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„Оно што заиста волиш нико ти не може одузети. Оно што заиста волиш је твоје
истинско наслеђе. Све остало је отпад.”

(Езра Паунд)

„Човек је оно у шта верује.”

(Антон Павлович Чехов)
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„Отаџбина је оно што нас је све створило. Она је изван свих пролазних,
променљивих устава. Упркос томе што је до те мере разорен и окрњен
многооблични живот у Русији (како данас изгледа), још увек имамо времена да
опстанемо и будемо достојни оних једанаест стотина година наше
неизбрисиве повести.”

(Александар Солжењицин)

„Отаџбина траје општом делотворношћу која је по вредности и датуму изнад
свих личних хтења.”

(Шарл Морас)

„Све док неки народ постоји у сфери политичког, он мора сам – премда само за
крајњи случај – одредити разликовање на пријатеља и непријатеља. У томе
почива суштина његовог политичког постојања. Ако више нема способности
или воље за то разликовање, он престаје да политички постоји. Допусти ли да
му неки странац прописује ко је његов непријатељ и против кога сме да се бори
или не, онда он више није политички слободан народ и подређен је неком
другом политичком систему.”

(Карл Шмит)

2/6

Мисленик 002

„Дух времена нашег је суптилна саблазан наших дана; под том етикетом продаје
се фалсификат прогреса, просвећења, цивилизације, културе. Зато је данас
потребније него икад имати дар за разликовање духова, дар православни, дар
подвижнички, да се човек несаблажњен може пробијати кроз језиви хаос
наше свакидашњице. Духом Вечности треба проверавати дух нашег времена.”

(Отац Јустин Поповић)

„Зашто је српски народ тако горко настрадао? Зато што се одвојио од својих
богоносних отаца и витезова и пошао за безбожницима и јеретицима
европским. Када то знамо, пазимо којим путем треба да идемо убудуће.”

(Свети владика Николај Велимировић)

„Погрешно је мишљење да су демократије млитаве и неборбене. Од древне
Атине, преко јакобинско-наполеоновске Француске, па либералне и
колонијалистичке Енглеске, до империје долара, атомске и напалм-бомбе –
демократски системи су свирепо освајачки и ратоборни.”

(Ђано Акаме)
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„Либерализам и бољшевизам нису две супротности мишљења и деловања већ
су примитивни и напредни облик, почетак и крај истог покрета.”

(Освалд Шпенглер)

„Да у овом великом сукобу од кога зависи судбина света нема других борби до
оних између социјалиста и либерала – његов исход не би био неизвестан, нити
победа сумњива.”

(Дон Хуан Доносо Кортес)

„Сувишно је рећи да се систем где поглавар државе мора извојевати победу
на изборима неукусним саморекламерством и сопственим експонирањем, до
поруке налик нижеразредном глумцу, чини веома чудним обичајем јапанском
народу, одгајаном у уверењу да је ћутање злато, а умереност врлина.”

(Кита Ики)

„Ми Руси имамо две отаџбине: Русију и Европу... Да ли ви, господо, схватате
колико је нама драга Европа, како ми волимо и поштујемо, више него братски,
велике њене народе, и све велико, прекрасно и савршено што су ти народи
извели!? Да ли ви знате до каквих нас суза и грчева у срцу потреса и мучи

4/6

Мисленик 002

судбина те драге и рођене Европе, и како нас плаше мрачни облаци који све
више и више застиру њено небо!?”

(Фјодор Михаилович Достојевски)

„Русији је суђена велика духовна будућност: она мора да реши сва питања о
којима се спори Европа.”

(Петар Чадајев)

„Ми (Немци) имамо апсолутну потребу за договором с Русијом, за новим
заједничким програмом, који не допушта у Русији никакву енглеску надмоћ. И
никакву америчку будућност.”

(Фридрих Ниче)

„Ако је човек господин, онда довољно зна; ако није господин, онда је све што зна
лоше по њега.”

„Данас свет зна цену свега, а не зна вредност ничега.”
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(Оскар Вајлд)
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