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ТЕФ ТЕ РИ 
Све ска А 

(1765–1770)

А 26 Жа ло сне при ли ке у ко ји ма да нас жи ве ма гар ци мо жда ду гу ју са мо ша ша вој 
иде ји не ког не про ми шље ног чо ве ка: он је крив за то што су ма гар ци по ста ли и што ће 
до ве ка оста ти нај бед ни је жи во ти ње, јер мно ги се ма зга ри пре ма сво јим шти ће ни ци ма 
од но се та ко гро зно за то што су то ма гар ци, а не за то што су тро ме и спо ре жи во ти ње.

А 29 Су је вер је обич них љу ди по ти че од ра не и су ви ше рев но сне ве ро на у ке: та мо 
они чу ју за тај не, чу да и де ла ђа во ло ва, па по ми сле да се та кве ства ри мо гу до го ди ти 
сву да и у све му. Но, кад би им се нај пре по ка за ла при ро да, тад би они све што је у ре-
ли ги ји нат при род но и та јан стве но пре гле да ли са стра хо по што ва њем, док сад то сма-
тра ју не чим са свим обич ним, па им ни је чуд но кад им не ко ка же да је да нас шест ан ђе ла 
пре шло ули цу. А ни сли ке у Би бли ји не ва ља ју за де цу. 

А 32 На ви ку би смо мо гли на зва ти мо рал ним тре њем, оним због че га дух не може 
ла ко да пре ђе пре ко не ких ства ри не го се спа ја с њи ма, па по сле те шко мо же да се одвоји.

А 35 Че твр тог ју ла 1765, док су се на не бу сва ки час сме њи ва ли сун це и обла ци, 
ле жао сам у кре ве ту с књи гом и са свим ја сно ра за зна вао сло ва, да би се ру ка ко ја је 
др жа ла књи гу из не на да окре ну ла а да ја при том ни шта ни сам осе тио; и ка ко је тад све-
тлост ма ло осла би ла, за кљу чио сам да је то си гур но не ки ве лик облак за кло нио сун це 
и све ми је из гле да ло тмур но, по што је све тлост у со би и да ље би ла не про ме ње на. 
На ши за кључ ци че сто уме ју да бу ду та кви: раз ло ге тра жи мо у да љи ни, а они су че сто 
са свим бли зу, у на ма са ми ма. 

А 53 Смрт је не про мен љи ва ве ли чи на – са мо је бол про мен љи ва, и он мо же да 
ра сте у бес ко нач ност. То би мо ра ли да при зна ју они ко ји за го ва ра ју му че ње, јер у про-
тив ном му че уза луд; је ди но што је код мно гих бол не што нај ве ће, ве ће и од смр ти. 

А 82 Дан те Али ги је ри у сво јој Ко ме ди ји Вер ги ли ја, с ве ли ким по што ва њем, на-
зи ва сво јим учи те љем, а ипак га је, ка ко је то при ме тио го спо дин Мај нхард,1 та ко 
ло ше ис ко ри стио – ја сан до каз за то да су пе сни ке из ста ри не и та да хва ли ли а да 
ни су зна ли за што то чи не; то што их хва ли мо а ра ди мо дру га чи је, то по што ва ње пре-
ма пе сни ци ма ко је не раз у ме мо а ко је ипак же ли мо да до стиг не мо, то је из вор на ших 
ло ших спи са. 

1 Јо хан Ни ко ла ус Мај нхард (Ме ин хард, 1727–1767), пи сац и пре во ди лац из Ер фур та; глав но де ло, 
на ко је Лих тен берг ов де ми сли и у ком се по ми њу Дан те и Вер ги ли је, но си на слов Огле ди о ка рак-
те ру и де ли ма нај бо љих ита ли јан ских пе сни ка (1763–1764). – Све на по ме не: Алек сан дра Ба ја зе тов.
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А 84  Код зло чи на је оно што свет на зи ва зло чи ном рет ко оно што за вре ђу је ка зну; 
тре ба по гле да ти онај ду ги низ по сту па ка ко ји се, та ко ре ћи с ко ре ни ма, про те же и сеже 
у наш жи вот и по тра жи ти рад њу ко ја је нај ви ше за ви си ла од на ше во ље и ко ју смо нај-
лак ше мо гли из бе ћи. 

А 85  Гре ши мо у обра зо ва њу ти ме што с не ким на у ка ма пре ра но по чи ње мо, па оне 
та ко ре ћи на кри во сра ста ју с на шим ра зу мом и та ко пре пре чу ју пут ка но вом. Мо жда 
се ду шев не мо ћи мо гу оја ча ти и ако их не при ме ни мо на не ку на у ку. 

А 86 Ако се људ ски род и да ље бу де ова ко раз мно жа вао, мо ра ће мо да има мо 
ви ше не го два или три име на ка ко не би до шло до збр ке; де ца пра вих кур ви до но се 
но ва име на, што је још јед на од њи хо вих пред но сти.

А 114  Спор око зна че ња и бив ство ва ња, ко ји је у ре ли ги ји то ли ко зла на нео, мо-
жда је мо гао би ти ко ри сни ји да се во дио око не ког дру гог пи та ња, јер то што ве ру је мо 
да не ке ства ри за и ста је су оно што зна че је дан је од нај ве ћих из во ра на ше не сре ће. 

А 125 Сно ви нас че сто до во де у при ли ке и зго де у ко ји ма се буд ни не би смо та ко 
ла ко на шли, или нам пре до ча ва ју не во ље ко је смо мо жда пот це њи ва ли као бе зна чај не 
и да ле ке, па смо се упра во сто га с вре ме ном у њих и упле ли. За то због сна че сто ме ња-
мо од лу ку, за то он че сто мо же бо ље да учвр сти наш мо рал ни те мељ не го сва уче ња 
ко ја иду за о би ла зним пу тем пре ко ср ца. 

А 139 Му шкар ци ма мо же мо да за хва ли мо за та ко број не и чу де сне тво ре ви не у 
пе сни штву ко ји ма је сви ма из вор на гон за опло ђа ва ње – сви они иде а ли о де вој ка ма, 
и то ме слич но. Ште та што ва тре не де вој ке о ле пим мом ци ма не сме ју да пи шу она ко 
ка ко би си гур но мо гле, да је то са мо до зво ље но. За то му шку ле по ту још ни су при ка-
за ле оне ру ке ко је би је ди не мо гле да их при ка жу ва тре но. Оно ду хов но што два оча-
ра на ока ви де у те лу ко је их је оча ра ло де вој ке у му шком те лу ве ро ват но ви де са свим 
дру га чи је не го мла ди ћи у де во јач ком. 

Све ска B 
(1768–1771)

B 1 Кад год је мо рао да упо тре би ра зум, осе ћао се као не ко ко стал но ко ри сти 
де сну ру ку, а он да не што тре ба да ура ди ле вом. 

B 3 Ни за шта ни је имао апе тит, а ипак је про бао од све га.

B 21  Све ти на упро па шта ва се бе због пу ти ко ја жу ди ми мо ду ха, а уче њак због 
ду ха ко ји су ви ше жу ди про тив те ла. 

B 66 Па ра лак са, је дан при мер за њу ко ји и са ми мо же мо да опа зи мо: уве че, кад 
не бо бу де зве зда но, по ди ћи ли це та ко да бу де у го то во хо ри зон тал ном по ло жа ју, за-
жму ри ти на јед но око и ви де ти ко ја зве зда до ди ру је врх но са, по том за жму ри ти на 
дру го, па ви де ти ко је су зве зде ко је је ви де ло оно пр во око сад пре кри ве не носoм; лук 
нај ве ће кру жни це из ме ђу те две зве зде је сте па ра лак са но сног вр ха, и она код ма лих 
но се ва из но си је два не што из над 90°, а код ве ли ких ни кад ма ње од 40°. 
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B 78 Сва ки чо век има и сво ју мо рал ну по за ди ну, ко ју не по ка зу је без ну жде и ко ју 
што ду же мо же да по кри ва пан та ло на ма при стој но сти. 

B 85 Уоп ште не бих же лео да бу дем не ко ко ће Не мач ком вла да ти она ко ап со лут-
но ка ко вла дам сво јим рад ним сто лом: си гур но бих са мо оба рао ма сти о ни це и сре ђи-
ва њем унео још ве ћу збр ку. 

B 112  Пре ра стао је сво ју би бли о те ку она ко ка ко чо век из ра сте из пр слу ка. Уоп ште, 
би бли о те ке ду ши мо гу би ти пре те сне и пре ши ро ке.

B 123  Чуд но је то с људ ским по но сом, не дâ се та ко ла ко су зби ти, и је два што смо 
за кр пи ли јед ну ру пу, он већ ви ри из дру ге, ми по тр чи мо та мо, а он је већ код тре ће, 
и та ко да ље. 

B 129  Два су на чи на да се жи вот про ду жи. Пр ви је да се тач ка на ко јој се ра ђа мо и 
тач ка на ко јој уми ре мо уда ље јед на од дру ге, па да се пут из ме ђу њих про ду жи; а ка ко 
би се тај пут про ду жио из ми шље не су то ли ке ма ши не и ства ри да не ко ко их види са ме 
за се бе ни кад не би по ми слио да оне слу же то ме да се не ки пут про ду жи; не ки ле ка ри су 
ту мно го то га учи ни ли. Дру га мо гућ ност је да се иде спо ри је, а да се оне две тач ке оста ве 
та мо где их је бог хтео, и то је не што за фи ло зо фе: на и ме, они су схва ти ли да је нај бо ље 
да се иде та ко ре ћи бо та ни чар ски, цик цак, да ов де по ку ша те пре ско чи ти ја рак, а да та мо 
на чи сти ни, и кад ни ко не ви ди, по ку ша те на пра ви ти ко лут пре ко гла ве, и та ко да ље. 

B 143  По не кад и по осам да на не иза ђем из ку ће и са свим ми је до бро, а кад би ми 
не ко на ре дио исти то ли ки кућ ни при твор, од мах бих се раз бо лео. Кад ужи ва мо сло-
бо ду, тад се с ла ко ћом кре ће мо укруг, а кад су нам ми сли спу та не, тад и оне ко је су 
до зво ље не из ла зе бо ја жљи во. 

B 192  Зва ли су га по лу гла ви, али не због не ког на ро чи тог по ло жа ја или об ли ка гла-
ве, већ због оног не ви дљи вог би ћа ко је му, ка ко ве ћи на љу ди ми сли, оби та ва у гла ви. 

B 217 По што већ ни оцу при ли ком опло ђа ва ња ни је ус пео, по сле се ни је дан ба кро-
ре зац ни је усу дио да оку ша сре ћу с њим. 

B 240 Ко је? – То сам са мо ја. – Ох, па и то је већ су ви шно. 

B 279  Има то ли ко по год но сти у то ме што мо же мо да на у чи мо да са ми се бе про-
ве ра ва мо и под у ча ва мо, а ни је ни она ко опа сно као кад се са ми бри је мо; у од ре ђе ној 
до би сва ко би то мо рао да на у чи, ма кар и са мо из стра ха да ће јед ног да на па сти шака 
ло шем бер бе ри ну. 

B 295 При бе ле жио сам мно штво ма лих ми сли и ски ца, али они сад не че ка ју то ли ко 
по след њу ру ку ко ли ко не ко ли ко сун ча них тре ну та ка ка ко би про кли ја ле.

B 340 За те као сам га у со би ка ко сто ји с пан та ло на ма спу ште ним до ко ле на и с но-
жем у де сној ру ци; сва ко ко би га та ко за те као по ми слио би да хо ће да се ка стри ра, а он 
је пан та ло не ко је су му упра во би ле пу кле ухва тио ду гим ка на пом ко ји је хтео да од се че. 

B 344 Је дан мој при ја тељ де лио је те ло на три спра та: гла ву, пр са и тр бух, и че сто 
би по же лео да се го спо да ри гор њег и го спо да ри до њег спра та ма ло бо ље сла жу. 

B 359 Дра ги бог нас си гур но мно го во ли ако нам увек до ла зи по та ко ло шем вре мену.
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Све ска C 
(1772–1773)

C 5 Јед на се се стра ма ши ла ве ла, дру га шли ца.

C 6  Леј ди Хил, опа ти ца ен гле ског са мо ста на у Ли са бо ну, има ла је 23 го ди не кад 
је от пу то ва ла у Ир ску, пре у зе ла на след ство и вра ти ла се у са мо стан. Ба ре ти2 сма тра 
да се не сме пре пу сти ти за бо ра ву то да је та ква вр ли на по сто ја ла у гру ди ма јед не же не. 
А ја ми слим да та ква де ла тре ба жи го са ти она ко же сто ко и по спрд но ка ко то са мо пре-
зир, по ру га и гну ша ње мо гу. 

C 22 Нов чић од три гро ша увек је бо љи од су зе.

C 37 Је сте, ча сне се стре ни су са мо по ло жи ле за кле тву на стро гу чед ност, не го 
на про зо ри ма има ју и ја ке шип ке.

[Одговор:] Ох, кроз за кле тву би смо се не ка ко већ про би ли, кад би смо са мо шип ке 
са вла да ли. 

C 87 От ка ко сви чи та ју кри ти чар ске шкра бо ти не, до ви тљи вост је по ста ла ме ри ло 
ко јим се оце њу је ко ли ко ко уоп ште вре ди као чо век. 

C 101 Дај мо јим до брим на ме ра ма сна ге – та би мол ба мо гла ста ја ти и у Оче на шу.

C 148 Ми про те стан ти убе ђе ни смо да, што се ве ре ти че, сад жи ви мо у ве о ма про-
све ће ним вре ме ни ма. Но, шта ако би се сад по ја вио не ки но ви Лу тер? Мо жда би на ша 
вре ме на тад ва жи ла као мрач на. Пре би се ве тар мо гао пре о кре ну ти или за у ста ви ти 
не го што би се чо ве ко ва убе ђе ња мо гла ве за ти за не што чвр сто. 

C 166 Јед ном сам у Ха но ве ру био сме штен та ко да ми је про зор гле дао на уску 
ули чи цу ко ја је спа ја ла две ве ли ке. Би ло је ве о ма при јат но гле да ти ка ко љу ди ме ња ју 
из раз ли ца чим за ђу у ту ма ле ну ули цу, где ми сле да их ма ње љу ди ви ди, па би је дан 
за стао да пи ша, дру ги да под ве же ча ра пе, је дан би се по тај но сме јао, дру ги би од ма хи-
вао гла вом. Де вој ке би с осмеј ком на усна ма ми сли ле на прет ход ну ноћ и до те ри ва ле 
тра ке за сле де ће осва ја ње на глав ној ули ци. 

C 206 Пре о бра ћа ње зло чи на ца пред по гу бље ње до не кле се мо же упо ре ди ти с 
то вље њем: ду хов но их под го ји те, а по том им пре ре же те гр кљан ка ко се ви ше ни кад 
не би од мет ну ли. 

C 247 Пи таш ме, при ја те љу, шта је бо ље: да те гло ђе зла са вест или да мир но ви сиш 
на ве ша ли ма! 

C 273 Ин диј ци Вр хов но би ће зо ву „Па на дад“ или „Не по мич ни“ јер и са ми во ле да 
лен ча ре. 

2 Ђу зе пе Мар кан то нио Ба ре ти (Ba ret ti, 1719–1789), ита ли јан ски пи сац, пу то пи сац и књи жев ни 
кри ти чар, од 1751. жи вео у Лон до ну, где је и умро. Лих тен берг је по зна вао ње гов дво том ни пу то-
пис Пу то ва ња из Лон до на за Ђе но ву, пре ко Ен гле ске, Пор ту га ла, Шпа ни је и Фран цу ске, у пре во ду на 
не мач ки.
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C 324 Глав но пра ви ло за пи сце, а на ро чи то за оне ко ји же ле да опи су ју сво ја 
осе ћа ња, гла си да ни ка ко не сме ју ве ро ва ти да већ сам тај чин ука зу је на не ки на ро-
чит при род ни дар. Дру ги то исто мо жда чи не јед на ко до бро ко ли ко и ти. Је ди но што 
они око то га не ди жу то ли ко бу ке, по што им се чи ни да је глу по об ја вљи ва ти та кве 
ства ри.

Све ска D 
(1773–1775)

D 21 То што су на ши пре ци, у сво јој про сто ду шно сти, то ли ко зна ча ја при да ва ли 
бож јем су ду и што су то ли ко др жа ли до чу де сних до ка за не ви но сти сва ка ко им се 
мо же опро сти ти: њи хо во је вре ме би ло до вољ но пре фи ње но да ви ше не ма ри за 
про ро чан ства, али опет и не до вољ но пре фи ње но да би схва ти ло ка ко је же ља да бог 
учи ни да не вин чо век нео пр љен мо же др жа ти ужа ре но гво жђе не спо ји ва с ње го вом 
му дро шћу. То је за па ло на шем вре ме ну. Да нас се већ и не ки фи ло зо фи по чи њу пре-
тва ра ти да ми сле ка ко је бо гу, у ње го вој му дро сти и ве ли чи ни, мр ско да се уоп ште 
ба ви све том. 

D 45 Мно го то га на на шем те лу не би нам из гле да ло та ко свињ ски и раз врат но 
да нам ни је плем ства у гла ва ма. 

D 125  Она ко ша ша во ка ко то мо ра из гле да ти ра ку кад ви ди чо ве ка да иде уна пред. 

D 139 Да нас три по ен те и јед на лаж већ чи не пи сца. 

D 143 Гроб је још увек нај бо ља утвр да про тив бу ра суд би не. 

D 153 Као сва ком ве ли ком бр бљи вом фи ло зо фу, ни је му то ли ко ста ло до исти не 
ко ли ко до то га ка ко му зву чи про за.

D 175 На пи сао је осам књи га. Бо ље да је за са дио осам др ве та или да је за чео 
осмо ро де це. 

D 274 Бог је чо ве ка ство рио по свом ли ку, ка же Би бли ја, а фи ло зо фи ра де упра во 
обр ну то, ства ра ју бо га по соп стве ном. 

D 423 Ја уоп ште не знам шта ви, љу ди, хо ће те. Ме ни ни нај ма ње ни је ста ло до тога 
да бу дем ве лик чо век, а то ли ко сте ма кар мо гли да ме пи та те. Та зар ми сли те да тре ба 
има ти ла вов ску сна гу да би се гре шни ку би чем рас па ли ло по ле ђи ма? Не мо рам би ти 
ве лик чо век да бих не ком ре као исти ну, и сре ћа на ша што и по след њи бед ник сме да 
ка же исти ну. 

D 399 Кад се су да ре књи га и гла ва и за чу је се шу паљ звук, да ли је то ствар но због 
књи ге? 

D 404 Не ка да су се ко ме те и по лар не све тло сти по сма тра ле да би се за до во љи ле 
дру ге по тре бе; та да је по сма тра ча во ди ло су је вер је, са да га во де ам би ци ја и зна ти же ља. 

D 451 Тај је чо век био то ли ко раз бо рит да ви ше ни за шта на овом све ту ни је ва љао. 
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D 617 Пре да јем вам ову књи жи цу, али за то да би сте њом као огле да лом по гле да ли 
у се бе, а не да би сте њо ме као лор ње том гле да ли дру ге. 

D 632 Сва ка књи га би мо гла да по не се на слов От при ли ке све што мо гу. 

Све ска Е 
(1775–1776)

E 46 Тр гов ци има ју свој wa ste-bo ok (Su del buch, Klit ter buch) у ко ји сва ко днев но 
упи су ју шта је ку пље но, а шта про да то, ка ко стиг ну, без ре да; по том све то уно се сре-
ђе ни је у књи гу-днев ник, а ода тле у led ger at do u ble en tran ce, по узо ру на ита ли јан ске 
ра чун ске књи ге. У по след њој књи зи се на во ди удео сва ког по на о соб, и De bi to ra (ду-
жни ка) и Cre di to ra (по ве ре ни ка). 

И на уч ни ци би мо гли да усво је тај при ступ: нај пре да во де књи гу у ко ју ће упи си ва ти 
све што ви де, оно на шта им иде је скре ћу па жњу, а он да да бе ле шке пре пи су ју у дру гу 
књи гу, у ко јој би би ле бо ље раз вр ста не и рас по де ље не; на по кон, у led ger-у би ме ђу њи ма 
мо гла да се ус по ста ви ве за, а као по сле ди ца по ве зи ва ња, и те ма би би ла об ра ђе на 
пре глед ни је. 

Е 61 Жи во ти ња ко ја се да ви у су зи. 

Е 63 Ни ко не ужи ва ве ћи ду шев ни мир не го онај што не ма ми шље ње. 

Е 93 Соп стве ни стас му се ке зи у брк. 

E 139 Не бле бе ћи те ви ше, шта би сте ви још? Кад ни фик сне зве зде ни су фик сне, 
ка ко он да мо же те да ка же те да је све исти ни то за и ста исти ни то? 

Е 140 Из љу ба ви пре ма отаџ би ни пи шу ства ри због ко јих се дру ги на шој дра гој 
отаџ би ни сме ју. 

Е 144 Ја сам у Ен гле ску у ства ри оти шао да бих на у чио да пи шем на не мач ком. 

Е 163 Ен глез већ и за сам звук ре чи li berty чи ни ко ли ко мно ги че стит чо век у Не-
мач кој за са му ствар сло бо де. 

Е 171 Ја још од 1764. не ве ру јем да про тив ни ка мо же те убе ди ти штам па ним раз ло-
зи ма. Но, ни сам се ја за то ни хва тао пе ра, не го са мо да бих их љу тио и да бих љу ди ма 
на на шој стра ни дао хра бро сти и сна ге, али и да бих оним дру гим дао на зна ње да нас 
ни су убе ди ли. 

Е 190 Ни ко ни је уо бра же ни ји од оних ко ји сли ка ју сво ја осе ћа ња, на ро чи то ако 
су вич ни про зи. 

Е 213 Кад би љу ди из не на да по ста ли вр ли, хи ља де би умр ле од гла ди. 

Е 286 Има љу ди ко ји ми сле да је све што се ра ди озбиљ на ли ца од мах и ра зум но. 

Е 316 Ре ци те, по сто ји ли, осим Не мач ке, још јед на зе мља у ко јој љу ди пре на у че 
да на би ра ју нос не го да га бри шу? 
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Е 358 Ве руј те ми сло бод но, ако се не ко пра ви ло из при ро де са сто ји од три ре чи, 
јед на од њих си гур но је од јек с ка те дре. 

Е 385 Ка ко иде?, пи та слеп кља стог. – Па, као што ви ди те, од го ва ра кља сти. 

Све ска F 
(1776–1779)

F 6 Асо ци ја ци ја: ду го трај на сре ћа с вре ме ном се ква ри. 

F 95 Знао сам љу де ко ји су пи ли у по та ји а јав но би ли пи ја ни. 

F 112 Књи га је огле да ло: ако мај мун гле да у њу, не мо же му апо стол уз вра ти ти по глед. 

F 113 Та мо где се ви де са мо би бли о фи ли и где се у све му ви ди са мо оно што се 
већ зна.

F 160 Код мо зга ни је ва жна са мо ве ли чи на, не го и фи но ћа и спе ци фич на те жи на. 

F 173 Ко нач но до те ра ти не ко де ло, то зна чи спа ли ти га. 

F 245 Не ка име на тре ба ло би да сто је на свим ве ша ли ма овог све та. 

F 319 Кад би зе мље до би ја ле име пре ма пр вој ре чи ко ја се у њој чу је, Ен гле ска би 
се зва ла damn it. 

F 326 Истин ско, не хи ње но не по ве ре ње пре ма чо ве ко вим мо ћи ма на свим по љи ма 
нај по у зда ни ји је знак сна жног ду ха. 

F 342 У до ба кад је вре ме још би ло го ло бра до.

F 404 Да кле, тре ба ло би ба кљом исти не осве тља ва ти а ни ком не опр љи ти бра ду. 

F 412 У Не мач кој са свим си гур но има ви ше пи са ца не го што их је по треб но на сва 
че ти ри кон ти нен та. 

F 447 Сум ња не мо ра да бу де ни шта ви ше од буд но сти, ина че мо же би ти опа сна. 

F 561 Спо ном ко ја је тре ба ло да им спо ји ср ца за да ви ли су свој мир. 

F 575 Још увек се го во ри о ду ши, као што се и о та ли ри ма го во ри иа ко се та ли ри 
одав но ви ше не ку ју. 

F 674 Ште та што ни је грех пи ти во ду, уз вик ну је дан Ита ли јан, ка ко би смо је тад 
ра до пи ли! 

F 681 У мо јој ви зи ји ге не ра ла Ли ја (Lee), ду пло Е има ви ше уде ла не го сва ње го ва 
зло де ла за ко ја сам чуо.

F 751 На ши пе сни ци си гур но до би ја ју хва ле ко ли ко и ен гле ски, са мо што су љу ди 
ко ји их хва ле бе зна чај ни. 

F 765 Кад би ум, не бе ско де те, смео да су ди о ле по ти, бо лест би би ла је ди но ру жно 
што по сто ји. 
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F 779 Има љу ди ко ји не мо гу да ви де крв и љу ди ко ји не мо гу да ви де мач, а не ке, 
опет, за свр би већ и кад се ва шке са мо по ме ну. 

F 781 Јед на од глав них по год но сти бра ка је сте то што го ста ког не под но си те 
мо же те да по ша ље те су пру зи. 

F 782 За и ста је нео бич но, и увек бих се то ме на сме шио, што Ла фа тер3 код но са 
на ших да на шњих пи са ца ви ди ви ше не го сав раз бо рит свет у њи хо вим спи си ма. 

F 844 Сло ва на родâ без број на су, а Ен гле зу је ње го во „th“ са став ни део би ћа: не 
мо же се из го во ри ти баш као што се ни би ће не мо же опо на ша ти. 

F 876 То ли ко сам че сто и с та квим убе ђе њем твр дио да онај ко хо ће да га по том ци 
во ле мо ра да на ву че на се бе мр жњу са вре ме ни ка да сам осе тио по рив да опањ ка вам све. 

F 998 Код мно гих де ла јед ног чу ве ног чо ве ка ви ше бих во лео да про чи там оно 
што је пре цр тао не го оно што је оста вио. 

F 999 По у ку ће те у све ту на ћи че шће не го уте ху. 

F 1031 Не ки не ва ља ли љу ди твр ди ли су да, баш као што ми ше ва не ма та мо где 
не ма ма ча ка, ни оп сед ну тих не ма где не ма ис те ри ва ча ђа во ла. 

F 1179 Кад ули цом про ла зи ка кав по зна ник, че сто се уда љим од про зо ра, не то ли ко 
да бих ње му уште део труд да ми се по кло ни ко ли ко да бих се би уште део не при ли ку 
кад ви дим да ми се не кла ња. 

Све ска G 
(1779–1784)

G 17 Оно што се на зи ва до брим по зна ва њем љу ди че сто је са мо од раз, сли ка 
на ших соп стве них сла бо сти ко је пре по зна је мо код дру гих. 

G 33 Ни је ли чуд но што пу бли ку ко ја нас хва ли увек сма тра мо за ком пе тент ног су-
ди ју, али је, чим поч не да нас ку ди, про гла ша ва мо за не спо соб ну да су ди о де ли ма ду ха? 

G 75 Ка ко би чо век био сре ћан кад би се ту ђим по сло ви ма ба вио оно ли ко ма ло 
ко ли ко сво јим.

G 107 Ни на шта дру го са ти ра ни је мо гла да се об ру ши та ко успе шно као на гро зне 
пре во де ка кви се пра ве у на ше вре ме. Не мач ки уче ња ци ве ћи ном су ту ма чи до ко ли-
ча ра и по сред ни ци књи жâрâ. Твр де да пре во де ка ко би ко ри сна са зна ња по ста ла 
до ступ на сви ма, и та ко са зна ња по ста ју све оп ште, али не и ко ри сно до бро. Ве чи то 
при ку пља ти сред ства а не до сти ћи крај њи циљ! За па њу ју ће је ко ли ко уче них љу ди у 
Не мач кој ску пља зна ње са мо да би га по ка зи ва ло. 

3 Јо хан Ка спар Ла фа тер (La va ter, 1741–1801), све ште ник, пи сац и фи ло зоф из Швај цар ске, по знат 
по Фи зи ог но мат ским фраг мен ти ма за бо ље по зна ва ње чо ве ка и ве ће чо ве ко љу бље (1775–1778), око 
ко јих су се во ди ле бур не по ле ми ке.
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G 128 Го то во сви на ши пи сци па те од сла бо сти да се обра зу ју на дру гим спи си ма 
и са мо их спа ја ју. Ја сам тај ме тод на звао gra dus ad Par nas sum. Пре не го што о не чем 
по раз ми сле, они узму па о то ме про чи та ју не што, и та ко се на кра ју сва њи хо ва на у ка 
сво ди на по зна ва ње оног што су дру ги зна ли. 

G 150 Пр ва књи га ко ју би на све ту тре ба ло за бра ни ти би ла би по пис за бра ње них 
књи га. 

G 167 Чо ве ко ва ко жа је тло на ком ра сте ко са; чу ди ме са мо што још ни је про на ђе но 
сред ство да се на њој по се је ву на, ка ко би се љу ди мо гли стри ћи.

G 173 У нај ве ћа от кри ћа ко ја је чо ве ков ум у но ви је вре ме из не дрио спа да, по мом 
ми шље њу, уме ће да се су ди о не про чи та ним књи га ма. 

G 183 Пр ви Аме ри ка нац ко ји је от крио Ко лум ба от крио је не што стра шно. 

G 228 Ако би сва ко са ку пио све до бре иде је ко је су му у жи во ту па ле на па мет, из 
то га би мо гло да про ис тек не из у зет но де ло. Сва ко је ге ни је бар јед ном го ди шње. Та ко-
зва ним пра вим ге ни ји ма иде је са мо на до ла зе че шће. По то ме се ви ди ко ли ко је ва жно 
бе ле жи ти све.

Све ска H 
(1784–1788)

H 5 Пле ме ни та јед но став ност у де ли ма при ро де по че сто је по сле ди ца пле ме-
ни те крат ко ви до сти оног ко је по сма тра. 

H 8 Но ћу сам се че сто сме јао иде ја ма ко је су ми се да њу чи ни ле зло че сте или 
чак без бо жне. 

H 23 Та мо где су не кад би ле гра ни це на у ке сад је ње на сре ди на. 

H 24 Нај о па сни је не и сти не је су оне исти не ко је су са мо уме ре но из об ли че не. 

H 31 Ко је за љу бљен у се бе има ма кар ту пред ност да не мо ра да ра чу на с мно го 
су пар ни ка.

H 83 Чак и ако по не кад не ко бу де са хра њен жив, опет зе мљом хо де сто ти не оних 
ко ји су мр тви. 

H 97 Има при ме ра љу ди ко ји су у мај чи ној утро би про ве ли 44 го ди не, па на кра ју 
опет ни шта ни је ис па ло од њих. 

H 98 Ако ни по че му дру гом, он да по об у хват но сти пра во су ђа ви ди мо да код 
чо ве ка има ма ло то га на ро чи тог. 

H 128 Са свим до бро мо гу да за ми слим вре ме у ком ће пој мо ви на ше ве ре би ти 
јед на ко нео бич ни ко ли ко је то у на ше вре ме дух ви те штва. 
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H 157 Зна че ње ре чи „бо го слу же ње“ тре ба ло би из ме ни ти та ко да се она ви ше не 
од но си на од ла зак у цр кву не го са мо на до бра де ла. 

H 159 Ако тре ба да се до пад не мно штву, ре ли ги ја мо ра има ти по не што од ha ut goût 
су је вер ја. 

Све ска са злат ним ко ри ца ма 
(1789–1790)

80 Чак и да се ро ди још је дан ме си ја, те шко да би мо гао да учи ни то ли ко до брог 
ко ли ко је учи ни ло штам па ње књи ге. 

Све ска Ј 
(1789–1793)

Ј 59 Нај сла би ји је чо век ко ји се по во ди за стра сти ма, и те ле сним и ду шев ним, 
ми слим ту на кур ва ра и вер ског фа на ти ка, оног ко ји блуд ни чи са же на ма и оног ко ји 
блуд ни чи са ре ли ги јом. Не ка Бог са чу ва све љу де од кра ља или ми ни стра ко ји се та ко 
про кур ва ју. И не ка та квог кра ља или ми ни стра спа се од ра зум них по да ни ка.

Ј 168 Д. по не кад из го во ри та кве бу да ла шти не да је те шко по ве ро ва ти да то чи ни 
усти ма.

Ј 802 Уме ре ност се за сни ва на ужит ку, уз др жа ност не. За то и има ви ше уз др жа них 
не го уме ре них. 

Ј 304 Ко има ма ње не го што же ли тре ба да зна да опет има ви ше не го што вре ди 
(не πμ).4 

Ј 369 Ка то лич ку ве ру мо гли би смо на зва ти бо го ждер ском. 

Ј 382 Отва ра њем ле ше ва не мо гу се от кри ти оне ма не ко је су са смр ћу пре ста ле 
да по сто је. 

Ј 396 Кад је Френ клин умро, флор је тре ба ло ста ви ти на гро мо бра не. 

Ј 423 Су де ћи по по у зда ним ве сти ма, ју ла 1790. го ди не ка ме ње из Ба сти ље на лон-
дон ским се ули ца ма про да ва ло на ки ло, и при том је ки ло ко шта ло ви ше од нај бо ље 
го ве ди не. 

Ј 424 Свифт је ир ски до њи дом, ко ји је окру гао, по ре дио с гу шчи јом па ште том, 
али не са мо због об ли ка не го и због са ста ва. 

Ј 468 На њу ши ти ко ли ко је са ти, по се бан сат.

4 Мо гу ће зна че ње: pro pria ma nu, чи ме Лих тен берг озна ча ва соп стве ни удео у не кој ми сли; у ка сни јим 
све ска ма углав ном пи са но грч ким сло ви ма. Пре ма јед ном дру гом ту ма че њу, ово је скра ће ни ца 
за pel lu ci dus mons, што би био „пре вод“ са мог Лих тен бер го вог име на на ла тин ски (Licht, све тлост, 
и Berg, пла ни на).
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Ј 520 Не мо же мо по у зда но зна ти се ди мо ли у овом тре нут ку мо жда у луд ни ци.

Ј 521 Мно ги ве ро у чи те љи не бра не сво је по сту ла те за то што су убе ђе ни у њи хо ву 
исти ни тост, не го за то што су јед ном већ ус твр ди ли да су они исти ни ти. 

Ј 539 Увек ме за бо ли кад умре на да рен чо век, јер све ту су та кви по треб ни ји од не ба. 

Ј 613 Ни нај бо љи мај мун не уме да на цр та дру гог мај му на, то уме са мо чо век, али 
са мо чо век то сма тра сво јом пред но шћу. 

Ј 638 Се би сам на ре дио да, до кле год ме здра вље слу жи, не до пу стим да ме сунце 
за тек не у кре ве ту. Ни шта ме ни је ко шта ло да та ко по сту пим јер сам се би про пи си вао 
са мо оне за ко не ко је ви ше ни сам мо гао да пре кр шим.

Ј 674 Би ло му је свој стве но то што ни кад ни је чи тао ло ше књи ге, али их за то је сте 
пи сао, што је по у здан до каз за то да или ни је раз у мео оно што чи та или да оно што је 
до бро ни је схва тио ка ко тре ба. 

Ј 690 Здрав апе тит ко ји су на ши пре ци има ли за хра ну сад се, из гле да, пре тво рио 
у не баш са свим здрав апе тит за књи ге, и као што су се Шпан ци не кад оку пља ли да 
гле да ју Нем це ка ко је ду, та ко сад стран ци до ла зе код нас да нас гле да ју ка ко учи мо.

Ј 706 Че тр на е сти јун ’91. Пи та ње је да ли, кад ра за пи ње мо уби цу, чи ни мо упра во 
ону гре шку ко ју чи ни и де те ко је ту че сто ли цу о ко ју се уда ри ло. 

Ј 710 Ни је не го, још кад би смо има ли и бур мут ко ји про ла зи ми мо но са! А исто је 
и са за че ћем. Уоп ште, код сва ког ва жног про це са не што се из гу би, на фи зич ком ко ли ко 
и на мо рал ном пла ну. 

Ј 733 Код не ког ко се раз ме ће бо го бо ја жљи во шћу ни ка ко не тре ба тра жи ти истин-
ска хри шћан ска уве ре ња. 

Ј 764 Ко мно го чи та на у чи ће да до бро пре при ча чак и оне огле де ко је је ја ко ло-
ше по ста вио. 

Ј 860 Ми слим да је Ру со ре као: де те ко је са мо сво је ро ди те ље зна не зна ни њих 
ка ко ва ља. Та се ми сао мо же при ме ни ти и на мно га дру га зна ња ко ја ни су са свим чи ста 
по при ро ди: ко се не раз у ме ни у шта дру го не го у хе ми ју не раз у ме се ни у њу. 

Ј 992 Пре гле дао сам по пис бо ле сти и ме ђу њи ма ни сам про на шао бри гу и ту жне 
ми сли – то је озби љан не до ста так. 

Ј 1047 Бож јој све мо ћи ко ја се очи ту је у гр мља ви ни ди ви мо се или кад је не ма или 
на кнад но, кад про ђе. 

Ј 1099 У име бож је па ли ти, у име бож је жа ри ти и уби ја ти и ђа во лу пре пу шта ти, све 
то у име бож је. 

Ј 1147 Кад у Ко шин ки ни не ко ка же „до ји“ (гла дан сам), љу ди по тр че као да не где 
го ри не би ли му што год да ли да по је де. У не ким кра је ви ма Не мач ке чо век у не во љи 
мо гао би ре ћи „гла дан сам“, и то би му вре де ло ко ли ко и да ка же „до ји“. 
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Ј 1148 При ка за ти фран цу ско др во сло бо де на Ли не ов на чин, то би мо гло да ти до-
бру са ти ру. 

Ј 1181 Рат ко ји тра је два де сет го ди на мо же да тра је и сто. Јер рат та ко по ста је ста ње. 
По ле мо кра ти ја. Љу ди ко ји су оку си ли мир од у ми ру. 

Ј 1227 Ни је ли чуд но што сва ко сме да бу де свој ле кар, чак и свој адво кат, али чим 
по ку ша да бу де свој све ште ник, од мах се на диг не кук ња ва и зе маљ ски се бо го ви у то 
уме ша ју? Шта ли је узрок то ме што се зе маљ ски бо го ви то ли ко бри ну за чо ве ко во 
веч но бла го ста ње, а што ње го во ово стра но та ко нео д го вор но за не ма ру ју? Од го вор 
ни је те шко да ти. 

Ј 1491 Чо век је ре мек-де ло по ста ња већ и за то што, и по ред све усло вље но сти, 
ве ру је да де ла као сло бод но би ће. 

Ј 1872 До ви тљи ва али по вр шна па мет ма ло то га на у чи те мељ но, али од тог ма лог 
си гур но из вла чи ве ћу ко рист не го што то уме ма ње до ви тљив али те ме љан учен чо век.

Све ска К 
(1793–1796)

К 23 Мо ја хи по хон дрич ност за пра во је уме ће да из сва ке жи вот не слу чај но сти, 
ка ко год се она зва ла, иси сам нај ве ћу мо гу ћу ко ли чи ну отро ва за сво је по тре бе. 

К 25 То ком сту ди ја у мла до сти нај ве ћу сам гре шку по чи нио ти ме што сам про-
јек то вао пре ве ли ку гра ђе ви ну. Због то га гор њи спрат ни сам мо гао да из ве дем ка ко 
тре ба, шта ви ше, ни кров ни сам ус пео да за тво рим. На кра ју сам био при мо ран да се 
за до во љим с не ко ли ко со би ча ка у пот кро вљу, ко је сам, до ду ше, ка ко-та ко ус пео да 
до те рам, али ипак ни сам мо гао да спре чим да ми по ло шем вре ме ну про ки шња ва ју. 
Мно ги про ла зе та ко! 

К 30 Кад бих ка на ле у гла ви мо гао да ис цр там та ко да олак шам уну тра шњу раз-
ме ну ме ђу за ли ха ма ми сли! Али оне са мо та ко ле же, на сто ти не, и ни шта не ко ри сте 
јед на дру гој. 

К 33 Не кад сам по гла ви мо гао да пе цам ми сли или иде је и увек би се не што 
ухва ти ло; сад ми ри ба ви ше не до ла зи та ко ла ко. По че ла је да се хва та по дну и ока-
ме њу је, па мо рам дле том да је из би јам. По не кад је из ву чем са мо у ко ма ди ма, као 
фо си ле из Мон те Бол ке,5 па не што скле пам од то га. 

К 34 Чо век то ли ко ку ка на сва ки бол, а та ко се ма ло ра ду је кад га не осе ћа. У ту 
гру пу љу ди ја не спа дам. Кад одем у кре вет и не осе ћам баш ни ка кав бол, што се по не кад 

5 Ве ли ко на ла зи ште до бро очу ва них фо си ла, ма хом ри ба, не да ле ко од Ве ро не. На том ме сту мор-
ско тло се, при ли ком на стан ка Ал па, уз ди за ло у два на вра та, јед ном пре 30–50 ми ли о на го ди на, а 
дру ги пут пре 24. Креч њак је код Мон те Бол ке ду бок и до 19 ме та ра, а код ри бљих фо си ла пре по-
зна тљи ви су не са мо уну тра шњи ор га ни не го чак и бо ја ко же.
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за и ста и уме до го ди ти, тад сам та ко сре ћан да ли јем су зе ра до сни це и та спо кој на за-
хвал ност мом до бром твор цу до дат но ме уми ру је. О, кад би се та ко мо гло умре ти! 

К 37 Љу ди су ме ви ше пу та ку ди ли због гре ша ка ко је са ми ни су има ли до вољ но 
сна ге или оштро ум но сти да по чи не. 

К 40 Л. је имао до бро ср це, са мо што се ни је увек тру дио да та ко и из гле да. Мо ја 
ве ли ка ма на, из вор све мо је озло је ђе но сти. 

К 44 По не кад у ста рим све ска ма у ко јим сам бе ле жио сво је ми сли на и ђем и на 
не ку до бру, па се за чу дим ка ко ли се та ко оту ђи ла од ме не и мог си сте ма и об ра ду јем 
јој се као да је ми сао не ког мог пре тка. 

К 49 Ако мо ја фи ло зо фи ја и ни је до вољ но до бра да би про на шла не што но во, 
ипак је до вољ но ср ча на да оно у шта сви одав но ве ру ју про гла си спор ним. 

К 50 О, ка ко су до бра би ла вре ме на у ко јим сам још ве ро вао све му што чу јем! 

К 82 То што у по од ма клим го ди на ма ви ше ни шта не мо же мо да на у чи мо има 
ве зе, и то ја ке ве зе, с тим што ви ше не тр пи мо да нам се за по ве да. 

К 93 Сва ко се ло има сво ју пи ра ми ду: цр кве ни то рањ. Ве ро ват но би се од свих 
се о ских пи ра ми да у Не мач кој мо гле са гра ди ти еги пат ске. За што се гра ди то ли ко увис? 
Због звонâ си гур но не. То увек су је та, по ме ша на с ве ром, мо жда и са су је вер јем, пра ви 
те пи ра ми де на лик еги пат ским. 

К 94 Чак и не из ве сност ко ју га ји мо у ве зи с по је ди ним ства ри ма по не кад уме да 
бу де ко ри сна. Та ко на да до би ја ви ше про сто ра и ми исти ни тим сма тра мо увек оно што 
нај ви ше од го ва ра на шем ста њу. 

К 105 Ве ћи је грех да ти за кле тву не го по га зи ти је. 

К 107 Чо век во ли дру штво, па ма кар оно би ло и дру штво упа ље не све ћи це. 

К 111 За уса вр ша ва ње на шег ду ха опа сно је кад до би је мо при зна ње за де ла ко ја 
не зах те ва ју сву на шу сна гу. Та да, на и ме, до ла зи до за сто ја. За то Рош фу ко ка же да још 
ни је дан чо век ни је учи нио све оно што је учи ни ти мо гао, а ја сма трам да то нај ве ћим 
де лом и је сте та ко. Ду ша сва ког чо ве ка има у се би не ку ме ру ин до лент но сти због које 
те жи да до бро ура ди оно што јој ла ко иде. 

К 125 Љу ди ко ји ни кад не ма ју вре ме на ра де нај ма ње. 

К 135 Не ком су чо ве ку ре кли да је ду ша тач ка, а он ће: „За што ни је тач ка-за рез па 
да има реп?“

К 150 Нај ту жни је што нам је Фран цу ска ре во лу ци ја за ве шта ла не сум њи во је то 
што ће мо од сад сва ки ра зу ман и пред бо гом и пред за ко ном оправ дан зах тев ту ма-
чи ти као за ме так по бу не. 

К 151 Ни је ва жно да ли сун це у цар ству не ког мо нар ха ни кад не за ла зи, ка ко се 
сво је вре ме но хва ли ла Шпа ни ја, не го шта све ви ди док про ла зи кроз то цар ство. 
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К 155 Ина че је код пре о бра ћа ња циљ да се укло ни ми шље ње а да се гла ва при том 
не ди ра; у Фран цу ској су са да ефи ка сни ји, па с ми шље њем узи ма ју и гла ву. 

К 159 Не ви дим ни шта та ко ло ше у то ме што су у Фран цу ској од ба ци ли хри шћан-
ску ве ру. То су ио на ко све сит не сми ца ли це. Но, шта ако се на род без ика кве спољ не 
при ну де сâм вра ти у ње но окри ље за то што без ње не ма сре ће? Ка кав при мер за бу-
ду ћа по ко ле ња, и ка ко дра го цен опит, ка кав се не вр ши сва ког да на! За и ста, мо жда је 
ве ру тре ба ло са свим уки ну ти ка ко би се она по но во мо гла уве сти про чи шће на. 

К 161 Кад би се же нид бом мо гао ус по ста ви ти мир, моћ ни ци ма би тре ба ло до пу-
сти ти мно го жен ство. 

К 167 Те шко је гра ди ти ре пу бли ку од гра ђе сру ше не мо нар хи је. Нај пре се сва ки 
ка мен мо ра дру га чи је окле са ти, а за то тре ба вре ме на. 

К 172 Те шко да на све ту има чуд ни је ро бе од књи га. Штам па ју их љу ди ко ји их не 
раз у ме ју, про да ју их љу ди ко ји их не раз у ме ју, по ве зу ју, ре цен зи ра ју и чи та ју љу ди 
ко ји их не раз у ме ју, а сад их љу ди ко ји их не раз у ме ју још и пи шу. 

К 193 Да ми је зна ти ка ко би на не ким по љи ма из гле да ла на ша не мач ка књи жев ност 
да ни смо има ли Ен гле зе и Фран цу зе! Јер они су нам пред ња чи ли чак и у раз у ме ва њу 
ста ри не. Чак и фри вол ност не ких ме ђу њи ма мно ги ма је отво ри ла очи за вред ност 
ста ри не. 

К 195 Пре не ког вре ме на би ло је у мо ди, а мо жда још увек је сте, да се уз на слов 
ро ма на на пи ше: „исти ни та при ча“, но то је сит на, бе за зле на пре ва ра. Али, то што код 
не ких но ви јих исто ри о граф ских књи га не пи ше „ро ман“, то већ ни је ни ма ло бе за зле но. 

К 210 Да нас док то ре пра ве та ко мла де да су док тор ска и ма ги стар ска ти ту ла без-
ма ло сте кле до сто јан ство кр сних име на. А и они ко ји ма се та по част до де љу је њу су 
сте кли ско ро као кр сна име на – не зна ју ћи ка ко. 

К 214 Док се о по тај ним гре си ма пи ше јав но, ја сам ре шио да о јав ним гре си ма пи-
шем у по та ји. 

К 219 По ре ђе ње про по вед ни ка и бра ва ра: пр ви ка же „не по же ли да кра деш“, а 
дру ги „не тру ди се да кра деш“. 

К 226 Ко рек тор слов не гре шке ис пра вља бла го вре ме но, а кри ти чар од штам па не 
он да кад је на жа лост већ пре ка сно. 

К 231 Да нас има то ли ко ге ни ја да би тре ба ло да се об ра ду је мо кад нам не бе са 
по да ре де те ко је то ни је. 

К 238 Да би се у не што сум ња ло, че сто је до вољ но да то са мо не раз у ме мо. Ову 
ре че ни цу мно ги би во ле ли да пре о кре ну, па да ка жу да љу ди њи хо ву те зу не раз у ме ју 
са мо за то што сум ња ју у њу. 

К239 Цр кве на клу пи ца за јед ног спа ва ча.
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К 262 Кад би се јед ном об зна ни ло да има па ци је на та ко ји ма не ке ба ње и куп ке 
ни су по мо гле, и кад би се то учи ни ло с истом оном бри жљи во шћу с ко јом се чи ни 
су прот но, ни ко ви ше та мо не би ишао, или ма кар ни ко ко је бо ле стан. 

К 266 Уко ри чио сам днев не но ви не од про шлих го ди на, нео пи си во је шта сам у 
њи ма про чи тао: 50 од сто ла жних на да, 47 од сто ла жних про ро чан ста ва и 3 од сто исти-
не. Чи та ње је умно го ме ума њи ло мо је ми шље ње о ово го ди шњим днев ним но ви на ма, 
јер ми слим: што ове са да је су, то су оне дру ге би ле не кад. 

К 278 Ко ли ко ли је љу ди на хра ни ла Би бли ја, ко ли ко ко мен та то ра, штам па ра, књи-
го ве за ца? 

К 292 Шта бих дао да са знам за ко га су у ства ри чи ње на она де ла за ко ја се у јав-
но сти го во ри да су учи ње на за отаџ би ну. 

К 293 За и ста, не мо гу да ка жем да ли ће би ти бо ље кад бу де дру га чи је, али за си-
гур но мо гу да ка жем да мо ра би ти дру га чи је да би би ло бо ље. 

Све ска L 
(1796–1799)

L 2  У му дро сти пр ви ко рак је сте да све оп ту жи мо. По след њи да се са свим по-
ми ри мо. 

L 9 Ве ли ким љу ди ма че сто се пре ба цу је да су мно го то га до брог мо гли да учи-
не, а ни су. Они би на то мо гли да од го во ре: по ми сли те са мо шта смо све зло мо гли да 
учи ни мо а ни смо. 

L 18 Ни по ри ца ти ни ти ве ро ва ти. 

L 67 То што се у цр ква ма др же про по ве ди не зна чи да на њих не тре ба ста вља ти 
гро мо бра не. 

L 113 Ве ру је те ли да је До бри Бог ка то лик? 

L 147 Да ли бе да у Не мач кој све ви ше ра сте, то не знам, али за број уз вич ни ка то 
сва ка ко ва жи. Где је ра ни је ста ја ло са мо ! сад сто ји !!! 

L 179 Не кад су се кр сти ла зво на, а сад би тре ба ло кр сти ти штам пар ске пре се. 

L 183 Јед но шка кљи во пи та ње: мо гу ли бли зан ци да бу ду по лу бра ћа? 

L 184 Ако се на ша те о ло ги ја и да ље ова ко бу де све ви ше пре тва ра ла у те о но ми ју, 
као што се и астро ло ги ја пре тво ри ла у астро но ми ју, по ста вља се пи та ње да ли би 
мо жда бо ље би ло да Но ви за вет на зо ве мо сред њим. 

L 218 По ре ди ти чо ве ка са бо чи цом за су зе. 

L 298  Не бо је ве ро ват но чо ве ков нај лак ши изум.
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L 402 Оно што нај бо ље од ли ку је истин ску сло бо ду и ње ну пра ву упо тре бу је сте 
ње на зло у по тре ба. 

L 461 Ли ни је ху ма но сти и ур ба но сти не по ду да ра ју се. 

L 474 Опет сам јео све што је за бра ње но и осе ћам се, бо гу хва ла, јед на ко ло ше 
као и пре (хо ћу да ка жем, ни шта го ре). 

L 511 Те шко ге ни ју у зе мљи у ко јој не ма зе мљо тре са (io co se rio dic tum не πμ).

L 550 Ве ша ла с гро мо бра ном. 

L 643 Чак би смо и зве зде па да ли це др жа ли за зве зде, кад би са мо хте ле ма ло да 
за ста ну. 

L 953 Да ли је наш по јам бо га ишта дру го не го пер со ни фи ка ци ја не појм љи вог? 

L 972 У ко нач ном сам убе ђе њу да је чо век би ће ко је је то ли ко сло бод но да му се 
не мо же оспо ри ти пра во да бу де оно што сма тра да је сте. 

(Иза бра ли и пре ве ли са не мач ког  
Алек сан дра Ба ја зе тов и Бо јан Са вић Осто јић)


