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Септембар 2005.

„Постоји само једно знање, једна истина, један закон: Традиција.”

„Традиција није историјска емоција, она је вечити спокој истине.”

(Бела Хамваш)

„Ако у мојим делима има ичега ваљаног – то није моје него потиче од Традиције и
припада Традицији.”
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„Оно што је добро не припада никоме до језику и Традицији.”

(Хорхе Луис Борхес)

„Традицији се увек морамо враћати на нов начин.”

„Традиција се не може наследити. А ако вам је потребна, морате је, господо, стећи
великим трудом.”

(Т. С. Елиот)

„За нас је Традиција победничка и креативна присутност у свету онога што ,није од
овог света’, то јест Духа, схваћеног као сила која је моћнија од било које тек људске
или материјалне.”

(Барон Јулијус Евола)

„Веровање да стални трезор знања човечанства чине само сазнања схватљива
рационалним путем или чак само научно доказива — грешка је која има
катастрофалне последице. Та грешка такође подстиче младе, ,просвећене науком’,
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да одбацују огромна блага спознаја и мудрости које почивају у традицијама свих
древних култура и учења великих религија.”

(Конрад Лоренц)

„Време је заборављање вечног.”

(Рене Генон)

„Имагинација је само облик сећања.”

(Владимир Набоков)

„Сећање на прошлост може произвести опасне интуиције, па етаблирано друштво,
чини се, стрепи пред субверзивним садржајем памћења.”

(Херберт Маркузе)
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„Од онога ко тврди да Бог не постоји глупљи је само онај ко тврди да Бог постоји.”

(Ј. Г. Хаман)

„Лако је научити животињу. Лако је научити простака. Али је тешко научити онога ко
је ненаучен већ постао учитељ другима.”

(Св. Николај Велимировић)

„Кажем вам да ће за сваку празну реч коју рекну људи дати одговор у дан суда. Јер
ћеш се својим речима оправдати, и својим ћеш се речима осудити.”

(Речи Господње, Мт. 12, 36-37)

„У историји света једино је Сједињеним Америчким Државама пошло за руком да скоро
по целокупној површини планете снизе интелигенцију, моралност и квалитет
човека. Ја оптужујем Сједињене Америчке Државе да стално чине злочин против
човечности.”
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(Анри де Монтерлан)

„Да, љубазни пријатељу, време је да се спокојно, смирено прихвати сазнање да је
малограђанштина коначни облик западне цивилизације.”

(Александар Херцен)

„Признајем отворено да мрзим просечност, која ништа не зна о мајсторству и отуда
води лак и глуп живот.”

(Томас Ман)

„Ти светови у једном часу заиста су били истинити, али без корена за Европејца. И нису
светови, него узбуђења, наркотици, у најбољем случају знак немирног и
опустошеног бекства у једном времену које се стропоштало заједно са човеком.”

(Фридрих Гундолф)
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„Плебејац није одређен нискошћу свога положаја, него нискошћу својих осећања.”

(Освалд Шпенглер)

„Функција интелектуалаца, или бар једне врсте интелектуалаца, јесте да иду испред
свакодневних догађаја, да искушају ризичне стазе, да прођу свим могућим путевима
историје. Није страшно ако погреше. Извршили су неопходну мисију одлазећи тамо где
никога нема. Напред, назад или са стране — то нема значаја. Довољно је што су
изашли из стада масе. Будућност је створена од материје различите него што је
садашња. Будућност је створена од оног што ће видети већина и што је предосећала
мањина.”

(Дрије ла Рошел)

„Немам непријатеља: мој непријатељ је моја небудност. Немам оклоп: добра воља и
исправност су мој оклоп. Немам замак: непоколебљиви дух је мој замак.”

(Из самурајског кодекса Бушидо)

„Циркус је акутна форма прикривања бола.”
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(Андреј Кончаловски)

„У тренутку кад се изгуби осећај за средиште, наступа осећај површине.”

(Питагора)
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