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Предговор 

 

 

Античка филозофија обухвата 

филозофска мишљења и системе који су 

се развили на широком медитеранском 

простору прожетом античком грчком и 

римском културом у периоду од 7. 

в.п.н.е. до пропасти античког света 

почетком 6. в.н.е. 

Култура античке Грчке зачетник је и 

западноверопске културе. Зато су нам, 

поред лепоте њихове мисли, антички 

мудраци и дан данас толико 

интересантни за проучавање и читање. 

Све што је било велико, значајно и мудро, 

потекло је са грчког тла. 

И Рим (првенствено) и западни свет 

много тога дугују грчкој цивилизацији. 

Ово је само један мали начин да се 

одужимо мудрим главама које су нас на 

посредан, али и директан начин, 

обликовале. 

За ову смо руковет одабрали мудраце 

попут Хераклита, Питагоре, Аристотела 

(припадника Елејске школе), Демокрита 

(припадника Атомиста), Сократа и 

Платона. У књигу су ушла и шесторица 

од „Седам мудраца старе Грчке“: Талес, 

Бијант, Солон, Питак, Клеобул и Хилон. 

Сви су они (и Мизон раме уз раме са 

њима) активно учествовали у јавном 

животу старе Грчке. Њихове су животе, 

дела и идеје савременици сматрали 

примернима. Ови, према Платону, 

најистакнутији филозофи и говорници, 

живели су и деловали између 7. и 6. 

в.п.н.е.  

Кроз мудрог човека зачела се у Грчкој 

ера самосталне научне мисли, чиме је 
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обележен почетак једне нове епохе у 

историји човековог овладавања 

природом и друштвом. Грчка је постала 

колевка културног комплекса који данас 

називамо „Западом“. 

Наследници Грка били су подједнако 

мудри и образовани Римљани, који су 

много тога од Грчке наследили: уметност 

и филозофију, књижевност – многи се 

део живота у Риму развијао под њиховим 

утицајем. 

Римљани су од филозофије тражили 

моралну поуку, упутство за постизање 

среће и теоријску припрему за јавни 

живот. То су им пружале филозофске 

школе хеленистичке епохе, које су се брзо 

рашириле на тлу римске државе. Од 

многих мудрих глава издвојили смо за 

ову књижицу мисли Цицерона, Марка 

Аурелија, Сенеке, Плаута, Ливија, 

Марцијала и многих других. 

Књигом су обухваћени и први 

хришћански мислиоци, чије мудрости 

такође не треба заборавити. У њих 

спадају Тертулијан, Аурелије Августин 

(познат и као Августин Хипонски) и 

Боетије.1 

Овим смо избором заокружили једну 

дугу и богату епоху, која је својим 

достигнућима и значајем успела да се 

прелије у све наредне епохе, на њих 

утиче и (пре)обликује их, а како видимо, 

судећи по многим, сличним, изборима, 

то чини и дан данас. 

      

    Тамара Лујак 

 

 
1 
https://sr.wikipedia.org/wiki/Античка_фило
зофија 

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. 

 



3 

 

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. 

 

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. 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аурелије Августин 

 

 

За мене је најсигурније од свега да 

постојим. 

 

Казне једни трпе само у овоме животу, 

други након смрти, а трећи и сада и 

онда. 

 

Питао сам се шта је зло, и открих да 

није биће, него да је изопаченост воље. 

 

Свака душа која греши има две 

казнене последице: незнање и муку. 

 

Свет ће изгорети и обновити се. 
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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? 

 

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 

 

 

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. 
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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. 

 

Узми мудрост као путоказ од младости 

до старости, јер је то сигурнија потпора 

него сва остала блага. 

 

У младости успевај, у старости буди 

мудар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боетије 

 

 

Врлина се може научити. 

 

Као што је честитост награда за 

честите, тако је неваљалство казна за 

неваљале. 

 

Лажна добра су: богатство, моћ, слава, 

високи положај и телесна задовољства. 

Постигнуће било којег од њих не чини 

човека потпуно срећним. 

 

Мудром човеку не сме бити тешко кад 

ступа у борбу са судбином. 

 

Онима који много тога поседују много 

тога је и потребно; и обрнуто, крајње је 

мало потребно онима који задовољење 

потреба одмеравају према захтевима 

природе. 

 

Сматрам да људима више користи 

лоша него добра судбина. Добра 

обмањује, лоша подучава. 

 

Срамни поступци не воде истинској 

срећи. 

 

Фортуни причињава задовољство да 

уздигне високо оно што је доле, да обори 

ниско оно што је горе. 

 

Човек, постигнућем среће постаје Бог. 
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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. 

 

Сићушан је труд, али није сићушна 

слава. 

 

Твоје ће воће брати потомци. 

 

У лажи су кратке ноге. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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Езоп 

 

 

Ако не останеш са мном, како ћу ти 

као пријатељу веровати? 

 

Ако мене преварите заклињући се 

криво, ипак нећете преварити богове. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

није 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 



29 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

Храбро поднеси, ако си неправедно 

осуђен, нико се дуго не радује ко победи 

неправедним судом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксенофонт 

 

 

Једна од последица моћи је и 

способност узимања што слабијем 

припада. 

 

Као што они који тело не вежбају, не 

умеју да врше ни телесне послове, тако 

видим да ни душевним пословима не 

могу да се баве они који не вежбају душу. 

 

Нико не треба да мисли ‘шта ће бити 

са мном’, него ‘штa да радим’. 

 

Човек се заљуби гледајући жену, а 

жена се заљуби слушајући човека! 
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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. 
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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. 

 

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. 

 



37 

 

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! 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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). 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Човек је мера свих ствари. 
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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. 
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Ко, дакле, не влада неком вештином, 

тај неће моћи ни да правилно оцењује 

оно што се говори или чини том 

вештином. 

 

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. 
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Од слободног човека не може да се 

направи роб, јер је слободан човек 

слободан и у затвору. 

 

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 
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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, 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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, дрхти 

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 
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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. 

 

У љубави, или да страдам, или да 

страдаш. 

 

Усред реке тражиш воду. 

 

Чему се дижу храмови чедности, кад 

брак може да буде шта хоће. 

 

 

 

 

 

 

 

Публије 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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! 



62 

 

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. 
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Дружи се са онима који ће те учинити 

бољим. 

 

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. 
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Не усуђујемо се, не зато што је тешко, 

него је тешко, јер се не усуђујемо. 

 

Ниједан човек није слободан док 

робује телу. 

 

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! 
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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. 

 

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. 
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Шилом дочекати лава (неспреман). 

 

Шта хоћеш други да прећуте, прво 

прећути сам. 

 

Штеди време. 

 

Што не брани закон, брани стид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

 



67 

 

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. 

 

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. 
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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? 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Тешко је упознати самога себе. 

 

Упознај самога себе. 

 

Шта је лако? 

- Другоме савет давати. 

 

Шта је најпријатније? 

– Успех. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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Теренције 

 

 

Ако двојица чине исто, није исто. 

 

Без Церере и Баха, Венери је хладно 

(гладном и жедном није до миловања). 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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! 

 

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. 

 

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 
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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! 

 

Краткоћа узвраћа лепотом. 

 

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. 

 

Материја је толико обимна и 

разноврсна да нема довољно радника на 

њој а не да мајстору недостаје посао. 

 

Многи досађују слабима а уступају 

јакима. 

 

Многи су на речима умиљати, а у срцу 

неверни. 

 

Мудрост увек више вреди него врлина. 

 

Најпријатније су умерене шале. 

 

Не волим ни краљ да будем ако нисам 

слободан. 

 

Нека се одавде удаљи завист. 

 

Немој бити досадан књижевницима да 

ти они још више не досаде. 

 

Немој тежити ономе што ти није дато 

да ти се преварена нада не претвори у 

жалбу. 
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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. 

 

Опасно је веровати, а тако исто је 

опасно и не веровати. 

 

Оптужени који призна кривицу, често 

добије опроштај. Зар није праведније 

опростити невиноме? 
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Писац ништа друго не жели него да 

басном исправи заблуде људи и да се 

изоштри њихова пажња. 

 

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. 

 

Примерима се учимо. 

 

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. 

 

Своје изгуби по правди онај ко туђе 

зажели. 

 

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. 
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Срећа, понекад, помаже људима и 

када се томе не надају. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

С новцем си змај, без новца црв. 

 

Треба одмах радити, а не одлагати. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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Хорације 

 

 

Авај! Брзо пролазе године. 

 

Ако желиш да ја плачем, треба прво ти 

да осетиш бол. 

 

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). 
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Морамо умрети и ми и све што је 

наше. 

 

Мрзим непросвећену гомилу и 

одбацујем је. 

 

Нагомилавање новца прати брига. 

 

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. 

 

Ниједна књига није тако лоша да бар 

делимично не би користила. 

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Онда падај, Цезаре (онда је крај)! 

 

Радије бих био први у неком селу, него 

други у Риму. 

 

Срећа из малих узрока велике промене 

ствара. 
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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. 

 

Највеће право, највећа неправда (ако се 

одвише строго спроводи слово закона). 
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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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физичар, астроном, један од највећих 
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и један од најзначајнијих теолога и 
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Бабрије (2.в.н.е.), познати писац 
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највероватније у Сирији. 

Бијант (6.в.п.н.е.), Бијант из Пријене, 
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мудраца (најстарији представници грчке 

етичке филозофије). 

Боетије (480- 524. или 525.н.е.), 

хришћански филозоф с почетка 6. в.н.е. 
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Диоген (412-323.п.н.е.), познат и као 

Диоген из бурета, грчки филозоф. 
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књига. 

Менандар (343-291. п.н.е.), грчки 

песник, највећи писац нове атичке 

комедије. 

Овидије (43.п.н.е. – 17/18.н.е.), један 

од највећих песника римске 

књижевности, мајстор елегијског дистиха. 

Перијандар (?-585. п.н.е.), тиранин, 

владао је Коринтом. Један од Седаморице 

мудраца (најстарији представници грчке 

етичке филозофије). 

Петроније (27-66.н.е.), римски 

великодостојник. Аутор „Сатирикона“, 

значајног сатиричног романа. 

Питагора (580-497.г.п.н.е.), грчки 

математичар, научник, астрононом и 

филозоф, оснивач Питагорејске школе. 

Питак (640-568.г.п.н.е.), Питак са 
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(најстарији представници грчке етичке 

филозофије). 

Платон (427-347. п.н.е.), грчки 

филозоф, основао је Академију, у којој се 

школовао Аристотел. 

Плаут (250-184. п.н.е.), Тит Макције 

Плаут, највећи писац комедија у римској 

књижевности. 
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Тацит (56-117.н.е.), римски говорник, 

правник и сенатор, један од највећих 
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