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Мисленик 27

Приредио: Бане Велимировић

„Колективно несвесно препуно је најдрагоценијих садржаја, типичних ликова и
ситуација. Они се у одређеним животним околностима појављују у виду симбола,
религијских идеја и митских слика.” Карл Густав Јунг

„Чак и кад спавамо радимо на настајању света.” Хераклит
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„Много дугујем унутрашњој самоћи. Тешко ју је примити, али, једном примљена, она
награђује.” Чеслав Милош

„Лаж је душа спектакла.” Федерико Фелини

„Све што можемо да учинимо је да певамо, али да певамо речима које издају.” Семјуел
Бекет

„Нема ничег лошег у патњи, уколико патите с разлогом. Наша револуција није укинула
опасност или смрт. Она их је само учинила вредним.” Херберт Џорџ Велс

„Грађанин је свиња која чезне да умре природном смрћу!” Леон Блоа
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„Срби делују кроз хајдучку акцију или са стегнутим зубима. Без скандирања, псовки и
хистерије. Без самодоказивања, недостојног егзибиционизма и јефтиних политичких
поена. Без суза под упаљеним рефлекторима.” Драгослав Бокан

„Ласно се хвалити, најтеже је бити свој судија.” Иво Андрић

„Андрић је увек је ,нашим младим и талентованим људима’ саветовао да свој циљ
поставе високо. Живот ће се већ сам постарати да стрела падне ниже. Али циљ –
високо.” Владимир Пиштало

„У свету постоји мало тога што можемо да променимо, укључујући и себе саме. И на то
мало ствари на које можемо, утичемо као благим додиривањем бродског кормила: на
први поглед немају никаквог учинка, али на дуге стазе могу да нас одведу до другог
континента.” Саманта Швеблин

„Испостављало се: што је дуже живео на овом свету, све је теже и сложеније било
живети. Чак не толико живети, колико схватити смисао живота.” Чингиз Ајтматов
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„Оно што ме интересује није увек оно што ме се тиче.” Пол Валери

„Нека правда буде задовољена, па макар пропали сви ниткови овог света. То је одважно
начело правно, које стаје на пут свим кривудањима лукавства и насиља.” Имануел Кант

„Људи моћног интелекта никад нису посве сигурни да оно што нас окружује није само
сан.” Сол Белоу

„Специјалност је један од трикова да се спречи мишљење.” Макс Хорхајмер

„Поезија се обраћа свим људима, а стиже до изабраних. Она животари на маргини, а на
маргини живот може бити много садржајнији него у бучном средишту.” Милован
Данојлић
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„Сакрални ред је тиха свакодневица.” Бела Хамваш

„Дијалектика љубави је метафизика светлости.” Платон

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

„Коме ћемо ићи: европском човеку или православном, светосавском Богочовеку? Пођеш
ли првом, претворићеш се у пролазног мољца; пођеш ли другом, претворићеш се у
бесмртног творца.” Свети Јустин Ћелијски

„Само ћу, обично тако, једне случајне зоре, свом неком далеком сунцу златних се очију
вратити.” Мирослав Антић
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