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Міжнародні відносини та зовнішня політика в афоризмах  

(держава,  закон,  політика,  дипломатія,  національні особливості) 

 

 

Держава гине тоді, коли перестає відрізняти поганих від хороших. 

Антисфен із Афін 

 

Як у людини, так і в державі найтяжча хвороба та, що починається з 

голови. 

Пліній Молодший 

 

Чим ближче держава до падіння, тим більша кількість її законів. 

Тацит 

 

Будь-який уряд, що діє без погодження тих, ким він править, - 

вичерпна формула рабства! 

Джонатан Свіфт 

 

Піднесення або занепад держав майже завжди залежить від сміливості 

та розуму їх керівників. 

Наполеон (Бонапарт) 

 

Держава – не Бог. Вона не має права відбирати те, що не може 

повернути. 

Антон Чехов 

 

Перша з найбільш демократичних доктрин заключається в тому, що 

всі люди цікаві. 

Гілберт Кіт Честертон 
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Демократія спроможна привести до встановлення найжорстокійшої 

диктатури. 

Фрідріх Август фон Хайек 

 

Немає такого закону, який би задовольнив усіх. 

Катон Марк Порцій Цензорій 

 

Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними. 

Цицерон Марк Туллій 

 

Суттєвість закону – любов до людини. 

Уіл’ям Шекспір 

 

Ми захоплюємось давниною, але живемо сучасністю. 

Овідій 

 

Історія повторюється. Це один із її недоліків.  

Кларенс Стюард Дарроу 

 

Історії належить не судити, а пояснювати. Історія не суддя, а адвокат. 

Бенедетто Кроче 

 

Мудрий не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні. 

Есхіл 

 

Хоробрість – це терпіння. 

Тамерлан 
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Політика – мистецтво створювати факти, шуткуючи підкоряти собі 

події та людей. Користь – її мета, інтрига – засіб… Зашкодити їй може тільки 

порядність. 

П’єр Огюстен Бомарше 

 

У політики немає серця, а є лише голова. 

Наполеон (Бонапарт) 

 

Відмінність державного діяча від політика в тому, що політик 

орієнтується на наступні вибори, а державний діяч – на наступне покоління. 

Уінстон Черчилль 

 

Людину, яка зовсім не цікавиться політикою, ми вважаємо не скільки 

лояльною, стільки ні на що не здатною. 

Перікл 

 

Добре навчає говорити той, хто навчає добрим справам. 

Сенека Луцій Анней (Молодший) 

 

Бувають люди, яким знання латинської мови не заважає залишатися 

віслюками. 

Мігель де Сервантес Сааведра 

 

Будь-яка дипломатія є продовженням війни іншими засобами. 

Чжоу Еньлай 

 

Той хто навчається дипломатії повинен вивчити три речі: говорити 

французькою мовою, нічого не говорити і казати неправду. 

Карл Людвиг Берне 
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Дипломат – це чесна людина, яку направляють у чужу країну брехати 

заради благополуччя своєї батьківщини. 

Гордон Уоттон 

 

Гарний дипломат завжди пам’ятає, що він повинен забути. 

Гарольд Макміллан 

 

Американець – людина, яка робить що–небудь, тому що так не 

робили раніше. 

Марк Твен 

 

Британці – єдиний народ у світі, який любить, коли йому говорять, 

що справи йдуть кепсько. 

Уінстон Черчилль 

 

Француз сумує, коли ніхто не поділяє його думки, а також й тоді, 

коли він сам знаходиться в кімнаті. 

Ганна Луіза Жермена де Сталь 

 

Традиції тим і добрі, що їх можна порушувати. 

Бернард Шоу 

 

Німці живуть, щоб працювати, в той час як інші народи працюють, 

щоб жити. 

Гаррі Прокноу 

 

Російська історія до Петра Великого-одна паніхіда; а після Петра – 

одна кримінальна справа. 

Федір Тютчев 
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У характері російської людини, - самої не бути щасливою, але 

намагатись зробити щасливими всіх. 

Абдурахман Авторханов 

 

Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе! 

Сократ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


