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АНЕГДОТЕ О ЗНАМЕНИТИМ ЛИЧНОСТИМА 

 
 

Гете 
Седео једне вечери Гете у кафани и пио вино с водом. За суседним столом седело је 
друштво обесних студената који су пили вино.   Један од њих упита Гетеа: 
–Зашто мешате вино с водом и тиме га кварите? 
Песник им објасни: 
–Сама вода чини жива бића немима.То доказују рибе.Само вино води у глупост.То 
доказујете ви, млада господо.А пошто не желим бити ни једно ни друго, мешам 
вино с водом. 
 
 

Езоп 
Чувени писац басни Езоп једном је замишљен шетао градом. Срео га је чиновник 
високог ранга и, будући да му је био сумњив, упитао га: 
– Куда идеш? 
– Не знам – одговорио је Езоп растресено. 
Човек је помислио даје то нека скитница и наредио је да га затворе. Када су га 
одвезли у затвор, Езоп се окренуо према чиновнику и рекао: 
– Видиш да сам ти рекао истину.Заиста нисам могао знати да ме пут води у затвор. 

 
Мештровић 

Иван Мештровић објашњавао је на једној изложби своја изложена дела. Изненада 
се јави строги чувар: 
– Не смете дирати изложене предмете! 
На то вајар узврати: 
– Драги пријатељу, када бисте само знали колико пута сам их већ дотакао рукама! 
– Ваша срећа,господине, да то нисам опазио – узврати чувар који није знао с ким 
разговара. 
 

Иво Андрић 
Након што је постао нобеловац, Иво Андрић је гостовао у једној емисији на 
радију.Водитељ га пита, пошто је сада постао познат широм света, како му прија та 
популарност. Андрић је одговорио: 
 – Ма добро ми прија, људи ме заустављају на улици и траже аутограме. Само ми је 
мало непријатно кад дођем у Сарајево и кад ме препознају на улици, обавезно ме 
прозову: „ Алооо, писааац!” 
 

 
Росини 

Неки млади компзитор одсвирао је Росинију своје ново дело, желећи да чује 
мишљење овог чувеног уметника. Росини му рече: 
– Дивно! Силнији сте од Бога. Он је створио свет из хаоса, а Ви сте створили хаос. 


