
KULTUR 
 

Ett samhälle ruttnar alltid från toppen, det gäller att kapa i 
tid. 

(C.H. Wijkmark i ”Litteratur och människovärde”) 

 

Kultur är allting som vi gör och som aporna inte gör. 

(Lord Raglan) 

 

Kultur är det som inte är nödvändigt för att överleva. 

(Robert Foley i boken ”Varför människan blev människa”) 

 

Talet tillhör till hälften den talande, till hälften den lyssnade. 

(Montaigne i ”Essayer del 3”) 

 

För ögonblickets lystnad föddes flärden, det äkta frälsar sig till 
eftervärlden. 

(Viktor Rydbergs översättning av sentens i Goethes ”Faust” 

 

För ögonblicket föddes det som glänser, det äkta räddas över 
nuets gränser. 

(Britt G Hallquists översättning av samma text.) 

 



Nil admirari  

Att inte förundras över något dvs vara oberörd av allt. 

(Horatius, romersk skald ur hans ”Oden”) 

Detta är enda sättet att i längden leva lycklig enligt Horatius. 

 

Handla så gott Du kan och så uselt som Du måste, och förbli 
däri medveten om gränserna för Ditt handlandes brister. 

(Robert Musil i essän ”Om dumheten”) 

 

Dumheten är lika variationsrik och mångfasetterad som 
intelligensen, och rymmer liksom intelligensen alla motsatser. 
Och liksom intelligensen känner man igen den på tonen. 

(Marina Tsvetajeva i boken ”Poeten och tiden”) 

 

Att inte kunna sluta är de vankelmodigas särdrag. 

(Franske förf Emil Cioran i boken ”Olägenheten att vara 
född”) 

 

Det fordras mycket lite personligt värde för frihet i sättet, det 
fordras ett stort sådant för sinnelagets frihet. 

(Franske satirikern Jean de La Bruyère 1645-1696 i verket 
”Karaktärer och tidsbilder”) 

 



Mycket av det vi kallar visdom består i att balansera de 
motstridiga begären inom oss själva, och mycket av det vi 
kallar moral och politik består i att balansera motstridiga 
begär mellan människor. 

(Steven Pinker prof, i Harvard ”Upplysning nu”) 

 

Tankens moder är ensamhet, ur ensamhet och tystnad föds 
tanken. 

(Eyvind Johnsson) 

 

Den som känner andra är kunnig, den som känner sig själv är 
upplyst. 

(Eyvind Johnsson i verket ”Krilon”) 

 

Hur mycket vi än kan lära oss av det förflutna, kommer det 
inte all låta oss förutsäga framtiden. 

(Filosofen Hanna Arendt i boken ”Totalitarismens ursprung”) 

 

En må få veta en andre icke, veta det tre, så vet världen. 

(Valans spådom i ”Eddan”) 

 

Den mest förlorade av alla dagar år den då man inte skrattar. 

(Chamfort i verket ”Maximen och tankar”) 



En människa utan andlig lyftning skulle inte kunna vara god 
utan bara godmodig. 

(Chamfort i verket ”Maximer och tankar”) 

 

Frihet är en dyr klenod,  

Ty frihet skänker levnadsmod, 

Hon kryddan är på varje fröjd, 

Den frie blott är säll och nöjd. 

Sorg, sjukdom, nöd af qual en tär, 

Det ordet träldom innebär. 

(Walter Scott i mästerverket ”Quentin Durward”) 

 

Det behagligaste livet består i att vara oförståndig. 

(Den grekiske dramatikern Sofokles, 400-talet f.kr) 

 

Finns det någon större rikedom än att inte ha mindre än man 
behöver? 

(Francesco Petrarca 1304-1374 i verket ” Min hemlighet”) 

 

Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar 
som barnet när det leker. 

(Herakleitos 500 talet f kr) 

 



Mognad hos människan det innebär att man återfunnit det 
allvar som man hade som barn, i sina lekar. 

(Friedrich Nietzsche 1844-1900) 

 

Den som frågar sig om en viss enskild egenskap hos en individ 
beror på arv eller miljö kan aldrig få något svar, det är alltid 
en fråga om en kombination. 

(Prof Nils Uddenberg i boken ”Arvsdygden”) 

 

En bildad människa är en som blivit förändrad av det hon lärt 
sig och styr sitt liv därefter. 

(Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors i boken ”Lusten att 
förstå”) 

 

Inget gör livet mer meningsfullt än insikten att vrje dag är en 
dyrbar gåva. 

(Steven Pinker i boken ”Ett oskrivet blad”) 

 

Bildning är den kurs den enskilde genomgår för att hinna upp 
sig själv. 

(Kierkegaard i verket ”Fruktan och bävan”) 

 

 



Liksom skeppet behöver barlast behöver begåvningen 
kunskaper. 

(Thomas Mann i boken ” Svindlaren Felix krulls bekännelse”) 

 

Kultur är den kunskap som överförs från en generation till en 
annan, men inte via generna. 

(Prof David Rose förf till boken ”The moral foundation of 
economic behavior”) 

 

Fullkomlig ensamhet är kanske det hårdaste straff som kan 
drabba oss. 

(Skotske filosofen/historikern David Hume 1711-1767 förf till 
”Avhandling om den mänskliga naturen” 1739 och ”Om det 
mänskliga förståndet” 1748) 

 

Den som använder många ord för att förklara ett ämne, döljer 
sig, liksom bläckfisken i sitt eget bläck. 

(Naturforskaren John Ray, död 1704) 

 

Stora människor talar om ideèr, medelstora människor om 
händelser, små människor om människor. 

(Kinesiskt ordspråk” 

 

 



Rabbi Bunim 

Född i Vodislav Polen ca 1765  

En människa bör alltid bära med sig två papperslappar, en i 
vardera fickan, att användas vid behov. PÅ den ena står det: 
”Världen skapades för mig” och på den andra står det  

”Jag är ett dammkorn” 

 

Människor i allmänhet dömer mer efter skenet än efter den 
påtagliga verkligheten, därför att alla kan se men få förstå. 

(Machiavelli 1469-1527 i hans bok ”Fursten”) 

 

Skepticismen är ett sätt att kväsa fanatism. Den är även ett 
sätt att befria dogmatiska intellekt. 

(Alexander Solzjenitsyn nobelpristagare 1918-2008 i verket ”I 
den första kretsen”) 

 

Originalitet är det enda vars nytta människor utan originalitet 
inte kan förstå. 

(John Stuart Mill 1806-1873 i verket ”Om friheten”) 

 

Alla människor som liknar oss är Vi och alla andra är Dom. 

(Rudyard Kipling i ”We and they”) 

 



Det är genom att utveckla sin fantasi som en människa blir 
god. Det är fantasin som gör det möjligt för oss att leva oss in 
i andra människors problem och glädjeämnen. 

(Shelley i ”The four ages of poetry”) 

 

Aptiten på lidande är för vissa människor vad 
vinningslystnaden är för andra. 

(Cioran i boken ”Olägenheten att vara född”) 

 

En nödlögn är alltid förlåtlig. Men den som säger som det är 
utan att vara tvungen förtjänar inget överseende. 

(Österrikiske förf Karl Kraus i boken ”I denna stora tid”) 

 

En vidsträckt bildning är ett välförsett apotek, men det finns 
ingen garanti för att det inte expedieras cyankalium mot 
snuva. 

(Österrikiske förf Karl Kraus) 

 

Fråga Din nästa bara om saker Du vet bättre själv. Då kan 
hans råd bli värdefullt. 

(Österrikiske förf Karl Kraus) 

Sanningen är till nytta för den som hör den men skadar den 
som förkunnar den. 

(Franske förf Blaise Pascal 1623-1662 i verket ”Tankar”) 



 

Övertygelsen har bara den som aldrig har gått till grunden 
med någonting. 

(Franske förf Cioran i boken ”Om olägenheten att vara född”) 

 

Det fordras mycket litet personligt värde för frihet i sättet, 
det fordras eyy stort värde för sinnelagets frihet. 

Franske förf La Bruyere i boken ”Karaktärer och tidsbilder” 
1688) 

 

Människans tid går inte i cirkel utan löper fram i rät linje. Det 
är därför människan inte kan vara lycklig, lycka är nämligen 
en längtan efter upprepning. 

(Förf Milan Kundera i boken ”Varats olidliga lätthet”) 

 

Människans sanna godhet kan komma rent och fritt till 
uttryck bara i förhållande till dem som inte representerar 
någon makt. 

(Förf Milan Kundera i boken ”Varats olidliga lätthet” ) 

 

Levnadskonst är en medveten uppsättning av ovanor för att 
låta sig ledas av allt det som redan är bestämt. 

(Wilhelm Schmid, prof i filosofi i boken ”Konsten att bli 
gammal”) 



 

Långtråkigheten är den moderna människans dödsfiende. 

 (Wilhelm Schmid, prof i filosofi i boken ”Konsten att bli 
gammal”) 

 

Den som syndar litet borde synda mera än han borde, men 
den som synden ej går nära, han har mycket kvar att lära. 

(Brittiske förf Samuel Butler, som i satirisk-humoristisk anda 
kritiserade sin samtids viktorianska pryderi och hyckleri i den 
utopiska ”Landet ingenstans” 1872”) 

 

Populismens filterbubblor och fakta resistens är en sorts 
fattigmans kritisk attityd. 

(Per Norlander förf i boken ”Condorcets misstag”) 

 

Ett slags idealtyp för svensk mentalitet: blygsamhet, 
obenägenhet att tala för mycket, viljan att vara oberoende av 
andra människor, konfliktundvikande och tungsinne. 

(Eva Österberg tidigare prof i historia både vid Uppsala och 
Lunds universitet,) 

 

Vår upplevelse av att ha en fri vilja är till stor del en illusion. 

(Peter Grändenfors i boken ”Den svåra konsten att se sig 
själv.”) 



 

En förutsättning för den humanisering av vår tillvaro, som 
framstår som så önskvärd, är en intensifiering av 
människointresset. 

(Ingemar Hedenius i essän ”Om läsning” i boken ”Den 
omoraliska anständigheten” 

 

Att acceptera gängse värderingar eller åtminstone ett 
minimum av dem, ingår i vår föreställning av vad det innebär 
att vara en normal människa. 

(Isaiah Berlin, brittisk prof i bl a politisk teori) 

 

Det är endast en högst vulgär historisk materialism som 
förnekar idéernas makt och säger att ideal blott är förklädda 
materiella intressen. 

(Isaiah Berlin i essän ”Två frihetsbegrepp”) 

 

Det viktigaste för människan är utbildning.  För en god början 
på vad et vara månde leder sannolikt till ett gott slut, som 
man sår får man sannolikt skörda. 

(Sofisten Antifon 480 -411 f kr i artikeln ”Om endräkt” 
återgiven i boken om ”Sofisterna” 

 



Den verkligt vise mannen är den som kan förhålla sig så till de 
yttre omständigheterna att dessa endast påverkar honom 
minimalt. 

(Portugisiske förf  Ferdinand Pessoa  1888-1935) 

 

Det finns en kunskapens bildning som är just det man kallar 
bildning, och det finns en förståndets bildning som är det 
man kallar kultur. Men det finns också en känslighetens 
bildning. 

(Portugisiske förf  Ferdinand Pessoa  1888-1935 i boken 
”Arons bok”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


