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МИСЛЕНИК 005

Новембар-децембар 2005.

„Мисли и делај неусловљив од претњи пораза или обећања победе. Нема
победе вредније од верности себи у поразу, нити има већег пораза од
издајства себе због победе.”

(Драгош Калајић)

„У последњој фази битке за отаџбину увек се очекује да се појави племство – јер
у племенитим срцима патња народа најсилније гори. Кад ишчезне осећање за
правду и морал, а ужас помути чула, снаге обичних људи брзо пресахну.”
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(Ернст Јингер)

„Шта треба да чини краљ?” питао је Господар Жуте Земље кинеског пастира
кога је срео.

„Управљање државом је као чување коња. Једноставна ствар: држати на
одстојању оно што штети коњима. Ништа више.”

(Scientia sacra)

„Спаси, Господе, народ Твој и спаси мене. Ако не спасеш народ Твој и мој, а
спасеш мене, ја ћу се у Рају осећати као у туђини.”

(Свети владика Николај Велимировић)

„За разлику од противника који своје пријатеље награђују златом, српски
политичари их награђују ордењима и титулама, и увек губе.”

(Слободан Јовановић)
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„Данас су опстале само две праве националне државе: Јапан и Израел.”

(Иља Глазунов)

„Сви Црногорци старе Црне Горе сматрају Милоша Обилића за свог духовног
претка, и не само да мисле о њему и да му се диве већ га и сањају. Кад су чинили
јуначка дела, размишљали су и препирали се да ли би Обилић тако урадио и да
ли су се приближили Обилићу.”

(Јован Цвијић)

„Испод егзистенцијалног нивоа хуманог не налази се животињско, већ
демонско. Ако човек падне с нивоа људске егзистенције, неће постати
животиња, већ демон.”

(Бела Хамваш)
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„Срна је чуло небеске туге.”

(Отац Јустин Поповић)

„Само плитки људи не суде према изгледу. Права мистерија света је оно
видљиво, не невидљиво.”

(Оскар Вајлд)

„Између ништавила и бола, изабраћу бол.”

(Виљем Фокнер)

„Боље је бити вулгарно у праву, него учтиво грешити.”

(Вебстер)
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„И уопште, у овој епохи владавине америчке поткултуре и пећинског
либерализма, ништа тако не одаје припадност човека нижим класама као
познавање скупих сатова и аутомобила.”

(Виктор Пељевин)

„Када укус једном ишчезне, ништа више не може преживети.”

(Е. А. По)

„Не просто лепота, стид ће спасти свет.”

(Андреј Тарковски)

„Романописци који с највише горчине гледају на модерно доба креирају
највишу уметност. Писац својом креацијом тражи компензацију за
безнадежност и беду постојања.”
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(Сол Белоу)

„Добар борац чини ‘што се мора чинити’ и не омета га било која врста
скептицизма.”

(Јулијус Евола)

„Сумња у себе је подмукао непријатељ.”

(Едгар Дега)

„Врлином им се освети. То је света освета, достојна хвале и пријатељства.”

(Урош Предић)

„Бирај само између победе и слома – не између рата и мира. А победи припада

6/7

Мисленик 005

победа жртвовања.”

(Освалд Шпенглер)

„Navigare est necesse, vivere non est necesse.”

„Пловити се мора, живети се не мора.”

(Латинска, римска, пословица)

„Никакво гвожђе не продире у човечје срце с таквом леденом снагом као тачка
стављена у прави час.”

(Исак Бабељ)
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