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Октобар 2005.

„Не морате краља, вратите нам отаџбину!”
(Момо Капор)

„Када буде писана историја овог рата, његов најславнији одељак носиће назив СРБИЈА.”
(Роберт Лесинг, амерички министар спољних послова поткрај Првог светског рата)

„Никада немој посустати у помагању отаџбине.”
(Еурипид)
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„Слатко је и часно за отаџбину мрети.”

(Хорације)

„Не може бити лојалан ни постојан друг појединцу онај који није постојано лојалан син
свог народа. У приватном животу пријатељ је светиња, а у јавном светиња је народ. Ко
се од народа одмеће, на тог се не сме нико ослонити; ко свој народ и све што се њега
тиче омаловажава и грди пред целим светом, тај је кадар за свашта.”
(Јован Ристић)

„Ако се неки народ боји напора и ризика политичког постојања, наћи ће се неки други
народ који ће му смањити те напоре, преузимајући његову заштиту од спољних
непријатеља и тиме политичку владавину. Тада заштитник одређује непријатеља, на
основу вечне повезаности заштите и покорности.”
(Карл Шмит)

„Да би се један народ избавио из декаденције – он мора поново почети своју историју...
Да би се једно почињање поновило, не треба вратити себе уназад, као у нешто из
прошлости, познато и као такво опонашиво, већ треба учинити да то почињање буде још
оригиналније, са свим оним збуњујућим и извесно мрачним што веродостојно почињање
подразумева.”
(Мартин Хајдегер)
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„Свака држава је принуђена да произведе некакву утопију када изгуби везу са митом.”
(Ернст Јингер)

„Циљали смо комунизам, а погодили Русију.”
(Александар Зиновјев)

„Нема благостања у држави где је изгубљен појам греха и стида.”
(Кончаловски, руски историчар)

„У модерној цивилизацији Запада, новац је последња и имбецилна хијерархија која
замењује све друге, новцем уништене.”
(Дрије ла Рошел)

„У данашњем свету непорециво кључне су идеје. Новац нема идеју. А идеје праве новац.”
(Жак Сегал)

„Сви велики покрети у историји потичу из радионице идеја.”
„Новац је као сврака и као ђаво: попио је људима памет и украо им душу.”
(Антонио Грамши)
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„Када громови ударају далеко, интервал времена између бљеска муње који нас обасјава
док стојимо крај прозора и потмуле грмљавине је чудно дуг. У мом посебном случају он је
трајао двадесет година. Глас изгинулих хероја је бљесак муње. У недалекој будућности,
та грмљавина ће можда покренути наше људске душе, с обећањем дивље плодности
покренуће и срце Отаџбине.”
(Јукио Мишима)

„Потребан је велики труд да би све изгледало као да је без труда, с лакоћом.”
(Едгар Дега)

„Потпуно обавештен човек – то је данашњи идеал. А мисао потпуно обавештеног човека
грозна је ствар. Личи на продавницу старудије, све чудовишта и прашина, све далеко
скупље од праве вредности.”
(Оскар Вајлд)

„И све се претвара у прах и пепео под топотом година. Остаје бесмртни сјај духа, и име
коме године не могу ништа.”
(Езра Паунд)

„Звезданог неба и људских лица никад се човек не може нагледати. Гледаш и гледаш –
и све је виђено, а незнано; познато, а ново. Лице, то је цвет на тој биљци која се зове
човек.”
(Иво Андрић)
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„Пријатељство почива на знању, а љубав на вери.”
(Фридрих Ниче)

„Просечне жене знају више о мушкарцима него лепотице.”
(Одри Хепберн)

„Смислио сам и епитаф за мој случај: МНОГО ЈЕ ВИШЕ РАЗУМЕО НЕГО ШТО ЈЕ ЗНАО.”
(Душко Радовић)

„Попунити тужне дане осмехом.”
(Аноним)

„La sua voluntate e nostra pace.”
„Његова воља је наш мир.”
(Данте)
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