Мисленик 11-14

Мисленик (11-14)

„Вечна Традиција је не само суштински део Историје, већ и најдубља суштина самог
човековог бића.” Мигел де Унамуно

„Дубоке воде тихо теку.” Иво Андрић

„Грчка је поштовала мудрост као што је Индија поштовала светост, као што је ренесансна
Италија поштовала уметнички гениј, као што млада Америка поштује економски подухват.
Хероји Грчке нису били свеци или уметници или милионери, већ мудраци. И њени
најпоштованији мудраци нису били теоретичари већ људи који су учинили да њихова
мудрост активно функционише у свету.” Вил Дјурант
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„Огромна је разлика између варваризма који претходи култури и варваризма који долази
после ње!” Фридрих Хегел

„Ко контролише прошлост, контролише и будућност.” Џорџ Орвел

„Тим скученим мозговима трговаца, обузетим искључиво каишарењем и новцем, била је
доступна још само политика, та простачка разонода осредњих духова.” Жорис-Карл
Уисманс

„Ко је у близини власти, у каљузи се као свињче ваља. Власти то знају, а знају да је
поред њих и згодно и удобно, и да базди по греху и да ту светаца не бива. (...) Грешници
су податљиви, савитљиви, образ им не смета. Власт грешнике воли јер се на њима
држи.” Добрило Ненадић

„Величина споменика се смањује како се од њега удаљавамо, а величина човека се
смањује како му се приближавамо.” Сервантес
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„Изостанак бриге о сопственом телу и деловању спољни је знак унутрашњих
капитулација, знак изостанка поверења у вредности човека.” Драгош Калајић

„Баш као што новинарство треба бранити од јаловости неостварених писаца маскираних
у новинаре, књижевност ваља непоколебљиво заштити од претенциозних и површних
новинара.” Владимир Путник

„Зар бити оригиналан не значи на известан начин објављивати осредњост осталих?”
Ернесто Сабато

„Кад се рђав човек прави добрим, онда је најгори.” Латинска изрека

„Привлачност прошлости лежи у томе што је прошлост. Али жене никада не знају када је
завеса спуштена. Увек траже шести чин и чим интересовање за драму престане оне
предлажу да се настави. Када би било по њиховом, свака комедија би имала трагичан
крај, а свака трагедија би кулминирала као фарса.” Оскар Вајлд
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„Шта бих ја била без својих хаљина, украса, костима, јаких парфема, необичности? Била
бих само једна меланхолична жена са нотесом у руци.” Анаис Нин

„У наше животе привлачимо све што имамо у мислима.” Ричард Бах

„Тешко је у овом времену живети и волети, а живот без љубави нема никаквог смисла.
Парадокс у којем се крчкамо и због којег се ствари распадају.” Владан Матијевић

„Лепо је тумарати светом осећајући да он припада храбрима.” Ернст Јингер

„Пишем са скоро несавладивим јадом. И како моје писање постаје забавније,
тако моја несрећа постаје већа.” Хенри Милер

„Није невоља тврдице што пази на свој новац. Сваки паметан човек води рачуна о новцу.
Невоља је у томе што не пије вина и отуда не зна шта је великодушност и шта је то бити
непослушан као птица. Не кошта живот новца — него новац кошта живота. То је први и
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најважнији став филозофије вина.” Бела Хамваш

„Не веровати, то значи мислити само на себе.” Бероња, верни читалац

„Али, ја одлазим.” Франц Кафка, последње речи <
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