
2301. Nu există trădare din interes, e o simplă alegere rațională. 
2302. Nu poți argumenta decât egalilor tăi. Cu cei inferiori folosești persuasiunea, iar 

celor superiori le ceri acordul. 

2303. Pentru că din vârf nu poți decât coborî, nu înseamnă că nu trebuie să ajungi în 
vârf. 

2304. Bisericile sunt hanuri ale sufletului. 

2305. Nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de frica de moarte. 

2306. Dumnezeu ascultă doar rugăciunile care nu-i cer nimic. 

2307. Demnitatea nu poate fi ultimul refugiu al omului dacă nu-i, în același timp, și 
primul. 

2308. Tinerețea e sala de așteptare a trenului vieții. 

2309. Dintre toate artele, muzica cere cea mai puțină propedeutică. 

2310. Numerele reprezintă plasa în care prindem realitatea. 

2311. Reducționismul nu-i o simplificare, ci-i o fundamentare. 

2312. Un denunț care vizează binele public e moral. 

2313. Cartea este cel mai răbdător interlocutor. 

2314. Trecutul are două feluri de adevăr: adevărul științific –  „prezis” de teorie, și 
adevărul istoric – fără fundament teoretic. 

2315. Răspunzând printr-o întrebare, vei spune mai mult decât ai fi intenționat în 
răspunsul direct. 

2316. Peste un anumit prag, învățarea nu adaugă la cunoaștere, ci la înțelegere. 

2317. Discreția nu-i o chestiune de politețe, ci una de morală. 

2318. Când cineva te critică, oprește-te și ascultă-l: înseamnă că-ți acordă atenție. 

2319. Nu cunosc o expresie filosofică mai frumoasă în limba română decât a sta pe 
gânduri. 

2320. Nu ce reușești să faci e relevant, ci cu ce te ocupi. 

2321. Magicul este o combinație între mitic și mistic. 

2322. Din punct de vedere strict metodologic, cadrul stilistic al lui Blaga și paradigma lui 
Kuhn sunt echivalente. 

2323. Bunul gust e o chestiune de instrucție, bunul simț – una de educație. 

2324. Ce e Dumnezeu? Ceva capabil de un solipsism care să cuprindă întregul Univers. 

2325. Când te întreb a doua oară despre același lucru înseamnă că nu mă refer la același 
lucru. 

2326. Confortul este o comoditate devenită obeză. 

2327. O zi în care nu ai avut nici o tristețe e o zi pierdută. 

2328. Viața mea este un accident, dar viața nu este un accident. 



2329. Un aforism este un unghi de vedere. 

2330. Specialistul cunoaște, generalistul înțelege (asta o știa bine încă Zamolxe). 

2331. Un aforism care se confirmă devine o ipoteză științifică. 

2332. Intensitatea se referă la calitate, adică la cantitatea cantității. 

2333. Există o măsură a tuturor lucrurilor (cum voia Protagoras), dar ea e dincolo de om 
– e timpul.  

2334. Salvarea supremă nu este salvarea din moarte, ci salvarea din viață. 

2335. Stilul nu este ceea ce se vede, ci ceea ce nu se vede (Blaga știa bine asta). 

2336. Cea mai mare surpriză? Că ne-am trezit în încă o dimineață. 

2337. Îmbierea este o momire onestă. 

2338. Există un justificator universal: comportamentul conform naturii. 

2339. Gregarității îi lipsește ceva esențial pentru a deveni socialitate: altruismul. 

2340. În mod curios, prin proclamarea identității dintre fenomen și noumen, 
fenomenologia se auto-subminează. 

2341. O teorie este un ca și cum, nimic mai mult. Dar e suficient. 

2342. A crede înseamnă a te abandona. 

2343. Există o întâlnire pe care toți o ratăm: întâlnirea cu sine. 

2344. La treburile publice să mergi cu buzunarele cusute. 

2345. Detractorul este un critic care și-a pierdut stima de sine. 

2346. Cel mai important predicat al democrației ar trebui să fie puterea de a retrage 
puterea. 

2347. Optimalitatea este cerută de constrângeri, sustenabilitatea – de constrângeri ale 
constrângerilor. 

2348. Tristețea unui clovn este mai tragică decât cea a poetului, pentru că trebuie să și-
o disimuleze. 

2349. Absența nu e o negare a prezenței, ci o așteptare a ei. 

2350. Când întâlnești un mincinos, nu-l ignora – e un om inteligent. 

2351. Peste un anumit prag de instrucție educația vine de la sine. 

2352. Un caracter urât, dar care este și educat, este mai periculos decât unul ne-educat. 

2353. Machiavelli ar putea fi creditat doar dacă un rău mic poate evita un rău mai mare. 
Dar, în domeniul social, contra-factualitatea este imposibilă. 

2354. Cel mai adesea adevărul ia forma certitudinii. 

2355. Excepția tolerată roade rădăcina regulii. 

2356. Adevărurile inutile sunt bijuteriile gândirii. 

2357. Ești ceea ce dorești să fii (cred că asta voia să spună Nietzsche). 



2358. Moartea nu este negația vieții, ci proba ei irefutabilă. 

2359. Singurul rol al instrucției formale ar trebui să fie oferirea de metodologii de auto-
instruire. 

2360. Într-o lume de infatuați, non-infatuarea va fi calificată drept infatuare. 

2361. Suma dintre înțelegerea vieții și trăirea ei este constantă. 

2362. Trecerea de la mascul la bărbat nu se face în mod evoluționar, ci dictatorial: prin 
dictatura moralei. 

2363. Din punct de vedere semiotic, cicatricea semnifică enunțul: iert, dar nu uit. 

2364. Pentru ca deconstrucția să nu însemne destrucție avem nevoie de o memorie: în 
știință – de logică, în artă – de intenționalitate. 

2365. Tristețea nu este revendicată de trecut, ci convocată de viitor. 

2366. O democrație care-și încalcă principiile este mai rea decât o dictatură care și le 
respectă. 

2367. Obsesia este o obstinație a obstinației. 

2368. Evoluția? O înlănțuire contingentă a necesarelor. 

2369. Arta are semnificație prin intermediul sensului, știința are sens prin intermediul 
semnificației. 

2370. Ambiția trebuie să fie irațională – o ambiție rațională nu este decât o anticipație, 
adică un simplu calcul. 

2371. Bătrânețea este îndulcitorul pentru cafeaua morții. 

2372. Ceea ce este interesul în raport cu nevoia, este calculul în raport cu așteptarea. 

2373. A avea viziune și a te responsabiliza sunt două echivalente. 

2374. Până la un anumit punct, intensivitatea recuperează extensivitatea. 

2375. Epistemologia socialului trebuie să facă o alegere crucială: fie își definește un 
adevăr particular, fie renunță la adevăr. 

2376. Liberul arbitru a devenit posibil doar după ce supraviețuirea a încetat a mai fi 
scopul suprem. 

2377. Bucuria și somnul au în comun suspendarea grijii. 

2378. Teismul a fost alibi-ul multor netrebnici. 

2379. Invidia este o auto-promisiune pe termen lung. 

2380. Modernismul a înghesuit omul în patul procustian al raționalității, post-
modernismul ar trebui să înghesuie raționalitatea în patul procustian al omului. 

2381. Dacă aprioric-ul ar conține întregul necesar și doar necesarul, atunci lumea ar 
trebui să fie complet deterministă (Kripke a înțeles bine asta). 

2382. Când iubești ai un preaplin, nu o lipsă. 

2383. Prin metafizică se face saltul de la a viețui la a trăi. 



2384. O statuie este un omagiu adus unei absențe, ceea ce e foarte curios. 

2385. Morala este o specie de religie. De unde și forța ei practică. 

2386. Din punct de vedere metodologic, metafizica trebuie să se afle în antecedentul 
oricărei științe. 

2387. Maniera este un stil în stare de oboseală. 

2388. Din punct de vedere pragmatic, este probabil ca adevărul să fie complet inutil. Dar 
tocmai din acest motiv el trebuie căutat. 

2389. Prin apărarea intimității conservăm o mică rezervă de minciună. 

2390. Se pare că ineficiența este o condiție sine qua non pentru eficacitatea politică. 

2391. Guvernantul nu are un serviciu, are o misiune. 

2392. Intrigantul este o combinație între psiholog și nemernic. 

2393. Din undița vieții scapă întotdeauna peștele trecutului. 

2394. Instinctul suprem al vieții este să lase o urmă cu semnificația „am fost aici”. 
Reproducerea biologică este doar una dintre căile de a spune asta. 

2395. Peste un anumit prag, specializarea devine mioapă. 

2396. Școala, ca și guvernul, ar trebui să se limiteze la a asigura condițiile auto-guvernării 
individuale. 

2397. Moartea este semnătura de certificare a vieții. 

2398. Există o dictatură care nu este incompatibilă cu libertatea, ci o fundamentează: 
dictatura moralei. 

2399. Soarta omenirii nu depinde de cunoașterea lumii, ci de cunoașterea modului de 
cunoaștere a lumii. 

2400. Generalul evită și reducționismul și holismul. Este, în teoria cunoașterii, a treia 
cale. 

 


