
1126. Viitorul ți-l asumi, trecutul te asumă. 

1127. Cel capabil să sublimeze tristețea – ecce poeta. 

1128. S-a produs o inversare de cauzalitate: societatea a creat instituțiile sociale, acum instituțiile 
sociale reproduc societatea. 

1129. Deși trăiesc miliarde de ani, sunt miliarde de stele care au murit în timpul vieții mele. 

1130. Nu înțeleg de ce ne dorim fericirea. Ce facem după ce am atins-o? 

1131. Cotrobăirea prin propria minte aduce surprize la fel de mari ca și cotrobăirea prin podul 
casei. 

1132. Două lucruri nu pot fi planificate: să te îndrăgostești și să fii viteaz. 

1133. Când Protagoras a spus că omul este măsura tuturor lucrurilor, nu a adus omului un elogiu, 
ci i-a dat un avertisment. 

1134. Abia cu inventarea războiului virtual am ajuns din urmă înțelepciunea animalelor. 

1135. Sunt foarte curios să examinez un tratat de psihologia omului scris de delfini. 

1136. Economiștii au inventat curba de indiferență crezând, în mod greșit, că au descoperit un 
invariant comportamental. 

1137. Unii depozitează umilințele suportate ca pe acțiuni financiare, adică sperând într-o 
decontare. 

1138. Certitudinea morții dă valoare vieții, dar nu și sens. 

1139. Cel mai des amânăm decizia de a nu amâna. 

1140. Visul e un creuzet de exacerbare a semnificațiilor, de aceea poezia ar trebui scrisă în vis. 

1141. Dumnezeu este fie un cinic, fie un experimentator. 

1142. Exemplul sublim al carității mi se pare a fi săparea unei fântâni pentru drumeți pe care n-ai 
să-i întâlnești niciodată. 

1143. A fi îndrăgostit implică gradualitate, a iubi nu. 

1144. Ca și în natură, la om imperfecțiunea e o sursă de creativitate. 

1145. Există, totuși, un interes dezinteresat: interesul de emancipare. 

1146. Vrăjitoria nu este o complicitate cu diavolul, ci o arestare a lui Dumnezeu. 

1147. Un scop îndrăzneț este pe jumătate și mijloc. 

1148. Recunoștința este o datorie, nu o îndatorare. 

1149. Când nedreptățești pe cineva te nedreptățești pe tine: aveai dreptul să fii corect. 

1150. Omorârea legală a unui om pe timp de pace este aproape imposibil de justificat. 

1151. Din punct de vedere logic, corupția înseamnă transferul puterii de cumpărare în putere de 
dispoziție. 

1152. Unii sunt convinși că lumânarea de lângă ei strălucește mai puternic decât steaua aflată la 
mii de ani lumină. 

1153. Cultura depozitată – această genă mirifică. 

1154. Toate logicile actuale sunt logici ale identității. M-ar interesa o logică în care identitatea 
însăși să fie relativizată (evident, nu prin numărul valorilor de adevăr și nici prin 
suspendarea principiilor logicii, cum s-a făcut deja). 

1155. Democrația este regimul politic cel mai reflexiv: are cel mai ridicat grad de auto-mimare.  

1156. Martiriatul autentic implică absența conștiinței martiriului, altfel e o simplă tranzacție între 
lumea de aici și lumea de dincolo. De aceea sacrificiul lui Iisus nu este un martiriat. 



1157. Horoscopul este asemenea falsei iubiri: ne minte frumos. 

1158. Rousseau-iștii care cer întoarcerea la natură fac asta din perspectiva culturii nu a naturii. 

1159. Memoria e o închisoare din care nimeni nu vrea să evadeze. 

1160. Problema faptei bune este insolubilă: din perspectiva cui fapta e bună? 

1161. Există cel puțin un fenomen al cărui adevăr este stabilit pe bază afectivă: chelirea. 

1162. Dacă introducem timpul în faimoasa inferență a lui Descartes (dubito ergo cogito, cogito 
ergo sum) obținem un non-sens. 

1163. La întrebarea prezumtivă dacă Newton ar fi creat mai multă știință dacă s-ar fi ocupat mai 
mult de fizică și mai puțin de alchimie, răspund negativ. 

1164. Ca și misticismul, metafizica are un rol transcendental în inteligibilizarea lumii. 

1165. În contrast cu inferența, flerul este o manifestare a libertății. 

1166. Un om puternic este acela care ar putea să nu se lase înduioșat, dar se lasă. 

1167. Un bărbat care nu se ridică în picioare la intrarea unei femei în încăpere este, probabil, 
femeie. 

1168. Pentru om, existența nu este opțională, dar existența bună, da. 

1169. Se pare că și animalele râd. Poate și plâng. Dar de râsu-plânsu e capabil doar omul. 

1170. Elita unei țări trebuie să procedeze conform preceptelor kantiene: să producă enunțuri 
sintetice apriori pentru emanciparea poporului său.  

1171. Dacă tinerii ar aplica sentințele aforismelor, n-ar mai experimenta nici o provocare a vieții. 

1172. Apodicticismul aforismelor este fie infatuat, fie ridicol. Dar e condiția lor de existență. 

1173. Există o struțo-cămilă destul de comună în societatea noastră: impostorul semidoct (sau 
invers). Am putea să-i spunem impodoct. 

1174. Paradoxal, ceea ce-ar trebui să fie organismul cel mai public al societății este aproape 
întotdeauna o structură privată. Mă refer la guvern. 

1175. Lăudăm pe cei morți pentru că au decența să nu ne fie concurenți. 

1176. Experimentăm sentimentul de rușine nu pentru că am comis o faptă reprobabilă, ci pentru 
că am fost descoperiți a fi comis-o. 

1177. Dacă, citind o poezie, îți amintești ceva din epica ei, e o poezie proastă. Dar dacă nu-ți 
amintești, nu înseamnă că e o poezie bună. 

1178. Toată cultura umanistă trebuie să aibă un unic scop: emanciparea morală a omului. 

1179. Bazându-se pe promisiunea mântuirii, orice morală religioasă este o morală ipotetică. De 
aceea ea rămâne întotdeauna în transcendența individului, ca o morală neautentică. 

1180. A învăța morala este o ucenicie permanentă în a învăța rolul omului. 

1181. Nedreptatea apare atunci când se distruge dreptul de transcendere a inegalității. 

1182. Cred tot mai mult că, în domeniul social, adevărul trebuie să fie înlocuit de convingere. 

1183. Când Hayek încurajează inegalitatea economică ca pe o condiție de progres social, 
instituie, fără să-și dea seama, un stat sui generis. Nu am cunoștință să se fi remarcat asta. 

1184. Nimeni nu mă poate împiedica să cred că filosofiile lui Lev Tolstoi și Mahatma Gandhi 
reprezintă lumi nu doar dezirabile, dar și fezabile. 

1185. Mișelia e o nerecunoștință activă. 

1186. Când chestionăm faptul cunoașterii trebuie să întrebăm nu în ce scop, ci din ce motiv. 

1187. Heidegger, cu Dasein-ul său, a anticipat o concluzie cu care cochetează, din ce în ce mai 
tranșant, mecanica cuantică: existentul este creat de subiect. 



1188. Aș vrea să existe Dumnezeu dintr-un singur motiv: să-și amintească cineva că noi, oamenii, 
am fost, o infimă fracțiune de timp, conștiința Universului. 

1189. În logică și chiar și în metafizică cel mai important „personaj” este…al treilea. 

1190. Adevărata hrană a amorului propriu este starea de putere. Celelalte stări posibile sunt 
simple…gustări. 

1191. Ideea cu inspirația sau cu lipsa de inspirație în creația artistică reprezintă doar subterfugii. 
Opera de artă este rezultatul unui travaliu intelectual deliberat, intens și perseverent.  

1192. Aud deseori: „dacă aș fi avut condiții mai bune, aș fi…”. Păi, când sunt condiții bune e ușor 
de făcut orice. Să faci când nu ai condiții (bune) e adevăratul merit. 

1193. Absurdul este o inadecvare pe care o considerăm intolerabilă. 

1194. Numai absolutismul permite enunțuri despre relativism. 

1195. Oamenii au inventat conceptul de specie ca pe o justificare a mortalității lor necesare. 

1196. Nu-mi pot reprima total gândul că omul este doar o treaptă cantitativă în evoluția 
Universului. 

1197. Există un maxim al opacității în lumea noastră: cea dintre două conștiințe contemporane. 

1198. Punerea întrebării quid usus reprezintă obstacolul fundamental în calea emancipării omului. 

1199. Introducerea conceptului de rugăciune în credința religioasă a fost o eroare metodologică 
gravă, foarte probabil iremediabilă. 

1200. Pentru a merge mai departe, trebuie să decizi, în fiecare dimineață când te trezești din 
somn, că ești identic cu tine însuți. 

1201. Am văzut afișat, pe ușile unor biserici, enunțul pariului lui Pascal privind credința în 
Dumnezeu. Mai rămâne să se introducă loteria mântuirii. 

1202. Spre deosebire de mimare, imitarea poate fi de bună credință. 

1203. Un Socrate al zilelor noastre ar fi acuzat de hărțuire intelectuală. 

1204. Când îți dau binețe mă implic în destinul tău. 

1205. Bogăția și cultura au un element definitoriu comun: ambele nu constau în a deține bani, 
respectiv idei, ci în capacitatea de a le produce. În alte cuvinte, nu sunt depozite, ci 
mecanisme. 

1206. Poate că valoarea nu așteaptă numărul anilor. Înțelepciunea, însă, da. 

1207. Un proverb este un aforism stabilit prin inducție. 

1208. Diferența dintre necesar și contingent nu ține de cauzalitate, ci de determinism. 

1209. De bună seamă, muzicienii văd sunetele, iar poeții aud cuvintele. 

1210. Demonstrabilitatea – panaceul cunoașterii publice. 

1211. Interesul este o motivație utilitaristă. 

1212. Mitul și teoria științifică sunt echivalente din perspectiva scopului: formarea unei viziuni 
coerente asupra lumii.  

1213. Indiferența deliberată este o imposibilitate logică și psihologică. 

1214. Cunosc foarte puține cauzalități circulare la fel de fundamentale ca aceea a simbiozei 
cantitate-calitate.  

1215. A fi prudent înseamnă a plăti o asigurare de care nu vei beneficia niciodată. 

1216. Tradițional este tot ceea ce s-a întâmplat până ieri. 

1217. Orice momeală e o minciună, dar nu orice minciună e o momeală. 

1218. Starea de bine este starea în care nu ai dezacorduri cu tine însuți. 



1219. Comportamentul de turmă are un beneficiu: te scutește să iei decizii. 

1220. Un tren îndepărtându-se dintr-o stație de provincie – superbă sugestie a definitivului! 

1221. Impredictibilitatea morții e o resursă pentru viață. 

1222. Nu există tragedie mai mare pentru cineva decât să fie înaintea timpului său. 

1223. Cel mai costisitor proces din Univers este evoluția vieții. Costurile în număr de specii 
dispărute sau interzise la existență este incalculabil. 

1224. Te ajut dacă mă ajuți să te ajut. 

1225. Prietenia nu este o punere în comun, ci o punere sub comun. 

1226. Costul invidiei? Reducerea vitezei de progres personal. 

1227. Cine spune că ar fi preferat să se fi născut într-o epocă trecută (sau viitoare) ar fi spus 
același lucru în orice epocă s-ar fi născut. 

1228. Există o rețetă sigură a ratării: să-ți propui să placi cât mai multora. 

1229. Toți ne dorim piedestalul, dar nu toți avem ce așeza pe el. 

1230. Când începi să fii ocolit de cei din jur, întreabă-te cu ce i-ai depășit. 

1231. Nu orice scaun neocupat e un scaun liber. 

1232. Emoția nu împiedică rațiunea, o subordonează. 

1233. Ca și mântuirea, valoarea se decide post-mortem. 

1234. Valoarea este denigrată, notorietatea este imitată. 

1235. Un Dumnezeu de care să te temi – iată un non-sens al oricărei credințe care susține asta. 

1236. Nici un erou n-a vrut să fie erou. 

1237. Din punct de vedere logic, nici un sfânt nu verifică definiția omului, și invers, nici un om nu 
verifică definiția sfântului. 

1238. Reușita își renegă întotdeauna încercările. 

1239. Dragostea și corupția au un predicat comun: e nevoie de doi. 

1240. Un stat mafiot apare atunci când instituțiile sale se privatizează. 

1241. Apostazia e mai frecventă în atitudinea științifică decât în cea religioasă. 

1242. Insinuarea este o declarație de intenții…neintenționată. 

1243. Mi-e milă de numărul pi (𝜋) – este, într-un fel, nemuritor, fiind concomitent actual și potențial. 

1244. Creștinismul este pe cale să accepte non-invariabilitatea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă 
acceptarea mortalității lui Dumnezeu. 

1245. Dumnezeul imanent al lui Tolstoi și Jung este, mai exact, o instanță morală atee. 

1246. O vietate care ar trăi permanent lângă o cascadă ar ajunge să n-o mai audă. 

1247. Mi-ar plăcea mult să pot defini omul ca fiind ființa capabilă de comportamente sub 
imperative categorice. 

1248. Insolența este tupeul exercitat de proasta creștere. 

1249. Un impozit pe greșelile de exprimare în limba nativă ar crea resurse pentru eliminarea 
motivului impozitului însuși. 

1250. Cred că principiul non-contradicției nu reușește să treacă din logică în ontologie, în timp ce 
principiul lupascian al actualizării-potențializării nu reușește să treacă din ontologie în 
logică. 


