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Слон убија пуким додиром, змија 

пуким мирисањем, краљ пуким смехом, а 

зао човек чак и кад испољава љубазност. 

 

Слуге се увек управљају према својим 

господарима. 

 

Сљубити се са тамом, значи – 

заљубити се. 

 

Смртан си као све што живи. 

 

Смрт је далеко боља од сиромаштва јер 

умирући човек куша од бола само за 

тренутак, али кад живи неимашан, њему 

нема ни часка смираја од патње. 

 

Смрт је друг и уточиште. 

 

Смрт је дуг који сви морамо да 

платимо. 

 

Смрт је страшна, сваком животу она 

поставља циљ. 

 

Смрт нам је свима заједничка. 

 

Смрт – олабављивање жице на којој је 

Бог окачио живот. 

 

Смрт ће већ доћи по своје, као што ноћ 

долази за даном. 

 

Смрт ће доћи – сваком склона! 

 

Смрт ће раздвојити мужа и жену, али 

неће наудити ономе ко се венчао с 

истином. 

 

Смрт, што сваком, свуда, отпева опело. 

 

Снага једне птице не лежи у вештини 

летења, већ у броју наследника. 

 

Снага младости и жеља за животом 

јаче су од свега. 

 

Снага незналице упреже се у туђа 

кола. 

 

Снагом нећеш изаћи на крај с 

лукавством. 

 

Снаха има много мана, а свекрви 

ништа да замериш. 

 

Снашица је, кано и сестрица. 

 

С несрећом се бори памећу, а не 

сузама. 

 

Снови ти неће бити на помоћи, ни 

отац, ни пријатељи, и нема асне од 

родбине твоје кад те уграби смрт. 

 

Сплеткарење не води добру! 

 

Спокојан је онај ко мисли на 

будућност, а тужан онај ко неопрезно 

дела. 

 

С правом се може назвати човеком 

само онај који једном донету одлуку и 

њезину крају приведе. 

 

Спремни смо да поверујемо у било 

шта пре него у истину. 

 

Сраман човек се лако задовољава. 

 

Срамота је да крадем Богу дане. 
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Срамота је два на једнога. 

 

Срећа долази с осмехом само онда кад 

дође по својој вољи. 

 

Срећа иде полако, али сигурно. 

 

Срећа и жене су склиске и превртљиве 

као змије. 

 

Срећа има паметнија посла него да се 

уз тебе лепи. 

 

Срећа је варљива као ветар... 

 

Срећа је као траг воденог љиљана, за 

њу се не можеш ухватити. 

 

Срећа је краткотрајна по природи, као 

мехури у води. 

 

Срећа је крта, а оно што је крто лако се 

може разбити. 

 

Срећа је лакша од перца, али нико не 

зна како да је подржи. 

 

Срећа је наклоњена храбрима и 

одрешитима. 

 

Срећна је оданост оних који су нашли 

свој мир. 

 

Срећа, која се не може призвати чак ни 

по цену жртвовања нечијег живота, улази 

непозвана у кућу оних који препознају 

добар савет. 

 

Срећа краљева је непоуздана. 

 

Срећа не показује захвалност за оно 

што је учињено за њу. 

 

Срећа нестаје истог тренутка када је 

примећена, као велико богатство које се 

стекне у сну. 

 

Срећа не траје за век. 

 

Срећа није вечита. 

 

Срећан је само онај кога не понесе 

жеља. 

 

Срећа сија, али само на трен, као траг 

облака у сумрак. 

 

Срећа увек долази наклоношћу 

судбине. 

 

Среће су нам различите. 

 

Срећни су и пресрећни они који су 

ослобођени таштине. 

 

Срећу је тешко наћи. 

 

Сродници се морају помагати. 

 

Срећноме свак може постати пријатељ, 

а несрећном само најискренији. 

 

Срца се разумеју. 

 

Срце зна кад је слободно. 

 

Срце не зна за године. 

 

Срце прави пут ка срцу. 
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Срце у људи је нестално и мења се као 

и ветар који подиже песак пустиње. 

 

Срце храброг човека тврђе је од 

дијаманта. 

 

Срџба ти смућује дух. 

 

Старе навике умиру тешко. 

 

Старе очи свега зла се нагледаше. 

 

Старије је јутро од вечери. 

 

Старијем приговора нема. 

 

Стари магарац зелену траву воли! 

 

Старима памети не мањка. 

 

Стари начин више вреди од десет 

нових. 

 

Старог ваља добро истући штапом да 

пре времена не даје деци своје благо. 

 

Старост ми је дала мудрост. 

 

Старост – слабост. 

 

Старци су вам потребни као што су 

кући потребни стубови. 

 

Ствари тешко оствариве мали људи 

неће ни покушати да остваре. Ствари 

тешко оствариве оствариће велики људи. 

 

Створен сам да се борим. 

 

Створење ништа није кадро да учини 

противу одлука судбине. 

Створи од себе острво. 

 

Стегни срце, не тугуј! 

 

Стотине добрих услуга се упропасти 

кад се дају рђавом човеку. 

 

Стотине мудрих савета се изгуби кад 

се дају оном који не прима савет. 

 

Стотину лига није далеко за човека 

гоњеног похлепом. 

 

Страх и тескоба су казна којом кривац 

сам себе кажњава за почињено недело. 

 

Страх је јачи од мржње. 

 

Страх нек вас не поколеба. 

 

Страх разара самопоуздање. 

 

Страшне речи се могу рећи само 

једном, јер када их понављаш, не верују 

им. 

 

Страшно је живети у немаштини која 

лишава човека и мудрости, и части, и 

пријатељске љубави. 

 

Строго се држи истине. 

 

Стрпи се мало, па ће можда и срећа 

наићи. 

 

Стрпљење јесте горко, али исход му је 

сладак. 

 

Стрпљење је мајка знања. И кума 

деменције. 
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Судбина једне узвисује, а друге обара. 

 

Судбина моја о врату ми је, и ако ја од 

ње побегнем, она ће се дати у потеру за 

мном. 

 

Судбина незадрживо иде својим 

током. 

 

Судбина се не може зауставити! 

 

Судбина ће ударити својим 

сопственим путем. 

 

Судбом што ми је досуђено, доста ми 

је. 

 

Сузама се не може ништа помоћи. 

 

Сузама се ништа не постиже. 

 

Супротно другим теретима, тајна 

постаје утолико тежа уколико више душа 

зна за њу. 

 

С царем разговора нема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 

 

 

Тајно увек постане јавно, ма колико се 

скривало. 

 

Тајну је тешко носити, те се она дели с 

другима. 

 

Такви су људи, копкају, копкају, док се 

најзад докопају. 

 

Тако се у нама рађају и врлине и 

пороци, већ према томе у чијем се 

друштву налазимо. 

 

Тами се завешта онај ко се клања 

незнању. 

 

Тамо где има изума, сигурно има и 

препредених радњи. 

 

Тамо где један даје, а други узима, 

савет који је успешан, мада непријатан за 

ухо – тамо Срећа воли да борави. 

 

Тамо, где нико не жели слогу, где један 

вуче на једну, а други на другу страну, 

тамо нема места срећи. 

 

Тамо где савета има, посао успева, а 

тамо где га нема, посао задрема. 

 

Тамо где ти стоје табани, стајаће ти 

глава. 

 

Тамо злоба – овде доброта. 

 

Тачно је да су пожељни јаки 

пријатељи, али је тачно да могу 

користити и слаби а мудри. 
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Твоје је да све урадиш сам. 

 

Тежак је живот смртника. 

 

Тело је поклон који може да поклони 

свако. 

 

Тешка је судба клета. 

 

Тешко вуку, кога тице хране, а јунаку, 

кога жене бране. 

 

Тешко другу без друга. 

 

Тешко је живети скромном човеку. 

 

Тешко је зачети и носити човека. 

 

Тешко је знати шта се крије иза угла. 

 

Тешко је обуздати самога себе. 

 

Тешко је спознати себе. 

 

Тешко је уживати свет. 

 

Тешко оном, ко за ким уздише! 

 

Тешко оном који нема свога. 

 

Тешко оном свакоме јунаку, што не 

слуша свога старијега. 

 

Тешко свакоме силноме и 

омраженоме! 

 

Тешко свуда своме без своега. 

 

Тешко је паметном живети међу 

будалама. 

Тешко је човеку часну починити дело 

нечасно. 

 

Тешко ли је бити мудар кад је све 

добро? 

 

Тешко свуда без пријатеља. 

 

Тешкоће могу да савладају духови 

пуни јаке вере. 

 

Ти се сам мораш потрудити око 

спасења. 

 

Тиха вода брег рони. 

 

Тко те неће, не намећи му се! 

 

Тко те хоће, непоноси му се! 

 

То је већ тако и одувек зна се, да љубав 

стара не заборавља се. 

 

То је настрано понашање – терати 

невине људе да трпе због нечије срџбе. 

 

Трагедија не поштује ни богатство ни 

сјај. 

 

Треба да чинимо само оно за шта смо 

створени. 

 

Треба назрети Сунце и усред кише. 

 

Треба поштовати непријатеље, чак и 

оне безначајне. 

 

Треба радити и зарађивати. 

 

Треба се клонити онога који не 

показује захвалност. 
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Треба уживати помало. 

 

Треба умети искористити повољну 

прилику, када се укаже, а некада је и 

створити. 

 

Трећа - срећа. 

 

Три пут је јачи онај који је у свађи на 

исправној страни. 

 

Труди се да чиниш добро не очекујући 

надокнаду за то. 

 

Труди се и помучи да би постао човек 

кога ће људи поштовати. 

 

Туђа мајка зла свекрва. 

 

Туга те чини слепим. 

 

Туђа имовина је светиња. 

 

Тужно је без људи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

 

 

У битку крени без страха. 

 

У бици љубави не гине нико осим 

оних што воле. 

 

У блату се често крије грумен злата. 

 

У борби се исход никад унапред не 

зна. 

 

Увек будите честити. 

 

Увек добро размисли о сваком свом 

будућем поступку. 

 

Увек после радости јављају се жалосне 

мисли. 

 

Увек ће постојати миљеник. 

 

У верног пријатеља не треба сумњати. 

 

У воду, па пливај како умеш. 

 

Угодна је врлина која траје до у 

старост. 

 

У друштву је веселије. 

 

У ђавола нема вере. 

 

У жене дуга коса а кратка памет. 

 

У жене се никад не би требало 

заљубљивати: па оне презиру човека који 

их обожава. 

 

Уживај свој живот у миру. 
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Уживајући у срећу, несталној као кап 

воде на латици лотоса, буди одан само 

једној ствари – мудрости. 

 

Ужитак је угодан, свеједно који му 

узрок. 

 

У животу ваља знати како да се ужива 

на благодет своју и пријатеља својих. 

 

У животу је важно имати добре 

пријатеље. 

 

У животу се свашта догађа. 

 

У животу су важне мале ствари. 

 

У животу често долази до оног што 

човек најмање очекује. 

 

Узалудно је борити се против онога 

што је већ унапред одређено судбином. 

 

Уз злато, слава долази. 

 

У кога је новац, у њега је врлина, па 

макар смрдео грехом. 

 

У кога нема мане? 

 

Уколико је ствар тежа, утолико је у 

питању виша част. 

 

У коцкара је живот невесео. 

 

Укроћен ум доноси срећу. 

 

Улагивање је најбоља другарица лажи. 

 

У Латина свашта на свету. 

 

У лажи су кратке ноге! 

 

У људским срцима обитава најчешће 

лаж. 

 

У медведа велика снага, али слаба 

памет. 

 

У медведа је снага осморице људи, а 

памет половине човека. 

 

У млађега поговора нема. 

 

Умор прати сваку страст. 

 

Умрети морам пре или после. 

 

Ум царује, снага кладе ваља. 

 

У невољи се користи чак и савез са 

слабим. 

 

У невољи се човек увек тешко сналази!  

 

У невољи су сви немилостиви и зли. 

 

Унесрећеност је тежа од земље, а ипак 

нико не зна како да је избегне. 

 

У ноћима кад не сија јасна месечина 

тешко је наћи водича који ће те извести 

на прави пут. 

 

У овом животу част је најважнија. 

 

У овом свету је тако од памтивека – да 

сади дрвеће један, а плодове убира други. 

 

Уопште је варљив овај наш живот: 

ништа у њему није вечно. 
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У патњи се челичи стрпљење. 

 

Упитај мудру особу, чак и ако је дете. 

 

Упорност и искреност донеће дубоку 

изворску воду на површину. 

 

У правој тузи и несрећи и просјаково 

срце може цареву срцу бити друг. 

 

У причама време брзо пролази. 

 

У пролеће је сваки живи створ пун 

младости. 

 

У се и у своје кљусе. 

 

У сељачкој кућици врата су увек 

отворена. 

 

У слози је снага. 

 

Услужна будала је опаснија од 

непријатеља. 

 

Успех зависи само од препознавања 

разлика међу људима. 

 

Успомене су горе од метака. 

 

У страху су велике очи. 

 

У тешким временима једна несрећа 

прати другу. 

 

Утрнуће жеђи свладава све патње. 

 

У туђој земљи дуго спавати не треба. 

 

У ћуди човечјој је да све више жели 

оно што не може имати. 

Х 

 

 

Хладноћа сваку звер натера да подвије 

реп, па ни људе не мимоиђе. 

 

Хлеб се зарађује само тешким знојем. 

 

Хоћеш горчину да познаш, лаком? Ти 

буди добар, помажи сваком. 

 

Храбар човек се увек брани ма ко били 

његови непријатељи. 
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Ц 

 

 

Цар избављен из невоље никад неће 

тражити саветника. 

 

Царска се не пориче. 

 

Цару, деци и жени увек је опасно 

веровати. 

 

Цвета где год има, ту и меда слутиш! 

 

Целог живота ћу ти добро дело 

памтити. 

 

Цео ми се живот чини: од прашине – 

ка прашини! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч 

 

 

Чак и ако је унакажено многим 

манама, ко неће волети своје тело? 

 

Чак и ако се бакља окрене наопачке, 

њени пламенови и даље остају усправни. 

 

Чак и богови завиде онима који су 

зауздали своја осећања. 

 

Чак и велико дрво пада ако је 

усамљено. 

 

Чак и да нам је непријатељ раван по 

снази, треба тежити миру – сумњив исход 

је лоша неизвесност. 

 

Чак и добар човек види зле дане све 

дотле док његово добро дело не сазре. 

 

Чак и злотвор види срећу све дотле 

док његово злодело не сазре. 

 

Чак и када не поседује богатство, 

одважан човек постиже положај високе 

части и признања, док слабић, иако 

окружен богатством, пада на положај 

достојан презира. 

 

Чак и мале врлине постају велике код 

људи богатих врлинама. 

 

Чак и непријатељи могу бити 

корисни. 

 

Чак и поток прича са својим суседима. 

 

Чак и пчеле имају пријатеље и не живе 

саме самцијате. 
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Чак и ситница, ако се о њој нисмо 

постарали како треба, може једног дана 

да проузрокује велику несрећу. 

 

Чак и Сунце стари. 

 

Чак ни жито не живи само. 

 

Чак ни краљевско дете није изузетак 

пред очима Творца. 

 

Чак се и код слугу Бога смрти може 

пробудити савест ако им се укаже 

поштовање. 

 

Часа не часи. 

 

Част је велика ствар. 

 

Част је за човека најдража ствар на 

свету. 

 

Част своју не дајем. 

 

Чему богатство кад сваког тренутка 

можеш заједно с њим изгубити и главу. 

 

Често испод сељачке кабанице бије 

племенито срце. 

 

Често се дешава да оно што један 

одлучи, донесе многима зло. 

 

Често се дешава да се човек, када му 

нанесе неправду неко јачи од њега, 

освети на некоме који је слабији. 

 

Често смо у заблуди, и тада нам се 

ствари чине друкчије него што су у 

суштини. 

 

Четири ока увек виде више. 

 

Четири ствари запашће човека 

лакоумног који пожели жену ближњега 

свога: грех, постеља без сна, казна и на 

крају, пакао. 

 

Чим се нешто учини, увек се јаве 

различита мишљења. 

 

Чини добро кад год узмогнеш. 

 

Чини добро оном, ко ти зло чини: 

човеку који зло чини, доста је његово 

дело! 

 

Чист рачун - дуга љубав. 

 

Читав ти свет је пријатељ позна док си 

срећан и чашћен. 

 

Човек би морао да следи пут доброг и 

мудрог човека као што месец следи траг 

звезда. 

 

Човек богат знањем и умом савладаће 

и јачег од себе. 

 

Човек и нехотице може добро чинити! 

 

Човек је дужан да носи бреме несрећа 

које му пошаље судбина. 

 

Човек је извор свих порока. 

 

Човек је најјачи у свом завичају: док је 

у своме боравишту, крокодил је кадар и 

слона да обмане, а чим га напусти, неће 

ни пса савладати. 
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Човек, каква је у њега жеља, таква и 

судбина. 

 

Човек, како поступа, онакав и постаје. 

 

Човек кога волимо увек нам је драг, 

чак и када је огрезао у пороку. 

 

Човек кога су варалице натерале да 

буде обазрив, тражи грешку чак и код 

праведних. 

 

Човек који је научио мало ствари 

попут вола: месо му расте али му знање 

не расте. 

 

Човек који је непоколебљив и мудар у 

којој год да земљи живи, снагом своје 

личности, учиниће је својом. 

 

Човек који је починио злочин 

престрављен је сопственим делом. 

 

Човек који није другима на корист 

било својом кастом, делима или 

врлинама, родио се само са речима. 

 

Човек на ниском положају временом 

може да напредује. 

 

Човек нека похита према добру и нека 

мисао своју држи подаље од зла. 

 

Човек не може бити срећан ако не 

дели и радост и тугу са својом вољеном и 

верном женом. 

 

Човек не може учинити одмах велики 

грех док не учини најпре мали грех. 

 

Човек није праведан ако нешто силом 

спроводи. 

 

Човек није старешина зато што му је 

коса седа. 

 

Човек није учен зато што много 

говори. 

 

Човек никад не мож' да се научи 

памети док не пропати и доживи 

свакојаке чудесије и вратоломије, по овем 

белем свету. 

 

Човекова срећа није у богатству. 

 

Човек опак сам ће себе оборити онако 

како би га његов непријатељ желео 

оборити. 

 

Човек се најзад на све привикне. 

 

Човек се не рађа, постаје. 

 

Човек снује, а Бог богује. 

 

Човек ти је чудо Божије. Шта он мож' 

да истрпи и пропати, то не мож' ни 

највећи магарац. 

 

Човек треба да покуша да заустави 

рођака или пријатеља који скрене са 

правог пута; али ако се он не може 

зауставити, тада нека ради шта му је 

воља. 

 

Човек чини много добра, али на крају 

се догоди да нешто погреши. 

 

Човек добар, последње с другим да 

подели. 



571 
 

Човек добра рода мора вазда дар да 

узврати двоструким уздарјем. 

 

Човек доспева у рај онда кад му је 

суђено – то је Божја воља. 

 

Човек истински поштен и добар 

велика је реткост у наше време! 

 

Човек је баш као боца од црнога 

стакла, не види се шта је унутра. 

 

Човек једну мисли, а Бог другу 

одређује. 

 

Човек кад ради добро и часно, може да 

постигне све што жели. 

 

Човек који има за пријатеље Срећу и 

Памет и који к томе остане још и частан – 

може постати господар свих градова 

света. 

 

Човек који има сувише много моћи, 

увек ће изазивати недаће. 

 

Човек који је много патио, никада не 

наноси патње другима. 

 

Човек који носи благо, носи опасност. 

 

Човек који падне у блато, опере се и 

постане опет чист. 

 

Човек који се честито влада имаће 

успеха у свакој земљи. 

 

Чо'ек најпре стигне на циљ ако се 

нигде не задржава. 

 

Човек на све навикне. 

Човек не може имати све. 

 

Човек не треба да суди брзоплето и 

олако. 

 

Човек никада не зна ша му судбина 

спрема. 

 

Човек никад не треба непромишљено 

да казује своје жеље. 

 

Човек ни сам не зна како и када уђе у 

незгоде и тешкоће које му загорчавају 

слатке тренутке, тако да он баш због тога 

јаче осећа и више жали за тим слатким 

часовима. 

 

Човекова ваљана истина је чиста 

искреност у свом највишем степену. Без 

чисте искрености човек не може да 

покреће друге. 

 

Човек од батина постаје паметнији. 

 

Човек племенит и храбар познаје се по 

својој истрајности у невољи. 

 

Човек се на све привикне. 

 

Човек се рађа са чистим срцем и треба 

да га чисто чува. 

 

Човек се учи док је жив. 

 

Човек треба да се бори до краја, чак и 

ако не успе у ономе што је започео. 

 

Човек у животу мора кроз све да 

прође. 

 

Човеку ипак није добро кад је сам. 
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Човек у невољи или туђини увек се 

радује кад угледа земљака. 

 

Човеку није одређен вечни живот. 

 

Човеку слободоумном, храбром и 

мудром, људи сами приступају. 

 

Човеку су леђа незаштићена ако нема 

брата. 

 

Човек чини  - било добро или лоше – 

судбина му све враћа. 

 

Човек човеку треба да је на помоћи. 

 

Чуда се дешавају само једном, а за 

поштен живот ваља радити. 

 

Чувар ледаре често сања да у њу 

продире Сунце. 

 

Чути – значи послушати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш 

 

 

Шта би био океан да нема своје таласе? 

 

Шта би радиле будале са својом 

глупошћу кад је не би у нешто уложиле? 

 

Шта има слађе од љубави и жудње? 

 

Шта је далеко за онога који је постојан? 

 

Шта је срећа за људе на овом свету? 

Добро здравље. Шта је мудрост? 

Разликовање. 

 

Шта је погођено, оно ваља да буде. 

 

Шта је било, било је. 

 

Шта је боље: памет или срце? Боља је 

памет. Срце често греши, а памет никада. 

 

Шта је друго остало за сваку судбину, 

осим да се испуни. 

 

Шта је, ту је - нема се куд. 

 

Шта ко има оно и вечера. 

 

Шта ли ће бити са мојим телом, тако 

препуним година? 

 

Шта ми је суђено то ће и бити. 

 

Шта могу доброта и лепота против зле 

воље? 

 

Шта може да учини малени облачак 

против силног ветра... 
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Шта неће учинити човек који воли 

себе више од свега! 

 

Шта се мора, није тешко. 

 

Шта сте тражили, то сте и добили. 

 

Шта ти па вреди добар живот у 

осамдесет година. 

 

Шта ће коме породица, кад је себи 

самоме туђ? 

 

Шта чека неразумног човека него 

пропаст? 

 

Штит мудрости не заштићује од свих 

рана. 

 

Што ближе кући, све већа завист. 

 

Што више поседујете, то сте 

незајажљивији. 

 

Што више учиш, мање знаш. 

 

Што год смо сами искусили да је горко 

и болно, то не бисмо смели да чинимо 

другима. 

 

Што год човек жртвује на овом свету 

није вредно ни пола новчића; боље је 

поштовање које одаје врлим људима. 

 

Што год хоћеш да урадиш, најпре 

смисли и промисли. 

 

Штогођ се коти, ваља и да крепа. 

 

Што да имам глупог пријатеља, боље 

да има паметног непријатеља. 

Што знам – знам и упамтићу. 

 

Што има, томе се радујемо. 

 

Што је било, било је. 

 

Што је добро и благотворно није лако 

извести. 

 

Што је допуштено Јупитеру, није и 

волу. 

 

Што је коме писано мора му се и 

догодити! 

 

Што је некоме суђено, то га неће 

мимоићи. 

 

Што је писано, писано је. 

 

Што је сенка чврстој ствари, то је мужу 

верна жена! 

 

Што је увече жар, до јутра је пепео. 

 

Што мање је у њега жеље да науди 

другима, то мање ће сам патити. 

 

Што мора бити – биће. 

 

Што нам год буде суђено, то ћемо и 

добити. 

 

Што није дао сад, даће доцније. 

 

Што пре, то боље. 

 

Што рекнеш, не смеш да порекнеш. 

 

Што с вишег паднеш тим се већма 

угруваш. 
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Што се више има, све се више жели. 

 

Што се мора – мора се. 

 

Што се стекне сузама, сузама се и губи. 

 

Што си заслужио, то ћеш и добити! 

 

Што судбина досуди да ти припадне, 

залепиће ти се за прсте ма како упорно 

покушавао тога да се отресеш. 

 

Што судбина досуди да ти не 

припадне, то ће ти клизнути између 

прстију па ма како га чврсто држао. 

 

Што судбина наложи, до тога мора 

доћи. 

 

Што судбина спаја, човек не раздваја. 

 

Што ће бити биће. 

 

Што ће мени све царево благо, кад ја 

не имам што је мени драго. 

 

Што човек дању жели, види и ради, то 

по навици и у сну говори и чини. 

 

Што човек чини, зло или добро, то и 

наслеђује. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРИЈАТЕЉЕМ СИ 

 

   Како (не)писати 
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Садржина и облик – 

два једнако вредна 

крила исте птице. 

Соги 

 

 

Тражиш 

величанствени стил 

у далеким стварима, 

а он је у нечем поред 

тебе. 

Башо 

Госпођице, Господо, 

 

 

Допустите ми да и пред вама, на овоме 

нашем првом часу, изразим своју дубоку 

захвалност Савету Филозофског 

факултета нашег Универзитета што ме је 

довео на ово место. Ту част ја дугујем 

вашим изредним професорима, међу 

којима има и мојих: двострука прилика за 

човека у моме положају да поверује у 

своју велику вредност. Међутим, колико 

је Ла Бријер био у праву кад је писао: 

„Има ли веће срамоте него кад вам не 

даду место које заслужујете, или кад 

заузмете неко место, а нисте га достојни!” 

Мени је јасно да ћу поверену ми дужност 

заслужити тек онда кад вама будем од 

користи. 

У ту сврху, ми ћемо претресати ваше 

писмене радове врло строго, — прво 

стога што се од вас, будућих наставника, 

и особито наставника језика и 

књижевности, тражи да и сами пишете 

пристојно; друго стога што једино онај 

који зна шта је писање и шта је стил може 

осетити, а после и другима објаснити, 

мане и лепоте књижевних дела. Али не 

очекујте да вам једним обрасцем 

откријем све тајне писања и стила. 

На основу чега бих вам о тим стварима 

уопште могао говорити не водећи рачуна 

о знањима и способностима свакога од 

вас? Веровати да постоји лепо писање и 

уметнички стил, то значи ставити себи у 

задатак да их тражимо будно и стрпљиво, 

с помоћу свих савета које смо чули и свих 

искустава до којих смо дошли. Да је то 

одиста тако, да сте много шта могли боље 

рећи да сте дуже тражили, видећете на 

стотинама примера у својим писменим 
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саставима; да је то исто вредело и за 

највеће уметнике, за које држите можда 

да су дар изражавања рођењем на свет 

доносили, изгледаће вам вероватно мање 

истина. Моја господо, само су се племићи 

рађали; писци, и велики и највећи, били 

су и биће велики мученици, у већини 

случајева. Они на свет долазе с осећањем 

да имају нешто да кажу и да само они 

могу да изразе то како ваља, то јест на 

најбољи начин. Али, пре него начин 

нађу и остваре, и они га траже, често 

дуго, каткад с грозницом која им, као 

болесницима, ствара једну другу 

атмосферу од свакодневне, и то је оно 

што се воли да назива надахнућем. 

Узећу за доказ тога најзначајније 

француске писце шеснаестог и 

седамнаестог века, узећу Раблеа, 

Монтења, Паскала, Молијера, Ла 

Фонтена и Расина. Сви ти најизразитији 

представници француског духа и врло 

велики уметници били су људи који су 

предмете својих дела зајмили од других, 

стално или скоро стално, без икаква 

устезања, као по морању; скоро сви, они 

то нису крили: неки су се и поносили 

тиме, врло често. Зашто? Зато што је 

предмет уметничког дела у ствари не оно 

што смо навикли звати предметом, него 

је то стил писца чије је дело. Предмет, 

садржина свачији су, као што је језик оно 

што припада само једном човеку, то је 

његов стил. Поменути писци оличење су 

тога закона у естетици. 

Да почнем с првим по времену, с 

Раблеом. Рабле је био потпуно 

равнодушан у погледу изумевања 

„предмета”. Сама мисао да напише 

Гаргантуу и Пантегруела дошла му је 

после успеле прераде једног старог 

народног романа; из тога дела присваја 

он имена Гаргантуа, Грангозје, 

Гаргамела, затим путовање Гаргантуино 

кроз густу и пространу шуму, на грдној 

кобили, која шуму покоси као косач 

траву, — па долазак младога џина у 

Париз и скидање звона с Богородичине 

Цркве. Али то није ништа према другим 

позајмицама које Рабле чини од 

савременика: свога лимузинског студента 

узима од Жофрое Ториа, Телемску 

опатију од Томе Мора, Денденоа и 

његове овце од Фоленга, алегорију о 

Физиди и Антифизији од Калкагнинија, 

Паптагруелово једрење од морепловаца 

Жана Алфонса и Жака Картјеа. Он је, 

потом, дужник Ерасму, Гијому Бидеу, 

Улриху фон Хутену, писцу Патлена, 

Вијону, шаљивим француским 

приповедачима средњега века. Он, даље, 

у своје дело уноси туђе одломке не 

наводећи чији су: на пример стихове 

Клемана Мароа и Мелена де Сен-Желеа. 

Најзад, наводи из грчких и латинских 

писаца у њега су толико многобројни да 

се цела једна књига даје начинити само 

од њих. Једном речи, Рабле се служно 

свим до чега је долазио, сам или преко 

других. — Али све те позајмице, или, ако 

хоћете, све те крађе, неповратно су 

утонуле у Раблеово причање, у његов 

јединствени стил, бујну, широку и 

дубоку реку која кладе ваља. Ево шта о 

томе вели Фердинан Бринтијер, Француз 

— јер једноме странцу није могућно до 

потпуности осетити те ствари, нити се 

његово мишљење о њима тражи — и 

историчар-моралист који, да није по 

среди такав стил, никад не би опростио 

Раблеу његове претеране слободе и 

несхватљиве скаредности: „Међутим, 
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како то да се толики састојци, тако 

различити, измешају у тој јединственој 

прози, како то да у њој не изгледају они 

вештачки зближени или намештени 

једни поред других, као у каквом 

мозаику, него стопљени?... Право и 

лекарство, оно што је узето од Грка и оно 

што је узето од Римљана, Плутарх и 

Сенека, Цицерон и Платон, Вијон и 

Тирако, удружени заједно чине убудуће 

само Раблеа. Они се преображују у свога 

подражаваоца, његова моћна машта 

потчинила их је својој вољи, он их је 

преобратио у крв и храну... И не само да 

оно чему подражава он нема потребу да 

преиначава да би га преобратио у своје, 

него би човек био готов рећи да су му 

узори рођени поданици, дужни да му 

плаћају данак, и његове позајмице, 

прошавши кроз њега, постају 

самоникле”. 

Низар је и оштроумно и духовито 

приметио да је Монтењ уврстио Раблеа у 

„просто шаљиве писце” вероватно стога 

да би прикрио све оно што је од Раблеа 

присвојио, јер Монтењ је толико зајмио 

да свагда није смео ни да призна шта је 

све узео од другога. Тек он није ништа 

изумео. Зашто? — није могао или није 

хтео? Није хтео. „За њега — ја наводим 

опет Брингијера, јер је само Монтењев 

чаробни стил могао у тога строгог 

моралиста да искупи отворену 

саможивост Монтења човека — за њега, 

као за Римљане према Грцима, морална 

истина у толико је истина у колико је, ако 

не јасно изречена, оно бар наслућена од 

претходника, јер истина је вечна а не 

нова; њу само мало отешу, више 

примакну, тачније одреде с нараштаја на 

нараштај.” Отуда у Огледима „читаве 

главе не садрже ништа нарочито 

самостално нађено; њих чине наводи 

поређани једни за другим, увучени у 

какву такву потку, а главе се даље 

развијају опет наводима. Тако да, ако би 

се уметничко или књижевно изумевање 

сматрало као изумевање предмета, 

извесно да би Монтењ био 

најнесамосталнији од свих француских 

писаца.” Монтењ је то знао: „Неко ће 

можда рећи о мени, каже он на једном 

месту, да сам ја овде само накупио хрпу 

странога цвећа, а да сам се ја лично 

постарао једино за конац којим их 

везујем.” Него ни тај конац није тако јак: 

друга мана Огледа, то је невероватно 

одсуство склопа. Монтењ пише с брда с 

дола, за идуће издање књиге он скоро 

редовно само додаје, само умеће; никакво 

чудо онда што неред и у главама и у 

целој књизи бива све већи од једног 

издања до другог; и како је ту скоро 

рекао г. Гистав Лансон, Огледи, у 

данашњем своме стању, са свима 

посмртним умецима, представљају нешто 

што наличи на геолошке слојеве. „Како је 

дакле могућно — питао се даље 

Бринтијер, као сваки други читалац овога 

најранијег француског моралиста — да 

се тако написана књига, састављена од 

комада и парчади, могла сматрати за тако 

самосталну, — боље рећи, како је могла 

постати заиста тако самостална?” — 

Одговор је овај: Монтењ је изнашао један 

стил који не наличи ни на који други и 

који је само одсев његове занимљиве, 

допадљиве и сложене личиости. Он сам 

говорио је то исто, у више махова: 

„Немојте обраћати много пажње на 

ствари о којима говорим, него на начин 

на који о њима говорим.” „Пчеле 
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крадуцкају цвеће час овде час онде, али 

оне праве мед, и он је сав њихов: није то 

више мајкина душица ни мајоран”. 

Монтењев ђак, не Карон, него Паскал, 

често је пљачкао свог учитеља од речи до 

речи: преписивао га је. Он је то чинио да 

би га побио, и у очима извесних духова 

успео је у томе. Али оставимо то на 

страну и загледајмо колико су Монтењ и 

Паскал били сагласни у погледу слабости 

и беде човечје природе. Ево само два, три 

примера Паскаловог понављања онога 

што је писац Огледа, „несамосталних 

Огледа”, „рапсодије општих места”, врло 

јасно већ био рекао. Монтењ вели: .,Ми 

бдимо спавајући, и бдећи спавамо. Сан 

бар, у својој дубини, каткад успављује 

сањарења; али наше будно стање није 

никад тако будно да би могло развејати и 

одашати сањарења,” „Нико није сигуран, 

вели са своје стране Паскал, да ли бди 

или спава. Ко зна да ова друга половина 

живота кад мислимо да смо будни није 

неки други сан, мало другачи од првог? 

Живот је сан, мало мање непостојан”. — 

Монтењ вели: „Каква је то доброта коју су 

јуче уважавали а сутра видим да је не 

цене, и кад се прелаз преко неке реке 

сматра за злочин? Каква је то истина коју 

граниче ове планине и коју свет преко 

њих држи за лаж?” А Паскал: „Смешна је 

то правда коју граничи нека река или 

нека планина! Истина с ове стране 

Пиринеја, заблуда с оне стране!” — 

Монтењ: „То големо тело с толико лица и 

покрета, то јаросно чудовиште с толико 

руку и толико глава, и то је човек, слаб, 

несрећан и бедан... Дуне ли неповољан 

ветар, гракне ли јато гавранова, спотакне 

ли му се коњ, усни ли што, чује ли какав 

глас, види ли какав знак, падне ли ситна 

јутарња киша, једно од тога довољно је да 

га повије и обори на земљу. Управите ли 

на њ сунчев зрак, сав се растопи и 

нестане га”. А Паскал, после Монтења: 

„Разум тога највишег судије света није 

толико независан да га прва хука не може 

да помути. Није потребна пуцњава из 

топа да му заустави мисли: довољна је 

само хука ветрушке или чекрка. Немојте 

се чудити што у овом часу не умује како 

ваља: једна мува зуји му код ушију; то је 

доста да га онеспособи за паметну 

одлуку. Ако хоћете да буде у стању да 

нађе истину, отерајте ту животињу која 

његовом разуму не да да послује.“ — И 

још један пример. Чувена слика у којој 

Паскал представља две неизмерности, 

неизмерност великога и неизмерност 

малога, између којих човеков ум стаје, 

такође је у многоме прерада једнога места 

у Монтења. Још више, и баш у истоме 

одломку Паскалову, налази се одредба 

Бога изражена речима: „То је бескрајан 

круг чије је средиште свуда а обим 

нигде”, — одредба која се налази у 

Раблеа, који ју је узео јамачно од 

схоластичара и коју су ови, мора бити, 

узели од кога античког писца. Тако је 

пронађено да се та одредба налази још 

код Жерсона, да је из овога прешла код 

Бонавантира, а из овога код Венсена де 

Бовеа. Шерер изјављује да ју је нашао и 

код једног доктора из прве половине 

тринаестог века, Александра де Ала, и то 

овако изражену: „Substantia Dei est 

sphaera intellectualis cuius centrum est 

ubique, circumferentia vero nusquam.” — Е 

па ова сува латинска реченица, која нам 

не изгледа нимало топлија од 

геометријских теорема, у Паскала постаје 

страсна мисао, болна мисао, очајна 
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мисао: она нас доводи на ивицу нашег 

сазнања. Тако је с целим Монтењем у 

Паскаловим Мислима: схватања истоветна 

у Монтења и у Паскала, али док су у 

Огледима она изражена мирно и с нешто 

подругљивости, неспокојни Паскал грца 

у неизвесности или кликће од радости 

кад их ставља на хартију. Зато је и 

речено, не с много претеривања, да је 

Паскал највећи лирски песник 

француског седамнаестог века. 

После Раблеа, Монтења и Паскала, на 

оптужничку клупу седа, као велики и 

вешт лопов (то су речи једног 

савременика), нико мањи него Молијер! 

Кривица није била измишљена: Молијер 

се није колебао да предмете и призоре за 

своје комедије присваја кад год му се 

прохтело. Предмет Ветрогоње нашао је у 

једној комедији Италијана Николе 

Барбијера, предмет Љубавне срџбе у једној 

комедији Италијана Николе Секија; — 

предмет, управо један део предмета, у 

Тврдици узима из Плаутове Аулуларије, а 

Амфитруона просто прилагоћава 

француској позорници; — Школу за 

мужеве пише прерађујући врло слободно 

Теренцијеву Браћу; — замисао за Дон 

Жуана налази код Шпанца Тирса де 

Молина. Он искоришћује, даље, своје 

француске претходнике у позоришту, 

Ларивеа, Боаробера, Сирана де 

Бержерака, Скарона, Ротруа; — 

приповедаче како француске тако и 

стране, Раблеа, Бокача, Сервантеса, 

Страпаролу, и друге још. Али „Молијер 

је своје позајмице тако употребио, 

поправио, развио, улепшао, и тако их 

учинио својом својином, да су они од 

којих је он позајмљивао отишли у заборав 

и он једини остао власник”. 

Прочитаћу вам сад неколико речи 

Емила Фагса о Молијеровом пријатељу 

Ла Фонтену, баснописцу који није 

измислио скоро ниједну своју басну. 

„Како је он правио мед, и како је у дело 

несравњиве особености преобразио оно 

што је зајмио од целог света, јер је заиста 

истина да он није изумео ниједан 

предмет. Никад се он није хвастао нити 

се постарао да измисли ма шта. Своје 

басне, да само о њима говоримо, он је 

узео од Пилпеја и од индијских 

приповедача; од Езопа, од Федра, и од 

некојих француских приповедача. Какву 

је методу преобраћања он употребљавао? 

Он је много тражио да о томе себи 

положи рачун, и помало да се извини за 

то. Осећао је, с једне стране, да су му 

узори непрекидно пред очима или у 

памети, и, с друге стране, да их сваки час 

изневераваше. Отуда мноштво опаски 

које сеје тамо амо о томе шта ради с 

предметима које су други обрађивали 

пре њега... 

Оно што сам о својој методи вели 

готово је све што се имало рећи. 

Заборавио је само једну ствар. Заборавио 

је себе, као што је вазда радио. 

Најкрупнија измена коју је у басни 

извршио састоји се у томе што је, у суву и 

кратку причу старих писаца, увео себе, са 

својом природом, својим духом, својим 

осећањима, својим схватањима, својим 

држањем, и скоро с бојом свога гласа и 

својим покретима”. Из тих истих узрока, 

сумње нема, Сент-Бев је најтачније 

објаснио у чему је особеност баснописца 

Ла Фонтена: „Његова особеност је у 

грађењу, не у грађи”. 

Остаје нам још да размотримо Расинов 

случај; случај уосталом истоветан с 
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претходнима. И Расин је сматрао да се 

ништа не изумева, да се све само 

усавршава, управо, како је још Цицерон 

приметио, да ништа што се измисли не 

може одмах да буде и савршено. Тако 

Расин пише Андромаху, Авлијску 

Ифигенију и Федру угледајући се на 

Еурипида; тако потку за Британика узима 

из Тацита, за Беренику из Светонија; за 

Митридата из Плутарха, за Естиру и 

Аталију из Библије — сем тога, за исте те 

трагедије он се служи и другим 

изворима: црпе из Илијаде и Одисеје, из 

Сенеке, из разних историчара. Онај коме 

се само ово каже, а још није прочитао или 

гледао ниједну Расинову трагедију, 

помислио би можда да су то све 

историјске трагедије; и на то исто 

упутили би га и предговори пишчеви, 

ако би их узео читати пре самих дела. 

Међутим још савременици великога 

песника чинили су му прекоре баш због 

слобода које је себи допуштао у 

преиначавању историје. И одиста, 

историја је за Расина само залеђе, само 

перспектива у времену; оно што он у 

историјским личностима види, то је 

њихова лична особеност. За данашњег 

читаоца или гледаоца предмети 

Расинових трагедија нимало се не 

разликују од догађаја који се сваког дана 

дешавају око нас, међу најобичнијим 

људима, у свима друштвеним слојевима. 

Замислите да су се истога дана, у 

Београду, десили овакви злочини или 

умишљаји само: остављена жена убила 

љубавника помоћу његовог супарника; 

преварена жена осветила се супарници и 

љубавнику; један младић напустио 

девојку којој је био обрекао венчање; 

један старац дознао да су му се синови 

заљубили у ону којом он хоће да се 

ожени и умало што их није убио; једна 

маћеха загледала се у пасторка и гони га 

да би је он заволео. То што сте, сутрадан, 

нашли у новинама, то је садржина 

Расинових комада. Расин је дакле 

личности и догађаје за своје позориште 

узимао из грчкоримске прошлости, из 

библијске старине и из Еурипида из 

истих побуда из којих је Монтењ, као што 

смо видели, догађаје свога ја подупирао 

или сравњивао с исказима Старих; и оно 

што смо рекли поводом Монтења можемо 

само да поновимо говорећи о писцу 

Беренике и Митридата: да бисмо били 

сигурни у тачност свога искуства, добро 

је да знамо и искуства људи пре нас. 

Уосталом ова метода није припадала 

искључиво Монтењу и Расину. Од 

хуманизма и препорода, па до краја 

седамнаестог века, од Раблеа и Ронсара 

па до распре око старих и нових, то је 

један од најглавнијих састојака естетике 

француских писаца. „Угледање на старе 

у седамнаестом веку — примеђује Реми 

де Гурмон — само је привидан повод за 

стварања за која се није смела да прими 

одговорност. Превелика љубав према 

класичној старини (треба додати: и 

присно познавање класичне старине) 

гонила је писце на поступке и исповести 

такве скромности да их треба бојажљиво 

примити. Непознат, Ла Бријер се склањао 

иза једног славног имена; тако су радили 

и Корнеј, Боало, Раоин. Обичај је био да 

се сумња у себе: бар је требало 

претварати се у томе смислу. Никад, 

речју, самосталност у погледу стила није 

била потпунија него у то дивно доба кад 

су простодушни учитељи себе скромно 

сматрали за сироте ђачиће. — Да се 
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вратим на Расина, Расин је углавном 

давао трагедије без догађаја: дивотну 

елегију испевану уздасима као што је 

Береника, болну повест сву у крицима као 

што је Федра, сву у јецајима као што је 

Митридат; и као што је Ла Фонтен 

„баснописац” за разлику од опата Делила 

„лиричара”, тако је Расин „драматичар” 

за разлику од Жана-Батиста Русоа 

„лиричара”. У ствари тај драматичар је 

лиричар „каквих има два, три, и не више, 

у целој француској књижевности”. — 

Еле, ево шта је он желео, ево шта је од 

себе изискивао: „Кад пишем стихове, 

свагда ми је жеља да речем што се још 

није рекло на нашем језику”. Говорио је 

Расин и ово: „Треба непрестано да се 

питамо: шта би рекли Омир и Вергилије, 

кад би читали ове стихове? Шта би рекао 

Софокле, кад би видео овај призор?” 

Као што видите, Господо, класична 

теорија изумевања састојала се у 

стварању личног стила, не у изумевању 

предмета. „Нека се не каже — вели 

Паскал — да нисам рекао ништа ново: 

распоред грађе је нов; при лоптању, и 

једно и друго лице баца исту лопту, али 

једно од њих чини то боље од другога”. А 

Ла Бријер: „Хорације, или Депрео рекао 

је то пре вас. Верујем вам на реч, али ја 

сам то рекао као своје. Зар не могу да 

мислим после њих нешто истинито, и 

што ће и други мислити после мене?”. 

Узалуд је дакле неко писац кад нема 

властити стил: Ронсар и његови 

пријатељи из плејаде најбољи су пример 

за то, јер Ронсар којег ми данас сматрамо 

за великог песника, то није онај Ронсар 

којег су савременици у небо дизали, ни 

онај Ронсар који је унапред говорио да ће 

бити бесмртан; Ронсар којег ми данас 

волимо, то је Ронсар јако поткресан, то је 

само онај Ронсар који је кад и кад умео 

бити свој и певао не тражећи надахнуће 

ни од кога. Ронсар којег су славили у 

шеснаестом веку, то је неприступачни и 

нечитки преводилац Грка и Римљана, то 

је онај који је одиста, у буквалном смислу 

речи, „поробио Тебу и опљачкао 

Апулију”, то јест Пиндара и Хорација. 

Томе песнику још за живота писали су 

учене коментаре, а, ако је веровати, 

девојке којима је упућивао своје љубавне 

изјаве нису биле у могућности да их 

разумеју, често. Има, дакле, угледање које 

је робовање, иако наличи на плењење, и 

угледање које је, кад је властити стил ту, 

премашање узора. 

Отуда су Рабле, Монтењ, Паскал, 

Молијер, Ла Фонтен и Расин не само 

ретки чаробници, него и примери да се 

до савршенства долази само трудом, 

временом, и незадовољством којем краја 

нема. Ниједан од њих није писао лако, 

ниједан од њих није унапред знао каквим 

ће чарима изразити своју замисао. Као 

што примећује Бринтијер, „Монтењ не 

успева без напора да своме стилу да ону 

немарну лакоћу која нас очарава. 

Затичемо га на делу. Он се мучи да нађе 

тачан израз, треби понављања и 

небрижљивости, проређује непотребне 

речи и реченичне делове, који реченицу 

отежавају и крче.” Затичемо га на делу 

како, после више од осам година, додаје, 

за треће издање Огледа, реченице које 

нису никакви нови подаци, него 

очевидно, реченице које имају изнад 

свега естетичку вредност. У чувеној глави 

о пријатељству ни у првом ни у другом 

издању нема најлепшег места, онога кад 

нам изјављује зашто је волео Ла Боесија: 
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„Зато што сам то био ја, зато што је то био 

он.” Какво изражавање! Песничко. 

Монтењ је, у погледу стила, песник, 

уметник, и кад би му се порицало све 

друго, он опет остаје песник и уметник. 

Песником је исто тако назван и 

романописац Рабле, а његов роман 

спевом. Је ли Рабле писао лако као што 

нам се чини кад га читамо? Је ли одиста 

писао док је јео и пио, за трпезом, како 

сам изјављује? Боже сачувај! „Рабле је, 

вели опет Бринтијер, први од наших 

великих писаца који је увидео да се 

„природан” стил постиже само 

вештином, и извесно да нема те прозе на 

француском језику која би била мање 

импровизована од његове.” 

А Паскал? Је ли он бацао на хартијице 

само прву мисао или је и он знао „да се 

не постаје великим књижевним 

уметником без свести и без воље”? „Он је 

од природе био речит — пише гђа Перје, 

сестра његова — и зато је могао да са 

дивном лакоћом каже што год је хтео, али 

је томе додао био правила која још нису 

обратила пажњу на се.” Ми данас знамо 

која су то правила, она се налазе у 

Мислима; тако је и Паскал, с урођеном 

лакоћом изражавања, писао тешко. 

Познато је Николово сведочанство да је 

осамнаесто провинцијско писмо тринаест 

пута прерадио; колико ли је пута 

прерадио Страдање Исусово, које је дах и 

крв Паскалова? Ја сам већ рекао да многи 

Паскала сматрају за највећег лирског 

песника францускога седамнаестог века; 

и скоро јединог. 

Једини није, свакако, јер шта да се 

каже за Ла Фонтена ако не исто то? Тај 

расејани и лени човек, вечито дете, био је 

међутим најбуднији и најчилији од свих 

писаца: да би писао, била му је потребна 

самоћа, а до савршенства је долазио, како 

сам каже, једино благодарећи времену; 

његови рукописи пуни су брисотина. У 

својој изврсној Похвали Ла Фонтену, 

Шанфор је не може бити тачније 

изложио Ла Фонтенов случај: „Ако се 

икад осетило на коју висину вредност 

стила и вештина склопа може да уздигне 

једног писца, то се осетило на Ла 

Фонтенову примеру...” Затим: „Ако се 

његови читаоци, заведени његовим 

лаким стилом, опиру да у њему виде 

ревновања једног пажљивог уметника, то 

је управо он и желео. Најзад: „Л а  

Фонтенов стил је, ваљда, највеће чудо које 

књижевна повесница пружа.“ 

Изгледа да се то већ не би могло рећи 

за Молијера. Растрзан неколиким 

дужностима, као што знате, Молијер је 

писао брзо и умногоме небрижљиво. Ко 

све није то опазио? Али стил, управо 

стилови у његовим комедијама нису у 

ствари лични стил Молијеров; у 

Молијера, свако лице говори друкчије, 

према својој природи и свом друштвеном 

положају, и тај говорни стил, с пуно мана 

за онога који га чита, пршти с позорнице 

у гледалиште баш зато што је такав. Тако 

је с правом речено да би Молијер мање 

добро писао да је боље писао. Замислите 

онда колико је морала бити дуга и дубока 

студија његова кад је, ослушкујући своје 

различите личности, имао да пише као 

по диктату. 

На послетку, ако је Молијер све своје 

напоре улагао у мучно подузеће да 

свакоме своме лицу да други начин 

изражавања, Расин је, чини ми се, својим 

личностима зајмио свој језик и свој стил. 

Какав? Можда најзагоненији пред којим 
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се налазимо. Расинов речник, изјављују 

они који су га пребројали, не садржи 

више од хиљаду и две стотине речи. О 

чему би се овде могло да говори ако не о 

томе с колико се мало средстава служио, 

хотимице, онај који је на француском 

показао најмузикалније језичне 

могућности. 

Све ово што сам вам досад рекао, 

Господо, није био час из историје 

француске књижевности; бар нисам то 

хтео. Желео сам само то, да вам на 

веродостојним примерима покажем да 

тајна књижевних узор-дела, њихова 

заводљива лепота, њихова непредвидива 

новина, њихова дубока сила и њихова 

чудна трајност произилазе из изузетног и 

недостижног стила; желео сам уз то да на 

тим високим примерима проверимо 

тачну Шатобријанову реч по којој 

самосвојан писац није онај који никоме 

не подражава, него је то онај коме нико 

не може да подражава; најзад, сматрао 

сам за врло потребно и за врло прешно 

упозорити вас и на то да је стил задавао 

труда и времена и највећим међу 

највећим. Јер стил се тражи. (Бифон је 

био неисказано искрен кад је признавао: 

„Ја сваки дан учим да пишем”.) Али то 

није и опште мишљење. Опште 

мишљење је да обдарен човек пише као 

што дише, лако и скоро несвесно. 

Заблуда, Господо, која одаје потпуно 

непознавање нашега духа. Ко год зна да 

ми на хартију стављамо углавном речи и 

изразе које најчешће употребљавамо (а то 

су они изрази и оне речи које најчешће 

чујемо), тај зна колико су наше речи 

слабе и провидне у сравњењу с осећањем 

или мишљу коју хоћемо да изразимо: 

однос мисли према говору подсећа на 

однос воље према радњи. С друге стране, 

како је језик једна од друштвених 

конвенција којој нас уче још од 

детињства, ми дуго немамо свој властити 

стил, неки га немају целот свог века. 

Међутим, ако је стил заиста лична ствар, 

онда не би требало да наличи на сваки 

други; ако је, као што јесте, наш начин 

изражавања одиста одјек, производ наше 

личности, онда он мора одударати од 

сваког туђег начина изражавања (иначе је 

вештачки). Али то бива врло ретко. 

Зашто? Зато што већина нас припада 

оном огромном броју људи који се, прво, 

не разликују много једни од других и 

који се, подлегавши навици, задовољавају 

првим изразом. Ми преживљујемо мање 

више истоветне осећаје, истоветна 

осећања, истоветне мисли, али једни, 

многобројнији, саопштавају их као цео 

свет, и ти обично пишу лако; други, врло 

ретки, чине то на сасвим свој начин, и 

једино се њихов стил сме назвати 

личним, природним и стварним. Из чега 

излази да је личан, природан и стваран 

стил налик на чист метал који је ваљало 

извући из руде. То наравно изискује 

будан напор, свесну упорност, и време. 

Писци о којима сам вам говорио нису 

китили свој стил: напротив они су га 

брижљиво ослобађали свега 

конвенционалног и свега вештачког што 

је њихову мисао могло да скрије. 

Тражити стил не значи научити неки 

стил, то просто значи изнаћи свој стил. 

Што још значи: није свакоме ни дато да 

има стила, јер свакоме није дато да буде 

неко. Људи без стила, то су просто 

осредњи људи. 

Наша крајња мета, Господо, биће у 

томе да једнога дана дођете до свог 
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рођеног, до свог природног изражавања. 

Али та мета је далека, а ја нисам рад да о 

њој дуже говорим остављајући по страни 

оно што је за нас у овом тренутку 

најважније: како ћете почети писати. 

Нека ми дакле буде допуштено да вам, 

данас, у ту сврху, дам неколика врло 

општа и најпреча савета. 

Први је овај. — Поштујте граматику. Ја 

не сумњам да су вам граматичка правила 

нашег језика позната; далеко од мене 

помисао да вам кажем: учите граматику; 

и кад вам велим: поштујте граматику, то 

значи: не заборавите да је граматичка 

правилност први знак правилног 

мишљења. „Ако се изражавате противно 

правилима наше граматике; говорио је 

Босије Дофену, сину Луја XIV, нећете 

пазити ни на правила разума; сад речи 

стављате на погрешно место, доцније 

ћете на погрешно место стављати 

ствари“. Још већма него ли погрешан ред 

речи, погрешна употреба речи, незнање 

њиховог правог значења, огледало је 

погрешног мишљења, јер правилно 

мишљење огледа се у јасности, а јасност 

већ није јасност ако употребите речи и 

изразе који на првом месту вама самима 

нису јасни. Еле, граматика се учи и по 

граматици говоримо и пишемо зато да 

бисмо били јасни, јасни другима, а бити 

јасан другоме, то је бити од помоћи 

другоме, често, и, свакад, бити искрен, и, 

опет свакад, бити пристојан у понашању 

с другим. 

Постоје међутим две крупне мане у 

људи: — једни се нејасно изражавају са 

задњом мишљу да изгледају дубљи него 

су у истини, — други живе у заблуди да у 

колико је неко нејаснији у толико је мање 

површан, то јест умнији. Прва мана је 

обмана, најгрђа превара; друга је 

самообмана, простодушна, али опасна. 

Одавна је речено да „људи придају више 

вере ономе што не разумеју”; мени то 

изгледа врло жалосно и јако слично 

другој једној заблуди, оној да се вредност 

каквога човека чита на његову лицу, на 

његову врату, на његовим раменима. Ја 

бих вам саветовао да се ослободите тих 

тако понижавајућих предрасуда, и 

нарочито да се никад не служите 

нејасним мађијским средствима. Истина, 

лепота и доброта не гамижу на овоме 

свету; зато, кад год можемо, озаримо их 

јасном светлошћу, најјаснијом речју. 

Знајте да све што је у људској речи тамно, 

не одаје ништа друго сем незнања или 

притворства онога који је употребљује. 

Нека вам свагда, кад пишете, као и кад 

читате, буду у памети ове Ничеове речи: 

„Онај који зна да је дубок, труди се да 

буде јасан; онај који би хтео да простоме 

свету изгледа дубок, труди се да буде 

нејасан”. 

Други савет. — Гледајте, настојте што 

више, помучите се да вам језик буде што 

чистији. Граматичка правилност мало 

вреди без чистоте. Бар ви сте у 

могућности да увидите колико је судбина 

књига била везана за чистоту језика. 

Зашто су многи наши писци застарели, 

тако да кажем, пре времена? Свакако не 

стога што су им мисли застареле (мисли 

људске споро застаревају). Оно са чега 

нам ти писци изгледају тако далеко од 

нас, то је стога што им је језик или 

застарео или натруњен страним речима 

које су давно изашле из употребе. То, 

наравно, на исто излази; само, док наша 

реч застарева врло споро, страна је само 

привремено у вољи: врло брзо, њу одбаце 
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или као непотребну или као ружну, али 

дело остаје, све нечиткије, све блеђе, и 

доста пута све смешније. Огроман, врло 

огроман број страних речи које смо у 

току векова узајмили слева и сдесна, и 

које и данас употребљавамо — и морамо 

задржати — јесу жалосни остаци 

туђинских владавина, несреће наше дуге 

несрећне прошлости. Али треба да знате 

да је један други, не мали број туђинских 

речи грех наших писаца и школских 

људи: колико је њих сматрало за 

отменост да матерњу реч замени туђом, 

без потребе, из ћуди, некажњено, чак и с 

одобравањем и подражавањем! Истина је 

да се у Београду око 1846. говорило овако: 

„Било је пред акшам, кад сам с каиком 

пресалдумио на баир пред ћумруком; 

станем пред каиџиницу, узмем амала, и 

отидем у чаршију и видим на друму 

сакаџију са саком; кад уђем у механу, 

сједнем на миндерлук, и поиштем мангал 

са ђугумом...“ Али да ли је Јова Илић 

мислио на потомство, или му се унапред 

ругао, кад је певао половину стиха на 

српском половину стиха на турском: 

 

Твоје лице — иазли-бело, твоје чело — 

алтн’ чело, твоје очи — алем драги, твоја 

уста — мелем уста? 

 

Да оставимо што је некад било. Данас 

је у нас завладала, с једне стране, махнита 

злоупотреба страних речи и, с друге 

стране, код већине нашег света, потпуна 

равнодушност у погледу изражавања: све 

је допуштено, све је српски. Данас, усред 

људи којима се језик, што рекла она 

Стеријина личност, „опаризио”, право је 

јунаштво говорити чисто, иако никоме и 

не пада на памет да то јунаштво схвати и 

да му ода правду: напротив, зато што сте 

непотребним варваризмима огласили 

рат, излази да сте необразован човек и да 

немате стила. Ја налазим да је гадна 

саблазан употреба речи „кураж”, 

„куражан”, „окуражити", поред наших 

јасних и врло лепих речи „храброст”, 

„срчан”, „одважник”, „осоколити“, 

„обадрети”, и тако даље, и волео бих 

чути којим се разлозима правда та 

неукусна позајмица; она и толике друге. 

Ја налазим да је грех кад се у уџбеницима 

из којег деца уче матерњи језик дају 

оваква објашњења: „Неимар“ значи 

„мајстор”; „табор”, „логор”; „ђуле”, 

„кугла”; „нараштај”, „генерација”. Али се 

данас у нас чини и нешто горе од 

обичног позајмљивања из туђих језика; 

од једне стране речи праве се друге, као 

што показује ова прегршт: групација, 

куражност, бескомпромисан, 

истеоретисати, дезаматеризовати, 

американизираност, антишамбрирање, 

разиндивидуалисавање, кловиесност, 

интелектуализирање, борпираност, 

трансценденталисање, дезатомизација, 

ситуираност, артифисиелност, 

послеренесанско психологизирање. 

Једном речи, с незнатним изузецима у 

нас се не зна више ко за ким иде: прост 

свет за људима од пера, или људи од пера 

за неписменима. Као многе друге ствари, 

наши савременици и језик уче из новина. 

Еле, у нашим новинама реч 

„унутрашњост”, на пример, одавно је 

замењена речју „провинција”; а поједини 

брже боље, у огласима које они лично 

пишу и за које плаћају у готову, јављају: 

„Пажња трговцима у провинцији!” 

Међутим, будите уверени да наш језик 

није толико сиромашан колико се само 
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незналицама чинило и чини. И онда на 

коме је, ако не на вама, да ту заблуду 

разгоните својим примерима? 

Трећи савет. — Ма шта писали, будите 

кратки, Кад кажем кратки, то значи 

језгровити. Само онда кад краткоћа худи 

јасности, може човек да буде опширнији; 

иначе, чим сте најмањим бројем речи, 

или редака, или страна рекли оно што 

сте имали рећи, не идите даље, јер је 

краткоћа знак писмености, знак 

скромности и знак отмености, као што је, 

видели смо, правилност знак правилног 

мишљења и јасност знак пристојности. 

Сажетост у изражавању, у писању 

особито, знак је и оне праве, хотимичне, 

будне отмености која сведочи о обзирима 

према другоме и, у исто време, о 

задовољству које имате што сте такви. А 

после, краткоћа је данас и прека потреба: 

ми живимо у доба кад су и време и 

простор несравњено краћи него су икада 

досад били, и кад се све, силом ствари, 

догађа брже него ли у стара времена. 

Али, имали бисте право да ми речете: 

зашто су људи писали дебеле књиге, и 

зашто их и данас пишу? Ако је краткоћа 

велика врлина, колико се одличних 

писаца огрешило о њу, некажњено? То 

питање одвело би нас далеко и у страну, 

што не значи да се на њ не би дало и 

укратко одговорити. Оставимо га ипак за 

други који од наших часова: видећете тад 

да су најчешће само младе књижевности 

биле расплинуте, и, у свако доба сваке 

књижевности, људи без много дара и 

нарочито без много правога знања. 

Видећете да у свакој књижевности 

наступи час кад сонет без мане вреди сам 

читав један спев, да изредан епиграм, за 

људе од укуса, вреди више од какве 

комедије и дугих пет чинова; најзад 

видећете да су многи књижевни родови, 

некад у уважењу, бесповратно ишчезли, 

јер су били предуги, и да данас знаоци 

траже нешто лепше, драгоценије и теже 

од епопеја, романа или расправа без 

краја. Нека вам за данас буде на горње 

питање, зашто други пишу опширно, ово 

као одговор: „Свет је ћеретало“. „Свет је 

ћеретало, рекао је још Монтењ, вероватно 

после неког другог, и ја не видех досад 

човека који не би казао радије више него 

ли мање од онога што би требало да 

каже“. И сам Монтењ био је, као што 

знате, велико причало, али он је 

неисказано занимљива личност, имао је 

најређу особину људи који воле да 

преклапају. Да се вратим на нас овде, 

краткоћа је претерана и за осуду само у 

томе случају кад упапред знате да вас 

онај или они за које пишете неће моћи 

разумети како ваља. Из чега излази да је 

сажетост у изражавању заједничка мера и 

за онога који пише и за онога који чита. 

Последњи савет. — Ма о чему писали, 

будите скромни. Не, будите нешто још 

лепше: будите смерни. 

Иако нимало не бих био изненађен 

ако бисте ме упитали шта је то скромност 

на пољу писане људске речи, више бих 

волео кад бих осетио „да је не бисте ни 

тражили да је већ нисте нашли”. Ја са 

своје стране сматрам да је скромност прва 

особина коју треба да имате или, ако вам 

она недостаје, прва особина коју треба да 

стекнете, пре сваке друге, боље рећи уза 

сваку другу, јер ко, Господо, после 

толиких писаца и толиких дела, сме да 

заузме надмено држање ма у којем 

питању, и да уобрази како у овоме или 

ономе предњачи? Нема тога проблема о 
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којем се у прошлости није мислило и 

писало; и онда кад вам изгледа — а доста 

пута може изгледати — да имате рећи 

нешто сасвим ново, верујте да се варате, и 

да су у већини случајева, да не кажем, 

вазда, други пре вас о томе већ много 

мислили и то објавили, често боље него 

што бисте ви то учинили. Исувише се 

много и без права осуђују они који читају 

рђаве књиге, исувише се мало саветују 

људи да не пишу којешта, да друкчије 

пишу, или да уопште не пишу. Можда 

сте осетили, после много читања, после 

дугог времена проведеног у 

библиотекама, известан притисак на 

душу: познавање прошлих духова не 

доноси весеље, не чини човека чилијим 

ни радоснијим, и све оно што вам је од 

замашног читања остало пре наличи на 

дуго поље с увелом травом и голим 

дрвећем него ли на мирисну, зелену, 

сунцем обасјану долину, по којој се виде 

сејачи или косачи. Осећате, кад изађете 

из библиотеке, да је све било као што је 

данас када ви више припадате том 

несталом свету него ли савременицима и 

њихову животу без књига и под 

отвореним небом. У тим тренуцима 

могли сте осетити да је вама остало да 

само да ћутите, јер шта бисте имали да 

кажете? Ја нипошто не желим да вас 

обесхрабрим и одстраним од 

самосталних истраживања и самосталног 

мишљења и самосталног изражавања. 

Напротив, мислити својом главом после 

онога што сте о извесном предмету у 

других прочитали, не може вам се 

довољно препоручити, као и искреност, 

безусловна искреност, која мора да 

провејава од почетка до краја ваших 

писмених радња. Али не говорите и не 

пишите надмено, разметљиво, с неке 

висине на коју се још нисте попели, и, 

како се то каже, као да је свет створен 

онога дана кад сте се ви родили. Ништа 

спасоносније него кад човек успе да 

измери себе; ко је рођен скроман, тај је 

већ измерио себе; ко није, ваља да се 

васпита за ту дужност. Наравно, треба 

веровати у себе (иначе бисмо пропали), 

али треба умети и сумњати у своју 

вредност, што је теже, али исто тако 

потребно. Да ово на једном примеру 

покажем. Никад вам нећу замерити ако, 

изражавајући своје утиске или своје 

судове, употребите и реч „ја”. Та реч 

може да одаје уображеност, надутост и 

таштину, празну главу и неваспитање, и 

исто тако, врло лепу скромност; њоме се 

једни служе — шаљивци! — да себе 

уздигну без лествица, други је, скоро 

несвесно, употребљују да изразе извесно 

ограничење, избегавање уопштавања, 

неизвесно лично мишљење, најзад нешто 

потпуно супротно жељи да се другоме 

наметну и над друге успну. 

Него праву скромност показаћете онда 

кад се будете изражавали без задње 

мисли да путем непотребних а крупних 

речи убедите другог. Знајте да је људе 

уопште немогуће придобити за 

погрешно или неискрено мишљење, кад 

заиста знају више од вас; и да им је тешко 

доказати да нису у праву, све и да нису. 

Познато вам је у каквом се значењу, врло 

често, и све чешће, употребљавају изрази 

„реторика” и „литература”. Где, место 

савесних доказа, царује само лажна 

намештеност, има само реторике; где 

нема истине и лепоте, „све остало је 

литература”. Вештина писања, 

најопштије говорећи, састоји се у успеху 
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да речима дамо вредност ствари. 

 

Љубомир Петровић 

 

 

Језик је скуп свих живих бића која 

покрећу ритмови слични онима који 

управљају звездама и биљкама. 

 

Реч је симбол који зрачи симболе. 

Човек је човек захваљујући говору, 

захваљујући оригиналној метафори која 

га је учинила другачијим и издвојила од 

света природе. Човек је биће које је 

стварајући говор само себе створило. 

Дословно узевши, човек је метафора 

самог себе. 

 

Речи се понашају као чудљива и 

аутономна бића. Мисао се не мири с тим 

и сваки пут настоји да их потчини 

сопственим законима; и сваки пут језик се 

побуњује и пробија бране синтаксе и 

речника. Речници и граматике су дела 

осуђена да се никад не заврше. Језик се 

стално креће, мада човек, пошто се 

налази у центру вртлога, ретко 

примећује те непрестане промене. 

 

Није глас најпростија јединица говора, 

већ је то реченица или изрека. Реченица 

је самодовољна целина; сав језик, као у 

неком микрокосмосу, живи у њој. 

 

Реч је, сама по себи, множина значења. 

 

Поверење у језик је спонтан и 

исконски човеков став… Природа је 

испуњена духовима; сваки предмет има 

сопствени живот; речи, које су дупликат 

објективног света, такође имају душу. 

Језик, као универзум, свет је позива и 

одзива; плима и осека, спајање и 

раздвајање, удисање и издисање. 

 

Језик је човек. 

 

Стил је полазна тачка сваког 

стваралачког покушаја. 

 

У тренутку стварања, на површину 

свести избија најскривенији део нас 

самих. Стварање се састоји од изношења 

на видело извесних речи неодвојивих од 

нашег бића. Само тих и никако других. 

Песма је саздана од неопходних и 

незаменљивих речи. Зато је тако тешко 

кориговати већ готово дело. Свако 

кориговање подразумева поновно 

стварање, враћање на сопствени траг, 

према сопственој унутрашњости. 

 

Напрезањем разума, који себи крчи 

пут, доспевамо у зону складности. 

Осећамо да се идеје уклапају једна у 

другу. Тада назиремо да су мисли и 

реченице такође и ритмови, дозиви, 

одјеци. У тим тренуцима, мислити значи 

дати праву ноту, устрептати чим нас 

додирне светлосни талас. 

 

Сан, делиријум, хипноза и друга стања 

опуштања свести поспешују навирање 

реченица. Тај ток као да нема краја, једна 

реченица повлачи другу. Повучени 

реком слика, додирујемо обале 

апсолутног живљења и предосећамо 

стање јединства, коначног сједињавања са 

сопственим бићем и са бићем света. 

 

Поетски подухват не разликује се од 

чарања, враџбина и осталих мађијских 
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поступака. А песников став је сличан 

ставу врача. Обојица користе принцип 

аналогије; обојица поступају 

користољубиво и имају непосредан циљ: 

они се не питају шта је језик или 

природа, него се њима служе за 

остварење сопствених циљева. Може се 

још додати и то да чаробњаци и песници, 

за разлику од филозофа, техничара и 

научника, извлаче моћ сами из себе. 

 

Проза, која је превасходно средство 

критике и анализе, захтева споро 

сазревање и настаје само после дугог низа 

напора да се укроти говор. Њен напредак 

се мери степеном владавине мисли над 

речима. 

 

Слике су имагинарне творевине… 

Речју слика означавамо сваки језички 

облик, реченицу или групу реченица 

које песник исказује… Реторика је 

извршила одабир тих израза и они се 

називају поређења, сличности, метафоре, 

митови, басне, игре речи, параномазије, 

симболи, алегорије итд. 

 

Онај ко зна, не говори. А онај ко 

говори, не зна. Према томе, мудрац 

проповеда учење без речи… Вредност 

речи састоји се од значења које скривају. 

 

Језик је бескрајна могућност значења. 

 

Не постоји ни споља ни изнутра, као 

што нема ни света пред нама: откако 

постојимо, ми смо свет и свет је један од 

чинилаца нашег бића. Исто је и са 

речима: нису ни споља ни изнутра, него 

су ми сами, део су нашег бића. Оне су 

наше сопствено биће. А тиме што су део 

нас, оне су туђе, припадају другима: 

један су од облика наше суштаствене 

„другости“. Када песник осети да се 

одвојио од света и кад све, чак и сам језик, 

бежи и нестаје, и он сам бежи и потире 

се. И у наредном тренутку, кад решава да 

се суочи са ћутањем или гласним и 

заглушујућим хаосом, и када муца и 

покушава да измисли некакав језик, он је 

тај који сам себе измишља, прави „салто 

мортале“, поново се рађа и постаје неко 

други. Да би био он сам, мора да буде 

други. Исто се дешава и са језиком: његов 

је, јер припада другима. Да би га учинио 

заиста својим, он прибегава слици, 

придеву, ритму, односно свему ономе 

што га чини различитим. Речи су тако и 

његове и нису његове. Песник не слуша 

неки туђи глас, туђи су његов глас и 

његова реч: то су његове речи и гласови у 

свету којима он даје један нови смисао. 

 

Рукопис пројектује једну целовитост, 

али јој је ослонац на једном недостатку: 

није ни музика ни тишина, а обома се 

потхрањује. 

 

Човек хоће да буде један са својим 

творевинама, да се споји сам са собом и 

својим ближњима: да буде свет не 

престајући да буде он сам. 

 

Октавио Паз 

 

 

Писање је највећа забава коју човек 

може себи да приушти. 

 

Тери Прачет 
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Језик је систем који почива на 

граматици. Нема, нити може бити језика, 

ни ма којег идиома неког језика, који 

нема своје граматике... Језичка 

стандардизација је научни поступак 

којем претходи постојање говорног језика 

и књижевности на том језику. 

 

Ниједан језик не може се изучити. 

 

Језик је искушеник, језик је и кушач. 

 

Српко Лештарић 

 

 

Прича није домаћа задаћа; прича, а 

поготово научнофантастична, не пише се 

по наруџбини у заданом року којег се, 

према лагодној инерцији, хвата у задњи 

час; причу писац открива у тренутку 

надахнућа и носи је у себи тек у 

оноликом раздобљу нестрпљивости 

достатноме да је прибележи чим му под 

руке дође за то погодан технички медиј: 

папир, рачунар, мобилни телефон, шта 

год. Научнофантастичну, фантази или 

хорор причу осим идеје чини и стил, 

писменост, умешност претапања 

пишчеве замисли у лепе и ефектне 

реченице. Прича није готова онда када 

на њу ставимо задњу тачку и потпис, 

креативни процес мора трајати и даље, у 

поправљању, улепшавању, скраћивању, 

допуњавању, исправљању, речју у 

дотеривању литерарнога текста док 

њиме не будемо и више него задовољни... 

Властито писање писац мора 

усавршавати и читањем, без тога не иде... 

Добра прича ће свој пут до читатеља увек 

наћи. 

Давор Шишовић 

Досетка је осетљива „мирођија“ која 

када се превише користи постаје самој 

себи сврха и гуши наративни набој 

приче. 

 

Раденко Вадањел 

 

 

Текстови који ништа стварно не 

сазнају и не откривају нису литература, 

све ако су и писменост. 

 

Писац било кога може сматрати 

глупаком и будалом, само не читаоце, и 

пре свега мора да се труди да буде 

уверљив, што у литератури значи исто 

што и истинит. Хартија, кажу, све трпи, 

али читаоци мало шта, а најмање лаж. 

 

Ерих Кош 

 

 

Ја имам шест часних учитеља од којих 

сам научио све што знам. Зову се ШТА, 

ЗАШТО, КАД, КАКО, ГДЕ и КО. 

 

Радјард Киплинг 

 

 

Бесконачно је много начина и путева 

како се долази до зреле подстицајне 

мисли… Кад смо добро размислили и 

проверили сврсисходност неке идеје, 

приступамо њеној разради. Разговарамо 

са стручњацима, ронимо по архивима 

тражећи документе и оно што су други о 

нашој теми већ истраживали и записали, 

читамо књиге… обилазимо места 

догађаја, прикупљамо фотографије… 

Синопсис је наредни корак на овом 

путу. Наиме, када осетимо да је боца пуна, 
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да владамо темом, стављамо на папир 

прву скицу будућег… остварења – сасвим 

кратак предлог… Синопсис садржи тему 

(чиме ћемо се бавити) и основну идеју 

(шта хоћемо да кажемо)… Почетак [мора 

да] има велику атрактивност, да од прве 

секунде везује пажњу… Загонетност је 

добра ако не пређе у збуњивање или ако 

не почне да нервира. 

Развијајте у себи визуелно 

размишљање. Док склапате своју причу, 

распоређујете грађу и смишљате текст, 

непрестано призивајте у свести слике… 

Ако вас… изненади нешто непредвиђено 

што се уклапа у вашу замисао – не 

оклевајте, зграбите то. Чувајте се вишка 

речи. Не затрпавајте [причу] 

непотребним текстом. И водите рачуна о 

језику којим говорите. Трудите се да 

будете колико је год могућно друкчији. 

Покушајте да свом [тексту] утиснете свој 

дух, нешто особено, ваше. 

 

[Ономе] коме је стало до 

професионалног угледа и језичке 

културе, потрудиће се да избегава 

следеће речи и формулације: 

„ДОЋИ ДО“. Та ружна поштапалица 

бескрајно широке примене спасава 

недовољно писмене људе: [Тако] можете 

чути да је, рецимо, „дошло до 

разведравања неба“ (уместо да се „небо 

разведрило“). „Доћи до“ не сме да замени 

глаголе „догодити се“, „десити се“, 

„избити“, „настати“, „остварити“ итд. 

„НАЛАЗИТИ СЕ“. Зар није боље рећи 

„Јављамо се из ликовне галерије“ (него 

„налазимо“ се у галерији), или „Мемоари 

Јована Дучића су у трезору Народне 

библиотеке“ него да се и ми и мемоари и 

ко зна шта све негде „налазимо“? 

„ОД СТРАНЕ“. Оно чега се треба 

ужасавати и што увек треба избегавати 

јесте глагол у трпном стању уз фамозно 

„од стране“. 

„БРОЈНО“. Бројно је све што се може 

изборјати. Према томе и једна је нешто 

бројно. Ова реч никако не значи 

„много“. Тако се одвећ често сусрећемо 

са формулацијама као што су: „бројни су 

примери“, „бројни случајеви показују 

да...“ Сасвим је нешто друго када се 

употребе речи „многобројан“... Каткад је 

реч „много“ најбоље решење. 

„УЧЕШЋЕ“. Учешће је материјални 

део неке целине или удео у нечему што је 

заједничко. Ако се, међутим, мисли на 

глагол „учествовати“, онда је глаголска 

именица „учествовање“. Дакле, треба 

[рећи] „хвала Вам што сте учествовали“, а 

не „Хвала Вам на учешћу“. 

„ЈАКО ПУНО“. Локализам, који се 

проширио на цело српско говорно 

подручје. „Јако“ је супротно од „слабо“, а 

„пуно“ је супротно од „празно“. Ни 

„јако“ ни „пуно“ не могу значити 

„много“, „веома“, „врло“, „знатно“, а 

највећа бесмислица кад се ове две речи 

споје у емфазу „јако пуно“! супротно 

значење вероватно има израз „слабо 

празно“ да би се рекло „веома мало“! 

„ЗАДЊИ“. Уобичајено је, на жалост, 

да се последње у низу или набрајању 

означи речју „задње“. Пошто постоје 

„предњица“ и „задњица“, односно 

предња и насупрот њој задња страна 

нечега, низови и набрајања се завршавају 

речју „последњи“. 

„СКОРО“. Реч изразито темпоралног 

значења – „скоро“ – замењује све чешће 

изразе „такорећи“, „готово“, „замало“ и 
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слично. „Скоро“, међутим, значи 

„недавно“, и ништа више. 

„ПО ПИТАЊУ“. Употреба предлога 

„по“, који се везује за глаголе кретања 

преко неке површине („ићи по крову“), 

извитоперена је у разним бирократским 

конструкцијама, па се често каже „по 

питању...“, „по тачки...“ Уместо „по“ 

треба употребити „о“: „о питању“, „о 

тачки“, или „поводом“: „поводом 

молбе“... 

„РАДИ СЕ О“. Овај израз преузет је из 

немачког језика. Глагол „радити“ у 

српском има само једно значење – 

обављати неки посао. Уместо апсурдног 

„ради се о“, ваља рећи „реч је о“, што је 

много ближе духу нашег језика и што 

има смисла. Према томе, не каже се „О 

чему се ради?“, него „О чему је реч?“. 

„ДРАГО МИ ЈЕ ДА“. Речца „да“ служи 

за грађење зависних исказних реченица. 

Све чешће, међутим, срећемо се са 

наопаком употребом ове речи: „Драго ми 

је да си успео“, „Мило ми је да си 

дошла“... Уместо „да“ у оваквим 

случајевима употребите реч „што“, па 

ћете добити сасвим природне реченице: 

„Драго ми је што си успео“, „Мило ми је 

што си дошла“... 

„КОД“. Бирократизација језика, 

убијање његове лепоте, исказује се 

натегнутом употребом предлога „код“, 

па се... чује „код израчунавања просека“, 

„код припреме задатака“ и слично. То 

непримерено „код“ замените речима „у 

случају“, „приликом“, „током“... 

Борите се за леп, правилан, нормалан 

језик, којим браните духовно богатство 

свог народа. 

Ради потпунијег овладавања језиком, 

вашим оружјем, ако желите да 

рашчистите граматичке и правописне 

недоумице, позабавите се књигама 

познатих лингвиста. 

 

Миодраг Илић 

 

 

Старалачки процес, као и 

бременитост, не сме се ничим прекидати, 

ометати, усиљавати, тровати, напротив – 

он се мора, по цену живота, пажљиво 

пратити, одржавати, олакшавати, 

ојачавати, неговати. Ту нема срећног 

исхода поступањем „по сваку цену“, „без 

обзира на прилике“, половично, уз 

смандрљавање и методом „надвоје-

натроје“, тако се створења не доносе на 

свет. Настанак свега вредног, живог, 

трајног, лепог, великог, за космичку 

репродукцију способног, условљено је 

истанчаном мером. 

 

Кресови у планинама, планктони у 

ноћном мору Залива, божићна прскалица 

– сећање на Репатицу – кварц музејске 

збирке минерала, и најзад раскошна 

слава Кумове сламе – лати небеских 

хризантема, то је, мислим, оно што треба 

да садржи и добра мисао и добра прича и 

добро људско срце. 

 

Лаза Лазић 

 

Књижевни језик који увек, и према 

предметима својим и начину њихове 

обраде, стоји даље од разговорног језика 

– добија увек архаичније обележје; он 

постаје духовнији, узвишенији, крући 

него што је језик улице, или каквог трга 

или села. 

Александар Белић 
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Не убија једно дело оно што се пише 

или не пише о њему, него оно што је 

написано у њему. 

 

Светислав Петровић 

 

 

Писац би морао бити свестан да је 

међусобно разумевање нешто што је 

искључиво његова одговорност. Ако 

читалац није схватио што је писац хтео да 

каже онда је кривица на писцу и никаква 

накнадна објашњења ту не помажу. А у 

НФ-у, по мом суду, читаоци су прилично 

интелигентни, не може им се продати 

било шта. 

 

Макар се радило и о краткој форми, 

треба уложити максималан труд. 

 

Ед Барол 

 

 

Ако не читате туђе, нећете знати да 

пишете своје. 

 

Небојша Симин 

 

 

У бајкама је постигнуто савршенство у 

сваком погледу; нема готово ничег 

сувишног; све је дато с мером. Прича, 

описи, разговори, закључак са поучним 

призвуком – све то има своје оправдање и 

све је изложено на потпуно прикладан и 

посве уметнички начин. Облик увек 

одговара садржини која је често 

необична, али могућа и стварна. 

 

Миодраг Б. Шијаковић 

 

Смештајући радњу у неодређени 

простор и неодређено време… писци 

теже ефекту универзалне приче, клонећи 

се при томе великих тема и савршено 

изграђених ликова. 

 

Ала Татаренко 

 

 

Мотив живи само метаморфозом своје 

идеје. 

 

Милош Н. Ђурић 

 

 

Знање граматичких правила само је 

предуслов да се онај ко већ влада својом 

реченицом и ко јасно и прецизно 

изражава своје мисли, осигура од 

граматичких грешака које би могао да 

учини. За добру писменост потребно је и 

нешто више до тога. А то „нешто“ ствар 

је и природне обдарености, али је много 

више и ствар стрпљивог и систематског 

рада на развијању своје писмености. 

 

Јасно у глави, јасно у изразу – и 

обрнуто! 

 

Треба писати просто, природно, са 

оноликом дужином реченице колику нам 

допушта наша мисао, па ће са 

развијенијом мишљу доћи и до 

развијеније реченице. И не треба се 

угледати ни на кога, не треба 

подражавати туђем стилу. „Стил је сам 

човек“ – одавно је рекао Бифон, и ми 

можемо писати само својим стилом, а он 

зависи од целокупне наше личности, од 

наше културе, од нашег начина 

мишљења. 
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Читање добрих писаца услов је за 

напредовање у писмености. 

 

Усвајање туђег језичког блага врши се 

неприметно, постепено, често и несвесно 

са наше стране, али оно се увек врши 

читањем добрих књига. 

 

Што чешће стављати на хартију своја 

запажања и своје мисли о било ком 

предмету. 

 

Да бисте постигли ред у излагању, 

потребно је да пре писања укратко 

забележите тај ред, да направите план. 

 

Прегледајте и исправљајте пажљиво 

оно што сте написали. Треба знати да је 

ретко коме дато да у првом замаху пера 

постигне и најбољи и најправилнији 

израз. 

 

Понајбоље је да то што смо написали, 

ако не морамо одмах предати, оставимо 

после оне прве и непосредне исправке у 

фиоку, да се – како се то каже – „охлади“, 

па да га после извесног времена поново 

прегледамо. Уколико су ти временски 

размаци између појединих исправака 

дужи и уколико се те исправке врше 

више пута, утолико ће и корист од тог 

нашег рада бити већа. Ми ћемо тада 

сигурније уочавати грешке, налазићемо 

боље и тачније изразе. 

 

Од свих грешака које се могу учинити 

при писању о било којој теми три 

понајтеже спадају у грешке против добре 

композиције, тј. против тачног, сређеног 

и потпуног излагања о некој теми: а) 

промашај теме, б) несређено излагање и 

ц) непотпуност одговора. У ону прву 

спадају све оне омашке које доводе до 

тога да се пише о нечем другом, а не о 

ономе што тема тражи; у ову другу – 

излагање мисли без поступности и 

повезаности; а у ову трећу – све оно што 

доводи до тога да се питање које тема 

поставља не исцрпе до краја. 

 

Знамо о чему ћемо писати, знамо у 

ком правцу ћемо писати, знамо облик 

нашег будућег писаног рада, потребно је 

сада само скупити што више и што бољег 

материјала за зидање, тј. прикупити што 

више чињеница којима ћемо објаснити и 

потврдити постављену тему. 

 

Постоје три основна начела којих се 

треба држати при изради плана: 1) 

начело јединства – читав састав, у свим 

својим деловима, треба да говори о теми, 

2) начело прогресије – наша мисао треба 

стално да напредује, да прелази на нове и 

нове степене и тиме нас све више 

приближава дефинитивном и потпуном 

одговору на тему; и 3) начело 

равномерности – свакој мисли треба да 

буде посвећено онолико места колико 

њена важност захтева. Тежиште теме је 

главна мисао, све остале мисли су 

изведене мисли. 

 

Код увода понајвише може доћи до 

изражаја пишчева инвентивност, јер се ту 

оставља веома широко поље самом писцу 

да изабере начин на који ће прићи теми 

и заинтересовати читаоца за њу. Може се 

уосталом почети и без икаква увода и 

прећи одмах на развијање теме. Наша 

мисао у разради мора се сваким степеном 

све више приближавати крајњем 
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одговору и све мора бити усмерено 

основном циљу: давању потпуног и 

дефинитивног одговора на тему. За 

закључак се, као и за увод, не прави 

никакав детаљан план. Главна мисао 

закључка у ствари је главна мисао саме 

теме, која нам је у теми постављена као 

питање, а овде, у закључку, даје се као 

одговор који је документован читавим 

нашим развијањем теме у разради. На тај 

начин направили смо једно кружно 

путовање, при коме је полазна тачка била 

уједно и завршна тачка. 

 

Поред јасности реченице треба 

постићи и лепоту израза. Правилност 

језика састоји се у томе да пишемо 

књижевним језиком... Потребно је знати 

и сва значења неке речи, или већину 

њених значења, како бисмо могли да 

употребимо ту реч у што више разних 

мисаоних ситуација... Потребно је да 

своју реченицу учинимо и живом, тј. да с 

времена на време променимо тон којим 

излажемо своје мисли... Хармоничност 

реченице је највиши ступањ у 

правилном, јасном и живом развијању 

мисли. 

 

Из написаног текста треба без жаљења 

избацивати све што је сувишно, 

непотребно и некорисно, па макар то 

било само по себи и паметно смишљено 

и лепо написано. 

 

За добар опис важно је пре свега умети 

запажати карактеристичне појединости. 

 

Параграф представља групу реченица 

повезаних једном уопштавајућом 

(главном) мишљу, која се назива темом 

тога параграфа. Отуда се правилност 

параграфа састоји у томе да он буде 

јединствена мисаона целина која има 

своју релативну самосталност. Величина 

параграфа зависи од личног стила онога 

који пише: неко пише већим, неко мањим 

параграфима, баш као што неко пише 

дужим, а неко краћим реченицама. 

 

Драгиша Живковић 

 

 

Сама мистика још никога није 

направила песником. Да би се постало 

песником, потребне су многе друге 

особине, особине маште и израза, махом 

оне које потичу из темпераменталног и 

уметничког образовања. Тек оне 

оживљавају за поезију ту област духа. 

 

Филозофска величина лежи у избору, 

а не у инвенцији. 

 

Аница Савић Ребац 

 

Ако читалац не разуме писца, онда је 

кривица до писца, не до читаоца. 

 

Марфијев закон 

 

 

Романописац мора гледати далеко и 

високо. 

 

Завежите појас и пустите да прича 

полети... то је приповедање. 

Приповедање је природно као дисање; 

планирање заплета је књижевна 

варијанта дисања вештачким плућима. 
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У белетристици и небелетристици 

постоји само једно питање и један 

одговор. Шта се десило?, пита читалац. 

Ево шта се десило, одговара писац. Ово... и 

ово... и ово, такође. 

 

 

Како постати велики писац 

 

Престаните да гледате телевизију. 

Уместо тога, читајте што је више могуће. 

 

Припремите се за више неуспеха и 

критике него што можете да поднесете. 

 

Не губите време на то да угађате 

људима [својим писањем]. 

 

Пишите првенствено за себе. 

 

Борите се са оним стварима које су вам 

најтеже за писање. 

 

Искључите се из света док пишете. 

 

Не будите претенциозни. 

 

Избегавајте прилоге и дугачке 

параграфе. 

 

Овладајте уметношћу описивања. 

 

Не претерујте са информацијама. 

 

Пишите о ономе што људи заиста 

раде. 

 

Ризикујте. Не идите на сигурно. 

 

Нису вам потребне дроге да бисте 

добро писали. 

Не копирајте друге. 

 

Озбиљно схватите писање. 

 

Пишите сваки дан. 

 

Завршите прву руку рукописа у року 

од три месеца. 

 

Кад завршите са писањем вратите се 

на почетак. 

 

Имајте храбрости да сечете написано. 

 

Уроните дубоко у себе и окрените се 

свету маште. 

 

Уколико желите да постанете писац 

онда две ствари треба највише да радите: 

да читате и пишете много. 

 

Зауставити се на пола пута само зато 

што је тешко писати – није добра идеја. 

 

Оптимизам је сјајна реакција на 

неуспех. 

 

Не можете удовољити сваком свом 

читаоцу, зато престаните да се трудите. 

 

Требало би да пишете зато што вас то 

испуњава, зато што вам доноси радост. 

 

Уколико пишете за себе – писаћете 

заувек. 

 

Најважније ствари најтеже је изрећи. 

 

Најбоље написани делови настају 

сатима. 
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Писање је избрушена мисао. 

 

Кад наиђете на проблем – копајте 

дубоко. 

 

Приче су попут фосила – дубоко 

закопане у земљи [нама самима]. Писци 

треба да буду попут археолога – треба да 

ископају што више прича. 

 

Писање треба да буде интиман чин. 

Поставите сто у угао собе, далеко од 

врата и прозора, било чега што може да 

вам одвлачи пажњу. 

 

Пут до пакла поплочан је прилозима. 

Прилози су најгора ствар након 

заменица. 

 

Дужина пасуса треба да прати ритам 

приче. 

 

Писање има везе са завођењем, не 

прецизношћу. Језик не мора увек да буде 

нашминкан. 

 

Циљ писања није исправна граматика 

већ штиво које ће да заинтересује 

читаоца. 

 

Треба тако да пишете да читалац нема 

утисак да чита. 

 

Опис започиње у пишчевом, а требало 

би да заврши у читаочевом уму. 

 

Не треба писати превише, већ таман 

колико треба. 

 

Замислите у свом уму – представите то 

себи у виду слике - оно што желите да 

опишете – а затим то и опишите. 

 

Јасан опис је добар опис. Избегавајте 

компликоване изразе како не бисте 

оптеретили читаоца. 

 

Избегавајте дугачке описе. 

 

Да бисте пренели своје знање – не 

смете читаоцу да држите предавање. 

Требало би да користите само оне ствари 

које обогаћују вашу причу, терају 

читаоца да настави са читањем. 

 

Уколико желите да пренесете неко 

знање или истраживање читаоцу, тада не 

би требало да га оптеретите са детаљима 

како не бисте закрчили причу. 

 

Пробајте све што вам падне на памет, 

ма колико досадно то било. Ако је 

занимљиво – супер, ако није – баците га. 

 

Уколико писање не схватате озбиљно – 

онда затворите блок/свеску и посветите 

се нечем другом. 

 

Кад завршите дело – узмите шест 

недеља одмора. Када пишете књигу то 

изгледа као да из дана у дан седите и 

посматрате дрво по дрво. Кад завршите – 

одмакните се како бисте видели шуму. 

 

И најбољи међу нама греше. 

 

Стивен Кинг 
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„Стварност“ не мора да буде 

историјски аутентична ако је уметнички 

убедљива, психолошки оправдана, 

стилски савршена и преточена, снагом 

маште, у свет изузетно дејствујуће 

фантастике. 

 

Влада Петрић 

 

 

Форма је осмишљени жанр. 

 

Форма није ништа друго до 

остваривање смисла живота. 

 

Форма није решење, него стварање 

смисла, креирање живота, неисцрпна 

иницијатива. 

 

Бела Хамваш 

 

 

Мој живот у друштву и мој живот у 

роману не би требало да се међусобно 

искључују, већ допуњују. 

 

Пишем из потребе за правдом. Да бих 

створила онога коме није било дато да се 

роди, или да бих продужила живот 

онима којима је пре времена био одузет. 

 

Заиста, како испричати причу од 

почетка до краја? Треба само почети, 

наставити, завршити. Остати жив док се 

прича не заврши. 

 

Јудита Шалго 

 

 

Сто начина и путева може постојати 

којима писац долази до свог дела, али 

једино што је важно и пресудно, то је 

дело само. 

 

Није уопште толико важно да ли један 

приповедач описује садашњост или 

прошлост или се смело залеће у 

будућност. Оно што је при том главно, то 

је дух којим је задахнута његова прича, 

она основна порука коју људима казује 

његово дело. 

 

Свако прича своју причу по својој 

унутрашњој потреби, по мери својих 

наслеђених или стечених склоности и 

схватања и снази својих изражајних 

могућности. Свак сноси моралну 

одговорност за оно што прича, и сваког 

треба пустити да слободно прича. 

 

Иво Андрић 

 

 

У ономе што човек пише не може све 

баш одмах да се разоткрије, и то је 

понекад срећа; али на крају све буде 

јасно, и на основу тога и степена алхемије 

који поседује, опстаће или ће бити 

заборављен. 

 

Присетите се које сте звукове чули и 

шта је било речено. Пронађите оно што је 

код вас пробудило емоције, што се 

догодило, а да је код вас изазвало 

узбуђење. Тада то запишите тако да буде 

јасно сваком читаоцу и да он види и 

осети све што сте ви видели и осетили. 

 

Као човек знате ко је у праву и ко није, 

какве би ствари требало да буду, а какве 

не. Морате донети одлуке и спровести их. 
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Као писац не бисте смели да судите 

другима, требало би да их разумете. 

 

Када људи причају, слушајте их. 

Немојте размишљати о томе што ћете ви 

рећи. Већина људи никада не слуша 

нити опажа ствари око себе. Требало би 

да можете ући у просторију те када из ње 

изађете знате све оно што сте тамо 

видели и не само то – ако је неко или 

нешто у просторији у вама изазвало 

емоцију, требало би тачно да знате ко 

или шта је то било. 

 

Ернест Хемингвеј 

 

 

Човек који учи неку уметност има 

обичај да каже: „Нећу да брзам ствари и 

да кажем људима шта учим док сам још 

почетник. Учићу сам и тако када се 

усавршим у уметности извешћу је пред 

другима. Како ће само тада бити 

задивљени!“ 

Људи који причају у овом стилу 

никада неће научити ниједну уметност. 

Човек који се, иако још почетник, дружи 

са стручњацима, не стидећи се њихових 

оштрих коментара или подсмеха, већ са 

још већом посвећеношћу наставља са 

учењем, неузнемирен критикама, нити 

ће постати смешан у својој уметности, 

нити непажљив са њоме. Иако је можда у 

недостатку природног талента, он ће 

током година надмашити талентованог 

човека, и на крају ће постићи највиши 

степен вештине, стећи ауторитет у својој 

уметности, признање људи и велики 

углед. 

Мајсторе, који се данас сматрају за 

највештије у земљи, на почетку су 

сматрали нестручнима и заиста, имали су 

шокантне мане. Ипак, верним очувањем 

начела њихове уметности, више их 

поштујући него повлађујући својим 

фантазијама и склоностима, постали су 

узор свог времена и учитељи свима. 

Ово сигурно важи за све уметности. 

 

Јошида Кенко 

 

 

За успешну авантуристичку причу 

потребан вам је живописан јунак, тема са 

информацијама које читалац вероватно 

не познаје, зликовац који је моћнији од 

јунака, упечатљиво окружење у ком се 

одиграо злочин, неуобичајен начин 

убиства или неочекиване околности у 

којима се злочин десио, необичне 

варијације на уобичајене мотиве похлепе 

и мржње, добро прикривене индиције, 

преокрет који ће јунаку да донесе победу 

из наизглед безизлазне ситуације, 

непрекидно узбудљива акција, 

протагониста који је лично ангажован и 

величанствен врхунац. 

 

Френк Грубер 

 

 

Свака прича, посебно новела, мора 

имати свог сокола, неко изненађење, 

бизаран склоп и обрт. 

 

Паул Хајзе 

 

 

Један једини стих може захтевати 

многе часове рада; али ако тај стих не 

изгледа да је настао у једном тренутку, 
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бескорисно је сто пута радити и 

прерађивати своје дело. 

 

Јејтс 

 

 

Што се тиче тога како пишем причу – 

не постоји један начин. Свака од мојих 

прича има другачију историју. Једном 

или двапут сам буквално записао сан; али 

обично започињем са неким осећањем 

или идејом или сликом које желим да 

изразим, и то премећем по глави док не 

смислим добар начин да то отелотворим 

кроз неки ланац дешавања који је у стању 

да се забележи у конкретном смислу. 

 

Пишући причу страве увек се трудим 

да врло пажљиво постигнем прави угођај 

или атмосферу, да ставим нагласак тако 

где му је место. 

 

Непојмљиви догађаји и стања поседују 

специјалан хендикеп који се мора 

превладати, а то се може извести само 

кроз одржавање помног реализма у свакој 

фази приче изузев онога што се тиче 

датог чудеса које се ту збива. То чудо 

мора да се третира веома импресивно и 

промишљено – са пажљивим 

емоционалним градирањем – иначе ће 

деловати површно и неубедљиво. Будући 

да је то чудо главна ствар у причи, само 

његово постојање треба да засени ликове 

и догађаје. Али ликови и догађаји морају 

да буду доследни и природни осим тамо 

где се дотичу тог једног чуда. У вези са 

тим средишњим чудом ликови треба да 

испоље исту ону свепрожимајућу емоцију 

какву би према њему показали у 

стварном животу. Никада не показујте 

чудо које се прима здраво за готово. 

 

Уобичајени, свакодневни стил говора 

уништава сваку озбиљну фантастику. 

 

Атмосфера, а не акција, главни је циљ 

прича страве. Заиста, све што прича 

страве може да буде јесте да пружи 

живописну слику одређене врсте људског 

осећања или угођаја... Главни нагласак би 

требало да буде на суптилном 

наговештају – неопазивим малим 

знаковима и додирима пробраних 

асоцијативних детаља који изражавају 

нијансе атмосфере и поступно стварају 

нејасну илузију чудне стварности 

нестварнога. 

 

Препоруке за причање приче: 

1. Припремити синопсис или 

сценарио догађаја редоследом којим се 

дешавају – не редом којим се описују. 

2. Убацити или избацити догађаје по 

вољи – никада не бити превише везан 

првобитном замисли, чак и ако је крајњи 

резултат сасвим другачија прича од 

планиране. 

3. Написати причу, брзо, флуентно, и 

не превише критично. Мењати догађаје и 

заплет кад год се учини да развојни 

процес захтева такву промену, не бити 

везан претходном замисли. Ако развој 

изненада укаже нове могућности за 

драмски ефекат или живописно 

приповедање, додати шта год се сматра 

повољним за те сврхе – враћајући се назад 

и мирити претходне делове плана са 

новим додацима. Убацивати или 

избацивати читаве деонице ако је 

неопходно или пожељно, испробавати 
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различите почетке и завршетке док се 

најбољи не пронађу... Избацити све 

могуће сувишности – речи, реченице, 

пасусе или читаве епизоде или елементе. 

4. Ревидирати читав текст, пазећи на 

избор речи, синтаксу, ритам прозе, 

међуоднос делова, финоћу тона, 

суптилност и убедљивост прелазака (из 

сцене у сцену, из споре и детаљне акције 

у брзу и исецкану акцију, и обрнуто... 

итд), ефикасност почетка, завршетка, 

климакса током приче, драмску напетост 

и интерес, убедљивост и атмосферу, и 

разне друге елементе. 

5. Припремити чисто откуцан 

примерак приче. 

 

У неким случајевима препоручљиво је 

да се прича отпочне без синопсиса или 

чак и идеје како ће се развијати и 

завршити. 

 

Може бити добро да се измени – или 

чак преобрази, измени до 

непрепознатљивости, или сасвим 

избрише – почетак који је први настао. 

 

Повремено је ефикасно смислити 

упечатљив наслов или серију наслова – 

од такве врсте да изазивају снажне 

имагинативне асоцијације – унапред, и 

писати прозу око тих наслова. 

 

У ретким случајевима, ефикасна 

прича може се написати заснована на 

некој слици. 

 

Треба бележити све бизарне идеје, 

стања, слике, снове, замисли итд... Свака 

се може постепено разрађивати. 

 

Не журити. Најбоље приче понекад 

расту лагано – током дугих периода, и са 

интервалима у свом артикулисању. 

 

Синопсис је право срце приче. 

 

Треба се трудити да прича остане 

апсолутно логична и реалистична осим у 

оним правцима у којима се свесно 

одступа од реалности. 

 

Како би се осигурао одговарајући 

климакс, понекад је препоручљиво пре 

почетка га детаљно припремити, а онда 

створити главни синопсис који га 

објашњава. 

 

Х. Ф. Лавкрафт 

 

 

Сви смо ми збир момената наших 

живота и свако ко седне да пише ће 

користити креацију свог мозга и не може 

избегнути то. 

 

Томас Вулф 

 

 

Најбоље је у сваког писца оно што није 

лично; оно за шта он не зна; оно што 

истиче из његове прирођене 

способности, а не из његовог сувише 

активног измишљања: она 

квинтесенција, која се у студији 

појединог уметника не може лако наћи, 

али коју из студија многих можемо 

издвојити, као општи дух, који провејава 

свима. 

 

Наше се расположење, непрестано 

мења. Данас сам расположен и могу 
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писати шта хоћу. Не знам зашто немам 

исте мисли, исту моћ изражаја, сутрадан. 

Оно што пишем, чини ми се као 

најприроднија ствар на свету, док пишем. 

Јуче сам видео пусту празнину онде, где 

данас видим тако много. Уверен сам да 

ћу се, после месец дана, чудити ко је био 

тај, који је исписао толике, непрекидне 

странице. 

 

Оно што се створи, упућује само како 

да се још боље ствара. 

 

Р. В. Емерсон 

 

 

1. Никако не допусти да ти промакне 

управо овај садашњи трен. 

2. Упамти да је природа уточиште. 

Имај при руци бележницу у коју 

исписујеш своје записке о властитом 

искуству. 

 

Џ. В. Хакет 

 

 

 

 

Осам правила писања кратке приче: 

1. Користи слободно време тоталног 

незнанца тако да он или она немају 

осећај да су га изгубили. 

2. Дај читаоцу бар један лика за којег 

може да навија. 

3. Сваки би лик требало нешто да 

тражи, па макар то била и чаша воде. 

4. Свака реченица мора имати једну од 

ове две сврхе – описивати лик или 

описивати (унапредити) радњу. 

5. Почни што је могуће ближе крају. 

6. Буди садист. Како год љупки били 

твоји главни ликови, учини да им се 

догађају најружније ствари. 

7. Пиши да задовољиш само једну 

особу. Ако отвориш прозор како би 

љубовао с целим светом, твоја ће прича 

добити упалу плућа. 

8. Дај својим читаоцима што је могуће 

више информација што је могуће раније. 

Читаоци би требало текст, о чему се 

ради, где, како и зашто, разумети толико 

да могу сами завршити причу у случају 

да мољци поједу задњих неколико 

страница. 

 

Седам правила писања са стилом: 

1. Пронађи тему која те занима. 

…а за коју у срцу осећаш да би 

требало и друге да занима. Та ће искрена 

брига, а не језичне игре, бити онај 

најбољи и заводљиви елемент твојега 

стила. 

2. Ипак, немој брбљати. 

Ја нећу даље брбљати о томе. 

3. Нека буде једноставно. 

…Сети се да су двојица великих 

мајстора језика, Вилијам Шекспир и 

Џејмс Џојс писали готово детињасте 

реченице, чак и онда кад су им ликови 

били најдубљи. „Бити или не бити“, пита 

Шекспиров Хамлет… Џојс је, кад је био 

несташан, могао саставити реченицу 

заплетену и светлуцаву попут огрлице за 

Клеопатру, али је моја омиљена реченица 

у његовој краткој причи Евелине ова: 

„Била је уморна“. На томе месту у причи 

никакве друге речи не би могле сломити 

срце читатељу као те три. Једноставност у 

кориштењу језика није само вредна 

поштовања, него је можда чак и света. 

Библија почиње реченицом која је у 
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рангу списатељских вештина веселог 

четрнаестогодишњака: „У почетку 

створи Бог небо и земљу“. 

4. Усуди се кратити. 

Могуће да си и ти способан да ствараш 

огрлице за Клеопатру, да тако кажем. 

Али твоја елоквенција требало би да 

служи идејама у твојој глави. Твоје би 

правило стога могло бити следеће: Ма 

како изврсна моја реченица била, ако не 

расветљује предмет на неки нов и 

користан начин, требам да је избришем. 

5. Звучи попут самога себе. 

Твој би природни стил писања 

требало да буде јека говора који си 

слушао као дете. Без обзира који он био, 

твој први језик треба да чуваш као благо 

целога живота. Увиђам да највише 

верујем мојему писању, и да му и други 

тада највише верују, онда кад звучим као 

нетко из Индианаполиса, одакле и јесам. 

6. Реци оно што мислиш. 

Моји су учитељи желели да пишем 

тачно, увек бирајући најучинковитије 

речи, повезујући их једне с другима 

недвосмислено, ригидно, као да су 

делови машине. Учитељи … су се надали 

да ћу постати разумљив — и да ће ме, 

према томе, разумети. Тиме је нестао мој 

сан да ћу с речима чинити онако како је 

Пабло Пикасо чинио с бојом или како је 

било који џез идол чинио с музиком… 

Читаоци желе да наше странице 

изгледају као странице које су већ раније 

видели. Зашто? Зато што и сами имају 

тежак посао за обавити и требају сву 

нашу могућу помоћ. 

7. Жали читатеље. 

Они морају да идентификују хиљаде 

малих ознака на папиру и од тога одмах 

да створе смисао. Морају читати, а то је 

уметност која је тако тешка да је већина 

људи заправо и не свлада, чак ни након 

целог основношколског и 

средњошколског проучавања… Наше 

стилистичке могућности у писању нису 

бројне нити гламурозне, будући да су 

нам читаоци несавршени уметници. 

Публика од нас тражи да будемо 

саосећајни… увек спремни да 

поједноставе и разјасне — тамо где бисмо 

се радије издигнули изнад гомиле, 

певајући попут славуја. 

 

Курт Вонегат 

  

 

Писање награђује оне који су предани 

том позиву и свакодневно му одговарају. 

Они пишу док седе пред светлуцавим 

екраном компјутера, али и док шетају, 

путују, сањају и спавају, буде се, док су на 

улици, на раскршћу различитих, неретко 

загонетних, знакова. 

 

Почетак писања је у Речи која се чита, 

али и предуслов доброг писања је добро 

читање, али не само оних текстова који 

пристижу из најближег сродства: поезије 

или драме него из других уметничких 

пракси (музике, филма, ликовности, 

стрипа…). Читање простора, читање 

света у свим његовим сличностима и 

разликама, несводивим фигурама – ето 

посла за писца кратке приче. 

 

Мирослав Мићановић 

 

Лако је, дај прстима толико слободе да 

сами плешу по папиру, ти само седи и 

диви се својој генијалности. 

Емил Гебејеш 
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Волим да су ми позадина и оквир што 

прецизнији, са мојим ограниченим 

знањем; ако превише изврћем чињенице, 

мењам датум као што то чине неки 

писци, или представим лика да бих 

одржао свој утисак места и времена, 

изгубим осећај стварности, и ликови 

престану да буду живе и животне ствари; 

а моје приче се у полпуности усресређују 

на замисли мојих ликова. Када изгубим 

,,осећај“ за своје ликове, могу само да 

поцепам оно што сам написао. 

 

„… Изгледало је да се тај човек Конан 

изненада изнедрио у мом уму без много 

рада са моје стране и бујица прича је 

одједном потекла из мог пера - заправо, 

моје писаће машине - готово без икаквог 

труда. Није ми изгледало као да стварам, 

већ пре да препричавам догађаје који су 

се збили. 

 

Роберт И. Хауард 

 

 

Пиши да би удовољио самоме себи. 

Ако ти се твоје писање не свиђа, како 

можеш очекивати да ће се оно свиђати 

било коме другом? 

 

Држи речи стегнутим; не умећи 

ништа бескорисно. Знај барем нешто о 

свакој уметности. 

 

Шики 

 

 

Шта хоће ти уредници? 

 

Претиостављам да вам сам наслов 

овога чланка говори о ономе о чему бих 

желео да вам изнесем своје мишљење. 

Наравно да се оно заснива на мојим 

личним искуствима и пракси, али 

верујем да ће се са њим углавном 

сложити већина уредника хаику и 

других публикација. 

Кренуо бих од неких претпоставки. 

Рецимо да вам је позната бар једна страна 

односа између писца и уредника. Рецимо 

да знате зашто пишете, чему се надате, 

шта очекујете и шта вас подстиче да 

пишете. Ако све то не знате, онда је 

бесмислено да вам говорим о томе шта би 

требало да очекујете од издавачке 

делатности, па би можда било боље да 

одете на семинар на тему „напредовање 

у каријери“... 

Али, претпоставимо да вас нешто 

подстиче на писање, па ћемо се онда 

задржати на томе - писање може бити 

само себи циљ. Нема потребе да игде 

идете и икоме показујете своје вербалне 

изливе. Можете просто да пишете и да 

онда баците у ватру то што сте написали, 

као што је то чинио Езра Паунд. 

Ако не спалимо, можда ћемо то што 

смо написали ћушнути у фиоку. Али чак 

и овако склоњено, то што је написано 

почиње да поприма облик нечег другог, 

као што је, рецимо, нада. Можда ће кад 

ме не буде више неко пронаћи моје дело, 

можда ће ме посмртно славити, ко зна? А 

сада полако залазимо у обласг онога што 

нема везе са писањем - његову 

исплативост. Она се јавља у различитим 

видовима: царство новчића, слава, 

поштовање итд. 

Наслађивање и тек слабашном мишљу 

да ће ме се неко сетити када умрем је 

награда, мада најтужније врсте. Тако је 

прва разлика на коју желим да укажем 
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она која постоји између појма (а можда се 

ради само о појму) чистог писања и 

писања за славу. Има ли овде неких 

„чистих” писаца? Можда ће вас 

изненадити, али ја мислим да има. Само 

што тренутно нису овде. Чист писац се 

не оптерећује тиме шта ће уредник 

мислити о његовом делу, јер осим себе 

нема кога да задовољи. С' друге стране, 

ми „нечисти” писци сарађујемо са 

уредницима из много разлога, а о томе 

бих говорио овде. 

У вези с тим бих вам представио 

неколико радних постулата. Не могу баш 

да кажем да они важе за све уреднике, 

али је за већину сигурно тако: Прво: 

свако може да пише шта хоће и да то 

назива како хоће. Хоћете да напишете 300 

страница прозе и да је назовете хаикуом? 

Само напред, нико вам не брани. 

Уредника мање занима како називате то 

што пишете од тога да ли ће ваше дело 

изазвати директну реакцију читаоца. 

Друго: Што је уметник бољи, то ће 

бити и његов избор. Уредник је тај који га 

процењује, али га мање занима то да ли је 

песник тај избор направио с 

предумишљајем или случајно - ако је 

песма добра, онда је добра. 

Треће: Чињеница је да писци желе да 

њихов коначан производ буде 

најквалитетнији могућ. Исто је и са 

уредницима. У том делу међу њима 

обично нема неслагања. Питаље је само 

да ли је производ постигао тај циљ. 

Од ова три концепта зависи однос 

између писца и уредника, па би то 

ваљало имати на уму. 

Сложили смо се да знате зашто 

пишете. А зашто желите да објављујете? 

Објављујемо да бисмо обавестили 

садашње пријатеље и будуће обожаваоце 

шта смо радили све време затрпани у 

поткровљу док је месецима лила киша. 

Објављујемо у нади да ће наше дело 

успалити машту јавности, да ћемо добити 

признање за свој геније и да ће нас засути 

спонтана и снажна ерупција ласкања и 

новца. Објављујемо да би наши унуци 

знали да нисмо били само уморне, 

скрхане душе како су на нас гледали у 

нашим позним годинама. Објављујемо да 

бисмо се надметали са другима, укључив 

и личне непријатеље, који чине то исто. 

Објављујемо да бисмо видели како 

изгледамо „црно на бело“, у стварности, 

у маси других. Објављујемо да бисмо 

испричали причу, најчешће ону у којој 

смо ми главни јунаци. Објављујемо да 

бисмо гурнули у запећак друге и себи 

прокрчили пут. Објављујемо јер нам тако 

налаже глас у нашој глави. Објављујемо 

јер нам други гласови говоре да нисмо 

способни за тако нешто. Објављујемо из 

још хиљаду разлога. Најзад, објављујемо 

зато што смо хомо литерариус и не умемо 

другачије. По Генези човек је доживео 

морални пад зато што је кушао воћку са 

дрвета знања добра и зла. Слажем се да је 

то било неизбежно, била у питању воћка 

или не. Језик, она основна 

карактеристика која нас спаја и раздваја, 

је већ био реалност, а пад у немилост је 

био само питање времена. 

Ако је очигледно да објављујемо из 

различитих разлога, онда је исто тако 

очигледно да објављивање и писање нису 

једно те исто. Писање је мање-више 

усамљенички чин који се понавља. 

Објављивање је мање-више друштвени 

чин који се понавља. Писање не 



606 
 

доприноси побољшању умећа 

објављивања, а ово друго не доприноси 

побољшању вештине писања (уколико се 

сложимо да су у предности они који живе 

од писања, у ком случају је даље писање 

могуће). Код већине нас нагон за 

изражавањем се не задовољава пуким 

исказивањем мисли и осећања, већ му је 

потребна и публика. Није довољно да 

само препознамо прилику и да је 

артикулишемо; и други морају сазнати за 

то. Ово изгледа толико очигледно да се 

дешава скоро неприметно. 

Ту настаје дилема: ево нас како се јасно 

изражавамо на генијалан начин, сигурни 

у квалитет онога што стварамо. Било како 

било, сигурни смо у себе и знамо да смо 

ми одговор са великим „о“, те се бацамо 

на писање свом жестином, а чим се ватра 

стиша, пакујемо наше дело у коверту и 

шаљемо га најбржом поштом само да 

бисмо упали у канџе уредника. 

Јадничци за жаљење. Понизни од 

жарке жеље да уче, убледели од тежње да 

се свакодневно рекламирају, прстију 

умрљаних мастилом и никотином, зуба 

пожутелих од кафе, у отрцаној одећи, 

растројени, покорни пред економским 

ћефовима и модним трендовима. У овом 

најнеправеднијем од свих светова, моје 

ремек-дело мора некако проћи кроз руке 

овог џина - људождера пре но што 

исправи криву Дрину. Ова претпоставка 

је ужасно лоша. 

А опет, нема нам друге него да се 

сваки час предајемо овим квргавим 

прстима, да молимо, да се 

ПОКОРАВАМО. Нешто је свакако 

погрешно код оваквог устројства снага. 

Без сумње је тако ако сте у стању да 

схватите да је поезија одиста бојно поље и 

да ће се на њему проливати крв. 

Пробудите се на тренутак из овог 

дикенсовског сањарења: упитајте се да ли 

можете да се смилујете на овакво 

створење. Ако можете, то ће сигурно 

бити стога што сте у себи препознали 

уредника. 

Сви смо ми заправо уредници. Свима 

нама се нешто допада, а нешто не. 

Понекад не знамо зашто, али чешће 

знамо. Оно што свима нама као 

уредницима недостаје јесте средство, 

место где можемо јавно да изнесемо свој 

став о томе шта је добро а шта не. Када би 

то било изводљиво, онда би наше 

мишљење попримило неки облик и 

произвело неки осећај, а други би то 

знали на основу тог облика и тог осећаја. 

Да бисте доказали да имате смисла за 

уреднички посао, потребно је да се 

опробате у задатку који је пред вама: да 

размотрите један низ песама. Пред 

уредника се овакав задатак (избора) 

поставља много чешће него што би се то 

могло очекивати. Сасвим је уобичајено да 

се приликом селекције песама за 

објављивање или на такмичењу наиђе на 

неколико песама на исту тему (посебно 

ако је она задата). Неке теме-сенке, 

огледала, цветови трешње и многе друге, 

јављају се веома често. Део уредниковог 

задатка је да уочи понекад и веома ситне 

разлике између таквих песама. То му 

помаже и да дође до сазнања шта је 

раније учињено по питању форме и 

тематике и да простим погледом просуди 

не само шта припада жанру, већ и шта му 

је припадало у прошлости. 

Друга основа за процењивање песама 

је стил којим су писане. Свака од њих има 
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свој сопствени осећај за њега. Опет 

морате да одаберете једну од ових 

песама. За коју ћете се одлучити? 

Као што видите, много пажње се 

посвећује процени сваке од поднетих 

песама. Наравно, није увек тешко 

рашчланити их: већ па први поглед се 

може закључити да многе од њих нису 

вредне да буду објављене док се, с друге 

стране, вредност многих открива већ при 

првом читању. Но, често се многе песме 

морају подврћи испитивању и поређењу 

да би се откриле њихове релативне 

вредности. Често је препоручљиво да се 

прочита читав низ песама, па да се затим 

одложе до новог читања. Тако оне остају 

у подсвести уредника и саме од себе се 

намећу. 

Још један избор. Овога пута ћемо се 

мало позабавити погађањем који би их 

савремени часопис објавио. Ради се о 

чистој спекулацији, која, наравно, не 

може да се докаже у пракси, али нам 

може помоћи да утврдимо како 

процењујемо различите часописе према 

њиховом стилу. 

На основу ових вежби смо могли да 

схватимо не само да смо сви ми уредници 

сопствених дела, већ и да можемо да 

распознамо наклоности других 

уредника. Ово нам може бити од помоћи 

када шаљемо своје радове, а и када 

просуђујемо коментаре уредника. 

Помаже нам и када одлучујемо да неке 

песме чувамо да бисмо их послали на 

такмичења. Такође утиче и на то које 

песме бирамо да пошаљемо на 

такмичења ако знамо ко ће бити 

селектори на њима, што се све заснива на 

нашим уредничким вештинама. У 

питању није начин писања, већ 

драгоцена додатна вештина која нам 

помаже да одредимо где ћемо се 

представити у свету. Сада смо дошли до 

питања које вас вероватно занима ако сте 

уопште заинтересовани за ову тему: како 

да моја песма буде објављена? 

Као што знате, на то питање уопште 

није лако одговорити. Може бити  

обесхрабрујуће када вам се врате песме 

које сте сматрали својим најбољим 

остварењима. Покушаћу да вам објасним 

како да повећате шансу да се ваше песме 

нађу у часопису. Поднаслов ове приче би 

могао бити „Уредников Приручник за 

бављење хаикуом у недефинисаном 

добу”. Може се чинити чудним, али ово 

време не карактерише недостатак 

дефиниција, већ њихово обиље, што 

сваку дефиницију чини скоро 

немогућом. Ни ове дефиниције нису 

испразне, већ засноване на практичним 

примерима које свако може да пронађе у 

часописима. Зато бих вас одмах на 

почетку подсетио на трећи постулат: и 

уредник и писац желе исто: да објављују 

оно најбоље. Зато морају да сарађују: 

часопис не може бити бољи од 

материјала који му се нуди, а 

преимућство да се ваше песме нађу у 

таквом часопису у извесној мери указује 

на то ком часопису бисте могли да 

шаљете своје радове. 

Помоћни уредник (у време када је ово 

писано) и ја заузели смо општи став по 

питању аутора прилога. Трудимо се да 

откријемо да ли се они држе што већег 

броја доступних информација и да ли 

поступају сагласно њима кад год је то 

могуће. Такође настојимо да им укажемо 

на боље схватање жанра. Препоручујемо 

им да продубљују своја знања читањем, 
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обраћањем веће пажње на одабир речи и 

позивајући их на даљу сарадњу. У 

оваквим приликама ретко се бавимо 

ревидирањем таквих песама, јер су оне 

конципиране потпуно другачије од оних 

за којима ми трагамо. Већина песама 

почетника зачиње се из форме. По мом 

мишљењу, најбоље је да се песници 

изборе са оним што желе да постигну на 

нивоу звучности пре него што се упусте у 

ревидирање било каквих екстерних 

елемената песме коју стварају. Када 

схватимо шта нам је циљ, и зашто, далеко 

је лакше одабрати технике помоћу којих 

ћемо га достићи. 

Наравно да песник може да одбије 

било какав предлог. Али овакви предлози 

никад нису испразни, већ резултат 

пажљивог разматрања. Ето начина на 

који смо постигли оно право: поглед из 

прве руке на то како уредник бар једног 

часописа процењује песму коју сте му 

послали. Поступају ли други уредници 

другачије? Несумњиво. Поступају ли 

слично? Несумњиво. А пошто смо сви ми 

различити, те разлике ће се заснивати на 

детаљима. 

Срећно вам било писање и уређивање! 

 

Не силите се да одмах запишете 

тренутак — пустите га да дише и живи 

свој живот. Не силите се. Ако сте, пошто 

сте допустили да тренутак одјекне у вама, 

утврдили да захтева да се према њему 

поступа као према хаикуу, тада на ред 

долази питање технике. Најбоље је 

почети тако што ћемо врло озбиљно 

размотрити наш тренутак увида. Поново 

размислите о доживљају: када сте имали 

увид — да ли је доба дана (или године) 

или време у оквиру ваше рутине значајно 

за долажење до вашег разумевања? 

Где сте тада били? Какву је то имало 

улогу у вашем долажењу до увида? 

Ко или шта су били чиниоци који су се 

увукли у ваш тренутак? Како то да су 

били тамо — да ли су они уобичајени за 

ваш доживљај или је то било „егзотично” 

на неки начин? Зашто је то схватање за 

вас ново — колико се разликује од оног 

које сте имали непосредно пре тог 

искуства? 

Добро опште начело је приказати 

тренутак тачно онако како вам је дошао. 

Најчешће је тачан редослед збивања 

најефектинији у преношењу песме 

другима. И тако тачно подсећање на 

догађај често даје већу могућност да се 

тренутак оживи за друте. 

 

Читав језик носи свој пакет енергије, а 

сви писци теже да сажму што више те 

енергије у своја дела. Речи се окупљају по 

специфичном обрасцу који задржава 

енергију. Можемо га упоредити са 

чвором. Ако се чвор одвеже, тј. ако 

извадимо речи из њиховог редоследа - 

енергија пресушује. Постоје на хиљаде 

оваквих чворова у које уливамо наше 

истине, наше лажи, нашу културу и које 

препознајемо по томе што су задржале 

известан део првобитне енергије која их 

је сковала. 

 

1. Не мислите - будите 

Прва ствар је можда и најтежа од свих: 

ви не пишете хаику - он се пише кроз вас. 

Песма поседује властити интегритет, 

свој сопствени живот, а задатак песника је 

да је оживи тако што ће је пустити да 

сазри, па је онда пречистити тако да буде 
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најбоља што може пре него што је пусти 

у јавност. Хаику је песма, а све ово важи за 

њега важи и за остале песме. 

Ми не знамо најбоље. Песма мора 

најбоље да зна, мора да говори за себе, 

мора имати сопствену логику и емоцију и 

суштину. Опустите се, будите што 

објективнији можете, то је већ довољно 

субјективно - и директно се препустите 

импресијама, без уобичајеног 

пречишћавања рационалног ума. 

Нека вам не буде циљ да морате да 

напишете хаику: прави циљ није, на 

крају крајева, да напишете хаику, већ да 

гледате јасније, будете у дубљем додиру 

са својим окружењем. Нисте постигли 

циљ ако напуните свеску песмама од 

којих ни једна није дубоко проживљена, 

ако нисте промењени тиме што сте део 

процеса. Али ако сте одлучили да 

пишете, хаику ће пронаћи вас ако има ко 

да се нађе и ако сте спремни и отворени 

за њега. Запамтите, такође, да све песме 

нису хаику. Будите отворени за све што 

наиђе. Можете открити да сте добили 

песму слободног стиха или сонет или 

можда скицу, музику која избија из ваше 

отворености. Прихватите креативни 

тренутак онаквим какав је. 

 

2. Изнађите радну рутину 

Налазим да ме шетња стимулише на 

писање или, другачије речено, када 

шетам, не могу да не пишем. Покушавам 

да дозволим себи да течем, физички и 

ментално, што ме чини спокојним. 

Пронађите место где можете да се 

опустите и пустите да се овај ток деси. А 

онда, пишите. 

 

 

3. Нека вам алатке буду оштре 

Записујте све. Не мењајте нити 

просуђујте - само пишите. 

Можда то неће бити неки одличан 

хаику (а можда и хоће, али то нећете 

знати прилично дуго), али ће то бити 

одлична вежба за загревање. А то је и све 

што чинимо - загревамо се. И обраћамо 

пажњу. Мораћемо да поновимо ову 

вежбу - много пута. Што то више чините, 

то ћете лакше користити језик, а језик је 

ваш основни капитал. 

 

4. Позовите музу 

У Јапану постоји изрека: „Први стих је 

дар неба”. То је маштовит начин да се 

каже да инспирација игра улогу у сваком 

успешном хаикуу (или другој песми). 

Тако сте обавили већ трећину посла... 

Знаћете то када вам наиђе 

инспирација. Нешто вас гане на начин на 

који није пре, или видите нешто у 

другачијем светлу. Прилепи се за око 

вашег ума и упорно инсистира да га 

погледате. Везује се, згрушава, добија 

облик. Све што је потребно је да се за 

њега побринете. 

Тај први стих је чисти добитак. 

Остатак песме је посао песника. 

 

5. Доведите у везу [са] искуством 

А сада је на реду рад. 

Добро опште правило је да се кад год 

нисте сигурни како да наставите, вратите 

на извор, на тренутак откровења и 

инспирације. Замислите опет шта се 

десило. Сетите се редоследа догађаја. 

Запишите све ове догађаје по 

редоследу дешавања. Ово је често заиста 

важно, јер промена редоследа може да 

уништи осећај који је учинио да тренутак 
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постане откровење. Будите што 

специфичнији. Не прескачите ништа. 

Када све то запишете, одложите 

бележницу и заборавите на њу. Садржај 

хаикуа је безвремен - нема журбе. А 

једино што је важно јесте да га схватите 

потпуно правилно. Зато пре него да га 

пожурујете, допустите му да неко време 

цури кроз вашу подсвест. 

Када сте одложили довољно дуго 

хаику да на њега заборавите (2 дана? 2 

недеље? 2 месеца?), узмите белешке и 

погледајте их. 

Када сте поново размотрили цео 

догађај, елиминисали све што се чини 

ирелевантним, пронашли речи које вам 

омогућавају да наново створите тренутак, 

запишите га у његовој новој форми песме 

и опет све то заборавите... 

 

6. Поново откривање вашег тренутка 

Наставите са вашим животом. 

Посетите музу, опет и опет. Уживајте у 

својој рутини. Нека су вам алатке оштре. 

Доживите још много тренутака, 

протресите их са свих страна, запишите 

их. Чините ово опет и опет. Испуните 

много свезака. То је оно што песник чини 

- пише и пише и пише. 

А онда, нешто касније, можда много 

касније, можда неколико година касније - 

отворите ту стару свеску. 

 

7. Редиговање 

Редиговање је (за већину) најмучнији 

део писања. 

Добро редиговање нема за циљ да 

уништи тренутак, већ пре да га што 

јасније и тачније изложи. Није увек лако 

знати шта је тачно када смо близу 

доживљаја. Али мала дистанца од њега 

нас обично чини бољим судијама. 

Обично нам помаже да донесемо боље 

одлуке када су у питању тачне речи, 

тачан редослед, тачна нијанса значења. 

Бићете процењивани као песник по 

ономе што објављујете, што сте спремни 

да пустите у јавност потписано вашим 

именом. Зашто бисте се задовољили 

ичим осим најбољим? 

Муза посећује све без разлике - на 

редиговању су стасали велики писци. 

 

8. Глас 

Много је начина на које можете 

показати свој лични глас: избор речи, 

предмет песме, визуелни аспекти песме, 

граматика/синтакса; али ће на крају то 

бити комбинација свих ових фактора која 

ставља печат на ваше дело. 

 

9. Објављивање 

Ваше име је ваш заштитни знак у 

поезији. Не желите да га идентификујете 

ни са чим другим него са оним најбољим, 

најособенијим делима. Зато има смисла 

што ћете желети да објавите само своје 

најбоље радове. 

Ако сте добри, добићете признање. 

И добро бирајте друштво. Утврдите 

које часописе и новине вам се допадају, 

пошаљите им своје прилоге. Има 

публикација које изузетно тешко 

прихватају прилоге, а и оних које 

прихватају све што им се стави на сто. 

Када се једном песма објави, тј. постане 

јавна, више није у вашим рукама: почиње 

да живи свој живот и не можете је више 

бранити. Треба да буде спремна да 

устане у одбрану својих заслуга. Ако сте 

добро обавили посао, она ће то моћи да 

учини. 
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Одаберите неколико - рецимо, 5-6 

ваших најбољих песама, пошаљите их 

уредницима ваших омиљених часописа, 

и чекајте одговор. Супротно ономе што 

се обично може чути, уредници не желе 

да буду пристрасни ни да поразе нови 

таленат: насупрот, усхићени су када им 

стижу нове ствари. То им олакшава 

живот, јер ће ионако попунити странице. 

Уредник је увек задовољан ако може да 

„открије” нови таленат или да објави 

најбоље радове оних који су већ 

„потврђени“. То је оно што уредник 

највише жели: добро дело. А ви сте већ 

учинили комплимент његовом укусу: 

одлучили сте да своје радове пошаљете за 

његову публикацију. 

Уредник који не објављује ваше 

слабије радове чини вам услугу. Чува вам 

репутацију. Током времена можда ћете 

разумети зашто му се није допала нека 

песма која је вама била омиљена. Важно је 

схватити да чинимо изборе на основу 

нашег искуства, јер нико не види више 

хаикуа од уредника часописа. 

 

Пиши усијане главе, ревидирај хладне. 

 

Џим Кацијан 

 

 

Многи почињу да се интересују за 

хаику, јер их више занима структура. Не 

постоји песничка норма која би имала 

више правила и упутстава, прописа и 

забрана него што има хаику. Пре него 

што научите да пишете хаику, морате 

бити у стању да читате хаику. 

 

Џејн Рајхолд 

 

Клоне ли почетак, остатак ће се веома 

тешко подићи. 

 

Бавиш ли се уметношћу приљежно и 

без осећања себичних, зар можеш без 

плодова остати? 

 

Зеами 

 

1. Одлучите о чему желите да 

пишете - шта желите да саопштите 

читаоцу. 

2. Пишите из другачијег угла - 

одредите који ће лик водити причу. 

3. Супротности се привлаче - причу 

можете почети: из необичног угла, од 

нетипичне сцене... 

4. Одаберите добар наслов - ово је 

један од најтежих, али и најважнијих 

корака у писању. Одаберите реч или 

фразу која вам највише одговара, која је 

најупадљивија. 

5. Краће је слађе. 

 

1. Писање је вежба. Постајете бољи, 

што више вежбате. 

2. Пронађите свој глас, свој стил. 

Немојте одмах јурити издавача. 

3. Дајте себи времена. Не може се 

писати квалитетно у последњем минуту. 

Писци сатима седе за столом, рвући се са 

својим мислима. Постављају питања, 

разговарају са људима уз пиће или 

вечеру, иду у шетње и тек онда седају за 

сто и пишу. Не оптерећујте се тиме да ли 

је оно што пишете одмах спремно за 

објављивање. Знајте да не записујете 

идеје, оне вам се јављају док пишете. 

4. Поставите себи загонетку. И 

пишите тако као да одговарате на њу. 
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5. Пишите, и усклађујте друге 

обавезе у ваше писање. Ако сте јутарњи 

тип, онда јутро посветите писању. Тек 

потом учите, састанчите, трчите, 

шетајте... 

6. Нису све ваше мисли генијалне. 

Поједини писци не пишу уколико им све 

мисли, реченице нису „на месту“. Из тог 

разлога најчешће и одустају од писања. И 

чине највећу грешку, наравно. Почните 

ситним корацима. Ни сами нећете знати 

да запишете мисао, објасните идеју, док 

не седнете и не разрадите је до танчина. 

7. Уређујте записано, изнова и 

изнова. Дајте другима да читају ваше 

радове. Читајте туђе радове. Морате да 

превазиђете страх од критике и 

одбијања. Нико није постао писац преко 

ноћи. Разлика између доброг и пропалог 

писца често није у стилу, односно 

квалитету написаног, већ – уређеног. 

 

1. Читајте пуно. Читајте шаролику 

литературу како бисте схватили разлику 

у стиловима и начину изражавања. 

Читајте оно што бисте волели да пишете. 

Имајте устаљене навике што се читања 

тиче – па макар то значило да читате 

најмање 20 минута пред спавање. 

2. Пронађите најбоље место за 

писање. Истражујте која вам средина 

највише одговара, пишите на 

различитим местима, јер вас она могу 

инспирисати на различите начине. 

3. Одаберите начин на који ћете 

писати. Да ли ћете писати прво руком, па 

прекуцавати у лаптоп? Или ћете прво 

писати на лаптопу или мобилном, па 

разрађивати руком? Као и најпогодније 

место за писање, и начин на који пишете 

развиће вам се током времена. 

4. Записујте своје идеје, заплете. Иза 

добре књиге увек стоји добра идеја, 

добар заплет. 

5. Истражујте. Уколико пишете о 

области коју не познајете – добро се 

распитајте или причајте са неким ко се у 

ту област разуме. Или потражите 

информације на интернету. 

6. Пишите скице. Скице су важне без 

обзира на то колико граматичких или 

правописних грешака имале, јер вас могу 

одвести до правог решења, праве приче. 

7. Уређујте написано. Слажите и 

преслажите написано, исправљајте своје 

грешке, избацујте непотребне делове. 

Уређујте текст све док не буде спреман да 

га неко други прочита. 

8. Повећајте свој вокабулар. 

9. Не заборавите на интерпункцију. 

10. Кажите оно што мислите. Добро 

размислите пре него што нешто 

запишете. Будите јасни, прецизни, 

једноставни. 

 

Писање би требало да буде забавно, 

иако је тешко. 

 

Писање романа није исто што и 

управљање машинама, или кување – то 

није вештина коју можете научити. Не 

постоји стандардни начин писања, као 

што не постоји начин на који можете да 

знате да ли је оно што пишете добро или 

лоше. Чак и кад једном нешто добро 

напишете, то не значи да ћете поново 

успети у томе. Цео је процес мистерија. 

То не значи да савети нису добро дошли, 

напротив. 

 

Начин на који приступате свом делу 

од велике је важности, ако не и од 
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круцијалне, од самог дела. Месеци и 

године, међутим, могу да прођу док не 

пронађете прави глас. 

Не претерујте са писањем. Хиљаду 

речи на дан је сасвим довољно. 

Прекините са писањем након четири или 

пет сати. Не заборавите да највећи део 

„одради“ подсвест („момци из подрума“, 

како своје невидљиве помагаче назива 

Стивен Кинг). Рекреирајте се, не 

дозволите себи да вас писање умори. 

 

Сецирајте свој рукопис немилосрдно, 

али никад ништа не одбацујте (не 

бришите): невероватно како се нека 

сцена, која се у одређеном делу текста 

никако не уклапа,  савршено уклопи у 

неком другом делу. 

 

Роберт Харис 

 

 

Причајте приче о себи ради других, а 

не себе. 

 

Милош Живановић 

 

 

Иако се писање може научити, писац 

првенствено треба да се занима за свет и 

воли писану реч. 

 

Писање је инстинктивно, развија се из 

посебног начина на који гледамо на свет. 

 

Иако се писањем свако може бавити, 

овом уметношћу ипак треба овладати. 

 

Сећам се једног од својих првих 

уредника: прецртао би сувишне речи, 

подвукао граматичке грешке и потом би 

ми поставио, најчешће постављано 

питање: „Добро, шта си заиста овим хтео 

да кажеш?“ Увек је држао речник и 

правопис на столу крај себе. 

 

Никад не започињите реченицу са: то, 

оно. Сваки је пасус посебна идеја. 

Избришите све придеве и прилоге и 

оставите само оне који су неопходни. 

Избегавајте апстрактне именице и општа 

имена. Сваком причом одговарајте на 

питања: ко, шта, кад и где. Не постоји 

изговор зашто текст нисте прочитали 

макар једанпут пре објављивања. Ово су, 

међутим, само интрументи писања. 

Вештина. Таленат и стил су оно чему вас 

нико не може научити. 

 

Прича може постојати без писања, али 

не и писање без приче. 

 

Сајмон Џенкинс 

 

 

Иако постоје правила по којима би 

требало писати, најбоље би било кад 

бисте их игнорисали. 

 

Не постоји златно правило о писању. 

Сва правила о писању која постоје – 

прекршена су. Они који су из незнања 

или тежње ка иновацијама писали 

другачије од других, поставили су 

смернице другима и постали водећи 

писци. 

 

Нико вас не може научити како се 

пишу драме и сценарија. Могу вам се 

само дати савети, које можете и не морате 

да послушате. Треба знати разлику 

између позоришта и биоскопа. 
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Позориште је окренуто језику, речи, док 

је филм окренут слици. Оно што им је 

заједничко, међутим, јесте то да им текст 

мора бити читљив. 

 

И драма и сценарио треба да буду 

очишћени од свега сувишног. 

 

Сваки ће писац пронаћи свој начин 

писања: неко ће правити детаљне 

белешке пре него што приступи писању, 

неко ће развијати своје ликове, заплет и 

причу током самог писања. Не постоје 

правила. Чак и ако постоје – прекршите 

их. 

 

Роналд Харвуд 

 

 

Најбољи песници највише читају. 

 

Они песници који пишу поезију, а не 

читају је – ничему не вреде. Чуди ме како 

они који мрзе да читају поезију уопште 

размишљају о томе да је пишу. Постоје ли 

сликари који не посећују изложбе? 

Постоје ли музичари који не слушају 

музику? Песници који не читају друге 

песнике бране се тиме да не желе да неко 

други утиче на њихов рад, а не схватају 

да управо то чини процес сазревања. 

 

Питање које мени највише помаже 

приликом писања јесте: „Говорим ли 

истину?“ 

 

Песници који су превише фокусирани 

на то да буду објављени – не успевају у 

животу. 

 

Уколико желите да пишете квалитетну 

поезију и уколико желите да се 

усавршавате, морате да читате како 

савремене песнике тако и класике. Од 

њих учите. 

 

Венди Коуп 

 

 

Писање је огољавање у толикој мери 

да ми је потпуно јасно што неки аутори 

одгађају тренутак када ће своје дело 

понудити неком издавачу. 

 

Није једноставно пренети мисли на 

папир, средити их и уредити тако да 

буду читљиве, разумљиве. 

 

Најтеже је почети. 

 

Имајте вере у себе. 

 

Не узимајте критику лично. Узмите од 

ње оно што вам је потребно, примените 

то и идите даље. 

 

Будите храбри. Нико није успео тако 

што није имао храбрости да покуша. 

 

Кетрин Тејт 

 

 

Садржај приче је вредан и по садржају 

као и по стилу. 

 

Фредерик Пол 

 

 

Нема лепше ствари од тога да уроните 

у прошлост и оживите је. 
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Суштина писања је преношење 

читаоца у јаснији, живљи свет од оног у 

којем живимо. Међутим, уколико се сами 

не унесете у оно што сте написали, не 

можете то да очекујете ни од читаоца. 

Поштујући ово „правило“, можете да 

пишете о чему год пожелите. 

 

Антонија Фрејжер 

 

 

Писац који мрзи оно што је написао, 

који не ужива у магији својих речи, није 

писац. 

 

Рејмонд Чендлер 

 

 

Писање је уметност да се са што мање 

речи каже што више. 

 

Ноел Каурд 

 

 

Морате да изнађете начин на који ћете 

да саопштите оно што желите да 

саопштите. 

 

Не започињите писање без плана. 

 

Докторов 

 

Добро штиво има убедљиве ликове, 

јаку, течну и оригиналну радњу.  

 

Добри су они ликови који су убедљиви 

и занимљиви. 

 

Не постоји тајна, не постоји магија која 

ће вам олакшати писање. 

Кејт Пулинџер 

Током година и година писања 

развијамо толеранцију према сопственим 

грубостима, глупостима. Верујте у своје 

глупости, останите уз њих, враћајте им се 

свакодневно и изродиће се нешто добро. 

 

Филип Рот 

 

 

Даровитости се често откривају – и 

развијају – током писања. 

 

Мартин Лукас 

 

 

Хаику је лако написати, али га је 

најтеже написати добро. 

 

Роберт Д. Вилсон 

 

 

Ако заиста желиш да се посветиш 

писању, или бар писању како би то други 

читали, мораћеш да се навикнеш на то да 

те повремено игноришу, вређају, презиру 

и да готово увек показују равнодушност. 

То је једна од лепих страна тога звања. 

 

Има много људи који имају талента и 

воље, а многи од њих никуда не доспеју. 

То је само почетак да било шта направиш 

у животу. Природни је таленат попут 

снаге атлетичара. Можеш се родити са 

више или мање способности, али нико не 

постаје атлетичар једноставно стога што 

се родио висок или снажан или брз. Оно 

што чини атлетичара, или уметника, 

јесте рад, бављење, техника. 

Интелигенција с којом се родиш само је 

муниција. Како би направио нешто с 
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њом, мораш трансформисати свој мозак у 

прецизно оружје. 

 

Сва су уметничка дела агресивна. И 

читав живот уметника мали је или 

велики рат, почевши од рата против 

самога себе и својих ограничења. Како би 

постигао оно што желиш, прво ти треба 

амбиција, а онда таленат, знање и, на 

крају, прилика. 

 

Инспирација дође кад се лактови 

залепе за сто, дупе за столицу и кад почне 

да се зноји. Изабери неку тему, неку 

идеју, и исцеди мозак док те не заболи. То 

се зове инспирација. 

 

Карлос Руис Сафон 

 

 

Посматрати један проблем у његовим 

везама, у бескрајној и променљивој 

изукрштаности света, ђаволски је тежак 

посао. 

 

Ствари никад нису тако 

праволинијске као што их ми, ради 

лакшег сналажења, представљамо. 

 

Укус познаваоца [уметности] 

поузданији је од укуса човека који то 

није, јер је дуги контакт с уметношћу 

изоштрио његово осећање квалитета. 

 

Зоран Гавриловић 

 

 

Многи писци воле да прочитају 

понеку добру страницу пре него што се 

предају свом раду. 

 

Ја не „удељујем нимало своје 

симпатије“ писцима који су „обузети 

неком оригиналношћу форме“. Треба 

бити обузет утиском или идејом коју 

ваља превести. 

 

Марсел Пруст 

 

 

Морамо поштовати читаоца, а не 

објашњавати му као да је још у 

обданишту. 

 

Ален Самерс 

 

 

Треба хвалити младог човека када 

обави дужност исправно, без обзира 

колико је она неважна, како би стекао још 

већу истрајност и храброст.  

 

Јамамото Цунетомо 

 

 

Буњин је говорио да, почињући да 

пише о било чему, мора, пре свега, да 

„нађе звук“. „Чим га нађем, све остало 

иде само од себе“. 

Шта то значи - „наћи звук“? Буњин је, 

очигледно, у те речи полагао веће 

значење него што се чини на први 

поглед. 

„Наћи звук“ значи наћи ритам прозе 

и наћи њено основно звучање, јер проза 

поседује исто такву унутрашњу мелодију 

као стихови и музика. 

 

Константин Паустовски 
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Инспирација се често јавља и у току 

самог писања. Зато треба писати стално. 

Сваки дан, без пропуста. Није битно шта 

– дневник, дуга писма, песме, мејлове. 

Било шта што служи одашиљању речи у 

свет. Овај и овакав вид дисциплине је код 

писања најважнији. 

 

Инспирација је веома подложна 

дресури; она је увек ту да нам служи. 

 

Најбољи пут до савладавања технике је 

радња која је огледало писања, а то је 

читање. Читај, читај много, и читај 

разноврсно! Учи занат из успеха 

најбољих и пропуста свих оних мало 

лошијих. А када стигнеш до писања 

сопствене књиге, напиши управо онакву 

књигу какву би желео да прочиташ. 

 

Сама садржина долази одасвуд. Ако 

желиш да будеш писац, буди писац у 

сваком тренутку. Једи као писац, вози се 

аутобусом као писац, води љубав као 

писац, спавај као писац. Гледај, слушај и 

осећај као писац. Извежбај своје очи да 

виде, а не само гледају. Упиј свет у себе и 

пропусти га кроз врх пера. 

 

Када је реч•о грађи, можемо се 

позвати на онај стари савет, који је често 

погрешно протумачен – пиши о ономе 

што знаш. Овај савет не подразумева 

само догађаје, како се најчешће мисли. 

Он подразумева осећања и унутрашње 

доживљаје. Пиши о бесу, тузи, 

повређености, олакшању, пожуди, 

блаженству. Пиши о свему ономе што си 

икада дубоко проживео и осетио. 

 

Милош Пистолић 

Прво на шта морате да обратите 

пажњу је то да ви као писац не можете 

толико да се унесете у улогу говорника и 

почнете да жалите или осуђујете ликове, 

јер њихов карактер треба читалац да 

оцени, а не ви. Запамтите ви сте онај који 

истиче осећања и поступке, а никако онај 

који изводи закључке, нити 

предпоставке. 

 

Ако сте неуки морате да водите 

рачуна у ком вам је лицу оратор књиге. 

Не можете писати час у првом лицу 

једнине, час у трећем, јер тако се читалац 

губи. Деси се да пишете радњу у 

садашњости, а онда је ставите у 

прошлост, или плускванперфекат, што је 

погубно. Морате о томе водити рачуна. О 

томе шта сте рекли и када сте рекли. 

Већина књига има два времена у себи, 

морате пажљиво ставити границу између 

њих, а не преплетати их како вама 

одговара. 

 

Никад не користите стране фразе, 

научне речи или жаргоне, ако можете да 

се сетите неког матерњег еквивалента, јер 

те речи ако их има превише униште 

дело, а понекад и одврате читаоца. 

Битно је да научите да пишете као што 

говорите. Да не узимате непотребне 

метафоре, како би књига имала више 

садржаја. 

 

Не мислите о странама, не мора свака 

књига да их има петсто. Неке са сто које 

смо прочитали оставиле су дубоке 

утиске. Дакле не оптерећујте се 

страницама, већ радњом. 

Саживите се са књигом, али на прави 

начин. И када је напишете, никада 
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немојте одмах да је шаљете издавачу или 

агенту, већ сачекајте да одлежи, а онда 

предајте тек пошто је пар пута прочитате. 

 

Марина Сешатели 

 

 

Избегавајте пролог: може бити 

напоран, посебно ако долази након увода 

након којег следи уводна реч. Пролог у 

роману је прича у позадини те може било 

где да стоји. 

 

Држите узвичнике под контролом. 

Максимално два до три… 

 

Никад не користите реч 'наједанпут'. 

Примиетио сам да аутори који користе 

реч 'наједанпут' имају мањак контроле 

над својим ускличницима. 

 

Служите се умерено дијалектима, 

локалним говором. 

 

Ограничите (физичке) описе ликова. 

 

Не удубљујте се у описе природе. Не 

желите да успорите акцију. 

 

Елмор Леонард 

 

 

Ако користите рачунар, стално 

спремајте текст, по могућности на УСБ. 

 

Никад не можете читати сопствену 

књигу с оним невиним ишчекивањем 

које долази с првом сласном страницом 

нове књиге, зато што сте написали 

проклету ствар. Били сте иза кулиса. 

Видели сте трик помоћу којег 

мађионичар вади зечеве из цилиндра. 

Зато дајте пријатељу да погледа шта сте 

написали пре него што дате књигу 

издавачу. 

  

Маргарет Атвуд 

 

 

Никад не користите речи 'утом' и 

'потом'. Тиме се служе невешти писци 

који се боје превише везника 'и' на једној 

страници. 

 

Џонатан Франзен 

 

 

Главно правило у вези писања је да ако 

то радите с довољно самопоуздања 

можете радити шта год хоћете. И зато 

пишите вашу причу онако како она 

треба да буде написана. Пишите 

поштено, и испричајте најбоље што 

можете. Нисам сигуран да постоји још 

правила. Барем не она која нешто вреде. 

 

Пишите једну реч за другом; када 

пронађете праву реч, запишите је. 

 

Завршите започето писање; шта год 

морали да урадите како би завршили, 

завршите то. 

 

Одложите рукопис са стране. 

Прочитајте га као да га читате по први 

пут; покажите га пријатељима чије 

мишљење цените и који воле врсту текста 

који пишете. 

 

Запамтите да када вам људи кажу да 

нешто не ваља или им не одговара, 

обично су у праву. Када вам јасно и 
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конкретно кажу да нешто не ваља, готово 

увек греше. 

 

Поправите. Пре или касније, а пре 

него што достигне перфекцију, мораћете 

да одложите то што пишете и пређете на 

нешто друго. 

 

Смејте се својим шалама. 

 

Главно правило писања је да, ако га 

радите са довољно сигурности и 

убеђења, можете радити шта вам је воља. 

 

Пишите своју причу онако како је 

потребно да буде написана. Пишите 

искрено и испричајте је најбоље што 

умете. 

 

Нил Гејман 

 

 

Док сте још дете читајте што више. 

Користите време за то више него за све 

друге ствари. 

 

Пробајте да читате сопствене текстове 

као странац. 

 

Оставите себи довољно времена 

између писања и објављивања. 

 

Избјегавајте друштва, удружења и 

организације. Маса неће учинити ваше 

писање бољим но што јесте. 

 

Заштитите време и место на којем 

пишете. Држите друге подаље од себе, 

чак и људе који су вам драги. 

 

Немојте помешати награде с 

остварењима. 

 

Зејди Смит 

 

 

Пишите полако, руком, само о 

стварима које вас заиста занимају. 

 

Развијте занатску вештину на основу 

година искусног читања. 

 

Пишите изнова и уређујте док не 

постигнете најсрећније погођену фразу, 

реченицу, одломак, страницу, поглавље, 

причу. 

 

Ени Пру 

 

 

Најважније је имати идеју за књигу. 

Ни један писац није рекао бићу писац, 

само требам смислити што да напишем. 

Дакле ми већ знамо причу коју желимо 

да представимо, и све што желимо је да је 

пренесемо са што мање муке коју писање 

задаје. 

 

Писање романа захтева потпуну 

преданост. И најосновније, велику 

уредност. Не можете писати роман неких 

два сата, па после месец дана кренути 

опет, јер такво писање, никада неће 

угледати светлост дана. Такви писци 

обично започну једну, па другу, па трећу 

књигу и ни једну не заврше. 

 

Почетак: он је најважнији. Те неке 

речи које поставите на почеку могу да 

разбуктају, али и убију жељу за писањем. 
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Када се одлучите да почнете књигу, не 

гледајте то као мали корак, већ као 

велики. Посматрајте то као дело које ће 

људи читати. Стога такво дело заслужује 

велики труд писца. 

 

Осамите се. Писци који нису научили 

занат и стекли рутину имаће проблема с 

концентрацијом уколико нису сами. 

Стога осигурајте сами себи самоћу. 

Пишите у тишини, јер врло је важно 

креирати занимљив почетак вашег 

романа. Имајте на уму да шездесет посто 

читалаца из тог почетка оцени рад, и 

најчешће прекине читање. 

 

Како будете писали нећете ни осећати 

да време тече. Писаћете пар сати и 

наравно наставити сутра. А, већ после 

пар дана можда ће вас задесити криза да 

сте на такозваном 'беспућу'. Стаћете са 

идејама. И наравно уколико се то деси не 

паничите. Прошетајте. Одморите се уз 

пријатеље. Али не превише. Вратите се 

писању колико год вам то било тешко. 

  

Пишите сваки дан. Пишите сутра, 

пишите прекосутра, пишите и за десет 

дана. И не престајте.  

 

Пишите сваког свог слободног трена, 

јер ћете тако брже завршити роман, јер 

уколико одвајате за писање само сат, два 

десиће се то да ћете морати опет да 

читате све што сте написали како би сте 

знали где сте стали, што одузима време. 

Ако имате времена, предлажемо вам 

писање поглавља. Сваки дан једно 

поглавље. 

  

Када пишете не морате баш обраћати 

толико пажњу на украшавање, како не 

бисте спотакли мисли и нешто 

препустили. Причајте своју причу уз 

помоћ онога што сте о писању научили. 

И пробајте да се унесете у књигу. 

 

Запамтите, најбоље књиге су књиге 

писане срцем. Уколико читаоц већ на 

почетку наслути крај књиге, закључиће 

да књига није занимљива и одустати од 

читања. Дакле што више тајни му дате, то 

ће се више заљубити у ваше дело. 

 

Унесите и осећања, но будите опрезни. 

Многи читаоци не воле књиге у којима се 

на десет страна представљају осећања и 

мисли неког лика. Ако желите већ да га 

представите, представите га причама, 

никако описивањем. 

 

Учините књигу занимљивом и 

непредвидљивом. Унесите у њу што 

више различитих ликова, чак и ако се на 

пример ради о хорору, или о драми, јер и 

у драми, занимљиво је видети неки 

комичан трик којим ће писац насмејати и 

развеселити читаоца. Читаоци то воле и 

често суде о књигама на основу 

различитости у њима. 

  

Пустите да вас води прича, не водите 

ви њу. Додајте, одузимајте ликове, играјте 

се са њима. Један дан будите љути на 

вашег главног лика, други дан га 

обожавајте. Додајте људскост, јер људи су 

различити. 

 

Кад будете завршили књигу 

прочитајте је још једном и у том читању 

нађите времена за све грешке. Нађите 
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времена да обликујете реченице, да их 

украсите. Да додате потребно и одузмете 

сувишно. И овој посао је тежак. Мало 

лакши од самог писања, али опет одузеће 

вам времена, јер време у којем 

уоквирујете ваш роман доста је напорно, 

уколико се баш нисте саживели са 

романом. А уколико живите у њему, ово 

ће бити најлепши дани вашега живота.  

 

Свака књига треба да одстоји бар два 

месеца. До тада прочитајте нечију туђу. А 

онда када време покуца, вратите се вашој. 

Прочитајте је поново и исправите ако 

нешто имате за исправити. Потом, 

одштампајте књигу. Оставите је у вашу 

полицу и за пар дана је опет прочитајте, 

али са страница које сте одштампали.  

  

Однесите књигу лектору. И када он 

обави посао потражите издаваче за њу.  

 

Ненад Грбац 

 

 

Радите на једној ствари док је не 

завршите. 

 

Не започињите нове књиге и не 

додајте нове материјале. 

 

Не будите нервозни, већ радите 

смирено, радосно и неопрезно са оним 

чиме располажете. 

 

Радите по плану, а не према 

расположењу; прекините у заказано 

време. 

 

Кад не можете да креирате, можете да 

радите. 

Цементирајте сваки дан, уместо да 

додајете нова ђубрива. 

 

Будите човек! Виђајте се са људима, 

обилазите места, пијте ако вам је до тога. 

 

Не будите радохоличар, већ радите 

само са задовољством. 

 

Прекините са рутином, ако вам нису 

све на броју – али јој се вратите сутрадан 

и концентришите се, сузите и одстраните 

непотребно. 

 

Не мислите на све оне књиге које 

желите да напишете и фокусирајте се 

само на ону коју управо пишете. 

 

Увек и на првом месту нека је писање, 

све друго долази након тога. 

 

Хенри Милер 

 

 

Никад не користите метафоре, 

поређења или неке друге облике које сте 

навикли да виђате по новинама. 

 

Никада не користите дуге речи тамо 

где кратке врше посао. 

 

Ако је изводљиво да избегнете писање 

неке речи, не пишите је. 

 

Никада не користите пасивни говор, 

тамо где можете активни. 

 

Никад не користите стране фразе, 

научне речи или жаргоне, ако можете да 

се сетите неког матерњег еквивалента. 

Џорџ Орвел 
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Запамтите да никада не делите 

инфинитиве. 

 

Пасив никада не треба користити. 

 

Не стављајте изјаве у негативном 

облику. 

 

Глаголи морају да се слажу са 

субјектима. 

 

Пажљиво контролишите да ли 

правилно користите речи. 

 

Ако поново читате свој рад, можете 

пронаћи велики број понављања, 

поновним читањем и изменама. 

 

Писац не би смео да вам пребаци своју 

тачку гледишта. 

 

Не почињите реченице са везником, а 

такође их не завршавајте са предлогом. 

 

Не претерујте са употребом 

узвичника!!!! 

 

Заменице, нарочито ако их пишете у 

дугачким реченицама, пишите што 

приближније њиховим претходницима 

тј. речима које јасније описују на шта се 

оне односе. 

 

Пишите пажљиво и уз избегавање 

превише партиципа (глаголских 

придева). 

 

Ако је било која реч неправилна за 

крај реченице, онда је то повезујући 

глагол. 

 

Ухватите бика за рогове и избегавајте 

мешање метафора. 

 

Избегавајте тренди фразе које звуче 

чудно. 

 

Будите пажљиви и користите једну 

заменицу са једном именицом у 

реченици. 

 

Увек одаберите исправан идиом. 

 

Прилог увек прати глагол. 

 

Избегавајте клишее... тражите одрживе 

алтернативе. 

 

Вилијам Сафир 

 

 

Пишите као што говорите. Природно. 

 

Користите кратке речи, кратке 

реченице и кратке параграфе. 

 

Никад не користите жаргоне попут 

реконцептуализовати, демасификовати, 

становито, осуђивачко. То су обележја 

претенциозне гузице. 

 

Никад не пишите више од две стране о 

било којој теми. 

 

Проверите своје наводе. 

 

Дејвид Огилви 

 

 

Уживајте у самом чину стварања и 

покушајте да се не оптерећујете 

резултатом. 
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У креативном процесу нема исправног 

и погрешног, доброг и лошег – он је 

једноставно то што јесте. 

 

Покушајте да прихватите оно што се 

иначе сматра грешкама као саставни део 

креативног процеса. 

 

Ништа није савршено ни довршено. 

 

У почетку ће вам помоћи ако будете 

претеривали у излагању, како бисте 

постигли већи драмски ефекат. Уколико 

желите да дорађујете оно што сте 

написали, то увек можете да урадите и 

касније да уживате. Сваки пут кад будете 

прочитали то што сте написали, 

осећаћете се другачије и имати прилику 

да свом писању дате нову димензију. 

 

Сајмон Г. Браун 

 

 

Гласно читајте сопствени текст. То је 

једини начин да утврдите да ли реченице 

имају одговарајући ритам. Томе помаже и 

брисање сваке речи без које би се могло. 

 

Дајана Етил 

 

 

Јако је важно да књига држи пажњу 

читаоца. 

 

С обзиром да аутор не може 

објективно да процени вредност 

написаног, увек треба да замолите 

пријатеља да прочита ваш текст пре 

објављивања. 

 

Маграрет Етвуд 

Дозволите себи да се предомислите. 

Чак и ако је оно што сте започели добра 

идеја, врло је вероватно да је можете 

заменити још бољом. 

 

Роди Дојл 

 

 

Немојте цитирати сами себе. 

 

Избегавајте општа места и клишее. 

 

Пишите сваки дан. 

 

Џеф Дајер 

 

 

О будућем читаоцу мислите као о 

пријатељу, а не противнику са којим 

треба да се расправљате или 

незаинтересованом посматрачу. 

 

Фикција која не представља лично 

суочавање аутора са неким страхом или 

непознатим није вредна писања (осим 

евентуално само због новца). Највише 

умећа потребно је за писање 

аутобиографије. 

 

Џонатан Френсен 

 

 

Не треба да чекате на инспирацију: 

кључ је у дисциплини. 

 

Верујте у своје читаоце, није потребно 

баш све да им се нацрта - 

ако нешто заиста знате и том знању 

удахнете живот, знаће и они. 

 

Естер Фројд 
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Пишите само онда када имате нешто 

да кажете. 

 

Дејвид Хер 

 

 

Лоше писање је заразно, стога морамо 

пазити шта читамо. 

 

П. Д. Џејмс 

 

 

Читајте много и нема потребе за 

белешкама - запамтићете све што је 

вредно и што ће вам користити. 

 

Имајте на уму да нико од нас не зна 

границе својих способности. 

 

А. Л. Кенеди 

 

 

Дуже није увек и боље. Такође, ни 

скраћивање није увек најбоље решење. 

 

Пишем на сваком месту... често пишем 

пред концерте у гардероби, или касније, 

после наступа, у хотелској соби. То је 

постао мој начин медитације пре или 

после бучног наступа. Смирен, изгубљен 

у сопственим мислима, путовао сам кроз 

пределе где никада нисам био, гледао 

очима људи које нисам упознао и сањао 

снове избеглица и странаца. Ти снови су 

били некако и моји. 

 

Брус Спрингстин 

 

 

Оно за чим тежите нисте остварили, 

ако вас не разуме петогодишња 

девојчица. Ако вас она разуме, разумеће 

вас и одрасли. 

 

Петер Шуман 

 

 

Основа сваког књижевног дела су 

лица. Свака прича зависи од пишчевог 

баратања људима који се појављују у њој. 

Прецизније, од главног јунака, од 

протагонисте, зависи хоће ли прича бити 

добра или лоша. 

 

Прича се не разликује од других 

облика забаве. Она мора да привуче 

публику и задржи је. 

 

Писана реч директно изазива 

читаочеву машту. Писац и не ради 

ништа друго него хвата читаочеву машту 

и води је на узбудљиво путовање у чудне 

и необичне крајеве пуне чудних и 

необичних доживљаја. 

 

Посао писца је да натера читаоца да 

живи у причи. 

 

Искуству из прве руке, мора да се 

придода и мало маште. 

 

Посао писца је да увери читаоца у… 

лаж. 

 

Писац лик мора да сведе на формулу: 

емоција против емоције. 

 

Током приче, писац поставља 

проблеме пред своје ликове, и ниједан 

проблем не решава пре него што зада 

нови проблем, гонећи тако читаоца да 
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напето следи радњу, да очекује шта ће се 

из свега тога родити. 

 

Сцена је много више од самог пејзажа, 

или описа самог дома главног јунака. 

Сцена одређује тон и угођај приче. Све 

што се спомене у опису сцене мора да 

утиче на ток радње. 

 

Имена су врло важна. Име мора лако 

да се свари, тј. мора лако да се прочита, а 

ипак треба да остави утисак нечег 

страног, неземаљског. 

 

Изненадиће вас колико може да се 

избаци из приче, а да се не поремети. 

 

Сваки појединачни део сцене мора да 

послужи бољем разумевању приче. 

 

Научите да будете немилосрдни са 

својим текстовима. 

 

Бен Бова 

 

 

Читаоца морате да уведете као 

Тројанског коња: прво га уведете у Троју, 

па му тек онда откривате све делове 

приче. 

 

Александар Гаталица 

 

 

У сваком истраживању постоји 

тренутак када, након ишчитавања, учења 

и испитивања, морате засукати рукаве и 

створити свој свет, и то широким и 

уверљивим потезима четкицом. 

 

Кес Хантер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ТКАЧИ У ТАМИ 

 

     Зашто... 
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Афоризам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афоризам је тачка у 

којој се секу уметност 

и филозофија. 

Саво Мартиновић 
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Најважнији „задатак“ афористичара је 

да превреднује устаљени поредак 

вредности, а нарочито „општепризнате 

вредности“. Његова је „обавеза“ да 

успостави нову лествицу вредности. 

Отуда је садржај афоризма незамислив 

без преоцењивања вредности. Његова 

форма оскудна је без обрта, 

неочекиваности, инверзије и антитезе. Ту 

су и метафора и парадокс, с тим што 

немају смисла ни метафора ради 

метафоре ни парадокс ради парадокса. 

 

Од идеје до афоризма обично је дуг 

пут. Пошто се идеја разради надуго и 

нашироко, крешу се речи, као гране - док 

не остане стабло, што је уједно и 

буквални превод основне грчке речи 

афоризам. Постоје и други начини. 

Игром речи до афоризма - такође је 

опасан метод, јер реч је као ватра, а с 

ватром (и речима!) не треба се играти. 

 

Наш сатиричар се исказује као 

оригиналан стваралац и по томе што му 

је ближа и најгнуснија истина него 

привиди умилне лепоте. Изгледа да му је 

важнија осећајност проживљеног од 

склада наученог умовања. То објашњава 

и оштрину његовог сатиричног патоса. 

 

Ратко Божовић 

 

 

Код афоризма чаробна формула 

лепоте скривена је у асоцијативности и 

вишезначју. 

 

Мирко С. Марковић 

 

 

Афоризам је роман у афекту. 

 

Дејан Тофчевић 

 

 

Прави афоризам је свемир у капљи 

воде. 

 

Мартин Кесел 

 

 

Зрнце по зрне истине горка погача 

смеха. 

 

Афоризам је ситан облик хумора. 

 

Радомир Мићуновић 

 

 

Афоризам понекад садржи набој 

сазнања за који је требало низ година, па 

и цео људски век да се накупи и обликује. 

 

Што је шала дебља, то краћа мора 

бити. 

 

Кратка форма и лапидарност израза 

дају сатиричном набоју афоризма 

убојитост стрелице с отровним врхом. Па 

ако кратка приповетка бива поређена с 

леденим брегом, чији се мањи део види 

на површини, док главнина плута 

скривена под текстом, за сатиричну, 

афористичку прозу, могло би се 

користити поређење са језгром материје 

у којем је садржана велика експлозивна, 

разарајућа снага... Показало се да су та 

ситна прозна зрнца и експлозивни набој, 

садржан у њима, погоднији за рушење 

препрека но за калдрмисање путева 

будућности и заснивање нових, великих 
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грађевина. То је посао других књижевних 

врста. 

 

Једна добро смишљена и казана 

реченица може да буде од већег значаја 

но обимни романи или збирке са 

хиљадама стихова. 

 

Једна добра реченица може да оправда 

и осмисли цео један живот. 

 

Ерих Кош 

 

 

Комедија није у могућности да 

непосредно поправља, а то, вероватно, не 

може да постигне ни сатира. Хоћу да 

кажем да се пороци, које оне исмевају, не 

напуштају лако. Али, ево шта оне могу да 

ураде: да проширују наше видике и 

умножавају број чврстих тачака на 

основу којих се у свим животним 

ситуацијама брже можемо да 

орјентишемо. 

 

Георг Кристоф Лихтенберг 

 

Читајући афоризме, суочимо се са 

стварношћу, баш онаквом какву не 

желимо да видимо, схватимо, признамо. 

Дакле, „отрезнимо” се. Ојачајмо дух, 

подигнимо главу, исправимо леђа, 

одморимо колена. 

 

Милан Р. Симић 

 

Афоризме поред осталог цене баш 

због тога што садрже половину истине. 

То је за књижевно дело необично високи 

проценат! 

Габријел Лауб 

Међу претече афоризма спадају 

сентенција или гнома, „логички и 

семантички исказ максималне 

сажетости“, мудра изрека ауторског 

порекла којом су елитни умови 

саопштавали савременицима, али и 

далеким потомцима докучену мудрост 

живота и постојања, своје искуство света. 

Као и максима – тако ни афоризам не 

бежи од насмејане мудрости доскочица, 

шала, интелектуалних пропламсаја и 

искри са запаљене буктиње духа. 

Афоризам је сличан и сентенци, и 

пословици, и досетки, али он је посебност 

коју не можемо свести на један квалитет. 

 

Зорица Турјачанин 

 

 

Афоризам је најсличнији животу. 

Кратак је. 

 

Александар Чотрић 

 

 

Афоризми постају нове пословице. 

 

Влада Булатовић Виб 
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Кратка прича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они који читају, они 

који нам говоре шта су прочитали, 

Они који шумно окрећу 

странице својих књига, 

Они који имају моћ над 

црвеним и црним мастилом, 

и над сликама, 

Они су који нас предводе, 

воде и показују пут. 

 

Астечки кодекс из 1524. 
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Приповедање је старо колико и сам 

говор; још од најранијих дана људи су 

почели да певају и гласно сневају, како би 

се магијски обукли у жељену слику и 

призвали је у стварност, како би трагали 

за смислом и истином, које илузија 

свакодневних радњи сакрива. 

Свака прича је потрага за неком 

истином – што су ликови и слике из 

приче ближи свету сна који је заједнички 

за сво човечанство, то и потрага стиже све 

ближе до оне најдубље истине, која је 

човеку дата рођењем, упакована. Добро 

испричати причу, значи размотати један 

од пакета урођене истине. 

 

Милица Цинцар Поповић 

 

 

Кратка форма није само оно што се 

види или чује. Њен живот је дужи, јер 

ефектно казивање тражи одговор на 

питање из бајке „шта је после било”. 

Одговор мора да нађе свако за себе. 

Кратка форма је условљена 

„подтекстом”. Она у „подтексту” носи 

невероватно велику моралну поруку – 

чистоте, непатворености, борбе против 

лицемерја, снисходљивости, култова и 

догми свих врста. 

Кратка прича у ширем смислу јесте 

кратка форма у наративном облику коју, 

поред наглих обрта, карактерише 

организована радња усмерена ка 

одређеном циљу. Развила се из анегдоте у 

усменој књижевности, али у нашој 

уметничкој пракси је попримила све 

одлике бајковитости сугестивном 

комуникацијом. То се, по правилу, 

постиже отвореним завршетком, дакле 

„подтекстуалним изражајним 

елементом”. Овим кратка прича за децу 

уз фељтонистичко порекло, и 

актуелности која је тиме прати, добија 

продужено трајање која маштовитост 

израза претвара у праву бајку – бајку 

савременог доба. 

Ствараоци за децу, чак и када су то 

деца сама, кратку форму не одабиру са 

намером. Она се једноставно сама 

намеће. 

 

Мирко С. Марковић 

 

 

Краткоћа узвраћа лепотом. 

 

Федар 

 

 

По својој природи, форма најкраће 

кратке приче писцу ускраћује многе 

приповедне могућности и стратегије које 

би му иначе стајале на располагању у 

писању прозе веће дужине – кратких 

прича, приповедака, новела или романа. 

Текстуално обликовање приповедног 

света захтева простора и времена, ако 

желимо да тај свет буде детаљно 

обликован, насељен округлим ликовима 

и испуњен некаквом радњом којом 

управљају закони узрочности. 

С друге стране, од свих прозних 

форми, ова је најближа поезији, која 

аутору на располагање ставља један 

другачији, али неисцрпан репертоар 

изражајних средстава, а блиска је такође 

и афоризму. 

 

Иван Радосављевић 

 

 



631 
 

Приповетка, својом брзином, својом 

способношћу да нокаутира читаоца, као 

и својом збијеном драмском снагом, 

књижевна је форма која на најбољи 

начин изражава дубока осећања и 

противречности превасходно урбане 

душе човека XX века. 

 

Роман је као венац планина – може 

непрекидно да се наставља. Кратка 

прича мора бити уредна, потпуна, 

довршена. У њој све мора бити савршено, 

и због тога је њу теже писати. Писање 

романа је пука вештина, нешто што се 

може научити, али за писање кратких 

прича човек мора да се роди. 

 

Хулио Кортазар 

 

 

Прича потврђује свет. Изван приче, 

свет једва да постоји, и то у неком 

немуштом, неуобличеном стању. Ерго, 

свет се обликује кроз причу. 

Приповедати се може и овако и онако, 

али, пре свега, на два основна начина: 

екстензивно и сажето. Одатле се доцније 

изводе све разлике. Дуго приповедање 

подразумева одвијање временског 

процеса, споро насељавање свешћу онога 

што желимо да саопштимо или да 

сазнамо. Кратко приповедање је 

имплозија, сабијање у тачку. 

Сажето приповедање, без обзира на 

ефектност и традицијом потврђену 

ваљаност поступка сажимања, то јест, 

свођења на бит, на суштину, сматра се 

рубом, вероватно стога што је свет 

сувише слојевит, сувише обиман да би 

могао бити обухваћен са мало речи. Зато 

се увек изнова треба подсећати да је „свет 

у малом“ у књижевности апсолутно 

могућ. 

Управо тако је у краткој причи, жанру 

који је типичан продукт модерних 

времена, а модерна времена фаворизују 

сажетост управо зарад свеопштег 

недостатка времена, са тежњом „новог 

побијања времена“, како би то рекао 

Борхес. 

Кратка прича занимљива је и по томе 

што су је писали сви, класици и 

аутсајдери, жене и мушкарци, почетници 

и ветерани, писци базичне приповедне 

вокације и они који су се од игре или из 

неког другог разлога повремено 

окушавали у сажетом приповедању. 

Кратка прича може имати било који 

облик (на пример: новинска вест, цитат, 

рецепт за неко јело...), једино мора 

испунити принцип сажетости, то јест, 

сходно економији језичког израза, мора 

оперисати са малим бројем речи и мора 

се концентрисати на једну, кључну 

приповедну релацију, на повлашћени, 

подразумевани или описани детаљ. 

Кратка прича је управо због своје 

сажетости (мање је више, гесло је 

минималиста) и брзине усвајања, 

најподеснија за разнолике прозне 

експерименте, за стално изналажење 

новог угла гледања. Језичка редукција, 

игра речима, парадокс, нагли обрт, 

елипса, цитат, колаж, монтажа, 

формална мимикрија, сажимање 

екстензивне линеарне нарације у 

неколико речи, само су неки од 

поступака који су изборили легитимност 

напоредо са већ одавно уведеним и 

традицијом осведоченим начинима 

приповедања. Малобројност речи кратке 

приче води нас, када су те речи добро 
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упослене, богатству смисла, и више од 

тога, води нас перманентном вишку 

смисла. 

Границе експерименталног писања 

модерне кратке приче – заправо се 

непрестано померају. 

Сажетост као квалитет и краткоћа као 

квантитет омогућавају писцима кратке 

приче да непрестано трагају за 

друкчијим начином приповедања. 

Тема може бити све, уколико се вешто 

приповеда. 

Писање кратких прича није отуда 

ништа друго него откриће и бележење 

језичких чуда (чуда постања) која се 

чувају у сасудима малих форми. Језички 

космос станује у малој кутији. 

 

Михајло Пантић 

 

 

Ако вам је до причања – држите се 

кратких форми. Тако се теже праве 

грешке... Поред тога, кратке форме су 

просто сатански ефикасне. 

 

Зоран Станојевић 

 

 

Свако време намеће своју форму. 

Садашње време је време информатике, 

брзине и сажетости. Савремени човек 

нема времена. Он хоће све одмах, јер 

стално жури. Кратка форма се наметнула 

као најприхватљивије решење, и није 

случајно што кратки роман, кратка 

прича, па и афоризам, доминирају као 

изражајни облици. Фасцинантне 

могућности интернета омогућавају да 

доминантна кратка форма нађе и своје 

још ефикасније путеве ширења и 

преношења. Кратка форма је у овом 

тренутку садашњост, а лично верујем и 

будућност књижевности. 

 

Слободан Симић 

 

 

Живот пише кратке приче. 

 

Драган Ј. Ристић 

 

 

Живот је људски кратак. Ми смо као 

грчки тркачи који један другоме додају 

упаљену бакљу, а онда се сами губе у 

тами. 

 

Тит Лукреције Кар 

 

 

Поента кратке приче јесте да, за 

разлику од дужих састава, своју снагу 

базира на уверљивој недоречености 

израза. 

 

Милош Јоцић 

 

 

Роман никад не може да оствари 

ефекат кратке приче. 

 

Емброуз Бирс 

 

 

Прича никада не може да буде 

дефинитиван исказ о свету, већ само 

покушај разумевања једног његовог 

сегмента. 

Другим речима, прича је привид 

привида. Посао писца је заиста тежак: 

несавршеним средством, речима, треба 
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што савршеније да дочара несавршеност 

света. У исто време он зна да неће моћи 

да пружи ниједан одговор; он једино 

може да помогне да се питања што 

прецизније формулишу. И управо у том 

чину формулисања питања може да се 

разуме привлачност сажете приче као 

специфичне форме прозног или 

поетског исказа. 

У поезији позната као „песма у прози“, 

у прози позната као „цртица“, сажета 

прича представља, у ствари, чудесан спој 

прозних и поетских импулса који 

успоствљају деликатну равнотежу. Када 

се она наруши, песма у прози постаје 

само песма, док цртица остаје само 

цртица. Уместо прецизног питања, 

појављује се лирска запитаност над 

судбином или скица јаловог живота. 

Сажета прича доноси више од тога. 

Налик зен коану, она пружа могућност 

ненаданог увида у право лице 

стварности. 

Можда се права привлачност сажете 

форме крије у магичном чину 

претварања круга у квадрат. Амерички 

песник Чарлс Симић упоредио је једном 

приликом прозу са правом линијом која 

се наставља до бескраја, а поезију са 

кругом, са целином видљивом на 

страници. Ако се прихвати то поређење, 

онда заиста може да се каже да сажета 

прича настаје као комбинација праве 

линије и круга, и твори квадрат на 

страници. Квадрат приче који се, као и 

круг песме, упија једним погледом, и 

одмах се прима као целина, пре него што 

се сазна било који детаљ. 

 

Давид Албахари 

 

У кратким причама волим страст. 

 

Равномерно распоређен, стално 

присутан хумор ретко се среће у дужим 

формама, поготово романима. А, тужно 

је, брате, без зезања... 

 

Слободан Ивков 

 

 

Прича је корен, све остало јесте стабло. 

 

Прича је корен књижевности! Зато 

антологије прича читамо свечано и 

опуштено, без имало читалачког грча. 

 

Зашто би роман био место за драму 

људског постојања, а прича не? 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Смислити заплет романа је 

занимљиво. Заиста га написати, већ је 

претеривање. 

 

Х. Л. Борхес 

 

 

Читавог живота испредамо приче и 

слушамо их, и док то чинимо, градимо 

мостове. Приче се људским дахом 

проносе до умова и срца других. 

Приче тумаче свет око нас, природу, 

звезде, таласање мора, па и сам живот. 

Оне испитују прошлост и снатре о 

будућности. Оне су вековима преносиле 

нашу историју, културу, традицију, 

духовност и морал. 

Приче нас забављају, увесељавају, 

изазивају и надахњују. Кроз њих 
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сагледавамо свет у којем живимо, нас 

какви јесмо и какви бисмо могли да 

будемо, те поимамо своју људскост. 

Уживљавајући се у туђе недаће 

превазилазимо предрасуде, развијамо 

трпељивост и, најзад, поимамо љубав. 

Приче могу да подстакну разумевање, 

зацељивање, помирење и јединство. 

Осећања која гајимо према дубоко 

увреженој истини и способност да се 

уживљавамо у туђе недаће приближавају 

нас богу. 

 

Дезмонд Туту 

 

 

Људи су одувек причали приче. 

Много пре него што су научили да пишу 

и постали писмени, свако је свакоме 

причао приче и свако је слушао туђе 

приче. 

 

Гринтер Грас 

 

 

Судбинска неминовност претаче се у 

причу и одлаже причањем. 

 

Прича је, најсажетије речено, наша 

судбина. 

 

Измишљеним причама удаљавамо се 

од стварности да бисмо се приближили 

оном недоступном и жељеном. Напајана 

вером, прича је својеврсно 

самозаваравање и утеха истинитија од 

истине, јер убедљиво казује о реалности 

нестварног. 

 

Бојан Јовановић 

 

Апсурдно је да је за мене кратка прича 

простор који ме не ограничава и не 

обавезује на трајање, она је само наизглед 

скучена. Кратка прича је као соба 

насупрот роману који је град. То је соба 

оскудно намештена, али соба у којој се 

осећате као код куће, онако како се 

никада не бисте осећали негде у граду, 

напољу. У њој затичете предмете који за 

вас имају другачију, посебну вредност, а 

не само пуку употребну. 

Довољно је да ухватим/изаберем 

неколико тренутака, овлаш их дотакнем, 

не задирући у пространство које се 

налази иза тог тренутка. Настојим да 

суптилно наслутим свет иза и оставим га 

тако, читаоцима на радост или бригу. 

Због преузимања одговорности за 

украдене, извучене, ишчупане ситуације 

то је врло храбра форма. У краткој причи 

у свакој реченици мора да се осећа 

присуство изабраног тренутка. 

 

Драгослава Барзут 

 

 

Чини се да је кратка прича жанр као 

створен за аутсајдере. 

 

Анелиз Вербек 

 

 

Кратке приче су у бити испричани 

тренуци, или понекад дијалози, тихе или 

гласне околности, у којима се читав један 

живот промени или зраке сунца 

једноставно добију друкчији мирис. 

Краткој причи није потребна читава 

плејада ликова, историја или будућност, 

већ само тренутак или неки догађај 

вредан делења. Можете ускочити равно 
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in medias res, без сигурносног појаса, без 

детаљног залеђа или враћања на прошла 

збивања. Као и добра књижевност 

уопште, тако ни кратка прича не 

подноси поп филозофије и њена 

објашњења. Кратка прича не жели да се 

чини замршеном – чак и ако то јесте. 

Допушта вам да мислите, но не ради то 

уместо вас. 

 

Јулија Франк 

 

 

Волим кратке приче. Баш их волим. 

Оне су попут изненадног леда на води, 

настају ноћу, настају дању. Покуцају вам 

на прозор и упитају: Желиш ли да те 

научим да гледаш? Пролазе улицом, седе 

у касноноћном возу, напуштајући град 

после поноћи. Кратке су и слатке, 

сабране и јасне. То су куће, то су собе, 

ваш дом, мој дом, дом мог пријатеља. 

Уловите неки тренутак, а затим крећете 

даље. То су бродови у боци. То је злаћани 

трак у летњем зраку. То је мој отац, то је 

моја мајка. Искрадају се на балкон због 

пољупца. Излазе из океана, силазе с 

планина. Пуше и баш их је брига. Трају 

један сат, али остају недељама, годинама 

чак. 

 

Фрод Гритен 

 

 

Сажетост је први услов уметничке 

вредности. 

 

Ф. М. Достојевски 

 

 

Дешава нам се да кроз свој кратки 

земаљски живот прочитамо стотине 

огромних томова књига које су тешке и 

по неколико килограма комад. А онда, 

одједном, откријемо неку танушну 

свешчицу од свега неколико табака и цео 

наш живот се у тренутку преобрази и 

узима сасвим другачији ток. Оно што смо 

сазнали кроз мукотрпне године читања и 

рада руши се као кула од карата, ту пред 

нашим запрепашћеним очима. 

 

Стеван Кустурин 

 

 

Кратка прича је догађај, путовање и 

авантура. Обожавам кратку причу, ако је 

добра и успела она може на мало 

простора да постигне много тога – да се 

поигра с емоцијама, донесе занимљиву 

фабулу и натера нас да размишљамо о 

нечему што нам до тада није падало на 

памет. 

 

Добре су кратке приче оне које вам се 

мотају по глави још данима или 

недељама након што их прочитате, оне 

којих не можете да се отресете. 

 

Андрија Шкаре 

 

 

Кратке су приче у савременој 

књижевности широко распрострањена 

књижевна форма. То је стога јер човек 

постмодерног раздобља више не верује у 

велике, коначне и потпуне истине. Он не 

верује нити у свемоћ људског разума 

нити у идеју напретка. Он је скептик који 

не верује ни у шта, па тако и књижевна 

дела више не нуде целовиту слику света 
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која би се темељила на неком од -изама 

као свеобухватном моделу објашњавања. 

Слика света је сада разбијена у мноштво 

неповезаних делова од којих сваки 

представља свет за себе, па је стога 

потребно пуно прича да би се свет 

осветлио на много начина. Не верује се 

нити у могућност стварања оригиналних 

уметничких дела. Уметници су зато 

склони да комбинују већ речено и 

користе велика дела из прошлости. 

 

Лик [у краткој причи] се бави само 

једним комадићем слике и свет 

субјективно доживљава као хаотично 

место, те се у причама разграђује све оно 

што је до сада било само по себи 

разумљиво. Више није важно ко је у 

праву а ко није, важан је лик који је у 

свом скептицизму сам одлучио шта је за 

њега исправно. 

 

Тежња савременог друштва ка 

минимализму језичног израза одражава 

се и на логичан избор кратке приче као 

књижевне форме... Осим брзине размене 

информација још један савремени 

феномен утиче на језик и књижевност. 

Због доминације слике над писмом, 

информације постају првенствено 

визуалне. И заиста, сви ми са искуством 

графита, стрипова, реклама, разних 

уличних знакова, свеприсутних екрана, 

телевизије, интернета и паметних 

телефона можемо и сами посведочити да 

више гледамо слике, а мање читамо текст, 

па су тако реч и реченица данас у другом 

плану... Тако [прича] жонглирањем 

речима и неконвенционалном употребом 

лексичког богатства ствара емотивне 

слике, па кратка прича делује као песма у 

прози. Реченица да би постала 

сликовитија, поприма форму стиха. 

 

Татјана Шалер-Олујић 

 

 

Прича има властите путеве, као и 

свака уметност, до човековог унутрашњег 

света. Зато посеже и за стварним и за 

нестварним. За обликом и чежњом за 

неискушаним простором у књижевном 

лику. 

 

За фантастичну причу, осим 

очовечења, изузетног уметничког важења 

је и - рашчовечење, трагање за извором 

подстицаја промене карактера, 

антрополошки и метафизички 

схваћених. Фантастична приповедна 

проза комуницира са прасликама 

чуваним у дну самих ликова, људске 

целовитости у примању живота којег се 

не одричу ни душом ни духом. 

 

Узимају се, за фантастичне, приче чија 

структура почива на поларитету два 

света, овог и оног света, стварног и 

нестварног, рационално-ирационалног; 

природно-натприродног света; у 

феноменолошком или психо-

аналитичком кључу. 

 

Приповедна матрица фантастике по 

правилу се препознаје најпре по чудним, 

а онда и сасвим необјашњивим 

дешавањима у природном поретку 

ствари. Друкчији, напоредни поредак 

света уводи се у причу уклетом 

повезаношћу са непосредно датим, 

стварним, реалним светом. Уклетост је 

притом оснажена нарочитим поступком 
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обликовања књижевних ликова, 

одређеније речено, књижевном 

мотивацијом пострадања. Пострадањем 

су обележена њихова бића, заправо 

учешћем и уделом несхватљивих, али и 

неодољивих сила које опседају људске 

душе, одиста некако нарочито повезане. 

Гонетајући тајну порекла своје усудности, 

призивају се тајанствени призори и 

појединости, доприносећи читавој 

фантастичној визији. 

 

Са сваком причом фантастичара 

отварају се изгледа нове и неслућене 

могућности приповедања, које се тичу 

њене основне природе, као и њеног 

положаја у српској књижевности нашег 

доба. 

 

Саша Хаџи Танчић 

 

 

Свет и није ништа друго до једна 

савршена кратка прича. 

 

Миленко Пајић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантастика 
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Дете упија стварност око 

себе постепено, и физичке 

предмете, људе, живот, и 

појаве с којима се његово 

младо биће среће, не прима 

само разумски, нити само 

осећајно, постоји још један 

начин који се, заједно с 

другима, у нама јавља и 

развија равноправно. То је 

урањање у нарочиту област 

чудесног, нечег што је 

сталан и неотклоњив израз 

узвишености и свечаности! 

Живот је тајна и човек је 

тајна и свемир је тајна. Али 

човеков раст је такав да се 

природа и душа постарају 

да рано, још у детињству, 

човек прими свет као такав. 

Свет у којем постоји душа. 

Душа није никакав орган. 

Душа је део смисла 

Свемира и ми смо, 

појединац је, део тог 

Смисла. Ми живимо у 

неколико стварности, у 

неколико постојања 

истовремено. 

Лаза Лазић 

У почетку није била ни реч, него 

прареч, то јест мађија, обред и доживљај 

у исти мах. 

 

Станислав Винавер 

 

 

Фантастична бајка настала је још у 

време када су људи веровали у 

тајанствену моћ природе, кад су дрхтали 

пред природним појавама, веровали у 

постојање вила, вештица, вукодлака, 

дивова, у могућност претварања човека у 

животињу. Њихова особеност је у томе 

што оне, крећући се кроз свет чуда, 

ослобођење закона стварности, излажу 

опште истине кроз изненађујуће и 

неуобичајене примере, логици супротне, 

али фантазији допуштене. 

Међутим, како су људи, стичући 

знање, налазили одговоре на многе тајне 

природе и у исто време проналазили 

средства за борбу са природом и 

природном стихијом, у бајкама се 

упоредо са дивовима, змајевима, злим 

дусима, јављају јунаци који побеђују сва 

та моћна натприродна бића. 

 

У сваком народу постоје вечни мотиви 

фолклора, вечни карактери, садржаји, 

идеје, без уских националних оквира. Те 

вечне идеје заједничке су за народно 

стваралаштво свих народа, но у исто 

време сваки народ их казује на свој начин 

и тиме им даје своју националну боју. 

Ликови су општи, па ипак сваки је израз 

свога народа, припада своме народу. 

 

Бајка разгара и разиграва људску 

машту.  

Даница Јакшић 
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Бајкама се слушалац предаје целим 

бићем, без остатка. 

 

Треба волети и ослушкивати народну 

књижевност сопственог језика, трагати за 

његовим језгром. 

Народне приче... кад се читају, оне 

треба да такну наше унутрашње епске 

струне и да у нашем бићу изазову 

аутентичне и тајне акорде језика живе 

приче. 

Бајке су највећи светски путници. 

 

Српко Лештарић 

 

 

Ући у свет бајки једног народа значи 

учествовати у сновима тог народа, лутати 

скривеним лавиринтима његове свести. 

Иако су изаткане на потки сна и 

маште која слободно надлеће међе 

церебралних познања, те народне 

умотворине представљају најдубљу 

стварност. Оне нас уводе у област сна, 

али тај сан је такав да не престаје бити 

јава, оне нас суочавају са начином 

постојања, које је остварење јединства сна 

и јаве, па стога и највиши израз 

интегралности живота. 

Бајке нам показују пут којим треба да 

кренемо ако желимо да успоставимо 

савршен склад између природе и човечјег 

духа. 

 

Југана Стојановић 

 

 

Бајка је једна од првих творевина 

људског ума, прича о веровању и 

страховањима људи који су живели у 

прастара времена, пре сваке писане 

историје. У бајци се сачувало много тога 

што би без ње било већ одавно 

заборављено. 

Чудним путевима крећу се бића из 

бајки, па и саме бајке. Пре но што их је 

ико почео записивати, бајке су путовале 

од уста до уста, па су касније прелазиле 

из књиге у књигу. За њих не постоје ни 

границе ни природне препреке, оне 

прелећу и пустиње и мора, а понекад 

ничу на више места у сличном облику, 

независно једна од друге. Жеља за 

бајкама се није дала угушити. Част 

разуму, али и машта је тражила своје. 

 

Марија Крсмановић 

 

 

Народ је примио бајку као 

сведочанство своје херојске, песничке 

прошлости, као израз свога богатог духа; 

она је сапутник његове сете, његове 

љубави према земљи у којој живи, љубави 

према пријатељу, жени, према 

традицијама у којима је одрастао. 

Основна поука бајки је да добро и 

правда увек побеђују, а зло, ма колико 

снажно оно било, увек бива кажњено. Без 

обзира да ли је исход срећан или 

трагичан, из бајки увек избија поука 

човечности и моралне величине. У 

бајкама је остварена вешта симбиоза 

елемената народног живота и система 

веровања и тежњи ка правичнијој слици 

животних односа. 

 

Милена Маглић-Јовановић 

 

 

Бајка – облик фантастике у којем је 

искричавост народног духа и његова 
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богата уобразиља највише долазила до 

изражаја. 

 

Цвета Котевска 

 

 

... Кроз облик бајке, са бајкама 

својственим елементима натприродног и 

фантастичног, народ је у ствари 

изражавао своја реална стремљења и 

тежње: мржњу према освајачу и 

истребљивачу, жељу за лепшим, бољим 

животом и наду да ће правда победити. 

 

С. Петковић 

 

 

Народне бајке и народне приповетке... 

одраз су народног живота – склоности и 

одлика, али и израз једног општег узора, 

слика народних стремљења и вековима 

стицаног искуства и сазнања, па ономе ко 

их слуша или чита пружају корисну 

поуку и пријатан естетски доживљај. 

Затим, бајке су омиљено штиво и стога 

што из њих свако може по нешто да 

научи, да дође до корисних савета и 

упозна многе стране живота, па је њихов 

утицај на развој деце и људи очигледан и 

непосредан. Својим необичним и 

чаробним светом, који је плод 

стваралачке народне маште, оне 

подстичу на размишљање, али и на 

измишљање, на маштање, подстичу на 

стваралаштво. 

 

Бајке нам откривају вековну борбу 

народа, помажу да пратимо његову 

историју; оне су огледало народне душе 

и мисли. И више од тога – оне су 

колективни сан, сан о слободи и срећи, 

правди и миру; сан о ослобођењу, пун 

нерасположења и немира, каткада страве, 

али, и такав – он је леп као и сваки сан. 

 

Фантастика је у новије доба, 

захваљујући великим писцима 

фантастичних романа, можда највише 

Жилу Верну, много учинила за развој 

свих научних дисциплина и дала 

подстрека многим научницима у 

освајању природних законитости и у 

проналажењу техничких достигнућа. У 

томе су, неоспорно, и бајке са својим 

фантастичним садржајима одиграле 

значајну улогу. 

 

Миодраг Б. Шијаковић 

 

 

Од како човек постоји чекало га је Н е 

п о з н а т о. А човекова радозналост и 

фантазија су без престанка, са мање или 

више успеха, откривале то Непознато. 

Тако су и настајали митови и легенде, у 

којима се измешало земаљско и 

натприродно, физичко и метафизичко, 

душа и тело као целина или раздвојени 

на две половине. Настајале су 

фантастичне приче. То су приче из сиве 

зоне. 

 

Белојица Радован 

 

 

Мит је први и основни облик у којем 

су мислила грчка племена. И кад тежи да 

одреди свој став према божанству, кад 

хоће да развије снагу пред животом и 

понос пред смрћу, и кад хоће да објасни 

порекло људског рода, и порекло 

племена и градова и породица, и порекло 
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извора и брда, шум ветрова и 

величанственост тишина, жудњу 

сунцокрета и тугу славуја, и кад хоће да 

утврди начела морала, и да размишља о 

последњој судбини човековој, грчки дух 

је увек стварао мит. 

 

Милош Н. Ђурић 

 

 

„Чини се да је ван сваке сумње да су од 

самог почетка језик и мит нераздвојно 

повезани... Оба су израз тежње стварања 

симбола: радикално метафорички 

принцип који је у сржи сваке функције 

симболизовања.“ (Хердер) Језик и мит су 

широке метафоре стварности. 

 

Октавио Паз 

 

 

Најчуднији и најлуђи митови често су 

тек симболи или алегорије засноване на 

истини. 

 

Одабрао сам приче страве зато што 

најбоље одговарају мојим склоностима – 

будући да је једна од мојих најјачих и 

најупорнијих жеља та да постигнем у 

тренутку илузију неког чудног 

обустављања или кршења ропских 

ограничења времена, простора и 

природних закона који нас заувек држе 

заточеним и фрустрирају нашу 

радозналост везану за бескрајна космичка 

пространства изван радијуса нашег 

погледа и анализе. Ове приче често 

наглашавају елемент страве, јер страх је 

наша најдубља и најснажнија емоција, 

управо она која је најпогоднија за 

стварање илузија које пркосе Природи. 

Увек ће постојати мањи проценат 

особа које осећају ужарену радозналост о 

непознатом спољашњем свемиру, и 

успламтелу жудњу да побегну из затвора 

познатог и стварног у оне зачаране земље 

невероватне авантуре и бескрајних 

могућности које нам снови отварају и које 

наговештавају дубоке шуме, фантастичне 

урбане куле и ватрени заласци сунца. 

 

Х. Ф. Лавкрафт 

 

 

Фантастично је само средство да се 

реално оштрије и јасније изрази. 

 

Ерих Кош 

 

 

Бајка представља велику духовну 

културу народа коју ми сакупљамо 

мрвицу по мрвицу и кроз коју се пред 

нама разоткрива хиљадугодишња 

историја народа. 

 

А. Н. Толстој 

 

 

Бајке, биле оне изражене у стиховима 

или у прози, су једна врста песништва. 

 

Мирко Цветков 

 

 

Бајка се дешава у свету у коме су 

волшенства природна, а магија правило. 

У њему, натприродни елемент није 

страшан, чак ни чудан, јер представља 

супстанцу тог света, његову законитост, 

његову климу. 

Роже Кајоа 
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У магији одрастамо и од ње никада 

нећемо побећи... Наша је прва реакција 

на фрустрације које нам намеће 

стварност, призивање магије. 

 

Геза Рохеим 

 

 

... Бајка у целини изражава животни 

оптимизам. Њен филозофски тон 

сугерише да се све у животу завршава 

добро, само човеку треба стрпљања и 

одважности. 

С обзиром на ову ноту наглашеног 

хуманизма и поверења у живот, лакше се 

прихватају многе суровости и грубости, 

по чему се бајка можда може упоредити 

са стрипом или са цртаним филмом. 

 

Ксенија Марицки Гађански 

 

 

Много научних истина личи на 

необични причу и привлачи песниково 

срце и машту. За мене је увек као бајка 

била чињеница да од гусенице постаје 

лептир, да инсект може прести свилу 

лепше него икаква преља или творница, 

да светлост звезде месецима и годинама 

путује до нас, те се деси да се звезда и 

угаси, а последњи зраци с ње отргнути 

нису још стигли до Земље. 

 

Да би се могло уживати у бајкама 

којима је у основи неко чудо природе, 

мора се бити пријатељ немуштих бића 

која се сретају по шумама и пољима, мора 

се знати ћуд ветрова и ћуд вода, мора се 

волети црв и мрав и попац и јеленак. 

Мора се бити раноранилац, заљубљен у 

боје, у сунчану светлост, морају се знати 

основне чињенице из природних наука. 

Не сме се припадати онима који идући 

кроз шуму виде једино да је зелена, који 

не примећују да је лист букве гладак, а 

лист граба згужван, да је стабло храста 

црно, а буквино сивобело, онима који не 

разликују јавор од платана или клена, а 

јасен од багрема. Не сме се припадати 

онима који сматрају да је на земљи човек 

најважније биће, или најсложеније. Мора 

се знати да у немуштом свету владају 

општи не само физички него и морални 

закони, који би се, ако се то коме више 

допада, могли назвати и равнотежом у 

природи. 

Да би се уживало у Бајки... мора се 

најпре прошетати више пута крај потока 

где бораве водени цветови и вилини 

коњици, мора се присуствовати њиховом 

свадбеном лету, мора се бар двадесетак 

пута разгрнути ливада и завирити ко све 

живи у трави, мора се исто толико пута 

држати бубамара на длану и пребројати 

тачкице на њеним крилима, мора се 

спријатељити са попцима и испитати где 

и како они живе, мора се умети погодити 

отпрве ко је попац, а ко је трчуљак, мора 

се застати приликом сваке шетње шумом 

крај паукове мреже и посматрати више 

пута рађање дуге и њено нестајање, мора 

се определити за коју се боју навија, мора 

се умети разликовати јужњак од северца 

и источњака, мора се уживати у њиховој 

борби као у борби два фудбалска тима... 

 

Десанка Максимовић 

 

 

Кажу да бајка долази из сна, или да 

потиче са истог места са којег се сан 

јавља. Али сви који смо у сну били, знамо, 
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сан није слободан, у сну се не догађа све 

што желимо. Зато је бајка ту, да 

испомогне сан, да га допуни и доврши... 

Иако се бајке зову народне, и у народима 

се причају, они који заиста умеју да 

донесу бајку, малобројни су. 

Они који познају бајке, обично крију 

своја имена. Они су на равној нози са 

тајнама. Због тога и себе држе у тајни и 

прећуткују своје име. Али то не значи да 

седе у мраку, или да у име мрака говоре. 

Они бораве у светлости, у светлостима 

жеље и слутње, и неког древног сећања, 

које излази на светлост дана, невино, као 

да се ништа није десило од чукун-

времена дедина, до данас. Бајкина прича 

не крије да нешто измишља, а 

измишљање није истина. Кад се већ 

измишља треба онда много измишљати, 

а то није лако. Треба да машта личи на 

саму себе, а нико не зна каква је заправо 

машта. Зато је стално откривамо, у 

причама. На крају читања бајки, видимо: 

из многог измишљања родила се нека 

истина. 

Живот се живи из дана у дан, 

свакодневно. Стварност је постала 

свакодневна. Али и то што свакодневно 

видимо као стварност, има своја наличја, 

скривена лица. Бајке су лепо наличје 

стварности. 

 

Миодраг Павловић 

 

 

У бајкама се негује правичност и стога 

је срећа награда за добар поступак, а 

кривац се увек кажњава; у томе се и 

састоји њихов васпитни значај. Пороци се 

исмевају, злодела мрзе, терор осуђује, а 

правда слави. У бајкама се у поетском 

облику приказују разорне силе и 

човекова борба против њих. 

 

Љиљана Михајловић 

 

 

Бајка, као одређени фолклорни жанр 

специфичне садржине и форме, не 

говори о стварности у свим њеним 

видовима. Јунаци бајке излазе из оквира 

обичних норми понашања и своје циљеве 

постижу чаробним средствима, 

противуречним стварности. С друге 

стране, бајка и животна ситуација нису 

сасвим непосредни антиподи: чак и при 

најбујнијој фантазији бајка се на известан 

начин упоређује с нормама реалног 

живота. Укратко, бајка је пројекција 

реалног живота на неку посебну, 

„чаробну“ сферу, својеврсна слика 

живота, настала полетом фантазије. 

Сплет фантастичних и реалних 

елемената у ткању саме бајке није увек и 

свуда једнак. Сва разноврсност бајки је у 

непосредној зависности од узајамних 

односа ова два основна елемента. Бајка 

има своје јунаке, своје циљеве и поруке 

као и прича о стварним догађајима. 

 

Славољуб Ђинђић 

 

 

Бајка мора да садржи елементе 

племенитости, херојства, узвишености. 

Без тога је бајка сведена прича. 

 

Биће из бајке је биће са срцем. 

 

Уметничке бајке се слојевито граде. 
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Сви озбиљни писци писали су бајке 

мислећи на њихов учинак на свет, а он 

није да човека забави, него да га 

припреми за сусрет и борбу са злом и да 

му покаже шта је важно, а шта неважно. 

 

Зорица Кубуровић 

 

 

Бајка мора да пренесе део универзалне 

архетипске истине. Она мора да да 

моралну поуку, али не на начин на који 

је даје басна. Зато бајка мора да се заврши 

срећно, јер у њој морају да победе 

позитивне особине и позитивни ликови. 

 

Да пренесе племениту поруку то је 

циљ бајке, циљ приповедања. 

 

Бајка је чврста форма. 

 

Бајка је по дефиницији књижевна 

врста, краћа прича, у којој се 

натприродно и фантастично преплићу 

са реалним на такав начин да нема 

супротности. За разлику од предања, које 

са читаоцем/слушаоцем комуницира на 

нивоу рационалног и опомиње га да се 

„не хвата у коло са вилама“, јер је 

онострано опасно, већ да се држи 

свакодневног живота, бајка поседује 

архетипске елементе и преноси истину 

душе. Бајка је учитељица, која разбија 

опсену, илузију рационалног и подучава 

законитостима света душе. 

 

Све бајке, све до једне, говоре о 

истини, слободи и храбрости. Бајке уче 

људско биће како да постане човек. 

 

Милица Цинцар Поповић 

Бајка је приповетка чудесне старине 

независна од стварносних категорија 

времена, простора и каузалитета, која 

нема претензија на веродостојност. 

 

Курт Ранке 

 

 

Свез бајке је безвременски; бајка није 

поезија пролазног, она слика 

непропадљив свет. 

 

Немања Радуловић 

 

 

Бајке су више него истините: не зато 

што нам говоре да змајеви постоје, већ 

зато што нам кажу да змајеви могу бити 

побеђени. 

Трезвеност и здрав разум басни, 

спојени са проблесцима изузетног 

оштроумља, не припадају [појединцу] 

већ целом човечанству... Постоје многи 

елементи различитости, а 

најједноставнији је заиста разговетан. Не 

може бити добре басне са људима у њој. 

Не може бити добре бајке без њих... 

Бајка се увек врти око неке личности. 

Да нема јунака који би се борио са змајем, 

не бисмо ни знали какви су змајеви. Да 

нема авантуристе испред неоткривеног 

острва – оно би и остало неоткривено... 

Басне се ослањају на сасвим супротну 

идеју; да све постоји само по себи, и под 

свим околностима остаје оно што јесте. 

Вук ће увек бити себичан, лициса увек 

лукава... Снага животиње делује као 

примордијална сила, као неукротива 

река или бујање шума. Ограничење и 

мана таквих појава јесте да не могу да 

буду ништа друго до оно што јесу... 
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Коришћењем животња у строгом или 

произвољном облику... људи су заиста 

успели да пренесу велике истине... 

Постоје басне свих времена и свих 

типова, али увек постоји само једно 

наравоученије басне, зато што све на 

свету има само једно наравоученије... 

 

Гилберт К. Честертон 

 

 

Басном се писац „на епиграмски 

начин обрачунава са „великанима овога 

света“ и уображеним величинама, 

ласкавцима и улизицама, са 

лицемерством, таштином... 

 

Басне су пишчеве „верне фотографије 

средине у којој је он делао и живео. То су, 

боље речено, минијатурне слике пуне 

животне мудрости и искуства, пишчеве 

топлине и осећајности за малог, 

незаштићеног човека, и горког, гдекад 

јетког и саркастичног исмејавања.“ 

 

Маргита Јанковић 

 

 

Писац ништа друго не жели него да 

басном исправи заблуде људи и да се 

изоштри њихова пажња. 

 

Федар 

 

 

Басна, која својом сажетошћу утолико 

рељефније открива весели шеретски дух, 

хумор и живописни начин изражавања – 

по речима Бјелинског - не сме бити 

алегорија... већ мали роман, драма са 

лицима и карактерима поетски 

обрађеним, док носиоци 

персонификација морају бити живи, 

постојећи људи. 

 

Тодор Маневић 

 

 

У баснама су важне две димензије: 

односи у природи и звери-карактери. 

И једно и друго постигнуто је 

врхунском имагинацијом која, у форми 

кратке приче, доводи у везу различите 

животиње (и, знатно ређе, биљке, па и 

човека), изводећи из њихових односа и 

разговора – фолозофска, морална, 

духовита сазнања о њиховим 

појединачним природама и о природи 

света као таквог – живота у њему. 

Звери су, на основу својих природних 

својстава, добиле своје карактере – по 

обрасцима људских карактера. Кад је 

мислио о животињама, аутор басне имао 

је више маште и слободе да разматра и 

уопштава карактере, него кад мисли о 

људима, о себи самом. 

И оном ко басну чита, и схвата – 

блиско је да о људским манама и 

пороцима размишља ако су то особине 

животињског рода. 

Басне су стога универзалне, не само на 

интернационалном плану, него и на 

плану човековог узраста: забавне за децу, 

опомињуће за одрасле. 

 

Драган Лакићевић 

 

 

Обична народна предања, бајке и 

митологија… представљају у неку руку и 

остатке народног веровања, његовог 

чулног погледа на свет, његове снаге и 
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оних сила које га покрећу; у њима народ 

сања, јер не зна. Верује, јер не види, и 

дела целом, неподељеном и 

необразованом душом… 

 

Хердер 

 

 

... Народ је само у сфери фантастичног 

могао да потражи и нађе снагу способну 

да створи свој хумани идеал правичности 

и лепоте на земљи. 

 

Бранко Китановић и Божидар 

Милосављевић 

 

 

Бајке се причају по дворовима и 

кровињарама, на трговима и у 

храмовима, оне постоје у светим књигама 

религија, у проповедима индијских, 

кинеских и јапанских будиста, оне 

освежавају сложена разматрања многих 

мислилаца. 

 

Милан В. Димић 

 

 

Народне приповетке су огледало 

тешког, мученичког живота народних 

маса. То је посртање, сукобљавање с 

хиљадама недаћа, дизање и падање, 

падање и дизање, и болно корачање 

напред – напред и на ногама и на рукама, 

и снагом и мудрошћу… али на томе путу 

било је и друкчијих тренутака, и много 

више тих друкчијих, кад човек порасте 

изнад себе и изнад прилика у којима се 

налази, кад свему може да одоли. И тај 

оптимизам и хероизам, који су најбитније 

одлике народних приповедака, јесу и 

једна од највећих њихових вредности. 

 

У времена о којима говоре бајке… 

човек је веома мало познавао природу и 

зато се лако подавао сујеверју. Настојећи 

да објави разне непознате појаве, и 

тражећи савезнике против тескобе 

живота или њене узроке, он је населио 

земљу, подземље и небо најразличитијим 

чудесним бићима и стварима. Скучену 

стварност његовог живота допуњавали су 

производи његове маште. 

 

Војислав Ђурић 

 

 

Бујан а конкретан [језик], сочан а 

нетражен, разнолик као цветање у 

природи и непролазан као стваралачка 

супстанца. Упоредимо ли то са 

савременим настојањима у нашој, и 

светској, уметничкој прози; са 

експериментима савлађивања времена и 

простора, сажимањем инстинкта, а 

нарочито са настојањима да се из људске 

речи извуку сви звучни и емотивни 

ефекти, увидећемо тад колико нам је ова 

народна проза блиска и колико је наша. 

Има народна приповетка још једну 

особину која нам је посебно драга; то је 

њен најчешћи унутрашњи мотив, онај 

који је изазива, а тај је – како да се 

срећније и достојније проживи људски 

век! Он као јака црвена нит, или као 

ненаметљив али присутан и осетан 

призвук, проткива цео опус народног 

приповедача. Такав стваралачки 

поступак и хуманост која га носи увек ће 

налазити пута ка људском срцу. 

Милорад Панић-Суреп 
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Задовољење се постиже путем илузија, 

познато нам је да су оне то, али њихово 

одступање од стварности не омета 

уживање. Област из које потичу илузије је 

свет фантазије... На врхунцу задовољства 

постигнутих путем фантазија налазе се 

уживање у уметничким делима, која 

посредством уметника постају 

приступачна и оном који сам није 

стваралац. Ко је осетљив на деловање 

уметности, цени је на највиши могући 

начин као извор уживања и животне 

утехе. 

 

Сигмунд Фројд 

 

 

Савремена фантастична прича, за 

основу има артистичке циљеве. Она је 

грађанска и није ту да подучава, 

застрашује, или да учвршћује магијска 

веровања. Савремена фантастика 

показује стремљења која су мање или 

више подударна са намерама свеукупне 

књижевности. Она за циљ има да 

преузимањем делова стварности створи 

такву фантастичну аберацију која ће 

пред читаочевим очима оживети један 

литерарни систем, или други свет, како 

се то каже, који је ту да забави, поучи, али 

најпре да импресионира својом 

самосвојношћу и инокосном 

уређеношћу. 

 

Александар Гаталица 

 

 

Постоји једна концепција 

фантастичног, у традиционалном 

смислу, под којом треба, пре свега, 

подразумевати приче са застрашујућим 

елементима у којима читалац, по угледу 

на 19. век, верује у оно што чита и скоро 

да је запљуснут психолошком емоцијом. 

Насупрот томе постоји подручје 

фантастичног у којем је изграђена 

извесна дистанца у односу на приказани 

свет где се под појмом фантастичног пре 

свега подразумева постојање једне друге 

логике међу приказаним предметима и 

бићима. 

 

Луј-Клод де Сен-Мартен 

 

 

Фантастикос, грчка реч, означава оног 

ко је способан да замишља, оног ко има 

снажну уобразиљу и коме се стварност 

појављује у тајанственом виду. Дете има 

тај дар, а од одраслих малобројни. 

Научну фантастику прожимају 

имагинативно и научна спознаја, те нам 

немогуће чини вероватним. 

 

Јован Стричевић 

 

 

Оно што већина назива фантастиком – 

за мене представља саму суштину ствари. 

 

Достојевски 

 

 

Апсолутна вера, као и потпуно 

неверовање, одвели би нас ван 

фантастике; оклевање јој даје живот. 

 

Тодоров 

 

 

Ако постоје реалности које надмашују 

фантазију, постоји фантазија која 
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надилази стварност. Уосталом, реалност 

је понекад реализована фантазија. 

Понека фантазија, реалност која чека 

отелотворење. 

 

Борислав Пекић 

 

 

Ниједан други организам не може да 

дуго очува разум у условима потпуне 

реалности; претпоставља се да и шеве и 

скакавци понекад сањају. 

 

Ширли Џексон 

 

 

Мит је прича која говори о догађајима 

из далеке прошлости, а његови јунаци 

врло често нису људског порекла, иако 

могу имати људске атрибуте (божанства, 

животиње или хероји). Легенде су им 

сличне, с тим што су смештене у време 

које није толико удаљено, а за разлику од 

мита, оне су постављене у познати свет, 

не у другачији, с оне стране времена. 

Такође, много су чешће световне него 

сакралне, а ликови су махом људски. 

Народне приче, пак, спадају у 

потпуности у област фикције и не 

изискују веровање у представљене 

догађаје, могу бити постављене у било 

које време, просторно су неодређене, 

световног типа, са јунацима који могу 

бити и људског и божанског (или 

демонског) порекла. 

 

Хорор (страва) је термин који описује 

утисак. Овакве приче подједнако могу 

бити постављене у свет који је у 

потпуности свакодневан или у свет 

фантастике. Чиста прича страве може 

бити смештена у исти простор као и 

натприродна проза, али је обликована 

првенствено да би изразила (или 

изазвала) осећај страха... јунаци 

књижевности страве замагљују границе 

између два света. 

 

Марија Шаровић 

 

 

Фантастика Далеког истока, нарочито 

Индије, Кине и Јапана, носи у себи 

чистоту, опорост, готово чулност, која се 

обично тешко везује за свет иреалног, а 

која невероватним збивањима даје утисак 

аутентичности. Не само да се ту не 

распознаје граница између стварности и 

фантазије, већ писац фантастици 

прилази као самој реалности, не 

покушавајући да фиктивни свет издвоји 

од животних околности, чак му даје 

снажније психолошко деловање но што 

га има стварност. 

 

Древне бајке откривају вечну људску 

тежњу да сагледа суштину постојања. 

 

Влада Петрић 

 

 

Фантастика је најстарији огранак 

имагинативне књижевности – стара 

колико и сама људска машта. 

Није увек лако извршити поделу 

између фантастике и научне фантастике, 

али неке особености су прилично јасно 

изражене, ако не и сасвим круте. Приче 

које се баве андроидима и роботима, 

свемирским бродовима, ванземаљским 

створењима, времепловима, вирусима из 

свемира, галактичким царствима и 
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сличним темама обично се описују као 

научна фантастика. 

У међувремену, фантастика као свој 

материјал користи оно што се у нашој 

култури генерално сматра немогућим или 

непостојећим: магове и чаробњаке, 

вилењаке и гоблине, вукодлаке и 

вампире, једнороге и зачаране принцезе, 

делотворна бајања и чаролије. 

 

Роберт Силверберг 

 

 

Фантазија је недисциплинована 

стварност. 

 

Милан Р. Симић 

 

 

Фантастично израња усред обичног, 

сивог пејзажа, дајући стварности нову 

димензију. 

 

Ала Татаренко 

 

 

Научна фантастика представља 

нормалан облик митологије нашег 

времена. 

 

Битор 

 

 

Погрешно је уверење да се научна 

фантастика бави неком неодређеном 

будућношћу која с данашњом 

стварношћу нема никакве везе. 

Напротив, научнофантастично 

окружење изванредан је литерарни 

алиби за алегорично или метафорично 

упозорење на двојбене правце којима нас 

могу повести збивања у сасвим 

прозаичним процесима данашњице. 

 

Давор Шишовић 

 

 

Свако научнофантастично дело уводи 

претпоставку која узрокује да се свет у 

том делу суштински разликује од нашег 

света, при чему се та разлика може (мора) 

објаснити путем науке (или, у најгорем 

случају, некакве „паранауке“), уз 

неопходан услов да је та промена 

значајна за карактер самог дела. 

 

Срђан Ђукић 

 

 

Обично је слепило не видети проблеме 

који човечанство данас тиште. Наводимо 

да ти проблеми имају своју научну, 

економску, политичку и друштвену 

димензију, да су они предоминантно 

етичке природе, дакле такве која задире у 

темеље нашег понашања и поимања 

ствари, света, људи, универзума. Научна 

фантастика, као уосталом и читава 

књижевност, тражи ту етичку димензију 

у нашој савести, копка по њој, подстиче 

на размишљање и акцију, провоцира, 

укратко не даје јој мира, и неће јој дати 

мира чак и онда ако сва ова фантастика 

постане стварност. 

 

Таква нам је судбина. Увек бисмо више 

хтели него што су нам физичке датости. 

Али зар није и то научна-фантастика? 

 

Желимир Кошчевић 
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Научна фантастика је митологија 

свемирског доба. 

 

Вилијем Бароу 

 

 

Модерна научна фантастика је једини 

облик литературе која се непрестано 

односи на природу промена на које 

наилазимо, на могуће последице и 

немогуће изборе. То је грана литературе 

која описује судар науке и људских бића. 

 

Исак Асимов 

 

 

Научна фантастика разликује се од 

других видова књижевне илузије мањим 

или већим ослањањем на науку, стварну 

или измишљену, теоријску или техничку, 

на основу које аутор предвиђа 

фантастичне догађаје. 

 

Прожимање стварног света и 

привидно фантастичних догађаја 

суштинска је црта сваке научне 

фантастике. 

 

Писац научне фантастике може да на 

сатиричан начин измени места илузије и 

стварности. 

 

Научна фантастика може да се 

дефинише као поступак 

интерпретирања одређених раздобља 

историјске стварности на тај начин што 

се стварности даје вид мита. Другим 

речима, фантастични догађаји што их је 

измислио писац научне фантастике 

представљају транспоновања стварности 

у мит, и то посебно у мит створен 

приказивањем метафоричког садржаја 

различитих модела стварности.  

 

Роберт М. Филмус 

 

 

Научна фантастика је контролисани 

начин размишљања и сневања о 

будућности. То је спој начина и покушаја 

науке (у правом свету) са страховима и 

надама који настају из несвесног. Све што 

покреће вас и ваше друштвене везе, оно 

што вас чини друштвом и окружује. 

Ноћне море и визије, увек приказане 

огољеним могућностима. 

 

Грегори Бенфорд 

 

 

Новој генерацији аутора много је више 

стало да прошири поље научне 

фантастике него да она остане верна 

својим научним почецима; наука постаје 

само један од области интересовања, 

често веома узгредан, аутора који настоји 

да прикаже нову визију света, а не да 

остане у вези са савременим збивањима. 

 

Жан Гатењо 

 

 

Научна фантастика лови чудновато. 

 

Научна фантастика је нова мистика… 

она је васкрснуће епске поезије: 

васкрснуће човека и његовог 

превазилажења себе самог, јунака и 

његових подвига, борбе са Непознатим. 

 

Борис Вијан 
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Научна фантастика је принцип 

приповедања митова данашњих људи. 

 

Лестер дел Реј 

 

 

Да би било изузетно, дело научне 

фантастике захтева амбициознији 

приступ унутар свог медија. 

 

Има мало аутора довољно сигурних у 

себе да идеје у фантастици примене тако 

да се на томе не познају шавови. 

 

Џорџ Зебровски 

 

 

Научна фантастика не завирује у 

креирање другог универзума, већ нам 

показује како изгледамо у огледалу 

технолошког друштва или кроз очи 

неког ко није човек. 

 

Дик Рили 

 

 

Научна фантастика је израз нечега 

што би се могло назвати новим митом, 

отелотворење нарочите модерне визије 

човека и космоса. 

 

Научна фантастика, као врста 

популарне књижевности, представља 

носиоца идеје о науци и човековом 

односу према свемиру – идеја које су 

широко распрострањене у самој култури, 

тако да се на њих може наићи и без 

читања научне фантастике. 

 

У ширем смислу научна фантастика 

јесте мит који отеловљује – пре свега веру 

да човек, користећи науку и научни 

метод, постаје господар безумног свемира 

у којем се налази. 

 

Оно што је одиста важно у научној 

фантастици јесте чињеница да она преко 

својих разноликих жанрова обезбеђује 

изузетно флексибилан инструмент за 

друштвену критику, да поседује 

нарочиту способност преиспитивања 

неких суштинских проблема у новом 

добу науке и технологије, и да је, као 

врста популарне књижевности, у стању 

да се обраћа знатно обимнијој читалачкој 

публици него што је то случај са 

„озбиљном“ литературом. 

 

Марк Хилегас 

 

 

Научна фантастика, обликујући 

временско-просторну цивилизацију, 

често – и то веома критички – зна да 

говори заправо о овој овде. 

 

Бојан Јовић 

 

 

Шта је то што некога определи да своју 

наклоност поклони научно 

фантастичном жанру, свеједно да ли 

преко литературе, стрипа или филма? 

Тешко је то објаснити. Још већа загонетка 

је то што се већина једном придобијених 

више никада не ослободи ове пасије... 

Пасија се буди неочекивано, на 

најразличитијим местима и у 

најнеобичније време или доба живота... 

Иницијалне каписле за „буђење“ могу, 

али и не морају, да буду спектакуларне 

као што је то било својевремено 
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искрцавање на Месец или будући пут на 

Марс. У игри су много суптилнији 

механизми, које само малобројни 

посвећеници разумеју и радују се када 

препознају њихово функционисање... 

Шта је то што уопште некога 

опредељује за НФ, без обзира да ли као 

дете или као одраслу особу? Постоји ли 

неко генетско или другачије 

предодређење да личност препозна 

звезде чим их угледа, пробуди нешто у 

себи и приклони им се док је жива? Рекао 

бих да никаквог рационалног објашњења 

ту нема. 

 

Слободан Ивков 

 

 

Мит се... тумачи као поглед на свет 

који има за циљ да продре са оне стране 

граница познатог како би створио 

одређене путоказе и обрасце понашања 

за човека када се он буде практично 

нашао иза тих граница. 

Стварање ових митских модела сеже 

веома дубоко у прошлост. Међутим, како 

се приближавамо новом веку, хоризонти 

непознатог постају све пространији, да би 

почетком нашег столећа, захваљујући 

читавом низу револуционарних научних 

открића, њихов опсег достигао џиновске 

размере. Традиционални митски модели 

помоћу којих се човек прилагођавао 

измењеним сликама света нису више 

били у стању да прате учестали ритам 

глобалних размера, тако да је било 

потребно пронаћи нове. 

Како је наука, и то у првом реду 

емпиријска, диктирала ове промене, било 

је логично потражити у њеним оквирима 

основу за те нове митске моделе. 

Међутим, пошто је једно од својстава 

мита да се обраћа најширим слојевима 

друштва у којем настаје, сама наука није 

могла да замени традиционалне митске 

обрасце због своје академске 

изолованости. Било је, дакле, неопходно 

пронаћи контекст који продире до свих 

слојева публике, а који је истовремено у 

стању да транспонује моделе све 

учесталијих промена слике света 

насталих у склопу модерне науке. Овај 

нови контекст била је научна 

фантастика. 

Са једне стране, она је преузела 

елементе за нове митске обрасце управо 

оданде одакле и потичу све промене које 

угрожавају човекову способност 

прилагођавања – из нововековне науке; 

са друге стране, будући да спада у 

такозвану „паралитературу“, која се 

обраћала најширој читалачкој публици, 

научна фантастика је у стању да ове 

елементе благовремено учини 

чиниоцима опште културне баштине, 

обезбедивши им тако распрострањеност 

митских модела чија се функција састоји 

пре свега у томе да припреме човека на 

свеобухватан и брз ритам промена слике 

света. 

 

Зоран Живковић 

 

 

Научна фантастика је књижевна врста 

заснована на прожимању зачудности и 

спознајности, чији је главни формални 

захват експлицитни имагинативни оквир 

(присуство у основи различитих ликова и 

контекста збивања) који је алтернативан 

ауторовој свакодневици. 

Дарко Сувин 
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Појам зачудно у научној фантастици 

разликује се и од чуда у бајци (и другим 

фантастичним нарацијама) и од 

чудноватог, зачуђујућег у реалистичкој 

нарацији (чудновата ствар, зачуђујућа 

одлука) не само значењем него и тиме 

што то зачудно у научној фантастици 

мора бити објашњиво научним (које 

одговара захтевима науке) и нипошто не 

сме изневерити начело „нужног“ и 

„вероватног“ које важи у нашем 

искуственом свету. А спознајно, (као 

појам шири од појмова наука и знање) 

прожимањем са зачудним (стварносним 

или измаштаним: рецимо, човеков 

боравак на Месецу и, евентуално, 

тераформирање Месеца, Венере, Марса), 

посредством новума који уводи Друго и 

Непознато... – остварује се алтернативни 

свет научне фантастике. 

 

Новум у научној фантастици није 

првенствено ствар нити научних 

чињеница, нити хипотеза, већ може бити 

и неки „изум“ како технике, технологије, 

неке направе, тако и неке појаве, неког 

просторно-временског локуса, 

биолошког или хемијског „открића“, 

неких ситуација, неких ванземаљских 

ликова, или неких односа... Ту је бескрај 

могућности, а све је зависно од 

непредвидиве игре пишчеве фантазије од 

које ће бити зависни не само новум већ и 

његово уверљиво посредовање у 

реализовању повезивања књижевног и 

ванкњижевног, измаштаног и 

искуственог, формалног и идеолошког... 

 

Природа уметничког замишљања у 

фантастичној књижевности, међутим, да 

би васпоставила свој фантастични свет, 

мора претходно да разори оквире и 

законе реалног физичког света, дакле, 

овог света у којем живимо; мора да 

прекине сваку везу са законима Природе 

који чине и објашњавају наш свет у којем 

живимо, а свој свет одржава својом 

унутарњом логиком вероватног. 

Природа прозног замишљања у 

научној фантастици не кида везе са 

реалним светом у којем живимо него тај 

емпиријски, реални свет, као парадигму 

екстраполира у моделе Могућег Света 

научне фантастике где и даље важе 

закони физике и других природних 

наука. У томе се и огледа елемент 

„научног“ (чињеничног и хипотетичног). 

Отуда натприродне силе, чудеса која 

стварају, те ликови тог света, виле, 

вештице, змајеви и други ликови 

фантастике – у научној фантастици 

немају шта да траже. А елемент 

„фантастичног“, у научној фантастици, 

увек мора бити објашњен као могуће са 

научног, или хипотетично научног 

полазишта. Природу прозног 

замишљања у научној фантастици, 

дакле, карактерише грађење новог 

модела Могућег Света који је (у складу са 

постојећим искуственим светом) 

условљен вероватношћу и нужношћу 

карактеристичном за наш искуствени 

свет. (А то се противи сваком присуству 

фантастике).  

Будући да је веза с науком 

специфично одређење научне 

фантастике, увек је потребно нагласити 

да је елемент „научног“ у овој врсти 

књижевности присутан само као 

својеврсна парадигма хипотетичких 

светова и није извор објективног сазнања, 

нема гносеолошку него естетску 
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вредност, као један од чинилаца 

устројства уметничког дела. Али, 

транспозиција елемента научног у 

естетски квалитет у научној фантастици 

нипошто не значи да се сад ту може 

свашта измишљати и да је баш све 

допуштено. Није. У научној фантастици 

постоје одређена ограничења и нужности 

као услов за природу замишљања у овом 

жанру. Све што се прикаже у научној 

фантастици – а подразумева се да ми 

говоримо о оних Стерџенових десет 

одсто вредних дела НФ – мора да има 

емпиријско и рационално тумачење. А то 

значи да се не може приказивати и 

измишљати у научној фантастици ништа 

што би противречило ономе што је у 

науци већ познато, нити се могу уводити 

у свет научне фантастике натприродне 

силе, натприродни ликови, 

недефинисани просторно-временски 

локус бајке, и других чисто 

фантастичних врста нарације. 

 

Природа прозног замишљања у 

научној фантастици допушта померање 

оквира замишљених светова и радње у 

неки други, ванземаљски простор, као и у 

неко друго време. Све, међутим, мора 

бити „објашњено“ у складу са нужним и 

вероватним из парадигматског света. 

Померања оквира места и времена радње 

у научној фантастици (што, такође, често 

збуњује недовољно упућене изучаваоце 

научне фантастике), настају зато да се 

уведе у свест читаоца могућа стварност 

на што уверљивији начин, веродостојно. 

То је свет који се никако не може 

искуствено доживети, али је вероватан, 

јер је заснован на већ постојећем 

искуственом сазнању нашег реалног 

света, и – јер следи прихваћену научну 

логику. 

 

Душица Лукић 

 

 

Док сте у стању само да маштате о 

космичком путовању сасвим је свеједно 

коју ћете технику користити: једрењаке, 

балоне, летеће ћилиме или летеће 

тањире. Али, кад космички лет постане 

чињеница, више не можете да 

употребите шта вам падне на памет 

уместо стварних метода. 

 

Станислав Лем 

 

 

О нечитању научне фантастике 

 

Људи који је не читају, па чак и неки 

од оних који је пишу, воле да 

подразумевају или да се претварају како 

замисли употребљене у научној 

фантастици потичу све из подробног 

познавања небеске механике и квантне 

теорије, и да су, зато, разумљиве само 

оним читаоцима који раде за НАСА-у и 

знају да програмирају свој видео-

рикордер да сам сними нешто кад они 

нису код куће. Ово уображење омогућује 

писцима да се осећају надмоћно, али 

,нечитаоцима’ пружа изговор. Ја ово 

напросто не разумем, цвиле они, и налазе 

уточиште у дубоким, удобним, 

анаеробним пећинама технофобије. Не 

вреди њима говорити да је и међу 

писцима научне фантастике врло мали 

број оних који разумеју ,то’. И ми, у 

највећем броју случајева, нађемо на 

видео-касети епизоду серије ,Волим Луси’ 
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и половину неког рвачког меча, кад смо 

хтели да нам рикодрер сними ,Ремек-

дела позоришта’. Већина научних 

замисли у научној фантастици потпуно 

је доступна и прихватљива свакоме ко је 

успео да положи шести разред основне 

школе; осим тога, нико вас неће испитати 

кад завршите књигу. То ,нешто’, звано 

научна фантастика, ипак није 

прерушени приручник за инжењерство. 

Нити збирка проналазака неког 

математичког Сотоне - ,проблем-прича’. 

Састоји се од обичних, просто-напросто, 

прича. То је књижевност, она обрађује 

извесне теме зато што у њима налази 

нешто занимљиво, неку лепоту, или везу 

са људским стањем на овом свету. Чак и у 

трапавом и нетачном називу ,научна 

фантастика’, реч ,научна’ је придев, 

дакле она је модификатор, што значи: у 

служби је именице ,фантастика’. 

На пример, главна ,замисао’ у мојој 

књизи Лева рука таме није научна и нема 

никакве везе са технологијом. Ту је 

замишљено нешто из физиологије: једна 

промена у особинама тела. За народ на 

измишљеном свету Гетен, односно Зима, 

не постоји пол; нико није ни мушког ни 

женског пола. Гетењани већи део времена 

проводе као неутрална, дакле бесполна 

бића, али једном месечно обузме их 

потреба за парењем, а тада постану или 

мушко, или женско, како-кад. Гетењанин 

може бити отац неколико деце, а 

истовремено и мајка неколико друге 

деце. Можда ово измаштано стање ствари 

некога очарава, или му је настрано, или 

га чуди, али у сваком случају није 

потребна нека научна генијалност да би 

се схватило и да би читалац успешно 

пратио ток догађаја у роману. 

Други елемент у истој књизи јесте 

клима на планети Гетен. Гетен је, наиме, 

дубоко у леденом добу. Замисао сасвим 

једноставна: хладно је; много је хладно; 

стално је хладно. Разгранавања, 

усложњавања, резонанције, све то долази 

тек са појединостима измаштаног. 

Лева рука таме разликује се од 

реалистичког романа само по томе што 

захтева од читаоца да прихвати, про тем, 

извесне ограничене, особене промене у 

приповедачкој стварности. Уместо да 

будемо на Земљи током једног од 

међуледених доба, у народу који има два 

пола (као, рецимо, у роману Понос и 

предрасуде или у ма ком другом 

реалистичком роману), ми смо на Гетену 

током једног од тамошњих ледених 

раздобља, међу хермафродитним, 

односно андрогиним становништвом. Од 

користи је да се присетимо да су оба та 

света измишљена. 

Научнофантастичне промене 

параметара, иако могу бити узгредне и 

украсне, од битног су значаја за природу 

и структуру књиге; могу бити 

истраживане и развијане саме по себи, 

зато што су занимљиве, или могу 

служити претежно као метафоре или 

симболи, али у оба случаја морају бити 

разрађене и романескно уграђене, у 

погледу замишљеног друштва и 

психологије ликова, у описе, акције, 

осећања, у употребљене слике. Вероватно 

је да ће у научнофантастичним делима 

опис бити нешто ,гушћи’ (да се 

послужимо изразом Клифорда Џирца) 

него у реалистичној књижевности, која се 

ослања на претпостављено заједничко 

искуство свих читалаца. Али пратити 

научнофантастичну причу није ништа 
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теже него пратити ма коју сложену прозу. 

Свет Гетена је мање познат читаоцу, али 

је, заправо, неизмерно једноставнији него 

енглеско друштво пре двеста година - свет 

који је Џејн Остин истраживала и тако 

живописно дочаравала. Оба та света треба 

неко време упознавати, будући да ни 

један ни други не можемо искусити 

никако другачије, осим кроз речи, дакле 

читањем. Свако дело књижевности 

измишљенога нуди нам по један свет који 

никако другачије не можемо досегнути, 

због тога што је у прошлости, или на 

неком далеком, односно имагинарном 

месту, или зато што описује искуства која 

нисмо доживели, или што нас уводи у 

умове који се разликују од нашег. За неке 

људе, ова промена света, ова непознатост, 

јесте несавладива препрека; за друге, 

пустоловина и задовољство. 

Људи који не читају научну 

фантастику, али који су бар у некој 

прилици предузели покушај да је читају, 

често кажу да је, по њиховом утиску, 

нељудска, елитистичка и ескапистичка. 

Пошто су ликови у научној фантастици, 

кажу они, конвенционални, а у исти мах 

неуобичајени - све сам геније науке, 

космички јунак, компјутерски суперхакер 

и двополни ванземаљац - она избегава 

оно са чиме се обичан човек стварно 

мора носити у своме животу; зато не 

испуњава једну од главних сврха 

књижевности. Колико год да нам је, 

данас, удаљена она Енглеска коју је Џејн 

Остин описивала, људи у њој су од првог 

тренутка читања релевантни (имају везе 

са нашим животом) и ревелаторни 

(откривају нешто, омогућавају да нешто 

откријемо). Читајући о јунацима романа 

Понос и предрасуде, ми откривамо нешто о 

себи. Има ли научна фантастика ишта да 

понуди осим бекства од нас самих? 

Рана научна фантастика заиста је 

махом боловала од синдрома 

,папирнатих ликова’, али сада је 

другачије. Писци већ деценијама користе 

тај облик (научну фантастику) да 

истражују ликове и људске односе. Ја сам 

један од таквих писаца. Измишљено 

поприште збивања може бити баш оно 

право, у коме ће се извесне црте ликова и 

извесне судбине најбоље испољити. С 

друге стране, истина је и то да велики део 

данашње књижевности није литература о 

ликовима. Крај овог века није доба 

индивидуалности, у оном смислу како је 

то било у елизабетанском и 

викторијанском раздобљу. Наше приче, 

реалистичне или не, са својим 

непоузданим приповедачима, 

растапајућим тачкама гледишта, 

вишеструким перцепцијама и 

перспективама, често немају дубину 

сликања ликова као средишњу вредност. 

Научна фантастика је, својом огромном 

слободом метафоре, послала многе писце 

далеко напред, стазама истог тог 

истраживања изван ограничења 

индивидуалног; они су Шерпаси на 

стрмим планинским успонима 

постмодерне. 

Што се тиче елитизма, проблем ту 

може бити, заправо, сцијентизам: 

погрешно уверење да технолошка 

надмоћ значи и моралну. Империјализам 

високе технологије једнако је надмен као 

и онај стари, расистички; технофил 

сматра да се уопште ,не рачунају’ они 

људи који не фурају најновији фазон, 

који нису у Мрежи, не поседују 

најмодерније справе. То су проли, масе, 
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безлична руља. Ни историја, ни 

књижевност нису о таквима. У причи је 

увек реч о клинцима који су набавили 

стварно супер и стварно скупе играчке. 

Према томе, нова оперативна 

дефиниција појма ,људи’ гласи: то су 

само они који имају приступа до једне 

изузетно сложене, брзо растуће 

индустријске технологије. А сама реч 

,технологија’, опет, односи се искључиво 

на такву. Чула сам кад је један човек 

рекао, савршено озбиљно, да 

староседеоци Америке, пре но што су их 

белци освојили, нису имали технологију. 

Као што сви знамо, грнчарија је 

природна појава, исплетене кошаре 

дозревају на сунцу, а град Мачу Пикчу је 

спонтано изникао на врху планине. 

Ограничити појам ,људски род’ на 

произвођаче и потрошаче сложене, брзо 

растуће индустријске технологије, то је 

заиста уврнута представа, као кад бисте 

рекли да људски род чине само Грци, 

или само Кинези, или само Британци 

горње средње класе. При томе се 

изоставља малчице превише. 

Додуше, сва књижевност изоставља, 

хтела-не хтела, већину људи из свог 

видног поља. Она која се занима за нове 

технологије има право да изостави 

народе који су (хајде да тако кажемо) 

поседовали или поседују другачије 

технологије, баш као што романи о 

прељубама у предграђима могу 

пренебрећи градску сиротињу, а романи 

у чијем је средишту пажње психа 

мушкарца могу пренебрећи психу жена. 

Али такво изостављање не треба читати 

као тврдњу да су бољи они људи који 

имају бољу машину, или да белци 

средње класе јесу целокупно људско 

друштво, или да једино о мушкарцима 

вреди писати. Моралне и политичке 

ставове исказивати изостављањем - то је 

легитимно, ако је свесно, ако ауторова 

култура допушта такву свест. На крају, ту 

је реч о прихватању одговорности. 

Порицање ауторове одговорности, 

несвесно изостављање, јесте елитизам, и 

заиста осиромашује књижевну вредност 

сваког жанра, укључујући ту и реализам. 

Не прихватам пресуду да коришћењем 

слика и метафора са других светова, 

коришћењем путовања кроз космос, 

будућности и измишљених технологија, 

друштава и бића, научна фантастика 

бежи од релевантности за људе, за нас, 

наше животе. Те слике и метафоре, ако их 

користи озбиљан писац, јесу слике и 

метафоре наших живота, то су легитимни 

романсијерски, симболички начини да се 

каже оно што се ни на који други начин 

не би могло рећи о нама, о нашем 

постојању, о ономе што одабирамо овде и 

сад. 

Научна фантастика проширује то 

,овде’ и то ,сад’. 

Шта је вама занимљиво? Неке људе не 

занима ништа осим других људи. Неки 

људи заиста не маре за дрвеће, рибе или 

звезде, није их нимало брига како 

машине раде или зашто је небо плаво; 

они су ексклузивно антропоцентрични, а 

често их њихова религија подстиче на то 

да буду такви. Они неће волети ни науку, 

ни научну фантастику. Као ни све науке 

(осим антропологије, психологије и 

медицине), научна фантастика није 

ексклузивно антропоцентрична. Она има 

у виду и друга бића, и друге видове 

постојања. Може говорити о односима 

између људи - а то је главна тема 
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реалистичне књижевности - али и о 

односима између једне особе и нечег 

другог, на пример, о односима између 

једног човека и неке друге врсте 

постојања, неке замисли, машине, 

искуства, друштва. 

Напослетку, неки људи ми кажу да 

избегавају научну фантастику зато што је 

депримирајућа. Ово је сасвим разумљиво 

ако су, игром случаја, налетели узастопце 

на неколико посткатаклизмичких, 

упозоравајућих прича, или на хрпу 

помодних цвиљења како је све јадно и 

пропало, или се предозирали 

декадентно-метално-панк-

виртуелистичко-црним 

капиталистичким реализмом. Али таква 

оптужба често одражава, чини се мени, 

неку бојажљивост или суморност у уму 

самог читаоца: неповерење у промену, у 

машту. Има много људи који се заиста 

депримирају и уплаше кад буду 

принуђени да размишљају о нечему о 

чему не знају већ све; плаше се да ће 

изгубити контролу. Ако није о стварима 

које су им већ до савршенства познате, 

неће да читају; ако је другачије боје, они 

то мрзе; ако није из ,Мек Доналда’, неће 

ни да пробају. Не желе знати да је свет 

постојао и пре њих, да је већи од њих и да 

ће се наставити и после њих. Историју не 

воле. Научну фантастику не воле. Па, 

дабогда вечно јели код ,Мек Доналда’ и 

били срећни у Рају. 

А сад, пошто сам рекла о људима који 

не воле научну фантастику, да кажем и 

зашто је ја волим. Волим већину врста 

књижевности, из разлога који су 

углавном исти, а не посебни за овај или 

онај жанр. Али оно због чега нарочито 

волим научну фантастику укључује 

следеће посебне врлине: животност, 

пространост и тачност замишљања; 

разиграност, разноврсност и снагу 

метафоре; слободу од конвенционалних 

књижевних очекивања и маниризама; 

моралну озбиљност; духовитост; шљашт 

и лепоту. 

Дозволите да се возим још који трен на 

тој последњој речи. Лепота једне приче 

може бити интелектуална, као лепота 

математичког доказа или кристалне 

структуре; може бити естетска, лепота 

добро урађеног дела; може бити људска, 

емоционална, морална; но, вероватно је 

да ће бити у исти мах и интелектуална и 

естетска и морална. Па ипак, критичари 

и приказивачи научне фантастике и до 

дана данашњег често поступају према 

причи као да је она само излагање 

замисли, као да је у њој излагање 

интелектуалне ,поруке’ све. Овај 

редукционизам веома је неправедан 

према софистицираним и моћним 

техникама и експериментима у великом 

делу савремене научне фантастике, чији 

писци, на пример, користе језик као 

постмодернисти, док критичари касне за 

њима деценијама, чак и не расправљају о 

језику, остају глуви за импликације 

звукова, ритма, понављања, образаца - 

као да је текст само посуда за замисли, 

шећерна облога на пилули. Наивно је то. 

И потпуно промашује оно што ја у 

научној фантастици највише волим: 

лепоту њену. 

 

Ја пишем научну фантастику, а 

научна фантастика није о будућности. 

 

Читава фантастика је метафора. 

Научна фантастика је метафора. 
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Сврха менталног експеримента није да 

предвиди будућност него да опише 

стварност, свет данашњице. 

 

Научна фантастика не предвиђа; она 

описује. 

 

Предвиђање је посао пророка, 

видовњака и футуролога. Није посао 

писца. Посао писца је лагање. 

 

Писци фикције, барем у својим 

храбријим тренуцима, теже истини; да је 

сазнају, говоре, предоче. Али они јој 

прилазе на необичан и заобилазан 

начин, који се састоји од измишљања 

особа, места и догађаја који никада нису 

и никада неће постојати нити се десити. 

 

Основни канон у фантазији је, 

наравно, следећи: можете сами да 

стварате законе, али затим морате да их 

се придржавате. Научна фантастика ово 

префињује: можете сами да стварате 

законе, али унутар извесних граница. 

Научнофантатстична прича не сме да се 

оглуши о оно што је наука утврдила, и, 

као што је Чип Дилејни рекао, не сме да 

пориче оно за шта је познато да је 

познато. А ако то и чини, писац мора 

бити свестан тога, и мора да брани 

слободу коју је себи дао. 

 

Урсула Легвин 

 

 

Фантазија, у свом најбољем издању, 

представља друштвени коментар 

комбинован с врхунском приповедачком 

вештином. Сама фантастична проза, 

смештена у имагинарним световима, 

рефлектује овај наш свет и говори нам о 

нама самима ствари које се морају и рећи 

и разумети. 

 

Фантазија допушта својим читаоцима 

да се нађу на одређеној дистанци од 

прагматичних догађаја свакодневице и 

нуди им јаснији увид у њих. 

 

Као и све добре приче, било савремене 

или традиционалне, оне [фантастичне 

приче] својом фикцијом отварају прозоре 

истини.... Истина допушта многобројне 

могућности – неке о којима нисмо ни 

сањали и друге које једноставно нисмо 

препознали. 

 

Дејан Д. Марковић 

 

 

Човеку је неопходно да осети да живи 

у свету који је у извесним погледима 

мистериозан, да осети да се у њему 

догађају и могу искусити ствари које 

остају необјашњиве, да осети да се све 

што се дешава не може предвидети, као и 

да неочекивано и невероватно припадају 

овоме свету. Тек онда, живот постаје 

целовит. 

 

Карл Густав Јунг 

 

 

Можемо слободно рећи да је задатак 

„Магије“ да хуманизује наша бића, и да 

их испуњава милосрђем према читавом 

човечанству, а не да своје осећаје 

концентришемо и ограничавамо на 

извесну изабрану расу. 

 

Махатма К. Х. 
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Шта је карактеристика мита? Да 

претвара значење и облик! 

 

Ролан Барт 

 

 

Митови су приче које тиме посредују 

између познатог и непознатог. 

 

Мит никада није био потпуно 

напуштен. Наставио је да постоји, жив, и 

да нуди уметност као систем 

посредовања између појединца и 

постојања. 

 

Надин Гордимер 

 

 

Мит је род између бајке и детективске 

приче. 

 

Клод Леви Строс 

 

 

Митолошка решења прошлости – била 

су најстварнија реалност. Мит је давао 

живот, одржавао, судио, на њему је 

почивао породични живот, политика, 

друштво, привреда. 

 

Митологија је интерпретација 

стварности. 

 

Када мит изгуби дејство, све је изгубио. 

Претворио се у прошлост. 

 

Мит је суштина која живи у историји. 

 

Бела Хамваш 

 

 

Фантастичко се одређује у односу на 

реалност, објективну стварност из које се 

издваја, неким њој несвојственим цртама. 

 

Фантастика је књижевност која 

трансцендира стварност. 

 

Ивана Ђурић Пауновић 

 

 

Битна разлика између фантастике и 

НФ-а јесте да је у случају научне 

фантастике он, ма како невероватан био, 

објашњив унутар општеприхваћених 

законитости. Фантастика такав захтев не 

поставља. Из тога следи, да свако 

научнофантастично дело спада у 

фантастику, али да свако фантастичко 

дело (фантасy) није научна фантастика. 

 

Питер Николс 

 

 

Ирационално [фантастично] је свесна 

организација несвесног. 

 

Данило Киш 

 

 

Научна фантастика не само што 

омогућује писцу да креира своју 

сопствену будућност, него му допушта и 

да изнова смисли прошлост. 

 

Брајан В. Олдис 

 

 

Предања се, као и митови, сматрају 

истинитим и у њих се верује као у факта, 

за разлику од приповедака које се 

сматрају фикцијом. Садржај предања је 
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везан за недавну прошлост, за разлику од 

мита који се дешава у давној прошлости 

или приповетке која се одиграва у било 

којем времену. Место дешавања је 

данашње, а свет сличан нашем, за 

разлику од митског дешавања у другом 

свету или приповетке која претпоставља 

било које место. Предање је чешће 

профано него свето, док је мит сакралан, 

а приповетка секуларна. Главни јунаци 

предања су људи, за разлику од главних 

актера митова који су не људи, док су у 

приповеткама заступљене обе врсте ових 

јунака. 

 

Изворно значење појма фантазам 

потиче од грчког phantasma у значењу 

привиђења, а етимолошки доводи у везу 

са именом старогрчког бога сна. Фантаз, 

који је призивао жељене и пријатне 

снове, као и његов брат Морфеј, који је 

омогућавао сневачима да виде учеснике 

сна у људском облику, били су синови 

Хипноса, бога сна, и синовци Танатоса, 

бога смрти. Фантазам је покретач 

стваралачке маште. 

 

Назив бајка потиче од бајати у 

значењу говорити, казивати и 

приповедати, и од бајања које значи 

магијску употребу речи у циљу лечења, 

побољшавања и улепшавања стварности. 

Иако неистинити, митови су нужни у 

образовању. Митско приказивање 

неистинитих догађаја из прошлости има 

оправдања, јер смо, не знајући прошлост, 

принуђени да лажемо. Митови о 

прошлости су начин да измишљањем, 

као дозвољеном и дозираном лажи, 

докучимо оно што не знамо. 

Бојан Јовановић 

Да ли је чудо да нове генерације 

поново откривају научну фантастику, 

поново откривају форме литературе које 

расправљају кроз интуитивну снагу коју 

сваки појединац може да обликују, 

мењају и утичу на њу и победе је, да 

човек може да елиминише и рат и моћ, да 

су чуда могућа, да љубав, ако јој се да 

прилика може да постане водећа снага у 

људским односима? 

 

Дик Ален 

 

 

 Научна фантастика је она врста 

прозног приповедања која представља 

ситуацију која не може настати у свету 

каквог га знамо, већ у оном чије се 

хипотезе заснивају на неким иновацијама 

у науци или технологији или 

псеудотехнологији, без обзира да ли је 

људског или ванземаљског порекла. 

 

Кингсли Ејмс 

 

 

Научна фантастика је права 

социолошка студија о будућности и о 

стварима у које писци верују да ће се 

десити ако се саберу два и два. 

 

Реј Бредбери 

 

 

Као најбоље у себи, НФ је медијум у 

којем је наше јадно уверење да ће сутра 

бити другачије од данашњице, на начин 

који можемо предвидети, али које се 

може претворити у осећај узбуђења и 

предвиђања, које повремено прелази у 

ужас. Постављена између непомирљивог 
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скептицизма и некритичке лаковерности, 

то је par excellence литература која буди 

мисли. 

 

Џон Брунер 

 

 

Главна разлика између фантазија и 

научне фантастике је једноставно та да 

научна фантастика користи један или 

неколико нових постулата и развија 

крајње консистентне логичке последице 

из тих ограничених постулата. Фантази 

ствара правила и то тако иде. Основна 

природа фантазија је: једино правило је: 

начини нова правила и време какво ти је 

потребно! Основно правило научне 

фантастике је поставити основне 

пропозиције, а онда развити складне, 

логичке последице. 

 

Џон В. Кембел Јуниор 

 

 

Научна фантастика се бави ефектима 

промена на људима у стварном свету 

када би он био пројектован у прошлост, 

будућност или далека места. Често је 

повезана са научним или технолошким 

променама и обично укључује ствари 

чија је важност значајна за индивидуалца 

или друштво, често и за цивилизацију 

или расу у опасности. 

 

Џејмс Е. Ган 

 

 

Шта имамо од научне фантастике, 

шта нас тера да је читамо, упркос нашим 

сумњама и повременом згражавању, то 

није ништа другачије од онога што чини 

мејнстрим приче награђиваним, али је 

само другачије изражено. Живимо на 

маленом острву познатог. Наше 

несмањено интересовање за мистерије 

које нас окружују је оно што нас чини 

људима. У научној фантастици се 

приближавамо тој мистерији, не у малим 

свакодневним симболима, већ одједном и 

просторно и временски. 

 

Дајмон Најт 

 

 

Будућност описана у добрим 

научнофантастичним причама мора 

бити могућа по чињеницама или бар 

задовољавајућа. То значи да писац мора 

бити у стању да увери читаоца и себе да 

су чуда које описује стварна и да могу 

постати истина… а све то постане 

варљиво када погледате свет око себе. 

 

Када би ме неко натерао да начиним 

кратак опис разлике између научне 

фантастике и фантазија мислим да бих 

казао да научна фантастика гледа 

унапред у измишљену будућност, док 

фантази, углавном, посматра измишљену 

прошлост. У оба случаја може бити и 

другачије. И једно и друго је могуће, 

можда је понекада и стварно, чак 

инспиративно. Али као што не можемо 

да променимо прошлост и тако не 

можемо да избегнемо промене у 

будућности, само једна од њих може бити 

стварна. 

 

То је све оно о чему пише научна 

фантастика, знате: велика стварност која 

прожима реални свет у којем живимо: 

стварност промена. Научна фантастика је 
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управо књижевност о променама. 

Уствари то је једина врста такве 

литературе која постоји. 

 

Фредерик Пол 

 

 

Најлакши начин да се опише научна 

фантастика је рећи да је то део 

литературног начина који се може 

назвати фебрил. Фебрил је супротност од 

Пасторалног. Али док је пасторално 

утемељено и пуно описивано у 

књижевности, препознатљиво још од 

ране антике, њена тамна супротност још 

није прихваћена, па чак ни именована. 

Ипак супротност је очигледна. 

Пасторална литература је рурална, 

носталгична, конзервативна. Она 

идеализује прошлост и тежи да претвори 

комплексност у једноставност; њен 

централни лик је пастир. Фебрилна 

литература (у којој је сада научна 

фантастика најистакнутији жанр) 

преовлађујуће је урбана, узнемирујућа, 

окренута будућности, тежи едукацији; 

централни приказ је фабер, ковач или 

маљ по старом обичају, али сада развијен 

у научној фантастици, он углавном 

представља креатора ствари – металних, 

кристалних, генетских, па чак и 

друштвених. 

 

Том Шипи 

 

 

Научна фантастика је прича у којој 

људи науче пуно о томе како да живе у 

стварном свету, да посећују нестварне 

светове сасвим другачије од нашег, да би 

на забаван начин у својим мислима 

истражили како би изгледало да су 

ствари другачије. 

 

Брајан Стеблфорд 

 

 

Басне нам показују да људска бића уче 

и упијају идеје и концепте преко прича, 

не преко мајсторских лекција или 

теоријских расправа. 

 

Карлос Руис Сафон 

 

 

Осећање (љубави) према жанру 

[научној фантастици] је трајно и 

непоколебиво (пошто му је извор 

личност). 

 

Научна фантастика склапа слагалицу 

с којом мало ко још покушава да се 

забавља. 

 

Слободан Шкеровић 

 

 

Бајке се пре свега читају и пишу како 

бисмо остали искрени према самима 

себи, како бисмо преузели живот у своје 

руке, како би нас научиле да истина 

побеђује, иако то није увек тако у 

стварном животу. Бајке нам уливају наду 

– лепршаву наду са крилима - танушну и 

ломљиву, али зачуђујуће снажну и 

истрајну. 

 

Зашто толико волимо фантастику? 

Зато што нам проширује хоризонте 

замисливог. А ви? Које је ваше омиљено 

НФ средство за отварање мозга? 
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Научна фантастика је реалистична 

спекулација о могућим будућим 

догађајима, темељена само на 

одговарајућем знању о стварном свету, 

прошлом и садашњем, и на темељном 

разумевању природе и значаја научне 

методе. 

 

Фантастика је немогуће учињено 

вероватним. Научна фантастика је мало 

вероватно учињено могућим. 

 

Непознати аутор 

 

 

Некада давно, када су животиње 

говориле, а реке певале и када је свака 

потрага била вредна уложених напора; 

некада, када су змајеви још увек бљували 

ватру, а госпе биле лепе и када би 

честити младић добра срца и позамашне 

среће увек могао да задобије принцезу и 

пола краљевства – бајке су тада биле 

намењене одраслима. 

 

Нил Гејман 

 

 

Понекад нам се чини да више нема 

змајева на свету; да више нема витезова, и 

да више ниједна принцеза не лута 

тајанственим шумама и својим осмехом 

очарава јелене и лептире. 

Понекад мислимо да живимо у 

времену без граница, без пустоловина; да 

је судбина негде далеко, с оне стране 

обзорја и да су сјајне утваре одавно 

одјахале, да се више никада не врате. 

Веома ми је драго што нисмо у праву. 

Не само да су принцезе, витезови, 

чаробњаци и змајеви, тајне и 

пустоловине свуда око нас, већ 

представљају једину истинску стварност 

овога света! 

 

Ричард Бах 

 

 

„Права“, традиционална научна 

фантастика пише о ономе што се 

логично може објаснити научним 

принципима, док се нова, реформисана 

научна фантастика базира на полету 

маште. Међутим, све то нема велику 

важност; важно је шта писац хоће да каже 

и да ли се то чита. 

 

Шинићи Хоши 

 

 

Научна фантастика показује такву 

способност асимилације других жанрова 

да можемо с правом рећи да спада у 

најобухватније и најсложеније књижевне 

врсте данас. 

 

У фантастици јунак је по правилу 

високо индивидуализован и сусрет са 

оностраним, односно натприродним 

појавама, мора да искуси сасвим сам. 

Последице таквих сусрета сноси, такође, 

сам, па његов тријумф или пак трагедија 

остају сасвим индивидуална ствар. У 

научној фантастици (у приповеткама не 

увек, али у роману по правилу), од 

судбине појединца-јунака зависи судбина 

читаве људске врсте. Јунак, додуше, може 

деловати сасвим сам, али оно што уради 

пресуђује свима. У том погледу 

научнофантастични роман показује 

изразиту сличност са митом, чији је 

главни лик увек представник колектива. 
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И предање и научнофантастични 

роман су творевине које настоје да на 

рационализован начин испуне празнине 

у човековом познавању света. Начин на 

који  то чине није лишен парадокса. И 

један и други облик оперишу, наиме, 

потпуно неемпиријским садржајима. У 

предању су то бића попут вештица, 

тролова, патуљака, које ова форма 

настоји да на један заиста рационалан и 

систематичан начин интегрише у 

емпиријски људски свет. Ова суштинска 

интенција предања у пуној мери 

карактерише и научну фантастику. Оно 

што је у њој заиста узбуђујуће и што 

најчешче и заузима централно место у 

структури дела није научна основа или 

фасцинација техником, него управо 

сусрети са бићима са других планета, 

интелигентне машине или пак 

манифестације неких сасвим непознатих 

моћи. У емпиријској равни, и у равни 

научног мишљења, ово су појаве истог 

ранга као и поменута бића из предања. 

 

Обрасци традиционалне фантастике 

обновили су се, али у савременом виду, и 

то у жанру где њихова појава на први 

поглед изгледа парадоксална - научној 

фантастици. Научни приступ свету и 

технологизована околина изгледају као 

неповољна средина за обнову 

метафизике. Но по чудној законитости 

прожимања супротности, баш је научна 

фантастика данас онај жанр који 

најдоследније следи премисе бајке и 

предања - премисе о постојању 

нуминозног и необјашнивог света - и 

тиме практично, усред храма науке 

заснива чисту метафизику. 

Горан Бојић 

Митологија се не своди на то да нам 

омогућава да побегнемо из овог света, већ 

нам пружа могућност да живимо у њему 

пунијим животом. 

 

Мит говори о непознатом; он говори о 

ономе за шта, испрва, немамо речи. 

 

Целокупна митологија говори о некој 

другој равни која постоји напоредо са 

нашим сопственим светом и која га, у 

неком смислу, подржава. Веровање у ту 

невидљиву, али моћнију стварност, која 

се понекад назива светом богова, основна 

је тема митологије. 

 

Митологија је смишљена да би нам 

помогла да се носимо с тешко решивим 

недаћама. Она је човеку помогла да 

пронађе своје место у свету и да се 

оријентише на прави начин. 

 

Мит је, на неки начин, био догађај који 

се некада збио, али се збива и у свим 

временима. Због нашег строго 

хронолошког погледа на историју, ми 

немамо реч за такав догађај, али је 

митологија врста уметности која указује 

на оно што је изван историје, што је у 

људском искуству безвремено, а тиме нам 

помаже да искорачимо из хаотичног тока 

случајних догађаја и да назремо само 

срце стварности. 

 

Као и роман, опера или балет, мит је 

привид; реч је о игри која преображава 

наш фрагментарни, трагични свет и која 

нам помаже да назремо нове могућности 

тако што питамо ,,шта ако?“ - а то питање 

подстакло је и нека од наших 
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најважнијих открића у филозофији, 

науци и технологији. 

 

Митологија често настаје из дубоке 

забринутости због, у суштини, 

практичних проблема који не могу да се 

реше применом чисто логичких 

аргумената. 

 

Мит нам говори шта треба да учинимо 

ако желимо да постанемо целовита 

личност. Свако од нас мора да буде јунак 

у неком тренутку свог живота. 

 

Карен Армстронг 

 

 

Тко се иоле бавио студијем митологије, 

знаде, да је на жалост наша славенска 

митологија у својој цјелини скуп малоне 

сасвим несувислих нагађања, једно поље 

рушевина, из којега као усправни 

ступови вире баш само имена. 

 

Ивана Брлић-Мажуранић 

 

 

Фантастична књижевност је посебна 

књижевна врста у којој је машта 

апсолутни господар. 

 

Маријан Машо Миљић 

 

 

Магична привлачност страве 

неодољива је. 

 

Аднадин Јашаревић 

 

 

Измишљам нестварне страхоте да не 

бих поклекнуо пред оним што ми 

показује стварност око мене. 

 

Писање научне фантастике је 

удаљавање од имагинарног да би се 

[писац] приближио новој стварности у 

току њеног рађања. 

 

Писци научне фантастике, бар они 

најбољи међу њима, нуде из прве 

дефиницију атипичних светова одакле је 

немогуће изаћи ако се претходно не реше 

њихове једначине. Они позивају читаоца 

да се понаша према правилима тих 

светова, што значи да се мења. 

 

Читалац/гледалац је одведен на 

чудесно место збивања, једини простор 

где могу да се разреше противречности 

које су саставни део новог обликовања 

стварности која му се предочава. 

 

Мене управо надахњује простор с оне 

стране, јер он представља можда кључ за 

нашу будућност, без сумње отварање 

према новим видовима стварности, 

свакако метод за побољшање наших 

сазнања о целокупном свету који нас 

окружује. 

 

Чин писања научне фантастике 

посматра се као спонтани рефлекс 

извесног броја људи суочених са 

склерозом савремене културе која није 

кадра да прихвати своје сопствене 

промене. 

 

Научна фантастика представља 

идеалан начин истраживања, јер она 

омогућава непредвидљиво увођење на 
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једно исто место свих појмова и њихову 

експерименталну обраду у циљу 

уклањања културолошке јаловине која 

нас обавија са свих страна. 

 

Уводећи по први пут полугу 

технологије у прастаре токове 

романескног приповедања, пионирима 

научне антиципације је као једино 

прибежиште остајала област чудесног. За 

њих је било важно да прикажу механизме 

преображаја стварности користећи се 

привидом, али не дирајући у срж 

свакодневног. Тако су ликови из дела 

Велса или Верна сусретали суперхероја 

Кавора или Нема који су их полако 

уводили у средиште неке хипотезе 

реалности извучене из научних 

достигнућа тог времена, на исти начин 

на који се уклапају приче из „Хиљаду и 

једне ноћи“. Вешто изводећи тај 

опсенарски трик, они се нису удаљавали 

од традиције. Читалац је знао да око њега 

постоји један нормалан свет у који може 

да се врати ако га обузме вртоглавица. 

У одређеном тренутку књижевне 

историје, када су извесни писци већ били 

обузети жељом да разбију неке окове и 

предност дају истраживањима у области 

форме, пионири научне фантастике су 

пре свега настојали да дају нови полет 

овешталим тамама. Користили су 

најјаснији начин писања, најбезличнији 

стил, у жељи да њихов покушај буде што 

очевиднији. Генерације које су касније 

дошле, само су наставиле да понављају ту 

исту схему, доводећи је постепено до 

класицизма. Тај процес враћања уназад 

прекинули су, на сву срећу, побуњеници 

педесетих година, Стерџен, Шекли, 

Браун, Пол, Ван Воукт, Катнер, Кларк, 

обнављајући научну фантастику и дајући 

јој онај новаторски карактер који није 

никад ни смела да изгуби. 

 

Филип К. Дик је рекао следеће: 

„Научна фантастика је мета-свет који 

окружује једно мета-човечанство, то је 

нова димензија нас самих и проширење 

читаве области наше стварности, она с те 

тачке гледишта на зна ни за какве 

границе.“ 

Управо под дејством једне нове 

ситуације може доћи до буђења 

инспирације која ће довести до рађања 

нових унутрашњих галаксија, какве нам 

се понекад предочавају на најудаљенијим 

рубовима сазнања. 

На том стадијуму, научна фантастика, 

више него књижевност будућег, постаје 

књижевност могућег. Будућности које 

она описује не морају нужно да буду у 

процесу дозревања, оне не морају да буду 

у непосредној вези са нашим развојем да 

би пробудиле наше интересовање, али 

морају да садрже ту чињеницу, ту нову 

идеју која им обезбеђује експлозивну моћ. 

На тај начин може да се успостави 

дијалог са читаоцем који не пролази кроз 

историју, који излази из оквира 

колективног памћења и напаја се 

непосредно на праизвору творевина 

маште које су успоставиле наше друштво: 

колективном несвесном. Тада, под 

дејством одјека, долази до оног великог 

,,праска“ имагинарног о којем сам 

малочас говорио. 

 

Речи великог броја данашњих 

мислилаца о нереалности стварног света 

подразумевају да су наша друштва 

склона паду, да су основе на којима 
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почивају ослабљене нашим сопственим 

деловањем и да будућност човека захтева 

глобално обнављање имагинарног. 

Научна фантастика је ту да обави тај 

огроман посао преструктурирања који 

нас очекује да бисмо постали способни да 

преузмемо своју будућност, који треба да 

нам помогне да сломимо оклоп 

цивилизације који нас спречава да се 

развијемо. Старе хуманистичке светиљке 

које нам осветљавају пут, угашене су. Ми 

треба да у најскоријој будућности 

изведемо велике промене у процесу 

претварања у речи наших појмова и 

наших жеља. 

Научна фантастика није створена с 

циљем да раскида окове књижевности, 

већ да на други рок раскине окове нашег 

старог света. 

 

Филип Кирвал 

 

 

Многи не вјерују да је могуће, али јест, 

могуће је заљубити се у таму. Понекад је 

у њој љепше живјети, колико год 

морбидно то звучало, јер тмина зна 

дотакнути душу на другачији начин, 

донијети тугу, а у њој је могуће уживати. 

То је својеврсни бијег из стварности, 

данашњице која затупљује својом 

глупошћу и монотонијом. Неки су 

рођени као љубитељи мистике и таме, то 

је њихова животна нит, мрачна спона 

између два свијета – стварности и маште. 

Моје биће станује у стварности, међутим 

ум увијек путује међу границама 

свијести. Вољети таму не значи живјети у 

сјени, значи разумијевати на другачији 

начин. 

 

Понекад треба сјести у самоћи и 

уживати у тами, јер и она лијечи; само 

оне ријетке. 

 

Марио Ловрековић 

 

 

Јунак [научнофантастичне 

приче/романа] у својој Потрази, попут 

хероја из бајке, одлази у чаробна и 

опасна места како би излечио свет и 

самога себе. 

 

Милош Јоцић 

 

 

И као производ маште бајке су 

драгоцене за упознавање једног народа, 

јер је он избором предмета свог маштања 

истовремено показао шта му недостаје и 

чему тежи. 

 

Поред живота народа о којем нам 

причају, и саме бајке имају свој живот: и 

оне се рађају, мењају, живе и умиру. 

 

Слободан Петковић 

 

 

Термин „научна фантастика“ није 

постојао до тридесетих година прошлог 

века, када се појавио у палп часописима. 

Први успешни, потпуно НФ палп 

часопис, био је Hugo Gernsbacks Amazing 

Stories који је почео да излази 1926. одине. 

Међутим, научна фантастика је често 

објављивана и пре тога, а често су је 

писали угледни књижевници. Заправо, у 

првим бројевима Амазинга објављени су 

сви „научни романи“ Х. Г. Велса, чудесни 

путописи Жила Верна, као и многе Поове 
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приче. Брајан Олдис је првим НФ 

романом прогласио Франкенштајна Мери 

Шели. Х. Брус Френкин убедљиво је 

тврдио да је сваки већи амерички писац у 

19. веку, од Хоторна до Мелвила и Твена, 

писао приче које бисмо данас сматрали 

научном фантастиком. 

Гернсбеково спајање научне 

фантастике и палпа довело је до 

стварања нове културе и ad hoc 

критичарских стандарда за НФ. Пре тога, 

сваки аутор је стварао жанр према себи. 

После Гернсбека, а нарочито после Џона 

В. Кембела и повећања броја 

обожаватеља, расправе о дефиницијама 

НФ-а, о томе шта чини добар, а шта лош 

НФ, веродостојности, техникама, 

специјализованим издавачима, 

конвенцијама, као и причама које су се 

надовезивале једна на другу, постали су 

знаци распознавања жанра. Када је Марк 

Твен писао свој роман Јенки на двору краља 

Артура, није морао да проучава историју 

таквих приповести. До 1955. године таква 

прича би у НФ часописима морала да 

прође постројавање активне заједнице 

захтевних уредника као што су Кембел, 

Х. Л. Голд или Ентони Бушер, 

проницљивих критичара попут Џејмса 

Блиша и Дејмона Најта, и фанатичних 

читалаца који су прочитали мање-више 

сваки роман о путовању кроз време икада 

написан. У периоду од четрдесет година 

развио се осећај за НФ жанр. Дејвис 

сугерише да се ова заједница може 

дефинисати путем „гомиле лабаво 

повезаних маркетиншких техника 

(укључујући посебно место у књижарама 

и у оквиру издавачких едиција), 

заједнице критичара (као што су 

жанровски специјализовани новинари и 

награде) и унутаркњижевне утицаје 

(укључујући избор сопственог пута и 

подстицај у смислу: ‘могу ја то боље’)“. 

Ова целокупна гето култура настала је и 

утврдила се ван пажње мејнстрим 

канона. 

То је довело до укрштања. Џон Клут је 

описао ,,тврду“ научну фантастику као 

идиом који се бави светом као проблемом 

који треба решити, због користи“. 

Истина је да је чак и на врхунцу „златног 

доба“ палпа постојао НФ који није био 

„кембелијански" (који је, на пример, 

доживљавао свет као простор 

ескапистичких авантура), али су у самом 

гету, канонима који су прописивали од 

чега се састоји ,,добра“ научна 

фантастика, доминирале формулације 

као што је строга екстраполација, научна 

прецизност, једноставна проза, поуздани 

наратори, јасно разграничени зликовци и 

хероји, дефинитивни закључци, 

позитиван однос према будућности и 

веровање у рационалност универзума. 

Међутим, чак ни четрдесетих и 

педесетих година ове одреднице нису 

биле општеприхваћене. Шездесетих се, 

прво у Великој Британији, а потом и у 

Сједињеним Државама, појавио нови 

талас научне фантастике, нова 

генерација аутора који су увели методе и 

елементе књижевног модернизма у НФ 

(Џон Брунер је адаптирао Дос Пасоса, на 

Брајана Олдиса је утицао Џојс). 

Припадници ове генерације били су 

студенти енглеског језика, али и 

инжењери. Покренут је први научни 

часопис: Extrapolation and Science Fiction 

Studies. Дејмон Најт је основао Milford and 

Clarion workshops и The Science Fiction 

Writers of America, чији је циљ, бар у 
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почетку, било побољшање квалитета 

писаног НФ-а, али и да као пословна 

организација заступа писце научне 

фантастике. 

Тако је раних седамдесетих Дуга 

гравитације из угла новог таласа могла 

бити дефинисана као научна фантастика 

(као фантастика у којој наука - 

балистика, статистика - и технологија - В2 

ракете - играју важну улогу), чак иако се 

не дешава у будућности, не садржи 

авантуристичку причу, јунака којем 

можемо да се дивимо или јасан расплет. 

Према стандардима формираним у 

оквирима палп традиције Пинчонов 

роман не делује као НФ, али ти су 

стандарди до 1970. године преиспитани, 

иако још увек не потпуно одбачени, 

унутар НФ гета. 

 

Чини нам се да је расцеп између 

мејнстрима и научне фантастике пре 

привидан него стваран. У његовој основи 

налази се проблем дефинисања жанра, 

било ког. Овом речју означава се много 

тога, и многа значења су међусобно 

супротстављена. Неко га користи као 

комерцијални термин, други га схватају 

као уметнички. Да ли је дефинисан 

формом, стилом или темом? Или можда 

свим овим заједно? Да ли је део ауторове 

визије која се помаља док му прсти 

витлају над тастатуром, посебна 

страница издавачевог пролећног 

каталога, или очекивање читатељке док 

чита прву реченицу нове приче? Ако је 

научна фантастика жанр, зар није то и 

мејнстрим, макар био дефинисан само 

својим супротностима? Зар не бисмо 

могли рећи да је мејнстрим онај жанр 

који не садржи ванземаљце, вампире, 

каубоје, детективе или романтичне 

хероине? Осим ако их садржи. 

Онима који се опиру идеји да је 

мејнстрим жанр, предлажемо да 

претраже полице локалне књижаре, јер 

ако мејнстрим није жанр, онда нужно 

мора да обухвати најразличитије врсте 

прозе: љубавни роман, авантуристички 

роман, хорор, трилер, крими роман и, да, 

научну фантастику. 

 

Научна фантастика пре палп НФ-а 

често је била смештена у садашњост. 

Франкенштајн Мери Шели, Поове НФ 

приче, чак и већина Велсових дела 

смештени су у ауторову садашњост, а 

укључују неку врсту фантастичног 

уплива, оправданог технологијом или 

науком - Наутилус капетана Нема, 

Велсова инвазија са Марса. Тек у палп 

часописима будућност постаје омиљено 

поље научне фантастике. Целокупан 

имиџ НФ-а произилази из те будућности 

- филмови „Ратови звезда“ стварају 

фетиш од оживљавања елемената палп 

магазина из тридесетих, као што су 

роботи, ванземаљци, и пре свега 

путовање кроз време. Необично је што је 

постала доминантна у популарној 

култури, док се књижевни НФ померао 

све ближе садашњости. 

 

Џејмс Патрик Кели и Џон Кесел 

 

Магична реалност рађа се у тренутку 

када се у једном реалном контексту 

појављује једна друга реалност, која је, 

иако фиктивна, бар на изглед заоденута 

толиким детаљима да на крају постаје 

аутентичнија од првобитне стварности. 

Радоје Татић 
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Мит није идеалан појам и није идеја, 

нити појам. То је сам живот. 

 

Мит није идеално биће него животно 

опажана и стварана, тварна реалност и 

телесна, до животности телесна 

стварност. 

 

Мит је симбол живота. 

 

Алексеј Лосев 

 

 

Књижевни обликоватељи 

фантастичне зоологије преносе 

интересовање читалаца са спољашњег на 

унутрашње. Њихово измаштано 

описивање онога што колеба, а не онога 

што у таквом делу очекује да нађе, 

стратегијом приповедања, читаоца као 

човека погађа, он као човек подноси, јер 

се књижевном лику дешава, што све 

скупа спада у подручје човековог етичког 

и антрополошког одређивања, боље 

речено, прихватања ирационалних 

изазова властите судбине… Не отвара ли 

такво премошћавање јаза између природе 

и човека могућност излаза из тамнице и 

ослобађања човека новим отеловљењем? 

 

Пишчево главно настојање је коначно 

укључење ауторске „интервенције“, тзв. 

наравоученија, сведеног на објашњење 

поруке по којој басну ваља разумети. У 

ствари, представља појаву или 

образложење аутора читаоцу у њеном 

превасходно васпитно-дидактичком 

смислу, непосредовано сведочанство 

моралне свести, неспутане по 

значењским равнима текста, уметничког 

набоја високих патријархално-

хришћанских и универзалних вредности. 

Тај моменат ауторског резимеа приче је у 

ствари видљива форма пишчевог стајања 

иза сопствених ликова, форма 

хуманистичког солидарисања са 

њиховим драматичним трагањем за 

позитивним вредностима у сваком 

погледу. 

 

Приповедање нечега што је у суштини 

нестварно (да звери говоре међу собом и 

са људима) одлика је басне као жанра, од 

почетка неприметно запостављеног 

фантастичног дискурса под притиском 

текстовног ентитета дидактичности. 

 

Саша Хаџи Танчић 

 

 

Фантастичко за савременог човека 

само је један између стотину начина да 

види свој сопствени одраз, своју 

сопствену слику. 

 

Ж. П. Сартр 

 

 

Бајка је најверније огледало људске 

природе. 

 

Донато Каризи 

 

 

Да би прича заиста држала пажњу 

детета, потребно је да га забави и да му 

пробуди радозналост. Међутим, да би 

обогатила његов живот, она мора да 

пробуди његову машту; да му помогне да 

развије свој интелект и да разјасни своја 

осећања; да буде у складу са његовим 

стрепњама и тежњама; да у целости 
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омогући препознавање његових 

потешкоћа, док истовремено указује на 

решења проблема који га узнемиравају… 

У свим тим и многим другим аспектима – 

ништа у тој мери не обогаћује и не 

испуњава дете као фолклорна бајка. 

 

Из бајки се може више научити о 

унутрашњим проблемима људских бића 

и о исправним решењима за њихове 

потешкоће у било ком друштву, него од 

било какве друге приче коју дете може да 

разуме. 

 

Бајке носе битне поруке за свесни, 

предсвесни и несвесни ум. 

 

Детету је потребно морално 

образовање... ту врсту смисла оно 

открива уз помоћ бајки. 

 

Бајке преносе детету поруку да је 

борба против тешкоћа у животу 

неизбежна. 

 

Бруно Бетелхајм 

 

 

Фантастика у својој језгри има једну 

врло темељну претпоставку: магија 

постоји у било којем свету у којем је аутор 

одлучио да постави причу. 

 

Д. М. Букер 

 

 

Универзализам, општост и 

непроменљиви поредак света не 

нарушава се у бајци појавом чуда, 

штавише чудо најчешће има функцију да 

оно што је „искочило из зглоба“ врати на 

своје место, да све поново доведе у стање 

првобитне равнотеже. 

 

Бајка, као профанисани мит, јесте 

заустављање света и одређених датости; 

прекорачења датости, која су омогућена 

појединим јунацима, увек су у служби 

враћања на постојеће датости. 

 

У бајкама јунаци много могу, али не 

могу да мењају свет. Враћањем на старо, 

познато и добро, бајка никад не доводи у 

сумњу његове вредности, стога је 

доминантна особина њених јунака и 

победника упорност и стрпљивост са 

којом они гурају свој животни камен, док 

се свака креативност, радозналост, 

непоштовање правила строго кажњава. 

 

Без обзира на своју гипкост и појавну 

разноликост, долазећи из безвремена-

свевремена, ниоткуда и одасвуда, нудећи 

опште и универзално, одувек постојеће и 

немењајуће, бајка, и истина о свету коју 

она открива, прихвата се, и једино се 

може прихватити, без питања, недоумица 

и сумњи. 

 

Бајка не признаје издвојеност, 

индивидуалност, једност, у њој је све 

помирено, сводљиво, уравнотежено, по 

себи разумљиво. Помањкање објашњења, 

оправдања или мотивације за одређене 

догађаје и поступке покрива се 

сверешавајућом капом да објашњења 

нису ни потребна, да су ствари такве зато 

што су такве, и да их, као такве, читалац 

треба и да прихвати. Читаоцу (слушаоцу) 

дата је могућност препознавања, 

уклапања и потчињавања. 
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Иако редовно говори о добру и злу, 

бајка зло минимизира и прикрива на тај 

начин што га измешта изван људске 

заједнице (као неку нељудску и 

надљудску силу) или се, кад су у питању 

људи, бави његовим спољашњим и 

споредним манифестацијама (Ивица и 

Марица, Царево ново одело). С тим у 

вези, бајка готово никада не говори о 

духовним већ само о физичким патњама 

оних који су се нашли на удару зла 

(Пепељуга, Ивица и Марица). 

 

У сликању супротности (без обзира на 

општу истину, која је својеврсни мит о 

бајци, да добро побеђује зло) бајка 

читаоца често оставља без решења у 

ситуацијама када је, из било ког разлога, 

незгодно направити избор, јер он 

нарушава равнотежу постојећег света. 

 

Фантастична прича је свако књижевно 

дело које садржи иреалне и чудесне 

елементе, привиђања, визије страха и 

будућности, почевши од бајке па до 

научно фантастичне приче. 

 

Фантастична прича је начин 

приповедања у којем писци покушавају 

да одгонетну свест и подсвест детета, 

однос његове подсвесне манифестације 

које настају као рефлекси на објективну 

стварност. 

 

Фантастична прича је тип 

приповедања где се искривљује не само 

стварност, него и речи и људи и догађаји. 

 

Старија по постанку, сматра се да је 

припадала свету детињства и у време 

када књижевности за децу није ни било, 

бајка је и данас једна од најпопуларнијих 

и најзначајнијих врста у књижевности. 

Порекло фантастичне приче изводи се из 

бајке; фантастична прича се понекад 

истиче као њена млађа подврста. 

 

За бајку се везује појам чудесно, „оно 

што не може бити“, а за фантастичну 

причу категорија фантастичног, сродног 

значења. Извесни аутори фантастично 

третирају као невероватно, али не и 

немогуће, већ само човеку недоступно и 

неухватљиво. 

 

И чудесно и фантастично се у 

критичкој литератури најчешће користе 

за означавање својства неког лика или 

догађаја као натприродног, немогућег, 

обележеног чудом, али неки аутори виде 

разлику у природи и карактеру чудесног 

у бајци и фантастичној причи, које се, у 

првој, појављује у облицима 

натприродних бића која не припадају 

овом свету, као што су аждаје, дивови, 

патуљци, змајеви, док је у другој 

натприродно отелотворење човекових 

снова и жеља, сањарења и халуцинација. 

 

Суштинску разлику између бајке и 

фантастичне приче Роже Кајоа види у 

томе што се „свет бајке и стварни свет 

узајамно прожимају, без икаквих тешкоћа 

и конфликата“, а и други аутори 

разликовање бајке и фантастичне приче 

заснивају на измешаности и јединству 

реалног и иреалног у бајкама, насупрот 

њиховој раздвојености у фантастичној 

причи. 

То се нарочито огледа у односу 

њихових јунака према појави 

натприродног (чуда): ако се чудо 
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прихвата без унутрашње побуне, сумње 

и неверице, као могуће (алтернативна 

реалност) – оно се категоризује као 

чудесно (бајка); ако се, пак, оно не 

прихвата и одбацује, ако се са појавом 

чуда јави недоумица, забуна, страх, отпор 

и агресија јунака – одређује се као 

фантастично (фантастична прича). 

Овакво разликовање може вредети само 

између бајке и фантастичне приче за 

одрасле (и то оне у којој се натприродно 

појављује као зло, монструозно и 

застрашујуће), док се у фантастичној 

причи за децу чудо готово редовно 

прихвата као могуће, природно и 

жељено. 

 

И бајка и фантастична прича за децу 

подводе се под један кров, своде се на 

исто – и једна и друга прибегавају 

иреалности да би се боље приказала 

реалност. 

 

Бајка води порекло од мита, а 

преображавање мита у бајку било је 

праћено деритуализацијом и 

десакрализацијом, слабљењем строге 

вере у истинитост митских догађаја, 

развојем социјалног на рачун космичког, 

замењивањем митских јунака обичним 

људима (најчешће обесправљенима), 

супституцијом митског времена 

неодређеним, слабљењем и губљењем 

етиологичности, трансформацијом 

интересовања са колективних на 

индивидуалне судбине, 

демократизацијом која се манифестовала 

у појави шале, хумора и ироније у 

сферама озбиљности и патетике. 

Фантастична прича настала је даљом и 

радикалнијом демитологизацијом саме 

бајке, потресањем утврђених истина и 

смислова које је она нудила, али у њеном 

уобличавању значајна су и искуства 

реалистичке књижевности, а посебно 

романтичарске и неоромантичарске 

тежње модерне књижевности за 

стварањем нове „митологије“, не више 

опште већ индивидуалне, која исијава 

чудесним и трансцендентним у 

супротстављању појединца и његовог 

духовног света безличној, рационалној, 

механичкој и крутој стварности. 

 

За разлику од бајке, која је 

натприродно и чудесно користила (по 

узору на мит) у објашњавању и тумачењу 

стварног живота, фантастична прича 

своја измишљања и измаштавања 

користи у циљу критичког сагледавања 

реалности. У том смислу фантастична 

прича се обрачунава са бајком и старим 

митовима, али и са митовима који су 

резултат новог времена, речју, са свим 

што је укалупљено, укочено, 

петрифицирано. 

 

Док бајка, напуштајући стварни свет и 

одлазећи у сфере чудесног и 

непостојећег, не потреса нимало смисао и 

логику реалности, не угрожава сигурност 

и извесност постојећег, фантастична 

прича својим „бекством од стварности“ 

чини побуну против детерминизма, 

чврсте логике, проверених и вечних 

истина; док бајка штити постојеће стање, 

кочи преображај и све своди на 

непроменљиви прототип, фантастична 

прича уклања границе, отвара просторе 

недосегнутог и слободног. 
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Фантастична прича користи немогуће, 

натприродно и измишљено да би детету 

читаоцу показала да поредак ствари у 

свету није вечан и да смисао борбе није, 

као у бајци, очување датог поретка или 

поновно успостављање равнотеже, ако је 

поредак нарушен, већ, напротив, 

стварање неравнотеже која, у крајњем 

циљу, има промену постојећег стања. 

 

Фантастика и прекорачење датости у 

служби су стварног прекорачења 

датости, у функцији откривања 

потенцијала који се крију у деци, 

могућности да не буду само посматрачи 

и пасивни учесници у животним 

збивањима док не порасту, док не 

постану одрасли. 

 

Фантастична прича би да промени 

свет или бар да изрази сумњу у ваљаност 

његовог устројства. Она је од бајке ближа 

уметности и поезији, јер је упућена на 

трагање за неотуђеним смислом ствари. 

 

Иако су понекад фантастични ликови 

двојници бајковитих, они се од својих 

прототипова разликују што изражавају 

критички однос модерне књижевности 

према животу. 

 

Критички се односећи према 

ограничењима стварног света, 

фантастична прича се не супротставља 

само бајци као форми која се са светом 

слаже, већ и свеукупној књижевности за 

децу (и реалистичкој), која обилује 

митовима, окамењеним и стереотипним 

представама - коначно, читаво детињство 

као царство среће и безбрижности 

свеопшти је мит, који се у књижевности 

за децу упорно брани од подривања и 

дела која о детињству говоре на 

другачији начин. 

 

Фантастичне приче омогућавају 

својим јунацима и својим читаоцима да 

искоракну из ограничености и 

ограничења реалног света, да превазиђу 

достигнуто, да се не мире са постојећим. 

 

Уметничка бајка, односно бајковита 

прича, потребна је деци колико и 

одраслима, као вид задовољења базичних 

потреба које је човек од освита историје 

уносио у генетски код. У подсвести 

човека, без обзира које је расе, вере или 

економског статуса, створени су 

затамњени простори, који се осветле 

истог тренутка кад прави надражај 

пробуди исконски зов земаљског Раја, 

који свако, као праслику, носи у сећању и 

жели поново да оствари. 

 

Предраг Спасојевић 

 

 

Замишљајући шта би све могло да се 

догоди, можемо боље да разумемо шта се 

догађа. 

 

Када после читања затворимо научно 

фантастични роман, више не видимо 

ствари на исти начин. 

 

Морис Ренар 
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  ХАИКУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мој корен је у земљи, 

мада се слободно крећем. 

Таитирија упанишада 

 

 

Свето није само под 

сводовима окађених 

цркава… свето је, још више, 

под куполама отвореног 

неба, у шуми и висоравни, 

на мору и у пољу, у хладу 

храста и мирису лаванде, 

свето је тамо где душа 

клечи не у мучној покори и 

молби, него у смерној 

радости и захвалности. 

Лаза Лазић 
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Хаику, једна од најкраћих поетских 

форми, најомиљенија је лирска врста у 

Јапану (традиционални жанрови танка и 

вака, метрички чврсто уређени). Може се 

исписати као синтаксичка целина и у 

више стихова, мада се раније тај исказ 

саопштавао само у једном стиху од 17 

слогова. Хаику се формирао као 

самосталан жанр онда када се као 

„отварајући стих“ (хоку) издвојио из дуже 

песме (хаикаи), која се, опет, као 

„ланчани низ“ стихова (хаикаи но ренга, 

који започиње један, а довршавају други 

песници), неговала нарочито у 16. веку. 

Термин хаику уведен је тек пред крај 19. 

века, када је Масаока Шики извршио 

реформу хаикаки традиције и хаикаи 

поезије као старомодног модела. 

Из хаикаи но ренга издвојила се најпре 

реченица саопштена првим стихом 

(маеку), која је могла бити графички 

сложена у три реда, с распоредом слогова 

5, 7, 5, (како се данас махом и исписује 

хаику). Допуњујући стих (цукеку) 

обухватао је исказ у два реда, од којих је 

сваки садржавао по 7 слогова. 

Комбинацијом маеку и цукеку добијала 

се потпуна танка или вака поема. Танка је 

дакле поетска форма која је вековима 

била главни представник класичне вака 

поезије, а која је данас, уз хаику, 

најпопуларнија поетска форма у Јапану. 

Састоји се од пет стихова сложених у 

основном метричком ритму 5: 7: 5: 7: 7, тј. 

од 31 слога. Прва три стиха се зову 

„горња строфа“, а задња два стиха „доња 

строфа“. У грађи слична сонету, танка у 

антитетичком облику озражава теме 

љубави, жалости, среће. „Горња строфа“ 

често постаје хаику или хоку песма. 

Поред основне версификационе 

структуре хаику песме: 5: 7: 5 постоје 

такође стихови са такозваним „сувишним 

слоговима“ и „недовољним бројем 

слогова“. Има стихова са паузом 

(дијарезом) и без „паузе“. Дијареза је 

обично на крају првог, или на крају 

средњег стиха. Што се садржине тиче, 

постоје стихови где се пауза у смислу 

поклапа са паузом форме, али постоје и 

стихови са цезуром без прекида смисла. 

Када је пауза форме у средини стиха, 

предах у смислу се поклапа са њом. 

Неизоставна је и примена кигоа (сезонске 

речи којом се именује или само сугерира 

годишње доба на које се песма односи). 

На поетичко устројење хаикуа, поред 

Мацуо Башоа, врхунског хаиђина (чије су 

хаику песме најјезгровитији израз зен-

будистичке филозофије), који је настојао 

да оствари поетски ефектан спој 

тренутног и вечног, знатно је утицао 

Уеђима Оницура, песник који је сматрао 

да хаику мора бити „средство за 

изражавање макотоа“, односно 

изражавање искрености, истине, 

поштења. Мацуо Башо је разликовао три 

врсте хаикуа – високи, средњи и ниски. 

Овај последњи је био намењен за 

разоноду публике и, свакако, настајао је у 

доколици. У средњем и високом хаикуу 

редовно мора бити симболике, иако 

песници настоје да властите емоције или 

идеје саопште индиректним путем. 

Међу естетским својствима, до којих је 

Башо нарочито држао, у добром хаикуу 

треба да се нађу саби, шиори и хосоми. 

Саби се тиче лепоте песме и означава 

њену „боју“, а затим означава 

усамљеност и смиреног лирскога субјекта 

који песму гради и саопштава. Условно 
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речено, саби би се тицао тзв. става 

песника према „предмету“ певања. Израз 

шиори „сугерише патетичну драж коју 

наилазимо у нечему што се повија под 

неодољивом силом“. Шиори се 

„приписује стварима што побуђују 

осећање сажаљења“, мада сам не 

проистиче из теме песме. Термин хосоми 

се објашњава као „тананост“, а ова као 

„квалитет самотне лепоте крхких ствари 

који живи у „срцу поеме'“. Суштина 

лирике јапанске поезије огледа се у њеној 

друштвеној садржини и квалитету 

искуства, а не на моралним и другим 

апсолутним вредностима. 

 

Живан Живковић 

 

 

Хаику је један лични однос, једна 

лична слика природе. Она је потпуно 

лична, јер песник својим оком слика – са 

мало речи наслика цео хоризонт. Хаику је 

ђаволски, трагалачки посао, без обзира 

што је мала, кратка песма у питању. 

 

Бранислав Бојић 

 

 

Права поезија… То је лирика 

импресија, забележена тако брзо и 

непосредно да ни медитација не може да 

се утисне. Слог, слово, није само знак, 

идеограм, него и слика, а главна брига је 

дати видик, даљину, небеса. Сенчења 

нема: све је ваздух. Много је, дакле, јасног, 

али и скривеног, у тим песмама, и нужан 

би био бескрајан коментар израза. Љубав 

није никад платонска, већ сензуална, а 

стихови су пуни алузија, које странац и 

не примети. Песник је цртач, са својим 

словима, а слова немају никакве везе са 

гласом: она су симболи и ствари. 

 

Утакмице песника, у стварању и 

изговору стихова, омиљене и уобичајене 

у бившем, раскошном добу 

књижевности, одомаћиле су у Јапану 

обичај духовне, кинеске игре тзв. ренге. 

Половину старог стиха тзв. танке, 

изрекао би неко, а другу половину, у 

стиховима, допунио би други. Тако се 

први део танке претворио у самосталан 

стих од 5, 7, 5 слогова, и због игре и 

комичног садржаја добио име хаику, што 

значи, комични стихови. 

Касније тај облик постаје стих финог и 

нежног израза, сличице, причице, и 

песници га тако лако употребљавају… 

Скоро сваки од тих стихова пева, 

хвали, милује, грли, природу. Дрво, цвет, 

неки пејзаж, годишње доба, или какву 

тицу, или какво брдо, пут, воду. Та 

безгранична, будистичка љубав и 

мешање свога бића са природом, није 

ново у јапанској лирици. 

Ново је, међутим, у томе песништву 

био облик стиха, ситан, свега 17 слогова, 

једна непрекидна реченица, у ствари 

кратка као уздах. 

 

Песник хаикаиа, хаиђин, пре свега је 

сликар, у смислу загледаности и 

познавања своје земље, својих брда. 

 

Сви ти који су постали чувени својим 

хаикаима били су путници, пешаци по 

пољу и шумама, и провели су живот 

дивећи се и ноћи и месецу, расцветаним 

трешњама и јесени на брегу, живећи у 

сиротињи, по колибама, често као 

монаси и пустињаци и скитнице. 
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Песник хаикаиа воли сваки покрет 

биља и животиња, и у својој 

безграничној, будистичкој љубави и 

самилости, сматра се близак инсекту, 

дрвећу, свему што цвета и процвета, 

свему што бива и прође. Лакоћом, којом 

јапански цртач црта, песних хаикаиа 

пева - своје песмице. Он путује и бележи. 

 

Хаикаи, пре Башоа једна мода, постао 

је у његовим рукама, најчистији израз 

јапанског будизма. Његова слава као 

песника бескрајна је. 

 

Милош Црњански 

 

 

[Хаику је] песништво које отреса речи, 

као увело лишће, као снег са рамена, као 

прах, са ствари коју именује или на коју 

указује: јер, за оне најобдареније речју, 

реч је споредно оруђе. 

Постоји песништво у којем се реч сама 

измиче да би препустила што више 

простора песми, која ће попунити 

празнине за чије постојање нисмо ни 

знали. 

Ту природа, оплођена песмом, као да 

благо снатри о самој себи, о својој 

праискони, али не трудећи се много да се 

ичега сети; она човека допушта, и 

припушта га себи, али и не помишља да 

му служи. 

… Песма између речи и ћутње, 

балансира обличје и празнину, освајајући 

за нас све те просторе до којих наш дух 

може да досегне, и стварајући нас уз пут. 

Скоро свака од ових песама – речима 

се служи само да би оцртала празан 

простор из кога сама искрсава… она не 

наговештава неизрециво, него води до 

њега, што краћим путем: она је тај пут, а 

не циљ; он је, могло би се рећи, оно 

нешто, магновено, између питања и 

одговора, одсјај духовног просветљења 

између два сучељена огледала, 

песниковог и читаочевог, тренутан а 

умножен бескрајем; трун опипљиве 

тишине. 

 

Драгослав Андрић 

 

 

Песме су… слике насликане речима 

које поседују чудесну моћ да у свести 

читаоца  репродукују опевани призор. 

 

Хироши Јамасаки-Вукелић 

 

 

Живот је извор хаику доживљаја, стога 

уочи овај садашњи час. 

 

Ј. В. Хекет 

 

 

Хаику је прст што показује на месец, и 

ако је рика украшена драгуљима, више 

не видимо шта показујемо. 

 

Р. Х. Блајт 

 

 

Све у свему, испада да хаику могу да 

пишу само људи који се не боје да остану 

насамо са собом… који у кишној ноћи 

слуте васиону. 

 

Александар Обровски 
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Сенрју 

 

Хаику није једина форма која је 

настала од ренге. Има блиског сродника 

у форми сенрјуа. Његова форма је 

слична као и хаикуа, али су његов 

садржај и тон битно различити. Као што 

хаику оличава најважније 

карактеристике природних фактора 

ренге, тако сенрју оличава људске 

факторе. 

Ово је можда вештачка подела: људска 

природа је део природе као и све друго, 

па се прављење разлике може посматрати 

као лични интерес, чак можда и 

себичност. Али ово је сасвим људска 

реакција, а то је оно што је сенрју: људска 

реакција, често комична, којој није циљ 

да буде узвишена већ иронична, не 

пасторална већ урбана, не духовна већ 

земаљска. 

Сенрју је добио назив по Караи 

Хачиемону (псеудоним Сенрју, 1718- 

1790) који је, заједно са многим другима, 

сабрао ове мале стихове хумора и 

ироније у антологије које су у то време 

биле изузетно популарне. Сенрју и други 

издавачи из 18. века су увидели 

ненаклоност својих читалаца према 

класичним темама и поступку хаикуа, 

који су се односили на застарело 

феудално друштво, и све већу наклоност 

према комичном стиху, често на теме које 

су више одражавале њихова урбана 

окружења и оптерећеност пословима. 

 

Џим Кацијан 

 

 

 

 

Танка 

 

Оно што повезује танку, што буквално 

значи „кратка песма“, и хаику је да воде 

заједничко порекло од ренге и сличне 

структуре (прва три стиха) стиховног 

обрасца (кратак – дуг - кратак), који 

одражава оригиналну јапанску структуру 

5, 7, 5 онђија, које допуњују завршни 

стихови од 7 и 7 онђија, тако да је цела 

песма уређена по обрасцу 5, 7, 5, 7, 7 или 

кратак - дуг - кратак – дуг –дуг. 

Предмет танке се веома разликује од 

предмета хаикуа. Заправо, то је поезија 

самоизражавања док се хаику пре 

подводи под ширу категорију која се 

изједначава са остатком универзума. 

Оно због чега се она овде разматра је 

сличност структуре, посебно ако имамо у 

виду да је то песма која се састоји од два 

дела. Њена три уводна стиха су тачна 

копија хаику форме, а своју форму дугује 

истом пореклу, од ренге. Завршни пар 

стихова су тачна копија следеће карике 

ренге. Заправо, треба да посматрамо 

танку као промену праваца у тачно овом 

тренутку главне тачке: тростих да се 

постави сценарио или ситуација, наредна 

два стиха да изврну ситуацију у 

изненађење. Тема је најчешће личне 

природе, као што су љубав, туга и жудња. 

 

Џим Кацијан 
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Ренга, ренку и ренгај 

 

Везани стих има дугу и часну историју 

у Јапану и немогуће је одати му дужно 

признање у овако кратком прегледу. Већ 

смо видели како је ренга била извор 

инспирације за хаику и сенрју, као и за 

танку. 

Општи принципи су прилично 

сложени и потребне су године да се 

савладају. Укратко, циљ је да се надовеже 

на претходни стих тако да он изгледа 

неизбежан, а ипак неочекиван, а такође и 

да настави песму на неприповедан 

начин, још увек задржавајући импулс 

њенога тока. Идеално, карика би требало 

да премести песму према новој теми или 

годишњем добу, зависно од тренутних 

потреба песме. Сва годишња доба треба 

да буду пропорционално заступљена и 

мора се водити рачуна о равнотежи 

између природних и људских фактора. 

Ни једна тема се не сме понављати, а 

годишња доба се понављају на прописан 

начин. То је изузетно вештачка форма (у 

смислу да је декоративна), друштвена по 

ефекту и афектирана по начину 

извођења. 

Испала је из употребе у Јапану 

почетком 20. века када ју је Шики осудио, 

али се донекле вратила, посебно на 

Запад. Њени друштвени и јавни 

елементи се многима допадају. 

 

Џим Кацијан 

 

 

 

 

 

 

Хаику 

 

Хаику је настао из праксе писања 

ренге. Ренга је била озбиљна уметничка 

форма у Јапану од око 12. века до 

Шикијевог времена, односно до почетка 

20. века. Шики је осудио ренгу као 

вештачку и она је испала из употребе. 

Донекле се вратила у савремено доба, а 

сада се чешће назива ренку, да се укаже 

на модеран облик ове древне праксе. 

Ренга је имала многа, компликована 

правила која су регулисала шта може 

бити укључено у низ везаних стихова, као 

и правила која се тичу тога која годишња 

доба треба да буду укључена у ком броју 

и по ком редоследу, које теме су биле 

дозвољене и много тога другог. Оно што 

нас превасходно занима је да је ренга 

увек започињала стихом ками но ку тј. 

стихом са 5, 7, 5 онђија, који је исписивао 

ренгаши, или ренга мајстор, вероватно у 

време и на месту где је требало да се 

саставља ренга. Овај стих је називан хоку 

(буквално, уводни стих). Често је писан 

на лицу места, али како није било лако 

написати одличан хоку по налогу (ништа 

мање него написати одличан хаику), 

ренгаши су почели да их пишу унапред 

и држе на залихама за коришћење кад за 

то дође време. Тако су могли да 

темељније обликују сваки хоку и да буду 

сигурни да свака песма садржи не само 

оно што је везано за тему већ и дубину 

или резонанцу, тако да песма (и њене 

евентуалне карике) могу да се отворе 

према споља. Тако је хоку прави 

претходник хаикуа, јер је стваран 

независно и било је потребно да укључи 

сезонски аспект, као и осећај за место на 
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коме је стваран: све аспекте који су 

постали саставни део хаикуа. 

Велике ране личности које су писале 

хаику (Башо, на пример) нису биле хаику 

песници: били су, заправо ренгаши који 

су писали хоку. Ми само ретроспективно 

тврдимо да су писали хаику. 

 

Хаику нас повезује са нама самима, са 

земљом, са нашим временом и местом на 

земљи. Он говори о стварном, о овде и 

сада, о истини. Ово сада нам је потребно 

више но икад, у наше време 

привремених истина и морала зависног 

од околности, и да, квантне физике и 

виртуелног времена. Хаику нас учи на 

начине који су неоспорни за наш начин 

битисања. Чини да видимо оно што је 

управо пред нама, баш сада, а када 

можемо да видимо шта је баш овде, 

можемо боље да се снађемо са оним што 

је било и још увек може бити. Хаику је 

дар који дајемо један другоме, нашој 

генерацији, онима који ће тек доћи и, на 

крају крајева, самима себи. 

 

Џим Кацијан 

 

 

Хаику може да се схвати као поезија 

која евоцира ведрину у обичним и 

свакодневним животним приликама. 

 

Хаику нема други смисао него да 

употпуни човеков живот стварима са 

којима се налази у природној вези и које 

су уобичајене, као што је уобичајен 

поглед у јутарње небо, или у тек изниклу 

траву. 

 

Пут до зреле хаику форме је пут 

искрености. 

 

Ако ишта може да поручи, хаику је 

констатација да су сви тренуци нашег 

живота непоновљиви и јединствени. 

 

Форма хаикуа, у првом реду 

наглашава једноставност и директност. 

Хаику чине свега три кратка стиха, 

обично са по 5, 7 и 5 слогова, који могу да 

се схвате и као један стих од око 

седамнаест слогова. У питању је таква 

визуелна целина која може да се обухвати 

једним погледом и таква мисаона целина 

која може да стане у једну, највише две 

кратке реченице. 

Директност је наметнута формом, с 

обзиром да је седамнаест слогова 

довољно само за разраду. Нема места за 

увод и закључак. Читав поетски простор 

испуњава једна једина мисао, попут 

једног јединог цвета у просторији у којој 

се одвија чајна церемонија. Тако огољена, 

та мисао није више ни главна ни 

споредна. Она је једина, али и у тој својој 

осами она потенцијално садржи 

бескрајну лепезу конотација и 

асоцијација. Мелодију хаикуа, свакако, 

одређују склад и контраст употребљених 

речи, али се његова дубина мери 

нечујним батом оних речи које су могле 

бити употребљене, а свесно су 

изостављене. Као што боју неког 

музичког тона чине виши хармоници, 

тако и укус тој једној мисли дају све оне 

речи које нису написане, али се налазе у 

аури песме. Њих читалац без грешке 

види и препознаје, једнако као и оне речи 

које су написане. Читање хаикуа може да 

потраје, и обично траје много дуже него 
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што би се дало закључити на први 

поглед. 

 

Небојша Симин 

 

 

Живот у којем је написан бар један 

обичан хаику није проћердан. 

 

Башо 

 

 

Хаику има центар гравитације – ваше 

властито непосредно искуство – али нема 

граница. Идите за вашим хаику умом где 

год да вас он води. 

 

У хаику поезији не постоје границе. 

 

Мартин Лукас 

 

 

Хаику је, на крају крајева, врста 

поезије, изведена из прве строфе 

колективне песме ренге и, коначно, из 

танке (првобитно ваке), код које се 

измењују звучне јединице од 5 и 7 

слогова. 

Као и све песме, и хаику се служи 

сликовитим излагањем, садржајем, 

звучним вредностима, фигуративним 

језиком итд. Јапанске поетске форме су 

углавном кратке; у ствари, хаику је 

најкраћа песма на свету, у којој је 17 

звучних јединица распоређено по 

обрасцу 5, 7, 5 у традиционалном 

јапанском хаикуу. Исти овај образац се 

односи на танку и ренгу, подражавајући 

дужину стихова у кинеској лирици, као и 

на обликовање песама и томе слично у 

раној јапанској култури. Јапански је 

ненаглашен језик, а хаику се ослања на 

ономатопеју и, можда, дужину вокала у 

свакој звучној јединици, али не на риму. 

Звучне јединице од 5 и 7 слогова, које су 

се понављале током векова у песничким 

формама, такође помажу да се очува нека 

врста ритма. 

Сликовито излагање и емотиван 

садржај су јединствени за хаику. 

Традиционалан хаику садржи киго, 

сезонску реч или кидаи, сезонску тему, 

укључив људске активности које се 

понављају и које су обично везане за 

природне циклусе, као што је жетва 

пшенице. Традиционалан хаику скоро 

увек укључује неку конкретну слику 

извучену из нељудске природе. Стога би 

се хаику могао дефинисати као људско 

осећање повезано с природом. Овакво 

природно сликовито излагање је 

систематизовано по категоријама у 

песничким алманасима или саиђикију. 

Нема ничег чудног у позивању на лепоту 

природе и емотивни садржај за културу 

чија је домаћа религија шинтоизам, која 

укључује неки вид обожавања природе, 

као и непрекидан циклични контакт с 

природом због аграрног статуса земље у 

њеном раном периоду развоја. Лепота 

природе и одговарајући емотивни 

садржај који се славе у јапанској култури 

су исто тако главна потпора лирске 

поезије и на другим местима у свету. У 

хаикуу се ово сликовито излагање и 

садржај конкретизују до разголићеног 

сугестивног минимума. 

Традиционалан јапански хаику 

повремено користи фигуративан језик, 

као што су преувеличавање, поређење и 

метафора, баш као што се користе и у 

лирској поезији других земаља. Али 
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оваква средства умеју да преоптерете 

овако малу песму по цену њених 

вредности, као што су оскудност, 

звучност и мистерија. Штавише, киго и 

кидаи са својим позивањем на годишња 

доба уграђују у хаику алегорију која даје 

универзалну вредност свету природе и 

његовим циклусима. 

Хаику се може посматрати као однос 

појединачног и универзалног. Док 

већина поезије зависи од метафоре, са 

снагом осећања имагинативне поредбе 

која одређује њен успех, хаику се у својој 

јединствености заснива на „апсолутној 

метафори“ оног појединачног у природи 

и универзалног. Унутрашње поређење у 

традиционалном хаикуу је често 

регулисано киређијем, једним од 

неколико јапанских партикула, које не 

делују другачије од интерпункције у 

енглеском језику, да би се истакао 

емотивни садржај једног дела хаикуа или 

његов однос са другим делом и нагласила 

апсолутна метафора. Први стих се, на 

пример, може односити на временске 

прилике док би други и трећи могли да 

понуде сликовити опис одређеног 

предмета или бића у природи. 

Апсолутна метафора и киређи заједно 

стварају искру сећања која спаја 

универзално и појединачно. 

 

Хаику се не користи за изражавање 

жестоких емоција, које су обично 

резервисане за танку. Он је пре вид 

пријемчивог осећања између песника и 

његовог предмета из природе, мада 

песниково емотивно расположење често 

утиче на његов однос према предмету, па 

га чак и одређује. 

 

Хаику тренутак би могао да се 

дефинише као спој појединачног и 

апсолутног у временском тренутку. 

Хаику је, онда, у основи појава. То је 

стање које одговара Ли-шановом да су 

„ствари онакве какве јесу“. Башо је рекао: 

„Научи како да слушаш док ствари 

говоре за себе“. У хаику тренутку разум 

се не меша у суштину ствари или у 

њихов синхроницитет. Сликар Хуан Грис 

је рекао: „Изгубљен си у тренутку кад 

знаш какав ће бити резултат“. Величина 

хаикуа је у откровењу стварности баш 

онаквом каква је са свим својим чудима и 

слободом. Од свих песничких форми 

хаику најдоследније одражава посебан 

случај привремености, посебно јединство 

појединачног и апсолутног у временском 

тренутку. 

 

Важно је говорити о суштини хаикуа у 

овом тренутку светске историје. Природа 

осећања и емоције отупљује у такозвано 

постмодерно доба. Како се хаику ослања 

на осећање, постмодерне вредности ће, у 

ствари, преузети суштину хаикуа 

преузимањем природе осећања. Такође је 

у опасности превасходна веза хаикуа и 

природе, јер изгледа да је ових дана сама 

природа у стању кризе. Сви жудимо да 

будемо међусобно повезани, а и са 

светом, и трагамо за неким обликом 

целовитости. У свакодневном животу 

постају све мање релевантни природа и 

лепота, хаику тренутак или пажња 

посвећена појединачном. Ово је можда 

разлог што се на другој Европској хаику 

конференцији Шокан Тадаши Кондо из 

Јапана позвао на Тороа када је говорио о 

свом пројекту налик саиђикију, „72 

сезонских чаролија“, и назвао хаику 
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„еколошком поезијом“. Апсолутна 

метафора хаикуа би могла да помогне да 

се очува појединачно, наша осећања, 

природа и лепота. Могла би да помогне 

да се очува наш осећај целовитости - чак 

и у постмодерно доба - а, можда, и сам 

свет. 

 

Естетске вредности у хаикуу укључују 

ваби, једноставност, саби, метафизичку 

усамљеност, и југен, мистерију. 

 

Хаику је пролазан, јер одражава хаику 

тренутак. 

 

Брус Рос 

 

 

Није потребно да припадамо некој 

религији или секти нити да будемо 

Јапанци да бисмо прихватили и схватили 

важност кигоа у хаикуу. Он је срж хаикуа, 

најбоље средство које даје глас 

неизреченом. Киго оличава хаику, јер он 

је креативна сила (зока). Природа даје 

глас неизреченом, одсликава континуум 

који је објективан и који се заснива на 

радњи а не на предмету. Прави хаику се 

не фокусира на предмет. Предмети су 

нестални и спољашњи. Важнији је процес 

од предмета: оно што се не види и не 

чује, унутрашње, када се стопе са 

спољашњим, одводе песника у пловећи 

свет где су му интуиција и перцепција 

учитељи. 

 

Роберт Д. Вилсон 

 

 

Права поетика хаикуа није монотона 

већ динамична и богата и гради 

вербални космос са неколико речи. 

 

Бан'ја Нацуиши 

 

 

Кратка песма – хаику, посебно је 

смештена у природу зена. Попут 

сликања мастилом, оно што је стварно 

важно скоро увек је изостављено и може 

се разумети само читањем између редова. 

 

Важна особина хаику поезије јесте 

знати када стати – осетити када је 

довољно речено. То је тајна не само 

уметности, већ самог живота. 

 

Гордана Петковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



686 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ХАИГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Није толико поезија 

облик уметности, 

колико је уметност 

облик уз који поезија 

често приања. 

Бордски 
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Хаига је вид јапанског сликарства (с 

краја, како се сматра, 16. века) у којем су 

уклопљени слика и хаику тако да чине 

једну нераскидиву целину. Хаиге су, 

најчешће стварали хаику песници, попут 

Мацуо Башоа, Кобајаши Исе и Јосе 

Бусона. Сваки је хаига мајстор развио свој 

сопствени стил. Одликују их 

једноставност, елеганција и 

минимализам. Неке од најчешћих тема, 

поред сцена из свакодневног живота, су 

планина Фуџи и месец (који је, често, 

представљен прекинутим кругом, званим 

„енсо“). 

 

Слика, калиграфија и песма у 

јапанској уметности често чине 

нераздвојним. У тој јединствености 

уметничке форме Јапан је ближи 

јединственом приказу јединственог 

живота неголи Запад, и можда управо 

стога управо његовој уметности најбоље 

одговара једна мисао ван Метер Амеса. 

Наиме, да „уметност може имати 

бодисатва - функцију да помаже да се 

спасу људи од тога да буду на пола живи, 

тиме да виде колико слободно и 

креативно може бити људско 

доживљавање.“ 

Посебно о јапанској уметности исти 

аутор пише: 

Слобода која се осећа у уметности не 

само да води слободи у животу, већ тече 

из живота у уметност. Ово је јасно у 

Јапану, у утицају зена на културу кроз 

уметност, и на уметност кроз живљење у 

зену... наглашујући свеж и жив 

динамизам зен-доживљавања и 

континуитет између човековог ја 

слободног од облика, и облика природе и 

њене свеобухватности што трансцендира 

облик. У зен-животу и уметности постоји 

смисао за дубину, за уздржану снагу и 

битну слободу. 

У култури прожетој зеном немогуће је 

повући црту између уметности и живота, 

између уметничких облика и уметничких 

асоцијација, између живота унетог у 

уметност и уметности унете у живот и 

природу. Љубав према природи у Јапану 

укључује узгајање шума и његовање 

малих вртова... 

Јапанац воли природу, читаву 

природу каква јесте. Као објект који ће 

опевати или насликати, трава или 

русомача није стога мање достојна од 

божура или хризантеме; глас славуја није 

битно супериоран гласу жабе... Уживање 

лепота природе за нас је изузетни догађај 

- у Јапану оно стално прати живот човека. 

Хаига цртежи и слике, често 

илустрације хаику песама, могу бити и 

цртежи и калиграфија у једном, где, нпр. 

витице стабљика слака и нањи и 

садржајно и формално чине недељиву 

целину. 

 

Владимир Девиде 

 

 

Хаига је хаику слика, комбинација 

слике и текста, често једноставна и налик 

на скицу, где сваки елемент појачава 

особине другог. Многи хаику мајстори су 

илустровали своја дела, често веома 

вешто. Бусон је, на пример, био 

професионални сликар. Чак и они који 

нису били много вични сликарству 

показују известан таленат да прикажу 

своја дела, а повремено и дела других, уз 

привлачну једноставност. 



688 
 

Постоје три главне традиције хаиге: 

приказивање предмета песме на 

илустрацији, оне које илуструју нешто 

што није дато у песми што посредно 

отвара песму у другачијем и дубљем 

правцу, и портрет песника који је 

написао хаику. 

Поред очигледне везе између хаикуа и 

сликарства, постоје и традиције хаикуа и 

других уметности. Поред презентације 

хаикуа уз пратњу музике, учињени су 

озбиљни покушаји да се хаику уведе у 

западну уметничку музику. Они се крећу 

од импресионистичког представљања 

једног хаикуа до хорског извођења групе 

песама и симфонијске музике која 

укључује хаику. Пратећи инструменти 

иду од гитара и флаута до клавира, 

жичаних квартета и малог оркестра. 

Многи од истих оних проблема 

презентације који се срећу код читања 

хаикуа, срећу се и код њиховог музичког 

извођења, па ће бити занимљиво видети 

како се различити композитори суочавају 

са овим изазовима. Још увек није 

снимљен ЦД са хаику музиком, али 

постоји корисна дискографија. 

Уз то, у новије време је уведен 

интерпретативни плес којим се тумачи 

хаику. Занимљиво је упоредити ове 

начине презентације хаикуа са хаигама за 

оне песме које су представљене на оба 

начина. Априла 2000. године у Бостону је 

изведен концерт хаику плеса, а други 

2001. године у истом граду при „Хаику 

Северне Америке“. Следили су и многи 

други. 

 

Џим Кацијан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРЖА ОД СВЕТЛОСТИ 

 

     Изречене мисли 
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Ловци на мисли 
 

           Мисли о књижевности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писци рађају 

читаоце, који опет 

рађају писце. 

Алберто Мангел 
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Радмило Анђелковић 

 

Не мора човек да уђе у свемирски 

брод да би то била научна фантастика. 

 

Ако неко дело има садржај – добро 

осмишљен и добро испричан – онда и 

најкраћа прича може да буде бонсаи 

дрво. 

 

У писању је битно да наведеш читаоца 

да сам постави питање. Читаоцу се не сме 

све испричати нити објаснити. 

 

У краткој причи не треба имати више 

од 3-4 лика, јер се у противном прича 

загушује. Ако се и спомене понеки 

споредни лик, он је ту само ради 

употпуњавања сценографије. 

 

Сваком се писцу деси да у једном 

тренутку напусти причу и оде негде где 

прича није требало да иде. 

 

Када се користе историјски детаљи у 

причи користе се докле нам је то, као 

писцу, потребно. 

 

Понекад се деси да прича иде не 

онамо куда ми желимо, већ онамо куд 

сама хоће. 

 

Кад се прича отме тада иде правим 

током. Она зна куда ће. Застрани само 

кад су ликови лоше одабрани. 

 

Никад ништа није далеко од нас (кад 

пишемо). 

 

 

 

Петар Арбутина 

 

Лаза Лазић је ренесансни ум. 

 

Древна мудрост је вечита баштина. 

 

После древне истине не можете да 

кажете ништа више. 

 

Не можете живот да схватите ако га 

преместите у линеарни след, било какав 

след. 

 

Свака мисао која не говори о осећању 

природе није филозофска мисао. 

 

Ова књига је добро одсвиран комад на 

виолини. 

(О књизи Лазе Лазића „Шум лишћа“.) 

 

Култура може да функционише 

једино као проток разних утицаја. 

 

Читање и тумачење Хамваша је 

суштинска ствар.  

(Поводом Хамвашеве књиге „Велике 

ризнице предака“.) 

 

 

Сава Бабић 

 

Хамваш је водич, ако га можемо 

схватити и разумети. 

(Поводом Хамвашеве књиге „Велике 

ризнице предака“.) 

 

Тумачећи оно што нам је човечанство 

оставило, Хамваш открива оно што јесмо 

и којим би то путем требало да идемо. 

(Поводом Хамвашеве књиге „Велике 

ризнице предака“.) 
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Ако човек није стваралац, он пропада. 

Човек који то покушава да уради, 

изистински живи. 

 

Најбољи су они писци који су 

ујединили своје национално биће са 

светским националним бићем, који су 

Европу ујединили са светом. Ко то успе, 

он је истински стваралац. 

 

Хамваш се труди да оно што је 

човечанство заборавило доведе у оптицај. 

 

После читања Хавмаша можемо 

другачије да живимо. 

 

 

Александар Баљак 

 

Пишем афоризме да речима буде 

тесно, а мисли-ма широко. 

 

Сатира је у сталној екс-панзији. 

 

 

Илија Бакић 

 

Литература је жив организам. 

 

Неке оштрице су се склопиле у оно 

што ја називам књигом. 

 

У писању нисам ничим ограничаван, 

осим самим собом. 

 

Много волим отворене крајеве. 

 

Сваки концепт је насилан. 

 

Експеримент без могућности, тј. циља 

нема сврху. 

Можеш мучити читаоца, али га мораш 

и наградити. 

 

Не можеш превише очекивати од 

читаоца. Немају сви исти ниво 

образовања. 

 

Роман нам отвара прозоре ка оним 

стварима које би могле да се десе, он је 

разблажена варијанта онога у чему (како) 

живимо. Има много сличности са 

појединим стварима. Превише. 

(О књизи „Нови Вавилон, проза 

бруталис“.) 

 

Различити људи различитим 

интензитетом читају књиге и оне на 

различите начине долазе до њих. 

 

По природи ствари, пошто је поезија 

својеврсни бљесак и грч инспирације, а 

проза захтева дужу концентрацију и 

континуирани рад, први завршени 

радови којима сам био задовољан биле су 

песме. 

 

Ако би авангарду сви подржавали она 

не би била то што јесте – искорак из 

етаблираних уметничких вредносних 

система. 

 

Бобан Кнежевић прави је добри дух 

домаће научне фантастике. 

 

Рекло би се да је НФ изборила своје 

место на културној сцени, али то је врло 

варљив утисак. „Озбиљни’’ писци, 

уредници часописа и издавачи су и даље 

ако не против а оно врло неповерљиви 

према НФ, како светској тако и домаћој. 

Зато је и даље потребан „дебео напор’’ да 
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се изађе из оквира специјализованих 

издања и уђе у главни књижевни ток. 

 

Чини ми се да ћемо још дуго морати 

да, из окриља гета (у који су нас 

сместили), правимо герилске испаде у 

„мејнстрим’’ како бисмо полако 

навикавали и уреднике и читаоце да оно 

што радимо има вредност. Мада, 

квалитет нема везе са објављивањем. 

 

Часописи су препуни слабашне 

„мејнстрим’’ поезије и прозе и никоме не 

смета да их и даље објављује док НФ у 

старту мора да буде добра да би 

заслужила штампање – није него. 

 

Домаћи стрип који је, после узлета, 

почетком смутних ‘90-тих пропао у 

илегалу (андерграунд), никако да се у 

потпуности врати на старе позиције. И ту 

су отпори ауторитета велики, 

неповерење и априорно оспоравање 

царују. Уствари, усуд свих алтернативаца 

и авангардиста јесте да, у овдашњој 

култури, буду маргинализовани. 

 

„Склон сам’’ разноразним темама, од 

(не)веселих апокалипси до киберпанка, 

од алтернативних историја, до 

будућности на овим просторима. 

Искушавање образаца, њихово мењање, 

допуна или разрада спада у репертоар 

сваког писца, био жанровски или не. 

 

Научна-фантастикаима „пех’’ што су 

неке теме задате и предност што такве 

теме може да варира. 

 

Оно што је битно јесте да приче буду о 

људима у некаквим околностима, а не о 

околностима без људи. 

 

На аутору је да ствари постави како му 

воља, да мења постојеће светове или 

измисли нове, али да то уради тако да 

убеди читаоца, да, како се каже, прича 

„држи воду’’. 

 

Нисам превише склон хорору, па ми 

плашење не спада у опис радног места. 

Једино чиме могу да плашим читаоце је 

обећањем да се неће лако извући ако 

читају то што сам написао, да неће 

добити лака, зашећерена решења, да им 

се неће помагати. Што би се рекло – 

читаће на сопствену одговорност. 

 

Различити су разлози који некога 

терају да чита па су и очекивања 

свакојака. Најчешће се она крећу у 

стандардима лаке забаве и поуке мада 

има и оних који траже нешто више (од 

крви, бизарности и перверзија до 

другачијих визура светова и људи). За 

свакога постоји права књига али, у складу 

са тим, шта могу, крив сам – моја књига 

није за свакога. 

 

Добро је разменити информације и 

мишљења са људима који су у сличним 

водама. 

 

Ко има амбиције да живи од писања 

може или да промени земљу у којој 

ради/објављује или да пише оно што се 

овде продаје. Трећег пута за писце нема. 

Са овим квалитет нема никакве везе. 
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То што је неко написао добру књигу 

нигде (ни у свету ни овде) ништа не 

значи на финансијском плану; питање 

зараде од књига је најпре питање 

спретности у сопственом 

самопромовисању и наметању, затим 

питање успешног прилагођавања 

трендовима па тек на крају, ако остане 

места, талента. То су правила (која 

изузеци потврђују). Код нас (шта год то 

било) свако пише на свој ризик и на своју 

штету. 

 

[Писци] пре свега морају бити начисто 

сами са собом – да знају шта хоће и 

колико су спремни да жртвују (година, 

живаца, пара, надања, гутања увреда). 

Тврдоглавост се подразумева. Кад се ово 

рашчисти – све остало је лако, иде само 

од себе. 

Наравно, не одабирате само ви – и 

литература одабира вас. Можете је се 

одрећи, али и то кошта: знам људе који су 

се окренули обичним стварима и 

материјално су лепо ситуирани али, 

нешто их гризе, нису задовољни, хтели 

би натраг. С друге стране, и они који су 

фолирали знају, кад су сами са собом, да 

литература није за њих нити они за њу. 

Што ће рећи „ко узме – каја ће се, ко не 

узме – кајаће се’’. 

 

 

Ед Барол 

 

Књиге су ипак посебна димензија. 

 

Имати идеју и разрадити је у глави 

једна је ствар. Ставити то на папир је 

нешто друго. 

 

И у послу и у писању детаљи су од 

пресудне важности. 

 

СФ не би требао бити жанр који се 

бави само будућношћу и оним што нам 

доноси, него и људима који ће ту 

будућност живјети и на које ће она 

утјецати, било да је то нешто далеко или 

оно што нас чека већ практично сутра, 

што би се рекло иза угла. 

 

Инспирација извире из свега око нас. 

Само треба поставити оно питање, што 

ако? И онда кренути постављати и друга 

питања, зашто, тко, због чега, што након 

тога, и развијати радњу и ликове. 

 

Писац би морао бити свјестан да је 

међусобно разумијевање нешто што је 

искључиво његова одговорност. Ако 

читатељ није схватио што је писац хтио 

рећи онда је кривња на писцу и никаква 

накнадна објашњења ту не помажу. А у 

СФ-у, по мом суду, читатељи су 

прилично интелигентни, не може им се 

продати било што. 

 

Макар се радило и о краткој форми, 

треба уложити максималан труд. 

 

 

Радован Бели Марковић 

 

Фантастична књижевност. Има ли ви-

соке књижевности која није и 

фантастика? 

(Испричао Милан Р. Симић) 
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Милан Блануша 

 

Уметност је слобода, слобода 

изражавања, слобода мисли. 

 

Слобода се не стиче. Она је 

једноставно стање духа, стање свести. 

 

Ретки су срећници који поседују тај 

дух, афинитет, потребу за стварањем. 

Уметници су узвишена бића. И не само 

уметници, већ и они који имају потребу 

за уметношћу. 

 

Уметник не може да промени 

друштво, не може да промени људе. 

Мислим да је то илузија. Уметник може 

да промени појединца, само уколико је 

он сам за то заинтересован. Кад је човек 

радознао и има потребу да нешто мало 

види, научи - већ то је промена. 

 

Цртеж је скулптура посматрана са свих 

страна. 

 

 

Бојан Богдановић 

 

Поезија и афоризам су врло сродне 

књижевне категорије. Од своје 

некадашње распричаности, актуелна 

поезија, нарочито постмодерна, 

имплодира у елипсу... кратак исказ, 

примичући се тако свом млађем брату, 

афоризму, у којем данас налазимо све 

више поетизованих мисли. Потврду овога 

имате код Малармеа: „Пјесма не настаје 

из осјећања, него из ријечи“. Као и 

афоризам, а то онда баца посебно свјетло 

на технику писања. Тешко ћете наћи 

афористичара који не пише и поезију. 

Прозу је данас лако писати. Довољна је 

само елементарна писменост (а ни она 

нужно), затим фрагменти из личног 

искуства, мало безобразног 

дестабилизовања семантике (што доноси 

епитет модерне) и на крају, зачин који 

препоручујем од срца а који не 

функционише толико добро код оних 

који користе само прва два савјета, а то је 

- аутоматско записивање! Ова техника 

подразумијева повећи искуствени и 

књишки фундус иза себе, што у 

коначници резултира веома 

изненађујућом самореализацијом текста. 

Ту је и подсвјесна комуникација са 

колективно несвјесним и такви продукти 

бивају метатекстуални. 

 

Афоризам мора бити вишеслојан али 

и добро исклесан, што у прилично 

флотантној природи пјесме или приче 

није неопходно. 

 

Задовољство написане књиге највећа је 

награда. 

 

Мишљење публике ме никад није 

интересовало, као ни њихов укус, јер оно 

чега нема, не може имати укуса. 

 

 

Данијел Богдановић 

 

Наслови су ми јако битни. Мрзим кад 

нешто што читам има лош (мени лош) 

наслов, увијек се бојим какво ће бити оно 

што се крије испод њега. Ако се аутор 

није потрудио око наслова, зашто бих 

очекивао да ће се потрудити око приче? 

 

Инспирирати ме може било што. 
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Не волим се ограничавати. Не желим се 

ограничавати. Зашто бих? 

 

Ја се не волим осјећати сигурно кад 

пишем, а правила сматрам највећим 

непријатељима. 

 

Волим самога себе збуњивати, давати 

си препреке које можда и нећу моћи 

прескочити, али барем сам се забавио док 

сам покушавао. 

 

Ја у 99% случајева знам како ће прича 

завршити прије него почнем писати, али 

зато не знам како ће тећи, а често не знам 

ни како доћи до таквог завршетка. И 

управо је то оно најзабавније у цијелом 

процесу. Покушати превеслати самог 

себе. 

 

Свака прича има своје захтјеве и ја се 

трудим испунити их. 

 

Ако у причи постоји негативан јунак 

илити негативац, мора имати можда и 

бољу карактеризацију од позитивног 

лика. Али, не видим зашто би прича 

нужно морала имати антагониста да би 

била добра? Пуно ми је занимљивије 

питање може ли прича функционирати 

без позитивног лика, односно лика којега 

читатељи перципирају као позитивнога? 

 

Спекулативна фикција је персона нон 

грата коју главнотоковска публика не 

сматра уопће књижевношћу, него 

дјетињастим маштаријама асоцијалних 

гикова. 

 

Награде су увијек добар мотиватор. 

Дају ти до знања да си неке ствари добро 

направио и представљају повратну 

информацију која иначе често недостаје. 

Писцу је најгоре кад на оно што напише 

не добије никакве повратне 

информације. Попљуј ми причу ако 

треба, али немој шутјети. 

 

 

Бранислав Бојић 

 

Хаику је један лични однос, једна 

лична слика природе. Она је потпуно 

лична, јер песник својим оком слика – са 

мало речи наслика цео хоризонт. 

 

Хаику је ђаволски, трагалачки посао, 

без обзира што је мала, кратка песма у 

питању. 

 

 

Радивоје Бојичић 

 

Мало је слугу сатире. Они који би 

требало да јој служе, господаре њоме. 

 

Гледај да се бавиш сатиром, а види 

шта ћеш с њом. 

 

Сатира је некад тражила целог човека. 

Данас се за њу не даје ни средњи прст. 

 

Сатира не може да измени ни весело 

друшто у ћошку. 

 

Много би било када бисмо сатиру 

прогласили књижевним родом, без 

обзира у колико смо блиском роду са 

њом. 
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Катарина Брбора 

 

А да ли [бајке] спутавају писца? Ништа 

више но нека друга форма одређена 

својим правилима. Исто бих рекла и за 

помицање границе: све овиси о писцу и 

његовој машти. 

 

 

Бојан Брукнер 

 

Свако ко заиста воли музику, добија 

један пар крила на дар, која може да 

употреби кад год пожели у свом животу. 

На теби је да ли ћеш летети у сузама или 

у екстази, сам или у друштву. 

 

Враћам шта ми је дато. Онако како 

знам. 

 

Писање је потреба. 

 

Никад нисам био неафирмисани 

писац у неком другом времену. 

 

Мислим да свако време има сјајне 

ствараоце. И увек је било више лошијих, 

а мање оних добрих. Ствар је у њуху и за 

чим заправо трагаш. 

 

За писање треба само папир, оловка и 

све што се у мени налази. А те ствари су 

увек на дохват руке. 

 

 

Ернест Бучински 

 

Свако жели да буде својствен, 

оргиналан, јединствен. 

 

Некад се човеку прохтије чоколада, 

некад бомбона, некад колач од вишања, 

некад торта од јагода... Тако је и са 

писањем, некад ти се прохтије да 

напишеш сатиричну пјесму, а некада се 

заљубиш па напишеш филозофски 

трактат о женама и страсти. 

 

Афоризам треба и да клизи и да сјече! 

 

Писање афоризама временом постане 

занат. 

 

Сматрам да је музика нешто најљепше 

што је овај свијет изњедрио. 

 

Ово чиме се данас бавим дио је плана 

који сам имао јуче и прекјуче. Те ћу 

планове оставити и за сутра и 

прекосутра, све док се не докаже да су 

лоши. 

 

 

Владимир Булатовић Бучи 

 

Сатира је разоткривање. 

 

Сатира мора да подстиче људскост. 

 

Појаве у друштву одавно превазилазе 

сатирично стваралаштво. Тренутно 

писање сатире представља 

романтичарско виђење кризе у друштву. 

 

Често је књижевна сатира пријатнија 

од стварности. 

 

Уколико сатиричар не верује у боље 

друштво онда његова сатира није на 

добром путу. 
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Сатира стоји на самом почетку борбе 

против зла. 

 

Само оно што је искрено написано 

може да освоји срца читалаца. 

 

Сатиричар мора да научи да посматра. 

Не сме да се сврстава. Мора бити и остати 

сам. 

 

Сатиричар стоји сам наспрам читавог 

друштва. 

 

Афоризам је поента ненаписане 

сатиричне приче. 

 

Претпостављам да су сви писци које 

сам икада прочитао заједно утицали на 

моје писање. 

 

 

Кристоф Вашеј 

 

Све што научим могу да користим за 

развијање сопствене креативности. 

 

Награда не мења оно што сте, нити 

утиче на начин на који обављате свој 

посао. 

 

Сматрам да је за уметника јако важно 

да задржи свој идентитет. 

 

Мистерија и машта покрећу свет. 

 

 

Ненад Величковић 

 

Леп је посао своје читати и 

преправљати. 

 

Свуда је присутан страх од властитог 

језика. 

 

 

Кери Вон 

 

Све је могуће докле год читаоце могу 

да убедим у то. 

 

Пишем за своју душу, јер уколико 

нисам задовољна оним што сам написала 

како могу од другог да очекујем то да 

буде. 

 

Увек ће бити прича са срећним крајем. 

 

Уживам у томе да видим докле ме 

неки под жанр може одвести. 

 

Покушавам да уживам у својим 

делима, као и у паузама између писања. 

 

Увек ћу имати превише идеја. 

 

У фантастици нема граница. 

 

 

Миљурко Вукадиновић 

 

Нема књижевности без фантастике. 

 

Мирољуб Тодоровић и кад ћути – он 

говори. 

 

Фељтонска књижевност нас уби. 

 

Кад је неко песник, све су уметности 

близу. 
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Вид Вукасовић 

 

Хаику је један од начина комуникације 

са природом, другим људима, а пре свега 

са самим собом. 

 

Привидна једноставност доприноси 

дубини када се јасније него у дужим 

формама схвати веза између тренутног и 

вечног, веза између најситнијег цвета и 

звезда удаљених више светлосних година. 

Веза узмеђу догађања у људској психи и 

збивања у природи може да има 

исцељујући и просветљујући учинак, па 

заслужује да се наслика речима у хаику 

форми. 

 

Понекад пишем до дубоко у ноћ, а 

дешава да се пробудим и запишем 

стихове настале негде на самој ивици 

између сна и јаве. 

 

Биосфера планете Земље је толико 

богата а још далеко од тога да буде 

схваћена. 

 

Фантастика је одувек била везана за 

реалност било да се ради о тумачењу 

прошлости (порекло цивилизације, веза 

између легенди и разних утопија и 

реалне историје, дубоке спознаје или бар 

наслућивања у народном стваралаштву 

широм света па и нашем итд.) или о 

дочаравању будућности и/или одговору 

на питање јесмо ли сами у  космосу. 

Логично је да све ово нађе место и у 

литератури. 

  

„Све што је зачудно и онострано” ме 

заиста фасцинира јер ту је хоризонт 

догађања из кога се рађају из маште 

фрагменти овостраног. 

 

Развој науке и технологије је често на 

самој граници чуда. 

 

Мислим да нема човека који бар 

донекле, бар у детињству и кроз снове, не 

завири повремено у фантастику, без 

обзира колико иначе покушава да игра 

улогу тврдог реалисте. 

 

Будућност човечантва и планете 

Земље у многоме зависе од става људи 

према животној средини. Мада постоје и 

друге опасности (ратови, сунчева 

активност, пад астероида, мега вулкани, 

злоупотреба генетског инжењеринга 

итд.) борба за очување животне средине 

и одрживи развој представља један од 

основних предуслова за будућност. 

 

Космос је несхватљиво велики и још 

увек далеко од тога а буде објашњен. 

 

Сваки продор у науци и техници има 

и тамну страну. 

 

Нема граница. 

 

 

Виолета Вучетић 

 

Правопис се да научити, али се стил 

мора вежбати. То се најбоље постиже 

свакодневним читањем. 

 

Култура припада свима. 

 

Не мислим да је пресудно колико је 

тога објављено, већ шта сте објавили. 
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Објављујем ретко. Углавном мислим, 

осећам и посматрам. Тек онда пишем. 

 

Свакодневица. Невероватнија је од 

маште. 

 

Кратка прича је за мене одлична 

форма: захтева прецизност, јасноћу, 

динамичност, смисао за детаљ. 

 

За мене је писање чиста лепота. 

 

Ми смо земља у којој влада инфлација 

награда, тако да је свако признање 

дискутабилно. 

 

Реци шта имаш, или ћути. То ваљда 

једино има смисла. 

 

 

Ненад Вучковић 

 

Читај како је написано, чисти како је 

испрљано! 

 

Уметност тајним путевима путује. 

 

Из самог рада са људима и 

материјалом, саме од себе откривају се 

нове идеје. 

 

Класичне вредности су темељ 

европске и светске цивилизације, како за 

уметност тако и за културу, а екологија је 

култура понашања и живљења. 

 

Активна публика - 

учесници/волонтери су степен више од 

публике - они директно учествују у 

настанку уметничког дела. 

 

Онај ко је једном научио како да чува и 

чисти, неће више прљати и уништавати. 

 

Добра припрема много значи. Добра 

припрема нас носи кроз акцију као што 

талас носи сурфера. 

 

Кроз рад се стварају искуства и идеје за 

нове акције. 

 

Не треба да припремом и планирањем 

ограничавамо догађаје, често се деси да 

стварност далеко надмаши наша 

очекивања. 

 

Уметност настаје и постоји у 

интеракцији аутора-дела-публике. 

Утицаји се крећу у свим смеровима. 

Најбоље је када престане да буде важно 

ко је аутор, шта је дело, и где је публика - 

тада постоји само жива уметност као 

флуид кога су сви присутни свесни. Тада 

свако од нас и сви заједно може(мо) да 

доживи(мо) - целину у најпотпунијем 

смислу, и свој положај у томе - као 

посматрач, оно што се посматра и само 

посматрање истовремено, као обод и 

осовина точка и само окретање 

истовремено, као аплауз једне исте руке. 

 

Многи драгоцени одговори дати су на 

питање шта је у ствари уметност. Ипак та 

загонетка и даље стоји пред сваким ко у 

себи осећа потребу да се суочи са њом (и 

каже му „реци пријатељ и уђи“). 

 

Рад ствара нове идеје. 

 

Екологија подразумева пажњу и бригу 

према природи. 
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Изграђивање правилног односа према 

природи може се постићи само бављењем 

природом. Тај уложени труд се 

вишеструко исплати јер мудрост, склад и 

унутрашњи ред који природа поседује на 

неки тајни начин преноси се и на онога 

који се у то упусти. 

 

Природа је ненадмашни стваралац, 

лепеза боја и облика, фонтана 

инспирације. Једно дрво је сложенији и 

складнији систем од свих човекових 

остварења. Зато пред делима природе 

морамо имати поштовања. Све оно што је 

лепо, чисто и моћно око нас у природи, 

треба да схватимо као наше сопствено, 

јер - на крају ми смо (људи) затворен 

систем баш са тиме - са природом.  

 

Треба да схватимо да чувајући 

природу у ствари чувамо сами себе. 

Човек је отворен систем, све енергије и 

супстанце које пролазе кроз животну 

средину теку и кроз човека који је део те 

средине. Уколико је средина загађена 

споља, загађено је и човеково тело 

изнутра. 

 

Човек је затворен систем са животном 

средином у којој борави. Због тога је 

битна екологија, јер нам показује начин 

како можемо постићи бољи квалитет 

свога живота и здравља. А екологија 

почиње у људској свести - то је култура 

поштовања природе и култура склада 

човека и природе. Налажење тог склада 

на једном ширем (цивилизацијском) 

плану неопходан је услов за 

превазилажење долазећих проблема 

човечанства - пренасељеност, загађење, 

недостатак чисте воде и хране, 

изумирање флоре и фауне, промена 

климе... 

 

Колико су наша људска, макар и 

највећа уметничка постигнућа, мала у 

поређењу, рецимо, са једним цветом. 

 

Када се човек пење на планину он 

испред себе види мали део пута - до 

првог гребена. Али према нагибу 

сигурно зна у ком правцу се креће - 

према горе тј. према врху планине. Тако 

су и планови краткорочни, али је 

усмерење стабилно. 

 

 

Александар Гаталица 

 

Ако је нешто забавно и може да 

привуче публику – то је фантастика. 

 

Импресиониран сам колико лица и 

облика може да има фантастика. 

 

Кад нешто ново ставим у књижевност, 

ставим у своју боју, у свој валер. 

 

Класична музика је на мене 

структурално утицала. 

 

Књижевност је улазница у неки други 

свет. 

 

Књижевност мора да узима коцкице 

стварности и дивљачки их 

преформулише. Кад тако погледате 

ствари, све оно што није пуки реализам – 

је заправо фантастика. 

 

Књижевност није са овога света. Није 

пуки продужетак стварности. 
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Мали алати могу да створе велику 

књижевност. 

 

Ми смо једна врста мађионичара. 

 

Нема малих и велики алата. 

 

Слика коју даје филм не може да се 

пореди са сликом коју читалац ствара у 

својој глави. 

 

Читаоца морате да уведете као 

Тројанског коња, прво га уведете у Троју, 

па му тек онда откривате све делове 

приче. 

 

 

Славица Гароња 

 

Бавити се књижевношћу је врхунски 

хоби. 

 

Све смо мање сигурни шта је права 

књижевност. 

 

 

Нада Гашић 

 

Уредник припомаже да рукопис 

угледа светлост дана. 

 

Свест о језику је свест о томе да се 

максимално искористи таленат човека 

који пише. 

 

Не постоје забрањене, нити добре 

речи. 

 

Однети идеју за роман са собом у гроб 

је страшно. 

 

Увек се пише о властитом искуству, 

чак и онда кад је прича измишљена. 

Учинити властито искуство 

артифицијелним је апсолутни успех. 

Значи да се све може рећи књижевним 

језиком. То што не говорим о својој 

интими у интервјуима не значи да она 

неће процурети у литературу. 

 

 

Рале Дамјановић 

 

Онај ко пише има свету дужност да 

види више, даље, дубље од других. 

 

 

Игор Браца Дамњановић ДИБ 

 

Афоризам је амбасадор сатире. 

 

Афоризам је врисак у себи. 

 

Афоризам је гелер мисли. 

 

Афоризам је говор без речи. 

 

Афоризам је минут ћутања. 

 

Афоризам је намерна грешка у 

корацима. 

 

Афоризам је нокаут речју. 

 

Афоризам је одисеја мисли. 

 

Афоризам је рафал мозга. 

 

Афоризам користим када желим мало 

да причам, а много да кажем. 
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Афоризам у књижевности је министар 

без портфеља. 

 

Добар афоризам мора да буде мали, 

ал' јак! 

 

Ма колико афоризам био црн, људи 

нас и даље бело гледају. 

 

Моји афоризми нон-стоп лутају, 

пливају по мору и од мене зависи да ли 

ћу их извући на обалу или ћу их 

потопити, односно да ли ћу их записати 

или не. Али ту се одисеја не завршава. 

Афоризам који преживи буру и стигне до 

обале, очекује нова стрепња, тј. како ће 

бити прихваћен на тој обали. Да ли ће на 

острву умрети или ће га људи, у овом 

случају читаоци прихватити и да ли ће 

он ће живети дуго или ће остати да умре 

сам. Значи, веома је битно да мој 

афоризам исплива на обалу где има 

много људи. Неки ће га обићи, а неки ће 

га сигурно спасити и прихватити. 

 

Награда за писца је и када неко 

прочита његово дело, јер данас је више 

оних који пишу од оних који читају. 

 

Сатира не лечи, сатира учи! Да би 

сатиру разумео мораш бити добар ђак. 

Нажалост, у Скупштини нам седе све 

сами понављачи. 

 

Оне „неозбиљне“ (хумореске) приче 

настају од краја. Прво се смишља јак крај 

у виду афоризма, а онда се око њега 

распреда прича. 

 

Трудим се да будем оригиналан. А, да 

би човек био оригиналан, мора много да 

чита. Да би човек био оригиналан мора 

да буде сав свој.  

 

Шта се кује, то ће да се чује. 

 

Иако је афоризам кратак, читање 

између редова траје много дуже. Управо 

је то драж афоризма. Циљ сатире је 

свакако да исмеје све мане које има човек, 

али она углавном са собом доноси и 

поуку, што ретко ко разуме. То је као са 

леком. Људи су чули да тај и тај лек лечи 

од те и те болести, набаве га, попију, али 

не читају упутство о мерама опреза и 

индикацијама (остатак се може чути на 

телевизији). Значи, сатира није намењена 

само за једнократну употребу, она се 

конзумира свакога дана у умереним 

дозама, са обавезним читањем упутства 

за употребу. 

 

 

Миодраг Дачић 

 

Поезија је одраз људског духа који 

стреми ка ко-смичким пространствима. 

 

 

Јуре Дивић 

 

Цијели живот фотографирам и још 

увијек учим. 

 

Свако занимање је тешко. 

 

Кажу да се најбоље учи на својим 

грешкама, управо зато што сте их 

проживјели. Ви кад било што доживите 

имате аутентичан доживљај и 

аргументиран кут сагледавања ствари. 

Зато то и јест најбоље. 
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Људи воле визуално. 

 

Сватко чита на свој начин. 

 

Моја машта је ко свемир. Бесконачна. 

А свашта лута и лети по њој. 

 

 

Милица Живадиновић 

 

Сликарство је унутрашња потреба, 

сила која покреће и даје енергију 

неопходну за живот. 

 

Поглед у свемир је привлачан, 

неисцрпан, узбудљив, пун изненађења… 

Ако покушамо да се кроз научно 

доказане чињенице суочимо са величина 

свемира, схватамо колико је наша 

планета Земља мала, и колико је човек 

као јединка заправо минијатуран… Треба 

живети у складу са природом,  јер се 

лепота живота заправо крије у малим 

стварима, зато је потребно одржати чврст 

ослонац на земљи. 

 

 

Зоран Живковић 

 

Несвесно код човека је извориште 

прозе. 

 

При писању рационални део свести 

врло мало функционише. 

 

Већина мојих књига има музички 

сонатни склоп. 

 

Бит приповедања је из-мишљање. 

 

Фантастика се не мора нужно 

догодити у будућности, већ је она нешто 

што би могло бити реално (могло би се 

десити), али научно одрживо. 

 

Постоје дела која у себи имају 

елементе хорора, али и елементе 

фантастике. Хорор је могуће препознати 

и изван фантастике. Оног часа када се у 

делу нађе нешто фантастично то 

измешта дело у сферу фантастике. По 

неким ауторима све што је научно 

изводљиво (као што је нпр. пут на 

Јупитер) заправо је реално, при чему увек 

треба имати у виду време у којем је дело 

настало.  

 

Научнофантастични свет је свет 

измештен из реалности.                   

 

Хорор је општа атмосфера, не жанр. 

 

Сам чин писања је такав да не 

подразумева рационалан ум. 

 

Нема писца који није осетљив. 

 

Несвесно је то које пише. 

 

Немојте никако да се поводите за 

начином на који неко други пише, јер вас 

то никуда неће одвести. Потребно је да 

нађете свој особени начин писања. 

 

Начин писања вреди онолико колико 

и дело које је настало тим начином 

писања. 

 

Настанак уметничког дела, не мора 

нужно да буде књижевног, већ и 

музичког, филмског, дубоко је 
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ирационалан чин. У том несвесном је све 

оно што смо икада искусили, доживели, 

чули, видели, прочитали... То је у 

непрекидном врењу, као неки жрвањ 

који непрекидно меље. Ако имате среће, 

из свега тога настане неки нови квалитет. 

У мом случају је то, рецимо, прва 

реченица у причи или књизи. Пробуди 

ме ујутро прва слика или прва 

формирана реченица. У прво време ме је 

то збуњивало, док сам писао прве две, 

три књиге, али када се научите да 

препознате тај тренутак, онда га лако 

ухватите. 

 

Треба знати кад стати. 

 

Прозна дела су као јабуке: можете да 

имате котарицу пуну здравих јабука и 

једну на врху трулу, та ће пренети 

трулеж на све остале, односно бациће 

сенку на целокупно стваралаштво. 

 

Писац је као минер: греши једном 

само. 

 

Ако вам је стало да збиља нешто 

урадите у прози, немате права на слабо 

дело. 

 

Интернет је гробље језика - на њему 

свако може да остави свој траг. 

 

Кад човек постаје писац - то је врло 

занимљиво питање. Не после прве књиге, 

никако. Друга је књига нека врста 

вододелнице. Тек се након ње постаје 

писац. 

 

Сан разума рађа монструме. 

 

У писању прозе нема пречица. 

 

Језик је интима. 

 

 

Павле Зелић 

 

Волим да проналазим необичне 

текстове по новинама и онда око тих 

догађаја или појава градим светове и 

приче. 

 

Обожавам егзотику, али се не усуђујем 

да загризем у неки далек предео пре но 

што пруочим то место, обичаје и 

атмосферу прелиставајући бесомучно 

путописе и енциклопедије. 

 

За причу, нарочито кратку, по мом 

мишљењу је неопходан јак мотив, смрт, 

крв, трагична љубав и мој омиљени - 

губитак невиности. Не оно што вам је 

пало на памет (срам вас било!) већ 

прелазак из детиње наивности у страшни 

и тужни свет великих.  

 

Крадем од посла и сна да бих се бавио 

фантастиком. 

 

Конкурси су увек генератор великог 

броја прича, а у тој маси се нађе и 

понешто стварно добро. 

 

Кратка прича, нарочито ако постоји 

захтев стриктно ограниченог броја 

словних знакова, тражи дисциплину и 

одређену суровост према сопственим 

речима, ликовима и идејама. 

 

 

 



705 
 

Виолета Ивковић 

 

И ментори имају менторе. 

 

Шта ме опредељује као писца? Око. 

Оно унутарње, увек отворено. Било би 

згодно кад би покаткад зачкиљило или 

бар трепнуло. Овако, мораш да пишеш 

како би из себе избацио трунке које 

жуљају. 

 

 

Дејан Илић 

 

Може да вам се омакне добра песма 

или кратка прича, али 10-15 страна 

доброг текста није случајност. 

 

Посао уредника је да задобије 

пишчево поверење. 

 

Оног тренутка кад будете имали шта 

да поделите са другима, као аутор 

постајете небитни. 

 

Нема речи која је ваша као аутора, а 

самим тим не постоји ни једна реч која је 

туђа. 

 

Писац даје смисао ономе што се 

догодило. 

 

То што је свет бесмислен, не значи да и 

текст треба да буде бесмислен. 

 

Стварност није оправдање. Писац је 

оправдање за стварност. 

 

Текст мора да брани сам себе. 

 

За писца је ужасно важно да зна да 

одбрани свој текст. 

 

Књижевност није забава. 

 

Читање је страховито компликован 

процес. 

 

Књижевност за децу преноси 

вредности. 

 

 

Миодраг Јакшић 

 

Сатира је стил живота. 

 

Свако време је време сатире. 

 

 

Татјана Јамбришак 

 

Оног трена кад је текст готов и кад га 

поново читам, а посебно након неког 

времена, то више није моје. Не 

препознајем више ријечи. Не осјећам их и 

нисам их у стању рецитирати. Но, сваки 

пут кад ме објаве, поносим се тиме 

некритички, као тета с нећацима. 

 

Никад нисам вољела правила. И зато 

покушавам изврдати свако које се да. 

 

Волим о својим пјесмама мислити као 

о брзим сликама неке приче, а о причама 

као почецима неких пјесама. А форму ћу 

изабрати овисно о томе је ли ми важнији 

текст, слика или ријечи. 

 

Мислим да поезија више наглашава 

поједине ријечи, а да се проза догађа 

између њих. 
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Писати ми је теже ако не осјећам смјер; 

код превођења смјер даје оригинал. 

 

Мијењајући властите текстове, 

сажимајући, мијењајући структуре 

реченица, бирајући ријечи, стичемо 

сигурност у свом језику. 

 

Поанта је што мање мијењати смисао 

који се преноси, понекад је потребно јаче 

захватити у промјену, чак и граматички, 

промијенити структуру, ако се тако боље 

преноси смисао. И то је, мислим, поанта 

превођења, па и стрипа, пренијети мисао 

аутора у свијест читатеља другог језика. 

Компромисе треба свести на најмању 

могућу мјеру, али их се не треба бојати, а 

богме ни писати своју верзију. 

 

Треба пренијети став [код 

преводилачког рада], осјећај и слике ради 

којих тај изворни лик уопће отвара уста 

како би нешто рекао. 

 

Са сваким насловом, ново весеље! 

 

Одлика добрих стрипова, и добре 

литературе, односно свих врста 

умјетности, је буђење осјећаја у 

приматељу, на било који начин, било 

којим средством. Ако вас помакне с 

мјеста, угрије изнутра, облије нелагодом 

и трнцима док читате текст или гледа 

теслике – то је то. А то ваља постићи и 

пријеводом. Исто вриједи и за добру 

књижевност. Емоције, свих врста, то је 

кључ. 

 

Све чега се прихватимо преводити, 

прво треба научити у смислу вокабулара, 

наравно. А код литературе и стрипова 

прво долази на ред ауторов особни код, 

начин на који размишља и слаже мисли у 

реченице, теме о којима пише као и оне 

које му несвјесно продиру кроз прсте. 

 

Кад започнем пријевод, прво иде 

споро и опрезно, а кад се разбије тај код, 

тече као пјесма. Исто је и с писањем. Исти 

процес, само се разбија властити код. 

 

Занима ме прича у било којем облику 

и не видим велику разлику између 

кратке приче, новеле или, рецимо, 

стрипа у наставцима. Као ни између 

пјесама и појединачних табли стрипа. 

 

Не знам цртати. Али су ми у руке дали 

прави алат, програме који омогућују оно 

чему је и небо преплитка граница. 

 

[Инспирација] Долази сама. То нека 

враголанка у мојој глави повезује што сам 

чула, што ме мучи с оним о чему сањам. 

Њој је све јасно и контролира ми руке. 

Наслоним се, привежем појас и уживам у 

вожњи. 

 

Стремим свемиру и немогућем. Или 

ономе што још није могуће, у сваком 

случају. 

 

Хтјели ми то или не, писац се открива 

у тексту. Може се глумити на кратко, али 

не вјерујем да може на дуге стазе. А и не 

видим разлога за то. 

 

Пишем оно што познајем, о женама 

најчешће, је ли то онда „женско“ писмо? 

 

[Дарко] Мацан је врло строг што се 

тиче писања и немилосрдно критизира 
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све што не ваља. Сматра да тко преживи 

конструктивну критику и настави 

писати, тај има оно што је потребно 

писцу. 

 

Волим пратити оне који имају вољу 

потрудити се око својих текстова. 

 

У брице најдужа брада, а у 

преводитеља најмање властитих 

преведених текстова. 

 

 

Аднадин Јашаревић 

 

На савременим је писцима да попуне 

митолошку прошлост. 

 

Ријечи претходе јави... 

 

Са сваком написаном ријечи стварамо 

нове свијетове... 

 

Да не пишемо, ничега на свијету не би 

било... 

 

Све прочитано слаже се на мање више 

уредне полице похрањене у сивој маси. И 

одређује нас, све наше промишљање и 

дјелање.   

 

Читалац је сукреатор књиге коју листа, 

ишчитава. Јер, управо његово схватање, 

тумачење, додаје додатни обол, ако не и 

животност књизи, попуњава празан 

простор, маргине које је аутор оставио за 

њега. 

 

Читам јер морам и јер ме читање 

забавља... 

 

Књигу схватам као лавиринт у којем 

треба пронаћи Минотаура... Да ли је 

могуће разговарати са њим? Е, то је право 

питање. 

 

Писци постављају замке за неопрезне 

читаоце. Нема боље од лавиринта. 

Заробе га, заточе, да никада не пронађе 

пута из њега. Можда у свијету има много 

читалаца, али не и Аријадни. 

 

Стварност није саздана од атома него 

од снатома. 

 

 

Александар Јерков 

 

Афоризам је оно што недостаје између 

редова. 

 

Фантастика има специфично и не баш 

посебно место у нашој књижевности. 

 

 

Иван Јовановић 

 

Преводилац у неку руку постаје 

коаутор, јер је у обавези да испоштује 

писца и матерњи језик. 

 

Преводилац има илузију да бира свој 

отров. 

 

Превод зависи од тога како се уклопе 

писац и преводилац. 

 

 

Бојан Јовић 

 

Писање научне фантастике уопште 

није наивна ствар. 
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Мирослав Јокић 

 

Колико часопис понуди гурманима 

књижевности, толико опстаје. 

 

 

Валериј Јурешић 

 

Само ред у глави доводи до реда у 

писању. А да би се дошло до реда у 

глави, треба бити у складу са околином. 

 

Писање је (лажна) конструкција света. 

 

За књигу највећи су капиларни, мали 

успеси. 

 

 

Јелена Каличанин 

 

Књига је храна за тело. 

 

 

Добрица Камперелић 

 

Уметност све више постаје 

филозофија. 

 

 

Звонко Карановић 

 

Већ две хиљаде година се проглашава 

смрт поезије, а она и даље живи. 

 

На књижевној сцени фали добрих 

уредника. 

 

Поезија је коњица књижевности: она је 

брза. 

 

Поезија је човеку страшно потребна. 

Горан Кљајић 

 

[Сатира је]... Налажење истине у 

неистини. 

 

Сатира не даје слободу, њу осваја, или 

одбацује, стваралац. 

 

Уласком у сатиру, уносите себе, а да у 

њој налазите одговор, на основу почетног 

покрета. 

 

Сатира је важна да се разрачунава са 

идеологијама, или са мрачним 

идеологијама, пошто људи не могу без 

идеологије, али нису све баш, толико, 

штетне. 

 

 

Бобан Кнежевић 

 

За мене је важно да је прича померена 

– није важно у коју страну. 

 

Научну фантастику не занима шта ће 

бити, већ се она бави оним што је овде и 

сада. 

 

Некада смо читали свашта. Данашњи 

читаоци се профилишу, одлучују да 

читају само одређене правце. 

 

Стварање НФ сцене узима свој данак. 

 

Читаоца не можеш никад да окривиш. 

 

 

Радомир Константиновић 

 

Културна провинција је у главама 

необразованих људи. 
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Владимир Копривица 

 

Ми немамо будућност, јер не 

поштујемо прошлост. 

 

Опуштено и озбиљно. 

 

Предавач је уметник на сцени. 

 

Сатиричар је народни гласник, 

довољно паметан да кроз сатиру изрази 

шта га мучи и довољно мудар да то каже 

на начин да му цензура и моћници не 

могу ништа. Посао за одабране, зар не? 

 

 

Владимир Крстић Лаци 

 

Илустрација је сестра стрипа. 

 

Ми цртачи морамо да будемо и 

режисери. 

 

Оловка је само идеја, мисао 

заустављена у времену. 

 

 

Зорица Кубуровић 

 

Стерилно мишљење је једно од 

највећих опасности за машту. 

 

Машта је орган који мора да се 

подстиче. 

 

Бајка мора да садржи елементе 

племенитости, херојства, узвишености. 

Без тога је бајка сведена прича. 

 

Биће из бајке је биће са срцем. 

 

Суштина тражи форму. 

 

Морате бити потпуно прочишћени, 

увек и свуда, да би инспирација имала 

где да дође. 

 

Способност живљења у машти нас 

чини људима. Машта је орган душе. 

Mорате да је вежбате ако сте писац. 

 

Уметничке бајке се слојевито граде. 

 

Да би човек био писац мора у животу 

да буде мајстор. 

 

Реалност не поставља никакве 

границе, то је оно што ме фасцинира код 

бајке. 

 

Врло је опасно кад писац мора да 

прикаже нешто реално. 

 

 

Наташа Купљеник 

 

Мени је слобода мисаони концепт, 

највиша и највећа људска потреба. 

Умјетнику је слобода потребна како би 

уопће могао стварати. Слобода је питање 

отворености ума за другачије и 

различито. Тужно би било кад бисмо сви 

били исти, кад бисмо исто мислили, 

понашали се, стварали исте текстове или 

слике... 

 

Без публике умјетност као да не 

постоји. 

 

Чини ми се да смо умјетници, чак и 

они најскромнији, сујетни тј. ташти до 

блесавости. 
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Без културе нема цивилизације, нема 

нас. 

 

Промоције дају четврту димензију 

стварању. 

 

Ни у чему нема брзинског успјеха, 

посебно не у умјетности, не без властитог 

труда и рада. 

 

 

Драган Лазаревић 

 

Ако из овог лудила настају овако 

„луде“ ствари, онда не желим да се 

мењам за здраву памет. 

 

Кад се књига објави – то је једна 

закључана ризница која стоји за векове. 

 

Само ако је креативан, човек може 

бити задовољан. 

 

Стрип нам помаже да сањамо. 

 

 

Лаза Лазић 

 

Све што је део нашег живота треба да 

буде део књижевности. 

 

Типичан писац је духовни рмпалија. 

 

Многе сам записе направио не 

мислећи да ће ући у књижевност. 

 

Побуда за писањем – не знам шта је то. 

 

Оно што направиш мора бити 

солидно. 

(Лаза Лазић цитира свог оца.) 

Човек који се бави интелектуалним 

стваралаштвом – на коњу је. 

 

То су књиге два пут написане. 

(Поводом рада Саве Бабића на преводу 

Хамвашевих књига.) 

 

Хавмашеви читаоци су, захваљујући 

Сави Бабићу, чланови једне велике 

заједнице. 

(Поводом рада Саве Бабића на преводу 

Хамвашевих књига.) 

 

Кад пишем, уопште не мислим на 

публику. 

 

Књижевност било које области, било 

које врсте је строго лична ствар. 

 

Мора неко да се бави и тешким 

речима. 

 

Нема поезије без дубоког знања. 

 

У наше време криза је свега, али 

мислећи човек све то превазилази. 

 

Ако човек рано почне са читањем, 

његова се душа профини, јер га читање 

усмерава на праве вредности. 

 

Не може се све што је створено у 

уметности пренети на друге. 

 

Савремена уметност је заражена 

вештачким: све је измишљено, све је 

исконструисано. 

 

У крајњем случају, како је у неким 

уметничким, поетским делима, у 

сликарству, музици и у књижевности и 
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приказан (Буш, Бројгел, Данте, По, Лист, 

Вагнер итд.) – живот се каткад и узима и 

приказује као ужасно сновиђење, мòра, 

било као алегорија, било као одломак 

мита, апстракција или апокалипса, 

страшна сплетеност постојећих и 

непостојећих ликова, тонова, звукова, 

боја, дисхармонија, и односа, у 

необичним линијама, перспективама, 

дубинама и атмосферама, каткад и у 

чистом галиматијасу... Све то треба да 

предочи хаос. Закони саме уметности, 

човекова тежња за складом, смислом и 

дисциплином – постижу да се форме ове 

страшне слике, често панорамског вида, 

великом снагом духа дисциплинују 

естетски. Уметност је једна од главних 

снага које надвладавају бесмисао. И то 

реални бесмисао, живот. 

 

Елеменат фантастичног присутан је у 

уметности непрекидно, од најдревнијих 

митова до најмодернијег филма. 

 

Свака култура уноси веома разнолике 

и обимне наслаге маште у човекову свест, 

заправо у дубоке слојеве свести. 

Претпостављам да се један део ту већ 

налази, продужен самом лозом, 

човековим наслеђем, а други непрекидно 

надиру споља из разних извора.  

 

Живот није тако умивен, чист, гладак 

и правилно, компонована ствар, како се 

то представља у школи и код 

доброжелатељних васпитача. Живот је 

безобличан, крвав, немилосрдан и 

незамисливо грозан. Наравно, није он 

увек и потпуно такав. Напротив. Живот, 

сваки живот садржи и оно лепо и добро, 

благодатно. Заправо, те позитивне 

области живота су, у неку руку још 

фантастичније, снажније и  дојмљивије 

од оних непријатних делова у трезору 

једне душе. Све зависи од снаге 

подстицаја: кад ће се шта у човеку 

пробудити и шта ће јаче обузети 

човекову реалност и његову 

предузимљивост, његов дар и 

одлучност... 

 

Владање распиривањем маште до 

зачудних облика је и један од тајних 

поступака при самом писању. 

 

Немаштовити људи су инвалиди духа. 

Они су лишени једног дела сопствене 

среће. Машта у деце мора ненаметљиво 

да се буди, и брани, али не путем страха 

и не присиљавањем на необичности. 

Напротив, добро васпитани малишани 

прво стичу финесу за естетично, у 

најсрећнијем случају за музику, за 

поетски ритам, звук и значење склада. 

Уједно с тим она морају научити истину 

о животу. Живот нимало није лак, ни 

једностран, ни углађен. Постоје 

чудовишта, и те каква! Постоји беда, 

сиромаштво. То су истински Змајеви и 

Караконџуле. Данашњи цртани 

филмови и компјутерске игрице не 

подстичу машту, напротив. Они само 

евентуално развијају моторику, 

такмичарски нагон, а својим обиљем 

заправо неутрализују имагинацију! 

Углађен, умивен, заштићен појединац, 

размажен, неверујући млади човек, 

сведен у колотечину артифицијелне 

стварности, плен је зала чешће, него 

дечак или девојчица са широким 

културним и животним видиком – ови 

врло рано сазнају за симболику живота, 
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подсвести, сна, за усхићење заиста 

необичним, а знају и за злонамерност 

људи као таквих. Мање се плаше ако 

више маштају и дознају сами, без лажних 

средстава за узбуђивање... Бујна 

фантазија доприноси богатству 

личности. 

 

У човеку, ако није у раном детињству 

био жртва тешких траума, у човеку који 

неометано мисли, постоји огроман трезор 

стеченог и урођеног блага. Зависно од 

тога какав је подстицајни механизам у 

појединца, каква је човек личност (а увек 

је сложена), издвоје се жеље, намере, 

наклоности, истакну се таленти, укуси – 

дарови. Они су, наравно, испочетка 

нејасни. Ако се, међутим, јави неки 

снажнији порив, и ако га личност свесно 

или инстинктивно одабере, онда је 

трасиран његов пут и начин одабира. 

Човек је слободна воља. Али, култура се 

учи. С друге стране су, увек, сметње. Ако 

имате избор и довољно културе да 

схватите снагу оног што вас позива и 

нуди вам се, онда ви бирате и живот сам. 

Човек сâм је претежујућа одредница свог 

сопственог живота. Познавање 

сопствених моћи увек је јаче од свих 

могућих препрека. Ми бирамо уметност, 

ако смо јој дорасли. Ако нисмо, а 

упињемо се да будемо уметници, онда је 

она изабрала нас да нас уништи. 

 

Уметности се разликују технички, у 

врсти. То само указује на богатство 

изражајне моћи човека. Уметност је свака 

у суштини иста. Балет је леп и узбудљив 

баш колико и неки лирски сонет, 

класична скулптура колико и бајка за 

децу. Богатство могућности и облика је 

чак и у оквиру једне уметности толико 

различито да свака врста дозвољава, нуди 

и изазива нове изражајне начине, да је 

разлика, разноцветност једне те исте 

уметности и у истом добу и у времену, од 

старих мајстора до модерног израза, 

велика, и то богатство је такође нешто 

што нас прожима радошћу и усхићењем. 

 

Љубав је основа живота. Ствар не 

споредна и успутна, љубав је 

свеобухватни појам не само човека него и 

Космоса у целини. Ма колико се о 

љубави говорило у уметности, 

транспонирано, сублимирано, узвишено, 

интимно, артифицијелно, 

сентиментално, карикатурално – не 

треба се варати, љубав је најјаче и 

најсјајније, најтачније и најприближније 

приказана, објашњена, у уметности, 

рецимо у поезији. Наравно да је љубав 

животна ствар, њена истина, 

доживљеност и реалност само је у 

животу, између две људске личности које 

бивају њом прожете. Човек и жена не 

могу без љубави, ма шта иначе мислили 

и доживљавали сами, јер је љубав у свакој 

ћелији човека. Иво Андрић је рекао да, по 

његовом мишљењу, уметник треба да се 

бави претежно или искључиво највишим 

стварима. Сва добра уметничка дела, 

иако се и не баве само љубављу, на неки 

начин су прожета њоме! Фантазија, 

фантазмагорија, у нашем свету, у 

стварности и сновима, мучи се, бакће се 

унутар човека, бори се са злим силама 

противним човеку, којима машта даје 

страшне ликове. Ти страшни ликови у 

светској књижевности и ликовној 

уметности, у веровањима и религијама, 

јесу тамне, ужасне, искривљене 
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представе, слике, збивања, сподобе и 

активитети који су усмерени првенствено 

против љубави! Као људи који су 

најсензибилније личности у својој врсти, 

песници су имали, описали или 

измаштали своје велике љубави и кроз 

њих показали своју људскост 

најснажније. Ако у неког песника нема 

љубавних песама, нема у њега песама 

уопште. 

 

Свет је реалан. Или, бар, велика 

већина људи верује у ту реалност. 

Међутим, основна реалност није на 

земљи, у стварима међу којима живимо и 

којима смо окружени. Сва истина је увек у 

вишем становишту. То више становиште, 

издигнуто изнад тривијалних, сумњивих, 

приземних видика, то је реалност, и то 

називамо „небом”. Небо представља и 

извор маште. Милиони начина и 

вештачких средстава којима је засут човек 

на земљи не садрже и не пружају толики 

степен маштовитости, фантазије, 

блиставости простора, смисла и 

величине, колико садржи небо, кад се у 

њега загледамо целом душом. „Небо” 

није само ваздушни и стратосферски 

простор изнад Земље, етар, само природа 

као физис, небо се налази у сваком цвету 

и у сваком човеку, ако се на прави начин 

у њих удубимо. Небо је у свакој светињи, 

у сваком пејсажу, у свакој мртвој 

природи, у сваком детету. Ако неког 

загрлимо свом својом душом, физички и 

духом, претвара се он у небо које има 

више значења од Александријске 

библиотеке, више осећајности од Вертера 

и више информација од Интернета. 

Светом и човеком владају не физичке 

силе, не страшни обухват Васионе, него 

закони тога неба које је и изнад човека и 

у човеку. 

 

То је управо опозит описаном 

принципу: небо, свет и човек без љубави. 

То је страх човека пред зверима из 

најлуђих фантазмагорија свих 

митологија, религија и историја 

човечанства. Страх је невидљив као, 

махом, и Ђаво. Изнад стиснуте психе 

фрустрираног, уплашеног, 

неуротизованог, забринутог човека 

данашњице стоји испражњено небо. 

Страх од огромности простора, који је 

пандан клаустрофобији, пред скученим 

човеком, остављеним и изгубљеним у 

претећем свету данашњице, јавља се као 

пустош која нема милости. 

 

Отуђеном човеку који мисли да је 

природа нешто биолошко, физичко, 

геолошко, који је завршио лоше школе и 

не чита, који се сакрио у велике мутљаге 

приземних интереса и у материјалне 

идеале, природа је само неко мало шире 

место за излет, на коме тај човек, скоро 

демонстративно, износи из аутомобила 

храну, пиће, радио и роштиље и 

наставља да живи као сваки дан, нејасно 

му је и страно кад чује да неко „разговара 

с природом”. Човек, пак, разговарајући с 

природом, разговара управо са самим 

собом, јер и човек је природа, само што јој 

је, у највећем броју случајева, окренуо 

леђа. Или се, и не знајући, окренуо 

против ње. Уништавајући природу, човек 

уништава себе, и зато је тај дијалог 

неразумљив. Морате се удубити у себе, 

бар за часак постати скромни, смирени, 

смерни, одбацити глупачку надменост. 

Чућете гласове природе и ваша душа ће 
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им својом радошћу одговорити. То је 

разговор. 

 

Бог се може, у разговору, узети и као 

сукус Света, згуснути појам за све што 

постоји, филозофски речено, за Биће. 

Биће није случајна, залудна ствар, 

настала узгредно, њега не може 

објаснити генеза развоја некакве, било 

какве космогоније. Биће није у времену. 

(Зато се каже да је Бог вечит). Али и ту 

бисмо погрешили, јер је Бог Биће са 

Смислом. Ја верујем у начелни смисао, 

мислим да је нихилизам глупост, зато 

што је очигледно да ми постојимо. 

Постојање без смисла није могуће, чак ни 

по биологистичким, антрополошким, 

материјалистичким, атеистичким 

теоријама, јер свако зрнце померања у 

такозваној теорији порекла човека, у 

теорији развоја, еволуције, дарвинизма, 

сваки и најмањи процес опстанка ту је 

објашњен детаљним разлозима, 

узроцима, околностима, дакле сврховито, 

рационално, тј. смислено. Само што 

победа смисленијег у дарвинизму није 

тачна, јер сви знамо да у борби за 

опстанак не побеђује увек боље, него, 

напротив, у тој борби Добро 

немилосрдно страда и веома често бива 

угушено. Божји свет је свет Добра и 

лепоте, свет смислене еденске природе и 

свет слободног, милосрдног и 

градитељског човека, човека љубави. 

Иако имам оштре замерке клерикализму 

цркава, мој однос према Богу је и 

религиозног карактера. И по традицији и 

по васпитању, осећам се и сматрам се 

чланом Православне цркве. Мој Бог је мој 

живот, мој пут и моја истина. 

 

Књижевност одвајкада приказује људе, 

често типове, код којих је ја 

хипертрофирано до страшних размера, 

саможивости, себичности, 

самољубивости, уображености, 

неосетљивости за друге, одсуства сваког 

алтруизма, шкртости, завидљивости и 

егоманијаштва. Човек је друштвено биће, 

живи с другима. Врста се продужује кроз 

другог, потиче од другог, живи с другим. 

Појам ближњег је један од најсветијих 

појмова. Неублажено ја, ја које није 

сведено на скромност, права је невоља. Ја 

је склоно нестабилности, у неурозама и у 

психозама ја се деформише, каткад се 

удваја, мултиплицира, каткад се смешта у 

другу, артифицијелну, умишљену 

личност, каткад у неку звер, ствар итд... 

Данас свет притиска личност, пошто је 

човек неусаглашен са светом и са другим 

људима, с друштвима, с културом итд. 

Затим, данас се масовно користе средства 

(опијати, дроге) која девиирају стања 

личности, те слабе и личност као такву. 

Заглупљени људи, људи под великим 

утицајем других особа, колосалних квази 

идеја итд, не располажу својим ја на 

прави, нормалан начин. Ако посматрамо 

часног, здравог, нормалног - физички, 

психички и етички - човека, мислим да 

човек без велике невоље може као јака 

личност, на својим ногама, имати, без 

несигурности, страха и дволичности, у 

свакој ситуацији велико поуздање у себе, 

своје ја. Окружени смо варкама, наш свет 

је, текући свет, скоро једном целом својом 

половином артифицијелан. У погледу 

односа са стварношћу, човек такође има 

погрешну представу о стварности. 

Стварност је и она истина до које нисмо 

још дошли. Ја је на муци. Ја је истина 
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појединца, и у свету оно је апсолутно 

несналажљиво без ослањања на ти, на 

другог. 

 

Постоје две врсте самоће. Самоћа као 

отуђеност од људи и самоћа као 

неопходно стање ради концентрације, 

усредсређења сопствених сила усмерених 

на сазнање (читање, учење), одмор и 

стваралаштво... Питање самоће је увелико 

и питање лично, ствар карактера, 

темперамента, склоности, фобија, 

интелигенције, воље, потреба итд. За 

уметника дуги часови контемплације су 

нека врста неопходне хране, акумулација 

специфичних енергија. Данас је питање 

самоће и питање реакције на усвојен 

живот у маси, с масом, кроз масу. Масом 

се лако манипулише, као што је маса и 

претежно извор негативитета, 

уравниловке, упросечавања, галаме, 

просташтва, одсуства осетљивости, 

културе, тананости, мислим да у маси 

претеже нижи ниво човекове природе, 

његових осећања и деловања. Зато је 

самоћа стваралачка, интимна, приватна, 

неопходна, у одређеној мери, сваком 

човеку. Здрава усамљеност је 

благотворна, лек. Сваки писац, на 

пример, зна, да се приликом писања у 

ствари налази у великој заједници свих 

писаца који су икад писали! Тишина је 

једна од благодети самоће. Тишина 

помаже да се човек приближи себи и да 

спозна самога себе. 

 

Корен човекове стрепње је  г р е х . 

Библија је дала симболичну слику греха 

и испаштања. Пошто су сви људи 

грешни, после нестанка прееденског 

основног човека, слободног и целовитог 

човека Златног доба, у наслеђу се 

преноси наша стрепња од света, у који 

човек ступа неспреман и с неком врстом 

проклетства. Проклетства врсте. То је 

страх. Страх и дрхтање. Сублимирано 

кроз културу ово осећање стрепње је 

негде дефинисано као трагизам људског 

постојања, то осећање су први открили 

Хелени. У основи човек није лишен и не 

може се до краја лишити анксиозности. 

Човек је дат да испашта све дотле, док не 

призна себи и другоме своје грехове, 

евентуално теже преступе, зле стране 

своје личности, рђаве намере итд. Док се 

од тога не очисти признањем и 

покајањем, не може да се смири. Наука, 

зачудо, има потпуно идентичан резултат 

анализе човекове стрепње као и 

религијски мит (који је у ствари много 

старији од оформљених религија 

човечанства). Психологија, психоанализа, 

такође сматра да је анксиозност, 

неуротички синдром, заправо вечито 

постојећа грижа савести. Ова општа појава 

лечи се само индивидуално, а при том се 

у помоћ позивају подсвест и колективно 

несвесно. Затим, стрепња и страх имају и 

позитиван значај – указивање на 

могућност, на потребу корекције 

човекових виталних грешака... Многи 

страхови и стрепње, лепа књижевност то 

боље приказује него наука, сасвим су 

фантомског порекла, дакле узроци 

стрепње су врло често, можда и најчешће, 

непостојећи, или сасвим банални, или 

ништавни, неважни. Неурозе и психозе 

играју велику улогу у животу стваралаца. 

Али правилности ту нема, сва 

уопштавања о страховима и стрепњама 

модерног човека, па и песника, потпуно 

су несигурна. 
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Утеха се увек тражи, то је самоодбрана. 

Тражење утехе је нека врста присилног  

положаја, познатог у медицини. Ако вас 

боли нога, ви тежите да је држите или 

сместите тако да бол који осећате буде 

најмањи. Утеха која долази споља 

сведочи вам о људској солидарности, 

милосрђу, саучешћу. Бива вам лакше. 

Има међутим стања, и то без афекта, која 

тешко могу да нађу утеху, има болова 

који трају. Песник у овом стиху алудира 

да нам утеха не може бити ништа 

земаљско, него само нека висока 

вредност, нешто што је трајније од бола, 

трајање бола је привремено, јер ће 

минути или ће га кад-тад прекинути 

смрт. 

 

Савремена физика сматра, углавном, 

да је смрт васионе неминовна, јер све има 

крај. Филозофија смрти васионе можда је 

чак и доминантна у данашњем добу. 

Сматрам међутим, и писао сам о томе, да 

је крај нечег што је (просторновременски) 

бескрајно – цонтрадицтио ин адјецто 

(противречност код придева). Ако 

васиона има крај, онда треба одговорити 

(јасно, а не изврдавањем) шта је иза ње, 

макар то било ништа. Космички 

нихилизам је глупост, то не кажем ја, то 

кажу готово сви велики филозофи и 

западни и источни, јер Биће обухвата и 

ништа. Ништа је у оквиру бића (за 

цитирање доказа немамо места, 

симптоматичан је на пример Хегел, а и 

нирвана такође обухвата и стварни и 

идеални свет у потпуности, чак и маја се 

односи на то да лажност, неадекватност 

спољног изгледа ствари обухвата – у 

односу на дубоку стварност − и такав 

ентитет какав је ништа). Бесконачност је 

логична. Бог је логичан, такво му је и име 

– Логос. Бескрај није теже разумети него 

тачку. Потпуност и склад света свих 

димензија, коликогод их постоји, и 

ентитет који нема димензије... Поезија  по 

својој природи егзистира потпуно у 

таквим категоријама једне специјалне 

стварности. 

 

Песник говори и о недостацима 

сопствене личности. Самокритички. 

Уверен сам да је незадовољство, увек, 

негативно. Потпуни човек је суштински 

задовољан човек. Постоје и у реалном као 

и у имагинарном свету међусобни 

утицаји. Такозване интеракције. Песник 

каже да тајна тежи да буде откривена, као 

што и незнање тежи да остане без  

самопорицања. Душа присваја, као 

невина, потпуне парадоксе. Без тога 

песништва не би било. 

 

У највећим градовима има највише 

демократије. Провинција је ситничава, 

смем то рећи као провинцијалац 

пореклом. Велики градови су судбина 

човечанства на Земљи, али велики 

градови и нису нешто што је настало сад, 

у Новом веку. Постојали су увек, то се 

зна. Супротно народњачком уверењу, 

град је за људе. Село је само лоша 

имитација града. Градови нису настали 

од села, оно што је сеоско у Граду, не 

ваља... 

 

Песник оставља своје животно дело 

целом народу. Добре књиге су и 

споменици језику. Како се будући 

нараштаји буду односили према књигама 

писаца свог народа, према својој 

сопственој баштини, тако ће им и бити. 
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С једне стране елеганција песничке 

свеске није у њеној дебљини, с друге 

стране, ви знате: и обим једног 

литерарног дела, макар то биле лирске 

импресије или хаику, не зависи од њеног 

физичког обима. 

 

Наш језик има синоним за песму која 

се пева (музика), песму која се пише 

(лирика или еп) и песму која је склад који 

се живи (живот). 

 

Песник ствара текст који пре свега 

треба њему самом, треба да буде с 

врлинама или састојцима, или у целини, 

то што је он хтео. Отворено: песме морају 

да се свиде самом песнику који их је 

написао, иначе неће ваљати. Како ће их 

који читалац (читаоци су исто тако 

посебне личности, као и стваралац), како 

ће их читалац примити, то је можда још 

већа тајна од оне која се отвара као амбис 

пред нама кад се запитамо: како ми то 

пишемо. И зашто? И чему? 

 

Књижевна сцена није споредан 

проблем за писца. Писац би највише 

волео да она не постоји. Истинском 

писцу, песнику који пише из личне 

потребе и тако се потпуно посвећује свом 

уметничком изразу, по објављеној књизи 

која је пала на сто, књижевна сцена 

постаје права мора... Сад песник има 

посла с тврдим стањем ствари изван њега. 

Спољњи свет за песника је туђ терен, на 

којем се он сналази тешко. Изузев, 

наравно, оних писаца, којима је спољни 

успех на првом месту, а вредност 

њиховог сопственог дела споредан. 

Књижевне прилике се брзо мењају, онако 

како се мења друштво и свет. Књижевно 

дело претендује на дугачко трајање, што 

је мера његове вредности. На неки начин 

ово све је увек исто! Можда је некад то 

било боље, али то је илузија. Песник је 

увек у тешком положају. 

 

У светској култури, одвајкада, књига је 

све. Велику улогу играју и одиграли су и 

добри књижевни часописи. 

 

Књига ће увек живети... Она је и 

култни предмет, а не само 

информациони објект. И као предмет 

књига је непосредна човекова веза са 

целим светом у времену и простору, у 

уму и души. Без интелектуалности 

појединца и друштва у целини не би 

било света хуманости. Интелектуално је у 

књигама и одатле делује. Ко не чита, тај 

се не образује и не може бити образован, 

тај интелектуално, а и емотивно, не живи 

као пун човек. Књига је уз то на првом 

месту и образовања и васпитања и 

профињавања дечјег ума и 

сензибилитета. 

 

Есеј, смислени оглед је ствар најбоља, и 

с највишим захтевом. Поезија је дар, есеј 

је и дар и знање, мисао. Кратки запис је 

такође модерна форма, прегнантан израз 

мисли или осећања, запажање. Роман је 

аргатлук. Највиша врста је можда кратка 

прича? Али, знате, кад питате некога шта 

највише воли од посла који ради, то вам 

је помало збуњујуће, као кад мало дете 

питају: Кога више волиш, тату или маму? 

То је сурово. Ја волим сву моју децу 

подједнако. 

 

Писање сâмо искључује питање 

тежине, а мислим и рад уопште. Питање 
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је у томе шта желите, шта хоћете, шта 

можете, шта знате да сте у стању да 

урадите добро, макар колико вас то 

коштало. Тајни свеобухватни ентузијазам, 

порив, унутрашња снага, то је 

мистериозни мотив који човека наведе да 

се ухвати у коштац с најсмелијим 

задатком и да га изврши... Књижевност је 

интегрална. Нема инфериорних 

књижевних родова, има инфериорних 

писаца. 

 

Као што је познато, превођење са 

страних језика је посао са највишим 

захтевом. То се не може без дара, знања, 

стрпљења, љубави, познавања кулуре и 

језика са којег преводите. То је, дакле, и 

битно другачије од личног стваралачког 

момента. Превођење захтева много 

времена. Превођење се, разуме се, не 

врши аутоматски, реч на реч. Мора се 

поштовати дух страног језика, а пре тога 

дух матерњег језика! Највећа сметња у 

препевавању је личност  песника чијег 

дела сте се дочепали. Сваки песник је 

личност. Ући у другу личност није 

могуће без љубави. Превођење би 

требало, и јесте, посао љубави. Морате 

осетити нечији дах, близу, врло близу 

свог даха, то се без извесне суптилности 

не може. Затим човек мора да има страст 

према читању. Превођење је врста 

продубљеног читања. Превођење је и 

енигматика. Кад се све то сложи, у 

преводу добијате неку врсту осредње 

копије. Оригинал остаје оригинал. Али 

може, ако је добро урађена, ваша песма 

из друге руке да буде налик оригиналу. 

То има непроцењиву културни вредност! 

Нико не може да зна тако добро стране 

језике да би могао да чита велике песнике 

у оригиналу. Ипак, наша српска култура 

одгајила је велик број бриљантних 

преводилаца.  

 

У нашој култури данас имамо 

неколико стотина књижевних награда! 

То обесмишљава књижевност, не, то 

пружа негативну слику о нашој култури. 

Књижевна награда ме обрадује, али ме 

мало и збуни. Ко сам ја? 

 

Природу уочавате врло брзо после 

рођења. Заправо, одмах после мајке, која 

је прва природа у којој боравите, 

запажате средину у коју сте бачени, у 

којој морате да се осамосталите. Природа 

је дакле први елемент у који сте уроњени 

и који морате усвојити са што мање 

болног контраста и сукоба. Природа није 

безлична, безопасна. Напротив, природа 

је сурова. Али ви убрзо уочавате оно што 

природу краси као доминантно. 

Доминантно је оно што је лепо – што је 

најпре својом лепотом супротстављено 

опозиту, злу и демону. Убачени сте у рај 

земаљски који вас оспособљава да после 

побеђујете најгоре тамне ствари. 

Светлост, дрвеће, воће, трава, небо, 

звезде, пролећни дах, милота зиме и 

милион ствари које потичу од природе 

фасцинирају вас, васпитају као хуманог 

човека који је такође леп и припада тој 

природи. Зато волим природу. Свако ко 

ослушкује језик долази до великих 

одговора на најдубља питања. На 

пример: шта јелепо? Одговор: оно што је 

природно. Ту вам језик каже да је доброта 

главни садржај света, а то се односи и на 

васиону и на човека. Сваки човек и свако 

дело је позитивно ако је природно. Дакле, 

у свету живим обожавајући дрвеће, шуме, 
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животиње, водопаде, промену годишњих 

доба, милосрдна дела, несебичност, 

дарежљивост, умност... зато што су 

природни. С овим осећањем у души 

посматрате звездано небо (које се у 

Београду не види), посматрате природна 

понашања добрих и умних људи и то вас 

прожима сигурношћу и позива на дело. 

 

Мислим да је небо први позив наше 

чежње за свесмислом. Зато људи кажу да 

је Бог на небу. Небо је први корак и у 

науци и у техници и у мудрости, на небу 

је први путоказ човековог спајања са 

Универзумом. 

 

Још увек у човечанству доминира 

позитивизам. То је мудрост постојећих 

ствари, дакле реализам, или 

материјализам. Ми смо још у добу 

сцијентифизма, технике, која баш и није 

тако разумна. Дар јесте Разум на првом 

месту, по Декарту. Али по Паскалу то је 

Душа. Човеков дар није само разум, него 

и вера. Данас су запостављени и осећања 

и наслућења и прозорљивост и чудо, и 

све оно што није опипљиво и 

експериментом потврдиво. Савремена 

наука, међутим чак и у најспецијалнијим 

својим областима улази у одступање од 

материјалног. Способности душе, 

осећајност, екстрасензорне ствари, већи 

део мистеријских истина, добрим делом 

езотерија – нису празноверице, презрени 

идеализам и лаж, него истине које међу 

људима налазе, дарују и красе оне који су 

и те дарове примили и њима располажу. 

 

Ум се оспособљује, као и многе друге 

ствари, сталном употребом. Употреби 

свој ум! Позната је латинска изрека за 

уметнике: Nulla dies sine linea (Ни један дан 

без црте). Ни један дан нека ти не прође 

без потеза четкицом, пером, длетом. 

Тренинг је стални рад. Смишљен стални 

рад. Ђак нека учи, сваки дан. Тркач нека 

трчи. Сликар нека слика. Писац нека 

пише. Стално. 

 

Где лежи корен земље, а где човека? 

Оба корена су у Небу.  

 

Људи би, евентуално, могли 

елементарно да комуницирају и без 

језика. Мада, сумњам. Мислим да је језик 

први орган ума. Народни, то јест у 

случају Срба, то је уједно, по Вуку, и 

књижевни језик. Међутим – стварима је 

нужно неговање, све живо, а језик је жив 

организам, језик је као племенита ружа, 

цвет, жив организам којем треба 

неговање. Књижевни језик је кодекс, 

граматички, правописни језик, језик 

кодифициран ради усклађивања израза. 

По мени постоје три врсте једног језика, 

рецимио нашег, и оне су у смислу 

људском, демократском, животном, 

равноправне врсте. Први је језик 

граматички, књижевни, с датим 

прописом и законима. Он је језик 

књижевности - кад се обогати језичким 

тотумом, дакле литерарно оплемењен 

сваким говором који постоји и који писац 

уме да употреби а да не наруши свој 

израз. Посебни језик имају званичне 

установе, то је службени, чиновнички 

језик, језик политике, који лако прима 

новотарије и модерне варваризме, а 

врхунац му је новоговор, нов израз 

бирократије, публицистике, фразирања. 

Трећи језик је текући говорни језик људи, 

народа, пун грешака и 



720 
 

приовинцијализама, дијалектима 

проткан, локални, често какав арго, ужи 

језик племена или породице итд. Он се 

одликује одступањима од правила, али је 

често изражајнији, сочнији, цветнији и 

истинскији од два поменута језичка 

идиома. Језик је за мене бит, смисао. 

Црпем га из свих извора, култивишем их 

радом. Од људи и од књига, од личног 

карактера и укуса, од других људи, од 

образовања и наклоности, од талента и 

сврхе, од много чега зависи свачији језик. 

Језик песника је строго лични свој, 

исцизелиран, нарочит језик, али 

разумљив за најшири круг читалаца.  

 

Да сам рекао све, био бих велики 

изузетак, урадио бих немогуће. Велики, 

можда највећи део мене остаће у мени. То 

тако и треба да буде. Писац није врећа 

кукуруза па да се истресе пред свет до 

последњег зрна. Писац стиче премного 

златних зрна са неба и са земље сваки 

дан, сваки час, да би све то могло да стане 

у џак једног живота, или да се истресе до 

краја. 

 

Да ли сам достигао свој смисао? Кад 

помислим да јесам, видим да сам и ја 

једноставно самозадовољни роб сујете. 

Кад помислим да нисам, долазим у 

потресну ситуацију да се као грешник 

запитам – зашто ли сам живео? 

 

 

Рајна Лазић 

 

Дух сеје где хоће и на кога хоће. Нема 

случаја. 

 

Таленат је белег од рођења. 

Владимир Лазовић 

 

Вируси писања вас копкају, терају вас 

да радите. О томе можемо да говоримо 

као о врсти проклетства, о хобију... 

 

Није лако ни добро жанровски писати 

– то је изазов! 

 

Кад читам мит одмах видим добру 

акциону причу. 

 

Постоје две врсте писаца: они који 

пишу на прву лопту и они који истражују 

много пре него што седну да пишу. 

 

Писање је за мене одувек била 

неизвесна пловидба. 

 

Понекад је довољна нека споредна 

идеја из туђе књиге, или само једна 

реченица, да се замислим – и да седнем 

да скицирам причу. Понекад је то оно 

што нам се дешава – не само мени, већ 

нама (то, уколико пишем хорор!). 

 

Своје најбоље приче писао сам као 

одговор на изазов – на нешто што су 

објавили други, а мене је погодило. 

 

Ако сте неко ко се високо пласирао, од 

кога се очекује нешто озбиљно – не смете 

слати брљотине. 

 

Писање је једна мука. 

 

Пишем онако како једино могу у 

датом тренутку. 

 

Постоји само прича коју пишем. Само 

она. 
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Музе не долазе сваки дан, зар не? 

 

Ако покушате да пишете у тандему – 

основно је да бар један од вас двојице има 

магловиту идеју шта жели. Ако је немате 

– седећете и гледаће те се, и размишљати 

како је писање у тандему баш безвезе. 

 

Свакој књизи прилазим с поштовањем 

и очекивањем. 

 

Нема посебних савета. Читајте што 

више! И немојте да вас разочара прво 

одбијање! 

 

 

Марио Ловрековић 

 

Писање је као и дисање – потреба. 

 

Нетко се роди духовно богатији, нетко 

сиромашнији, само је питање: имамо ли 

од кога научити? 

 

Приповедање је својеврсно 

чистилиште. Папир све трпи, све што не 

желимо или не знамо изустити. 

 

Гдје год има и дашка књижевности, 

спреман сам судјеловати. 

 

 

Душица Лукић 

 

Научна фантастика је насушна 

потреба. 

(Према казивању Александра Б. 

Недељковића) 

 

 

 

Катарина Мажуран Јурешић 

 

Да би текст био добар, мора да 

задовољава тзв. ЗЕЗ конструкцију, 

односно, треба да буде: 

- Занимљив 

- Естетски моменат мора да буде 

задовољен, тј. текст мора да буде добро 

написан (ритам, грама-тика, језичке 

конструк-ције) 

- Зашто? Писац мора да зна зашто 

пише текст који пише. 

 

Треба избегавати општа места. 

 

Не треба описивати, него показивати. 

 

Увек је боље рећи једноставније, краће. 

 

Знаш како је с првом збирком пјесама 

– немаш појма кад је почела – одувијек је 

започињала ваљда. 

 

Кад је написано – написано је, аутора 

ту више нема, само текст и читатељ – нек 

се сналазе како знају. 

 

Ништа није исто кад имаш 18 или 38. 

Тад сам писала по папирићима у 

џеповима. Сад пишем кад успавам дјецу, 

угасим ТВ и сједнем за комп. Није више 

онај осјећај забрањеног воћа, али једнако 

крв шикне у образе кад реченица добро 

крене. 

 

То је та предност кад добијеш дјецу – 

безочно преписујеш њихове форе, 

бисере, размишљања, карактер... А они 

су још мали и не могу те тужити. 
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Све гдје има живота, „меса“, акције – 

све је добро за писање. Све то враћа 

писање на оне животне детаље, на живе 

људе, а поништава неко апстрактно 

блебетање. 

 

Неовисне књижаре су у изумирању, 

тржиште преузимају велике, 

накладничке књижаре. А то није добро, 

јер они гурају само своје књиге, 

запошљавају продаваче који не знају 

пуно о књигама, функционирају као 

супермаркет. А то није блиско природи 

књиге. 

 

Живимо у шуми књига, претрпани 

смо њима, не знамо одкуд да кренемо, не 

знамо више што је добро, а што лоше. 

Књига постаје масовни производ: 

јефтина, жута, потрошна. Ни то није 

блиско природи књиге. 

 

Књижевност није нимало одвојена од 

живота, наравно. Дапаче – књижевност 

која не судјелује у животу и не труди се 

око тог живота и није нешто битна. 

 

Књижевност за дјецу. То је исто једна 

ниша у којој се зна скупити доста клишеја 

и површних процјена, па треба с времена 

на вријеме мало направити пропух. 

 

 

Алберто Мангел 

 

Језик нас у великој мери дефинише, 

баш као и наш начин размишљања. 

 

Пишем по маргинама књига: на то 

гледам као на разговор са аутором. 

 

Писац, по дефиницији, не сме да буде 

пасиван. Пишући, он узима улогу у свету 

како би преточио своје искуство у речи. 

 

Језик нас дефинише: као врсту, човек 

је продукт језика. Рећи да гајим страст 

према језику је исто што и рећи да гајим 

страст према животу. А заиста је тако. 

 

Путем језика преиспитујемо свет у 

којем живмо. 

 

Сви смо ми читаоци. 

 

 

Александар Марковић 

 

Најлакше је преводити хорор, јер је 

ближи класичној књижевности. 

 

Преводиоци су понекад заслужни или 

криви што су неки аутори популарни 

или не. 

 

Ни у својој креативности човек не 

треба да претера. 

 

Кад не бира, преводилац постаје 

богатији. 

 

Ако хоћете да будете добар 

преводилац, треба да читате што више 

књига на матерњем језику, али и на 

страном. 

 

Не ваља уносити велики број ликова у 

кратку причу, јер се тиме загушује. Ако 

се уноси споредан лик, он је ту само ради 

декора. 
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У једном периоду свог живота сви 

пишу. 

 

Научио сам да посматрам прозу. 

 

Јако је битно успорити. 

 

Прво и основно је читати. Кад човек 

прочита сто књига има једну у себи. 

Превођење је друго. Оно помаже у 

писању. 

 

Превести нешто, а да то буде не 

превод, већ књижевно, дело равно је 

писању. 

 

У појединим причама нису битна 

имена. Најрадије бих их избацио. 

 

Прича се од једног нуклеуса развија. 

 

Мењам историјске чињенице и 

стварам неки свој свет, своју историју. 

Стога ми припрема пред писање није 

потребна. 

 

Све јесте написано, али и све није 

написано. 

 

Покушавам да напишем причу у којој 

се ништа не дешава. 

 

Покушавам ликовни елемент да 

пребацим у писану форму. 

 

Начин писања дуго бирам (кад већ 

имам у глави идеју): да ли писати у 

првом или трећем лицу, да ли ићи 

испред приче или се освртати... 

 

Ако бих икада написао књигу, била би 

састављена од прича – глава спојених у 

једну. 

 

Треба доћи до костура приче. Ако он 

стоји – стоји прича. 

 

Треба се заиста критички односити 

према свом писању и јако сумњати у оно 

што сте написали. 

 

Треба направити разлику између 

приче и радног материјала, односно 

између полуготовог и готовог производа. 

 

 

Радивоје Микић 

 

Кад се српској култури одузима 

достојанство и простор који би требало 

да заузима, то значи да смо и сами 

пристали на такав однос и да излазимо у 

сусрет нашим мучитељима. 

 

Критика је потпуно уништена, по 

питању своје одговорности, оног 

тренутка када је покренуто приватно 

изадаштво. 

 

Нема истраживачке страсти код 

данашњих критичара. 

 

Критика треба да пронађе оног аутора 

који још није заузео своје право место у 

књижевности. 

 

За све што је вредно има места у нашој 

и светској култури. 

 

Прави писац ће вас већ у првој 

реченици освојити. 
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Драган Миленковић 

 

У време криза појављују се најбољи 

уметници. 

 

 

Предраг Милојевић 

 

Свако се може сукобљавати само са 

својим дилемама. Особеност живота даје 

и особеност погледа на свет, па онда 

свако носи тај терет на свој начин. Не 

може писац да фолира, његов текст је 

само одраз њега самог у огледалу. Чим 

склизне у имитацију или покушава да 

буде неко други, то се одмах примети. 

Поштеног човека сопствено фолирање 

тера на повраћање. Заједнички са другим 

ауторима могу бити проблеми као што је 

растегљивост етике, имплементације 

естетике у тексту, изградња личног стила 

или тесање реченице - али они опет 

зависе од индивидуе. Како год окренеш, 

писци међу собом немају ничега 

заједниког, осим што су писци. 

 

Писац, као и свако други, мора имати 

развијен апарат за тумачење друштвених 

процеса који су у току. 

 

Буди оно што јеси и што ти твоја 

поетика намеће, то је најбитније, а ако је 

то ангажовано, онда нека је тако. Ако 

није - ником ништа. Не треба од људи 

ништа захтевати, а посебно оно што не 

могу да пруже. 

 

Нема много искорака из онога што смо 

били кад смо се родили и што су од нас 

направили родитељи, школа, околина, 

војска. 

… Могућност да у књизи пронађеш 

или створиш неку вредност коју у животу 

ниси имао. У том смислу је литература 

измештање стварности путем стварања 

нове вредности, нешто као бег у 

виртуелни свет.  

 

... Свако види неки свој свет, зар не? 

 

Одређена дистанца се мора правити и 

да би се посматрао свет и да би се 

стварало. Али, спољни свет никада не 

престаје да постоји. 

 

 

Младен Милосављевић 

 

Филм - врата за улазак у стварност. 

 

 

Никола Мирков 

 

У белом су платну све слике. 

 

Ношење талента је озбиљан посао. 

 

 

Милан Митић Митке 

 

Језички национализам није одлика 

интелектуалаца. 

 

 

Жељко Н. Митровић 

 

Човек почне да пише од муке, а после 

тога има нову муку – не зна шта са 

написаним да ради. 
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Радмила Мишев 

 

Ништа друго не треба да се ради него 

да се причају приче, јер ако нам је Господ 

причао приче како бисмо га разумели, 

шта онда нама преостаје? 

 

 

Немања Мрђић 

 

Бајка мора да звучи као бајка, не као 

филозофска расправа. 

 

Све је симбол. 

 

 

Александар Б. Недељковић 

 

Књижевност фантастичног састоји се 

углавном од три жанра. Један је 

фантазија; она има своје подврсте. Други 

је хорор. То је жанр који приказује 

масакрирање људског тела и душе. И он 

има своје подврсте: може бити потпуно 

реалистичан, без фантастичних 

елемената; а може бити ипак део 

фантастике, уколико су протагонисти 

рецимо они који су пасионирани да кроз 

своје зубе узимају трансфузију. Трећи 

жанр је научна фантастика. Свако 

књижевно дело је по један прозор у свет, 

али свако НФ књижевно дело је прозор у 

по један свет. Научно могућ. Зато се и 

зове научна. 

 

Ја сам био на много светова, у много 

векова. Кроз НФ. 

 

Нипошто, никако, не почињати одмах 

романом, то је најгори аматеризам. 

 

Неслушајте оне који вас обесхрабрују 

само да би цело тржиште задржали за 

себе, али, опет, не надајте се много да 

ћете на овако малом тржишту, на језику 

овог малог народа, моћи да живите од 

НФ писања. 

 

Наравно треба прво волети и 

познавати НФ, знати барем стотинак 

досадашњих најбољих светских романа и 

пет-шест стотина најбољих српских и 

светских НФ прича, и онда у суштини 

писати оно што бисте желели да читате 

али још нико други није написао. 

 

Научна фантастика вам даје друге 

светове. Друге животе. Треба само 

кренути. 

 

 

Иван Нешић 

 

Сиријусова школа је нанела више 

штете него користи. 

 

Не волим дуго да се задржавам на 

једној теми, јер после неког времена 

почиње да утиче на мене. 

 

Лакше ми је да читам збирку прича 

него роман, јер се у збирку никад нећу 

разочарати. Чак су и најгори писци у 

стању да изнедре добру причу. 

 

Реченицу преправљате све док нисте 

комплетно задовољни њоме. 

 

Поједине су приче настале само из 

наслова. 
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Једна сцена, један догађај – то су моје 

приче. 

 

Писац не мора да има правопис у 

малом прсту, јер није лектор, али мора 

знати да пише и мора имати свој стил. 

 

Човек мора прилично добро да барата 

матерњим језиком – то је ствар опште 

културе. 

 

Каже се да сваки човек може да 

напише једну књигу. Да видим да ли ће 

написати више од тога. 

 

Због чега човек пише, седи сатима, 

ноћима, данима, месецима у самоћи да 

би оно што је написао поделио са људима 

које не познаје? То мора да је део његовог 

егзибиционизма. 

 

Писање је мучно. 

 

Никад ми се није десило да седнем и 

напишем једну причу без дорађивања. 

 

Писање се учи, као и све друго. 

 

Не бих могао да напишем наставак 

кратке приче. 

 

Свака прича нешто гађа. 

 

Уопште није битно ни име човека ни 

место где се радња дешава. 

 

Када читате Карла Маја знате да лаже, 

али му опет верујете. 

 

 

 

Александар Новаковић 

 

Мрзим одсуство става, јавног, 

приватног, неодређеност, теоретизирање, 

мимикрију – то само значи да сте сви 

слинице на држави и да је теже ономе ко 

да више. Писац то не сме да буде. 

Сматрам да овом свету недостају 

људскост и хуманост, да ниједан од 

претходних система па ни овај није дао 

одговоре на основне људске потребе. 

 

Не верујте позерчинама које кажу да 

су они Богом дани генији и да 

инспирација само лије из њих – то значи 

или да су скрибомани или да су лење 

бубе, а понекад и обоје. И још нешто – 

нема писања без читања, или слушања 

музике, или гледања филмова, читања 

новина. Неморате све то да радите, 

гутате, али неке информације морају да 

пролазе кроз вас и оставе неке трагове. 

 

Барбарогенији су људи који гутају 

хектаре шума у име својих безвредних 

књига и реферата у Академији наука, 

самозвани пророци који су увек на правој 

страни. 

 

Писати за радио је нека врста 

креирања сиротињског позоришта са а 

без глумаца, стварање спектакла на 

магнетофонској траци и стога изазовно, 

нарочито као прва форма у којој се 

окушају млади драматурзи. Ретко коме су 

прво играли драму у позоришту па 

радио-драму, обично је обрнуто. 

 

Наша културна пирамида 

функционише као мекша варијанта 
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апартхејда. Нисам разочаран, „црња’’ сам 

и огорчен – борим се и то је добро. 

 

Радити на сценаријима за цртане ТВ 

серије је рударски посао. Не треба том 

послу прилазити са потцењивањем, али 

ни глорификовати га – ти се бориш за 

свој текст, убацујеш, избацујеш, на крају 

схватиш како се игра и трудиш се да 

убациш што више субверзивних порука. 

Ако си већ ту и рмбачиш као и остали, 

уради нешто да то има неко веће значење 

– то је поента рада у оваквим условима. 

 

За мене је музика, а пре свега мислим 

на рок музику, радост стварања и 

препознавања. Она је и ритам живота и 

говор улице и филозофија и чиста 

метафизика. Не знам како да је опишем 

али мени, рок је сажимање свих 

уметности у једној. И, оно што је посебно 

занимљиво за мене, иде оном танком 

границом између популарне уметности и 

елитне уметности. И, често може бити и 

једно и друго. И, наравно, у тој 

уметности која је за мене више од три 

акорда, можете наћи и велике политичке, 

друштвене поруке, праву ангажованост. 

Колико мења свет, то је друга ствар али – 

треба се борити. 

 

Музику доживљавам дубље него 

већина људи. Ритам, мелодија, то јесте 

битно, али ми значи много и текст, и 

порука, и оно што се чује у позадини, 

необични звукови, крчање, мистериозне 

теме и, наравно, оно ново у свакој песми, 

знаш, да не буде предвидиво, да ме 

изненади. 

 

Записуј идеје, на парчету папира, у 

фајлу, играј се, комбинуј целине. Некад 

песма настане за 15 дана, а некад за 15 

месеци. Нема правила. Исто је и са неком 

причом или драмом. И мораш да будеш 

оштар према себи, да одбациш много 

тога и оставиш једну од десет песама, што 

ја често радим. Не смеш да зарђаш и не 

смеш да се понављаш. То је поента – да ти 

је забавно и да се трансформишеш, 

никад на једном месту, увек другачији. 

 

Не могу да пишем а да не слушам 

музику. Дакле, рок на мене утиче као 

енергетско гориво за писање. С друге 

стране, писање утиче на моју рок визуру. 

 

Свако од нас који се бави музиком је 

нека врста филтера и кроз нас пролази 

сва та силна енергија људи који су 

стварали пре нас или су тренутно 

актуелни. Кад се и шта закачило у овом 

филтеру а шта је отишло – то не знам. 

Али, опседнут сам сам једном ствари – не 

сме да личи на оне пре тебе. 

  

Волим да се играм с речима. Мада, 

више стварно и не знам како се 

експериментише у поезији. 

 

 

Жељко Обреновић 

 

Основна дужност писца је да да све од 

себе. Да се потруди и напише књигу 

какву би он сам желео да прочита и да не 

дозволи да му било шта стане на пут док 

то чини. 

 

Заборавите на то шта ће рећи околина, 

шта ће рећи било ко, једино о коме би 
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требало да бринете сте ви сами. Односно 

шта вам ваше унутрашње „ја“ говори да 

је исправно. Само тако можете да 

напишете књигу коју ће неко пожелети 

да прочита. 

 

Стварање, и уметност уопште, чини 

живот лепшим. 

 

Добро писање се осети на километар. 

 

Изнова и изнова читам/гледам ствари 

за које сматрам да су ремек-дела и сваки 

пут кад им се вратим, научим нешто 

ново. А онда седнем и пишем. Нема 

бољег савета који бих дао младом писцу. 

Писци пишу. Тачка. 

 

Мисли које писац формира у глави, ма 

колико биле уредне и систематичне, кад 

почну да се претачу у речи на папиру, 

брзо почну да се мењају, јер схватиш да 

су то две потпуно различите ствари: 

мисли и речи. Мисли су нешто интимно, 

чему нико други нема приступ, па самим 

тиме не морају ни да буду савршене. 

Речи на папиру су већ нешто што други 

могу да виде, па самим тиме ниво 

аутокритичности се повећава. Тако би 

барем требало да буде. 

 

Идеје су свуда око нас, није у томе 

проблем. Питање је само колико сте ви 

способни да их видите. А чак је још 

битније то колико сте способни да од њих 

нешто направите. 

 

Играјте се идејама и разматрајте разне 

аспекте. 

 

Писац не би требало да потцењује 

читаоца. 

 

Писци често узимају читаоце за 

наивне и упрошћавају романе како би 

„просечни читаоци“ схватили о чему се 

ту ради. Велика грешка. 

 

Литература би требало да вас сваком 

реченицом води на ново путовање на 

којем вам неће бити досадно и са ког ћете 

се вратити другачији. 

 

Почетака има пуно. 

 

Сваки дан кад напишем нешто ново – 

то је највећи успех. А свака објављена 

реченица којом сам задовољан је следећи 

највећи успех. 

 

Кад се једном формира глас 

протагонисте, све је лако. 

 

Мени је само битно да се уочи корак 

напред, јер то је сваком аутору највећа 

похвала. 

 

Музика је нешто најближе поезији у 

савременој култури. 

 

 

Дејан Огњановић 

 

Ја заправо нисам знао да имам ову 

књигу у себи. 

(О књизи „У брдима, хорори“) 

 

 

Вида Огњеновић 

 

Књижевност је бескрајно тајанство. 
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Књижевност допуњава живот. 

 

 

Ото Олтвањи 

 

Хорор није жанр, већ атмосфера, 

емоција. 

 

Не можете да пишете приче уколико 

уз себе немате речник и правопис језика 

на којем пишете. 

 

Оно што не познајеш добро – о томе не 

пиши. 

 

Стрип је превасходно наративна 

форма.  

 

Приче су те које су ме одувек 

занимале; било какве приче. 

 

Стрип је најмање зло – радиш само са 

још једним човеком. 

 

Алхемијски процес колаборације 

доноси велико задовољство. 

 

Волим да задржим потпуну контролу 

над стварањем дела. 

 

Читам много стрипова и размишљам 

на стриповски начин. 

 

У стрипу се данас дешава много тога 

што може позитивно да се одрази на неке 

устајале тенденције у прози. 

 

Када према хорору наступају са 

предрасудама, људи најчешће нису 

свесни да је једна од највећих предности 

хорора баш ширина тема коју вам пружа. 

Што би неко желео да чита област која 

искључује све остале.  

 

Хорор у себи обухвата све друге 

жанрове, чак више од кримића или 

научне фантастике, можда због те своје 

природе да функционише и као жанр, 

али и као емоција, нијансни састојак у 

другим књигама, чак и у литератури 

главног тока. И онда, када имате једно 

такво, велико платно, можете да се бавите 

било чиме. 

 

Волим да се радња одвија релативно 

брзо, без много одуговлачења или 

тапкања у месту која никуда не воде. 

 

Волим богатство снажних емоција, да 

није лако предвидети куда нас писац 

води, данас на том путу понекад 

изненади (немора то бити никакав 

механички обрт од 180 степени, само да 

нас продрма из учмалости, нарочито из 

читања под аутопилотом). 

 

Врло ми је важно да на крају 

прочитаног дела не дође до тренутка 

„пуј-пике не важи“ и да се све врати у 

тачку из које је и кренуло. Промена кроз 

коју смо прошли са јунацима мора да 

буде евидентна, иначе је све било узалуд.  

 

У суштини, свака тема је довољно 

добра. 

 

Долазим из својеврсног панкерско-

алтернативног бекграунда, а то мора да 

остави траг, не само на рад, већ донекле и 

на животне ставове. 
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Одувек су ме занимали међуљудски 

односи. Људи су спремни да приреде 

једни другима свакакве лепе, али и 

невероватно ружне ствари. 

 

Представљање хорор икона школској 

деци на први поглед звучи као нешто 

крајње перверзно, али то није тако 

неуобичајена појава: сетимо се само 

Абота и Костела, Мунстерс, 

ПородицеАдамс (да не помињем Скубидуа). 

 

После одређеног времена, научиш да 

добијени простор и време искористиш на 

најбољи могу ћиначин.  

 

Због чињенице да је у издаваштву 

време објављивања релативан појам, 

дешава се да се стари радови појаве у 

исто време када и неки новији, и онда 

неретко изгледа као да си много 

продуктивнији него што заправо јеси, 

или да си константно заузет. 

 

Мултитаскинг је и практична ствар, 

савршени лек против досаде – када се 

заситите једне, само се пребаците на 

другу активност. 

 

[Писци] морају много да читају, а 

затим и да пишу, и то што чешће – 

идеално би било сваки дан, макар и 

реченицу-две, али то је и у најидеалнијим 

условима тешко постићи. Нажалост, 

једино се на тај начин стиче неопходна 

кондиција, шири вокабулар, отварају 

чакре за пишчеву перцепцију. Прастари 

списатељски савет гласи: дневно два сата 

читања, један сат писања. 

Такође, ваља извежбати мозак да 

прима спољне утицаје и претаче их у 

идеје; када се тај механизам једном 

разради, он је у сталном погону; правим 

писцима ум је отворен ка спољном свету 

у сваком тренутку, чак и док процесор 

преде негде у позадини, по инерцији.  

И нека се сконцентришу на причу, 

макар их и не занимала сува нарација 

каквом се ја бавим, или сензбилитетом не 

нагињали класичном приповедању; увек 

ће бити времена да се изгради стил, 

пронађе глас, или расплине и почне са 

„филозофирањем“. 

 

Данас, више него икада пре, публика 

(колика год била) мора да се заслужи. 

 

 

Динко Османчевић 

 

Сатира је хроника људске глупости 

 

Сатира се бави малим људима на 

великим позицијама. 

 

Сатиричар је увијек на ивици да се 

нађе у марици. 

 

Дуг је пут градње писца. 

 

 

Босиљка Боса Павловић 

 

Хаику песме су слике природе у 

речима. 

 

 

Андреја Пауновић 

 

За мене је поезија плес интелекта, у 

ритму емоција. 
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Писање за мене није обавеза, немам 

одређену дневну норму писменог 

изражавања, једноставно је део мене. Ако 

инспирација дође, искористим је. 

 

Са истог се извора сви напијамо. 

 

 

Мирослав Петелин 

 

Писати правилно својим језиком, један 

је од облика патриотизма. 

 

Твоје је да даш идеју. Остало је кулук. 

 

Књига на књигу иде. 

 

Писци су људи који стављају цигле у 

велику грађевину књижевности. 

 

Писац – ловац на мисли. 

 

Мисли нису смртне, попут људи. 

 

Књижевност је највећа уметност. И 

најтежа. 

 

 

Љиљана Пешикан Љуштановић 

 

Ангажман је однос према сопственој 

култури, где се природа људскости 

сагледава у ширем оквиру. 

 

Књижевност је данас шира, сложенија, 

разноврснија у односу према свету, у 

односу на оно што се сматра књижевним 

каноном. 

 

Онај ко није у стању да створи причу, 

неће створити ништа. 

Оно што волим код фантастичара је 

став: хајде да напишем оно што бих волео 

да читам. 

 

Суштина фантастике је кратка 

фантастична прича. 

 

У свету у којем живимо, вампир је 

одговор на све оне ужасе са којима се 

сусрећемо. 

 

 

Милан Б. Поповић 

 

Класичан књижевни апарат у Србији, 

да тако назовем званичну књижевно-

трговачку сцену, је закржљао, старомодан 

и није прилагодљив новим струјањима и 

песничким сензибилитетима. 

 

Форсирају се прозни наслови који 

могу да се колико-толико продају и 

уновче. Више није битан уметнички 

домет дела, већ колико новца може да се 

заради на одређеној књизи, која је сада 

постала производ. Нажалост све се свело 

на паре и буквалну и метафоричку 

продају. 

 

Поезија је неправдено потцењена и 

маргинализована, веровали или не, и од 

самих књижевних институција, које би по 

свакој нормалној логици и дефиницији 

морале да је поштују и у сваком смислу 

потенцирају. Али, оне то не чине. То је 

заправо и најстрашније у целој причи. 

Сматрам да је поезија елитна духовна 

дисциплина! 

 

Блокаду побеђујем таласима нове 

инспирације и диктатом подсвести. 
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Не шминкам реалност! 

 

 

Ненад Поповић 

 

Поред овог „мејнстрим’’ света, постоји 

читав један паралелан свет на који се 

мало обраћа пажња, а ствари које долазе 

из тог паралелног света су често доста 

квалитетније од „мејнстрим’’ културе, јер 

су још увек неискварене и искрене. 

 

 

Милета Продановић 

 

Волим да видим у делу напор са којим 

се уметник пење на планину. 

 

Доста има реалистичких подстицаја из 

живота у мојим делима. 

 

За мене је јако важно да у роману прво 

поставим сцену по којој ће се 

протагониста кретати. 

 

Никад нисам био жанровски уметник, 

нити писац. 

 

Човек је лексички сапет кад пише о 

давно прошлом времену. 

 

Што је мени боље током стваралачког 

процеса – то је дело боље. 

 

 

Бранко Радаковић 

 

Свуда око нас постоји уметност. 

 

Нема чаробног штапића који ће вас 

научити како се постаје велики, 

оригиналан или значајан уметник. 

 

Живот без уметности је празан. 

 

Култура је огледало једне државе. 

 

Сликарски израз се гради у себи, кроз 

дугогодишњи рад и у осами. 

 

Ниједно уметничко дело не може да 

буде за једнократну употребу. 

 

Ноћ. Тада долази до оне праве 

исконске инспирације. 

 

Све што започнем да радим, мени је 

тада најдраже. 

 

 

Бисерка Рајчић 

 

Ћутња – највиши облик поетског 

стварања. 

 

 

Јован Ристић 

 

Инспирацију углавном налазим у 

реалности, у ономе што видим око себе 

или у ономе што осећам. Обично је у 

питању искуство, моје или туђе, али је то 

ипак нешто што долази подсвесно из 

мене. 

 

Пишем кад ме нешто дубоко погоди. 

Не мора то да буде лично искуство, али 

мора да ме помери. 
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Мислим да у сваком од мојих јунака 

има један део мене, док су други јунаци у 

ствари људи које познајем. 

 

Чест ми је мотив тренутак у којима се 

људи ломе, тренутак који те 

преображава; мушко – женски односи, 

сукоб деце и родитеља. Све те теме 

добијају своје уобличење. Како сам 

одрастао, почео сам да фантастику и 

страву налазим у тим помацима, који што 

су ближи реалности, то су страшнији. 

 

За мене је јако битно да [писање] 

долази из срца, без презира и 

компликација – колико је то, наравно, 

могуће. 

 

Писац мора да пише не само за славу, 

већ и заматеријалну сатисфакцију, која 

не мора да буде велика. 

 

Данашњи хорор филмови су досадни, 

банални, неинвентивни; снимају се само 

да би се нешто снимало. 

 

Младим писцима бих саветовао да 

слушају своје срце и своју подсвест, да се 

не труде да опонашају друге, да теже да 

следе себе и да слободно пишу о 

стварима које их погађају, јер ако пишу о 

ономе што их погађа тад су најискренији, 

све остало пада у други план. 

 

За мене фантастика није ескапизам, 

бежање. Ја је користим за суочавање, за 

борбу.  

 

Мораш да прођеш кроз себе, да би све 

испочетка написао. 

 

Драшко Рогановић 

 

Не знам колико треба потценити 

читаоца. 

(При коришћењу фуснота.) 

 

 

Андрија Сагић 

 

Сав данашњи свет, такав какав је, може 

се протумачити музиком. Све је 

представа, бука и прегршт лажних 

митова око нас. Музика, данас, у свом 

појмовном одређењу више не постоји. 

 

Музика, најпре, делује несвесно и 

најлакше може успоставити хармонију 

душе, само уколико се човек довољно 

отвори, ако на време схвати предрасуде 

које су дубоко у њему укорењене и којих, 

углавном, сам човек није свестан. 

 

Средство комуникације је емоција, а 

она нема језик као баријеру. 

 

Креативност и таленат је непроцењив 

и неопходан, али потребна је и нека 

иницијација, усмерење да их што 

ефикасније искористите. Постоје 

занатски трикови до којих, ипак не 

можете доћи самостално. 

 

Стваралаштво је ипак, мислим, ствар 

личне креативности. 

 

 

Адријан Сарајлија 

 

Ако добро калибришеш своја 

очекивања, онда отвараш добар пут ка 

уживању у писању. 
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За научну фантастику потребна је 

једна доза храбрости. 

 

Није штос у томе да постанеш, већ да 

останеш писац. 

 

Писање је начин да се открије 

неизречени спој информација. 

 

Писцима научне фантастике јасно је 

да будућност није статичан модел. 

 

Свака научно фантастична прича 

један је мали експеримент. 

 

У научној фантастици потребно је 

једно озбиљно промишљање. 

 

У нашој средини научна фантастика је 

нека врста авангарде. 

 

У процесу писања увек се ствара један 

универзум. 

 

 

Милан Р. Симић 

 

Ако је наша стварност кафкијанска, а 

историја стварносна фантастика, онда 

проистиче да је фантастика реалност која 

и не може бити реалнија. 

 

Нема писања без читања. 

 

Писац не би требало много да прича о 

својим делима. 

 

У данашње време питање је сврхе 

часописа: остало нам је само да 

презентујемо оно што је најбоље у нашем 

добу. 

Не могу постати писац ако пре тога 

нисам постао читалац. 

 

Да ли књиге памте оне који их читају? 

 

Књижевни свет лепши је од оног који 

живимо. 

 

Уметност није свима потребна. 

 

 

Милорад Симић 

 

Језик је дар од Бога, јер обједињује све 

мисли, сва осећања. 

 

На основу језика ми се познајемо, на 

основу језика разликујемо друге. 

 

Прогледао сам кроз језик. 

 

Језик је једна жива платформа на којој 

се укрштају све науке. 

 

Са језиком се не треба играти. 

 

За једног писца језик је и њива и 

рудник и воћњак. 

 

Језик је ткање речи са душом и 

најдубљим људским осећањима. 

 

Преломни тренутак у (нашем) језику 

настао је кад су дошли компјутери. Тад је 

дошло до ерозије издаваштва. 

 

Нисам бирао посао – он је изабрао 

мене - да будем слуга и надничар на 

њиви без граница. 

(Под њивом се мисли на језик.) 
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Након распада Југославије наш језик 

налази се на раскршћу без путоказа. 

 

Правописна пометња је вавилонска 

пометња. 

 

Вашарење по правопису је вашарење 

по људском мозгу. 

 

И језик је нека врста куће у коју може 

да стане цео српски народ. 

 

Дужни смо да српски језик осигурамо 

добрим правописом. 

 

 

Роман Симић 

 

Ако се човек бави собом, препознаће 

оно што га стално инспирише. 

 

Моје гориво је топлина коју добијам од 

читаоца. 

 

Јако мало има срца на сцени. 

 

Часописи су први филтер за писца. 

 

Ако је добар уредник, одвојиће време 

за вас. 

 

Уредници најчешће немају 

пристојности да одговоре аутору зашто 

му његово штиво не одговара. 

 

Лакше је објавити лошег писца за којег 

се зна, него доброг писца за којег нико 

није чуо – таква је ситуација свуда. 

 

Проширио се капитал, проширила се 

продаја, а смањио се простор на којем 

добри писци могу да се објављују. 

 

Кратке се приче не пишу ни за новац 

ни за славу. 

 

 

Горан Скробоња 

 

Писци су чудне птице. 

 

Издавачи очекују од преводиоца да 

исправљају писце, јер желе да што боље 

пласирају једно дело. 

 

Што мање објашњавања, то боље. 

Читаоца не можеш никад преценити. 

(Мисли се на фусноте.) 

 

Доживљај превода је субјективан. Да 

би неко знао да разликује добар од лошег 

превода, мора добро да познаје матерњи 

језик. 

 

Некад пракса диктира шта да радимо, 

некад можемо да утичемо на праксу. 

 

Највећи кривац што се данас бавим 

превођењем је Конан. Желео сам да 

доживљај читања књига и стрипова у 

оригиналу поделим са другима – те сам 

почео да се бавим превођењем. 

 

Најлакше је преводити: 1) Хорор, 2) 

Научну фантастику, 3) Фантастику. 

 

Током времена писац се ослобађа 

вишка, баласта, долази до чисте слике, до 

свог израза. 
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Хорор прича је оно што је очувало 

виталност америчке кратке приче. 

 

Стварност је бујнија и маштовитија од 

свега што можемо да измислимо. 

 

 

Светлана Спајић 

 

Уметник увек изнова ствара. 

 

Уметник мора да препозна тренутак у 

којем је да би стварао. 

 

 

Љубиша Спасојевић 

 

Сатира је за мене начин борбе против 

оних који нам кроје судбину. 

 

 

Иван Станић 

 

Фото апарат носим само онда када 

имам намеру да сликам. Покушао сам да 

носим фото апарат у свакој прилици: 

тада бих био растрзан између 

фотографисања и активног учествовања 

у ономе што се дешава око мене. 

 

Када фотографишем започнем са 

оним што ми се прво понуди, али се 

готово никад не задржавам само на томе 

већ настављам да обрађујем исту тему из 

разних углова и перспектива и постепено 

прелазим са ширег погледа на детаље. 

Касније, у пост продукцији, одлучујем о 

томе које фотографије најуспешније 

описују призор, објекат или лице испред 

објектива, као и мој лични став према 

субјекту. 

Кадар зависи од субјекта и теме и оно 

што је у једном случају добро у другом 

може сасвим да упрска ствар. 

 

Постоје разна ликовна и искуствена 

правила која би требало да обезбеде да 

фотографија у најмању руку изгледа 

занимљиво, и њих се углавном 

придржавам, а колико ћу правила 

кадрирања поштовати или их се одрећи 

зависи од намене фотографије и 

тренутне инспирације. 

 

Неретко ме људи изненаде па у мојим 

фотографијама виде ствари о којима 

никада нисам размишљао, барем не док 

сам се бавио конкретном фотографијом. 

 

Није ми битно шта посматрач види на 

мојој фотографији. Мени је довољно да се 

при томе лепо осећа и да га емоције на 

неки начин покрену: да ли на 

размишљање о универзуму, смислу 

живота и стварима уопште, на одлуку да 

пропутује свет... свеједно. 

 

Колажи су идеални за урбану 

панорамну фотографију. Истичу оно 

што град уствари и јесте, једна складна 

целина, састављена из безброј делова чију 

индивидуалност на неки начин треба 

истаћи. Интересантно је да се и колажи 

посматрају на исти начин као и једна 

градска сцена. Не може се све једним 

погледом обухватити, већ мозак саставља 

детаље и види целину. После се иде назад 

у анализу детаља и тако укруг. Када 

гледам колаже имам много већи осећај 

близине и природности сцене него ако 

исту сцену фотографишем на „обичан“ 

начин. 
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Тамо где се налазим – ту налазим и 

тему за фотографисање. 

 

 

Наташа Станић 

 

Сваки пројекат има неколико фаза – 

идејну, развојну и фазу реализације. И 

свака од тих фаза је на свој начин тешка. 

 

[Стварам] када је инспирација толико 

јака да се мисли „саме” преображавају у 

стихове. А волела бих да могу тај осећај 

да учиним свакодневним и докучивим. 

 

[Писци научне фантастике] се, 

претпостављам, хране звездама... 

 

Свако има свој пут и треба да га 

сагледа у складу са својим жељама и 

потенцијалима. Диван је осећај када 

схватите да сте проширили хоризонте 

нечијег сазнања и поимања света, када 

сте у некоме пробудили космичку 

инспирацију – било да се ради о научном 

истраживању или стварању уметничког 

дела – а најбитнија је, увек била и увек ће 

бити, инспирација. 

 

Фотографија, поезија и љубав су лепак 

који користим за прављење нових 

животних колажа. 

 

 

Александар Стевановић 

 

Свака прича има разлог зашто постоји. 

 

 

 

 

Зоран Стефановић 

 

Фантазија је трећи битни стуб културе 

(прва два су: класици и авангарда). 

 

Не морамо да причамо само о ремек 

делима – причамо и о идејама. 

 

Стварајући, пишући, човек ствара 

себе. 

 

Научна фантастика очекује да се 

суочиш са свемиром. 

 

Уметност је и психијатријска и 

телепатска категорија. 

 

Оно што је квалитетно, увек је свеже. 

 

Ментално ослобађање – суштински је 

интерес сваког ствараоца. 

 

Што више знања имам, то је мистерија 

већа. 

 

Стрипови су ми отворили 

пространства моје личне слободе. 

 

Тачно се види кад се жив човек узида у 

нешто. 

 

Уметност мора да прочишћује. 

 

Уметност је оружје у борби са 

човечанством. 

 

Стрип има у себи нешто од 

антрополошке магије која нам је урођена. 

 

Писање се учи писањем. 
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Читање филма се учи. 

 

Уметност је резервоар енергије. 

 

Уметност је еволутивна нужност. 

 

Дечји часописи су ретко битна оаза у 

којој се чува српска култура. 

 

Стрип је филм за сиромашне. 

 

„Политикин Забавник“ је просто 

савршен, просто не да да умртвите свој 

дух. 

 

Постоје тихи великани наше културе. 

Тим се људима нисмо довољно захвалили 

за светлост коју су унели у наше животе. 

 

Као што постоји клин чорба, тако 

постоји и клин фестивал. 

 

Удружење књижевника Србије храм је 

српске културе. 

 

Сигнализам је једина легитимна, 

морална идеологија и филозофија овог 

времена која је и после шездесет година 

показала да је оно што ми зовемо 

неоавангарда у ствари пројекција 

човековог духа. 

 

Сигнализам је једно од учења, 

намерно нећу да кажем праваца, и 

метода које су легитимне у нашем 

времену. 

 

Врло је битан начин на који сте 

подешени док читате. 

 

Добра књижевност, добро уметничко 

дело није линеарни редослед није 

ограничени простор, оно је мултиверзум, 

оно је видео игра. 

 

Ако сте добро подешени можете 

проћи кроз књигу као пас кроз росу. То је 

један одређени тест наше енергетске 

зрелости. 

(О књизи Слободана Шкеровића 

„Шаманијада“.) 

 

Едиција „Знак Сагите“, која је 

специјализована за научну фантастику и 

фантазију, помера границе и то не 

помера границе само зарад себе и 

књижевности, него и зарад једне 

националне културе и зарад човечанства, 

јер ако погледате, ми живимо у времену 

где је научнофантастика легитимна 

геополитичка и планетарна идеологија. 

Као што је у име ове културе, едиција 

„Знак Сагите“ са оном невероватном 

плејадом писаца у осамдесетим, померала 

границе у тренутку ра-спада титоизма, 

освешћивала српску културу и нас на 

планети, тако сад видимо да је у стању да 

направи опет храбар потез, потез који је 

можда чак и револуционаран: у оквиру 

научнофантастичне библиотеке, где се 

појављују и ремек дела светске 

фантастике, појављује се књига са знаком 

сигнализам, појављује се роман који је 

дијалог са Кастанедом и Будом. То је 

озбиљна субверзија у моменту када је 

цела српска књижевност подељена на два 

идеолошка блока, исто као и српско 

друштво. По мени, а и по свима нама који 

смо рукавци разних облика српске 

културе, „Шаманијада“ је и симбол једне 

другачије слободе, једног потпуно новог 
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препорода који у следећим годинама 

долази на ово тле и ово згариште је у 

ствари подлога за нешто боље и 

другачије. Како ће то изгледати ми то 

сада не можемо да претпоставимо, али 

већ видимо његове мале лиске које ће 

имати плодове. 

(О књизи Слободана Шкеровића 

„Шаманијада“.) 

 

Научна фантастика је планетарна 

идеологија. 

 

Уметност и књижевност које не 

изражавају моралну, физиолошку и кос-

мичку катарзу су ђубре. 

 

Читалац треба да путује са јунаком, не 

да га прати. 

 

Шерлок Холмс је, иако књижевни лик, 

за човечанство учинио више него већина 

људи који су стварно постојали. 

 

Ово је време каубојских превода. 

 

Холмс је човек 21. века. 

 

У етичкој смо обавези да испитамо шта 

је било пре нас. 

 

Енциклопедистиком мапирамо стање 

реалности. 

 

Уметничке области нису имале срећу 

да све подједнако расту. 

 

 

 

 

 

Гордана Милосављевић-Стојановић 

 

Само је субјект стварност, све друго је 

опсена. 

 

 

Душан Стојковић 

 

Ако ми лажемо, стихови не лажу. 

 

Да ли аутор може самога себе да 

стигне и престигне? 

 

Јесте ли наш усуд, можда чак и – срећа, 

постојање у непостојању. 

 

Литература се, једнако као и све друге 

уметности, отворила и према новим 

световима. 

 

Ми чекамо јубилеје да се неког писца 

сетимо. 

 

Мора се читати са оловком у руци, са 

раном на срцу. Мора се читати самим 

ранама. Тада је читање лековито. 

 

Нема мисли без дубине. 

 

Писање је ужасавајуће озбиљна, и 

опасна, ствар. 

 

Цитати су наша духовна 

легитимација. Наша крвна група. 

 

Што је писац већи, то га се мање 

сећамо. 

 

Писац који је жив може да постане 

мртав. 

(Мисли се мртав у књижевном свету.) 
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Лаза Лазић је и поред година које има, 

један од наших најмодернијих писаца. 

 

 

Невена Тарлановић 

 

Код нас се уметност једнолично 

рекламира. 

 

 

Владимир Тодоровић 

 

Не можеш да објавиш збирку уколико 

не загрејеш столицу. 

 

Писање је ипак занат. 

 

Не треба бежати од кратких прича, 

иако људи причају да су презахтевне. 

 

Не треба писати само за фиоку. 

 

Одувек ми је било много слађе да 

читам друге и да гледам како су се други 

мучили и тај ме проблем прати и дан 

данас. 

 

Кратке приче пишем тако што 

једноставно кренем, па где ме „пут’’ 

наведе. 

 

Присталица сам писања на папиру, 

иако обожавам компјутере. Тада сам 

опуштенији, лакше се крећем кроз текст, 

имам бољи преглед и лакше прекрајам 

реченице, а све то не могу да радим на 

компјутеру. Ипак више волим кад се око 

прича мало и помучим. 

 

За научну-фантастику приповеда се да 

је пишу мушкарци за мушкарце. 

[Писци треба] да пишу у 

континуитету, јер се без вежбе не може. 

Са друге стране не можеш да објавиш 

збирку уколико не загрејеш столицу. 

Мораш да натераш себе да пишеш у 

континуитету. Једино на тај начин може 

нешто да се уради, јер је писање ипак 

занат. 

 

Не треба бежати од кратких прича, 

иако људи причају да су презахтевне. 

Бити издржљив и довољно упоран у 

писању, али и у пласирању самих прича. 

Не треба писати само за фиоку. 

 

Довољно је бити невидљив, јер те 

људи препознају и по гласу. 

 

Емисија дели судбину радија. Што је 

радио слушанији, то су му и емисије 

слушаније. 

 

Волим да радим пародије. Неки пут је 

то пародија на нешто што прочитам, или 

је то разрада познате теме. 

 

 

Дејана Тодоровић 

 

Само у безбедном окружењу могуће је 

да писци своје прве, некад неспретне 

кораке, прихвате са смехом и схвате их 

као напредовање, а не као грешке. 

 

Писци су веома крхка бића. 

 

Кроз нека дела као да се крећем готово 

физички. Ходам са лакоћом кроз широке 

просторе или могу да се осетим 

заглављено, тескобно, као да сам у 

претрпаној просторији где ударам у 
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намештај. Некад су предели прозе 

прозрачни, а некад не могу да дишем... 

Не треба сметнути са ума да се ово 

чудесно дејство одвија посредством 

језика. Некад га живо примећујемо, а 

покаткад га нисмо ни свесни, већ се само 

нађемо у простору дела. 

 

Писање је лепо путовање, иако не увек 

и најлагодније. 

 

 

Владимир Тополовачки 

 

Стрипови јесу и морају бити важни. 

 

Стрипови су ме научили да појединац 

уме, може, сме и треба сâм да уради 

далеко више од (не)организоване групе. 

 

 

Живојин Ћелић 

 

Уметност није професија, то је позив. 

 

Спадам у људе који живе за уметност и 

од уметности. Веруј ми није лако (није ни 

тешко), али је дивно... 

  

Чин стварања за мене је чин љубави, 

давања, проточност – ништа није од 

мене, све је од Неба, од Бога. 

 

Кад бисмо се сви молитвено понашали 

једни према другима свет би био далеко 

лепши. Све потиче са Неба. Једино што 

ми можемо је да се волимо. Како? 

Безболно да покушамо. Ти да видиш моје 

слике, ја да чујем шта ти пишеш. На крају 

крајева, даје онај који има (онај ко нема 

не може да да). Ред је да човек прихвати 

ту улогу, јер га Сила над силама лако 

замени кад је непослушан и одбија да 

ради. 

 

Ја сам велики радник. То је једно 

страховито одрицање, али ту цену радо 

плаћам. Трудим се да стварам колико 

могу, а човек мора да може. Мора себе да 

убеди да може. Трудим се да стварам, јер 

ћу бити питан шта сам за живота радио 

кад будем отишао на онај свет. 

 

Рођен сам да будем мрав, да радим. 

Овде сам дошао да бих радио. 

 

Боје, као и речи, имају свој језик. 

 

Боје су вибрације. 

 

Стајати испред белог платна, испред 

белине која је симбол божанског и донети 

одлуку да поништиш белину, да 

насликаш слику, оптеретиш белину 

неким садржајем – огромна је 

одговорност – а то знају само они који су 

се бавили овим занатом, који 

подразумева одрицање од свега 

сувишног и свођење на суштину, на 

суштаственост. 

 

Мислим да не постоји ништа битније 

него да се човек позабави спознајом 

сопствене суштине. Спознати своју 

суштину то је обавеза сваког од нас, јер 

како ћемо љубити друге, ако не спознамо 

своју суштину и ако не запитамо себе: 

„Ко сам то ја?“ 
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Предраг Пеђа Филиповић 

 

Рад на себи никада не престаје. 

 

Свакако да свака уметност изискује 

таленат, али и прегалачки рад и учење, 

истраживање. 

 

Мисао је семе делања. 

 

Ако нам је дат таленат, треба да га 

живимо и каналишемо. 

 

 

Бела Хамваш 

 

Не може се крпарењем ништа 

урадити. 

(По казивању Саве Бабића.) 

 

 

Јасна Хелд 

 

Бајке воле да путују. 

 

'Улазак' у бајке и како се то ради... 

Заправо је врло једноставно и 

комплицирано у исти трен. Једноставно 

је, наравно, ономе који зна, а за све остале 

изгледа комплицирано и тиме спада у 

неку 'тајну'. Не тајну по томе што је 

мистерија само по себи већ тајну по томе 

што је нетко 'не види' и што се не може 

описати нити реченицом нити 

одговором већ треба доживјети и то 

особно... 

 

Заправо сам дошла из' свијета бајки' 

(као и сви ми) и требао ми је добар дио 

живота да то схватим и потрудим се, са 

ових позиција, покушати наново живјети 

у њему. Томе су ми највише помогле саме 

бајке. 

 

Народне бајке садрже истину. 

 

Бајке су чудесне. 

 

Техника приповиједања је везана уз 

унутарњи развој, живот и искуство сваког 

појединца. 

 

Пред публиком увијек имам трему, без 

обзира којег је узраста (јесу ли дјеца или 

одрасли). Трема је страх а страх је везан 

уз страхопоштовање. Публику треба 

поштовати! 

 

Дјеца не познају критику. Она само 

реагирају - ако нисте добри - они то 

покажу. 

 

Бајка има свој пут... 

 

Приповиједање увијек утјече на нас, на 

овај или онај начин, без обзира којег смо 

занимања или професије. Овиси о нашем 

индивидуалном слушању и поимању. 

 

Заправо је допријети ријечју до свијета 

у којему и музика живи - велику успјех! 

 

Волим само живу ријеч. 

 

Наступи се разликују само по 

публици. 

 

Свијет народних бајки и прича дјелује 

терапијски, како на оне који слушају, 

тако и на оне који их читају - себи или 

другима. 
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Милица Цинцар Поповић 

 

Бајка мора да пренесе део универзалне 

архе-типске истине. Она мора да да 

моралну поуку, али не на начин на који 

је даје басна. Зато бајка мора да се заврши 

срећно, јер у њој морају да победе 

позитивне особине и позитивни ликови. 

 

Стално пливамо у свету маште. Док 

улажемо страшан напор да живимо у 

стварном свету, много смо више оно што 

јесмо у свету маште. Кад не бисмо 

маштали били бисмо лишени наше 

суштине. 

 

Да пренесе племениту поруку, то је 

циљ бајке, циљ приповедања. 

 

Код нас у земљи не постоји много 

магија које су јако важне. Једна од њих је 

приповедање. 

 

Бајка је чврста форма. 

 

Да би једно дело било књижевно, мора 

да ступи у контакт са читаоцем. 

 

Не постоје велике и мале теме, али 

постоје велики мајстори стила. Да не буде 

забуне – добар стил је онај који је 

функционалан, тј. који аутору омогућује 

да јасно и тачно пренесе то што види. 

Уметничко дело има две карактеристике: 

истинито је и комуникативно. Добар 

стил је онај који истину коју је аутор 

спознао успева да преведе на 

универзални језик. Или, да то 

сликовитије кажем: добар стил је 

аутомобил у коме порука дела може да се 

довезе до тешко приступачне свести 

читаоца; и то, по могућству, кабриолет, 

тако да порука буде што видљивија. Не 

инспирише ме да своју поруку, свог 

возача, прерушим у неког другог, већ ме 

инспирише да проучавам друге добре 

машине, како бих могла и ја да доградим 

своју. А возач, онај због кога ту машину 

правим – па, њега не стварам ја, већ се он 

рађа и развија спонтано, из свега што 

живим и јесам и он не говори оно што ја 

хоћу, него оно што он зна да јесте. 

 

Бајка је по дефиницији књижевна 

врста, краћа прича, у којој се 

натприродно и фантастично преплићу 

са реалним на такав начин да нема 

супротности. За разлику од предања, које 

са читаоцем/слушаоцем комуницира на 

нивоу рационалног и опомиње га да се 

»не хвата у коло са вилама« јер је 

онострано опасно, већ да се држи 

свакодневног живота, бајка поседује 

архетипске елементе и преноси истину 

душе. Бајка је учитељица, која разбија 

опсену, илузију рационалног и подучава 

законитостима света душе. 

 

Све бајке, све до једне, говоре о 

истини, слободи и храбрости. Бајке уче 

људско биће како да постане човек. 

 

 

Стеван Шарчевић 

 

Књижевна сцена је постал изузетно 

живахна, чему је много допринела и 

широка употреба Интернета. 

 

Из квантитета се на крају увек изроди 

квалитет. 
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Књижевна сцена је узбудљивија него 

икад. То, наравно, не мора да значи да је 

тренд позитиван. 

 

Колико год човек веровао у своје дело, 

успех га сваки пут изненади. 

 

 

Слободан Шкеровић 

 

Свака експлоатација теме је 

порнографија. 

 

Не постоји начин да допремо до 

публике. 

 

Уметник је изван друштва. Компромис 

је немогућ, све се своди на симулацију. 

 

Критичар је онај ко разуме. Ако то у 

себи имаш, можеш бити добар писац. 

 

Уметник не може сам. 

 

Језик је средство и стварност. Без 

језика, људска стварност била би сасвим 

другачија. Поетски језик је начин којим 

се открива поредак у тој стварности као и 

наш лични однос према њој. Човек који 

нема контролу над језиком и не разуме 

да је у језику представа њега самог, не 

може ни да спозна себе. Једноставно, из 

онога што говоримо види се и ко смо. 

  

Језик није унапред дат систем, већ се 

он стално мења и треба га схватити као 

динамичку целину која се може 

моделовати и, што је најважније, изнова 

стварати. Језик трпи насиље друштвеног 

система. 

  

Језик који није у кризи јесте мртав 

језик за мртве душе. 

  

Пропадање језика почиње оног часа 

када се нешто не сме рећи... Лошим 

језиком говоре они који немају шта да 

кажу. Они који имају шта да кажу, воде 

рачуна о томе да језик следи њихову 

намеру и то је оно што највише обнавља 

и ствара језик. 

  

Промишљање се одвија изван сфере 

говора, језиком само покушавамо да 

обликујемо своје искуство у 

препознатљиве облике којима касније 

можемо по вољи да се служимо. У том 

смислу језик је сигнал који означава 

постојање ума који се објављује. 

 

За мене је песма инструмент којим 

провоцирам оно неизрециво да се 

прикаже у облику препознатљивом 

човеку. Поезија је искуство које се 

унапређује откривањем механизама у 

појавној и непојавној сфери. Поетски 

језик је различит од говорног језика 

утолико што је он моћ која је способна да 

ствара овај први. Поетски језик је заправо 

метод којим се обзнањује искуство уз 

помоћ знакова-речи који чине говорни 

језик. Погрешно је мислити да је поетски 

језик просто извештавање о мислима и 

осећањима. Он је итекако алатка која 

уводи ум у област разума и чула и 

обратно. 

 

Песма је увек интерактивни систем 

који сведочи о правом стању ствари. 

Искуство које поезија саопштава није 

нанизано по правој линији, већ се сви 

делови преклапају и тако се објављују, 
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као један удар. Због тога је у поезији 

битан набој енергије, много више него 

речи саме, које се бирају тако да пружају 

што мањи отпор док проводе ту силину, 

е да се она не би потрошила у превише 

украса и стилских фигура. 

  

Уметници, људи, повезани су 

заједничким искуством, а начин на који 

се то остварује јесте поетски језик – то јест 

онај језик којим сâмо искуство говори. 

 

Човек највише пати од незнања. 

Поезија је само један начин да се открију 

узроци патње. 

 

Уметност је... та која помера границу 

људског и мапира област знања. 

 

Тамо где влада догма, немогуће је бити 

креативан. 

 

„Провокација“ или „сумња“ основна је 

уметничка мотивација. 

 

Уметност је побуна против поретка, 

као што је поредак побуна против 

слободе. 

 

Уметност је дејство ума на свет. Због 

тога је она место сукоба вечног и 

непостојаног. 

 

Уметност се никако не може 

преварити. 

 

Тврдња да уметност имитира 

стварност није тачна. Уметност 

једноставно препознаје стварност као 

фиктивну и тако је и третира. 

 

Издвајам се из света колико могу. 

Сваки уметник то ради, јер је свестан да је 

суочавање са собом – суочавање са 

светом. 

 

 

Петар Шумски 

 

Афористичари су витезови пера, тј. 

писане речи. 

 

Хаику је савршен спој лепоте тренутка 

и природе ухваћен и овековечен стихом. 

Сваки хаику је поетска микро-репортажа 

о неком догађају, који, ма колико мали и 

наизглед безначајан, у хаикуу открива и 

добија своју поетску, космичку и 

бесмртну димензију. 

 

Минималан по изразу, максималан по 

ефекту – хаику је путопис тренутка 

исписан из срца речима песника-

афористичара. То је поетски афоризам 

који се не размеће речима, већ тежи 

максималној сажетости, директности и 

једноставности, где све сувишно (по 

правилу хаику стиха), мора да отпадне… 

Израз концентрисане песничке свести. 

 

Само оно на шта свесно усмеримо 

своју пажњу, постаје живо за нас и 

почиње да утиче и мења наш живот. Тако 

је и са мислима и речима, које су претеча 

дела. 
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Међу бисерима 
 

       Афоризми из живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Највиша сврха 

човека је – 

стваралаштво. 

Александар Грин 
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Аднадин Јашаревић 

 

Лепота је почетак ужаса, јер је тако 

лијепа да јој не можемо одољети и јер 

мора пропасти, јер ћемо је изгубити. 

 

Универзум снова претходи стварном 

универзуму. Што сањамо постаје. Можете 

дотаћи снове кад их остварите. 

 

 

Адријан Сарајлија 

 

Аутоанализа вероватно не може да 

буде потпуно тачна – али је корисна. 

 

Не мораш да јуриш одговор – он ће 

сам доћи. 

 

Ни једна револуција није последња. 

 

Сви се ми у својим главама бавимо 

науком. 

 

 

Алберто Мангел 

 

Сваки човек организује свој свет онако 

како би га најбоље разумео. 

 

 

Александар Б. Недељковић 

 

Космос? Штасмос? Гдесмос? 

 

Нисмо заувек. Једног дана ћемо 

нестати. Биће неко други и нешто друго. 

 

 

Александар Гаталица 

 

Мале алатке често праве велике 

ствари. 

Нема националног језика у 

симфонијској музици. 

 

 

Александар Марковић 

 

Колико има људи толико има 

стварности. 

 

Људима у животу иде добро кад им од 

више ствари једна добро иде. 

 

Кад се дође у одређене године постаје 

се мисаоно, а не осећајно биће. 

 

Стварност је необичнија од фикције. 

 

 

Александар Новаковић 

 

Кренуо сам у правцу базена пуног 

пирана, скочио, и ето ме, плутам, 

углавном читав. 

 

Ко данас има људскости тај мора да се 

ангажује овако или онако, а ко је 

ангажован а без емоција тај нема шта да 

ради ни у политици ни у љубави. 

 

Сувише је псеудоакадемизма код нас. 

 

Свестан сам да не могу да променим 

много, али критиковаћу национализам, 

капитализам, фашизам, старовремски 

комунизам и сличне идиотлуке сад и 

вазда, а ако једног дана неко доживи 

нешто лепо због тога, тим боље. Ионако 

све радимо због неког другог, за неко 

друго време, бар би тако требало да буде. 
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Имам више интересовања, али се 

некако мире у мени, записујем, сређујем, 

муштрам. 

 

Негде сам на клацкалици али, добро је 

то, без сумње нема ни напретка. 

 

Радити оно што волиш је највећи 

луксуз данас. 

 

Што да причам о парама кад је то 

потпуно илузорно у овој земљи. 

 

Појавно ми није битно… Промене које 

се одвијају у твојој глави су много 

битније. 

 

Не желим да фолирам људе. 

 

Шта год да урадим, у очима многих, ја 

сам још неки младац, још почињем, 

морам да се доказујем и будем бољи, 

изнова и изнова и изнова. И то много 

бољи од оних који имају везе. И то само 

да би неко рекао: „Новаковић? Звучи ми 

познато…” Да ли сам уморан од тога? Да, 

али и даље гурам. Ето, то је мој успех. 

 

 

Александар Стевановић 

 

Весеље је оно што спашава свет. 

 

Истина је кратка. 

 

Наивност је оно што човеков живот 

чини испуњеним. 

 

Свако креира свој свет. 

 

 

Алекса Ћирковић 

 

Нема тога што Београд није видео. 

 

 

Александар Чотрић 

 

Ја сам у горњем делу сатиричар, а у 

доњем хумориста. 

 

 

Ана Галат 

 

Ја јесам за добре односе, али понекад 

мораш да отвориш уста. 

 

Можеш сто година да носиш црнину, 

никога из гроба нећеш вратити. 

 

Никога не можеш испод земље извући. 

 

Нико не ради певајући. 

 

Човек никад од доброг не бежи. 

 

 

Андрија Сагић 

 

Савремен човек је научен да је 

социјални егоиста, индивидуа без 

премца. Мада, на срећу, нису сви такви. 

 

Важна је најпре искреност. 

 

 

Бела Хамваш 
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Мислим да је једино Ниче био на небу, 

али није умео да се врати. 

(Одговорио је Бела Хамваш кад га је његова 

жена упитала шта мисли ко је највећи 

светски филозоф. По казивању Саве Бабића.) 

 

 

Биљана Габријела Живовић 

 

Ми смо све само нисмо број. 

 

На шалтеру слатких лажи, увек је 

дужи ред. 

 

Природа сама исцељује. 

 

Стеге нису наше. Наметнуте су нам. 

 

Суштина је заволети себе. 

 

Суштина је пронаћи мир у души. 

 

Чувајте своју душу за себе, не дајте 

свакоме да је прља. 

 

 

Бобан Кнежевић 

 

Кад сам ја радио оно што је боље? 

 

Кад човек нешто замисли у својој 

глави, склон је да неке ствари прескочи. 

Кад то исприча наглас, у могућности је да 

сагледа целу слику. 

 

Нема разлога да се допаднемо свима. 

 

 

Бојана Тривић 

 

Осмех је најлепша шминка. 

Бојан Богдановић 

 

Ако те се неко сјети у 01:47, свијет још 

постоји. 

 

Читав живот је путовање. 

 

 

Бојан Брукнер 

 

Положај сваког искреног човека у 

нашем друштву је угрожен. Положај 

сваког другачијег је бољи и има више 

перспективе. 

 

 

Бранко Радаковић 

 

Боље је да имаш и лоша искуства него 

никаква. 

 

Живот се свео на најниже гране. 

 

 

Данијел Богдановић 

 

Не бих рекао да негативно покреће 

свет, али да му помаже да се не заустави, 

то већ могу пробавити. 

 

 

Боривоје Балтезаревић 

 

Нема духовног искорака без 

прекопавања сопствених темеља. 

 

Нема лаких решења. 

 

Оног тренутка када прекинемо додир 

са својим коренима, прекидамо и пут ка 

својој будућности. 
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Прави рад на себи подразумева улазак 

у сенку. 

 

Рад на себи је ходочашће. 

 

Човек преименује своје идентитете док 

траје. 

 

 

Борис Абинун 

 

Одеш цела, врати те се пола. 

(Мисли се на особу скрхкану проблемима.) 

 

 

Борис Мишић 

 

Знање увек нађе пут кроз Хаос. 

 

Лепота увек нађе свој пут. 

 

Моћ је волети стварно и несавршено. 

 

 

Босиљка Боса Павловић 

 

Лепота је трајна. 

 

 

Весна Бааиј 

 

Сви смо ми звездице прекрасног 

свемира. 

 

 

Весна Ковачевић Соколовић 

 

Живот је леп, али је и чудовиште на 

свој начин. 

 

 

Вида Огњеновић 

 

Минерали су праизвор лепоте, боримо 

се њима против простоте. 

 

Природа се кроз минерале осведочава 

као врхунски уметник. 

 

 

Виолета Вучетић 

 

Деца су увек иста, али ми старимо, то 

је разлика. 

 

Ниједан дан у животу нема репризу. 

 

 

Вица Дардић 

 

Човек и пред гробом примети лепу 

жену. 

 

 

Владимир Булатовић Бучи 

 

Политичари чим се докопају власти 

разболе се. 

 

Наше друштво је потпуно 

парадоксално. Заостали смо, 

необразовани, затворени, а опет немамо 

репресију власти. 

 

Људи слабо истражују свет унутар 

себе. 

 

 

Владимир Копривица 

 

Чуда се дешавају онима који верују. 
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Природа се свети човеку који ради 

против ње. 

 

Свако ко се затвори, ко се изолује од 

света, тешко може успети. 

 

Ако је права, информација је моћ. 

 

Предавач је уметник на сцени. 

 

Ретки су успеси који су самостална 

остварења. 

 

Сваки успех буди глад за наредним. 

 

Успех је најбољи допинг који из човека 

извуче све најбоље. 

 

Спорт је мост међу људима. 

 

Време је неверно онима који га не 

искористе. 

 

Сатиричар је народни гласник, 

довољно паметан да кроз сатиру изрази 

шта га мучи и довољно мудар да то каже 

на начин да му цензура и моћници не 

могу ништа. Посао за одабране, зар не? 

 

Радите кад је тешко; ако је много 

тешко, радите много; када је страшно 

тешко, онда дајте све од себе до граница 

невероватног. 

 

 

Владимир Крстић Лаци 

 

Нико није имун на сопствену 

субјективност. 

 

Постоје и други путеви, али они нису 

прави. 

 

Ружне ствари морају да се десе како би 

се десиле оне лепе. 

 

Свако од нас може да нађе милион 

објашњења за потезе које је (по)вукао. 

 

 

Владимир Лазовић 

 

Дођавола с оправдањима! 

 

Будућност је почела! 

 

 

Владимир Тодоровић 

 

Здрав живот је јако битан. Чиме год 

желиш да се бавиш у животу, мораш да 

мислиш на три ствари: вежбу, исхрану и 

одмор. 

 

Одувек си била чудо(виште) од детета! 

 

 

Владимир Тополовачки 

 

Симпатичан сам конобару. Подсећам 

га на покојног деду. 

 

Гравитација делује, али јача си од ње. 

 

 

Владимир Тошић 

 

Човек мора да искорачи један корак. 

То је суштина авангарде. 
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Владислав Бајац 

 

Знатижеља је један облик 

неуравнотежене храбрости. 

 

Путовање је импровизација. 

 

Смисао путовања је у његовом току, не 

у постизању циља. 

 

 

Водин Крковић 

 

Идем да видим сунце. 

 

 

Врбислава Старовић 

 

Мајка мора да остане мајка. 

 

Не треба ми машта, довољно је само да 

захватим из реке живота. 

 

Свако је вредност за себе. 

 

Мајка нас рађа, сами се обликујемо. 

 

Сачувај себе за себе. 

 

Сами се разгранавамо. 

 

Светиљку ми угаси дан. 

 

 

Вукосава Јокић 

 

Хајде да се договарамо, али да буде 

онако како ја кажем. 

 

 

 

Горана Дружета 

 

Сваки је крај уједно и почетак нечег 

новог и непознатог. 

 

Сами смо одговорни за оно што се 

дешава у свијету. 

 

Мислим да сви осјећамо да свијет 

галопира према точки кулминације. 

 

Један од највећих страхова 

човјечанства опћенито, али и 

индивидуално – је интимни страх од 

смрти. 

 

 

Горан Кљајић 

 

Судбини се не може побећи. 

 

 

Гордана Петковић 

 

Нека кроз сваке шкуре љубав улази. 

 

Свако од нас је рођен да оствари своје 

потенцијале. Можда је то утопија, али ни 

сваки жир не прерасте у храст.                                       

 

Сви ми учимо, а учити значи разумети 

јединствену меру сродства и отуђености 

међу људима. 

 

Сви смо ми трагаоци за истином. 

 

 

Гордана Чеперковић 

 

Будала се тешко мења. 
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Величина је у једноставности. 

 

Живот је у ситницама. 

 

И ти си као и ја саткана од тананих 

амбиција. 

 

Летиш, док те живот не саплете. 

 

 

Гурам Вашакмац 

 

Можемо да живимо у сагласју са 

Природом! 

 

 

Дамир Маџгаљ 

 

Боље пун именик него пун новчаник. 

 

 

Дара Вучинић 

 

Мудрост избија из љубави. 

 

 

Деда из Брзоходе 

 

Лоша жена вреди кола злата. Добра 

нема цену. 

(По казивању Миланчета Марковића.) 

 

 

Дејан Илић 

 

Да бисте донели одлуку морате знати 

шта желите. 

 

 

 

 

Десимир Д. Ивановић 

 

Бити јунак у свом времену, значи, 

симболично, одиграти своју партију шаха 

на најбољи могући начин – повлачити 

стално најбоље потезе. 

 

Бити поштен и озбиљан у раду значи 

тежити да се достигне највиши 

професионални домет и одржи 

стандарни ниво у неком послу. 

 

Не постоји рецепт за „како?“ 

 

Отвореност и тежња за напредовањем 

у том правцу би се могла назвати 

„метафизичким здрављем“. 

 

Свесност и међусобни односи са 

другима су у тесној вези, због тога што се 

ниво свесности најбрже развија кроз 

разумевање и квалитетне односе са 

другима. 

 

Судбина пионира је да буде усамљен и 

његов задатак и циљ јесте да то што краће 

траје. Пионир мора бити добар технички 

познавалац своје области и истовремено 

добар комуникатор, како се не би осећао 

несхваћеним. Такође, треба да буде 

истрајан и стрпљив, јер је природно да 

људи буду сумњичави према свему што је 

ново и страно. Са друге стране, то је 

привилегија и задовољство. 

 

Човеково биће осећа потребу за 

остваривањем „унутрашње демократије“ 

између три сегмента: тела, емоција и ума. 

Интегрисаност и хармонија ова три 

нивоа ће свакако утицати на отвореност 

и повећани сензибилитет за неке 
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суптилније слојеве више реалности, које 

можемо назвати „интуицијом“ или 

метафизичким здрављем. 

 

 

Добрила Лујак 

 

Брзо памтим, још брже заборављам. 

 

Живих се треба бојати, не мртвих. 

 

Иди док те зову. 

 

Исто, ал' ни налик. 

 

Над ничим изазваном добротом, човек 

увек треба да се запита. 

 

Од твоје љубави и коњи цркавају. 

 

Човек је као биљка. 

 

 

Драган Лазаревић 

 

Квалитет нема године. 

 

 

Драган Павловић 

 

Живот се састоји од трена. 

 

Машина је упаљена. Мотор ради. 

Убачен је у брзину. Нема назад. Рикверц 

не постоји. 

 

Опасна си као смрт. 

 

Осмех је говор душе. 

 

Постоје зависници од цигарете, дроге, 

алкохола. Али постоје и зависници од 

путовања. 

 

Природа нам толико даје, требало би 

да јој вратимо макар мало. 

 

Стрпљење је мудрост живота. 

 

 

Драган Пантовић 

 

Када пожелим лепши свет, ја га 

измислим. 

 

 

Драгиша Ћосић 

 

Уметност је ту, ако знаш да је узмеш. 

 

 

Душан Арсенијевић Дуле 

 

Од свих градова највише волим шуму. 

 

 

Ева Петелин 

 

Барем има игара, кад нема хлеба за 

све. 

 

 

Ернест Бучински 

 

Нормалан човјек и кад је пијан 

нормалнији је од ненормалног 

трезвењака! 
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Еугенио Фочић 

 

Љубав и односи су неприкосновени 

владар. 

 

Задовољство је склоно мијенама. 

 

Нису натјечаји потицај. 

 

Кланови су у коријену сваке удруге. 

 

Жуљеви на јагодицама стварају добар 

текст. 

 

 

Жан-Данијел Рух 

 

Побећи – значи стварати. 

 

Путујући – отварамо се према 

другима. 

 

 

Жељко Н. Митровић 

 

Ако бих сарађивао са вама, чини ми се 

да бих се препородио. 

 

 

Жељко Обреновић 

 

Само, ко буде желео, видеће даље и 

више од осталих. 

 

 

Живојин Ћелић 

 

Да ли сам стваран када сањам? 

 

Како ћемо љубити друге, ако не 

спознамо себе? 

Сувише има ружних ствари на овом 

свету да бисмо још ружнога додавали. 

 

Чему могу да научим некога, ако га не 

научим радости. 

 

Човек не може да буде добар, ако га 

жена не учини добрим. 

 

 

Звонко Карановић 

 

Довољно је камен по камен да 

положимо, па ће настати зид. 

 

 

Зоран Живковић 

 

Београд је једна блазирана варош. 

 

Велики жрвањ зове се подсвест. 

 

Медитеран је онај простор где су море, 

сунце и небо најближи, најинтимнији. 

 

Неки се Хитлер увек појави. 

 

 

Зоран Лучић 

 

Знатижеља је најважнија људска 

особина. 

 

 

Зоран Стефановић 

 

Научна фантастика има когнитивно 

освешћујућу функцију. 

 

По данашњим границама не можете 

да поделите ни једну културну појаву. 
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Ни један политички, ни социјални 

систем није остао да нас штити, осим нас 

самих. 

 

Морате бити биће које осећа свемир, 

али и оно што се дешава локално, само 

ћете тако остати човек. 

 

Имамо врло мало уточишта. 

Можемо себе да видимо тек кроз туђе 

очи. 

 

Сви су нам одговори дати. Једино што 

не знамо – хоће ли нас покренути. 

 

Сазревамо тек кроз садејство са 

другима. 

 

Ако не поставимо лествицу високо – 

шта ћемо онда? 

 

Душа нема пол. 

 

Живимо у цивилизацији која је 

потпуно визуелна. 

 

Србија има најгору језичку политику. 

 

На микро плану мењамо макро план. 

 

Идеално је непријатељ доброга. 

 

Добар и велики човек несебично даје 

читавом човечанству. 

 

Школујте се, макар сами, у сваком 

тренутку вашег живота. 

 

Нико нема монопол на памет. 

 

Медијски простор је простор моћи и 

насиља. 

 

Морамо да охрабрујемо и себе и друге 

да померамо границе. 

 

Кроз вежбу осветљавамо оно што је у 

мраку у нама. 

 

Без борбе не можете себе да 

дефинишете. 

 

Није довољно само јунаштво, потребно 

је и чојство. 

 

Људи чине земљу. 

 

Ми смо моћни, чак и кад смо слаби. 

 

Наше је да констатујемо садашњицу, 

не и да манипулишемо њоме. 

 

Српском културом тренутно, као и 

српским друштвом, владају идиоти. 

(Изречено 2012. године.) 

 

У данашњој српској култури осећа се 

духовно згариште свих претходних 

вредности. 

 

Изазове треба прихватати. 

 

Исплати се потрудити се. 

 

Кад новац одређује сваку вредност, 

будућност је увек неизвесна. 

 

Ми смо данас деградирани – свели смо 

се на рационално. 
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Ми смо једна осакаћена гомила, која не 

зна где су јој ране. 

Ми ходамо међу дивовима. 

 

Морамо поново видети шта су 

младице будућег света и морамо га 

испројектовати из оних дубина где смо 

иоле чистији. 

 

Не присуствујемо често рађању новог 

човека. 

 

Није битно шта радиш, већ кога знаш. 

 

Остани на чему си. 

 

Постоје људи пред којима морате да 

устанете, колико су важне ствари 

урадили. 

 

Пут је у живљењу слободног духа. 

 

Сами стварамо услове. 

 

Сваки наш пријатељ је једна страна 

наше личности. 

 

Све је повезано. 

 

Српска култура је довољно стара да 

зна да прихвати најједноставније видове 

комуникације. 

 

Тамо где новац влада нашег 

идентитета нема. 

 

Треба се такмичити само са собом. 

 

Увек у човеку постоји семе из којег ће 

нешто да израсте. 

 

 

 

Зоран Шкиљевић 

 

Највеће препреке су у нама. 

 

 

Зорица Кубуровић 

 

Зло најчешће има страшан облик. 

Побеђујеш га тако што не гледаш његов 

облик већ у њега. 

 

И страху има граница. 

 

Љубав је највећа сила у нашем свету. 

 

Морате имати љубав да би ваш свет 

постојао. 

 

Најважнија ствар је учтивост. 

 

Највећа мудрост је знати шта желиш. 

 

Најтежа ствар је наћи учитеља. 

 

Све је питање срца. 

 

Све се у животу добро заврши, ако ти 

је срце живо. 

 

Сви догађаји дођу у право време, али 

мораш да их чекаш. 

 

Своју лекцију мораш да научиш, као и 

сваки човек. 

 

Учитељ се тешко налази. 

 

Човек може да припитоми само оно 

што воли. 
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Ивана Младеновић 

 

Весео споља, не значи бити весео и 

изнутра. 

 

Душу откривај само онима који ти 

приступају чистог срца. 

 

Жена је дрво живота. Мушкарац је 

корење. Деца су изданци. 

 

Илузије су слике које замагле разум. 

 

Истину изговори само у себи, а 

другима је изнеси ако је заслужују. 

 

Колибу од прућа лако може да одува 

зли вук. Зато твој став мора да буде јак 

као армирани бетон. 

 

Лажи ако хоћеш све друге, само немој 

да лажеш себе. 

 

Љубав је ретка и крхка биљчица и зато 

пази коме је поклањаш. 

 

Људи - мрзе се све тише. 

 

Наш мозак је попут куће у којој су само 

у појединим собама упаљена светла. 

Ретки могу доживети, зависно од степена 

просветљености, да у неком тренутку 

освану у потпуно осветљеној кући. 

 

Немој да пропустиш да поставиш себи 

следећа питања: Ко сам? Шта сам? Куда 

идем? Шта желим? Шта очекујем од 

живота? Могу ли да истрајем у остварењу 

својих снова? Када одговориш на свако од 

ових питања, онда ћеш моћи да кажеш: 

„Свој сам господар.“ 

Падови су поучни, али и погубни, ако 

се пречесто дешавају. 

 

Разуман си када успеш да,и поред 

нечувених притисака, задржиш контролу 

над телом и духом. 

 

Срећа је ствар природе личности. 

 

Страх је једна од ствари због које се 

најчешће чине грешке. 

 

Туга је велика. У њу може да стане цео 

космос, и још понешто. 

 

Ћуп пун злата не може заменити 

загрљај искреног пријатеља. 

 

Фрула у рукама вештог свирача 

божански је инструмент. Покушај да 

уредиш свој живот тако да се осећаш 

моћно као свирач што ствара предивну 

музику, а не као последња рупа на 

свирали. 

 

Хаос у срцу изазива хаос у разуму. 

 

Џем од јагода може да изазове 

горушицу. Тако и претерано ласкање не 

доноси ништа добро. 

 

Шамар боли једино кад га добијеш од 

особе коју волиш. 

 

 

Иван Станић 

 

Човек не треба да ради само једну 

ствар у животу. 
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Снова се не треба одрицати. Можда се 

никада неће остварити, али то и није 

толико битно. Битно је да их просто 

сањамо. 

 

 

Ивица Костанић 

 

Битка танка као макарони. 

 

Један ће се дан наћи неко ко ће да ме 

загрли тако снажно, да ће се сви 

разбијени комадићи поново сaкупити. 

 

Једна генерација поруши за пет 

претходних. 

 

Кад бих памтио оно што заборављам и 

заборављао оно што памтим, био бих 

други човек. 

 

Лепота има много чинилаца. Младост 

је само једна од њих. 

 

Ми смо културни патуљци. 

 

Не можеш да узмеш земљу и пренесеш 

је на друго место. Ту си где си. 

 

Сахрана – треба то доживети. 

 

Све боје ми добро стоје, докле год су 

црне. 

 

Ствари из детињства ти обоје цео 

живот. 

 

Ти и кад се одмараш, мозак 

малтретираш (читаш). 

 

Толико културних добара, а ми 

некултурни. 

 

Човек који зарађује 300 евра месечно 

бави се национализмом и религијом. 

Човека који зарађује преко 3.000 евра 

занимају само временска прогноза и 

љубав. 

 

 

Игор Браца Дамњановић ДИБ 

 

Оптужиће ме за геноцид. Убијам 

време. 

 

Стигли смо до циља, али нећемо се 

зауставити на томе. 

 

На овом свету живи много будала. За 

онај нисам сигуран. 

 

Болно је то што је у нашој држави 

насиље, зло, глупост... горе, на самом 

врху лествице, а што је парадокс дотакли 

смо само дно (само?! А, ми бисмо још 

нешто?!). Презирем сваку врсту насиља; и 

из незнања и због знаног (боље је ово због 

знаног, онда барем знаш да је твоје дело 

неко приметио) и ако треба пребићу вас 

како бих вам то доказао. 

 

Није херој онај који се не плаши 

других, већ је херој онај који се не плаши 

себе. 

 

Игуман  Јован 

 

Говорити о човеку који је дубоко 

урезан у наше биће тешко је, готово 

немогуће. 

(Мисли се на Небојшу Митрића.)                   
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Господе, или ми додај памети или ми 

узми ово што имам.                   

 

Крст је човеку потребан као хлеб. 

 

 

Илија Бакић 

 

Ми смо бића која живе у три времена: 

прошлости, садашњости и будућности. 

 

 

Јасна Хелд 

 

Установила сам да једино жена зна 

добро описати жену и њен унутарњи 

свијет и однос са другима. 

 

Увијек се нешто ново научи. 

 

 

Јован Ристић 

 

Млади мисле да њихово време не може 

много тога да им понуди, па живе у 

времену, и музици, које им је претходило. 

 

 

Јово Шормаз 

 

Није страшно остарити, страшно је 

застарити. 

 

Када се сувише потенцира на некој 

ствари, иза тога стоји – празнина. 

 

Кад сам сам себе ухватио у лажи, више 

никоме не верујем. 

 

 

 

Јоже Хорват 

 

Ако нешто волиш буди роб тој својој 

љубави шта год да ти она донесе. 

 

Вечност – трајност одсуства. 

 

Моји мртви су имали снаге да ми дају 

живот. 

 

 

Јосипа Лисац 

 

За сваког креативца најјача је ствар да 

покаже оно што јесте. 

 

 

Југослава Лулић 

 

Фејсбук је синоним за празну забаву. 

 

 

Јуре Дивић 

 

Нема сваки рудник злато одмах на 

површини. Само упорни рудари нађу 

златну жицу. 

 

Пишемо да бисмо се изједначили са 

другим човеком. 

 

Пишем од графита по зидовима до 

портала, ал' дај барем да се заради за боју. 

 

Дјеца најбоље упијају знања и најбоље 

запажају. 

 

 

Катарина Мажуран Јурешић 

 

Особењаци су увијек најзанимљивији. 
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Млади човјек мора живјети у великом 

граду, путовати, селити... Опет ми је 

некако људски у некој средњој доби 

побјећи у неки закутак, брати оточко 

биље и узгајати свој парадајз. Не волим 

оне клишејизиране слике великог, 

отуђеног града и малог, смирујућег, 

контемплативног мјеста. Ништа није тако 

црно-бијело и сватко испуњава свој 

простор најбоље што може. 

 

 

Кристоф Вашеј 

 

Шта год планирали у животу, неке 

ствари се ипак десе саме од себе. 

 

Никад заправо не престајете да учите. 

 

Док путујете, не путујете само кроз 

простор. Захваљујући свим стварима које 

имају везе са културом и историјом једне 

земље, путујете и кроз време. 

 

Оно што је битно јесте да човек увек 

даје најбоље што може, да се усавршава, 

да сам себи буде најоштрији критичар. 

Једино тако може да се развија. 

 

Морате бити на самом врху. Увек. 

 

Никад није реч о одредишту, већ о 

путовању. 

 

Путовање вам отвара нове видике, 

обогаћује вашу машту. Што више 

путујете, то ћете се више развијати на 

пословном плану. 

 

Следим неки свој пут. 

 

Лаза Лазић 

 

Спортски језик, за разлику од других, 

наш свет најбоље разуме. 

 

Љубав је космичка истина број 1. Само, 

она је обухватна. Као што каже Шекспир: 

квинтесенција. Наиме, античко схватање 

је за елементе држало четири ствари: 

воду, ватру, земљу и ваздух. То су четири 

елемента, а пети је есенција, суштина, 

свесуштина, esentiaquinta – елемнат који то 

све обухвата. То је смисао ствари. А 

смисао свега је љубав. 

 

Мислим да без усхићеног говора (а 

уметност је, можда, по дефиницији, 

усхићен говор) нема истине. Људи су 

насели тривијалном, човечанство се 

упрљало. Дневни живот човека је 

баналан, лош. Мене је водила истина да је 

човек узвишено биће, створено по личности 

Ствараоца. Моја идеја водиља је потреба 

да се човек врати свом извору, свом обличју и 

мери, да збаци са себе прљавштину и да 

поправи увелико покварен свет. Човек осећа 

потребу за том чистотом, и он може да се 

ослободи, препороди и спасе. 

 

Не волим да сам у центру пажње, али 

сам зато велики и непоткупљиви 

посматрач. Видим и знам. Глупо је 

штрчати, нарочито у смислу наметања. А 

затим, у такмичењу у средини без 

правила о такмичењу, не учествујем. 

Бити члан Моћних, данас писцима не 

смета, неки од њих чак срљају у центре 

моћи да би учествовали у дељењу 

мрвица. Не. Ја сам самотњак. И сносим 

консеквенце. 
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Више је слободе данас, то је увек боље. 

 

Човеку године доносе не само 

искуство, већ и неку врсту олакшања. 

 

Промена је битна.  

 

Апокалипса је у губљењу вредности. 

 

Иза теорије може да се сакрије 

недовољна ученост. 

 

Једино што може да измени свет је 

личност сама. 

 

Мислим да је наше доба 

апокалиптично. 

 

Музика је супститут душе. 

 

Најбоље дело једног писца је он сам. 

 

Нема разлике између композитора и 

интерпретатора. 

 

Позоришна фасцинација, и свака 

друга, музичка, сликарска, је исто што и 

фасцинација животом. 

 

Човек прима свет као фасцинацију. 

 

Човеку је подједнако тешко да се 

избори са крајем као и са бескрајем. 

 

 

Лепосава Лујак 

 

Изгледа као смрт кад пође у шетњу. 

(По казивању Петра Лујака.) 

 

 

Лидумил Халикалфић 

 

Квалитет живота из главе долази. 

 

 

Љиљана Пешикан Љуштановић 

 

Са смрћу борбе нема. 

 

 

Љубиша Спасојевић 

 

Младост је пре свега стање сопственог 

духа. 

 

 

Маја Кузмановић 

 

Глава ми је као Цоцин бубањ. 

(Толико је пуна свега и свачега.) 

 

Нисам изгорела по глави. 

(У смислу: нисам толико луда.) 

 

Ни у ципелама. 

(Када се нешто нипошто не жели – па ни 

у ципелама.) 

 

У почетку смо гутали од среће,касније 

од јада. 

 

У свакој шали има пола шале. 

 

 

Марија Маретић 

 

Постоје степенице у човековом животу 

које он може разумети, али не може 

прескочити. 
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Марија Милушић Барбијери 

 

Бесна сам што сам стара, ал' сам 

срећна што сам жива. 

 

Имао деце, немао деце – увек си без 

деце. 

 

Има сваког блага божијега за појести. 

 

И старе се баке знају заљубити. 

 

Кад лежим, цели бих свет облетела, а 

кад устанем, не могу ни да ходам. 

 

Стара сам, али вољна да учим. 

 

Старост је тешка, али је лепо остарити. 

 

 

Марија Петелин 

 

Проблематика живота у овом 

бескрајном таласању и преламању остаје 

без коначних резултата. 

 

Снови су саставни део нашег живота, 

снови у будном стању и они у сну. Човек 

без њих не би могао да живи, разболео би 

се. Али, као и све друго и њих треба 

разумети, што није лако. 

 

Узвишена љубав и узвишено 

испаштање због ње. 

 

 

Марија Пешић 

 

Какав смо народ, онај горе је још и 

добар. 

 

Марио Ловрековић 

 

Ноћ има своје чари. Своје тајне. 

 

Топлина ријетке краси. 

 

 

Марица Јосимчевић 

 

Нема малог пада. 

 

Тајна је у средини. 

 

 

Марко Марјановић 

 

Моја је задња у кући: Разумем! 

 

 

Марко Стевановић 

 

Вени, види, Винци. 

 

Допустити другом да се изрази - 

невербални је дијалог. 

 

И празнина говори. 

 

Квалитетна тишина нешто је најбоље 

што може да се деси између двоје људи. 

 

Лепши светови ничу из гов*на. 

 

Могу ја овако до смрти. Само што смрт 

може да наступи након триста метара. 

 

Не бојим се – само пливуцкам кроз 

страхове. 

 

Преживи. Иживи. Надживи. 
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Природа тражи средњи ритам. 

 

Све се некако изравна у животу, само 

ако му дозволиш. 

Такав ти је живот: или тапкаш у месту 

или идеш уназад. 

 

Твој живот је као фабрика папира – 

никада се нећеш рециклирати. 

 

Ти си нуклеарна бомба са машницом. 

 

 

Маурицио Мартинчић – Морис 

 

Треба потицати људе да почну 

размишљати својом главом како би 

изашли из свакодневне сервиране рутине 

размишљања. 

 

 

Милан Митић Митке 

 

Мушкарац има четири животна доба: 

дечаштво, младалаштво, старачко доба и 

„баш лепо изгледате“. 

 

Толико одговора на моја непостављена 

питања. 

 

 

Милан Р. Симић 

 

Ја само ходам у Маркесовој и 

Борхесовој сенци, а докле ћу да стигнем... 

 

 

Миланче Марковић 

 

Кад би жене имале способност да 

сагледавају целу слику, ниједан 

мушкарац никада не би успео да се 

ожени. 

 

Оженио се, не оженио, удала се, не 

удала, једно кајање ти не гине. 

 

Ценим људе који траже бога у себи. 

 

 

Милета Продановић 

 

Интернет је донео неку лудачку 

површност. 

 

Наш живот често одреде случајности. 

 

Не мора свако да воли све. 

 

Разумевања између Истока и Запада 

нема. 

 

Човек мора да има фундаментално и 

одговорно образовање да би могао да 

приђе интернету. 

 

 

Миливоје Мића Смиљанић 

 

Ја сам сексуални манијак. Мануо сам се 

секса. 

(По казивању Петра Лујака.) 

 

 

Милица Живадиновић 

 

Свако биће је космос за себе, 

најважније је да свако пронађе своју 

унутрашњу хармонију. 
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Милица Марковић 

 

Уметник није стваралац, он је 

медијатор. 

 

 

Милица Цинцар-Поповић 

 

Ако један пагански бог има два лица, 

колико ли их тек онда има човек. 

 

Бајка негује душу (а предања су ту да 

застраше). 

 

Баш је лако сањати у шуми. 

 

Без слободе нико није оно што треба 

да буде. 

 

Владавина медиокритета није равна 

линија, већ суноврат. 

 

Волети људе значи гледати на њихове 

мане благонаклоно. 

 

Животна мисија је оно за шта имамо 

талента, енергије и способности. 

 

Змајеви се не могу другачије 

васпитавати него срцем. 

 

Зов иситне и праведности мора да нас 

води, а не традиција. 

 

И патуљцима треба простор. 

 

И ћутање има неког смисла. 

 

Једина права лепота за коју човек зна 

јесте лепота осмехнутог лица вољене 

жене. 

Када се пронађе љубав све дође на 

своје место. 

 

Лепота израза мој је императив. 

 

Љубав је када видиш очима другог. 

 

Љубав. Мудрост. Воља. Делотворност. 

 

Љубав увек постоји. 

 

Можда ни тамница не мора да буде 

тамница ако се окренеш ка ономе што ти 

доноси светлост. 

 

Морате да верујете у свој циљ да бисте 

успели. 

 

Мораш да научиш како да се носиш са 

злом. 

 

Моћ нам даје превазиђено зло у нама. 

 

Мушкарац много лакше споји разум и 

осећања када схвати да воли. 

 

Најтеже је на свету насмејати људско 

биће. 

 

Не можеш да направиш следећи корак 

док не завршиш претходни. 

 

Нико не може да нас малтретира 

уколико ми то не желимо. 

 

Перпетуммобиле је све оно што иде на 

једну енергију – а то је љубав. 

 

После љубави мора да уследи мудрост, 

како би човек знао шта са љубављу да 

ради. 
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Природа обично помаже човеку да 

испуни свој задатак, само што то човек не 

уме да препозна. 

 

Са вилама је врло тешко расправљати 

се. 

 

Сваки зец је бржи од дива. 

 

Свако може све да научи само ако има 

чврсту вољу. 

 

Све што је лоше, деструктивно, настаје 

из страха, а страх је последица незнања. 

Зато је немање вере страшна ствар, јер је 

вера орган који вам омогућује да знате и 

нешто што нисте логички доказали или 

искусили. Човек без вере је ужасан 

инвалид, који је осуђен на незнање, 

пошто поима само нешто мало света што 

може да стане у његову личну памет. 

 

Страх бежи од смеха. 

 

Тајне чувају саме себе. Откривају се 

онима за које знају да су спремни да их 

носе. 

 

Туга долази зато што у себи немамо 

радост. 

 

У снове нам долазе и они који сањају 

нас. 

 

У шуми није тешко сањати. 

 

Целим овим светом влада само једна 

прича. 

 

Цео свет у којем живимо један је 

перпетуммобиле. 

Милко Ђурановић Костур 

 

Реп [музика] је реч и глас свих нас који 

имају нешто да кажу. 

 

Живот је борба. Не смеш да паднеш. 

 

Свако живот види другачије. 

 

 

Миљурко Вукадиновић 

 

Ако човек не осећа себе као што осећа 

друге, не може да напише добру књигу. 

 

Ветар је као језик: може све да дохвати. 

 

Жена је својеручица. 

 

Жена је стојеручица. 

 

Имамо крваво богату историју. 

 

Оно што се каже на почетку, заборави 

се на крају. 

 

 

Миодраг Игњатовић 

 

Пут до знања је понекад важнији од 

самог знања. 

 

 

Мира Каличанин 

 

Што краћи језик, што дуже руке. 

(Одговорила је Мира Каличанин кад су је 

упитали како то да је све три снаје воле. По 

казивању Петра Лујака.) 
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Мирко Бајић Баја 

 

Ја сам иначе висок човек, само не знам 

шта ми је данас. 

 

 

Мирослав Максимовић 

 

Без жртве ништа не може да се уради. 

 

Живот је пун нијанси. 

 

За данашње време довољно је да један 

читалац промени свој поглед на свет. 

 

Свако мора сам да мења своју свест. 

 

Све је велико што је добро урађено. 

 

Смисао стваралаштва је да победиш 

све муке и проблеме које си на путу 

наишао. 

 

Србија је жељна лепих и добрих 

прича, лепих слика о самој себи. 

 

Унутарње промене су једине које 

доносе стварне промене. 

 

Човек мора сам нешто да створи да би 

се изборио против летаргије. 

 

 

Мирослав Ненадовић 

 

Будали путеви не фале. 

 

Правда је одавно умрла. 

 

 

 

Мирослав Петелин 

 

Aqua e mobile. 

 

Афродизми. 

 

Бог је угасио фењер. 

(Пала је ноћ.) 

 

Бог све види. Кад тад примети. 

 

Боље је не знати игре моћника. 

 

Време се променило, народ није. 

 

Гвоздена реч и лепа врата отвара. 

 

Где има пуно помпе има мало 

суштине. 

 

Горимо на овом свету, не у паклу. 

 

Добро вино - здраво пијанство. 

 

Добро јутро, andfuckyou, џезери. 

 

Досада је друго име за смрт. 

 

Ђаволском муком одржавам своју 

репутацију анђела. 

 

Живот је зато да се праве грешке. 

 

Живот је као тесна кошуља: бориш се 

да дођеш до даха у њој, а кад најзад 

успеш, већ је крај. 

 

Живот је прешао преко њега. 

 

Живот је привремено решење. 
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Ивер не пада далеко од маме. 

 

Иде живот својим током и све иде у 

неповрат, бесне олује и падају вечне 

кише, све је добро, али без тебе, малена, ја 

не могу живети на овом свету. 

 

И мало је много. 

 

И међу бисерима си ретка. 

 

Кад оде родитељ – то је властита смрт 

коју преживиш. 

 

Ко је то смислио, глава му се 

позлатила. 

 

Лепе и истините речи погађају више 

од псовке. 

 

(Љ)уби ближњега свога. 

 

Људи живе да би се показивали. 

 

Људи су склони да не врате књиге. На 

првом месту ја. 

 

Машта се не учи. 

 

Ми се на крвав начин разумемо. 

 

Моја глава је мој компјутер. 

 

Мораш бити гори од других да би им 

био једнак. 

 

Не бојим се ја висине. Само моје биће 

ми не дозвољава да се високо попнем. 

 

Није да нећу. Хоћу, али са резервом. 

 

Од свих плодова мора највише волим 

маслине. 

 

Остајеш ми само ти у овој магли 

живота. 

 

Паре и прах. 

 

Парица по парица – беспарица. 

 

Петак – предворје викенда. 

 

План је сурогат за смисао. 

 

Пријатељи су оно што им ти допустиш 

да буду. 

 

Промена је за живот исто што и вода за 

цвеће. 

 

Рад је створио – и убио човека. 

 

Сами себи морамо бити истина. 

 

Сваки дуг је велики. 

 

Свакодневица је само ход ка смрти. 

 

Све је то глуво камење. 

 

Стојим иза онога што сам рекао. И 

порекао. 

 

Технологија ће нас појести. 

 

Ти буди оно што јеси, ја ћу бити оно 

што јесам, а доброта ће нам утрти путе. 

 

Ти си моја судбиница. 
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Тихо и предано се борим да још дубље 

пропаднем. 

 

To be bad you must come to bed. 

 

Увек човек пропадне кад гради ван 

себе. Јер, све је то дим. 

 

У ентеријеру и љубави све је 

дозвољено. 

 

Уздајмо се у Бога и он ће нас увек 

изневерити. 

 

Уметност је игра на вишем нивоу. 

 

Умире стари Београд. 

 

Честитој је природи тешко да поверује 

да постоје кварни људи. 

 

Човек не види изнад себе. 

 

Чудне су грешке Господње. 

 

Шта ћеш сад да радиш кад си се 

спријатељила са јутром? 

 

Што сам старији то сам млађи. 

 

 

Мирољуб Буба Милетић 

 

Матор човек, готов ђаво. 

(По казивању Слободана Банета Савића.) 

 

 

 

 

 

 

Миша Савић 

 

Шта год човеку падне на памет да 

ради, он ће остати у неком свом 

зачараном кругу. 

 

 

Мишула Вељковић 

 

Да бог да се ушећерио. 

 

 

Младен Милосављевић 

 

Филм - врата за улазак у стварност. 

 

Небо је граница. 

 

 

Момчило Спремић 

 

Људско друштво креће се као река – 

само у једном правцу. 

 

 

Нада Гашић 

 

Вера и црква немају везе. 

 

Године су само чињеница. 

 

Код нас је човек увек крив што није 

млад. 

 

Не може се живети даље, док се човек 

не суочи са истином. 

 

Не постоји ни један тренутак у животу 

кад човек треба да одустане. 
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Нисам угрожена уколико одбијем 

бити Мадона. 

 

 

Наташа Купљеник 

 

Сањати, читати, радити, стварати, 

волети… 

 

У граду се осјећам као вук на асфалту. 

Зграде ме гуше. Прилагођена сам, 

навикнута, али не слободна и потпуно 

своја. Мој однос према природи 

прилично је исконски, нешто попут 

онога о чему говори К. П. Естес у „Жене 

које трче с вуковима“. 

 

Од свих могу побјећи осим од себе 

саме. 

 

Да би се у било чему напредовало, 

треба се макнути из своје устаљене 

околице. 

 

Мислим да смо људи без обзира на сав 

напредак прилично тупави, јер да нисмо, 

не бисмо генерацијама радили исте 

погрешке, бојим се да нас повијест, што 

ближа, што даља, није баш ничему 

научила. 

 

Хероине су нам потребне да нам 

покажу да овај свијет није баш скроз 

отишао до врага... Некако мислим да су 

хероине та дивна бића која изговарају 

дубоке и велике ријечи без неке 

претјеране патетике, које су скромне, а у 

бити на невјеројатан начин обогаћују 

наше животе. Хероине покрећу своје 

свјетове, али ако се нађемо у њиховој 

близини, често несвјесно, покрену и нас. 

Бавити се уметношћу велика је 

слобода и луксуз. 

 

Желим пуно како бих добила мрвице. 

 

Живци Свемира играју се с мојима. 

 

Кад немаш кога повући за рукав идеш 

сам и пјешице. 

 

Ништа под овим небом не чуди. Под 

неким другим можда и би. 

 

Подстанари су модерни номади. 

 

Први скок је најтежи, касније се 

навикнеш, ваљда… 

 

Романтична сам као цигла. 

 

Умиреш, ако немаш машту. 

 

 

Наташа Станић 

 

Најмлађи увек постављају 

најзанимљивија питања. 

 

Привлачи ме лепота природе, чудесна 

композиција реалности. Сложила бих се 

у потпуности са изреком да се права тајна 

крије у видљивом, а не невидљивом свету. 

 

Откривање бескрајне лепоте 

унутрашњег универзума први је корак ка 

откривању тајни небеских тела од 

Сунчевог система до далеких галаксија... 

 

Када спознате један мали део 

спознатљивог свемира, тачно знате где 

вам је место у њему, знате колико сте 
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посебни као људско биће и колико сте 

привилеговани што живите. Космос је, 

заиста, веома негостољубив за живот. 

 

Иако се убрзано шири – свемир је ипак 

мали и тесан за људски дух. 

 

Много је [планова], не могу да стану у 

овај свемир. 

 

Разумевање увек иде уз љубав, ако има 

љубави увек се нађе и разумевање. 

 

Кад постоји инспирација, унутрашњи 

нагон за сазнањем, учење долази само по 

себи... 

 

Не знам више где почињем, а где се 

завршавам. 

 

Нема ничег тако крхког као што је 

живот. Понекад нестане брже од капи 

јутарње росе... 

 

Није ништавно бити делић те прелепе 

слике – свемира. 

 

Од мажења и пажења се брзо расте. 

 

Радим као коњ, трпим бол као мазга, а 

осећам се као лептир. 

 

Свемир се цепа, а ја покушавам да 

закрпим пукотине. 

 

Светлећа душа свемира, чврсто 

верујем у то, изнедрила је још некога 

осим нас. 

 

Старим и ширим се као свемир. 

 

Фантастичан је осећај слободе. 

 

 

Наташа Стојиљковић 

 

Ти би и бубашвабу размазила. 

 

 

Небојша Игњатовић 

 

Да бисмо постали бољи, морамо да се 

променимо. 

 

Једина заштита од негативне енергије, 

јесте да будете пуни животне енергије. 

 

Људи су неисцрпан извор сазнања.                                

 

Можемо да управљамо сопственим 

умом, а кад то учинимо, преузимамо 

кормило сопственог живота. 

 

Патња је сигнал да треба да делујемо. 

 

Човек мора да прође кроз трауму да 

би је превазишао. 

 

 

Невена Тарлановић 

 

Као и увећини ствари, свет је минимум 

десет корака испред нас. 

 

 

Невен Новак 

 

Сан сваке бомбоњере је да постане 

бајадера. 
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Ненад Вучковић 

 

Живот је јединствена прилика за 

остварење снова. 

 

На сваком почетку, човек добије мало 

више среће. 

 

Све што се догађа је јединствено, не 

може се зауставити ни вратити. 

 

Као нацији Србима је одувек било 

актуелно питање слоге. Сви морамо да 

радимо на томе да поштујемо једни друге 

и искрено сарађујемо. То је приличан 

изазов. Ако се енергија не троши 

непотребно или погрешно, може се 

постићи и више и боље. 

 

 

Ненад Новковић 

 

Лако је купити - треба украсти! 

 

У Србији се исплати умрети. 

 

 

Ненад Савин 

 

Нисам ја другачији, него сте ви сви 

исти. 

 

 

Непознати аутори 

 

Будите љубазни према себи као што 

сте љубазни према другима. 

 

Кад ми звони сат ујутро, не знам да ли 

да устанем или да се убијем. 

 

Ко жели да буде последњи лист на 

грани? 

(Ко жели последњи да умре?) 

 

Мајке су опасне жене. 

 

- Не изазивај ме. 

- Како те изазивам? Ништа нисам 

урадила. 

- Појавила си се... 

 

- Нема више београдских шмекера. 

- Што? Јесам умро? 

 

Није лако ни ноге кад се дижу. 

 

Није све у картама. Има нешто и у 

животу. 

 

Особа која вечито сумња у себе је она 

која нешто зна. 

 

Порез на будале никад се није плаћао. 

 

С дечком нема приче, само ћути и – 

ј*би се. 

 

 

Никола Мирков 

 

Човек са смешком носи тежину 

живота. 

 

Ново Томић 

 

Сви су млади безобразни. 
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Олга Лекић 

 

Треба стварно бити у "облацима" да би 

се неке околности превазишле. 

 

 

Отац Вукашин 

 

Криза језика је криза самог искуства. 

 

 

Ото Олтвањи 

 

Суботица је град идеалан за журевање 

док год не боравите стално у њему. 

 

Није могуће (а ни здраво) све време се 

проводити. 

 

 

Петар Лујак 

 

Ако ауто возимо једном годишње на 

преглед, можемо и себе. 

 

Ако хоћеш да све изгледа како бог 

заповеда, онда мораш сваки дан да 

радиш. 

 

Добра је добра, ал' згодна је згодна. 

 

Живот прође у чекању. 

 

Млатимо орахе, јер неће сами да сиђу. 

 

Не верујем му ни кад се прекрсти. 

 

Не можеш с голог човека капут 

скидати. 

 

Нико није уговор с Богом потписао. 

У рукама донела у гузици однела. 

 

Хвали море, држ' се краја (обале). 

 

Цео свет је мафија. 

 

Човек је погана животиња. 

 

 

Планинка Нина Рајковић 

 

Овај свет почива на глади.  

 

Ово су времена малих људи и Великог 

брата. 

 

 

Предраг Пеђа Филиповић 

 

Ако нам је дат таленат, треба да га 

живимо и каналишемо. 

 

Ако немате љубав шта ћете онда овде? 

 

Бити учитељ значи - непрестано бити 

ученик. 

 

Бити учитељ непроцењив је дар од 

Универзума, али и терен на којем не 

можете фалсификовати себе, своја 

осећања, своју природу. Ако сте искрени 

и поштени првенствено према себи, руке, 

уши, очи ученика широм су отворене. 

 

Будећи лоше емоције, себи чинимо 

лоше. 

 

Дисање је слобода, кретање. 

 

Дисање толико тога открива. 
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Додир је лековит. 

 

Додир је најискренији и 

најпримарнији облик комуникације. 

 

Живим и љубав и за љубав. Она је 

основни покретач и семе засејано на 

плодно тле. 

 

Замислите колико ћу тек научити 

суочавајући се са сопственим одразом у 

огледалу. 

 

Истине треба откривати. 

 

Јасно је, ако нема довољно горива у 

вашој лампи, каква ће бити светлост. 

 

Једини универзум који смемо да 

мењамо јесмо ми сами. 

 

Једино право које имаш јесте да само 

од себе очекујеш. 

 

Колико год да смо светионици једни 

другима - не можемо бити чаробњаци. 

 

Комуницирам са микроуниверзумима. 

(Мисли се на људе.) 

 

Лепота рађа лепоту. 

 

Љубав је основни покретач и семе 

засејано на плодно тле. 

 

Ми људи огледала смо једни другима. 

 

Мисао је семе делања. 

 

Морамо ужасно да радимо на себи да 

бисмо само осветљавали пут којим се 

ходи. 

 

Најлакше се човеком манипулише 

преко страха. 

 

Наше тело је наш храм. 

 

Не смемо да уђемо у форму 

аутоматизма. 

 

Не треба живети без идеализација. 

 

Оно на чему инсистирам је освестити 

себе, свој потенцијал, своју вибрацију, 

своју боју, своје каскаде душе и њих 

живети. 

 

Покрет је база нашег живота. 

 

Понекад дате све од себе, а сва врата 

остану затворена... Што не значи да ће 

следећи пут бити истоветно. 

 

Право учење је кад сам проналазиш 

одговоре на своја питања. 

 

Рад на себи никада не престаје. 

 

Разлога за тугу има много. 

 

Ретки су они који препознају лепоту 

тренутка. 

 

Свакако да свака уметност изискује 

таленат, али и прегалачки рад и учење, 

истраживање. 

 

Сваки човек мора да нађе свој модел 

опуштања. 
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Свако од нас има своја годишња доба. 

 

Свако од нас има своје плиме и осеке. 

 

Све што се ради треба да се ради из 

душе. 

 

Сви смо ми светионици једни другима 

кроз живот. 

 

Сви смо ми транзмитери космичке 

енергије. 

 

Страст рађа страст. 

 

Увек мора да постоји баланс у свему. 

 

У животу је све ствар препознавања. 

 

Универзум ми је предложио и ја сам 

оберучке прихватио најлепши пут.                        

 

У овом гостовању на планети Земљи 

подаримо једни другима најлепше са 

пуним срцем.                    

 

Човек даје онолико колико може. 

 

 

Предраг Црнковић 

 

Сва култна места постоје само онолико 

колико постоје људи који их се сећају. 

 

 

Радивоје Бојичић 

 

Србија - једино пусто острво које нема 

море. 

 

 

Радич Мијатовић Миша 

 

Наша је обавеза да дамо есенцију 

људског, зато што то даје смисао нашем 

постојању. 

 

То што тече из тебе – то си ти. 

 

Треба научити себе како (треба) 

уживати. 

 

Човек не може бити ни мањи ни већи 

од нога што јесте, од људскости до 

стваралаштва. 

 

 

Радмила Мишев 

 

Ако смо једну сузу обрисали, један 

осмех измамили, велику смо ствар 

урадили. 

 

Деца реагују на неправду изван 

времена. 

 

Инат – само тако могу да се гризу и 

руше брда. 

 

Сви се труде да укалупе дете. 

 

Треба са здравог темеља, који су нам 

преци поставили, да кренемо даље. 

 

Утисак понесен из детињства носи се 

кроз цео живот. 

 

Човеку треба нешто старо 

(традиционално) чему ће увек да се 

враћа. 
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Радмило Анђелковић 

 

Сви наши преци су у нама и сви 

понекад галаме у глас. 

 

 

Радован Влаховић 

 

Политику схватам као примењену 

филозофију. 

 

 

Радомир Лазовић Мика 

 

Све без пара што се дешава је свето. 

 

 

Рајна Лазић 

 

Материнство је немерљив феномен. 

Жива река. Вечити ток. 

 

Све виђено, додирнуто, сакупљено је у 

тачку. Нема амнезије. Све живи и 

разговара. 

 

 

Раша Попов 

 

Кад си усамљен онда размишљаш. 

 

Оно што свако од нас мора да уради 

кад превазиђе седамдесету, ако нас бог 

поживи толико, је да разреши свој однос 

према смрти. 

 

 

Ристо Трипић 

 

Равница нам меша осећања. Када сам 

био дечак, бежао сам од ње у брдо, па 

опет силазио у њене „поноре“. Сада, када 

сам је пустио у срце, помирих се са собом. 

Човек се понекад узалуд пење. 

 

Услов безусловне среће лежи у 

перцепцији ума да доживи ствари изван 

поимања његових физичких чула. 

 

 

Роман Симић 

 

Желим да променим људе, њихов свет, 

живот, дан, пет минута. 

 

Животи се мењају на ситним 

стварима. 

 

Свет је скршен, јер не функционише 

најосновније осећање између људи – 

љубав. 

 

 

Сава Бабић 

 

Велики системи филозофије нам не 

објашњавају како треба да живимо. 

 

Велик је и истакнут онај који успе у 

себи да, без великог лома, склопи цео 

свет. 

 

Живим онако како ме је учио Бела 

Хамваш. 

 

Кад вас погледам – мислим: поезија. 

 

Поносите људе нико не воли. 

 

Постојање човека и човечанства је 

велики пројекат о којем ми ништа не 

знамо. 
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Поштујемо се и на Ти, а великих 

подвала има и где се ословљавамо са Ви. 

 

Човек је мали бог. 

 

Човек је створен да би довео у везу 

духовно и материјално. 

 

Човек не може да поједе два ручка. 

 

Хамваш је и даље жив. 

 

 

Саша Арсенић 

 

Монополизам је сасвим уобичајен у 

данашње време. 

 

 

Светлана Спајић 

 

Лични, непосредни контакт је оно 

најважније што можете да остварите. 

 

Традиционална култура тражи бригу, 

тражи негу. 

 

Човек мора да зна да препозна 

традицију свог народа. Све је то део 

нашег бића. 

 

Што дубље, што даље идете у 

прошлост – то сте даље у будућности. 

 

 

Сенахид Нухић 

 

Људи заборављају да им је смрт у 

сваком тренутку ближа од жиле куцавице 

на врату. 

 

Мртви морају за живота својим делом 

заслужити да им се оде на сахрану. 

 

 

Славен Радовановић 

 

Ако човек нема средиште, ако не 

размишља о себи – он је пропао. 

 

Живот је лавиринт. 

 

Искомплексирани људи жуде да 

узвишеност свуку у прашину. 

 

Људи су по природи садисти. 

 

Постоје људи који своју равнодушност 

скривају осмехом. 

 

Ти си омотач моје метафизичке зебње. 

 

 

Славица Гароња 

 

Пут до вредности је тежак. 

 

 

Славољуб Димитријевић 

 

Ако бисмо сваки пут чекали посебан 

тренутак, никад се не бисмо померили с 

места. 

 

Слободан Бане Савић 

 

Да си славуј и да си ми двадесет 

година певала, на главу би ми се попела! 

 

Кад ти његов динар падне на ногу, 

добијеш отворен прелом. 

(Толика је циција.) 
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Цела моја уметност је ишчевикање под 

багремом. 

 

 

Слободан Ђурђевић Слоба 

 

Село је мало, улице су уске. 

 

 

Слободан Ивков 

 

Важно је да се сваких десет година 

појави један лудак који ће да настави да 

гура ствар. 

 

Друштво и друштвени токови зависе 

од људи који их воде. 

 

 

Слободан Шкеровић 

 

Друштво нема у себи функцију за 

уметнике. 

 

За мене је стални извор среће сазнање. 

 

Знање је сила. 

 

Има толико тога што збуњује. 

 

Интелигенција мора да се одржава. 

 

Нада је највећа курва. 

 

Не да се не нудим публици него се 

клоним ње. Ја сам уље, они су вода. 

 

Положај интелигентног човека је 

много лош. То треба знати и маскирати 

се. 

 

Рађамо се са одређеном 

интелигенцијом и ако је не чувамо - 

деградираћемо. 

 

Свет је ипак онакав каквим себе 

видимо. Човек који се бави собом, у 

смислу да увећава знање, не може да буде 

депресиван. Они који то не чине, зависе 

од забаве која их скупо кошта. 

 

Нико не може сам све од почетка до 

краја. 

 

Човек не може да се помири с 

коначношћу. 

 

Ум је неизмеран. 

 

Човек може да се прилагоди природи, 

али може и да је у потпуности мења. Ни 

једно ни друго неће произвести 

идиличну ситуацију. 

 

Боље је увећавати знање него га 

препустити забораву. 

 

Боље име за зло је – незнање.  

 

 

Снежана Костанић 

 

Ако живот не обојиш сам, нико га неће 

обојити. 

 

Боље да будемо рањиви, него да 

будемо људи стене. 

 

Треба да научиш да волиш свој живот. 
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Снежана Трстењак 

 

Живот нема репризу. 

 

 

Соња Бабић 

 

Био је то човек којег сам целог живота 

заборављала. 

 

Глава – дрвена лопта. 

 

Добро је, умро је - ја мислила блокирао 

ме. 

 

Још мало па ћу бити као Вук Караџић. 

Толики су ми бркови. 

 

Ми о вуку, кретен на врата. 

 

Кад ја зарадим на тезги. И купим једне 

жваке… Ако будем имала и за то. 

 

Сваки дан стрепња. 

 

 

Срећко Радовановић 

 

Најбоље је оно вођство које се не види. 

 

Учитељ не може да вас научи, учитељ 

може да вам помогне да се научите сами. 

 

 

Срђан Јокић 

 

Од пет милијарди људи баш ми смо се 

срели и упознали данас и то треба 

поштовати. 

 

 

Тања Митровић 

 

Ти да сједиш! Па ти би се на Монт 

Еверест попела од досаде! 

 

 

Татјана Јамбришак 

 

У сваком зрњу и кукоља и здравог 

зрна, али и по који брилијант. 

 

Говорници двају језика не размишљају 

на исти начин. 

 

 

Урош Недељковић 

 

Људе је данас тешко наговорити да 

пишу, а камоли ћирилицу. 

 

 

Хрвоје Јурчевић 

 

Брз је Бог ових дана. 

 

 

Цица Поробић 

 

Од сутра – ни воду! 

(Толико ће страшна дијета бити.) 
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МИР МУДРОСТИ 

 

Латински цитати 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зар није истинска и једина 

могућа библиотека у нама? 

Аднадин Јашаревић 



781 
 

Александар Македонски 

 

Нико ме на свету није покорио него ја 

сам себе. 

 

 

Анахарсид 

 

Боље је имати једног пријатеља који 

много вреди, него много оних који не 

вреде ништа. 

 

 

Аристотел 

 

Ако на стази живота потрчиш и 

паднеш, подигни се и очисти прашину, 

јер није губитник онај који пада, већ онај 

који остаје да лежи. 

 

Ако се душа одмара – постаће 

разумна. 

 

Видети значи веровати. 

 

Досада и доколица су мајка 

филозофије. 

 

Драг ми је Платон, али ми је истина 

дража. 

 

Духовитост је дрскост која је стекла 

образовање. 

 

За хероја сматрам онога који порази 

своје страсти, уместо онога који порази 

своје непријатеље. 

 

Избор а не прилика, одређује вашу 

судбину. 

 

Када откриваш у себи другу особу, то 

је заљубљеност. А откривање себе у 

другој особи, то је љубав. 

 

Корени учења су горки, али плодови 

су слатки. 

Љубав је састављена од једне душе која 

насељава два тела. 

 

Младост је у стању да се брзо разочара, 

зато што се брзо понада. 

Мој најбољи пријатељ је човек који 

желећи ми добро то жели само због мене. 

 

Мудри говоре када имају нешто да 

кажу, будале говоре зато што морају 

нешто да кажу. 

 

Нада је сан будних. 

 

Највећа врлина је средина између две 

крајности. 

 

Најтежа победа је над самим собом. 

 

На овом свету ништа нећеш моћи 

учинити без храбрости. То је највећи 

морални квалитет одмах поред части. 

 

Не воли стварно онај, који не воли 

непрекидно. 

 

Несрећа открива оне који нису прави 

пријатељи. 

 

Онај ко никада није научио да 

поштује, не може бити добар командант. 

 

Онај ко превлада своје страхове биће 

истински слободан. 
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Оно смо што непрекидно радимо.  

 

Покварени људи поштују из страха; 

добри људи из љубави. 

 

Природа не ради ништа узалуд. 

 

Сваки човек по природи тежи знању. 

 

Свако се може наљутити, то је лако. 

Међутим, бити љут на праву особу, до 

правог степена, у право време, са правим 

разлогом и на прави начин - то није у 

стању било ко да учини, те није нимало 

лако. 

 

Свачији пријатељ је ничији пријатељ. 

 

Себи спрема зло онај ко другоме зло 

спрема. 

 

Сиромаштво је мајка криминала, а 

благостање мајка неморала. 

 

Стрпљење је горко, али плодови су му 

слатки. 

 

Храброст је врлина на основу које 

људи у опасности чине племенита дела. 

 

Циљ мудрог човека није да обезбеди 

задовољство, него да избегне бол. 

 

Човек је по природи политичка 

животиња. 

 

Човек је слободан да мисли и верује 

онако како му разум говори. 

 

Човек који не зна да ћути, не зна ни да 

говори. 

 

Човек није ни звер ни бог, па да је сам 

себи довољан. 

 

 

Архимед 

 

Дај где да станем, па ћу и небо и земљу 

покренути. 

 

Дај ми упориште и покренућу земљу. 

 

Дајте ми полугу и померићу свет. 

 

Еурека! 

 

Љубав је теорема коју треба сваког 

дана доказивати. 

 

Не дирајте моје кругове! 

 

 

Бабрије 

 

Бежите од људи рђавог рода, који су 

научили да једно међу собом говоре, а 

друго раде. 

 

Боговима се моли када и сам нешто 

чиниш, иначе ћеш се узалуд молити. 

 

Девојачко срце је плашљиво исто 

онако као и дечје. 

 

Душе самртника су у очима. 

 

Ја велим збогом оној храни због које ће 

грожђе да огули мој врат. 

 

Како могу сакрити очевидно дело? 
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Луд је онај који не чува мале, али 

сигурне, него лови оно што није сигурно. 

 

Нека насиље не уђе ни у један народ, 

ни у један град. 

Не може бити љубави између лава и 

човека. 

 

Онај ко се узда у пријатеље, не жури се 

много. 

 

Само се светлост звезда не гаси. 

 

Шта у планини неће лепо израсти? 

 

 

Бијант из Пријене 

 

Буди пажљив слушалац. 

 

Већина људи је зла. 

 

Власт показује какав је ко човек. 

 

Воли мудрост. 

 

Говори кад је прикладно. 

 

Љуби разборитост. 

 

Међу дивљим зверима тиранин је 

најопаснија животиња, а међу домаћим – 

ласкавац. 

 

Мери живот тако као да ће бити дуг и 

кратак. 

 

Мисли на оно што радиш. 

 

Мудрост је сталнија од свих ствари. 

 

Не буди ни глуп ни зао. 

 

Несрећан је онај, који не зна да трпи 

несрећу. 

 

Не треба се задржавати на несрећи 

других. 

 

Победи убеђивањем, а не силом. 

 

Полако прилази послу; али кад си брзо 

започео, настави снажно. 

 

Посебно је несрећан онај човек који не 

може да поднесе несрећу. 

 

Постижи уверавањем, не насиљем. 

 

Почетак открива човека. 

 

Презири нагло брбљање, да не 

погрешиш, јер кајање брзо следи. 

 

Пуно радника квари рад. 

 

Пут до несреће веома је кратак. 

 

Размисли о ономе што си учинио. 

 

Све своје собом носим. 

 

Снага човекова је дело природе. 

 

Споро се одлучуј за неки посао; али 

ако га прихватиш, истрај упорно у њему. 

 

Тешко је отмено подносити промену 

нагоре. 
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Узми мудрост као путоказ од младости 

до старости, јер је то сигурнија потпора 

него сва остала блага. 

 

У младости успевај, у старости буди 

мудар. 

 

 

Вергилије 

 

Ако је допуштено упоређивање мале 

ствари с великом. 

 

Бежи заувек изгубљено време. 

 

Били смо Тројани (били смо славни). 

 

Благо ономе ко је успео да упозна 

узроке ствари. 

 

Бојим се Данајаца и кад дарове доносе. 

 

Буди оно што је најтеже, буди човек. 

 

Вук не мари за број оваца. 

 

Глад је рђав саветодавац. 

 

Гласина лети. Гласина расте, ширећи 

се. 

 

Другачије судимо о другима него о 

себи. 

 

Дух покреће масу, ум влада светом. 

 

Живахност удвостручује снагу. 

 

Зауставите потоке, децо, ливаде су 

довољно пиле (сити смо). 

 

Истрајан рад све побеђује. 

 

Једини спас за побеђене јесте не 

надати се никаквом спасењу. 

 

Лак је силазак низ Аверно (пакао). 

 

Љубав све побеђује. 

 

На зеленом лишћу (под ведрим небом). 

 

Не веруј много боји (лица). 

 

Нестална и увек превртљива (жена). 

 

Не устукни пред невољама, већ им се 

одупри свом снагом. 

 

О, пресрећних земљорадника, ако су 

свесни своје среће! 

 

Певајмо о мало племенитијим 

(важнијим) стварима.  

 

Познајући несрећу, знам да спасем 

несрећнике. 

 

По једном упознај све. 

 

Проклета жеђи за златом! 

 

Рад ври. 

 

Ретки су они које је волео праведни 

Јупитер. 

 

Свакога вуче своја жеља. 

 

Сви не можемо све. 
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Сићушан је труд, али није сићушна 

слава. 

 

Твоје ће воће брати потомци. 

 

У лажи су кратке ноге. 

 

Чим се поломи једна гранчица, друга 

се већ створи. 

 

 

Демокрит 

 

Ако похвале не разумеш, сматрај да ти 

ласкају. 

 

Бежећи од смрти, људи трче за њом. 

 

Боговима су мили само они којима је 

мрска неправда. 

 

Боље је кад те други хвали, него кад се 

сам хвалиш. 

 

Боље је прекоревати сопствене грешке 

него туђе. 

 

Боље је пријатељство једног разумног, 

него пријатељство свих неразумних. 

 

Велике ужитке ствара посматрање 

лепих дела. 

 

Добро и истинито исто је за све људе, 

угодно је пак ономе оно, овоме ово. 

 

За неразумне је боље да се њима влада, 

него да они владају. 

 

И кад си сам не треба ништа зло ни да 

мислиш ни да радиш. 

Једина разлика између богаташа и 

сиромаха је у томе што се сиромах нада 

следећем оброку, док је богаташ 

заокупљен претходним. 

 

Ко води ка разуму оног ко мисли да 

има разум, узалуд се труди. 

 

Ко наноси неправду, несрећнији је од 

онога који је трпи. 

 

Лепе ствари стичу се напорним 

учењем, а ружне се уче без труда, саме од 

себе. 

 

Лепо је спречавати онога који наноси 

неправду, а ако то није могуће, бар не 

суделовати у наношењу неправде. 

 

Лепота је нешто животињско, уколико 

није удружено са умом. 

 

Људи гаје пет хиљада ружа у једном 

врту и не налазе оно што им треба. А оно 

што им треба може се наћи у једној ружи. 

 

Мала доброчинства велика су за оне 

који их добијају у прави час. 

 

Многи веома учени немају разума. 

 

Наде образованих јаче су од богатства 

неуких. 

 

Најбоље је за човека да проводи живот 

што више у добром расположењу, а што 

мање у зловољи. 

 

Најређи ужици највише веселе. 
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Научи да се више стидиш пред собом, 

него пред другима. 

 

Не може се постићи ни умеће ни 

мудрост, ако се не учи. 

 

Не труди се да о свему знаш све, да не 

би у свему постао незналица. 

 

Није достојан живота онај ко нема 

ниједног правог пријатеља. 

 

Није срећа за људе ни тело ни новац, 

него честитост и разумност. 

 

Образованост је срећницима украс, а 

несрећницима уточиште. 

 

Подизање деце опасан је посао. Успех 

се постиже уз много борбе и бриге, а 

неуспех ни једна друга бол не може да 

надвлада. 

 

Премда врше најсрамнија дела, многи 

се служе најлепшим речима. 

  

Себичност је свашта говорити, а 

ништа не слушати. 

 

Складност у мишљену ствара 

пријатељство. 

 

Снага и лепота одлике су младости, 

док је разборитост цвет старости. 

 

Свет је позорница, а живот долазак на 

њу: дођеш, видиш, одеш. 

 

Тешко је бити у власти горега од себе. 

 

Треба неговати богатство мисли, а не 

богатство знања. 

 

Трпиш ли неправду, утеши се. 

 

Узрок грешке је непознавање бољег. 

 

У неким световима нема Сунца и 

Месеца, у неким су већи него у нашем 

свету, а у другим их има више. У неким 

деловима има више светова, а у неким 

мање; у неким се рађају, у другим умиру. 

Неки светови су лишени живих бића или 

било каквих мириса... 

 

Храброст ублажава ударе судбине. 

 

Чешће се управљамо по свом 

мишљењу, него по стварним разлозима. 

 

Човек треба више да брине за душу 

него за тело. 

 

 

Децимус Магнус Аусониус 

 

Ако данас купиш инструменте са 

струнама, трзалицу и лиру: мислиш ли 

да ће до сутра краљевство музике бити 

твоје? 

 

Ко не уме да ћути, неће умети ни да 

говори. 

 

Купио си књиге и напунио полице, о 

ти љубитељу муза. Значи ли то да си сада 

учењак? 
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Диоген 

 

Ако хоћеш да избегнеш неподношљив 

живот, треба да научиш да трпиш две 

ствари: лоше време и људску неправду. 

 

Било је некада време када сам био као 

ти, а онакав какав сам ја сада, ти никада 

нећеш бити. 

 

Богаташ може да једе кад хоће, 

сиромах кад има. 

 

Богати су они који немају жеља, а 

просјаци су они који стално хоће имати 

још више. 

 

Врло много света, али мало људи. 

 

Да би човек могао мирно да живи, 

мора да се навикне на две ствари: на 

лоше време и на људску неправду. 

 

Дража ми је кап среће од бачве 

мудрости. 

 

Зашто се бавим филозофијом? 

Да будем спреман на сваки удар 

судбине. 

 

Јадан је човек који доручкује и руча 

када је то владару по вољи. 

 

Када сретнем крманоше, лекаре и 

филозофе, човек ми изгледа као 

најразумније од свих створења, али када 

потом видим тумаче снова, пророке или 

људе надмене због порекла или 

богатства, онда ми се ништа не чини 

беднијим од људи. 

 

Које вино највише волим? 

Туђе. 

 

Људи треба да се стиде, јер их 

разноразне глупости привлаче, а за 

озбиљне ствари немају ни интереса ни 

времена. 

 

Не заклањај ми сунце. 

 

Нисам неразуман. Ја само немам, 

боговима хвала, твој разум. 

 

О мртвима само добро говорити. 

 

Пролазност је она права збиља која 

нам је пред очима. 

 

Судбини супротстављам одважност, 

закону – природу и страсти – разум. 

 

Темељ сваке државе је образовање 

младих. 

 

Тражим човека. 

 

Хеј, људи! 

Звао сам људе, а не олош! 

 

Човек је најинтелигентнији од 

животиња - и већином глуп. 

 

 

Езоп 

 

Ако не останеш са мном, како ћу ти 

као пријатељу веровати? 

 

Ако мене преварите заклињући се 

криво, ипак нећете преварити богове. 
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Ако се велики с малима удруже, 

спасиће се у животу и једни и други. 

 

Ако си ми пријатељ, што ме гризеш? 

 

Ако си сиромашан и обичан човек, не 

наслеђуј навике богаташа да не будеш 

исмејан и да не дођеш у опасност. 

 

Ако си у летње доба свирао, онда зими 

играј. 

 

Ако хоћеш заиста да ти будем леп, не 

продај јечам који ме храни. 

 

Бављење оним што не пристаје не само 

што није корисно, већ је заправо штетно. 

 

Баш овде где се кроји правда јединој је 

мени неправда учињена. 

 

Баш од оних које својим плодом 

развесељавам примам као накнаду 

срамотну незахвалност. 

 

Беспослицу чека погибао. 

 

Бивају кажњени они који 

доброчинитељима наносе неправду. 

 

Бићете несавладиви за непријатеље, 

будете ли једнодушни, ако се пак будете 

свађали, бит ћете лако свладани. 

 

Благо ништа не вреди ако не долази у 

употребу. 

 

Богови не дају људима од постојећег 

добра ништа без муке и труда. 

 

Боље је сиромаштво без страха, неголи 

богатство с невољама и непријатељским 

поступањем. 

 

Бољи је један с телесном снагом, 

храброшћу и разумом, неголи мноштво 

кукавица и глупака. 

 

Бринимо се за родбину колико је 

могуће. 

 

Ваше речи требају канџе и зубе. 

 

Велика пријатељства се не мењају 

лако. 

 

Више греше они који зле и насилне на 

зло потичу. 

 

Више ценим скромност пољског 

живота него раскош у граду. 

 

Вредност не стоји у мноштву него у 

врлини. 

 

Врста и боја коже свију нас је једна. 

 

Где нема одлучности плаши се и 

храбар. 

 

Гинемо ради краткотрајног ужитка. 

 

Глас је ту, али разум недостаје. 

 

Градови који лакомислено издају 

народне вође брзо и сами неопажено 

падају у руке непријатеља. 

 

Деца коју маћеха одгаја не расту 

подједнако као она која имају мајку. 
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Добро је избегавати зле људе и не 

дружити се с њима да не западнеш како с 

њима у погибао. 

 

Доброчинитеље чека захвалност. 

 

Доликује се увек унапред 

промишљати. 

 

Желиш ли да те неки град части, треба 

му користити. 

 

Желиш ли да ти богови буду 

милостиви, треба их поштовати. 

 

Желиш ли да ти земља доноси обилне 

плодове, треба је добро обрађивати. 

 

Задају страх они који се одупиру 

својим нападачима. 

 

Зао добитак опасан је. 

 

За сигуран живот боља је 

једноставност неголи животни сјај и 

углед. 

 

Заслужује презир свако дело које се у 

незгодан час ради. 

 

Заслужујеш казну зато што си се 

упустила са злима. 

 

Због добитка и зли људи неопажено 

прибављају доказ против самих себе. 

 

Земља је мајка овога, а маћеха онога. 

 

Зла природа нема честита значаја. 

 

Зле људе још више потиче на зла дела 

кад им се добро чини. 

 

Зли људи, кад драже јаче, с правом 

трпе њихове грешке. 

 

Зли људи лажу премда најављују 

честитост. 

 

Зли људи не мењају ћуди иако бивају 

оштро кажњени. 

 

Злим људима не помаже лукавство кад 

год се пред стручњацима показују злима. 

 

Злим људима се дешава зло, а добрима 

и бојажљивима се одмерује благо. 

 

Зли не враћају доброчинство, него још 

и доброчинитељима чине зло. 

 

Злобе су непроменљиве иако се 

показују у великој мери добротстивима. 

 

Злобни се људи и по непредвиђеном 

препознају. 

 

Зло постаје веће ако се у почетку не 

угуши. 

 

Иако је неко мртав, ипак још има снаге 

за освету. 

 

Избегавајмо друговање са злима да се 

не чини као да и ми суделујемо у њиховој 

злоћи. 

 

Избегавајмо пријатељство дволичних 

људи. 
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Избегавајте покварени људски род 

који је научио да брбља једно, а друго 

чини. 

 

И ја два пута дајем опомене 

савладанима, али им трећи пут не гине 

ватра. 

 

И несрећници се теше другима који 

још горе невоље трпе. 

 

Истина има често и код непријатеља 

снагу. 

 

Истрајност тела боља је од кићене 

спољашњости. 

 

Јао срећо, која дајеш, а не допушташ 

узети! 

 

Ја ти умирем од толиких добара. 

 

Јача је увреда кад је ко доживи од 

рођака неголи од странца. 

 

Једни вуку корист док се други муче. 

 

Кад се неко намери једном на јачега од 

себе, окајаће зло које је починио иако се 

томе не нада. 

 

Кад се они који су по природи зли 

науче пленити и бити лакоми, учине 

често више штете онима који су их томе 

научили. 

 

Каквом ко мером мери, таквом ће и 

њему бити одмерено. 

 

Како могу да нам проричу будућност 

они који нису у стању да се сачувају од 

властите слепоће. 

 

Како ће друге моћи да одгаји онај који 

је сам неупућен у одгајање? 

 

Како ћу веровати теби који си затајио 

и увредио пређашњег господара? 

 

Каткада има више снаге малени и 

незнатнији. 

 

Ко западне у тежак положај износи на 

видело и скривене основе свога разума. 

 

Који су сами себи узроковали зло 

неразумно прекоравају друге. 

 

Колико их више створиш толико се 

пута више завијаш у црно. 

(Мисли се на децу.) 

 

Корисно је уклањати зле свађе и 

частољубља, јер свима доносе опасан 

свршетак. 

 

Корисно је упознавати супротности и 

чинити оно што је добро, а избегавати 

зло. 

 

Кроз младост беспослено пролазе 

храњени тако да постају масни. 

 

Куда јурите? 

- Куд год се пожудама свиђа. 

- Куд год се наслади свиђа. 

- Куд мишљењу. 

- Куд добитку. 
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Једанпут (људе) вуче срце, други пут 

страх, а трећи пут нешто сасвим друго. 

 

Кудикамо је боље дати собом 

управљати неголи несигурно сам 

владати. 

 

Кукавице су смеле само на речима, не 

и на делима. 

 

Куће и градови пусти су кад их воде 

зли. 

 

Лажљиве људе побијају њихова дела. 

 

Лажљиви људи се највише хвале онда 

кад нема оних који би их оспорили. 

 

Лажљивцу се не верује ни онда кад 

говори истину. 

 

Лажно претварање постаје многима 

узрок зла. 

 

Лако беже они без иметка, а ухваћени 

богаташи робују. 

 

Лако је саветовати оно што је тешко 

учинити. 

 

Лакомислени су они који очекују да ће 

од тврдице нешто добити. 

 

Лакомци опчињавају сиромахе 

уверљивим речима и улагивањем, те их 

тако лишавају најнужнијих средстава. 

 

Лакше је давати опомене у ономе што 

је немогуће напрезањем постићи. 

 

Лепо је себе у свему мерити према 

властитој снази и не хватати се у коло и 

бити у савезу с моћнијима од себе. 

 

Лепота постаје срамота онима који је 

стекну, ако нису скромни. 

 

Лошије пролазе они који лукаво 

прилазе пријатељима. 

 

Лукавство злих не остаје непознато 

разумним људима. 

 

Људи безразложно прекоревају баш 

оне од којих имају корист. 

 

Људи зле ћуди се не мењају иако 

постигну бољи положај. 

 

 (Људи) једно говоре а друго раде. 

 

Људи који из себичности гледају на 

остале преким оком бивају неопажено 

лишени властитог богатства. 

 

Људи који се бесмислено хвале ипак 

не могу људима учинити ништа на 

корист. 

 

Људи који се размећу туђим добром 

сами себе чине смешнима пред 

стручњацима. 

 

Људи који се с јачима надмећу, поред 

тога што не постижу једнаке вредности, 

излажу се још и смеху. 

 

Људи лако обећавају оно што не 

очекују да ће и делом извршити. 
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Људи лако подносе смрт кад год без 

размишљања за неким иду. 

 

Људи лепи телом, умом су неразумни. 

 

Људима који су окаљани убиством 

нема сигурна склоништа нити на земљи, 

нити у ваздуху, нити у води. 

 

Људи по својој природи не љубе и не 

цене толико правду, колико иду у лов за 

добитком. 

 

Мислиш ли да се требаш стоком 

обогатити, треба се тада за њу бринути. 

 

Многи људи наваљују на ослабљене 

непријатеље, али тада и сами често 

страдају. 

 

Многи људи радије једноставно живе 

неголи да код других у раскоши бораве. 

 

Многи људи узрокују зло својим 

ближњима тиме што из незнања чине 

добро онима којима то не припада. 

 

Многим људима њихове властите 

замисли постају узрок зла. 

 

Многи обећавају велике ствари иако 

не могу да изврше ни малене. 

 

Многи по природи спори побеђују за 

кратко време оне који су брзи по 

природи али ленштине. 

 

Многи се због ситница противе 

најкрупнијим стварима. 

 

Многи су себи нашкодили у 

частољубљу јер нису послушали 

паметније од себе. 

 

Многи тиме што се хвале, кушају себе 

речима узвисити, премда нису такви. 

 

Моја кућица, најбоља кућица. 

 

Моли се божанству кад и сам нешто 

урадиш. 

 

Море примамљује људе лепотом свог 

изгледа, а кад их прими, подивља и 

уништава их. 

 

Навика ублажује страхоте. 

 

Називате ме некорисним и неплодним 

док још уживате од мога доброчинства. 

 

Највеће доброчинство злих људи је да 

ти не чине зло. 

 

Највише се треба чувати таквих који се 

не уздржавају од неправде ни према 

домаћима. 

 

На један начин трчи онај који настоји 

другога да ухвати, а на други онај који 

себе из зла спашава. 

 

Начин живота не може променити 

природу. 

 

Нашкодићеш себи ако опонашаш 

онога који је изнад тебе. 

 

Не ваља господара потицати на срџбу 

него на добростивост. 
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Не ваља да се срди онај који има власт. 

 

Не ваља имати самилост према злу, 

било оно велико или малено. 

 

Не ваља корити лакоумне дечаке кад 

год их родитељи лоше одгајају. 

 

Не ваља одмах свима веровати. 

 

Не ваља пословима приступати 

непромишљено. 

 

Не ваља се поносити туђом врлином. 

 

Не ваља се поуздати у оне који се нуде 

да с туђинима чине добро. 

 

Не ваља прекоревати оне људе који 

оплакују будуће несреће јер их унапред 

разабиру. 

 

Не ваља у злим делима живот 

проводити јер се може човеку наметнути 

зла навика, кад и не жели. 

 

Неговање природне способности може 

се усмерити ка добром. 

 

Не грди мене, већ господара који ме 

нијe научио мучити се него уживати туђе 

муке. 

 

Не грди, него помози! 

 

Не грдиш ме ти, него несрећа која ме 

снашла. 

 

Не задаје само садашњост људима 

толико боли и жалости него још више 

очекивање будућности. 

Неједнако је свуда штетно. 

 

Неке хвалише немогуће обећају и 

побијају сами себе у ситницама. 

 

Неки људи гурају сами себе у пропаст 

кад се с јаком пожудом прихватају 

непромишљено неких ствари. 

 

Неки људи извршују преко воље оно 

што својевољно не желе да учине. 

 

Неки људи, из злобе према 

непријатељима, одаберу да и сами трпе 

несрећу, из жеље да их виде несрећне. 

 

Неки људи кад западну у двоструку 

погибељ лукаво узврате зло уздарје 

непријатељима. 

 

Неки људи, који иначе немају никакве 

вредности, чине да јесу нешто кад узму 

удела у некој свађи. 

 

Неки људи којима нису довољни 

умерени добици неопажено губе и оно 

што им је већ у рукама. 

 

Неки људи одбијају од себе пријатеље 

кад се из незнања не чувају непријатеља. 

 

Неки људи срљају у већа зла из страха 

од мањих опасности. 

 

Неким људима су њихове властите 

мисли узрок несрећа. 

 

Неки се људи претварају да се муче, 

премда стварно други подносе сав терет. 
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Неки су људи толико несрећни да не 

верују у честитост суседа иако им он 

добро чини. 

 

Нема никакве одређене мере у иметку 

за неразумна и некорисна човека јер је 

сваки пут другачији у потребама због 

својих пожуда и несрећа. 

 

Не може се држати срећним добитак 

који настаје с опасношћу и мукама. 

 

Не може се здружити оно што је 

различито. 

 

Не моли узалуд. 

 

Не обазиримо се на оне који поуздано 

рачунају на помоћ пријатеља. 

 

Необразовани људи својим охолим 

понашањем праве да су нешто, али их 

открива њихова брбљивост. 

 

Неосетно чине себе неразумнима они 

који непромишљено приступају послу. 

 

Непоштена је крива заклетва. 

 

Не пристоји да се игде појављује какво 

зло, било оно велико или малено. 

 

Неразумни су они људи који се не 

брину за потребно, него радије изабиру 

угодно. 

 

Несигуран је живот сиромаха ако у 

близини станује богат сусед. 

 

Несрећа постаје често људима поука. 

 

Несреће ближњих постају другима 

опомена. 

 

Несреће других људима постају утеха. 

 

Не треба веровати људима с којима 

смо се тек спријатељили, а који показују 

да смо им дражи од њихових старих 

пријатеља; тако ће се понашати и с нама 

када стекну нове пријатеље. 

 

Не треба да окривљујемо за неправде 

оне који их извршују, кад су другима 

подложни, него оне који су тима на челу. 

 

Не треба придавати вредност саветима 

суседа који су непромишљени у 

властитим пословима. 

 

Неће добити помоћи они који су 

незахвални доброчинитељима иако 

западну у нужду. 

 

Не уживаш благостање без великог 

зла. 

 

Неукротива је злоћа иако прима 

највише доброчинства. 

 

Није велики увек и моћан. 

 

Никакво подстицање не охрабрује 

људе који су по природи кукавице. 

 

Нико нека се не жалости због невоља 

које му прилазе. 

 

Нико не сме бити немаран ни у једној 

ствари како се касније не би кајао и 

долазио у животну опасност. 
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Нико не треба да се заслепљује због 

животног сјаја и угледа, јер оно што неко 

стекне, то је заправо туђе. 

 

Нипошто се не треба приближавати 

онима који издалека проузрокују 

неугодности. 

 

Нисам хтео да преузмем мали терет, и 

ето сада носим све. 

 

Ништа нам не користи племенито 

порекло ако не вежбамо и не учимо кроз 

читав живот оно што је добро и часно. 

 

Одлуку злочинца и лакомца не 

спречава говор, па био он и истинит. 

 

Окривљују прилике неки људи који не 

могу постићи успех због своје слабости. 

 

Онај који се жури да избегне присутну 

невољу, треба да гледа да не наиђе на 

нешто још горе. 

 

Онај који се покорава непријатељу 

дочека штету. 

 

Онај који се у пријатеље узда не жури 

превише. 

 

Оне који лакоумно непријатељима 

верују, кад год сами себе лише властите 

предности, непријатељи лако савладају. 

 

Они који греше треба да попуштају 

изреченим опоменама, како касније не би 

искусили последице дела. 

 

Они који западају у невољу треба да 

раде за себе и тек након тога да моле за 

помоћ. 

 

Они који из користољубља теже за 

већим, губе и оно што имају. 

 

Они који прибављају ништавне и 

непромишљене пријатеље, дочекају од 

њих пре штету неголи корист. 

 

Они који против своје природе за 

нечим теже постају силно несрећни. 

 

Они који се надмећу са бољима од 

себе, поред тога што изгубе, постају 

уједно и смешни. 

 

Они који се не разумеју у неки посао, 

али га се ипак из користољубља 

прихватају, учине више штете него 

користи. 

 

Они који се уплићу у страначке борбе 

демагога постају сами пленом једних и 

других. 

 

Они који своје послове непромишљено 

изводе, не само да су несрећни него 

постају и смешни. 

 

Они који суседима смишљају сплетке 

сами најпре западају у несрећу. 

 

Они који у прави час чине нешто 

против уверења, губе и оно што имају у 

рукама. 

 

Они људи који остављају своју 

домовину и одаберу туђину нису ни тамо 
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на добром гласу, а и њихови их 

суграђани презиру. 

 

Опасна су доброчинства злих људи. 

 

Опонашање онога, што некоме не 

приличи доноси губитак властитих 

својстава. 

 

Осрамотила се јер се лудо поносила 

властитом снагом. 

 

Охоло понашање хвалисавих људи 

очито показује њихову притајену злобу. 

 

Очекујући веће, пропустио сам плен из 

шапа. 

 

Памет је бољи украс него телесна 

лепота. 

 

Паметни људи непријатеље који их 

нападају упућују варком на јаче од себе. 

 

Пожељнији су они који стичу 

умеренији иметак неголи богаташи. 

 

Помоћ у речима ништа не користи 

тамо где је потребна помоћ руку. 

 

По природи покварени људи не 

уживају поверење иако се показују 

честитима. 

 

Постају силно несрећни они који се у 

благостању не брину за будућност. 

 

Поуздање у непријатеље доноси с 

преваром и опасност. 

 

Похвала – од свега уху најслађе 

уживање. 

 

Правда све надгледа, одмерује и даје 

свакоме једнаки део. 

 

Праведна одлука нема снаге код оних 

који одлуче да криво чине. 

 

Право ми било јер сам хтео да 

постанем ветеринар, иако сам научио да 

будем месар. 

 

Право ми се догађа кад сам се 

смиловао злотвору. 

(Мисли се на човекову погибао.) 

 

Препирке и свађе узрок су велике 

штете. 

 

Претварање доноси велику несрећу. 

 

Прискочи ми сада у помоћ, а касније 

ме грди, кад ме спасиш. 

 

Прождрљивост постаје узрок многих 

зала. 

 

Пронашао сам тако дивну ствар због 

које и гинем. 

 

Пропалице – много штете иако 

обећавају да ће користити. 

 

Прости и зловољни људи воле обично 

само оне који их издржавају. 

 

Прости људи се чине више него што 

заиста јесу. 
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Прости не цене много часне људе кад 

западну у несрећу. 

 

Против самога себе замку окреће онај 

који против другога сплетке плете. 

 

Рад је људима благо. 

 

Рад често победи занемарену 

природну способност. 

 

Разборити људи избегавају опасности. 

 

Разборити људи обазиру се и на 

незнатне ствари. 

 

Разборити људи размотре најпре 

свршетак ствари, па тек тада изводе своје 

замисли. 

 

Разборити људи се кроз читав живот 

чувају оне опасности које су се једном 

спасили. 

 

Само светлост звезда никад не гасне. 

 

Сам себи верује а не пријатељима. 

 

Сам ће у замке опасности пасти онај 

који плете лукаве сплетке против својих 

пријатеља. 

 

Свака је реч сувишна ако нема ствар 

доказа. 

 

Сваки је појединац управо онакав с 

каквим се друговима дружи. 

 

Сваки поједини човек је искусан у 

свом умећу. 

 

Сваки човек кад почне старити 

зловољне је ћуди. 

 

Сваки човек носи две вреће: једну 

спреда, а другу позади, обе пуне мана. 

Она спреда пуна је туђих, а она позади 

властитих мана. Зато људи своје мане не 

виде, а туђе лако запажају. 

 

Све је опасно што се не ради у право 

време. 

 

Себи нећеш ништа користити ако 

частиш лоша човека. 

 

Себичност, поред тога што ничему не 

користи, лишава нас често и онога што 

имамо. 

 

Скромни свладавају оне који се 

говором хвале. 

 

Слога је спас онима који се њоме 

служе. 

 

Слога је толико јаче средство, колико је 

неслога средство лака свладавања. 

 

С људима је једино нада која даје 

јамство да ће нам дати свако поједино од 

одбеглих добара. 

 

С правом јаучу они који нису у 

опасности због новца него због спаса. 

 

С правом постају несрећни они који се, 

напуштајући властито занимање, 

прихватају онога што им не припада. 

 

С правом уклањају од себе опасност 

они који унапред предвиђају будућност. 
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Страшан је род оних који чине нешто 

преваром. 

 

Тако се често велике ствари упознају 

по малима, а нејасне по јаснима. 

 

Тежња за чашћу заслепњује људски 

разум. 

 

Ти покушаваш проматрати оно што је 

на небу, а не видиш оно што је на земљи. 

 

Треба бити задовољан оним што се 

има, а избегавати незаситост. 

 

Треба бити благ и не љутити се јер се 

често из срџбе рађа велика штета 

срдитима. 

 

Треба да се клонимо људи који нам 

увек по вољи говоре. 

 

Треба доброчинитељима узвраћати 

љубав. 

 

Треба извршити припреме пре него 

што наступи опасност. 

 

Треба распознавати доброчинитеља и 

њему хвалу узвраћати. 

 

Треба у потреби пружати пријатељима 

помоћ, а не иза незгоде подсмевати се 

очајном човеку. 

 

Треба чинити добро онима од којих се 

надамо узвраћању доброчинства. 

 

Туђе се с твојим не слаже. 

 

Туђи украс служи на срамоту онима 

који се њиме ките. 

 

Убијте ме одмах, престаните ме мало 

по мало мучити. 

 

У жељи да другога ухватим, 

неприметно је мене самога смрт уловила. 

 

Узалудна је свака реч ако нема при 

руци доказа. 

 

Уздржи се, да често старо спомињеш, 

јер судбина знаде доносити смртницима 

промену на обе стране. 

 

У неповољним приликама попуштање 

је сигурније од противљења. 

 

Хоћеш ли да те пријатељи воле, треба 

им добро чинити. 

 

Частољубље: ако неко остави на миру 

без свађе, остаје онакво какво је у почетку 

било, а у кавгама се само повећава. 

 

Често и место и прилика дају смелост 

против јачих. 

 

Често и снажне људе несрећа понизује. 

 

Често је успешније уверавање неголи 

насиље. 

 

Често неприметно упропасте сами 

себе они који својим друговима раде о 

глави. 

 

Често пријатељи у које се сумња 

постају у опасности спасиоци, а издајице 

они у које се човек поуздаје. 
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Често против нашег очекивања, 

видимо да су корисне оне ствари које се 

чине неповољне, а штетно постаје оно 

што се сматра спасоносно. 

 

Често својом грешком упадамо у 

невоље. 

 

(Човек) ако види да није могуће без 

опасности силом владати, тада подмукло 

измишља. 

 

Човек је такав каква је међу свима 

осталима друга изабрао. 

 

Човек често прекорева и настоји да 

увек пришије кривицу другима. 

 

 

Епиктет 

 

Ако желиш да постанеш добар, почни 

од тога да себе сматраш лошим. 

 

Ако се о теби лоше говори, и ако је то 

истина, поправи се; али ако је лаж, смеј 

се. 

 

Болест је сметња телу, али није вољи, 

осим ако она сама то неће. Хромост је 

сметња ногама, али није вољи. 

 

Вежбај себе у малим стварима; и 

одатле крени ка већим. 

 

Жели само оно што зависи од тебе. 

 

Кад, дакле, видиш некога да се 

другоме клања и улагује против свог 

уверења, за тога сасвим отворено говори 

да није слободан. 

Ко год не сматра да је оно што има 

обилно богатство, није срећан, па макар 

владао и читавим светом. 

 

Коме је довољно премало, није му 

никад довољно. 

 

Ко се мири с невољом, мудрац је, и 

способан да схвати божју вољу. 

 

Највећим делом ћути, говори само оно 

што је нужно, па и то с најмање речи. 

 

Не жалости човека сиромаштво, већ 

жеља. 

 

Не зависи од тебе хоћеш ли бити 

богат, али зависи од тебе хоћеш ли бити 

срећан. 

 

Неке ствари су у нашој моћи, друге 

нису. У нашој моћи су мишљење, нагон, 

жеља, зазор, укратко – све што је наше 

дело. У нашој моћи нису: тело, посед, 

углед, положај, укратко, све што није 

наше дело. Ако жудиш за оним што није 

у нашој моћи, бићеш нужно несрећан. 

 

Нема човека који би могао да ти 

одузме слободну вољу. 

 

Немогуће је научити нешто што се 

мисли да се већ зна. 

 

Ниједан човек није слободан уколико 

није господар самог себе. 

 

Ниједна велика ствар није створена 

одједном. 
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Нико не може напредовати кад се 

колеба између две ствари. 

 

Нити брод треба да се ослања на мало 

сидро, нити у животу човек треба да се 

узда у једну наду. 

 

Постоји само један пут до среће, а 

састоји се у томе да престанете да 

бринете о стварима које су изван моћи 

ваше воље. 

 

Све што се догађа природно, догађа се 

праведно. 

 

Срећа није у стицању и уживању, већ 

у томе да се не пожели, јер у нежељењу је 

права срећа и слобода. 

 

Твој је посао одглумити улогу која ти је 

дата што је боље могуће. 

 

Ти си душица која носи мртваца. 

 

Упамти да си само глумац у драми 

чији карактер одређује писац. 

 

Човек има два уха и један језик, да би 

могао два пута више саслушати него 

причати. 

 

 

Есхил 

 

Без главе мушке жени је да у кући седи 

страшна невоља. 

 

Бог воли да помогне ономе који тежи 

да помогне сам себи. 

 

Бол ћутати, тешка је коб. 

Боље би ми било само једном мрет, но 

од дана до дана довека јадно патити се. 

 

Владу воли да криви народ. 

 

Воде свих река не могу да исперу руке 

крваве од злочина. 

 

Волим зла да се решим, но да га 

искусим. 

 

Да чиним ил' не чиним – срећу 

искушам? 

 

Дисциплина је мајка успеха. 

 

Добро срце, глупост је. 

 

Заједничка нам је судбина, али мисао 

припада појединцу. 

 

За себе не можеш да нађеш лека којим 

да се излечиш. 

 

Земљи вечан терет бити (умрети). 

 

Какво дело, таква казна. 

 

Ко никог се не боји, може ли честит да 

буде? 

Ко скриви, страда. 

 

Крв једна, пријатељство силна веза је. 

 

Људе боли у срце кад дира ко. 

 

Људска срећа божји је дар. 

 

Моћ судбине круте је неодољива. 

 

Мудрост се осваја патњом. 
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Надмудрити – женски је посао. 

 

Најгора ствар моћницима јесте што се 

не могу поуздати у пријатеље. 

 

Не зови ни једног човека срећним пре 

него што умре. 

 

Не личи створу женскому да тражи 

кавгу. 

 

Нико слободан није доли Зевс. 

 

Онај који није несрећан лако даје 

савете онима који то јесу. 

 

Онај који све може, лако ће доћи до 

уверења да се на све може усудити. 

 

Победнику личи и да попушта кад. 

 

Поштење цени више него живот свој. 

 

Речи су лек души која пати. 

 

Реч у разговору тамном гради стид. 

 

Са свима се пре него с боговима 

посвађај. 

Свако за грех казну трпи према 

заслузи. 

 

С вољом нико јарам ропства не носи. 

 

Сија Правда и у колибици чађавој. 

 

С миром умрети – смртнику то је 

прави рај. 

 

Страшан је у људи и богова гнев. 

 

Судбине не грдите. 

 

Твој је посао да чуваш кућу и кров свој. 

 

Треба сносити невоље. 

 

У мраку, тмини, живи ли ко, без моћи 

он је. 

 

У рату је истина прва жртва. 

 

У школи патње најбоље се научиш 

мудрости. 

Човек којем нико не завиди није 

срећан. 

 

Што поднети морам, поднећу. 

 

 

Еурипид 

 

Ако више добра чиниш него зла, ко 

људски створ баш срећан можеш бити. 

 

Ако си изгубио свој дом, где ћеш 

потражити утеху? 

 

Баш ништа стално није – па ни слава, 

част, срећна ће опет задесити несрећа. 

 

Без оца никад не би било детета. 

 

Без славе је мрет кукавштина. 

 

Бестидности је старост крцата. 

 

Брак игра среће је. 

 

Већином, погледаш ли споља човека, 

по лику ћеш просудити да ли је 

племенит. 
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Више вреди говор дуг од кратког – 

лакше, боље ћеш разумети све. 

 

Време не зна да испуни наде, сна. 

 

Где наде нема, пут нађе божанство. 

 

Где ти вина није, није љубави нити 

друге какве за смртника сласти. 

 

Дан ме диже, дан ме обори. 

 

Дар, кажу, смекша и бога. 

 

Деца живот су свим људима. 

 

Деца су за све људе њихов живот. 

 

Дивота језик је, кад неком веран је. 

 

Добри и мудри живе тихим животима. 

 

Добро васпитање у нама буди стид. 

 

Добро се са злим не меша. 

 

Доста што патим и сам. 

 

Друге беде нема ти него дом свој да 

изгубиш. 

 

Душмана смрт гледати права је сласт. 

 

Душу треба да промениш, а не небо. 

 

Живот је кратак, али је ипак сладак. 

 

За зло зло се враћа. 

 

За мудра, све што сила сили, ропство 

је. 

Здрав кад темељ роду се не удари, 

потомци јаде јадиковати морају. 

 

Зла много повлачи бег за собом. 

 

Злу жену добити није реткост никаква. 

 

Има ли веће, болније боли, но очинску 

груду, завичај напустити? 

 

Искуство је смртницима учитељ свега. 

 

Исти није човек ниједан, у јаду, па и у 

нади, кад га мине страх. 

 

Јадан је ко родитељима услугом не 

узврати ко платом најлепшом. 

 

Једна да душа за две се пати, то бреме 

је тешко. 

 

Једна је снага истине, једно лице. 

 

Једну чисту срећу ћеш у људскоме 

животу тешко наћи. 

 

Јек тужних вести никад не замире. 

 

Још нико се не роди на свет без туге. 

 

Када човек добар, макар он био и туђ, 

јаднику помоћ пружи, дика ти је то. 

 

Кад душманину зло да уради жели ко, 

на путу тад му закон није никакав. 

 

Кад једну само срећу, коју воли он, бог 

ништи, тешко је, ал' опет трпи се. 

 

Кад је жени муж мрзак, онда јој је 

мрзак живот сав. 
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Кад тврдо се надаш, изда те нада. 

 

Каткад корисно је бити паметан. 

 

Каткад није добро превише мудар 

бити. 

 

Ко је човек племенит, тај удар божји 

сноси – не мрмља. 

 

Ко мисли срећан да је, срећним не 

држи га, док не видиш га мртва. 

 

Ко паметан је, рата ће се клонити. 

 

Ко се каје што је згрешио, готово је 

невин. 

 

Ко смртан може да се весели и не 

страда од несреће какве, тај срећан, 

срећним животом живи. 

 

Кукавице помоћ су никаква. 

 

Лош почетак води лошем крају. 

 

Луд је смртник, ко год руши градове, 

па храмове, гробље, свето место покојних, 

он хара, а сам онда најзад пропада. 

 

Људска мудрост је: што лепо није, то 

вазда треба крити. 

 

Људска срца сва су једнака; децу своју 

воли кнез и богат ништ. Сва разлика је 

благо – један има свог, а други ништа, 

али децу љуби свак. 

 

Мане мајчине кћи носи. 

 

Ми знамо шта је добро, разабирамо то, 

ал' не маримо – једни ради лењости, а 

други, јер другу неку воле сласт. 

 

Море свако зло људско спира. 

 

Мудар немогуће не тражи. 

 

Мудроме је и ћутање одговор. 

 

Мука је дворити болног човека. 

 

Мучити се, патити, то удес је људски. 

 

Мушкарцима су жене срећи увек на 

путу, несрећом је оне стварају. 

 

Наглост правдом никад не рађа. 

 

На зло се јати зло. 

 

На свету је више добра него зла. Да 

није тако, већ не би било нас. 

 

На свету ти нема човека слободна! Ил' 

роб је новцу својему или срећи, ил' пук 

му градски или слово закона не да баш да 

по вољи следи своју ћуд.  

 

Наше није баш ништа – станари пуки 

само за живота смо, а онда мајци земљи 

мора да припадне све. 

 

Не би се требало мирити са оружјем у 

руци. 

 

Не држите никог срећним, док не 

умре. 

 

Нек уста вам тиха пазе на добро. 
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Нема горег зла од лоше жене, а ништа 

није боље створено од добре жене. 

 

Не родити се, велим, баш је као и 

умрети, ал' од живота тужна боља ти је 

смрт. 

 

Несрећа је безглава. 

 

Несталан нам је век, жиће људско. 

 

Нећу те хвалити, јер хвала превелика 

зна да додија. 

 

Ниједан смртник није од греха прост. 

 

Ни једна прекомерна срећа у човека 

никад добро не чини. 

 

Нико се не усуди себи да зада јад. 

 

Од деце своје ће, ко родитељима да, 

примити уздарје. 

 

Од зле жене лек нико никад није 

нашао. 

 

Од истине веће је зло кад мана, коју 

немаш, запне за те. 

 

Од свега створа које имаде ума дар, ми 

жене смо створења најнесрећнија. 

 

О жено, твој супруг не тражи лепоту, 

већ обиље врлина. 

 

Оком гледај у око, јер тако ћеш боље 

казати и слушати реч. 

 

Онај што говори оно што жели, треба 

да очекује да ће чути оно што не жели. 

Оном што је немогуће није лако 

одупрети се. 

 

Оно што је израсло из земље враћа се 

опет у земљу, а оно што је никло из 

небеског семена, враћа се у небо. 

 

Орао може цело небо да прелети, 

племенитом човеку цела Земља отаџбина 

јесте. 

 

Оцу ништа милије од кћерке није. 

 

Под једним кровом нађу ли се два 

душмана, тад један ће настрадати ил' оба. 

 

Прави срећник је ко из дана у дан 

живи без икаквог зла. 

 

Преко наде богови ће штошта да 

изврше. 

 

Према срећи вазда нам се равна ћуд. 

 

Пријатеље нема несрећник. 

 

Радити у бесу, исто је што и једрити по 

бури. 

 

Радуј се, пиј, уживај у ономе што ти 

живот дарује, а све остало је у руци 

судбине. 

 

Рђа је увек само рђа, никад ништа 

друго баш, док добар увек је добар, ни 

несрећа ћуд му не квари, већ је честит он. 

 

    Реч изашлу из уста није лако 

зауставити као ни камен пуштен из руке. 
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Речи мудрога, неће се мудрим чинити 

неукоме. 

 

Род стари с пута уклања се новоме. 

 

Свака вештина тражи усавршавање. 

 

Сваким се даном нешто ново научи. 

 

Сваком човеку, био и роб, годи сунчев 

зрак. 

 

Све до краја није ниједан смртник ни 

срећан ни блажен. 

 

Све се, што год богови одлуче, у тами 

шуља, а зла нико не види. 

 

Све су друге патње жени споредне, ал' 

изгуби ли мужа, губи живот свој. 

 

Светина је страшно зло. 

 

С временом ћеш брати плод. 

 

Сласт је гледати сунца сјај. 

 

Снага ти је као сан. 

 

Спора јесте божанска моћ, али стићи 

ће стално. 

 

Срасте ли ко са нама по ћуди, био 

човек странац он, од хиљаду рођака боље 

га је имати за друга. 

 

Срећа тек је трен. 

 

Старе ране не треба оплакивати 

свежим сузама. 

 

Старост није апсолутна несрећа. 

Искуство помаже. 

 

Страх је пријатељству пропаст, гроб. 

 

Страшан ти је народ кад га воде вође 

рђаве. 

 

Судбина може да однесе богатство, 

али дух не. 

 

Тешко поднећеш кад се с пута горему 

будеш склањао. 

 

Тешко се искорењују мане које су 

расле са нама. 

 

Ћутати је боље. 

 

У беди мислити како ваља, мудрост је. 

 

У беди најбоље се види добар друг, 

док у срећи се пријатељи роје увек. 

 

У беди пријатеља нема ти. 

 

Увек некако богови су спори, али су 

достижни. 

 

У кући – завађене је тешко мирити. 

 

У лоше жене биће лош и муж. 

 

У људи некад бољи суд је потоњи. 

 

У људском оку нема суда праведнога. 

 

У невољи нам је дражи поуздан 

пријатељ него морнару мирно море 

после олује. 
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У руци, срећи твојој сва је теби моћ. 

 

У сузна друга гостити се, срамота је. 

 

У човека добра – сваког знања мудрог 

има. 

 

Чекати – то драгоценост је највећа. 

 

Човек добар, на власт кад стане, неће 

мењати ћуд, него ће друговима својим и 

онда веран друг бити. 

 

    Човек је онакав какво је друштво у 

којем се креће. 

 

Човеку племенитом време неће 

замести траг. 

 

Што је прво у намери, последње је у 

делу. 

 

Што је судбом суђено, то носити 

мораш. 

 

Што не може бити, пустити треба. 

 

Што сам потрошио то сам имао; што 

сам поклонио то имам. 

 

Што силом од богова изнудимо ми, 

благодат то је без користи, што с вољом 

дају, прави нам је благослов. 

 

 

Јувенал 

 

Будите благи и милостиви према 

свакоме, само не према себи. 

 

Добар мирис добитка. 

Живот посветити истини. 

 

Лице ти показује године. 

 

Мирис добитка је пријатан, без обзира 

на то одакле долази. 

 

Ми хвалимо поштеног, али га 

пуштамо да умре од глади. 

 

Може ли се очекивати да ће мајка 

подучавати части и другим добрим 

обичајима уколико и њу не красе. 

 

Највеће поштовање дугује се детету. 

 

Не веруј спољашњости. 

 

Нема дрскијег створа од жене ухваћене 

у прељуби, кад дрскост и бес из преступа 

црпи. 

 

Не можете изгубити смисао живота 

ради живота. 

 

Ниједно оклевање није предуго, ако се 

ради о животу човека. 

 

Никад природа не говори једно, а 

мудрост друго. 

 

Ништа није осетљивије од ушију 

тирана. 

 

Онај је после злочина доспео на крст, 

овај је добио круну. 

 

Освета је слакта, слађа од живота. Тако 

кажу будале. 
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Особина је мудраца да буде умерен и у 

ономе што је свима допуштено. 

 

Права је лудост живети у оскудици да 

би могао умрети богат. 

 

Ретка птица на земљи. 

 

Сиромашан путник певаће пред 

разбојником (неће га се бојати). 

 

Старост дође неопажено. 

 

Тешко је не писати сатиру. 

 

У здравом телу здрав дух. 

 

Хлеба и игара. 

 

Честитост стрепи и када је похвале. 

 

Шта да радим у Риму кад не знам да 

лажем... 

 

 

Калимах 

 

Велика књига, велика досада. 

 

 

Катон 

 

Ако живите правилно, не брините о 

томе шта зли кажу. 

 

Ако не можеш да будеш најбољи, буди 

најближи добрима. 

 

Брижљивошћу расте мудрост. 

 

Буди умерен у похвали. 

Велику снагу има онај који може да 

прећути и када је у праву. 

 

Више волим непријатеља који ми у 

очи говори истину, него пријатеља који 

ме лаже. 

 

Владај предметом, речи ће долазити 

саме од себе. 

 

Врлина је обуздати језик. 

 

Гнев збуњује свест тако, да не можеш 

да опазиш истину. 

 

Дуготрајан неред храни пороке. 

 

Јефтино сматрај скупим, а скупо 

јефтиним, па ти нико неће рећи да си 

похлепан, нити шкрт. 

 

Ко није окусио горко, не може да каже 

шта је слатко. 

 

Ко се боји смрти, губи радост живота. 

 

Мало веруј онима који пуно говоре. 

 

Мудрост расте брижљивошћу. 

 

Паметни људи више науче од будала, 

него будале од паметних људи. 

 

Сувише дуг одмор пружа храну 

пороцима. 

 

У несрећи немој да клонеш. 

 

Учи, али од учених људи. 
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Храбро поднеси, ако си неправедно 

осуђен, нико се дуго не радује ко победи 

неправедним судом. 

 

 

Клеант 

 

Судбина води онога ко жели, а вуче 

онога ко се противи. 

 

 

Клеобул 

 

Бити жељан слушања, а не брбљања. 

 

Бити здрав телом и душом. 

 

Буди великодушан с пријатељима, још 

ће те више волети; буди великодушан с 

непријатељима, постаће ти пријатељи. 

 

Буди пријатељ врлине. 

 

Вежбај своје тело. 

 

Више воли образовање, него да 

останеш у незнању. 

 

Владај насладама. 

 

Доследност је најбоља ствар. 

 

Заштитите здравље и душе и тела. 

 

Избегавај неправду. 

 

Кћери треба да удамо као девице по 

годинама старости, али као жене по 

памети.  

 

Меру знати је најбоље. 

Мисли о нечем ваљаном. 

 

Најбоље је држати меру. 

 

Немој бити промењив или незахвалан. 

 

Не чини ништа на силу. 

 

Ожени се женом себи равном; ако 

узмеш богатију од себе, имаћеш 

господаре, а не рођаке. 

 

Окани се мржње. 

 

Оца треба поштовати. 

 

Пријатељ врлине, непријатељ злоће. 

 

Пријатељу треба чинити добро, да би 

нам био још бољи пријатељ, а 

непријатељу, да бисмо га учинили 

пријатељем. 

 

Промену среће треба отмено 

подносити. 

 

Радо слушај и не говори много! 

 

Савладај насладу. 

 

Треба да се чувамо од прекора 

пријатеља и од интрига непријатеља. 

 

Треба се женити себи равном. 

 

У добру се не узноси, у злу се не 

понизи. 

 

У срећи не треба бити охол, а ако се у 

беду доспе, не треба се понижавати. 
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Ксенофонт 

 

Једна од последица моћи је и 

способност узимања што слабијем 

припада. 

 

Човек се заљуби гледајући жену, а 

жена се заљуби слушајући човека! 

 

 

Ливије 

 

Журба је несмотрена и слепа. 

 

Завист је слепа и ништа друго не зна 

да ради до да куди врлине. 

 

Завист се, као и ватра, извија у висине. 

 

Земља је мајка свих смртника. 

 

Зло најбоље пристаје злу. 

 

Јао побеђенима! 

 

Ко презире славу, имаће праву. 

 

Крмарити с копна (са сигурног места 

терати друге у невољу). 

 

Лакше је критиковати него исправити 

грешке из наше прошлости. 

 

Маленкости су често узроци великим 

стварима. 

 

Опасност је у оклевању. 

 

Радије касно него никада. 

 

Резултат је показао да срећа помаже 

храбре. 

 

Ретко који човек има и срећу и знање. 

 

Страх других повећава нашу храброст. 

 

Увек је више духа у нападу него у 

одбрани. 

 

Узалудан је гнев без снаге. 

 

У туђој невољи тражити своју корист. 

 

Хитња је необазрива и слепа. 

 

 

Марко Анеј Лукан 

 

Добри закони настају из злих обичаја. 

 

 

Марко Аурелије 

 

Ако душе и даље живе, како у ваздуху 

после толико векова може да буде места 

за њих? 

 

Ако поштујеш своју душу онда ћеш 

бити задовољан самим собом. 

 

Боље ћеш овладати хармонијом ако јој 

се непрестано враћаш. 

 

Буди добар док живиш. 

 

Буди налик на морски рт о који 

непрестано ударају таласи, а он и даље 

остаје чврст, док се око њега стишава 

разјарена вода. 
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Бунцају људи и постају уморни од 

живота кад немају пред собом неки циљ 

према коме би управили сваки свој напор 

и сваку своју мисао. 

 

Веома је ограничено твоје време, па 

ако га не употребиш на то да истераш 

мрак из душе, оно ће проћи неповратно и 

биће свршено с тобом. 

 

Губитак није ништа друго него 

промена. 

 

Доброта је непобедива кад је искрена. 

 

До зноја! 

 

Дух – нема сигурнијег места у које 

човек може да се склони. 

 

Душа има боју човекових мисли. 

 

Живот је, изгледа, велика варалица и 

превари те баш онда кад мислиш да 

имаш посла са озбиљним стварима. 

 

За један тренутак бићеш пепео, костур 

или само још име, или неће ни твоје име 

остати! 

 

Иди увек најкраћим путем. 

 

И код звезда постоји, упркос велики 

растојањима, неко јединство. 

 

Има ли жив човек нешто од празне 

хвале? 

 

Истрајан рад све побеђује. 

 

И човек, и божанство, и космос, доносе 

плод. 

 

Још мало и заборавићеш на све. Још 

мало и све ће заборавити на тебе. 

 

Кад се дими, ја излазим из собе. 

 

Кад се човек нечему преда он то и 

постигне. 

 

Какве су ти уобичајене мисли, таква ће 

бити и нарав твоје душе - јер мисли души 

дају боју. 

 

Како брзо пролази све на овоме свету 

људи, а у вечности успомена на њих. 

Таква је природа свих видљивих ствари. 

 

Како је безгранична прошлост и како 

ни будућност нема граница. 

 

Како је кратко време које протекне од 

постанка до нестанка једне ствари, а како 

је безгранично дуго време пре њеног 

постанка и како бескрајно после њене 

пропасти. 

 

Како се брзо све заборавља. 

 

Као што надошле гомиле песка 

прекривају оне претходне, тако и живот 

врло брзо прекрива оно што је пре њега 

било. 

 

Који затвара око разуму, тај је слеп. 

 

Кратка судбина је оно што је 

заједничко свима. А ти бежиш од свега и 

јуриш за свим, као да све траје вечито! 
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Лудост је јурити за немогућим. 

 

Људе поучи или их подноси. 

 

Људска душа саму себе вређа ако 

допусти да је савлада наслада или бол. 

 

Људске ствари, као све ствари без 

вредности, трају само један дан. 

 

Људи су само пси који се међусобно 

уједају. 

 

Људи траже места у селу, на мору, у 

брдима, да би се у њих повукли. А свака 

таква тежња је у највећој мери детињаста, 

јер је с друге стране ипак могуће да се 

човек, ако само хоће, у свако доба повуче 

у самога себе. Нема места које човеку не 

пружа већи мир и спокојство него што је 

његова душа. 

 

Мисао слободна од страсти стоји као 

тврд град. 

 

Многа зрнца тамјана падају на исти 

олтар; једно раније, друго касније, али то 

не ствара разлику. 

 

Мораш се сам усправити. 

 

Мучи се, душо, мучи се! 

 

Најбољи је начин освете да не 

узвраћаш истом мером! 

 

Најгора охолост је она која се узноси 

лажном скромношћу. 

 

Науке ми не дају ништа за јело, али им 

ипак остајем веран. 

Не говори много и не започињи много 

одједном. 

 

Не допуштај да ти разум робује. Не дај 

му да га непријатељски нагони повлаче 

тамо амо! 

 

Нека ти мисли не буду скривене 

углађеним речима. 

 

Не љути се на своју садашњу судбину 

и не кукај над будућом! 

 

Нема никога који би те могао 

спречити да увек радиш и говориш 

сходно природи чији си ти делић. 

 

Немој се одвише гордити. 

 

Ни једна душа не пристаје драговољно 

да јој одузму истину. 

 

Нико ми не може бранити да радим 

оно што хоћу. 

 

Ништа, може се рећи, није трајно. 

 

Ништа неће постати ни боље ни горе 

ако се хвали. 

 

Онај који смера освету чини зло самом 

себи, јер постаје зао. 

 

Онде где је циљ тамо је и корист и спас 

сваке ствари. 

 

Оно што је умрло, није отишло ван 

света. 

 

Оно што не користи роју, не користи 

ни пчели. 
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Оштећен је само онај ко истраје у својој 

грешци и незнању. 

 

Погледај у дубину своје душе. Ту ћеш 

наћи извор праве среће, извор 

непресушни, само ваља да га непрестано 

дубиш. 

 

Поразно је кад у животу појединца 

прво клоне дух па онда тело. 

 

Само будала тражи зими смокве. 

 

Сваки једва може сам себе подносити. 

 

Свако вреди колико и оно за чим тежи. 

 

Свако живи у овом тренутку сада. У 

остало време, или је живео, или је он у 

мраку. Сасвим је, дакле, кратко време које 

сваки појединац проживи, а исто је тако 

сићушно место на земљи на којем живи. 

 

Свако наше тврђење подложно је 

грешкама. 

 

Свако дело које одговара твојој вољи и 

твоме суду, кратко речено, твом духу – 

твоје је сопствено дело. 

 

Све је од памтивека исто. 

 

Свеколико море је само једна кап у 

васиони. 

 

Све оно што јој смета, душа мења и 

окреће набоље. 

 

Све се састоји у промени. И ти се сам 

находиш у непрестаном мењању и неком 

пропадању, а тако и цео свемир. 

Све се ствари по својој природи морају 

мењати, преображавати и нестајати, да 

би после њих могле доћи друге. 

 

Свет се одржава тако што се елементи 

и тела настала од њих мењају. 

 

Све што дају твоја годишња времена, о 

добра природо, мени је пријатан плод. 

 

Свој карактер треба исправљати и 

сређивати. 

 

Срећан живот зависи од врло малог 

броја ствари. 

 

Ствари примај онаквима какве оне у 

ствари јесу. 

 

Тежи су они преступи који се врше из 

пожуде него они који се врше у гневу. 

 

Тражи ли сунце да обавља посао 

кише? А шта чини свака звезда? Зар оне 

нису сасвим различите међу собом а ипак 

у своме раду не теже све за истим циљем? 

 

Трајање људског живота је тренутак, 

његова суштина река, осећања тамна 

појава, цео састав тела склон труљењу, 

душа као коцка, судбина загонетка, слава 

сумњива, укратко: тело и све што је с 

њиме у вези личи на реку, а све што 

припада души на сан и дим, живот је 

борба и путовање у страном свету, а 

последњи глас заборав. 

 

Треба имати велико искуство да би се 

правилно могло просудити дело неког 

другог човека. 
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Уживај у ономе што си нашао да је 

најбоље. 

 

У животу су и три чина цела драма. 

 

Човек вреди толико колико вреде 

ствари којима се бави. 

 

Човеку је својствено да воли и оне који 

га вређају. 

 

Човеку се не дешавају ствари које он 

по својој природи не би могао поднети. 

 

Шта је смрт? Ако је будеш посматрао 

саму за себе, и ако критички одбациш све 

оно што јој машта приписује, сву ону 

страхоту, наћи ћеш у њој само дело 

природе. 

 

 

Марцијал 

 

Ако не можеш да одлучиш ко си ти 

заправо, на крају од тебе неће бити 

ништа. 

 

Бити у стању да сагледамо сопствену 

прошлост са извесним задовољством – 

исто је што и проживети живот двапут. 

 

Добар човек увек је почетник. 

 

Жалостан си, иако си срећан. Пази да 

то Судбина не сазна: кад би она за то 

сазнала, незахвалником би те прозвала! 

 

Искрен човек је увек дете. 

 

Љубав се засити, ако муком уживања 

не плати. 

 

Мушкарац који омаловажава своју 

жену у друштву, тиме је само покушава 

свести на свој ниво. 

 

Неумерени имају кратак живот и 

ретку старост. 

 

Онај истински тугује, који тугује без 

сведока. 

 

Онај чије песме не чита нико, ко 

песник не постоји. 

 

Сиротиња од свега је јача. 

 

Срећа многима даје превише, а никоме 

доста. 

 

 

Менандар 

 

Живимо како можемо, а не како 

желимо. 

 

Истина избија на видело, премда је 

нико није тражио. 

 

Кога богови воле, умире млад. 

 

Код свих је ствари за успех пресудан 

прави тренутак. 

 

Ко је нашао пријатеља, пронашао је 

благо. 

 

Лоше друштво уништава добре 

навике. 

 

Мудар човек не говори више од онога 

што је потребно. 
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Не живимо како желимо, већ како 

можемо. 

 

Неукусно је о себи самом говорити. 

 

Ни један поштен човек није се 

обогатио за кратко време. 

 

Ни једно зло не остаје некажњено. 

 

Није довољна седа коса да би човек 

био паметан. 

 

Они који знају да читају, виде 

двоструко. 

 

Правда је дете времена. 

 

Све су животиње срећније и разумније 

од човека. 

 

Старо дрво тешко је пресадити. 

 

У несрећи, нада је једини човеков спас. 

 

Чини оно што си обавезан да чиниш, а 

за остало се не брини. 

 

Човек – довољан разлог за патњу. 

 

 

Овидије 

 

Ако би Јупитер бацао муње кадгод 

људи погреше, за час би остао без оружја.  

 

Ако велико сме да се упоређује са 

малим. 

 

Ако трпиш грешке пријатеља, сам их 

правиш. 

Благим поднебљем помаже се тело и 

дух. 

 

Бог је дао човеку лице окренуто небу. 

 

Велике болове савладај врлином. 

 

Вечна ће бити слава коју доносе песме. 

 

Видим оно што је боље, а идем за оним 

што је горе. 

 

Време прождире све. 

 

Времена пролазе и ми старимо. 

 

Временом се ублажују бриге. 

 

Врлина се знојем стиче. 

 

Говорник постаје, песник се рађа. 

 

Дете рођено без мајке (оригинално дело). 

 

Дозвољено је и од непријатеља учити. 

 

Док будеш срећан, много ћеш имати 

пријатеља, а ако дођу облачна времена, 

бићеш сам. 

 

За врлину нема непролазних путева. 

 

Закон је донет зато да јачи не би чинио 

шта хоће. 

 

Зато постоје закони, да моћнији не 

може све. 

 

Звезде упућују, али не приморавају. 
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Иако недостаје снаге, треба похвалити 

вољу. 

 

Или не покушавај, или доврши! 

 

Искрен мир доликује људима, а 

страшан гнев зверима. 

 

Јачи је онај ко страст победи, него онај 

ко непријатеља укроти. 

 

Казна се може укинути, кривица је 

трајна. 

 

Капи камен дубе. 

 

Каткада сузе имају тежину речи. 

 

Коњ који је дуго времена стајао, лоше 

трчи. 

 

Лепота је крхко добро. 

 

Љубав је ствар лаковерна. 

 

Људска дела никад не остају боговима 

скривена. 

 

Љутња ствара стих. Гнев ме натерао да 

постанем песник. 

 

Мала змија уједом убија голема бика. 

 

Не може се ка Музама трчати 

широким путем (није лако постати песник 

или уметник). 

 

Нека ти удица буде увек бачена. У 

језеру у којем најмање очекујеш, појавиће 

се риба. 

 

Непознато се не жели. 

 

Непрекидном жетвом стари њива. 

 

Ниједан пут није врлини недоступан. 

 

Није лак пут са земље до звезда. 

 

Ни људи, ни богови, ни стубови не 

дозвољавају песницима да буду осредњи 

(стубови су у старом Риму служили 

књижарима за истицање објава). 

 

Ништа није брже од година. 

 

Овде сам ја варварин, јер ме не 

разумеју. 

 

Одложи. Мала одлагања имају велике 

користи. 

 

Одупри се почецима зла. 

 

Оне песме успевају, које су спеване 

ведром душом. 

 

Опечено дете увек се боји ватре. 

 

Песме долазе из ведре душе. 

 

Песме су бесмртне. 

 

Песници се рађају, говорници постају. 

 

Племенитим уметностима многи су 

стекли славу. 

 

Плодна њива ако се не преорава, 

доносиће само коров. 

 

Побожна превара (у доброј намери). 
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Подај одмора; одморна њива добро 

зајам враћа. 

 

Попусти противнику, попуштањем 

ћеш отићи као победник. 

 

Прави бело од црнога. 

 

Рад је превазишао градњу. 

 

Радост је почетак свих наших патњи. 

 

Сваки заљубљени ратује. 

 

Склапај пријатељства са себи равнима. 

 

Слава коју песме дају биће трајна. 

 

Спори смо када треба да поверујемо у 

оно што нам наноси бол. 

 

Срамније је госта избацити, него 

примити. 

 

Средином ћеш најсигурније ићи. 

 

Страх је један, али многа лица има. 

 

Сузе имају вредност гласа. 

 

Твоја је жетва још трава. 

 

Темељно знање вештина 

припитомљује нарави и не допушта да 

буду сурове. 

 

Тешко је кривицу не одати лицем. 

 

Увек чезнемо за нечим што нам је 

забрањено и желимо оно што нам се 

ускраћује. 

Угодно је проводити време у 

обрађивању њива. 

 

Узвишена је врлина чувати тајне, а 

напротив, тешка је кривица говорити о 

ономе о чему треба ћутати. 

 

Успех дела хвали. 

 

У страху смо присиљени да будемо 

смели. 

 

Често, када нас прогони један бог, 

други нам притиче у помоћ. 

 

Што год сам покушао да кажем, био је 

стих. 

 

 

Перијандар 

 

Буди подједнак према својим 

пријатељима и у срећи и у несрећи. 

 

Вежба је све. 

 

Држи се свега на шта си пристао. 

 

Дрскост је опасна. 

 

Журба је лош саветник. 

 

Занос може све. 

 

Када си срећан, буди умерен, када си 

несрећан, буди разборит. 

 

Кад говориш о свом непријатељу не 

заборави да би му једног дана могао 

постати пријатељ. 
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Кажњавај не само преступнике, него и 

оне који се спремају да то постану. 

 

Најлепша ствар на свету је смиреност. 

 

Насладе су пролазне, а почасти 

бесмртне. 

 

Не иди злом против зла. 

 

Не шири тајне разговоре. 

 

Пракса је све. 

 

Скривај несреће, да не обрадујеш 

душмане. 

 

Служи се старим законима, а свежом 

храном. 

 

С пријатељима буди исти кад су у 

срећи и несрећи. 

 

Тако приговарај, као да ћеш одмах 

постати пријатељ. 

 

Тврдоглавост је рђава особина. 

 

Ужици су пролазни, часно име је 

бесмртно. 

 

У срећи треба бити умерен, у несрећи 

разуман. 

 

 

Петроније 

 

Богови имају вунене ноге, а гвоздене 

руке. 

 

Знање је богатство. 

Какав господар, такав слуга. 

 

Љубав према науци никога не чини 

богатим. 

 

Син среће. 

 

Човек који стално верује да му је 

суђено, никада неће да обави посао како 

треба. 

 

Шта год учиш, за себе учиш. 

 

Што није данас, биће сутра. 

 

 

Питагора 

 

Ако желиш нешто урадити уз помоћ 

памети, онда размишљај ноћу. 

 

Бриге би требало да нас воде у акцију, 

а не у депресију. 

 

Будале и тврдоглави богате адвокате. 

 

Врлина је у хармонији. 

 

Камен је замрзнута музика. 

 

Живот је налик на Олимпијске игре: 

једни тргују, други гледају, трећи се боре. 

 

Задовољи се да чиниш добро, а пусти 

друге да причају шта год желе. 

 

Злато проверавамо ватром, жену 

златом, а мушкарца женом. 

 

Избегавај прометне улице и ходај 

стазама. 
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Изнад сваког облака који прави сенку 

је звезда која даје светлост. 

 

Када идеш на пут, немој се окретати, 

јер те следе Ериније. 

 

Када смо љути најбоље је говорити и 

не чинити ништа. 

 

Мисао је идеја у пролазу. 

 

Најстарије и најкраће речи: „да“ и 

„не“, захтевају највише размишљања. 

 

Научи да владаш трбухом, сном, 

пожудом и љутњом. 

 

Научите да ћутите. Нека ваш ум 

слуша и упија. 

 

Не може се рећи онолико мудрости, 

колико може да се прећути глупости. 

 

Немој да причаш мало на пуно тема. 

Причај много на неколико њих. 

 

Не потичи ватру ножем. 

 

Не троши срце на тугу и бол. 

 

Ни један човек који себе не може да 

контролише, није слободан. 

 

Нико није слободан уколико није 

задржао своју сопствену империју. 

 

Онај ко сеје семе смрти и бола, не може 

да пожање срећу и љубав. 

 

Пријатељи све деле. 

 

Пријатељи су попут сапутника на 

путовању, који помажу један другоме 

како би се задржали на путу у срећнији 

живот. 

 

Радије одабери да будеш јаког духа, 

него јаког тела. 

 

Све док су закони неопходни за 

човека, они неће бити одговарајући за 

слободу. 

 

Све док човек наставља да уништава 

ниже облике живота, дотле неће бити 

здрав или у миру. Све док човек 

масакрира животиње, дотле ће се убијати 

међусобно. 

 

Свему треба пронаћи меру. 

 

Снага ума почива на трезвености – 

стога сачувај свој разум незатамњен 

страстима. 

 

Суздржи се да чиниш све оно што 

ствара завист. 

 

Темељно научена мудрост никад се не 

заборавља. 

 

Ћутање је боље од речи које не носе 

значење. 

 

Увек бирај пут који изгледа најбоље. 

 

Увек мисли на то да је умрети 

заједничка судбина свима. 

 

У односу са другима не понашај се 

тако да ти пријатељ постане непријатељ, 

већ да ти непријатељ постане пријатељ. 
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Човек је мера свих ствари. 

 

 

Питак 

 

Власт показује какав је човек. 

 

Воли умереност. 

 

Врати све што ти је било поверено на 

чување. 

 

Држи се свог круга. 

 

Дружи се са достојнима. 

 

Дужност разборитих људи је да 

предвиде несрећу пре него што се она 

догоди. 

 

Земља је верна, а море неверно. 

 

Знај своје могућности. 

 

Највећа је победа без крви. 

 

Не говори лоше о пријатељу, ни добро 

о непријатељу: то је знак безумља. 

 

Негуј истину, верност, искуство, 

спретност, дружељубивост, поштовање. 

 

Не кори ленштине, ту чељад стиже 

освета богова. 

 

Не чини сам оно због чега кориш 

ближњега. 

 

Ни богови се не боре против онога 

што мора бити. 

 

Оно што пребацујеш другима ни сам 

не чини. 

 

О пријатељу не говори ружно, али ни 

о непријатељу. 

 

Опростити је боље него патити. 

 

Поднеси мале неугодности које ти 

ближњи наносе. 

 

Посао храбрих је да се носе са 

несрећом. 

 

Препознај срећан тренутак. 

 

Против нужде се не боре ни богови. 

 

Тешко је бити племенит. 

 

Тешко је знати шта ће бити, али 

сазнање о ономе што је било даје 

самопоуздање. 

 

Уочи прави час. 

 

Шта је достојно поверења? 

- Земља. 

 

Шта је пријатно? 

- Време. 

 

Шта је тамно? 

- Будућност. 

 

Што намераваш да урадиш, немој 

унапред да причаш, јер ако ти не пође за 

руком, бићеш исмејан. 
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Платон 

 

Ако желите да створите нешто велико, 

уложите у то цео живот. 

 

Ако не желиш велике ствари, и оне 

мале чиниће ти се великима. 

 

Без Ероса нема Афродите. 

 

Бог, а не човек, мерило је свих ствари. 

 

Богатим сматрам мудраца. 

 

Бог вуче људску душу куда хоће. 

 

Боговим дајте ми да будем леп 

изнутра, и да се сва моја спољашњост 

слаже с мојим унутрашњим особинама. 

 

Богови у највећој мери поштују 

преданост и јунаштво у љубави. 

 

Боље ћете некога упознати за сат игре, 

него за целу годину разговора. 

 

Буди љубазан, јер сви које упознајеш 

воде тешку битку. 

 

Вид нам се појављује као најоштрије од 

телесних чула, али се њиме мудрост не 

види. 

 

Владати самим собом и не бринути о 

богатству чини човека срећним. 

 

Добро би било када би мудрост била 

таква да из пунијега тече у празнијега од 

нас, ако се дотичемо један другога као и 

вода у пехарима. 

 

Ерос је међу боговима најстарији и 

најчаснији, и најважнији помоћник у 

постизању врлине и блаженства људима 

и живима и мртвима. 

 

Живот мора да се живи онако како се 

свира. 

 

Жудњи за целином име је љубав. 

 

За добробит државе краљеви би 

требало да буду филозофи, а филозофи 

краљеви. 

 

Заљубљеници виде на свету само себе, 

а заборављају да их види свет. 

 

За мене ништа није важније него да 

постанем што бољи. 

 

Знање је храна душе. 

 

Знање које имамо само је мрвица онога 

што немамо. 

 

Из љубави за лепотом настала су сва 

добра, и боговима и људима. 

 

Из туђих извора, слушањем, напунио 

сам се као суд. 

 

Језик је обећао, није памет. 

 

Кад многи расправљају о истом 

предмету, увек ће исти човек препознати 

који од њих говори добро, а који лоше. 

 

Ко, дакле, не влада неком вештином, 

тај неће моћи ни да правилно оцењује 

оно што се говори или чини том 

вештином. 
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Коме је Ерос био учитељ, показао се 

славан и сјајан, а онај кога није додирнуо, 

остао је у тами. 

 

Ко силно воли, тај више не живи у 

себи, него у личности коју воли. 

 

Лако је бити издашан с туђим новцем. 

 

Лепа је ствар истина, лепа и трајна. 

Али изгледа да је то ствар у коју није лако 

уверити људе. 

 

Лепо је да онај ко се бави лепим 

послом претрпи и оно што му падне у 

део да трпи. 

 

Лепо је угађати добрим људима, а 

срамотно угађати раскалашним. 

 

Лепота је у очима посматрача. 

 

Лепоту у души треба сматрати 

драгоценијом од лепоте у телу. 

 

Лепше је љубити јавно него тајно. 

 

Љубавници због малих ствари замећу 

велика непријатељства. 

 

Људи осуђују неправду не због тога 

што злочин сматрају криминалним 

чином, већ зато што се боје са не постану 

жртве. 

 

Људи су као земља, могу вам помоћи 

да растете као особа или успорити ваш 

раст и претворити вас у обични коров. 

 

Мораш да говориш онако како умеш. 

 

Музика даје душу свемиру, крила уму, 

лет машти и живот свему што постоји. 

 

Мудри људи говоре зато што имају 

нешто да кажу. Будале зато што морају 

нешто да кажу. 

 

На додир љубави, свако постаје 

песник. 

 

Највеће блаженство које је икада 

постојало постиже се с љубављу. 

 

Највеће су врлине мудрост и 

умереност; храброст је на другом месту. 

 

Незнање је корен и стабло зла. 

 

Неки људи верују све, само ако им се 

шапне. 

 

Не треба одбацити реч коју рекоше 

мудри људи. 

 

Не ударај залуд путем дугачким и 

кршевитим, кад се може кратким и 

равним. 

 

Никад не обесхрабруј некога ко 

континуирано напредује, без обзира како 

споро. 

 

Нико не би могао да постане рапсод, 

кад не би разумео смисао песникових 

речи. 

 

Од слободног човека не може да се 

направи роб, јер је слободан човек 

слободан и у затвору. 
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Они који желе да певају увек ће наћи 

песму. 

 

Они који се сматрају препаметнима да 

би се бавили политиком, кажњени су 

тако да њима управљају глупани. 

 

Они који су избављени из највећих 

невоља, највише ће бити захвални својим 

добротворима. 

 

Оно што људе треба да води кроз цео 

њихов живот, ако хоће да живе лепим 

животом, то не може ни родбина да им 

тако лепо у душу усади, ни положаји, ни 

богатство, нити ишта друго, као љубав. 

 

Осећај дивљења показује да сте 

филозоф, јер дивљење је почетак 

филозофије. 

 

Песник је нарочито биће: он је лак, 

крилат и свештен, и не може да пева пре 

него што буде понесен заносом, пре него 

што буде изван себе и свега мирног 

разума. 

 

Песници нису ништа друго него 

тумачи богова. 

 

Постоји само једно добро, а то је 

знање, и једно зло, а то је незнање. 

 

Почетак је део сваког посла. 

 

Праведност је особина великих људи. 

 

Прва и најбоља победа је победити 

самога себе. 

 

Пријатељима је све заједничко. 

Притисак је у свакој прилици досадан 

за свакога. 

 

Прости не траже мудрости и не жуде 

мудри да постану. 

 

Ради великих ствари треба 

околишати. 

 

Разборитост се састоји у савлађивању 

наслада и пожуда. 

 

Саме речи није лако рећи. 

 

Само су мртви видели крај рата. 

 

Свака беседа мора бити састављена 

као живо биће, мора имати своје властито 

тело. 

 

Свако постаје песник кога се Ерос 

дотакне. 

 

Свако срце пева песму, непотпуну, док 

неко друго срце не узврати шапат. 

 

Сваки према својој ћуди одабира себи 

љубав. 

 

Свим великим уметностима треба 

оштроумља и висока умовања о природи. 

 

Славни људи из давнина када су 

желели да разјасне и проникну у 

најузвишеније врлине света, најпре би 

уредили своју државу. Пре него што би у 

држави увели ред, уредили би односе у 

својој породици, неговали сопствено ја. 

Пре него што би почели да негују 

сопствено ја, усавршили би своју душу. 

Пре него што би усавршили своју душу, 
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покушали би да буду искрени у мислима 

и до крајњих граница проширивали своје 

знање. 

 

Тешкоћа у незнању је што се она сама 

себи чини довољна. 

 

Увек требаш родитеља као помоћника, 

јер сам не можеш себе да одбраниш нити 

себи да помогнеш. 

 

Ти си моја звезда, и мој астроном, и 

желео бих да сам небо, да могу да те 

посматрам са милијарду очију. 

 

Треба више угађати сиромаху него 

богаташу, и више старијему него 

млађему. 

 

Треба истину говорити о свакој ствари. 

 

Треба ићи за лепотом у сваком облику. 

 

Треба угађати племенитим људима. 

 

Удворица, страшна зверка и велика 

штеточина. 

 

Умрети један за другога решени су 

само они који љубе, и то не само људи, 

него и жене. 

 

У ружноћи нема Ероса. 

 

Хвалити треба све богове. 

 

Хероја можемо наћи међу стотину 

људи, мудраца можемо наћи међу 

хиљаду, али онога који то заиста и 

постигне у животу можда не нађемо ни 

међу стотину хиљада. 

Цена коју добри људи плаћају за то 

што не суделују у јавним збивањима је та 

да њима владају покварени људи. 

 

Човек је биће у потрази са смислом. 

 

Човек увек љуби оно што му је сродно. 

 

Што год се ради онако како захтевају 

ред и обичај, томе с правом не може да се 

изнесе замерка. 

 

Што ко сам нема или не зна, не може 

ни другоме дати, нити другога научити. 

 

 

Плаут 

 

Ако будеш говорио погрде, чућеш их. 

 

Ако си ти гнев савладао пре него гнев 

тебе, имаш се чему радовати. 

 

Више годи лажан комплимент, од 

искрене критике. 

 

Где је блага, има и пријатеља. 

 

Губимо оно што је сигурно, док за 

несигурним тежимо. 

 

Добар глас је друга очевина. 

 

Добро учињено добрима никада не 

пропада. 

 

Душеван мир најбољи је лек у 

несрећи. 

 

Жена воли или мрзи, трећег нема. 
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Жени не веруј ни данас, ни јуче ни 

сутра. 

 

Заљубљен будан сања оно што сумња. 

 

За срећу је најгора навика. 

 

Захвалност је лакша од пера. 

 

Збир свих свота (кад се све узме у обзир.) 

 

Зло стечено, зло и пропада. 

 

Истина рађа мржњу. 

 

Кад је боговима досадно, играју се с 

људима. 

 

Ко доброчинство прима, а не узвраћа, 

непоштен је. 

 

Коме се свиђа туђа судбина, њему је 

мрска сопствена. 

 

Лако је добрима заповедати. 

 

Љубав је богата и медом и једом. 

 

Миран дух најбољи је зачин болу. 

 

Много је лакше нешто започети, него 

завршити. 

 

Морамо разбити коштицу да бисмо 

дошли до језгра. 

 

Најбољи лек за све проблеме је 

стрпљење. 

 

Напор се радује када види врлину као 

награду. 

 

Неко има очи и на потиљку. 

 

Није сиромашан онај ко је задовољан 

оним што има. 

 

Никада миш не поверава своју 

судбину само једној рупи. 

 

Озбиљне ствари одложи за сутра. 

 

Паметном је једна реч довољна. 

 

Памет управљена на више ствари, не 

види појединости. 

 

Плашљив човек види и оне опасности 

којих нема. 

 

Плен ће однети ко први дође. 

 

Повређеном духу не треба ништа 

веровати. 

 

Пословицу је увек добро чути када је у 

питању доношење одлука. 

 

Постоје случајеви када је боље 

изгубити него победити. 

 

Потомство још увек осећа шта су 

згрешили преци. 

 

Примити доброчинство, значи 

продати слободу. 

 

Равнодушност је најбољи зачин 

бригама. 

 

Размислити треба више пута, 

одлучити једанпут. 
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Саветовати, то је готово помоћи. 

 

Свака гласина може да изазове 

несрећу. 

 

Свако пита само за новац, а не за 

поштење. 

 

Сутрашњи дан је ученик претходног. 

 

Треба прихватити људе онаквима 

какви су. 

 

У једној шуми два вепра уловити 

(једним ударцем две муве убити). 

 

У свим стварима најбоље је задржати 

средину. 

 

Чињенице говоре саме за себе. 

 

Човек је човеку вук. 

 

Што год не може да се исправи, лакше 

је ако је човек стрпљив. 

 

Што је пропало, пропало је. 

 

Што на срцу трезнога, то на језику 

пијанога. 

 

 

Плиније 

 

Боље бити беспослен него радити 

некорисне ствари. 

 

Будући да нам није дат дуг живот, 

оставимо нешто чиме бисмо сведочили 

да смо живели. 

 

Време у којем се човек не бави учењем 

узалудно је потрошено. 

 

За колико се ствари мисли да су 

немогуће, све док се не догоде. 

 

Кажу да темељно треба читати, не 

многоврсно. 

 

Људска природа жељна је новости и 

путовања по свету. 

 

Невоља открива велике људе. 

 

Нема зла у којем нема и нешто добра. 

 

Не постоји књига која је толико лоша 

да не садржи нешто вредно. 

 

Не сумњам да сам и ја много тога 

пропустио: ипак сам човек. 

 

Ниједан дан без потеза (четкицом). 

 

Свакоме се своје свиђа. 

 

Сигурно је само то да ништа није 

сигурно. 

 

Смеле срећа служи. 

 

Треба много, а не свашта читати. 

 

Ум се вином замрачује. 

 

Успомена на нас трајаће, ако смо 

животом то заслужили. 

 

Утолико је краће свако време, уколико 

је срећније. 
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Плутарх 

 

Благост, доброта и човечност ником 

другом нису толико драге, пријатне и 

добродошле, колико ономе ко је те 

особине сам стекао. 

 

Брада не чини филозофа. 

 

Брак је двобој у којем гине лична 

слобода. 

 

Добро васпитање и дружење са 

племенитим људима снажно утичу на 

образовање карактера! 

 

Душа заљубљеног човека живи у 

туђем телу. 

 

Иако закони одређују да је правичније 

неправду осветити него чинити је, ипак је 

јасно да и једно и друго произилази из 

исте слабости. 

 

И није то склоност већ слабост, која 

баца људе - ненаоружане разлогом 

против ћудљиве судбине - у те 

бесконачне патње и страхове, те они чак 

ни жуђена поседовања не уживају - 

могућност будућег губитка им наноси 

сталну муку, трпњу и потиштеност. 

 

Када су свеће угашене, све су жене 

лепе. 

 

Као што се ципела криви према нози, 

а не обрнуто, тако се и човеков живот 

обликује према његовом карактеру и 

склоностима. 

 

Ко жели да се ослободи напада гнева, 

мора увек да држи језик под контролом. 

 

Коме мало треба, њему много и не 

недостаје. 

 

Лепота проживљеног живота права је 

мера, а не његова дужина. 

 

Мени не треба пријатељ који се у 

свему слаже и на све клима главом, јер то 

исто моја сенка може да уради много 

боље. 

 

Неко је казао да срећа управља нашим 

животом, а не мудрост, а то значи да 

људску судбину, као што мудрац рече, не 

води умна способност него пука 

случајност. 

 

Не правити грешке није у моћи 

човека; али из својих пропуста и грешака, 

мудар и добар стиче мудрост за 

будућност. 

 

Не смемо губитак благостања, 

сиротињом лечити, нити губитак 

пријатеља свако познанство избегавајући 

или губитак деце немајући их, него 

разлогом. 

 

Није увек достојан да нам буде 

пријатељ онај који се намеће да буде врло 

присан. 

 

Одмор је зачин раду. 

 

Подносимо грешке својих пријатеља, 

па зашто онда не бисмо подносили и 

грешке властите деце. 
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Потребно је живети, а не само 

постојати. 

 

Потребно је имати и пријатеље и 

непријатеље; пријатеље – да нас поуче о 

нашим дужностима и непријатеље – да 

нас приморају да те дужности 

извршавамо. 

 

Поуздање је почетак слободе. 

 

Почетак доброг живота је добро 

слушање. 

 

Почетак љубави познаје се – не по томе 

што је човек срећан у присуству неке 

привлачне особе, та, свако би тако 

реаговао, него што осећа оштар бол и 

немир кад се од те особе удаљи. 

 

Просто је нечасно кад један владар 

води рачуна да буде раскошно одевен и 

да његов стан буде богат и величанствен, 

а у разлозима и говору је као најпростији 

од његових поданика. 

 

Размислите двапут пре него што 

говорите и говорићете двапут боље. 

 

Сваки се почетак, ма колико се испрва 

чинио незнатан, може трајањем развити 

у неодољиву моћ кад због 

омаловажавања порасте толико да му 

ништа не стане на пут. 

 

Спавање је једини бесплатан дар који 

нам је пружен од богова. 

 

Стрпљење је много јаче од снаге. 

 

Трбух нема ушију. 

Ум није брод који треба напунити, већ 

ватра коју треба распламсати. 

 

Уопште је потребно да децу чувамо од 

друштва лоших људи, јер увек нешто од 

њихове злоће остане у дечијем срцу. 

 

У речима се могу видети стање ума, 

карактер и нарав говорника. 

 

Храброст се не састоји у томе да се 

ризикује без страха, већ у одлучности и 

склоности за праведну ствар. 

 

Човек који страхује да ће се напити, не 

баца своје вино, већ га меша. 

 

 

Проперције 

 

 

Ако лажем, нека се казна свали на моја 

плећа. 

 

Бестидна љубав обично глуве уши 

има. 

 

Бог љубави крвне везе прља, другове 

раздваја, у слогу упада, жалосно, с 

оружјем. 

 

Бродар о ветровима, орач о биковима, 

ратник броји ране, чобанин овце. 

 

Вино урнише лепоту. 

 

Врлини се и небо отвара. 

 

Даље или ближе сваког своја смрт 

чека. 
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Добра земља накнада ће ми бити за 

драгоцени живот. 

 

Жена – и кад је бесна, лепа је. 

 

Зар нема страдања без порочних 

слабости? 

 

Злато је све занело; злато пијетет руши; 

злато веру гони, правду поткупљује; 

злато закону диктира, и зато стид закона 

нема. 

 

Једнога дана, све ћеш пламену дати. 

 

Кад прође младост, и време ружа и 

вина, занимаће човека велико питање 

суштине света и закона васељене; шта су 

звезде, годишња доба, плима. 

 

Лепота пролази, старост иде, дрхћи 

Цинтијо (вољена жено)! 

 

Лепота ретко да пожуду не пробуди. 

 

Љубав се за новац купује. 

 

Мени кол’ко се живота ускрати, вама 

нека се дода. 

 

Ми који љубав у срцу имамо – волимо 

мир. 

 

Наиђу ли сузе, отари, пољупцима их 

варај. 

 

Нема заиста верности без гневних 

испада! 

 

Нико у љубави није веран! 

 

Ништа, о Риме, ту мрљу с тебе неће 

спрати! 

 

Образ чувај! 

 

Оно што крши, ил’ носи снагу војника: 

то је побуда. 

 

О Разуме добри, ако је тачно да си бог, 

твоме жртвенику ја се посвећујем. 

 

Пепелу (мртвацу) лек давати (чинити 

бескорисно). 

 

Прометеј, месећи прву грудицу земље 

није доста водио бригу о духу, није почео 

с душом, него с телом. И зато је човек 

играчка свему, жени, ветру морском, 

смрти. 

 

Само песник зна кад ћe умрети, и од 

какве смрти, и не боји се ни даха буре ни 

оружја. 

 

Свако у чему је јак свој нека проводи 

дан. 

 

Све се обрће, заиста се и љубав обрће: 

победник или побеђен, само је точак 

случаја. 

 

Сени мртвих постоје. 

 

Славно је мрети од љубави. 

 

Смрт није крај свему. 

 

С оне стране гроба страха више нема. 

 

У великим стварима довољно је хтети, 

па макар и не успети. 
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У љубави, или да страдам, или да 

страдаш. 

 

Усред реке тражиш воду. 

 

Чему се дижу храмови чедности, кад 

брак може да буде шта хоће. 

 

 

Пубилилије Сиријац 

 

 

Будале се боје судбине, а мудри је 

подносе. 

 

Воли родитеља ако је правичан, иначе 

га трпи. 

Где је слога, тамо је победа. 

 

Где су закони народа моћни, народ 

може бити моћан. 

 

Два пута побеђује ко себе сама победи. 

 

Двоструко даје ко брзо даје. 

 

Добитак без штете по другога не може 

да буде. 

 

Добитак једнога, штета је другога. 

 

Добрима шкоди сваки ко рђавима 

прашта. 

 

Добро мишљење људи сигурније је од 

новца. 

 

Жена или воли или мрзи, трећег нема. 

 

Заборав је лек увредама. 

 

Закона се боји кривац, а невин 

судбине. 

 

Закон види срдита човека, срдит човек 

не види закон. 

 

Злато се куша у ватри, а врлина у 

невољи. 

 

Зле природе никада не траже учитеља. 

 

И невине бол нагони на лаж. 

 

Јачи је онај ко страст победи, него онај 

ко непријатеља укроти. 

 

Када дође к себи онај ко је љут, онда се 

на себе љути. 

 

Када суди онај ко тужи, онда влада 

сила, а не закон. 

 

Као што је неук човек мртав и пре него 

што умре, тако даровит човек наставља 

да живи и после смрти. 

 

Ко каже да је доброчинство учинио, тај 

захтева. 

 

Ко жели зло радити, увек нађе разлог. 

 

Коме је срећа превише наклоњена, 

тога начини будалом. 

 

Ко победи срдитост, тај побеђује 

највећег непријатеља. 

 

Моћи шкодити, а не хтети, највећа је 

похвала. 
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Највеће богатство има онај, ко никакво 

богатство не жели. 

 

Наредни дан, ученик је претходног. 

 

Новац лакомог дражи, не засићује. 

 

Опраштај увек другоме, никад себи. 

 

Особина доброг човека је да не зна да 

чини неправду. 

 

Победа је увек тамо где је слога. 

 

Поднеси, и не куди оно што не можеш 

да промениш. 

 

Поднеси оно што вређа, како би из 

тога стекао користи. 

 

Поднеси оно што је тешко, како би 

лако поднео оно што је лако. 

 

Расправљати треба често, одлучити 

једанпут. 

 

Рђаво  мисле они који мисле да ће увек 

живети. 

 

Рђав човек, када се огради добрим, 

онда је најгори. 

 

Са туђе погрешке мудар човек 

исправља своју. 

 

Сиромаштво заповеда човеку да много 

шта проба. 

 

Срећа је нестална, брзо тражи натраг 

оно што је дала. 

 

Тврдица је сам узрок својој беди. 

 

Тежа је болест душевна бол, него 

телесна. 

 

Треба да учиш докле год постоји 

нешто што не знаш. 

 

Удвостручује грех онај ко се преступа 

не стиди. 

 

Уздах болове открива, али не ослобађа 

од њих. 

 

У опасним стварима највише вреди 

смелост. 

 

Цео живот човеков није ништа друго 

до пут ка смрти. 

 

Чим је пала слобода народа, пала је и 

слобода језика. 

 

Човек који не зна да ћути, не зна ни да 

говори. 

 

Што је ко грамзивији, то је сиромаху 

ближи. 

 

 

Салустије 

 

 

Ко је већи пријатељ него брат брату. 

 

Крхка је слава богатства и злата. 

 

Мало се вере поклања беднима. 

 

Опрезношћу, радом, добрим саветом, 

све срећно успева. 
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Пријатељи се стичу услугом и 

верношћу. 

 

Само мањина њих волела је своју част 

више од злата. 

 

Само се врлина не даје као поклон, 

нити се као поклон прима. 

 

Свако је ковач своје среће. 

 

Славу завист прати. 

 

Слогом расту мале ствари, а неслогом 

се и највеће руше. 

 

Сувише је речи, а мало памети. 

 

 

Сапфо 

 

 

Будући да ми управо они којима 

чиним добро, узвраћају злим даровима, ја 

ћу поднети и то; бољи је душевни мир. 

 

Ветром се паше ко на себе мисли само. 

 

Девојка је она, у лепоти својој таква, 

безазлена и недужна као дете. 

 

Жена је врло осетљива срца. 

 

Живот је љубав. 

 

За нас је смртнике боље да 

благосиљамо оно што нам је даровано, 

него да заборављамо. 

 

За своје патње зажелети могу да их с 

мојим бригама ветрови бесни разнесу. 

Злато не рђа. Рђа је немоћна пред 

чистотом! 

 

Зла уста неистину говоре. 

 

Изгледа да ми понестаје смрти. 

 

И не покушавам да дохватим 

неизмерност небеса. 

 

И сунчев сјај, не засењује наше очи, већ 

их јача и блиставим сјајем и радошћу 

пуни. 

 

Једино нада смртнике теши. 

 

Кад гнев букти у срцу твоме, пази на 

језик, да не виче узалуд. 

 

Како су страшни тренуци кад се срце 

туге и бола сећа. 

 

Ко зна шта будућност носи у свом 

крилу. 

 

Ко је леп, утолико је леп, јер га 

посматрамо, али ко је леп и добар, увек 

ће остати леп. 

 

Љубав је ветар који све пустоши. 

 

На земљи уопште није могуће видети 

свих наших жеља достигнуће. 

 

Најлепше је оно што љубимо са 

слутњом у души. 

 

Нема за мене меда без пчелињег 

жалца. 
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Не пристају нам тужаљке, ко ни лице 

препуно суза. 

 

Не узврати злом! 

 

Није богатство без врлине уопште 

неосвојив вис. Удружено с добротом, тек 

тад је пуноћа. 

 

Ономе су богови склони који, премда 

пати, око не сузи, а живот воли. 

 

О сунце, твој сјај не збуњује очи! 

 

Пази и буди скромна, јер се на Олимп 

не стиже по широкој стази! 

 

Све се мора проћ. 

 

Смрт је зло. И богови би, што су тај 

закон у ред природни поставили, радо 

умирали кад би она добро била! 

 

Сну, доласком твојим, јасније су нама 

патње. 

 

Ти добро знаш: сви желе да се певају 

девојкама што је могуће пре сватовци. 

 

Трпети треба. 

 

Увек кад сам учинила добро, нашао се 

неко да ми злобом врати. Ипак, неће моје 

стрпљиво срце никад другоме штогод да 

ускрати. Свесна сам трајне лепоте што се 

скрива у сваком добром чину. 

 

Увек песма кротким чини људско 

срце. 

 

 

Сенека 

 

 

Бити без отаџбине несносно је. 

 

Богатство је у мудра човека у служби, а 

у луда човека у власти. 

 

Велика је похвала, ако је човек према 

човеку благ. 

 

Више поштују богове бедни него 

срећни. 

 

Владати над собом највећа је власт. 

 

Време лечи бол. 

 

Време открива истину. 

 

Врлина не бира ни кућу ни имање. 

 

Врлина често прогута плач. 

 

Гладан човек ништа не презире. 

 

Говор је слика душе. 

 

Добар судија осуђује оно што је за 

осуду, а не мрзи. 

 

Добра навика треба да избаци оно што 

је рђава навика створила. 

 

Добро које се дало, може се и узети. 

 

Дотле треба учити, док не знаш и док 

живиш. 

 

Дружи се са онима који ће те учинити 

бољим. 
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Живот је борба. 

 

Жудњи није доста, природи је доста и 

мало. 

 

За друге треба да живиш, ако хоћеш за 

себе да живиш. 

 

Закон треба да је кратак, да би га 

неуки лакше схватили. 

 

Заповедати себи, највећа је власт. 

 

Из најмањег семена ничу крупне 

ствари. 

 

И после рђаве жетве треба сејати. 

 

Истина не тражи скровишта. 

 

Ко више има, више жели. 

 

Кога год видиш да је несрећан, знај да 

је човек. 

 

Ко је учинио добро дело, нека га 

заборави. 

 

Колико робова имамо, исто толико 

имамо и непријатеља. 

 

Ко не зна ћутати, не зна ни говорити. 

 

Коња не чине бољим златне узде. 

 

Ко се родио, мора умрети. 

 

Купуј, не оно што је потребно, већ што 

је преко потребно. 

 

Лек за неправду је заборав. 

Марљивом човеку ниједан дан није 

дуг. 

 

Марљивост је највећа помоћ и 

осредњем таленту. 

 

Много недостаје сиромаху, а лакомом 

све. 

 

Мудрост не захтева много учења. 

 

Муком се искорењују мане које су с 

нама срасле. 

 

Невиност је велика заштита. 

 

Неизвесно је на којем те месту чека 

смрт, стога је очекуј на сваком месту. 

 

Неизмерна је брзина времена. 

 

Нека се нико не понесе у срећи, а у 

несрећи нека нико не клоне. 

 

Нека се чује и друга страна. 

 

Непоштена је победа, своје победити. 

 

Не срамоти човека осуда, већ њен 

узрок. 

 

Несрећа је згода за врлину. 

 

Неумерен гнев рађа лудило. 

 

Не усуђујемо се, не зато што је тешко, 

него је тешко, јер се не усуђујемо. 

 

Ниједан човек није слободан док 

робује телу. 
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Ниједна велика непогода не траје дуго. 

 

Није нигде, ко је свугде. 

 

Није сиромашан онај који има мало, 

већ онај који жели више. 

 

Није срећа живети, него добро живети. 

 

Нико не воли оне којих се боји. 

 

Нико не воли отаџбину зато што је 

велика, већ зато што је његова. 

 

Нико није случајно добар, врлини се 

човек мора научити. 

 

Нити један човек није слободан, док је 

роб тела. 

 

Ништа није жалосније од старца 

оптерећеног годинама, који осим своје 

старости, нема другог доказа да је живео. 

 

Одавати се похоти, почетак је сваком 

злу. 

 

Одлагање је најбољи лек за љутњу. 

 

Одмор без књиге смрт је живог човека. 

 

Од човека човеку прети сваки дан 

опасност. 

 

Окрутно нико није владао дуго. 

 

Онај ко учини добро дело нека ћути, 

онај ко га прима, нека прича. 

 

Опраштај увек другоме, али себи 

никада. 

Оружје чува владаоца, али га боље 

чува верност. 

 

Очистити Ауглијеве стаје (извршити 

тежак посао). 

 

Пепео (смрт) све изједначује. 

 

Пијанство није ништа друго до 

добровољно безумље. 

 

Плач олакшава тегобе. 

 

Племените духове рад храни. 

 

Подучавајући учимо. 

 

Помисли, колико нам добри примери 

користе. 

 

Пороци се уче и без учитеља. 

 

Порочно је све што је прекомерно. 

 

Постарај се да никад ништа против 

своје воље не учиниш. 

 

Постојана доброта побеђује зло. 

 

Потврди речи чињеницама! 

 

Похвала је чинити оно што је 

пристојно, а не што је дозвољено. 

 

Презирати увреде, особина је великог 

духа. 

 

Признање је глас савести. 

 

Пријатеље ствара срећа, а несрећа 

проверава. 
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Прост је говор истине. 

 

Радовати се туђем злу, нечовечно је 

задовољство. 

 

Ретко је ко срећан и уједно стар. 

 

Само врлина даје трајно задовољство. 

 

Светина је најгори тумач. 

 

Сви питамо је ли богат, а нико је ли 

добар. 

 

Сиротињи много недостаје, а 

лакомству све. 

 

Сматрам срећним оне којима су 

богови дали као задатак да чине дела 

достојна описивања, или да пишу оно 

што треба читати, а најсрећнијим оне 

којима је дато и једно и друго. 

 

С оним другуј који те чини бољим. 

 

Срамно је једно говорити, а друго 

мислити. 

 

Срећа је само спој воље и повољних 

околности. 

 

Страшније је увек бојати се смрти, 

него умрети. 

 

Судбина води оног који хоће, а вуче 

оног који неће. 

 

Судбина се храбрих боји, а 

страшљивце гони. 

 

Тврдица ни према коме није добар, а 

према себи је најгори. 

 

Ти иди својим путем, а свет нека 

говори шта год хоће. 

 

Трбух не слуша заповести. 

 

Ћутање изгледа да је признање. 

 

У многим невољама живота учимо се 

ћутати. 

 

Упорна доброта побеђује и најгоре 

срце. 

 

Учећи друге, сами се учимо. 

 

Физичке родитеље не можемо сами 

одабрати, али можемо духовне. 

 

Хоћеш ли богове да умилостивиш? 

Буди добар! 

 

Цео живот није ништа до пут у смрт. 

 

Часна је ствар весело сиромаштво. 

 

Шилом дочекати лава (неспреман). 

 

Шта хоћеш други да прећуте, прво 

прећути сам. 

 

Штеди време. 

 

Што не брани закон, брани стид. 
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Сократ 

 

 

Ако се човек ожени и добије добру 

жену, биће срећан, а ако се ожени и 

добије лошу жену, постаће филозоф. 

 

Ако следиш било који духовни пут на 

крају ћеш ипак досегнути циљеве које су 

унапред зацртали њихови оснивачи. 

Али, то још не значи да си досегнуо себе. 

Да би досегнуо себе мораш следити себе. 

 

Баш сам мислио да је то довољан доказ 

праведности: кад неко не жели да чини 

неправду. 

 

Боље је знати мало а корисно, него 

много а некорисно. 

 

Боље је чинити мало – а добро, него 

много – а лоше. 

 

Брак је нешто за шта се човек увек каје, 

било да га склопи или не склопи. 

 

Велика је ствар када се човеку остваре 

жеље. Али, још је већа ствар ако човек 

уопште нема жеља. 

 

Да би пронашли себе, мислите за себе. 

 

Живљење почиње кад почнемо да 

сумњамо у све што је пред нама. 

 

Задовољство се рађа изнутра. 

 

Зар не видиш да из рупа твог огртача 

вири таштина? 

 

За свађу је увек потребно двоје. 

Знам да ништа не знам. 

 

Искуство је најбоља школа, само је 

школарина врло скупа. 

 

Истина је оно што се, као заједничко, 

налази у мноштву појединачних 

мишљења. 

 

Ја сам грађанин света. 

 

Јаки умови расправљају о идејама, 

просечни о догађајима, а слаби о људима. 

 

Једина права мудрост је у сазнању да 

ништа не знаш. 

 

Како много ствари ми је непотребно! 

 

Књиге су хладни, али поуздани 

пријатељи. 

 

Лењивци нису само они који не раде, 

већ и они који могу да раде боље. 

 

Људи нису намерно зли, него из 

незнања. Треба знати шта је добро да би 

добро чинили. 

 

Међу пријатељима треба волети не 

само оне које растуже ваше несреће, него 

и оне који вам не завиде на срећи. 

 

Млади људи који желе да се узму личе 

на рибице које се играју пред рибарском 

мрежом: све журе и гурају се да уђу 

унутра, док се несрећнице које су већ 

унутра узалуд муче да изађу напоље. 

 

Мој главни сведок да говорим истину 

јесте моје сиромаштво. 
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Највећа је срећа – не родити се. 

 

Наш најважнији циљ у животу треба 

да буде уздизање наше душе. 

 

Не живи се да се једе, већ се једе да се 

живи. 

 

Неистражен живот није вредан 

живљења. 

 

Нека мудрог човека сматрам богатим 

и нека поседујем такво благо које само 

човек који влада собом може да поднесе 

или изнесе. 

 

Неки људи не граде зидове да држе 

људе напољу, већ да виде коме је стало да 

их сруши. 

 

Не могу научити никога ништа, могу 

их само натерати да мисле. 

 

Не тражи разговор с мртвацом, а ни 

доброчинство од шкртице. 

 

Није тешко знати како се нешто ради. 

Тешко је само то радити. 

 

Нико није свесно лош, него само кроз 

незнање. 

 

Онај ко није задовољан оним што има, 

не би био задовољан ни оним што би 

желео да има. 

 

Поштен човек је увек дете. 

 

Разумети питање већ је пола одговора. 

 

Само добар човек може бити трајно 

срећан, док рђав мора бити несрећан. 

 

Свако ће знати да вам каже колико има 

коза и оваца, али не и колико има 

пријатеља. 

 

Спознај самог себе. 

 

Ствари вас никад неће учинити 

стећним. 

 

Сумња је извор истине. 

 

Треба више страховати од љубави 

жене, него од мржње мушкарца. 

 

Физичко образовање треба да је 

једнако са умним образовањем. 

 

Част је дијамант на прстену врлине. 

 

Чудно је то с писањем, као и са 

сликарством. Пред нама стоји сликаров 

рад и чини се као да су слике живе, али 

ако им поставиш питање, оне задржавају 

величанствену тишину. Исто је и с 

писаним речима; чини се да разговарају с 

тобом као да су паметне, али ако их 

питаш било шта о ономе шта говоре, из 

жеље да би дознао више, оне ти стално 

говоре исто. 

 

Шта год да урадиш, кајаћеш се. 

 

 

Солон 

 

 

Ако је све неизвесно, зашто се 

плашити било чега? 
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Ако је судбина неизбежна, зашто 

покушавати да се она избегне? 

 

Ако си научио слушати, знаћеш и 

заповедати. 

 

Бог је многима трачак благослова 

показао само да би их на крају истребио. 

 

Будно пази на своју честитост, 

вреднија је од заклетве. 

 

Вежбај се у ономе што вреди. 

 

Више имај поверења у отменост 

карактера, него у заклетву. 

 

Говори истину. 

 

Друштво је добро вођено када се 

грађани покоравају судијама, а судије 

законима. 

 

Желим, старећи, да научим пуно, али 

само од добрих људи. 

 

За мене је живот пријатнији тамо где 

сви имају једнака права. 

 

Избегавај насладу која рађа тугу. 

 

Када се раде велике ствари, тешко је 

задовољити свакога. 

 

Кад знаш, ћути. 

 

Коме је бог дао срећу до краја његовог 

живота, само тога сматрамо срећним. 

 

Ласкавци се мењају у зависности од 

тога ко их запошљава. 

Многима прво бог даје срећу, па их 

онда изненада потпуно упропасти. 

 

Не дружи се са лошима. 

 

Нека ти ум буде вођа! 

 

Неки лоши људи су богати, добри пак 

сиротани, не мењајмо своју врлину за 

њихову судбину: врлина је ствар коју 

нико одузети не може; новац, међутим 

читавог дана мења власнике. 

 

Не лажи. 

 

Немам ништа против блага, али не по 

сваку цену. 

 

Не охоли се. 

 

Не саветуј оно што је најпријатније, 

већ оно што је најбоље. 

 

Не сматрај се паметнијим од родитеља. 

 

Не стичи пријатељства брзоплета, а 

брзоплета не раскидај. 

 

Не убрајајте међу срећнике оне којима 

је судбина наклоњена, све док не умру. 

 

Ни за кога – ни за цара, ни за кнеза, ни 

за богаташа, ни за сиромаха, ни за 

научника, ни за простака - нема другог 

краја осим гроба. 

 

Ниси свакоме драг велику градећи 

ствар. 

 

Ни у чему не претеруј. 
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Ништа превише. 

 

Оно што је невидљиво, доказуј 

видљивим. 

 

Према својима буди благ. 

 

Пријатељи се не стичу на брзу руку, а 

кад си их једном стекао, не напуштај их. 

 

Речи запечати ћутањем, а ћутање 

добром приликом. 

 

Сваког дана научимо нешто ново. 

 

У давању савета гледај да помогнеш, а 

не да задовољиш пријатеља. 

 

Човек не може да има све што зажели. 

 

Шта не знаш, не говори. 

 

 

Софокле 

 

 

Без муке среће нема никакве. 

 

Без разума је зло бити, ал' не боли то, 

док радост и жалост не окусиш. 

 

Бива, кад и правда штету доноси. 

 

Блажен је ко у животу не окуси зла. 

 

Боље да мрем него са најмржима да 

делим кров. 

 

Глупост је сестра злоби. 

 

Дан један обара и диже опет све што је 

људско. 

 

Дарови непријатеља нису добри и не 

доносе добро. 

 

Добро срце искварити се неће. 

 

Држава у којој насиље и појединци 

остају некажњени, завршиће у дубокој 

тами. 

 

Дуже морам да се свиђам оном свету 

него овом, јер онде ћу заувек почивати. 

 

За живот људски докле год ко не умре, 

не можеш знати је л' срећан ил' несрећан. 

 

За кога него за себе да радим? 

 

За љубав, не за мржњу, ја сам створена. 

 

За немогућим не ваља ићи. 

 

За праведан ће циљ слабији победити 

јачега. 

 

Зло кад бане, што је краће, боље је. 

 

Јадно је кад зла коб мојих, мом животу 

јесте спас. 

 

Једна реч ослобађа нас свих болова и 

тежине живота: то је љубав. 

 

Ко добра примив вратит зна, од свег 

блага дражи ће бити пријатељ. 

 

Ко зла се маша, зло му се и догађа. 
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Ко није ништа претрпео не сме да ме 

саветује. 

 

Кратка изрека обично садржи много 

мудрости. 

 

Лажи не варају дуго. 

 

Лаж никада не доживи старост. 

 

Мала речица много пута сруши, диже 

човека. 

 

Ми, штогод нас живи, ништа нисмо 

доли приказа ил' праха сен. 

 

Многе су ствари ужасне, али ништа 

није ужасније од човека. 

 

Може ли бити веће ране од рђавог 

пријатеља? 

 

Мртве мука никаква не сналази. 

 

Мртвом лаву и зечеви се подругују. 

 

Мудрост вреди више од сваког 

богатства. 

 

Мудрост је несумњиво први услов за 

срећу. 

 

Највећа срећа је она коју нисмо 

очекивали. 

 

Највеће весеље је оно које нисмо 

очекивали. 

 

Најлепша ствар коју човек може да 

уради је да буде другоме користан. 

 

Небеса никада не помажу човеку који 

не дела. 

 

Не знати ништа – то је живот најслађи. 

 

Нема горег непријатеља од лошег 

савета. 

 

Ни једну рђу рат не воли, него граби 

увек само људине. 

 

Није право врсна човека кад умре 

ружити, макар га и мрзео. 

 

Није право да зло злим узвраћаш. 

 

Није твој дан сутрашњи док данашњи 

срећно не претуриш. 

 

Нити истим дахом дише пријатељ 

спрам пријатеља, нити град према граду. 

 

Ништа друго није смртан створ, но 

само лака сенка или утвара. 

 

Ништа мрже није од зла савета. 

 

Обест рађа силеџију. 

 

О добро сваком око воли запети. 

 

Од опреза, мудре памети, за човека ти 

нема добра већега. 

 

Племенитом је све ружно мрско. 

 

Пловидба је добра кад злу измичеш. 

 

Покоравати се главарима, моја је 

дужност, а и корист сили ме. 
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Правдом ће мали савладати великог. 

 

Радије бих часно пао, него победио 

варајући. 

 

Разумно је учити од оних који могу да 

подучавају. 

 

Реч не погази. 

 

Родом се ти честит чиниш, делом рђа 

излазиш. 

 

Сам злу утећи, то је човеку најмилије, 

ал' у зло водити миле своје – боли то. 

 

Све може да се догоди, кад бог на 

нешто прионе. 

 

Све у своје време. 

 

Сви једнаки су: себи ради сваки човек. 

 

Слатко је кад изван сваког јада мисли 

бораве. 

 

Смртник сам и дану се сутрашњем 

баш ништа више но надати не смем. 

 

Срамота је бежати. 

 

Срећно ли живиш, на живот пази, 

нагло да не пропадне. 

 

Тврдоглавост је исто што и безумље. 

 

Ти роб си жене. 

 

Треба носити ко својом вољом западне 

у невољу. 

 

Ћутња превелика може бити тешко 

зло. 

 

У беди не учи се пркосу. 

 

Уз велике, најбоље се вину мали, а 

велике знају да подигну мали. 

 

У коме страха и стида има, за тога има 

спаса. 

 

Човек који стари опет постаје дете. 

 

Човек највише вреди који је сваког 

знања пун. 

 

Човек нека на уму има да, ако је и 

телом див, и с мале незгоде може да 

падне. 

 

 

Талес 

 

 

Ако заповедаш, управљај самим собом. 

 

Ако је владар једном омражен, онда га 

његова, било добра било лоша дела, 

терете. 

 

Боље да ти завиде него да те 

сажаљевају. 

 

Веће је поштовање из даљине. 

 

Вода је срж свега, јер вода је све и све се 

у воду враћа. 

 

Гледај да ти пре завиде, него да те 

жале. 
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Досадан је нерад. 

 

Живећемо добро живимо ли поштено 

и не чинимо ли оно због чега друге 

осуђујемо. 

 

Каква добра учиниш родитељима, 

таква у старости и сам очекуј од своје 

деце. 

 

Како ћемо живети најбоље и 

најправедније? 

- Ако не будемо радили оно што 

другима приговарамо. 

 

Како човек најлакше може да поднесе 

несрећу? 

- Кад види да су његови непријатељи у 

горем положају. 

 

Ко је срећан? 

- Онај ко има здраво тело, окретан дух 

и приступачну природу. 

 

Мноштво речи не открива разум. 

 

Може ли човек да сакрије зло дело од 

бога? 

- Не, па чак ни саму мисао. 

 

Нада је једино добро заједничко свим 

људима. 

 

Најбржи је ум, јер кроз све јури. 

 

Највеће је задовољство постићи оно 

што желиш. 

 

Највећи је простор, јер он обухвата све 

ствари. 

 

Најлакше је давати савете другима. 

 

Најмудрије је време, јер оно проналази 

све. 

 

Најсилнија је нужда, јер она влада 

свима. 

 

Најтеже је упознати самога себе, а 

најлакше грдити друге. 

 

Не буди лењ, ма и богат био. 

 

Не веруј свима. 

 

Не обогаћуј се нечасно. 

 

Необразованост је терет. 

 

Нерад додија. 

 

Не украшавај своју спољашност, него 

буди леп у свом понашању. 

 

Неумереност је штетна. 

 

Познај самога себе. 

 

Придржавај се мере. 

 

Сакриј невоље у кући. 

 

Све има душу. 

 

Све што знамо о будућности је да ће 

бити другачија. 

 

Све што си дао родитељима, 

примићеш од своје деце. 

 

Сети се пријатеља. 
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Тешко је упознати самога себе. 

 

Упознај самога себе. 

 

Шта је лако? 

- Другоме савет давати. 

 

Шта је најпријатније? 

– Успех. 

 

 

Тацит 

 

 

Без мржње и наклоности 

(непристрасно). 

 

Боља је поштена смрт, него сраман 

живот. 

 

Вера, слобода и пријатељство, основни 

су иметак људске душе. 

 

Визија и мудрост су врлине својствене 

вођи. 

 

Више вреде добри обичаји, него добри 

закони. 

 

Врлини ништа није немогуће. 

 

Где пустош направе, миром називају. 

 

Грлатије кукају они који мање тугују. 

 

Да би се постао господар, потребно је 

радити као роб. 

 

Доброчинства су нам пријатна само 

док човек мисли да их може узвратити; 

преко тога, уместо захвалности јавља се 

мржња. 

 

Жеља за влашћу најстраснија је од свих 

жеља. 

 

Жудња за влашћу, јача је од свих 

страсти. 

 

Издалека је поштовање веће. 

 

Искреност и великодушност, уколико 

нису умерени, воде ка пропасти. 

 

Ја кажем да је онај пропао, којем је 

пропао стид. 

 

Када се умешају сила и новац, закон не 

помаже. 

 

Када су људи пуни зависти, све 

омаловажавају, било да је добро или 

лоше. 

 

Ласкавци, најгора врста непријатеља. 

 

Личне мржње треба жртвовати 

општим користима. 

 

Мржња између блиских је најупорнија. 

 

Најбољи људи су најбоље ћуди. 

 

Најгоре државе имају највише закона. 

 

Наљутити се кад нас неко критикује, 

признање је да смо то заслужили. 

 

Не може се имати поверења у власт 

превеликих овлашћења. 

 



844 
 

Није никад нико поштен владао, ко је 

злочином власт стекао. 

 

Никада снага није сигурна, када се 

претерано примењује. 

 

Ништа није тако варљиво и 

непоуздано као глас о моћи која се не 

ослања на властиту снагу. 

 

Оговарање и завист слушају се 

отворених очију. 

 

Опасност никада не може да се савлада 

без опасности. 

 

Особина људске природе је мрзети 

онога кога си увредио. 

 

Попустљивост умањује углед, а 

строгост љубав. 

 

Порока ће бити докле год има и људи. 

 

Потомство свакоме одаје почаст која 

му припада. 

 

Презирати добар глас – то је 

презирати врлину. 

 

Равнодушно, мирно, прибрано треба 

слушати. 

 

Речи потврди чињеницама. 

 

Свакоме је допуштена одбрана. 

 

Све што не знамо, делује нам 

величанствено. 

 

Сплетке и невероватне ствари људи 

брзо прихватају. 

 

Стид када нестане, не зна да се врати. 

 

Тајна среће је слобода, а тајна слободе 

је храброст. 

 

Туга је пратилац радости. 

 

У вину је истина. 

Удаљеност повећава поштовање. 

 

У душу која је искварена страстима, не 

улази ништа поштено. 

 

У несигурним стварима многи дају 

савете, али мало их преузима ризик. 

 

У несрећи су нежна људска срца. 

 

Царска краткоћа. 

 

Честита жена заповеда својим мужем 

тако што га слуша. 

 

Што је држава покваренија, то је више 

закона. 

 

Што је неко тупљи духом, то је дрскији 

на језику. 

 

 

Теренције 

 

 

Ако двојица чине исто, није исто. 

 

Без Церере и Баха, Венери је хладно 

(гладном и жедном није до миловања). 
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Вук из приче. 

 

Држати вука за уши. 

 

Извесне ствари не знати велики је део 

мудрости. 

 

Исту песму певати. 

 

Ко је дакле слободан? Мудрац који 

влада собом. 

 

Колико људи, толико ћуди. 

 

Мудар човек се никад не љути.  

 

Мудрац кад размишља носи оружје 

против свих. 

 

Мудрац не трврди ништа што не може 

да докаже. 

 

Мудрац све своје (имање) собом носи. 

 

Мудром човеку је доста мало речи. 

 

Мудрост је мајка свих лепих вештина. 

 

Никад природа не каже једно, а 

мудрост друго. 

 

Одважнима помаже срећа. 

 

Паметноме доста. 

 

Превелика мудрост смета. 

 

Свако има свој начин. 

 

Старост је сама по себи болест. 

 

Срећа помаже храбрима. 

 

Сукоби међу љубавницима обнављају 

љубав. 

 

Тражити чвор у рогозу (длаку у јајету). 

 

Узалуд слушаш паметног човека ако 

већ сам по себи ниси паметан (мудар). 

 

Усуди се да будеш мудар (буди храбар 

да се послужиш својом главом). 

 

Често се и испод прљавог огртача 

налази мудрост. 

 

Човек сам: ништа људско није ми 

страно. 

 

 

Тертулијан 

 

 

Верујем, јер је невероватно. 

 

Време све открива. 

 

Где је тело једно, ту је један дух. 

 

Лоше друштво квари добре обичаје. 

 

Сигурно је, јер је немогуће. 

 

 

Федар 

 

 

Ако моћни добије и саветника који 

мисли зло, пропада све оно на шта 

нападају сила и неваљалство. 
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Ако неко нанесе увреду, треба да буде 

кажњен са истим правом. 

 

Ако неко погреши у своме неповерењу 

и узме за себе оно што припада свима, 

лудо ће открити своју савест. 

 

Бол и радост подједнако се мешају 

током целог живота. 

 

Боље живети онако како коме 

доликује. 

 

Боље је претрпети увреду него се 

другоме предати у ропство. 

 

Брзо ћеш сломити лук ако га стално 

држиш затегнутог, а ако га, напротив, 

попустиш, биће ти користан кад год 

хтеднеш. 

 

Будите милостиви према 

сиромашнима. 

 

Врло је славно бити у друштву богова, 

али за онога који међу њих буде позван а 

не за њима мрског. 

 

Глад и глупима изоштри памет. 

 

Глупа намера не само што се не може 

остварити, него упропашћује и оне који 

су је замислили. 

 

Гоните подмукле. 

 

Господар највише види у своме 

газдинству. 

 

Грамзиви богати а стидљиви 

сиромашни. 

Двапут умирем што тебе, срамото, 

морам поднети. 

 

Добар се човек ни у чему не удружује с 

рђавим. 

 

Док још постоје неки остаци живота 

који се гаси, има места за помоћ. 

 

Док сам тражио освету за малу увреду, 

нашао сам ропство. 

 

Живот је сваког дана све ближи крају и 

до мене ће тим мањи стићи твој дар, 

уколико га дуже одлажеш. 

 

Законима се људи супротстављају а 

добротом придобијају. 

 

Заслужено губи своје онај који жели 

туђе. 

 

Заслужује најтежу казну онај ко 

намерно шкоди. 

 

Зашто да желим пљескање 

необразованих? 

 

Злочине не кажњава гнев богова него, 

временом, одлука судбине. 

 

Изглед на први поглед многе превари 

и ретко ко разуме оно што је брижљиво 

скривено у унутрашњем углу. 

 

(Има их) који из глупости грде и куде 

небо да би изгледали паметни. 

 

И оне који не греше, покушавају рђави 

да преваре. 
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И они на највишим местима треба да 

се боје малих, јер се окретан може 

лукавством осветити. 

 

И уму понекад треба дати да се поигра 

како би ти могао боље размишљати. 

 

Једној несрећи не треба додавати 

другу. 

 

Када варалица позове непоштене људе 

да јемче, то чини не да среди ствар, него 

што жели да повећа зло. 

 

Када ма који народ задеси несрећа 

опасност прети угледним првацима, док 

се прост народ лако сакрије у склониште. 

 

Када недостигне лавља кожа треба 

обући лисичију, то јест када неодстане 

снага треба се послужити лукавством. 

 

Када празан дух додирне поветарац 

популарности, постаје прекомерно 

самопоуздан и онда га глупа 

лакомисленост излаже подсмеху. 

 

Како је тешко познати човека! 

 

Како се људи често варају у свом суду. 

 

Као непријатељ враћам се онима који 

су ме повредили. 

 

Ко год буде познат због срамне 

преваре, не верује му се чак и кад истину 

говори. 

 

Колико је слатка слобода! 

 

Колико пута погреше и они за које би 

мислио да најмање греше. 

 

Колику несрећу може проузроковати 

подмукао човек! 

 

Лажљивци обично бивају кажњени за 

своје недело. 

 

Ласкање рђавог човека крије у себи 

превару. 

 

Луда је слава ако није корисно оно што 

радимо. 

 

Лудима је мио онај који је изненада 

дарежљив, док искуснима узалуд плете 

замке. 

 

Лудо је другима давати савет а себе не 

чувати. 

 

Лудо је упућивати молбе, када се 

милосрђе лако може учинити од своје 

воље. 

 

Људи се обично варају због наопаке 

наклоности и, док бране своју заблуду, 

обелодањена истина их нагони да се због 

тога кају. 

 

Људи се често варају речима. 

 

Људске су патње без краја. 

 

Мали трпе кад се моћни свађају. 

 

Многи досађују слабима а уступају 

јакима. 
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Многи су на речима умиљати, а у срцу 

неверни. 

 

Најпријатније су умерене шале. 

 

Не волим ни краљ да будем ако нисам 

слободан. 

 

Нека се одавде удаљи завист. 

 

Немој тежити ономе што ти није дато 

да ти се преварена нада не претвори у 

жалбу. 

 

Немојте никоме сувише веровати. 

 

Немоћан пропада кад хоће да 

подражава моћног. 

 

Ненавикнутим на то, свака је стега 

тешка. 

 

Не придај важност мишљењу других. 

 

Не тражимо да постигнемо више него 

што дозвољава наша смртна природа. 

 

Не треба веровати злим људима. 

 

Не треба никоме шкодити. 

 

Не треба помагати непоштене! 

 

Не треба се дичити туђим добрима. 

 

Не треба тражити више од онога што 

је право. 

 

Не треба чинити оно што није 

корисно. 

 

Нико није довољно обезбеђен од 

моћних. 

 

Ништа не може остати скривено. 

 

Одвраћајте безбожнике. 

 

Онај који је рођен несрећан, не само да 

проводи мучан живот него га и после 

смрти прогони невоља тешке судбине. 

 

Онај који се радује што га хвале 

подмуклим речима касније се због тога 

каје и бива срамно кажњен. 

 

Одлучи оно што ти савест, што ти 

поверење дозвољавају. 

 

Онај ко од непоштених тражи награду 

коју је заслужио, двапут греши: прво, што 

недостојне помаже, а затим што после 

указане помоћи тражи награду. 

 

Онај ко помаже рђаве, жали то после 

извесног времена. 

 

Онај ко се не прилагоди другима, 

често бива кажњен због охолости. 

 

Онај ко се повери заштити 

непоштеног човека, пропадне док тражи 

помоћ. 

 

Они који обазривим људима дају 

рђаве савете труде се узалуд и бивају 

срамно исмејани. 

 

Онима којима је Фортуна дала част и 

славу, одузела је памет. 

 

Оно што си дао раскоши пропадне. 
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Опасно је веровати, а тако исто је 

опасно и не веровати. 

 

Оптужени који призна кривицу, често 

добије опроштај. Зар није праведније 

опростити невиноме? 

 

Питомост је лек од свирепости. 

 

Подносите ову несрећу да не би дошла 

већа. 

 

Понекад притворство помаже људима, 

али се истина ипак појављује. 

 

Понекад се сувишна краткоћа некима 

не свиђа. 

 

Потврди делом оно што си рекао. 

 

Пошто је други заузео прво место, и ја 

не могу бити први, трудио сам се да први 

не буде једини, што ми је једино остало. 

 

Пошто ћеш отићи тамо куда су 

отишли и твоји преци, зашто заслепљен 

мучиш своју јадну душу? 

(Мисли се на тврдицу.) 

 

Презрени обично врате истом мером. 

 

Прекомерно осећање безбедности 

често доводи људе у опасност. 

 

При промени државне управе 

сиротиња најчешће мења само име 

господара. 

 

Разум ништа не презире, али и не 

верује одмах. 

 

Реч „пријатељ“ често се чује, али је 

право пријатељство ретко. 

 

Родитељем чини доброта, не сродство 

по природи. 

 

Сама ће ствар викати шта си 

погрешио. 

 

Свако је дело одраз мишљења његовог 

творца и има сопствену боју. 

 

Свако ко изгуби свој некадашњи углед, 

постаје играчка, када западне у невољу, 

чак и за страшљивце. 

 

Свакоме је отворен пут части. 

 

Свако треба мирно да носи оно за шта 

је дао пример. 

 

Сиромаштво штити човека, а велико 

богатство га излаже опасности. 

 

Слава се не стиче пореклом него 

заслугом. 

 

Смелост малом броју користи, 

многима шкоди. 

 

Собом носим све моје благо. 

 

С правом ваљан човек презире 

богатство, јер га пуна кеса блага спречава 

да дође до праве славе. 

 

Срећа, понекад, помаже људима и 

када се томе не надају. 
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Старина је намерно истину увила у 

причу коју ће паметан разумети, а 

необразован рђаво протумачити. 

 

Стегнућу срце и подносићу грешку 

судбине све док се срећа не застиди свог 

злочина. 

 

Таленти често пропадају због неке 

несреће. 

 

Тврдица нерадо даје и оно што му је 

сувишно. 

 

Теже бриге море сваког оног који има 

већи комад земље од других. 

 

Тешко може задржати реч онај који је 

свестан да је неокаљано непристрасан, а 

којега гоне прекомерно криви. 

 

Треба више пута испитати где је 

истина пре него што неразумно осећање 

донесе пресуду противну здравом 

разуму. 

 

Треба гледати шта је сада а не шта је 

било у прошлости. 

 

Треба да промениш циљ и начин 

живота ако мислиш да пређеш праг 

Муза. 

 

Треба опростити оном који случајно 

погреши. 

 

Треба поднети да су ти по 

спољашњости слични они који ти снагом 

нису равни. 

 

Треба се умерено радовати и помало 

тужити! 

 

Треба ценити осећање а не речи. 

 

Удруживање с моћним никад није без 

опасности. 

 

Уживај оно што хвалиш. 

 

Успех многе одводи у пропаст. 

 

Успех непоштених многе намами. 

 

Учен човек увек собом носи своје 

богатство. 

 

Хвали оно што смо били, ако већ 

кудиш оно што смо сада. 

 

Често испитуј своје поступке. 

 

Често један човек има више духа него 

гомила. 

 

Често је корисније оно што презиреш 

од онога што хвалиш. 

 

Често су највећи противници били 

они које си сам отхранио. 

 

Чим лукав човек дође у опасност, 

тражи да нађе излаз из ње на штету 

другога. 

 

Човек без снаге, хвалећи се речима, 

вара оне који га не познају, а онима који 

га познају предмет је подсмеха. 

 

Шта ме се тиче коме ћу служити, када 

већ морам да носим самар. 
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Хераклит 

 

 

Бог је дан и ноћ, зима и лето, рат и 

мир, ситост и глад. 

 

Богу је свеједно, појмове добра и зла 

измислили су људи. 

 

Брачни ланац је толико тежак да двоје 

морају да га носе - а понекад и троје. 

 

Велики резултати захтевају велике 

амбиције. 

 

Границе душе нећеш у ходу наћи 

макар прегазио сваки пут. 

 

Дајем предност ономе што се може 

видети, чути и спознати. 

 

Добар карактер се не формира за 

седмицу или месец. Он се ствара помало, 

дан за даном. 

 

Знати много ствари, не значи бити 

мудар. 

 

Иако су чули, неразумни наликују 

глувима. 

 

И живот и смрт, и будност и сан, и 

младост и старост, остаје у нама као 

једно, уједињено, јер је прво, 

променивши се, постало друго, а кад се 

оно друго промени, остаје прво. 

 

Изгубљена прилика, изгубљена је 

заувек. 

 

Карактер је човеку судбина. 

Ништа није вечно, осим промене. 

 

Људи би требало да се боре за законе 

као што се боре за зидове властитог 

града. 

 

Људима није боље да им бива све што 

желе. 

 

Много знања не чини човека 

паметним. 

 

Можемо да скривамо незнање колико 

год желимо; једна ноћ уз вино ће га 

открити. 

 

Највећа врлина је бити мудар, а 

највећа мудрост је говорити и чинити 

истинито, деловати како то налаже 

природа. 

 

Наша завист траје дуже од среће оних 

којима завидимо. 

 

Не можеш два пута да уђеш у исту 

реку. 

 

Није добро за људе да им све иде како 

они желе. 

 

Они који љубе мудрост, треба јако 

много да знају. 

 

Очи и уши лоши су сведоци ако им 

дух није образован. 

 

Очи су бољи сведоци од ушију. 

 

Права природа ствари воли да се 

скрива. 
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Пре ваља гасити дрскост него 

избијање ватре. 

 

Пси лају на оне које не познају. 

 

Пут према горе и према доле, један је 

исти. 

 

Разборито мислити највећа је врлина, 

а мудрост је истину говорити и радити 

према природи слушајући је. 

 

Разум је свима заједнички. 

 

Рат је отац свега и краљ свих. 

 

Све тече. 

 

Свим људима је дато да спознају сами 

себе и да буду разумни. 

 

Свињама је драже блато од чисте воде. 

 

Стална је само промена. 

 

Стални и стрпљиви труд потребан је 

да би се развио добар карактер. 

 

Сукоб је отац свега: једне ће учинити 

богатима, а друге не; једне робовима, а 

друге слободнима. 

 

Сунце је ново, сваког дана. 

 

Тешко је борити се с пожудом, јер што 

она хоће, купује на штету душе. 

 

Треба мислити и на оног човека који 

заборавља где води пут. 

 

Уколико не очекујеш неочекивано, 

онда га и нећеш наћи, зато што се оно не 

може досећи потребом или тражењем. 

 

Човек постаје најближи себи када 

постигне онакву озбиљност коју има дете 

док се игра. 

 

 

Херодот 

 

 

Ако и најбољег попнемо на престо, он 

ће променити своју ћуд. 

 

Боље је да ти завиде, него да те 

сажаљевају. 

 

Боље је трпети и половину муке која се 

чека, него бити у немиру због страха од 

онога шта би могло да се догоди. 

 

Велике неваљалштине велике божје 

казне сусрећу. 

 

Више веруј очима него ушима. 

 

Дајте сву моћ човеку са највише 

врлина и ускоро ћете видети да мења свој 

став. 

 

Добро је бити опрезан и мислити на 

будућност. 

 

Журба је мајка пораза. 

 

Журба ствара грешке у свему, а често 

су грешке знакови пропасти. 

 

Журба у сваком послу доноси пропаст. 

 



853 
 

Има ствари које се не дају речима 

доказати, а могу се извршити делом. А 

има, опет, ствари које су могуће у речима, 

али се у дело не могу привести. 

 

И најбољи човек, кад добије сву власт 

може да побесни. 

 

Једино добро јесте знање, а једино зло 

је незнање. 

 

Када почињемо, не знамо како ће се то 

завршити. 

 

Ко је веома богат није срећнији од 

онога који има за сваки дан. 

 

Лакше је изгледа, многе људе 

преварити него једнога. 

 

Људски су послови тек пуки точкови и 

будући да се окрећу, никад истом човеку 

не удељују вечну срећу. 

 

Најбољи од људи је онај који се, кад 

своје науме полаже, ужасава и о свему 

размишља што му се десити може, али 

кад време деловању дође, храбро у 

најгушће скаче. 

 

Најгора бол коју човек може 

претрпети јесте имати увид у много и 

моћ ни над чиме. 

 

Научио сам да од свих поседовања 

нема ничег драгоценијег од пријатеља, 

умна и добронамерна. 

 

Не лечи се зло злом. 

 

Нема ничег неразумнијег ни обеснијег 

од залудне светине. 

 

Немој све радити сходно заповеди 

своје младости и своје ћуди. Уздржи се и 

обуздај понешто. 

 

Не угађај у свему срцу своме него се 

уздржавај и устежи. 

Ни један од дана не доноси исто. 

 

Ни најбогатији није срећнији од онога 

који има само оно што му је 

најпотребније  за живот, ако му, и поред 

свих лепота и свега блага, не буде дато да 

до краја живота ужива у свом богатству. 

 

Нико од ко чини криво, неће избећи 

достојну награду за почињено. 

 

Нико од живих благословен није. 

 

Нико се успехом још није заситио. 

 

Нико се не може за живота назвати 

срећним. 

 

Од најбољих људи долазиће и најбоље 

одлуке. 

 

Од свих поседа пријатељ је 

најдрагоценији. 

 

Околности владају људима, не владају 

људи околностима. 

 

Свако хоће први да буде. 

 

Снови се углавном састоје од свега што 

је током дана заокупљало наше мисли. 
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С новцем си змај, без новца црв. 

 

Треба одмах радити, а не одлагати. 

 

У дугом веку ваља много видети што 

човек неће и много претрпети. 

 

Узмите најбољег човека на земљи и 

дајте му краљевину, па ћете му скренути 

мисли које су га пре обичавале водити. 

 

У миру, синови сахрањују своје очеве. 

У рату, очеви сахрањују своје синове. 

 

У мноштву је све. 

 

Човек је игра пуког случаја. 

 

Човек мора много да види и против 

своје воље. 

 

Човек не може избавити човека од 

несреће која га чека. 

 

Човеку није дато да одврати оно што 

му је суђено. 

 

 

Хесиод 

 

 

Беде се човек може ослободити 

моралном енергијом и радом. 

 

Богови су пред врлину ставили зној. 

 

Гостију не треба да је много, ал' ни да 

си сасвим без њих. 

 

Делање није никаква срамота, срамота 

је нерад. 

Зле жеље лоше су пре свега за онога ко 

их је створио. 

 

И самопоуздање и сумња једнака су 

пропаст за људе. 

 

Касно је штедети кад је од вина у 

бурету остао само талог. 

 

Лоша репутација је бреме, које се лако 

подигне, тешко носи и напорно спушта. 

 

Људска глупост је неизмерна. 

 

Мало вреди онај који често мења 

пријатеље. 

 

Најбољи биће од свих, ко сам све може 

да схвати, добар је, затим, и онај ко 

прихвата савете добре. Ал' ко нити шта 

сам разуме, нит оно што чује усваја у 

души, то бескористан је човек. 

 

Не лажи због задовољства у разговору. 

 

Не одлажи ништа ни за сутра ни за 

прекосутра. 

 

Не тражите непоштене добитке, 

непоштени добици су губици. 

 

Не треба одлагати за сутра оно што 

пуни твој амбар. 

 

Оговараш ли неког, очекуј да ћеш 

ускоро чути још горе ствари о себи 

самом. 

 

Пре успеха богови одредише да се 

човек озноји. 
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Ради и буди праведан. 

 

Тешким ће речима људи грдити 

врлину. 

 

Украдене ствари нас не обогаћују. 

 

У свим приликама најважније је у 

правом тренутку добро изабрати. 

 

Честита краља и бога задобијеш 

поклоном увек. 

 

 

Хилон 

 

 

Ако си снажан, покажи се миран; тако 

ћеш изазвати поштовање, а не страх. 

 

Бољи је губитак него срамни добитак: 

први ће те само једном ражалостити, а 

други читав живот. 

 

Буди бржи у посећивању пријатеља у 

несрећи него у срећи. 

 

Кад си јак, буди милосрдан, тако да те 

твој сусед више поштује него да те се 

боји. 

 

Мртвога сматрај срећним. 

 

На путу не жури. 

 

Не говори ништа лоше о мртвима. 

 

Не жели оно што је немогуће. 

 

Нека ти језик не трчи испред мисли. 

 

Не оговарај ближње, јер ћеш чути 

ствари које ће те растужити. 

 

Не подругуј се несрећнику. 

 

Покоравај се законима. 

 

Поштуј старост. 

 

Пријатељима на гозбу иди полако, а у 

невољи брзо им притеци. 

 

Сматрам срећног оног тиранина који 

умре у сопственој кући. 

 

Тешко је чувати тајну, добро 

употребити одмор и бити у стању 

поднети неправду. 

 

Треба владати језиком. 

 

Уживај у спокојству душе. 

 

Упознај самога себе. 

 

Управљај својом кућом. 

 

Чувај самога себе. 

 

 

Хипатија 

 

 

Бајке треба предавати као бајке, 

митове као митове, а чуда као поетске 

илузије. 

 

Живот је откривање, те што даље 

путујемо, више истина можемо да 

обухватимо. 
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Најгора ствар је представљати 

предрасуде као истину. 

 

Разумети ствари које су нам пред 

вратима, најбоља је припрема за 

разумевање оних које су далеко. 

 

Сачувај своје право да мислиш, јер 

боље је и мислити погрешно, него не 

мислити уопште. 

 

Човек ће се за предрасуде борити исто 

тако одлучно као за живу истину - чак и 

више од тога, јер су предрасуде тако 

неопипљиве, да их не можете схватити да 

бисте их одбацили, док истина зависи од 

тачке гледишта и зато је променљива. 

 

 

Хипократ 

 

 

Ако бисмо сваком појединцу могли да 

одредимо одговарајућу количину хране 

и вежби - ни превише, ни премало, 

пронашли бисмо најсигурнији пут до 

здравља. 

 

Важније је знати каква врста човека 

има обољење, него знати од какве врсте 

болести човек болује. 

 

Где год се воли уметност лечења, ту се 

у исто време воли и хуманост. 

 

Живот је кратак, стицање знања дуго, 

искуство варљиво, а повољна прилика 

тренутна. 

 

Живот је кратак, уметност дуга. 

 

Живот је тако кратак, а занат тако 

опширан за научити. 

 

Кад год доктор не може да учини 

ништа добро, мора да се спречи да уради 

нешто лоше. 

 

Многи се диве, мало њих зна. 

 

Наша храна требало би да буде наш 

лек, и обратно. 

 

Нагле промене увек су опасне. Свака 

претераност противна је природи. 

 

Направи себи као навику две ствари; 

помажи, или бар не чини никоме штету. 

 

Наука је мајка знања, али мишљења 

рађају незнање. 

 

Нека ваша храна буде лек, а ваш лек 

ваша храна. 

 

Не учинити ништа је исто понекад 

добар лек. 

 

Разјасни прошло, схвати данашње и 

предвиди будуће. 

 

У времену наилазимо на прилике, док 

у приликама не наилазимо на време. 

 

 

Хорације 

 

 

Авај! Брзо пролазе године. 

 

Ако желиш да ја плачем, треба прво ти 

да осетиш бол. 
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Ако и вилама отераш оно што је 

урођено, ипак ће се брзо вратити. 

 

Врлина после новца. 

 

Греши се са обеју страна тројанских 

зидина. 

 

Доба наших отаца не вреди као доба 

наших предака. 

 

Жури се увек ка расплету. 

 

Завидан мршави ако другоме добро 

иде. 

 

Завршио сам дело које ће трајати више 

од бронзе. 

 

Златна средина. 

 

Зло је сусед добру. 

 

Изговорена реч се не може вратити. 

 

Има мере у стварима. 

 

Искористи дан. 

 

Испрегни на време коња који стари. 

 

Кад год краљеви праве глупости, увек 

Грци испаштају. 

 

Казна са хромом ногом (правда је спора, 

али достижна). 

 

Књига - слобода. 

 

Књиге се лако уче, ако толико узмеш 

колико треба и ако имаш ко би те 

поуздано могао поучити. 

 

Књиге су једне начиниле ученим, а 

друге довеле до лудила. 

 

Ко је започео, налази се на пола пута. 

 

Који много желе, много им недостаје. 

 

Ко одсутна пријатеља клевета, тај је 

црн. 

 

Ко пречава да се каже истина смејући 

се? 

 

Крила већа од гнезда (кад неко иде преко 

својих могућности). 

 

Лошије је сребро од злата, а злато је 

лошије од врлине. 

 

Људски род срља кроз забрањен грех. 

 

Малом мало доликује. 

 

Много треба читати, а не тушта и тма. 

 

Много у маломе (од малог броја књига 

можеш имати много користи). 

 

Морамо умрети и ми и све што је 

наше. 

 

Мрзим непросвећену гомилу и 

одбацујем је. 

 

Нагомилавање новца прати брига. 
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Немаштина, пуна одважности, 

натерала ме је. 

 

Нећу сав умрети. 

 

Не чудити се ничему, готово је једина 

ствар која може пружити и очувати 

срећу. 

 

Ни Аполон не затеже увек свој лук. 

 

Ничему се не треба дивити. 

 

Ништа није бесмисленије него дрва у 

шуму носити. 

 

Ништа смртнима није тешко. 

 

Ништа сувише. 

 

Обуздајте језике! 

 

Овуда наваљује вук, онуда пас. 

 

Од јајета (од самог почетка.) 

 

Окрени често писаљку (ублажи израз). 

 

Освојена Грчка освојила је дивљег 

победника и унела уметност у сурову 

Лацију. 

 

Песник сам мора бити чедан и честит; 

стихови не морају бити. 

 

Песници хоће или да користе или да 

забављају. 

 

Писмо не црвени (хартија трпи све). 

 

Племенит пар браће (нашла врећа 

закрпу). 

 

Поезија је као слика. 

 

Подједнаком ногом (смрт) удара. 

 

Под нокат (савршено). 

 

Понекад и Хомер задрема. 

 

Постоји нека мера у стварима. 

 

Поштен човек жели да сви његова дела 

виде. 

 

Прах и сенка смо. 

 

Прелиставајте ноћу, прелиставајте 

дању. 

 

Прича нас учи. 

 

Пуне чаше, кога нису учиниле 

речитим. 

 

Ради се о твојој ствари (тебе се тиче). 

 

Разбеже се пријатељи пошто су пехаре 

с талогом исушили. 

 

Ретко гладан стомак презире обична 

јела. 

 

Речи од стопе и по (треба избегавати). 

 

Рушевине света јако ће га узбудити, 

али га неће поколебати. 

 

Све нас чека ноћ. 
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Сети се да си кратка века. 

 

Скривена осећања срце открива 

истини Либер (вину). 

 

Слово убија, а дух оживљава. 

 

Срећан је онај кога туђе опасности 

чине обазривим. 

 

Тресла се гора, родио се смешан миш. 

 

У средину ствари. 

 

Уста са узвишеним речима. 

 

Усуди се да будеш паметан, имај 

храбрости да се послужиш сопственим 

разумом. 

 

Храбри се рађају од храбрих. 

 

Црпе воду решетом онај који жели да 

учи без књиге. 

 

Човек или лудује или прави стихове. 

 

Човеку који је славе вредан, Муза 

забрањује да умре. 

 

 

Цезар 

 

 

Ако волиш, нико ти не може ништа. 

 

Боље је умрети ненадано, него 

стрепети од смрти читав живот. 

 

Волим славу више него што се плашим 

смрти. 

Дођох, видех, победих! 

 

Живео сам довољно дуго да задовољим 

природу и славу. 

 

Завади па владај! 

 

Зар и ти, сине Бруте? 

 

Ко може да избегне што му моћни 

богови досуде? 

 

Ко сувише мисли: такви су опасни. 

 

Коцка је бачена. 

 

Кукавице умиру много пута пре 

стварне смрти. 

 

Лакше је наћи људе који су спремни да 

умру добровољно, него оне који су 

спремни да стрпљиво издрже мучење. 

 

Људи ће увек веровати у оно што 

желе. 

 

Најчешће у несрећи од пријатеља 

постају непријатељи. 

 

Немамо чега да се плашимо, осим 

самог страха. 

 

Никада није ни било као што је било. 

 

Нико није толико храбар да га не би 

узнемирили неочекивани догађаји. 

 

Од свих чуда за која сам чуо, 

најчуднији је можда људски страх, иако 

људи виде да ће смрт, тај неминовни крај, 

доћи кад тад. 
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Онда падај, Цезаре (онда је крај)! 

 

Радије бих био први у неком селу, него 

други у Риму. 

 

Срећа из малих узрока велике промене 

ствара. 

 

 

Цицерон 

 

 

Бедно је пре времена постати старцем. 

 

Без пријатељства нема живота. 

 

Бити без погрешке, велика је утеха. 

 

Више вреди промишљено радити него 

паметно мислити. 

 

Време и будале обично лечи. 

 

Врлина истиче пријатељство и чува га. 

 

Глад је зачин јелу. 

 

Говор је слика душе. 

 

Говорником се постаје, песник се рађа. 

 

Задовољан бити својим стањем, 

највеће је и најпоузданије благо. 

 

За своју кућу (у своју корист). 

 

Из ватрених жеља, рађају се мржње, 

раздори, неслоге, буне, ратови. 

 

Или победити или умрети. 

 

Искуство је најбољи учитељ. 

 

Истом мером врати, којом будеш 

примио, или још пунијом, ако будеш 

могао. 

 

Историја је сведок времена, светлост 

истине, живот успомене, учитељица 

живота, весница прошлости. 

 

Како посејеш, тако ћеш и жњети. 

 

Као што њива, премда је плодна, не 

може без обраде бити родна, тако исто и 

дух без наставе. 

 

Клин се клином избија. 

 

Који је стан пријатнији од домаћег? 

 

Корење знања је горко, плодови су 

слатки. 

 

Лакомост човека на свакакво недело 

наводи. 

 

Лекари мисле да се лечење нашло, ако 

се узрок болести нашао. 

 

Лице је слика душе. 

 

Марљивост у свим стварима највише 

вреди. 

 

Младићу је дужност да поштује 

старије. 

 

Мржња је застарео гнев. 

 

Навика је друга природа. 
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Највеће право, највећа неправда (ако се 

одвише строго спроводи слово закона). 

 

Најоштрије од наших чула је вид. Када 

видимо текст боље га памтимо него кад 

га само чујемо. 

 

Направити библиотеку у кући, значи 

подарити јој душу. 

 

Нека ме мрзе, само нека се боје. 

 

Ништа није љупкије од врлине. 

 

Ништа није тако утврђено, што се 

новцем не би могло да освоји. 

 

Ништа што се измисли не може одмах 

да буде и савршено. 

 

Нови човек (скоројевић). 

 

О, времена! О, обичаји (покварени)! 

 

Од зала треба бирати најмање. 

 

О, како је варљива људска нада! 

 

Памћење слаби ако га не вежбаш. 

 

Почаст храни уметност. 

 

Почеци свих ствари мали су. 

 

Права пријатељства вечна су. 

 

Правда не тражи никакве награде. 

 

Прави је пријатељ као друго „ја“. 

 

Прави се пријатељ у невољи познаје. 

Правичност је од свег злата 

скупоценија. 

 

Пријатељство само међу добрим 

људима може да постоји. 

 

Пријатна је похвала она, која долази од 

оних који су сами у похвали живели. 

 

Пријатно је сетити се минулих невоља. 

 

Пријатни су довршени радови. 

 

Природа нам је дала кратак живот, али 

и вечну успомену на добро проведен 

живот. 

 

Промена прија. 

 

Рад крепи младост, весели старост, 

краси срећу, а несрећи пружа утеху. 

 

Реп лисицу одаје. 

 

Свако је ковач своје среће. 

 

Свакоме је своје лепо. 

 

Сваком своје. 

 

Свако најмање себе познаје. 

 

Сви желе да дочекају старост, а када је 

дочекају, жале се на њу. 

 

Свим стварима мали су почеци. 

 

Свиња учи Минерву (незналица 

мудраца). 
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Сизифовски камен котрљати (радити 

неуспешно). 

 

Слава врлину као сенка прати. 

 

Смрт је крај свему. 

 

Соба без књиге исто је што и тело без 

душе. 

 

Срећан живот у душевном миру 

налазимо. 

 

Тешко је рећи, колико љубазност и 

уљудност разговора освајају људска срца. 

 

Три су правна прописа: поштено 

живети, другог не вређати, сваком своје 

дати. 

 

У бекству је смрт срамна, а у победи 

славна. 

 

У рату закони ћуте. 

 

Ученом и образованом човеку живети 

је мислити. 

 

У читању и писању не налазим утеху 

него прибежиште. 

 

Ханибал је пред вратима. 

 

Човек који има библиотеку и врт - не 

треба му ништа више. 

 

Шта је пријатније него имати кога с 

ким смеш говорити као са собом. 

 

Штедња је велики доходак. 
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