Мисленик 009

МИСЛЕНИК 009

Јун 2006.

„Варате се, господо. Традиција — то није историја, него метафизика. Дух.”

(Богдан Десница)

„Слава већине хероја је у њиховом паду. Они су унапред урачунали трагику.”

(Бела Хамваш)
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„Боље је бити мртви лав него живи пас. У меморији потомства врли пример је
моћнији и плодотворнији од живота који га је извео у овој арени универзума.”

(Драгош Калајић)

„Зар је брига таквог човека што неко према њему истура свој отмени,
господствени и надмоћни презир? Човеку који стида нема — ништа се не
може!”

(Добрило Ненадић)

„Здрава нада полази од воље као стрела од лука.”

(Хосе Ортега и Гасет)

„Свет пати од недостатка вере у трансценденталну истину.”

(Ренувије)
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„Неко је лепо рекао да се велики светски догађаји дешавају у мозгу. Исто тако
се велики светски греси дешавају у мозгу, и једино у мозгу.”

(Оскар Вајлд)

„Наше доба је доба интелектуалне организације политичких мржњи. Биће то
један од његових великих наслова у моралној историји човечанства.”

(Жилијен Бенда)

„Чим у Европи било какво начело покуша да апсолутно загосподари, увек
наилази на отпор који се рађа из дубина животних дамара.”

(Гизо, Франсоа Пјер Гијом)

„Америка је постала опасна и неконтролисана сила чија политика се своди на
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девизу: пољуби ме у стражњицу или ћу ти разбити главу.”

(Харолд Пинтер)

„Да је проповедницима ,интернационализма’ заиста стало до слоге народа,
они би у свим школама Европе и Америке наставу историје почињали
предавањима о индоевропском, аријском прајединству свих европских народа.
Сва поколења историју Европе започињу лекцијама о Старој Грчкој и Риму,
дакле од краја уместо од почетка велике сеобе индоевропских народа из
њихове првобитне арктичке прадомовине, где су били један јединствени
народ.”

(Иља Глазунов)

„Русија је једина земља на свету која се граничи са Богом.”

(Рајнер Марија Рилке)

„Чудновато, копија Запада коју смо ми режирали била је у извесном смислу
истинитија од узора. А поготово драматичнија... Када се све узме у обзир, наш
оперетски Запад је имао своју веродостојност.”
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(Андреј Макин)

„У нашем веку непатвореност осећања проверава се на ивици, крај понора, у
иследниковом кабинету, у пустари.”

(Вјачеслав Иванов)

„Сви људи се плаше. Сви. Онај који се не плаши није нормалан; то нема никакве
везе са храброшћу.”

(Жан Пол Сартр)

“Веровао сам да учим како да живим, а учио сам како да умрем.”

(Клод Симон)
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„Да ли је заиста цео наш живот само низ анонимних крикова у пустињи
индиферентних звезда?”

(Ернесто Сабато)

„Живот је оно што нам се догађа док смо обузети другим плановима.”

(Антони де Мело)

„Ништа не пружа такав осећај вечности као глупост.”

(Одон фон Хорват)

„Присуствовали смо самоубиству филозофије.”

(Енцо Паћи)
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„Роман је књижевни облик који најбоље помаже на путевима осмишљавања
наших живота и при оријентацијама у свету, што и јесте битна сврха
књижевности.”

(Френк Кермоди)

„Бити писац је стање, не професија.”

(Дени Тилинак)

„Изгледа да, ипак, све мора до краја да пропадне, да би све поново било
створено.”

(Вељко из Гроцке, продавац на Земунској пијаци)
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