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Prefaţă 

Îndrăznesc, acum, să pun într-o dezbatere între mine 

şi cititor, şi sper, şi într-o dezbatere între cititori, cel de-

al doilea volum de aforisme. Cum se face, totuşi, că un 

aforism care este, cum se ştie, o sentinţă (evident, ne-

executorie!) poate fi pus în dezbatere sau în discuţie? Ei 
bine, acest lucru este posibil deoarece un aforism este, 

în opinia mea, o sentinţă cu…drept de apel. Poate că a 
scrie aforisme este un fel de a încerca captarea unui 

sâmbure, oricât de mic, de înţelepciune dar, cum spu-
neam în deschiderea volumului 1 de Aforisme, înţelep-

ciunea nu este testabilă. Adaug, acum, ca pe o conse-

cinţă logică a acestei idei, că înţelepciunea este revi-
zuibilă şi poate tocmai această particularitate îi conferă 

superioritatea în faţa inteligenţei. Am simţit de nenu-
mărate ori şi în nenumărate cazuri nevoia de a ajusta 

aforismele deja formulate. Nu este vorba despre impe-

rative prozodice sau estetice (inclusiv poetice), ci 
despre imperative semantice, adică despre imperative 

care convoacă semnificaţia şi, de multe ori, sensul. 
Fiind aşa de general, aforismul este întotdeauna ambi-

valent, adică îşi poate conţine propria negaţie seman-

tică (ce frumos prilej de metafizică hegeliană aici!). 

Particularitatea esenţială a aforismelor, quidditatea 

lor, pentru a spune astfel, este că ele nu vizează ade-
vărul (acesta este motivul fundamental pentru care nu 

sunt testabile, de altfel) ci convingerea. Desigur, sunt 
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convins de toate aforismele pe care le-am formulat, şi 
voi continua să formulez doar aforisme în care cred, 

dar asta nu înseamnă nimic în raport cu adevărul. Şi 

nici nu este necesar să însemne: în lumea socială, în 
lumea culturală, în lumea „înzestrată” cu liber arbitru 

(un alt termen pentru conceptul de libertate), adică în 
lumea noastră, a oamenilor, adevărul este înlocuit în 

totalitate de convingeri, de credinţe, de aşteptări, de 

speranţe. Şi ei bine, da, acestor convingeri, credinţe, 

aşteptări, aforismul le dă sentinţe „adevărate”. Aceasta 

este, dacă trebuie neapărat s-o spunem, semnificaţia 
„adevărului” din aforisme. Şi aceasta este baza, să-i 

zicem teoretică, pe care aşez invitaţia mea către cititor 
de a reflecta din perspectivă personală asupra semni-

ficaţiei (şi sensului – dau conceptului de sens accep-

ţiunea propusă de Umberto Eco în lucrările sale de 
semiotică) aforismelor pe care le va întâlni în acest 

volum. Dacă aş fi întrebat cum ar trebui citită o carte 
de aforisme aş răspunde că ar trebui citit câte un 

aforism pe zi. Şi după ce este citit, ar trebui lăsat să-şi 
expună, în reflecţie dedicată sau în „reflecţie” sub-

conştientă, întregul spectru de semnificaţii şi sensuri, în 

funcţie de background-ul cultural al fiecărui cititor. La 
urma urmei, o carte de aforisme este o enciclopedie 

personală a autorului despre convingeri, credinţe, 
aşteptări şi speranţe. Adică, o întrebare adresată lumii. 

 

Autorul
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Credinţa nu are nevoie de întemeiere, însă întemeierea 

are nevoie de credinţă. 

* 

Cred că există cinci etape succesive în cunoaştere, în 

ordinea deplinătăţii: simpatia – cea mai primitivă şi mai 

accesibilă – credinţa, convingerea, certitudinea şi 

adevărul – cea mai elevată şi mai ezoterică. 

* 

Să nu ne lăsăm păcăliţi: triburile moderne se numesc 

state, iar comportamentul statal nu se deosebeşte de 

comportamentul tribal decât aparent. 

* 

Ca semiotician, era inevitabil ca Umberto Eco să devină 

ateu: nu găsea referenţialul conceptului de Dumnezeu. 

* 

Matematica se potriveşte atât de bine fizicii întrucât este 

complet independentă de fizică. 

* 

Sensul vieţii nu ar trebui să fie tocmai căutarea sensului 

vieţii? 

* 

Între dogmatism şi consecvenţă există o deosebire 

crucială: consecvenţa trebuie justificată permanent. 

* 
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Întoarcerea cuiva din moarte ar distruge cel mai 

semnificativ predicat al acesteia: necunoscutul. 

* 

Cel mai creativ motor al evoluţiei (şi al progresului) este 

eroarea, nu deliberarea. 

* 

Cearta domestică este un efect de sinergie. Câţi domni 

Jourdain căsătoriţi experimentează, aşadar, sinergia, 

fără s-o ştie! 

* 

Dacă posibil şi imposibil depind de cât timp ai la 

dispoziţie pentru a constata asta, atunci toată logica 

noastră nu face doi bani. 

* 

Pentru a-şi păstra natura, secretul trebuie împărtăşit. 

* 

De la moleculă şi până la galaxie găsim un singur 

numitor comun: topologia. 

* 

Adevărata răsturnare copernicană în filozofie îi aparţine 

lui Heidegger, nu lui Kant: apriorismul fiinţării (Dasein-

ului) în raport cu fiinţa. 

* 
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Necesitatea întâmplării (necontestată încă) în evoluţia 

lumii pune sub semnul îndoielii suveranitatea 

inteligibilului. 

* 

Probabilul este o categorie a generalului. Dar generalul, 

cum se ştie, nu există. 

* 

Silogismul logic e nedemocratic: premisa minoră se 

comportă întotdeauna dictatorial. 

* 

În ultimă instanţă, încrederea civilă este de natură 

religioasă. 

* 

Banalizarea generată de cotidian şi statistică  

face să nu remarcăm un adevărat miracol:  

întâlnirea activă dintre două intelecte. Este o banalizare 

simetrică celei discutate de Hannah Arendt  

cu privire la rău. 

* 

Nu-i nevoie de dadaism pentru a scoate subconştientul la 

lumină: este suficientă o altercaţie în trafic. 

* 

Invers faţă de cum spunea Brâncuşi, complexitatea este 

ceea ce am obţinut reflectând la simplicitate. 

* 
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A fi moral înseamnă a avea justificare faţă de tine, nu 

faţă de ceilalţi. 

* 

Întreaga viaţă este, de fapt, o repetiţie în vederea 

spectacolului. Numai că, la sfârşitul repetiţiei, 

spectacolul este anulat. 

* 

A te îndrăgosti înseamnă a locui un alt eu. 

* 

Răul făcut din bună-credinţă nu este un rău autentic. 

* 

Antonimul lui prost nu este inteligent, ci înţelept. 

* 

Oamenii visează întâmplări. Poetul visează visele 

oamenilor. 

* 

Nimicul (ca şi zero-ul matematic) este un simplu 

catalizator: după ce clarifică judecăţile, se retrage, 

intact, din ele. 

* 

Există o răzbunare a lamarckism-ului: astăzi, ereditatea 

darwinistă a ajuns doar o fracţiune din ereditatea 

globală. 

* 
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Zilnic, în staţia de autobuz se întâlnesc oameni vii pe 

care-i despart mii de ani! 

* 

Treptat, toate ştiinţele, inclusiv cele ale naturii, ajung la 

concluzia că totul se explică prin om. Cum vom explica, 

însă, omul? 

* 

Când vom fi aflat ce corn al noutăţii este viaţa, va fi fost 

deja prea târziu. 

* 

Încălcând maxima kantiană, ne folosim tot timpul de 

ceilalţi. 

* 

Întâmplătorul nu poate fi prins în nici o formulă. 

Maximum ce s-a putut obţine a fost să se găsească o 

regularitate a mediei întâmplării (probabilităţile). 

* 

Îmi imaginez ce furios ar fi Toma d’Aquino dacă ar afla 

că a fost declarat sfânt, după ce s-a străduit atât de mult 

să impună teologia naturală! 

* 

Greul progresului în cunoaştere îl duc cei care au 

curajul să se expună ridicolului. 

* 
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Cu cât sunt mai puţini oameni preocupaţi de lucrul în 

sine, cu atât omenirea se îndepărtează de condiţia ei. 

* 

Certificatul de mântuire ar trebui să se acorde pe baza 

aspiraţiilor de a făptui, nu pe baza făptuirilor. 

* 

Cel mai mare autor de ficţiuni este eu-l nostru conştient. 

* 

Când se va dovedi în mod irefutabil că liberul meu 
arbitru se reduce la acţiunea unei enzime, voi considera 

că Dumnezeu e un nemernic. 

* 

Cunoaşterea generală oscilează între simplicitate şi 
complexitate. Până acum am trecut o dată de la simplu la 

complex (cunoaşterea antică), apoi de la complex la 
simplu (ştiinţele clasice), iar astăzi ne îndreptăm din nou 

atenţia spre complex (ştiinţele moderne) 

* 

Cât arbitrariu! Scriu un vers, la întâmplare, şi restul 
strofei se-nşiră emanând din el. Scriu alt vers, tot la 

întâmplare, şi altă strofă apare ca din pământ! 

* 

O discuţie imaginară care ar trebui scrisă ar fi una 
dintre Weber şi Derrida pe seama conceptului de 

suprastructură (Marx). 

* 
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Certituto salutis ţi-o dă numai buna-credinţă. 

* 

Esteticul poate fi un foarte bun profesor de etică. 

* 

Mila este o compasiune comercială. 

* 

Câte romane bune n-ar mai fi fost scrise dacă am fi avut 
şi un ochi la spate! 

* 

Examenele de abilitare în psihologie ar trebui să includă 
în bibliografia obligatorie pe Cehov şi pe Dostoievski. 

* 

Gelozia este ecoul sentimentului de proprietate. 

* 

Cea mai nefericită idee de fatalism a fost indusă de 
predestinarea calvinistă. Şi asta pentru că era definitivă. 

* 

Birocratizarea şi autonomizarea instituţiilor publice sunt 
pandante mutuale. 

* 

Când plouă, deschid umbrela, indiferent dacă stropii vin 
din condensarea norilor sau din lacrimile vreunui zeu. 

* 
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A persevera în perseverenţă se numeşte încăpăţânare. 

* 

Daţi-mi o poveste şi modernizez o ţară. 

* 

Măreţ nu e un predicat dimensional. 

* 

Ispita este o dorinţă deconspirată. 

* 

Aş vrea să propun un nou drept fundamental al omului: 
dreptul de a mi se vorbi corect în limba mea, de către cei 

care au aceeaşi limbă nativă. 

* 

Noi credem că pasărea zboară dar ea, de fapt, înoată. 

* 

Solipsismul generat de teoria cuantică mă 
descumpăneşte. Nu pentru că tu exişti doar în mintea 

mea, ci pentru că eu exist doar în mintea ta. 

* 

Dispreţul este, pentru cel ce dispreţuieşte, foarte 
costisitor: îl împiedică să cunoască. 

* 

Reţelele de socializare de astăzi sunt analogul circului 
antic. Distrag atenţia. 

* 
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Probabilităţile (inclusiv probabilitatea Bayes) sunt 

inductive, deci nu au de-a face cu adevărul. 

* 

Fericirea este o chestiune la fel de privată şi 

netransmisibilă ca şi trăirea religioasă. 

* 

Teistul e cel mai mare producător de hazard moral. În 

primul rând, pentru el însuşi. 

* 

Producţia de sfinţi pe pământ va duce la creşterea 

chiriilor în cer. 

* 

Când dai un sfat cuiva, nu te pune tu în locul lui, ci pune-

l pe el în locul tău. 

* 

Exersează-ţi perspicacitatea, dar foloseşte-ţi inteligenţa. 

* 

Orice carte citită conţine o idee care te scuteşte să citeşti 

alte o sută de cărţi. 

* 

Până acum morala nu a găsit o ancoră destul de 

puternică pentru a înlocui credinţa într-o divinitate 

judiciară. 

* 
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Genuinitatea (la limită, caracterul natural) conferă 

legitimitate eo ipso. 

* 

Imprevizibilitatea cuiva este luată, deseori, drept 

personalitate. 

* 

Pentru individ, societatea e un lanţ la capătul căruia se 

poate afla fie un colac de salvare, fie un bolovan. 

* 

Nu e greu să aperi un punct de vedere, greu este să-l ai. 

* 

Ce mare artist (sau impostor) trebuie să fie acela căruia 

îi înţelegi fiecare cuvânt din propoziţie dar nu-i înţelegi 

propoziţia însăşi! 

* 

Arta nu e niciodată neclară, dar e întotdeauna ambiguă. 

* 

Libertatea este un sentiment, deci ea nu poate fi îngrădită 

în mod legitim decât tot de un sentiment. 

* 

Umanitatea, ca predicat, nu poate subzista la un individ 

detaşat sincer de societate. 

* 
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Sistemul de premii şi sancţiuni a transformat biserica 

temporală fie într-un management, fie într-un tribunal al 

mântuirii. 

* 

Binele comun nu există în sine, este o simbioză auto-

poietică între bine(le) individuale. 

* 

Auto-mulţumirea permanentă este fie un defect psihic, 

fie o strategie. 

* 

Există o competenţă afectivă care, spre deosebire de cea 

intelectuală, este înnăscută. 

* 

Remuşcarea este o tresărire de orgoliu, căinţa – una de 

umilinţă. 

* 

Dacă a trecut o seară fără să te fi uitat la stele, înseamnă 

că te-ai mutat deja la oraş. 

* 

A apărut o nouă specie de singurătate: singurătatea pe 

autostradă. 

* 
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La drept vorbind, evoluţia biologică, precum şi cea 
intelectuală, nu sunt altceva decât „trageri de şireturi” 

în direcţia evolutivă. 

* 

Orice ştiinţă mare este forjată doar de câţiva, cei mai 
nesiguri pe ei. Ceilalţi, care preiau rezultatele, sunt mult 

mai convinşi. 

* 

Fiecare dintre noi este propriul cobai în experimentarea 
vieţii. 

* 

Singura dezamăgire autentică în viaţă este să ţi se ia 
şansa îmbătrânirii. 

* 

Dacă m-aş întâlni cu Dumnezeu, l-aş întreba de ce tace. 

* 

Şeful nu te place în două situaţii: când nu te place şi 
când te place. 

* 

Nu-i suficient să te străduieşti, trebuie să te străduieşti să 
te străduieşti. 

* 

Adevărata singurătate nu este să nu ai cu cine vorbi, ci 
să nu ai despre ce vorbi. 

* 
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Lauda celui care nu te-a citit este o jignire, critica celui 

care te-a citit este un compliment. 

* 

Odată acceptată, o normă prescriptivă devine, eo ipso, 

una descriptivă. 

* 

Adevărul despre care vorbeşte pragmatismul – 

conformitatea – scapă testării publice. 

* 

Sunt două tipuri de săraci: săracul exterior – care are 

mai puţin decât are nevoie, şi săracul interior – care-şi 

doreşte mai mult decât are nevoie. Bogatul exterior este, 

deci, un sărac interior. 

* 

Un bun conducător îşi duce poporul acolo unde acesta 

merită, nu acolo unde conducătorul poate. 

* 

Moralitatea e o specie de credinţă: este auto-validabilă. 

* 

Cu greu vom găsi o definiţie a omului mai bună decât cea 

de homo significans. 

* 

Entanglarea legitimizează post-structuralismul. 

* 
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Problema simplităţii nu este o problemă simplă. 

* 

Economistul ar putea fi medicul economiei, cu condiţia 

să fie generalist, nu specializat. 

* 

Zilnic, evoluţia socială e dusă mai departe de oameni 

care nu au auzit niciodată de evoluţia socială. 

* 

Urbanizarea este o căsătorie în grup sui generis. 

* 

Poate că filosofia ar trebui să fie la fel de empirică 

precum sunt ştiinţele. Într-un mod voalat,  

chiar Heidegger ne invită la asta  

(prin primatul fiinţării asupra fiinţei). 

* 

Singurul domeniu al realităţii în care constructivismul nu 

este anti-realist este domeniul social. 

* 

Gratitudinea este o datorie rămasă neplătită. 

* 

Apariţia limbajului este proba că nu suntem singuri. 

* 
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Despre iraţional nu se poate vorbi decât raţionalizându-l. 

* 

Probabilitatea nu este despre o stare a lumii, ci despre o 
stare a minţii relative la  o stare a lumii. Este, deci, 

transcendentală. 

* 

Succesul naturii se bazează pe cel mai pur machiavelism: 
ea nu-şi alege mijloacele. 

* 

Societatea în intenţie practică, a lui Habermas, mi se 
pare un fel de oligo-pragmatism. 

* 

Pentru a scoate adevărul din zona utilitarismului, trebuie 
să inventăm o utilitate…inutilă. 

* 

Există o pasăre cu contribuţii remarcabile în logică şi în 
teoria probabilităţilor: lebăda. 

* 

Chiar şi cei mai înverşunaţi partizani ai epoché-ului 
trebuie să mănânce de trei ori pe zi. 

* 

Biserica ar putea ajuta la prohibirea corupţiei dacă ar 

susţine că respectarea legii pozitive (temporale) 

semnifică fapte bune care contează pentru mântuire. 

* 
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Transcendentalismul înseamnă să explici simplul  
într-un mod complicat. 

* 

Conducătorii statului nu trebuie aleşi după competenţa 
lor, ci după buna lor credinţă. 

* 

Nevoia de celălalt este o nevoie fiziologică, asemenea 
respiraţiei. 

* 

Posibilitatea mântuirii prin propriile fapte, iată izvorul 
antreprenoriatului de pretutindeni. 

* 

Probabilităţile sunt de fapt, instrumente ale 
pragmatismului în sensul său cel mai slab: utilitarismul. 

* 

Orice forţă este legitimă dacă este naturală. O forţă 
nenaturală trebuie să-şi justifice legitimitatea (de 

exemplu, forţa dreptului). 

* 

Dacă economia ar renunţa la utilitarism, nu ar mai putea 
procura resurse pentru a face caritate. 

* 

Autonomizarea unei instituţii publice are, de fapt, 
semnificaţia unei privatizări a acesteia. 

* 
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Dacă am trăi într-o lume virtuală cum am fi lăsaţi să 

creăm lumi virtuale? 

* 

Viitorul ţi-l asumi, trecutul te asumă. 

* 

Cel capabil să sublimeze tristeţea – ecce poeta. 

* 

S-a produs o inversare de cauzalitate: societatea a creat 

instituţiile sociale, acum instituţiile sociale reproduc 

societatea. 

* 

Deşi trăiesc miliarde de ani, sunt miliarde de stele care 

au murit în timpul vieţii mele. 

* 

Nu înţeleg de ce ne dorim fericirea. Ce facem după ce am 

atins-o? 

* 

Cotrobăirea prin propria minte aduce surprize la fel de 

mari ca şi cotrobăirea prin podul casei. 

* 

Două lucruri nu pot fi planificate: să te îndrăgosteşti şi 

să fii viteaz. 

* 
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Când Protagoras a spus că omul este măsura tuturor 

lucrurilor, nu a adus omului un elogiu, ci i-a dat un 

avertisment. 

* 

Abia cu inventarea războiului virtual am ajuns din urmă 

înţelepciunea animalelor. 

* 

Sunt foarte curios să examinez un tratat de psihologia 

omului scris de delfini. 

* 

Economiştii au inventat curba de indiferenţă crezând, în 

mod greşit, că au descoperit un invariant 

comportamental. 

* 

Unii depozitează umilinţele suportate ca pe titluri 

financiare, adică sperând într-o decontare. 

* 

Certitudinea morţii dă valoare vieţii, dar nu şi sens. 

* 

Cel mai des amânăm decizia de a nu amâna. 

* 

Visul e un creuzet de exacerbare a semnificaţiilor, de 

aceea poezia ar trebui scrisă în vis. 

* 
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Dumnezeu este fie un cinic, fie un experimentator. 

* 

Exemplul sublim al carităţii mi se pare a fi săparea unei 
fântâni pentru drumeţi pe care n-ai să-i întâlneşti 

niciodată. 

* 

A fi îndrăgostit implică gradualitate, a iubi – nu. 

* 

Ca şi în natură, la om imperfecţiunea e o sursă de 
creativitate. 

* 

Există, totuşi, un interes dezinteresat: interesul de 
emancipare. 

* 

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

* 

Un scop îndrăzneţ este pe jumătate şi mijloc. 

* 

Recunoştinţa este o datorie, nu o îndatorare. 

* 

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

* 
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Omorârea legală a unui om pe timp de pace este aproape 

imposibil de justificat. 

* 

Din punct de vedere logic, corupţia înseamnă transferul 

puterii de cumpărare în putere de dispoziţie. 

* 

Unii sunt convinşi că lumânarea de lângă ei străluceşte 

mai puternic decât steaua aflată la mii de ani lumină. 

* 

Cultura depozitată – această genă mirifică. 

* 

Toate logicile actuale sunt logici ale identităţii. M-ar 

interesa o logică în care identitatea însăşi să fie 

relativizată (evident, nu prin numărul valorilor de adevăr 

şi nici prin suspendarea principiilor logicii, cum s-a făcut 

deja). 

* 

Democraţia este regimul politic cel mai reflexiv: are cel 

mai ridicat grad de auto-mimare. 

* 

Martiriatul autentic implică absenţa conştiinţei 

martiriului, altfel e o simplă tranzacţie între lumea de 

aici şi lumea de dincolo. De aceea sacrificiul lui Iisus nu 

este un martiriat. 

* 
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Horoscopul este asemenea falsei iubiri: ne minte frumos. 

* 

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

* 

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

* 

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

* 

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

* 

Dacă introducem timpul în faimoasa inferenţă a lui 
Descartes (dubito ergo cogito, cogito ergo sum) obţinem 

un non-sens. 

* 

La întrebarea prezumtivă dacă Newton ar fi creat mai 
multă ştiinţă dacă s-ar fi ocupat mai mult de fizică şi mai 

puţin de alchimie, răspund negativ. 

* 

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

* 
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În contrast cu inferenţa, flerul este o manifestare a 
libertăţii. 

* 

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

* 

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

* 

Pentru om, existenţa nu este opţională, dar existenţa 
bună, da. 

* 

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

* 

Elita unei ţări trebuie să procedeze conform preceptelor 
kantiene: să producă enunţuri sintetice apriori pentru 

emanciparea poporului său. 

* 

Dacă tinerii ar aplica sentinţele aforismelor, n-ar mai 
experimenta nici o provocare a vieţii. 

* 

Apodicticismul aforismelor este fie infatuat, fie ridicol. 
Dar e condiţia lor de existenţă. 

* 
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Există o struţo-cămilă destul de comună în societatea 
noastră: impostorul semidoct (sau invers). Am putea să-i 

spunem impodoct. 

* 

Lăudăm pe cei morţi pentru că au decenţa să nu ne fie 
concurenţi. 

* 

Experimentăm sentimentul de ruşine nu pentru că am 
comis o faptă reprobabilă, ci pentru că am fost 

descoperiţi a fi comis-o. 

* 

Dacă, citind o poezie, îţi aminteşti ceva din epica ei, e o 
poezie proastă. Dar dacă nu-ţi aminteşti, nu înseamnă că 

e o poezie bună. 

* 

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

* 

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

neautentică. 

* 

A învăţa morala este o ucenicie permanentă în a învăţa 
rolul omului. 

* 
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Nedreptatea apare atunci când se distruge dreptul de 

transcendere a inegalităţii. 

* 

Sunt convins tot mai mult că, în domeniul social, 

adevărul trebuie să fie înlocuit de convingere. 

* 

Când Hayek încurajează inegalitatea economică ca pe o 

condiţie de progres social, instituie, fără să-şi dea seama, 

un stat sui generis. Nu am cunoştinţă să se fi remarcat 

asta. 

* 

Nimeni nu mă poate împiedica să cred că filosofiile lui 

Lev Tolstoi şi Mahatma Gandhi reprezintă lumi nu doar 

dezirabile, dar şi fezabile. 

* 

Mişelia e o nerecunoştinţă activă. 

* 

Când chestionăm faptul cunoaşterii trebuie să întrebăm 

nu în ce scop, ci din ce motiv. 

* 

Heidegger, cu Dasein-ul său, a anticipat o concluzie cu 

care cochetează, din ce în ce mai tranşant, mecanica 

cuantică: existentul este creat de subiect. 

* 
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Aş vrea să existe Dumnezeu dintr-un singur motiv: să-şi 

amintească cineva că noi, oamenii, am fost, o infimă 

fracţiune de timp, conştienţa Universului. 

* 

În logică, şi chiar şi în metafizică, cel mai important 

„personaj” este…al treilea. 

* 

Adevărata hrană a amorului propriu este starea de 

putere. Celelalte stări posibile sunt simple…gustări. 

* 

Ideea cu inspiraţia sau cu lipsa de inspiraţie în creaţia 

artistică reprezintă doar subterfugii. Opera de artă este 

rezultatul unui travaliu intelectual deliberat, intens şi 

perseverent. 

* 

Aud deseori: „dacă aş fi avut condiţii mai bune, aş fi…”. 

Păi, când sunt condiţii bune e uşor de făcut orice. Să faci 

când nu ai condiţii (bune) e adevăratul merit. 

* 

Absurdul este o inadecvare pe care o considerăm 

intolerabilă. 

* 

Numai absolutismul permite enunţuri despre relativism. 

* 
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Oamenii au inventat conceptul de specie ca pe o 

justificare a mortalităţii lor necesare. 

* 

Nu-mi pot reprima total gândul că omul este doar o 

treaptă cantitativă în evoluţia Universului. 

* 

Există un maxim al opacităţii în lumea noastră: cea 

dintre două conştiinţe contemporane. 

* 

Punerea întrebării quid usus reprezintă obstacolul 

fundamental în calea emancipării omului. 

* 

Introducerea conceptului de rugăciune în credinţa 

religioasă a fost o eroare metodologică gravă, foarte 

probabil iremediabilă. 

* 

Pentru a merge mai departe, trebuie să decizi, în fiecare 

dimineaţă când te trezeşti din somn, că eşti identic cu tine 

însuţi. 

* 

Am văzut afişat, pe uşile unor biserici, enunţul pariului 

lui Pascal privind credinţa în Dumnezeu. Mai rămâne să 

se introducă loteria mântuirii. 

* 
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Spre deosebire de mimare, imitarea poate fi de bună 

credinţă. 

* 

Un Socrate al zilelor noastre ar fi acuzat de hărţuire 

intelectuală. 

* 

Când îţi dau bineţe mă implic în destinul tău. 

* 

Bogăţia şi cultura au un element definitoriu comun: 

ambele nu constau în a deţine bani, respectiv idei, ci în 

capacitatea de a le produce. În alte cuvinte, nu sunt 

depozite, ci mecanisme. 

* 

Poate că valoarea nu aşteaptă numărul anilor. 

Înţelepciunea, însă, da. 

* 

Un proverb este un aforism stabilit prin inducţie. 

* 

Diferenţa dintre necesar şi contingent nu ţine de 

cauzalitate, ci de determinism. 

* 

De bună seamă, muzicienii văd sunetele,  

iar poeţii aud imaginile. 

* 
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Demonstrabilitatea – panaceul cunoaşterii publice. 

* 

Interesul este o motivaţie utilitaristă. 

* 

Mitul şi teoria ştiinţifică sunt echivalente din perspectiva 
scopului: formarea unei viziuni coerente asupra lumii. 

* 

Indiferenţa deliberată este o imposibilitate logică şi 
psihologică. 

* 

Cunosc foarte puţine cauzalităţi circulare la fel de 
fundamentale ca aceea a simbiozei cantitate-calitate. 

* 

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

* 

Tradiţional este tot ceea ce s-a întâmplat până ieri. 

* 

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

* 

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

* 
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Comportamentul de turmă are un beneficiu: te scuteşte 

să iei decizii. 

* 

Un tren îndepărtându-se dintr-o staţie de provincie – 

superbă sugestie a definitivului! 

* 

Impredictibilitatea morţii e o resursă pentru viaţă. 

* 

Nu există tragedie mai mare pentru cineva decât să fie 

înaintea timpului său. 

* 

Cel mai costisitor proces din Univers este evoluţia vieţii. 

Costurile în număr de specii dispărute sau interzise la 

existenţă este incalculabil. 

* 

Te ajut dacă mă ajuţi să te ajut. 

* 

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

comun. 

* 

Costul invidiei? Reducerea vitezei de progres personal. 

* 
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Cine spune că ar fi preferat să se fi născut într-o epocă 
trecută (sau viitoare) ar fi spus acelaşi lucru în orice 

epocă s-ar fi născut. 

* 

Există o reţetă sigură a ratării: să-ţi propui să placi cât 
mai multora (sau, Doamne fereşte, tuturor). 

* 

Toţi ne dorim piedestalul, dar nu toţi avem ce aşeza pe el. 

* 

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

* 

Nu orice scaun neocupat e un scaun liber. 

* 

Emoţia nu împiedică raţiunea, o subordonează. 

* 

Ca şi mântuirea, valoarea se decide post-mortem. 

* 

Valoarea este denigrată, notorietatea este imitată. 

* 

Un Dumnezeu de care să te temi – iată un non-sens al 
oricărei credinţe care susţine asta. 

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

* 

Din punct de vedere logic, nici un sfânt nu verifică 

definiţia omului, şi invers, nici un om nu verifică definiţia 

sfântului. 

* 

Reuşita îşi renegă întotdeauna încercările. 

* 

Dragostea şi corupţia au un predicat comun: e nevoie de 

doi. 

* 

Un stat mafiot apare atunci când instituţiile sale se 

privatizează de facto, deşi rămân publice de jure. 

* 

Apostazia e mai frecventă în atitudinea ştiinţifică decât în 

cea religioasă. 

* 

Insinuarea este o declaraţie de intenţii…neintenţionată. 

* 

Mi-e milă de numărul pi ( ) – este, într-un fel, 

nemuritor, fiind concomitent actual şi potenţial. 

* 
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Creştinismul este pe cale să accepte non-invariabilitatea 

lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă acceptarea mortalităţii 

lui Dumnezeu. 

* 

Dumnezeul imanent al lui Tolstoi şi Jung este, mai exact, 

o instanţă morală atee. 

* 

O vietate care ar trăi permanent lângă o cascadă ar 

ajunge să n-o mai audă. 

* 

Mi-ar plăcea mult să pot defini omul ca fiind fiinţa 

capabilă de comportamente sub imperative categorice. 

* 

Insolenţa este tupeul exercitat de proasta creştere. 

* 

Un impozit pe greşelile de exprimare în limba nativă ar 

crea resurse pentru eliminarea a însuşi motivului 

impozitului. 

* 

Cred că principiul non-contradicţiei nu reuşeşte să 

treacă din logică în ontologie, în timp ce principiul 

lupascian al actualizării-potenţializării nu reuşeşte să 

treacă din ontologie în logică. 

* 
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Nu sunt deloc sigur de direcţia relaţiei de cauzalitate 

dintre voinţă şi putinţă. 

* 

Modus operandi al intuiţiei este analog celui de tip 

religios. 

* 

Asociaţiile instituţionale, de orice fel, sunt stâlpi ai 

conservatorismului. Când o astfel de asociaţie te 

respinge, e un semn că ai potenţial de a aduce schimbări. 

* 

Atacă întotdeauna cel căruia îi este mai frică. 

* 

Întotdeauna mi s-a părut că pilda păsărilor monogame 

este aproape de tip moral. 

* 

Să lupţi pentru un premiu, dar să-l refuzi atunci când ţi 

se acordă, ca să poţi lupta în continuare. 

* 

Deseori, o constrângere externă este un noroc. 

* 

Scopul supravieţuirii este singurul scop incompatibil cu 

jocul (şi, deci, cu regulile). 

* 
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Contrafactualitatea nu este altceva  

decât tot o inducţie. 

* 

Ura nu poate fi justificată nici măcar de scopul 

supravieţuirii – în vechime oamenii îşi respectau prada 

care le asigura rămânerea în viaţă. 

* 

A face binele şi a face dreptatea au acelaşi referenţial. 

* 

Când interlocutorul nu te priveşte în ochi, pleacă, nu va 

observa. 

* 

Cred că trăsătura umană cea mai autentică este 

înclinaţia de a căuta adevărul inutil. 

* 

A te complace nu semnifică o simplă comoditate, ci o 

incapacitate critică. 

* 

Caritatea vizează individul, altruismul vizează specia. 

* 

Mulţi mizantropi îşi dedică viaţa găsirii soluţiilor pentru 

perfecţionarea omului. 

* 
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Există un determinism non-ontologic: cel generat de 

distribuţiile de probabilitate. 

* 

Faţă de democraţia participativă, democraţia 

reprezentativă evită gregarismul votului, dar cu preţul 

înstrăinării acestuia. 

* 

Teoria popperiană a falsificabilităţii este, în fond, o 

respingere a dictonului matematic „excepţia confirmă 

regula”. 

* 

Dobândirea notorietăţii este reversibilă, dobândirea 

valorii este ireversibilă. 

* 

Ce-i arta? Este o înţelegere în afara explicaţiei. 

* 

O vizită înseamnă să discuţi subiecte banale îmbrăcat 

pretenţios, în loc să discuţi subiecte pretenţioase 

îmbrăcat banal. 

* 

Omul poate fi definit ca animalul purtător de proteze. 

* 

În pădure copacii nu au umbră. 

* 
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Norii nu acoperă soarele, ci pământul. 

* 

Dacă înţeleg bine, păcatul este o obligaţiune a fiecăruia, 
deţinută de Dumnezeu, şi care trebuie răscumpărată. 

* 

De lucrurile pe care nu le putem numi nu ne este teamă. 

* 

Ca să fii poet trebuie să poţi scăpa de obsesia nevoii de 
explicaţie. 

* 

Calea de perfecţionare a omenirii nu este să-i 
perfecţionezi pe ceilalţi, ci să te perfecţionezi pe tine. 

* 

Amiciţia nu este o apropiere treptată de prietenie, ci o 
îndepărtare inexorabilă de ea. 

* 

A avea o viziune înseamnă a spori dat-ul lumii. 

* 

Din punct de vedere psihologic, sporirea libertăţii şi 
sporirea angoasei merg împreună. 

* 

Numim pentru a scăpa de frică. 

* 
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Însoţeşte-te nu cu cel care-ţi seamănă, 
ci cu cel care te completează. 

* 

Orice constrângere acceptată intră în sfera libertăţii. 

* 

Furtul este o manifestare a invidiei. 

* 

Trândăvia este întotdeauna efectul unei incapacităţi de a 
decide. 

* 

Când salutăm pe cineva ne manifestăm bucuria de a nu fi 
singuri. 

* 

Răsplata înfăptuirii unui ţel e mulţumirea; răsplata 
înfăptuirii unui bine e bucuria. 

* 

Oamenii destoinici nu pot fi aleşi prin vot, de aceea 
trebuie numiţi. 

* 

Seara e cuvântul înainte al nopţii; ca şi în cazul cărţilor, 
mulţi sar peste el. 

* 

Anturajul e o colivie socială. 

* 
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Unii sunt mai interesaţi să nu reuşeşti tu decât să 
reuşească ei. 

* 

Sigur că un câine care latră nu muşcă; muşcă după ce a 
terminat de lătrat. 

* 

Uimirea repetată ascute mintea. 

* 

Un filosof al limbajului n-ar putea fi niciodată poet. 

* 

Furia nu poate găsi soluţii mai bune, pentru că se 
hrăneşte cu scăderea raţionalităţii. 

* 

Mi-e greu să găsesc o expresie mai înălţătoare de respect 
interpersonal decât cavalerescul en garde. 

* 

O instituţie reprezentativă care acordă privilegii îşi 
pierde, eo ipso, legitimitatea reprezentării. 

* 

Parafrazându-l pe Eminescu, cu orice om care moare 
Universul mai scapă de o întrebare. 

* 

Bârfitorul autentic bârfeşte şi ceea ce ai făcut bine. 

* 
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Instinctul nu are nevoie de formă, ca intuiţia,  

ci doar de conţinut. 

* 

Intelectual nu este cel care-şi foloseşte intelectul,  

ci acela care-l hrăneşte. 

* 

Prozelitismul pare să creadă, în mod greşit,  

că credinţa se poate învăţa. 

* 

În evaluarea valorii artistice trebuie să domnească 

autocraţia, nu democraţia. 

* 

M-a mirat întotdeauna succesul tupeului: cred că se 

bazează pe paralizia reacţiei, generată de uimire. 

* 

Începutul îşi are, şi el, începutul său. 

* 

Omul este singurul muritor pentru care semnificaţia 

efectului este mai importantă decât efectul însuşi. 

* 

Lenea ta – bucuria contemporanilor tăi. 

* 
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Ceva ce ai înţeles greşit poate fi foarte roditor, cu o 
condiţie: să fii convins că ai înţeles corect. 

* 

Cu cât o poezie e scrisă mai cerebral, cu atât receptarea 
ei este mai necerebrală. 

* 

Creşterea emancipării este echivalentă cu scăderea 
dependenţei de utilitate. 

* 

Numai ceea ce se poate face în afara dexterităţii şi a 
muncii asidue rămâne talentului, adică foarte puţin. 

* 

În formă şi metodă, cultura nu diferă prin nimic de 
agricultură. 

* 

În sens schopenhauerian, un poliţist care încalcă regulile 
pe care-i chemat să le apere stârneşte, în primul rând, 

râsul, şi abia apoi dezaprobarea. 

* 

Atitudinea de a lupta pentru o idee este unicul test al 
stării de emancipare. 

* 

Frica de libertate (Fromm) este o frică de sine însuşi, 
pentru că libertatea implică autocunoaştere. 

* 
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Cel mai mult întârziem la întâlnirea cu sine. Unii dintre 
noi toată viaţa. 

* 

Deunăzi, o pisică îmi traversa drumul. Când m-a văzut, 
superstiţioasă, s-a întors din drum. 

* 

Nu e obligatoriu să scrii în ce crezi, dar e obligatoriu să 
crezi în ce scrii (Ţuţea o ştia cel mai bine). 

* 

Un om cinstit nu e cel care spune întotdeauna adevărul, 
ci cel care spune întotdeauna ceea ce crede că este 

adevărul. 

* 

Veleitarul este un impostor în devenire. 

* 

Mirarea este secreţia curiozităţii. 

* 

Stricto sensu, războiul modern este un război al 
protezelor. 

* 

Haiku – un aforism cu formă fixă. 

* 

Aroganţa este o fudulie cu ştaif. 

* 
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În starea în care se află creştinismul azi, este nevoie  

de un nou Pavel. 

* 

Degenerarea unei societăţi începe cu pătrunderea 

corupţiei în rândul administratorilor dreptăţii. 

* 

Într-un singur caz femeia nu se răzbună pe cel ce-a 

refuzat-o: când îl iubeşte. 

* 

Pentru ce-a făcut pentru biserica spirituală, biserica 

temporală ar trebui să-l declare sfânt pe Tolstoi. 

* 

Şi când te gândeşti că avem Fraţii Karamazov datorită 

capriciului (pozitiv) al unui autocrat! 

* 

Simplul este ceea ce vine direct în înţelegere, fără 

intermedierea explicaţiei. 

* 

Bărbăţia poate fi observată mult mai uşor la femei. 

* 

Protecţia socială trebuie să aibă drept scop propria 

dispariţie, nu propria perpetuare. 

* 
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Nu înţeleg raţiunea concursurilor de poezie: se compară 

două feluri de a crea emoţie? 

* 

Globalizarea nu este o paradigmă praxiologică,  

ci o consecinţă a paradigmei optimalităţii. 

* 

Duhovnicul este un paratrăsnet sufletesc. 

* 

Artificializarea omului nu trebuie să se facă neapărat 

fizic. S-a găsit un instrument mai bun: reţelele sociale 

virtuale. 

* 

Condiţia genetică a poeziei este tristeţea, condiţia ei 

metodologică este singurătatea. 

* 

S-a spus că înţelepciunea este capacitatea de a sesiza 

esenţialul. Prin esenţial propun să se înţeleagă simplul. 

* 

Cea mai mare parte din fericirea întregii vieţi se petrece 

în anii bătrâneţii. 

* 

A asculta este echivalent cu a căuta minuscule pepite de 

aur în mâlul apei. 

* 
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Vitraliul este titlul de nobleţe al luminii. 

* 

Ca semnificaţie religioasă, marile catedrale  
constituie erori. 

* 

Absenţa remarcată devine prezenţă. 

* 

Mi se pare că entanglarea interzice orice susţinere a 
indeterminismului. 

* 

Bogăţia bagajului lexical al cercetătorului este un factor 
de creativitate în ştiinţă. 

* 

Imposibilitatea contra-factualităţii face ca, de fapt, nici o 
decizie socială să nu poată fi considerată eronată. 

* 

Intenţia este copilul motivaţiei. 

* 

Poate fi mai multă semnificaţie în 30 de minute decât în 
30 de ani. 

* 

De cele mai multe ori notorietatea este un simplu 
accident. Desigur, accidentele se pot şi înscena. 

* 
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Posteritatea este mai binevoitoare decât 

contemporaneitatea, deoarece nu mai reprezinţi un 

concurent. 

* 

Nevoia de mister a omului vine din întunericul absolut al 

peşterilor ancestrale. 

* 

Boala este un curs de meditaţie reflexivă. 

* 

Înţelepciunea omenirii va parveni doar atunci când nu se 

va mai comporta ca o colonizatoare. Până atunci, va fi o 

simplă inteligenţă. 

* 

Singura minune a lumii noastre este emergenţa 

conştienţei. 

* 

Diletant e cel care a sărit peste etapa uceniciei. 

* 

Învăţătura se uită, învăţarea nu. 

* 

Ai discipoli nu fiindcă eşti maestru, ci eşti maestru 

fiindcă ai discipoli. 

* 
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Cu cât o idee este mai importantă,  

cu atât mai mulţi o vor paternaliza. 

* 

Cea mai dificilă problemă a expertului este să-şi dea 

seama când trece de la competenţă la prejudecată. 

* 

Spre deosebire de predicţie, previziunea este normativă. 

De aceea este pasibilă de auto-îndeplinire. 

* 

Ce norocos este Dumnezeu să poată fi martor la epopeea 

întregii evoluţii! 

* 

Timiditatea e un amestec inextricabil între nesiguranţă şi 

cochetărie. 

* 

Necesitatea logică nu doar reflectă necesitatea 

ontologică, adaugă la ea. 

* 

Nu mă impresionează martiriul credincioşilor  

religioşi, deoarece ei o fac la schimb cu mântuirea. 

Sublim este martiriul celor care nu aşteaptă  

nici o răsplată. 

* 
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Antagonismul nu poate subzista între incompatibili 
distincţi (aceştia se ignoră reciproc), e nevoie de un 

mediator între aceştia. 

* 

Ascuţimea minţii nu este nici perspicacitate, nici 
inteligenţă, ea frizează întotdeauna înţelepciunea. 

* 

Vocaţia înţelepciunii este înnăscută, actualizarea ei este 
dobândită. 

* 

Socialul este ilustrarea cea mai pregnantă a acţiunii 
principiului bootstrap-ului. 

* 

Cea mai frumoasă metaforă creată vreodată privind 
viaţa este aceasta: Soarele este tatăl, iar Pământul este 

mama. 

* 

În istoria socială nu există, desigur, necesitate, dar există 
determinism. Acesta nu a fost clarificat încă. 

* 

Ce excelent logician deontic ar fi fost Confucius! 

* 

Încrederea este o manifestare a credinţei, deci o specie 
de abandon. 

* 



Emil Dinga 

        56 

Iubirea autentică nu e flacără, ci jar. 

* 

Relativismul adevărului nu este impus de inteligenţa 

noastră, ci de natura noastră. 

* 

Întemeierea de ultimă instanţă a raţionalităţii este 

iraţională: credinţa. 

* 

Nu e nici un risc să fugi după doi iepuri, cu condiţia să 

fie în aceeaşi direcţie (şi sens). 

* 

Complexul de inferioritate este, uneori, stimulativ; 

complexul de superioritate este întotdeauna de-

stimulativ. 

* 

Focul mocnit nu alertează pompierii. 

* 

Cultura, ca întreg, este o proteză. 

* 

Prostul nu e lipsit de inteligenţă, ci de înţelepciune. 

* 
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Omul l-a creat pe Dumnezeu din două motive disjuncte: 

a) pentru a se proteja faţă de o putere superioară; b) 

pentru a-şi augmenta propria putere. 

* 

Creştinismul vorbeşte despre o trinitate constitutivă a lui 

Dumnezeu. Cred că există şi o trinitate generativă: 1) 

Dumnezeul subiectiv transcendental (Tolstoi, Jung); 2) 

Dumnezeul obiectiv transcendent (Iisus); 3) Dumnezeul 

ca subiectivitate obiectivată social (societatea). 

* 

A fi demn înseamnă a menţine acordul acţiunilor tale cu 

condiţia ta. Umilitatea are, aşadar, demnitatea sa. 

* 

A spune adevărul înseamnă a da semnalul contestării 

sale. 

* 

Singurul contra-factual non-instrumentabil este: 

existenţa în absenţa subiectului. 

* 

Aş vrea ca două imagini să străbată întreg Universul: 

Socrate discutând şi Tolstoi scriind. 

* 

Suntem ceea ce uităm, devenim ceea ce iertăm. 

* 
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Orice zi care trece obligă ziua care vine. 

* 

Numim sublim neînţelesul care nu ne înspăimântă. 

* 

Dacă cineva ar consemna faptele noastre morale, ele nu 
ar mai fi morale. 

* 

Ceasul măsoară nu timpul, ci schimbarea. 

* 

În termeni kantieni, o erudiţie analitică este nerodnică, o 
simplă dexteritate de salon. 

* 

Ca să faci un pas mai departe într-un domeniu oarecare, 
nu trebuie să cunoşti tot domeniul, ci trebuie să-l înţelegi. 

* 

Imbecilitatea este o prostie auto-catalizatoare. 

* 

Inventarea conceptelor nimic şi imposibil dă măsura 
grandorii gândirii omeneşti. 

* 

Pe cărarea vieţii să mergi desculţ, numai aşa vei percepe 
înţelesul tuturor denivelărilor sale. 

* 
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Ceea ce vrei să spui se poate spune într-un cuvânt, ceea 

ce vrei să nu spui nu se poate spune decât în mai multe 

cuvinte. 

* 

Binele făptuit de o minciună n-o transformă în adevăr. 

* 

Renunţi când încă mai ai soluţii. Când nu mai ai, te 

resemnezi, nu renunţi. 

* 

Ceva este nou dacă nu este inferabil din dat-ul prezent, 

de aceea noutatea o aduc, îndeosebi, non-erudiţii. 

* 

Nu e nevoie de uciderea corupţilor, vor muri de inaniţie 

dacă se elimină „mierea” din normele care privesc banul 

public. 

* 

Bucuria implică uitarea. 

* 

Singurătatea este paznicul tristeţii. 

* 

Voluptatea nu este o plăcere fără margini, ci o plăcere 

necondiţionată. 

* 
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În sinea ei, găina se consideră...dinozaur. 

* 

Legea pozitivă prescrie unele fapte reprobabile: aceasta 

este o victorie a legalităţii asupra legitimităţii. 

* 

Singurătatea ascute mintea, socialitatea ascute sufletul. 

* 

Sinuciderea este actul de curaj al celor lipsiţi de curaj. 

* 

În lupta dintre David şi Goliat a învins proteza mai bună. 

* 

Ca şi florile, femeile folosesc frumuseţea drept momeală. 

* 

Ştiinţa se bazează pe mituri, arta le creează. 

* 

Utilitatea trebuie să fie doar un mijloc pentru un scop a-

util. 

* 

Căderea în păcat este pentru etică ceea ce este tristeţea 

pentru poezie: impuls creator. 

* 
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Cei care se roagă pentru iertarea păcatelor ar vrea ca 

Iisus să se sacrifice zilnic pentru ei, cerând un fel de 

teism al sacrificiului altruist. 

* 

Holismul este o epigenetică abstractizată. 

* 

Criticul de artă spune cum ar face el dacă ar putea face. 

* 

Dacă un artist ar suferi o amnezie cu privire la ultima 

lucrare realizată şi ar dori să realizeze aceeaşi lucrare, 

ar face-o complet diferit. 

* 

Formularea întrebării este un act de creaţie: crearea 

răspunsului. 

* 

Pentru utilitate nu este nevoie de adevăr, e suficient un 

fals productiv. 

* 

Te-aprobă în ceea ce faci bine doar cei care nu se tem de 

tine, adică cei care fac mai bine decât tine. 

* 

Din punct de vedere logic, poezia este un enunţ fals, dar 

fără să fie o minciună. 

* 



Emil Dinga 

        62 

Un sfânt e un om căruia i se retrage iubirea dându-i-se 

în, schimb, adoraţia. 

* 

Extazul este o suspendare a grijii. 

* 

Orice răspuns este o lipsă, orice întrebare este un 

surplus. 

* 

Iraţionalul ar putea fi definit ca un non-inferenţial. 

* 

Mincinosul minţit spune adevărul. 

* 

Din punct de vedere logic, viitorul şi trecutul sunt 

echivalente: ambele sunt produse de prezent. 

* 

Ceea ce uităm ne construieşte. 

* 

Cea mai grea întrebare este aceasta: ce este întrebarea? 

* 

Pentru a evita regresia infinită, orice raţional trebuie să 

se întemeieze pe un iraţional. 

* 
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Faptul că adevărul este relativ la natura noastră mă face 
să validez pragmatismul. 

* 

Întrucât capul plecat nu-i tăiat de sabie s-a inventat 
ghilotina. 

* 

Omul de ştiinţă, ca şi artistul, devin intelectuali doar 
atunci când devin oameni activi şi responsabili ai cetăţii. 

Altfel, rămân ce sunt deja – experţi. 

* 

Ce poţi tu să adaugi zestrei umanităţii este insignifiant. 
Dar asta te scoate din insignifianţă. 

* 

Un popor mare produce inteligenţe. Un popor măreţ 
produce caractere. 

* 

O lege pozitivă devine principiu moral atunci când nu 
mai este nevoie de sancţiune. 

* 

Fără fondul comun de neclaritate a limbajului, n-am 
putea să ne înţelegem între noi. 

* 

Cred că reducţionismul ontologic poate emite cel mult 
pretenţia de relevanţă descriptivă, dar nu şi explicativă. 

* 
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O polemică încetează nu când toate chestiunile în litigiu 

s-au clarificat, ci când neclaritatea privind acele 

chestiuni s-a distribuit în mod egal între polemişti. 

* 

Unele cruci din cimitire dau atâtea detalii domestice 

despre proprietari încât îmi vine să bat la uşă. 

* 

Fiindcă sunt infinite în timp, nici binefacerile raiului, nici 

penitenţa iadului nu au vreo o semnificaţie pentru 

„clienţii” lor. Teologii ar putea reflecta la asta. 

* 

Dacă într-o poezie subzistă mai mult de o idee poetică, 

este vorba despre proză. 

* 

Prietenia este o îmbrăţişare a sufletelor, nu a spiritelor. 

* 

Ura este expresia manifestă a recunoaşterii unei lipse. 

* 

În orice poet sunt deja toate poeziile pe care le va scrie. 

* 

Ca să scapi de un gând rău, încearcă-l întâi pe tine. 

* 
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A crede într-un zeu înseamnă a-i transfera acestuia 

propria ta responsabilitate. 

* 

În biserica temporală să-ţi descoperi capul, în biserica 

spirituală să-ţi descoperi gândul. 

* 

Sub aspect eidetic, serviciul public laic este echivalent cu 

serviciul public religios. 

* 

Conceptele întotdeauna şi niciodată sunt izvoarele prime 

ale tristeţii. 

* 

Sinceritatea este cel mai politic concept dintre toate 

conceptele nepolitice. 

* 

Există o dictatură dezirabilă – cea a propriului ideal. 

* 

Artisticitatea este o lipsă – lipsa discursivităţii. 

* 

Creativitatea este o putere naturală, şi ea este 

împărtăşită de orice vietate. 

* 
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Nici o întrebare n-ar putea fi pusă dacă nu i s-ar 

cunoaşte, dinainte, răspunsul. 

* 

Forţa armată funcţionează pe criterii strict 

nedemocratice. De aici eficacitatea ei (dar nu şi 

eficienţa). 

* 

Teologii care susţin că Dumnezeu este în afara 

fenomenalităţii par a pretinde că ei ştiu ceva pe baza 

unor facultăţi pe care noi, ceilalţi, nu le avem. 

* 

Orice produs artistic este o minciună. Dar numai 

minţindu-ne astfel, ne poate învăţa ceva. 

* 

Pentru a trăi cum se cuvine trebuie să-ţi aminteşti în 

fiecare zi că vei muri. 

* 

Parafrazându-l pe Nichita Stănescu, orice fiinţă din 

lumea aceasta are datoria de a se întrista din când în 

când. 

* 

Viaţa este un credit care trebuie restituit (prin moarte). 

Întrebarea este: cum ai utilizat acest credit. 

* 
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Ca şi valoarea economică, valoarea morală a unui om 

este ceea ce ceilalţi (contemporani sau nu) recunosc ca 

atare. 

* 

Putinţa omului trebuie sublimată în cunoaştere, suferinţa 

lui – în poezie. 

* 

Tâlharul care nu-ţi mulţumeşte că te-a tâlhărit este un 

impostor. 

* 

Diferenţa dintre prieten şi amic este de aceeaşi natură ca 

diferenţa dintre categoric şi ipotetic. 

* 

Dacă dictonul primum vivere, deinde philosophari ar fi 

funcţionat, am fi avut acum numai filosofi optimişti. 

* 

Certitudinea falsă şi certitudinea adevărată sunt la fel de 

puternice. 

* 

Norii nu ascund Soarele în raport cu Pământul, ci 

Pământul în raport cu Soarele. 

* 

Gândul clar se enunţă verbal întotdeauna în mod succint. 

* 
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Falsa poezie are un semn distinctiv: foloseşte termeni 

generali sau abstracţi. 

* 

Cunoaşterea apare la mult timp după ce ai dobândit 

cunoştinţele. 

* 

Suma dintre robusteţe şi agilitate este constantă în 

natură: copacul compensează lipsa de agilitate cu un 

exces de robusteţe. 

* 

Pentru a deveni complexe, sistemele nu trebuie deloc să 

fie complicate: este suficient să fie „dotate” cu liber 

arbitru. 

* 

În comportamentul oamenilor, ceea ce nu este moştenit 

de la animale are o pondere insignifiantă. 

* 

Oamenii nu se deosebesc prea mult între ei prin ceea ce 

fac, deosebirea fundamentală dintre ei constă în modul 

cum fac. 

* 

Nu există nici o şcoală de învăţat înţelepciunea. Aici 

fiecare dintre noi este pe cont propriu. 

* 
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Ştiinţa este un limbaj al lumii, arta este o lume a 

limbajului. 

* 

Între ştiinţe, exemplară pentru enunţul sintetic a priori 

este matematica; între arte – poezia. 

* 

Ştiinţa aduce lumea în bătaia ochiului, arta aduce ochiul 

în bătaia lumii. 

* 

Din perspectiva teoriei utilităţii marginale, furtul 

sporeşte stocul de bunăstare a lumii. 

* 

Nu-mi spune câte victorii ai repurtat, spune-mi câte 

războaie ai evitat. 

* 

Mai dramatic decât dispariţia unei întregi galaxii este 

plânsul unui copil după jucăria lui. 

* 

Legea face justiţie (întotdeauna), judecătorul face 

dreptate (uneori). 

* 

Ca să tolerezi trebuie, desigur, să ai puterea de a nu 

tolera. 

* 
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Ontologia naturii e reducţionistă: sacrifică celulele 
pentru supravieţuirea individului, sacrifică indivizii 

pentru supravieţuirea speciei, sacrifică speciile pentru 
supravieţuirea vieţii. 

* 

Când cineva îţi spune că e fericit, minte; starea de 
fericire nu este de tip cultural, ea se trăieşte la nivel 

primar. 

* 

Câtă tristeţe – atâta poezie. 

* 

Calea de mijloc este un concept exclusiv moral (practic) 
– nici cunoaşterea, nici emoţia nu au de-a face cu el. 

* 

Pentru a subzista, morala nu are nevoie de un inspector 
divin. 

* 

Iertarea trebuie să fie un act de caritate, adică trebuie 
însoţit de uitare. Altfel, e o simplă stratagemă. 

* 

Ştiinţa se ocupă de semnificaţie, poezia se ocupă de sens. 

* 

A încerca îndreptarea prin pedeapsă e o cale rapidă,  
nu una bună. 

* 
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E suficient să respingi ideea vieţii după moarte, pentru 

ca întreg decalogul creştin să-şi piardă orice 

semnificaţie. 

* 

Dacă vrei ca nimeni să nu-şi mai dorească bogăţia, fă-o 

accesibilă tuturor. 

* 

Inegalitatea economică rezolvă aceleaşi probleme pe 

care le rezolvă un stat redistributiv, dar o face de câteva 

ori mai scump. 

* 

Calea este dependentă de ţintă, invers nu. 

* 

Cel care nu face răul e un justiţiar, nu un om bun. 

* 

A avea dreptate şi a spune adevărul sunt lucruri diferite. 

Afirmarea unui fals convenabil va atrage imediat acordul 

celorlalţi, care îţi vor da dreptate. 

* 

Autoironia este cel mai eficace mijloc de a evita ironia 

celorlalţi. 

* 

Inexactitatea este mama noutăţii. 

* 
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Într-o privinţă, Platon a avut dreptate: aproape toată 
cunoaşterea noastră este indirectă, adică generată de 

studierea umbrelor lucrurilor. 

* 

Numim viciu virtutea la care nu avem acces. 

* 

Depăşind un anumit grad, ridicolul iese din sfera râsului 
schopenhauerian şi intră în cea a compătimirii. 

* 

Cei mai siguri agenţi de dezinformare sunt proştii; 
întrucât nu au capacitatea intelectuală de a minţi, vor 

spune întotdeauna falsul. 

* 

Aştept nu pentru că am timp, ci tocmai pentru că nu am. 

* 

Psihologic, o zi este întotdeauna mai lungă decât un an. 

* 

Pisica semi-moartă (sau semi-vie) a lui Schrödinger nu 
este, cu siguranţă, o pisică ontologică, ci una 

epistemologică. 

* 

Din punct de vedere calitativ, singurul ascendent al 
omului faţă de animale constă în capacitatea morală. 

Toate celelalte deosebiri sunt de ordin cantitativ. 

* 
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Anturajul se uneşte întotdeauna şi spontan împotriva 

celui mai reticent la dizolvarea sa în grup. 

* 

Săgeata care pleacă, totuşi, din arcul lui Zenon, a înţeles, 

fără îndoială, diferenţa dintre infinitul matematic şi cel 

fizic. 

* 

Trei sunt cele mai înălţătoare simţăminte umane: al 

iubirii, al datoriei şi al prieteniei, deoarece toate sunt 

categorice (necondiţionate). 

* 

Seara este compatibilă cu poezia, deoarece au un 

element comun: ambiguitatea. 

* 

Universul, în întregul său, este o poezie, dar una cu 

formă fixă. 

* 

Dacă bogăţia este ceea ce-ţi prisoseşte, atunci cel ce 

iubeşte este bogat. 

* 

Din punct de vedere psihologic (dar şi logic) nu există 

decât prezentul. Chiar şi ceea ce considerăm că 

reprezintă trecutul ne este dat acum, deci face parte din 

prezent, nu din trecut. 

* 



Emil Dinga 

        74 

Nu putem gândi Totul, deoarece, în momentul acela,  

din Tot lipseşte gândul despre Tot,  

gând care tocmai a luat naştere. 

* 

În activităţi private, diletantismul poate nărui o carieră, 

în activităţi publice poate vulnerabiliza o ţară. 

* 

Decât să te informezi în legătură cu direcţia în care se 

îndreaptă domeniul tău de interes, e mai simplu (şi mai 

sigur) să iniţiezi propria ta direcţie. 

* 

Liberul arbitru reduce cantitatea  

de necesar din lume. 

* 

Adevăratul este util, utilul poate fi adevărat. 

* 

Poet mare este cel care propune o scriitură nouă în 

poezie. 

* 

Întâmplarea este atât de copleşitor de prezentă în raport 

cu determinismul, încât teoria (fundată pe repetabilitate) 

ar trebui înlocuită cu altceva. 

* 
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Auto-sărăcirea, cerută de unele religii influente azi, este 

un deziderat generat istoric, nu principial, de aceea nu 

are o semnificaţie acceptabilă. 

* 

Inevitabila iubire de sine face imposibil monologul critic. 

* 

În esenţă, exercitarea puterii nu este altceva decât 

inducerea convingerii că interesul propriu exprimă 

interesul comunităţii. 

* 

Până acum, în Universul nostru a apărut o singură forţă 

capabilă să înfrângă instinctul de supravieţuire: forţa 

morală. 

* 

Condiţionarea ontologică a obiectivului de subiectiv este 

doar o eroare de parcurs a cunoaşterii. Einstein a ştiut-o. 

* 

Orice scop poate fi mijloc pentru un alt scop, mai înalt. 

Cu o excepţie: când scopul este omul însuşi. 

* 

Pentru lucrurile despre care nu se poate vorbi 

(Wittgenstein) s-a inventat o vorbire: poezia. 

* 
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Ireversibilitatea este condiţia generativă a 

responsabilităţii. 

* 

Pentru a se cunoaşte pe sine, Dumnezeu a avut nevoie de 

o alteritate: atunci l-a creat pe om. 

* 

Faptul că schimbarea calitativă este întotdeauna 

condiţionată de o schimbare cantitativă este o ciudăţenie 

a lumii noastre. 

* 

Cu orice plâns, Dumnezeu este acuzat din nou. 

* 

Din punct de vedere psihologic, frica este o 

constrângere. De aceea este creativă. 

* 

Mulţi bărbaţi primesc înaltul titlu de misogin pe nedrept, 

ei fiind nişte bieţi fovogini. 

* 

Cu fiecare om care se naşte, speranţa de viaţă a 

Universului scade, pentru că, prin această naştere, viteza 

sa de omogenizare entropică creşte. 

* 
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Regretul nu se referă la a fi făcut sau a nu fi făcut ceva, 

ci la faptul că prilejul în care s-a făcut sau nu s-a făcut 

ceva este pierdut pentru totdeauna. 

* 

În prezenţa orgoliului, compasiunea se transformă în 

compătimire. 

* 

Solitudinea nu exclude solidaritatea, dar îi conferă un 

caracter caritabil. 

* 

Câte conştiinţe responsabile, atâtea lumi potenţiale mai 

bune. 

* 

Spre deosebire de nostalgie, care este contemplativă, 

dorul este devorator. 

* 

Este în puterea minţii finite să explice infinitul,  

dar nu să-l înţeleagă (Cantor a experimentat asta  

cu preţul vieţii). 

* 

E suficient un singur ascet pentru a răsturna întreaga 

teorie neoclasică a preferinţelor economice. 

* 



Emil Dinga 

        78 

În domeniul social nu pot exista ştiinţe pozitive, deoarece 

în acest domeniu nu există necesitate, ci doar 

contingenţă. 

* 

Întâmplarea care nu este efectul liberului arbitru devine 

necesitate. 

* 

Sintagma eu sunt cel ce este, cu care se auto-defineşte 

Dumnezeu, reprezintă, să observăm, enunţul principiului 

antropic slab. 

* 

Diplomaţia este arta de a-l convinge pe celălalt că nu ai 

scop mai înalt decât să-i serveşti interesul. 

* 

Orice decizie comună neconsensuală este imorală. 

* 

A învăţa înseamnă a abandona spiritul critic cu privire la 

cele învăţate. 

* 

Cel ce nu e capabil de invidie se salvează dispreţuind. 

* 

Ierarhia este somniferul responsabilităţii asumate. 

* 
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Teama de a greşi este hrana greşelii. 

* 

Eşti ceea ce ai vrea să fii. 

* 

Deşi morala este un concept social, bine şi răul sunt 

chestiuni private. 

* 

Ca şi concurenţa, solidaritatea nu poate exista decât 

între indivizii aceleiaşi specii. 

* 

Criteriile taxonomice sunt la fel de arbitrare ca axiomele, 

cu care împărtăşesc şi întemeierea: credinţa. 

* 

Cuceritorul spune: Veni, vidi, vici, cercetătorul spune: 

Veni, vidi, sapiebam. 

* 

Fluviul e mare nu datorită izvorului său, ci datorită 

nenumăraţilor afluenţi care l-au hrănit pe parcurs. 

* 

Din perspectiva simetriei informaţionale între jucători, 

teoria jocurilor implică regresia ad infinitum, deci este o 

teorie a-raţională. S-au dat, desigur, şi aici, premii 

Nobel. 

* 
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Nu poţi avea intenţia de a avea o intenţie. 

* 

Puterea nu îţi dă dreptul de a decide, dar dreptul îţi dă 

puterea de a decide. 

* 

E mult mai greu să fii democrat într-o ne-democraţie 

decât să fii ne-democrat într-o democraţie. 

* 

Cel ce aruncă primul piatra nu este  

cel lipsit de păcat, ci cel care s-a asigurat că  

păcatul său nu va fi deconspirat. 

* 

Legalitatea/legalizarea are caracter public, 

legitimitatea/legitimarea are caracter privat. 

* 

Votul politic secret încurajează duplicitatea şi pare a fi 

incompatibil cu democraţia. 

* 

Când un preot nu ştie să răspundă întrebării unui 

credincios, spune că e o taină divină; când un 

informatician nu ştie să repare un computer spune că are 

un virus. 

* 
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Natura nu evită să facă poluare, ci se asigură că aceasta 

este reciclată. Oamenii nu au înţeles încă pe deplin 

această procedură şi se chinuie să reducă poluarea. 

* 

Fiind un joc contra-timp, jocul de şah avantajează 

întotdeauna pe cei care ştiu mai puţin şah şi care, de 

regulă, şi câştigă. 

* 

O obsesie este un gând despre un gând. 

* 

Puriştii sunt radicalii principiilor, iar radicalii sunt 

puriştii metodelor. 

* 

Împărăţia lui Dumnezeu, anunţată de Iisus, nu a 

ambiţionat decât să înlocuiască împărăţia romană din 

timpurile biblice. Restul ambiţiilor ei au fost adăugate de 

noi. 

* 

Credinţa este mai comodă decât convingerea, deoarece 

nu cere nici o întemeiere, de aceea e şi mai răspândită. 

* 

Napoleon a spus că sublimul şi ridicolul sunt vecini. Eu 

cred că sunt chiar complementari. 

* 
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Avuţia supremă a unui om? Timpul liber. 

* 

Să făptuieşti nedreptatea înseamnă să nu fi dobândit, 
încă, umanitatea. 

* 

Crima nu este doar ilegală, este ilegitimă. 

* 

Superbogaţii planetei care nu-şi folosesc puterea astfel 
dobândită pentru a împiedica superbogăţia sunt simple 

buboaie pe obrazul umanităţii. 

* 

Cea mai insidioasă formă de egoism este altruismul. 

* 

Când te conving, nu te înving, ci te câştig ca aliat. 

* 

Abia când ajungi în vârful muntelui poţi vedea că sunt 
alţi munţi, mai înalţi. 

* 

Un stat care-ţi fură, sub orice formă, timpul de viaţă, este 
un stat opresor. 

* 

Sarcasmul e o ironie care şi-a pierdut simţul umorului. 

* 



Aforisme 

        83 

Definiţia este un penitenciar epistemologic. 

* 

Există un grad de imprecizie a conceptelor peste care 

apare, întotdeauna, noutatea. 

* 

Dovezile peremptorii că măsurătorile cele mai bune le 

facem cu mintea, nu cu instrumentele, sunt (la un capăt) 

Eratostene şi (la celălalt capăt) teoria cuantică. 

* 

Cât înţelegi – atâta speri. 

* 

Se pare că natura nu a sugerat niciodată optimalitatea, 

ci sustenabilitatea. 

* 

Pentru ca ideile radicale să răsară trebuie plantate o 

sumedenie de idei conformiste. 

* 

Explicaţia creează certitudine, înţelegerea creează 

convingere. 

* 

În domeniul natural cauza este anterioară efectului, în 

domeniul social efectul este anterior cauzei. 

* 
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Aşa cum Universul îşi creează spaţiul de care are nevoie, 

la fel prezentul îşi creează viitorul de care are nevoie. 

* 

Orice religiozitate reprezintă o limitare voluntară a 

libertăţii. 

* 

Cred că infinitatea fizică (nu matematică) este, pur şi 

simplu, o nemărginire. Dar asta experimentăm zilnic – o 

portocală este nemărginită. 

* 

Cameleonul poate vedea în spate. De asta nu are 

prieteni. 

* 

Binele comun nu a putut (şi, probabil, nu poate) fi 

clarificat, întrucât binele nu este un concept discursiv. 

* 

Paradigma kuhniană şi autostrada sunt analoage: în 

fiecare caz se poate merge doar pe unde este deja 

amenajat. 

* 

În domeniul social, confirmabilitatea pozitivistă este, în 

mod paradoxal, mai adecvată decât falsificaţionismul 

factual. 

* 
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Ideea transcende calculul, acesta nu produce decât 

concluzii. 

* 

Suntem, noi oamenii, simple petale ale unei flori efemere 

dintr-un anotimp efemer. 

* 

Răutatea nu redistribuie cantitatea de bine din lume, ci o 

reduce în mod absolut. 

* 

Væ qui sciam. 

* 

Ce noroc că nu există Dumnezeu! Putem face binele în 

mod sincer. 

* 

Stabilitatea carierei în instituţiile statului este un factor 

de privatizare a acestora. 

* 

Soluţiile pot fi găsite şi de inteligenţă, viziunile pot fi 

create doar de înţelepciune. 

* 

În pedagogie, cinismul bine temperat este un factor 

educaţional crucial. 

* 
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Mitul – această haină călduroasă a spiritului. 

* 

Întemeierea raţională a moralei exilează binele din trăire 
în discurs despre trăire. 

* 

Şi totuşi, behaviorismul îşi merită cetăţenia: 
scurtcircuitează nesinceritatea. 

* 

Rebelii sunt un amestec de ignoranţă şi clarviziune. 

* 

Viaţa este, structural, asemănătoare atomului: mai mult 
goală decât plină. 

* 

Când ambiţia este centrată pe sine devine orgoliu. 

* 

Dacă vezi capătul drumului pe care mergi, întoarce-te, ai 
luat-o greşit. 

* 

Cei din jur îţi vor ierta o sută de eşecuri, dar nu-ţi vor 
ierta nici măcar o singură reuşită. 

* 

Împărtăşindu-ţi bucuria, vei provoca suferinţă; 
împărtăşindu-ţi suferinţa, vei provoca bucurie. 

* 
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Mai greu mergi pe doi cai decât fără nici un cal. 

* 

Caracterul nu se ciopleşte cu daltă de împrumut. 

* 

Cele mai valoroase descoperiri ştiinţifice s-au făcut prin 
punerea la îndoială a bunului simţ. 

* 

Există caste şi în natură, de exemplu cărbunele şi 
diamantul. 

* 

O manifestaţie în piaţa publică are aceleaşi resorturi 
instinctuale ca şi un stol de păsări sau un banc de peşti. 

* 

A plăti bunătăţii cu răutate este modus operandi al 
amorului propriu. 

* 

Dacă aş fi teolog, l-aş salva pe Dumnezeu 
transformându-l într-o genă auto-mutantă. 

* 

Contra-factualitatea este modul nostru de a respinge 
lumea actualizată. 

* 

Suntem fiii trecutului şi părinţii viitorului. 

* 
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Incapacitatea de a invidia este un handicap sufletesc. 

* 

Fructele naturii se coc în crengi, fructele cunoaşterii se 

coc în rădăcini. 

* 

Viitorul este determinist, trecutul este stohastic. 

* 

Vina este decisă de lege, vinovăţia este decisă de tine 

însuţi. 

* 

O normă pozitivă poate conţine raţionalizarea acţiunii, 

dar nu justificarea (sau nejustificarea) ei. 

* 

Statistica se ocupă nu de factuale, ci de ideale ca medie a 

factualelor. 

* 

Teoria economică ar trebui fundamentată pe biologie şi 

pe istorie (dar sinergetica le include pe amândouă) 

* 

Experienţa devine trăire în acelaşi mod în care lungimea 

de undă percepută de ochi devine culoare. 

* 
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Există o închisoare din care nu putem evada niciodată: 
limbajul. 

* 

Timiditatea şi curajul co-există, dar doar în ipostazele 
lor extreme. 

* 

Pentru a exprima corect trecerea timpului 
unidimensional, limba ceasului ar trebui să stea 

nemişcată iar indicaţiile orelor şi minutelor ar trebui să 
se mişte prin dreptul ei. 

* 

Nu există nici o formă de guvernământ (nici chiar 
democraţia) care să garanteze neapariţia tendinţei de 

privatizare a statului. 

* 

Cunoaşterea de sine nu poate cunoaşte în sine, ci doar 
pentru sine. 

* 

Maximum de intimitate îl atingi în mijlocul mulţimii. 

* 

Prejudecăţile şi dogmatismul trăiesc în simbioză. 

* 

Un intrigant singur e neviabil, trebuie să mai găsească 
cel puţin încă unul. 

* 
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Starea de bine durează până în momentul în care o 

constaţi. 

* 

Perseverenţa e fiica fie a încrederii, fie a disperării. 

* 

Societatea şi-a creat deja propriii indivizi: organizaţiile. 

* 

Democraţia este mai obositoare decât dictatura: în 

prima, individul trebuie să fie tot timpul în alertă, în a 

doua nu. 

* 

Reprezentativitatea politică este darea în folosinţă a 

suveranităţii. Riscul este ca reprezentanţii să-şi 

însuşească şi uzufructul acestei folosinţe. 

* 

Evoluţia culturală este exclusiv de tip lamarckist. 

* 

Culturalul depinde de biologic, dar invers nu. 

* 

Fixarea idealurilor înalte nu e o chestiune de modus 

operandi, ci una de modus vivendi. 

* 
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Intelectualul trebuie să îndeplinească două condiţii de 

suficienţă: a) să aibă un proiect despre lume (oricât de 

local); b) să lupte pentru instaurarea proiectului său. 

Dacă îndeplineşte doar prima condiţie, este un expert, 

dacă o îndeplineşte doar pe a doua, este un politician. 

* 

Orice superioritate este parţială (sectorială) cu o 

excepţie: superioritatea morală (de caracter). 

* 

Sintagma „filosofia bunului simţ” este tiranică, bunul 

simţ nu poate avea şi nu are nevoie de o metafizică. 

* 

A discuta conceptul de utilitate în tandem cu cel de 

adevăr este pernicios. 

* 

Distincţia afect – raţiune este înşelătoare: aceeaşi emoţie 

poate fi stârnită de o poezie ca şi de o ecuaţie. 

* 

Ideea poetică este o idee care apare nu la vorbitor, ci la 

ascultător. 

* 

Cunoaşterea nesocializată se numeşte înţelegere. 

* 
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Ceea ce numim minune a naturii este un posibil eşec 

după alte mii deja consumate. 

* 

Nu-i greu să acceptăm un contra-argument, e greu să 

recunoaştem că-l acceptăm. 

* 

Norii sunt forma pe care o iau râurile ca să se poate 

întoarce la izvoare. 

* 

După criteriile hume-ene, principiul antropic prevalează 

asupra ipotezei creaţioniste. 

* 

Există compromisuri care compromit, şi există 

compromisuri care înnobilează. 

* 

Din periodicitatea mişcării limbii ceasului nu rezultă 

periodicitatea timpului. 

* 

Autonomia este o libertate care se auto-limitează. 

* 

Când Eminescu cerea caractere, el era în căutarea 

moralităţii. 

* 
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Între Cicero şi Kant, îl prefer pe primul în chestiunea 

fundamentării moralei: rădăcina acesteia nu poate fi 

raţiunea pură, ci doar comunitatea contingentă. 

* 

Ca să-şi salveze libertatea, Dumnezeu trebuie să fie a-

moral. 

* 

Inventarea lui Dumnezeu a creat în lume cel mai mare 

hazard moral. 

* 

Tendinţa ştiinţelor sociale de a deveni explicative este, pe 

de o parte, sortită eşecului iar, pe de altă parte, 

indezirabilă. 

* 

Subconştientul este conştienţa conştientului. 

* 

Prescripţia este o predicţie normativă. 

* 

Deosebirea dintre om şi maşină este aceasta: la maşină 

este posibilă predicţia predicţiei. 

* 

Încăpăţânarea este o tărie de caracter dogmatizată. 

* 
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Profesorul bun nu te instruieşte, te învaţă. 

* 

Progresează în cunoaştere şi bucuria ta de a trăi va 

creşte. 

* 

Cât trăieşti, Universul e în custodia ta. 

* 

Tot ceea ce este măreţ şi divin în noi se petrece între 

două reprize de supravieţuire. 

* 

Dorim nu ceea ce nu avem, ci ceea ce nu putem avea, 

restul e o simplă adjudecare. 

* 

Cele mai lamentabile realizări spirituale ale omenirii 

sunt teodiceele. 

* 

Ascultă-ţi natura, dar urmează-ţi condiţia. 

* 

În chestiunea intenţiei avem acelaşi regres ad infinitum 

ca şi în chestiunea divină. 

* 
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Efectul fundamental al culturii constă în depăşirea 
suveranităţii instinctului de supravieţuire fizică. 

* 

Nevoia de poezie e o manifestare a nevoii de mit. 

* 

Mitul are o putere de raţionalizare comparabilă cu cea a 
teoriei ştiinţifice. 

* 

În esenţă, orice teorie ştiinţifică este un mit despre lume. 

* 

Despărţirea de un om e o înfrângere, despărţirea de o 
idee e o victorie. 

* 

La animale inteligenţa este o armă, la om este o 
compensaţie. 

* 

Dacă eşti sincer, îţi pot comuta ticăloşia în credinţă. 

* 

Dacă ceea ce trebuia să faci azi vei face mâine,  
vei face diferit. 

* 

În fiecare zi ucid câţiva zei care nu şi-au făcut datoria. 

* 
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Pentru frunză copacul este ceea ce omenirea este pentru 
om. 

* 

Scopul are relevanţă pe termen scurt, pe termen lung 
există doar finalitate. 

* 

Holismul este un reducţionism în oglindă. 

* 

Individualismul a generat globalizarea, iar globalizarea 
va genera comunitarismul (sau oricum vrem să-l numim). 

* 

În tinereţea sa, omenirea a luat natura în stăpânire, 
acum, la maturitate, o va lua în parteneriat. 

* 

Când suporţi o ticăloşie, iart-o, când vezi săvârşindu-se 
o ticăloşie, împiedic-o. 

* 

În natură avem istorii, în societate avem biografii. 

* 

Prin definiţie, majorităţile sunt conservatoare, de aceea 
revoluţiile sunt iniţiate de minorităţi. 

* 

Tradiţia este un conservatorism auto-justificativ. 

* 
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Egoismul este incapacitatea de a iubi, la alţii, ceea ce 
aceştia conţin din noi înşine. 

* 

Necesitatea istorică este un episod temporal mărginit, la 
cele două capete, de câte o contingenţă. 

* 

Arta politicii este arta redistribuirii entropiei sociale 
(aşteptări, nemulţumiri, succesiuni etc.). 

* 

Respectul meu pentru tine pleacă de la respectul tău 
pentru tine. 

* 

Actul de naştere a libertăţii este un act de relativizare 
socială a ei. 

* 

Te caut, deci te construiesc. 

* 

Este imposibil de estimat cantitatea de impostură intrată 
în artă sub apărarea dictonului de gustibus non 

disputandum est. 

* 

Omul acţionează pe bază de convingeri, nu pe bază de 
certitudini. 

* 
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Pedeapsa este o scurtătură (substitut) pe drumul 
reeducării, nu o etapă necesară a acesteia. 

* 

Din trei ocazii de a vorbi, renunţă de bunăvoie la două. 

* 

Între oameni, egalitatea de rezultat este imposibilă 
principial, dar egalitatea de procedură este obligatorie 

principial. 

* 

Morala este o auto-obligaţie. 

* 

Când se înfruntă două inteligenţe rezultă un adevăr, când 
se înfruntă două caractere rezultă o morală. 

* 

Ubi iustitia ibi patria. 

* 

Constrângerile reduc libertatea şi sporesc creativitatea. 

* 

Există o cochetărie a ideilor: rareori vin neinvitate. 

* 

Ţine drumul ales, dar abate-te şi pe potecile din jurul 

său. 

* 
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În viaţă, singurătatea este un capăt final, nu unul iniţial. 

* 

În mod ciudat, multe noutăţi apar din efortul de a apăra 

statu quo-ul. 

* 

Indiferent pe ce este bazat – raţiunea pură sau experienţa 

comunitară – caracterul este de natură culturală, deci 

dobândit. 

* 

Ideea este un gând care lămureşte un alt gând. 

* 

A fi cult înseamnă a deţine la îndemână modele de 

înţelegere a lumii. 

* 

În sine, lucrurile simple nu sunt problematice; devin 

astfel atunci când sunt puse să explice lucrurile 

complicate. 

* 

O ierarhie este un dispozitiv de repartizare a grijii. 

* 

Mai înfricoşător decât infinitul este nemărginitul, măcar 

primul are capete. 

* 
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Cunosc mai mulţi oameni morţi decât oameni vii. 

* 

Ca finalitate, viaţa este un experiment al morţii. Ca mod, 

este un experiment al caracterului. 

* 

Când vorbeşti despre sinele tău, cine vorbeşte? 

* 

A cunoaşte fără a înţelege ţine de ştiinţă, a înţelege fără 

a cunoaşte – de metafizică. 

* 

În democraţie, majoritatea domneşte iar minoritatea 

guvernează. 

* 

Ca să fie deplină, poezia trebuie să-şi uite poetul. 

* 

Viaţa este o discursivitate petrecută între două emoţii: 

naşterea şi moartea. 

* 

Atributul bine nu are grade de comparaţie. 

* 

Alegerea bazată pe calcul nu este o alegere liberă. 

* 



Aforisme 

        101 

Bucură-te atunci când cineva de lângă tine reuşeşte: ai 

mai câştigat un pas spre ţinta ta. 

* 

Igiena socială nu se face în intimitate, ci în agora. 

* 

Calitatea politicii publice depinde nu de calitatea 

politicienilor, ci de calitatea societăţii civile medii. 

* 

Nu înţeleg de ce se strâng oamenii în biserica temporală: 

comunicarea cu Dumnezeu nu este una publică, ci 

privată! 

* 

Din punct de vedere logic, rugăciunea către Dumnezeu 

este o tautologie: nu-i spune nimic în afara a ceea ce ştie 

deja. 

* 

A cunoaşte este doar un mijloc (nu unicul) pentru a 

înţelege. 

* 

Cred că arta este…ştiinţa de a evita discursivitatea. 

* 

Şi dreptul pozitiv are nevoie de o lege de acoperire (în 

sensul logic): aceasta este Constituţia – legea legilor. 

* 
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Toată tehnologia umană se reduce la un principiu unic: 

reorientarea necesităţii naturale de către liberul arbitru. 

* 

Plecarea este o ascundere. Moartea este o plecare care a 

uitat să se dez-ascundă. 

* 

Logica este un mit despre cum funcţionează lumea. Dar 

nu e singurul posibil. 

* 

Despre poeticitate putem vorbi discursiv, despre 

discursivitate nu putem vorbi poetic. 

* 

Din punct de vedere psihologic, puterea este capacitatea 

de a înfrânge liberul arbitru propriu. Din punct de 

vedere social – puterea de a înfrânge liberul arbitru 

extern. 

* 

Gradul de democraţie al unei societăţi este direct 

proporţional cu gradul de extindere a dreptului societăţii 

de a-şi destitui reprezentaţii. 

* 

Raportul dintre legitimitate şi legalitate în 

comportamentul social creşte odată cu creşterea 

nivelului de educaţie al societăţii. 

* 
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Spune-mi ce cărţi ai reciti, ca să-ţi spun cine eşti. 

* 

A citi înseamnă a discuta. 

* 

Învierea pare a fi o indulgenţă ecleziastică plătită cu 

moartea. 

* 

Astăzi, fiecare îşi alege câte un sfânt aşa cum, altădată, 

fiecare îşi alegea câte o stea. 

* 

Pentru a şti mult trebuie să ştii multe. 

* 

Înţeleptul ascultă chiar şi inepţiile, uneori ele pot da 

sugestii nebănuite. 

* 

Prea multă rigoare înseamnă lipsă de rigoare. 

* 

Nimeni nu este de înlocuit, deşi oricine  

poate fi înlocuit. 

* 

Aşteptarea autentică nu aşteaptă nimic anume. 

* 
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Din punct de vedere logic, introspecţia este 

contradictorie. 

* 

Peste un anumit grad de intensitate, urbanizarea este 

anti-comunitariană. 

* 

Pentru omul cu caracter moral, corectitudinea este mai 

importantă decât utilitatea. 

* 

Ca să faci, în viaţă, maximum posibil, gândeşte-te că, 

născându-te, ai luat locul altcuiva care ar fi făcut acel 

maxim. 

* 

Cunoaşterea de sine a omului presupune întotdeauna alţi 

semeni. 

* 

Pentru oamenii morali datoria este baza interesului, 

pentru ceilalţi interesul este baza datoriei. 

* 

Inventând necesitatea, Dumnezeu a scăpat de multe 

lucruri de făcut. 

* 

Cine te laudă nu te înţelege, cine te înţelege nu te laudă. 

* 
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A iubi înseamnă a avea grija plenarităţii celui iubit. 

* 

Certitudinea creată de ştiinţă este mijlocită de crearea 
prealabilă a convingerii, cea creată de poezie este 

nemijlocită. 

* 

O eroare de înţelegere poate avea rolul grăuntelui de 
nisip de sub cochilia scoicii. 

* 

Pe un drum necunoscut nu te poţi rătăci. 

* 

Sum ergo Deus est al lui Descartes recunoaşte 
consecinţa logică a argumentului ontologic: Dumnezeu 

este creat de om. 

* 

Numărul de explicaţii posibile ale unui fenomen este 
invers proporţional cu frecvenţa sa. 

* 

Sub aspect bugetar prezervarea păcii este mai 
costisitoare decât războiul, dar nu acesta este criteriul de 

alegere. 

* 

Omul îşi desfide finalitatea derizorie printr-un scop 
înălţător. 

* 



Emil Dinga 

        106 

Înţelegerea şi conştienţa nu pot căpăta, prin natura lor, o 

explicaţie de tip ştiinţific, ci doar una de tip metafizic. 

* 

Luciditatea este o intuiţie raţionalizată. 

* 

Cred că ritualul este o expresie a mitului, şi nu invers 

(cum susţine Cassirer). 

* 

Ştiinţa implică reducţionismul în mod necesar. Acolo 

unde reducţionismul nu este posibil (ca în domeniul 

social) natura ştiinţifică a cunoaşterii este problematică. 

* 

Viteza dezvoltării umane scade de la centru spre 

periferie: individ, familie, naţiune, lume. 

* 

Democraţia nu reprezintă un predicat de suficienţă 

pentru reprezentativitate. 

* 

Predicţia este o aşteptare publică, aşteptarea este o 

predicţie privată. 

* 

A pune o întrebare înseamnă a mai azvârli un lemn în 

focul cunoaşterii. 

* 
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Analiza înseamnă cunoaştere, sinteza înseamnă 

înţelegere. 

* 

După ce ai înţeles un poet, ştii, instinctiv, când scrie o 

nouă poezie. 

* 

Există o axiomatică, sui generis, şi în poezie: fondul 

principal de cuvinte folosite. Dar este o axiomatică 

privată. 

* 

O poezie este mitul din jurul unei idei poetice. 

* 

Materialitatea omului este un dat necesar. Capacitatea 

de a ignora această materialitate este sediul primar al 

umanităţii. 

* 

Nu valul este generat de mişcarea picăturilor de apă, ci 

mişcarea picăturilor de apă este generată de val. 

* 

Viitorul este determinist, trecutul este aleatoriu. 

* 

Când sădeşti o floare modifici viitorul omenirii. 

* 
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Dogmatismul este o încăpăţânare cu ştaif. 

* 

Viitorul este exclusiv contingenţă,  

trecutul este exclusiv necesitate. 

* 

Epicul nu este constitutiv artei, el funcţionează doar ca 

pretext. 

* 

Triada bentham-istă (moral, intelectual, acţional) ar 

trebui completată, până la tetradă, cu emoţional. E 

curios că agerul John Stuart Mill nu a observat asta. 

* 

Succesul oricărei guvernări temporale depinde de câtă 

morală reuşeşte să sădească în societate. 

* 

Poţi fi original în multe feluri. Autentic – în unul singur. 

* 

Pentru un singur gânditor o mie de oameni se petrec nu 

doar neştiuţi, dar şi neştiutori. 

* 

Ambiţia este o voinţă dogmatizată. 

* 
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Premiile le acordă întotdeauna apărătorii mainstream-
ului; dacă eşti premiat, înseamnă că nu ai reuşit să ieşi 

din statu quo. 

* 

Suntem, în mod necesar, avatarurile a ceea ce 
 am fi putut fi. 

* 

Nu scopul, ci semnificaţia sa este supremul justificator în 
viaţa omului. 

* 

Apariţia vieţii este contingentă local, dar necesară 
global. 

* 

Progresul uman se măsoară prin scăderea nevoii de 
reglementare publică a vieţii sociale. 

* 

Dacă amesteci apa cu vinul, nu vei afla nici gustul apei, 
nici gustul vinului. 

* 

Lumea non-umană are doar finalitate. Religia i-a 
adăugat scop, iar metafizica i-a adăugat semnificaţie. 

* 

Următorul mare salt cognitiv al omenirii va fi înţelegerea 
cauzalităţii contingente, adică auto-induse. 

* 
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Probabilitatea ca o teorie greşită să dea predicţii bune 

nu este aşa de mică pe cât ne-am aştepta – dovadă 

mecanica cuantică. 

* 

Dacă am fi suficient de oneşti, am accepta ideea că 

teoria economică (mai exact, orice teorie socială) ar 

trebui redusă, pur şi simplu, la o antropologie generală. 

* 

Curajul este frica de frică. 

* 

Falsificarea popperiană ar trebui supusă, şi ea, condiţiei 

de prag, altfel orice anomalie este, eo ipso, o falsificare. 

* 

Oamenii de talent ating standardele, oamenii de geniu 

fixează standardele. 

* 

Ca şi gravitaţia, Dumnezeu nu este mai mult decât o 

ipoteză. Dar nici mai puţin. 

* 

Argumentele ne dau convingeri, faptele – certitudini. 

* 

În ultimă instanţă, ficţiunea artistică exprimă o 

poziţionare morală. 

* 
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Puterea care se transformă tot în putere se auto-

subminează. 

* 

Teoria A despre teoria B trebuie să fie mai simplă 

epistemologic decât teoria B. 

* 

Cunoaşterea progresează prin unificare. Diversificarea 

(specializarea) este doar faza primară (carteziană) a ei. 

* 

Credinciosul autentic nu-i cere nimic lui Dumnezeu. Cei 

care-i cer sunt simpli oportunişti. 

* 

Martir nu este cel care acceptă inevitabilul, ci cel care-l 

provoacă (este posibil, deci, ca Iisus să fie, totuşi, 

martir). 

* 

Ca să ierţi, trebuie să fii în măsură să nu ierţi. 

* 

Dacă mă ajuţi când ţi-o cer, îmi împrumuţi, dar dacă mă 

ajuţi când nu ţi-o cer, îmi dăruieşti. 

* 

O întrebare bună este o întrebare căreia i se răspunde cu 

o întrebare. 

* 
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Cu fiecare om care se naşte, Universului îi mai este 

oferită o oglindă. 

* 

Necesitatea nu are nevoie de memorie, contingenţa da. 

* 

Lumea are atâtea fiinţări distincte câte coduri de 

descriere a ei putem imagina. 

* 

Sinceritatea e nuditatea sufletului. 

* 

Trecerea de la democraţia participativă la cea 

reprezentativă nemijlocit este de ordin pragmatic; 

trecerea de la democraţia reprezentativă nemijlocit la 

cea reprezentativă mijlocit va fi de ordin practic. 

* 

Din punct de vedere simbolic, terorismul este sinucigaş. 

* 

Atât timp cât intelectul va continua să producă raţiuni 

utilitariste ale inter-acţiunii umane, progresul moral este 

subminat. 

* 

Semnificaţia vieţii umane constă în formularea acestei 

semnificaţii. 

* 
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Probabil, cauzalitatea istorică ar trebui înlocuită cu 

condiţii suficiente de succesiune. Aceasta ar furniza şi un 

mecanism de selecţie istorică. 

* 

Poate că hayek-iana eterogenitate a deţinerii bogăţiei 

materiale este calea, dar marx-ista omogenitate a acestei 

deţineri trebuie să fie scopul evoluţiei culturale a 

omenirii. 

* 

Substituibilitatea este o complementaritate devenită prea 

familiară. 

* 

Pentru ca două linii drepte care se intersectează să se 

închidă fără a fi nevoie de o a treia (adică de triunghi), 

trebuie ca ele să se curbeze una spre cealaltă. 

* 

O primejdie cunoscută te provoacă o dată, una 

necunoscută – de o sută de ori. 

* 

Când te angajezi într-o direcţie, nu uita că ea are două 

sensuri opuse. 

* 

Un poem este o emoţie cerebralizată. 

* 
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Deşi e provocată de o scânteie, flacăra nu este doar o 

scânteie mai mare. 

* 

Râul revărsat peste întreaga câmpie nu mai este râu,  

ci lac. 

* 

Unitatea de comparaţie între două vieţi individuale este 

suma trăirilor morale. 

* 

Răutatea care scontează un avantaj nu mai este răutate, 

ci simplu calcul utilitarist. 

* 

Copacul ajuns bătrân nu s-a opus furtunilor, ci le-a 

folosit. 

* 

Sfinţii nu se nasc, se fac. 

* 

Compromisul succesor se justifică întotdeauna prin 

scopul de a legitima compromisul antecesor. 

* 

Cu ajutorul logicii cunoaştem doar aspectele lumii care 

se potrivesc logicii. 

* 
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Moartea este necesară, dar momentul morţii este 
contingent. 

* 

Să fii nerăbdător în a avea răbdare. 

* 

Pentru a supravieţui, construieşte-ţi o teorie eficace, 
pentru a trăi – una adevărată. 

* 

Animalele nu sunt bogate, adică nu deţin mai mult decât 
au nevoie. 

* 

Cu excepţia supravieţuirii, nu există nici o altă raţiune 
pentru ca un om să cauzeze suferinţă altui om. 

* 

Maxima kantiană „poartă-te după maxima cu 
generalizarea căreia ai fi de acord” este, de fapt, 
ipotetică, nu categorică, tocmai pentru că permite 

alegerea. 

* 

O ispită este o alternativă de alegere care se sustrage 
calculului. 

* 

Nepunctualitatea în comportament este o formă de 
manifestare a dispreţului. 

* 
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Dacă, pentru a salva un om, te-ai rătăcit de la drumul 

tău, înseamnă că nu te-ai rătăcit. 

* 

A avea tact înseamnă a-ţi freca un deget când te 

mănâncă altul. 

* 

Bunul simţ poate deschide mai multe uşi decât orice 

diplomaţie. 

* 

Dacă îmi eşti prieten, nu mă ajuta, învaţă-mă. 

* 

Dacă orice cunoaştere nu poate fi decât fenomenologică, 

atunci orice cunoaştere este pragmatică (în sensul lui 

William James). 

* 

Utilitatea este o specie de eficacitate: anume aceea care 

ne este favorabilă. 

* 

Întâmplătorul este raiul noutăţii. 

* 

Câtă suprapunere de interese, atâta predictibilitate în 

comportament. 

* 
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Controlul reciproc al puterilor în stat trebuie să vizeze un 
singur lucru (crucial): evitarea privatizării acestor puteri 

de către slujbaşii lor. 

* 

Există o sfinţenie civilă: respectul datoriei. 

* 

Există un echivalent al revoluţiei sociale în natură: 
alinierea electronilor dintr-un conductor electric sub 

imperiul tensiunii. 

* 

Nu te bucura când cineva rămâne în urma ta: e posibil să 
pregătească un pas mai mare. 

* 

În esenţă, politica este o specie de comerţ: comerţul cu 
poveşti privind modelul social. 

* 

Supărarea este prohodul unei aşteptări. 

* 

Indignarea nu este efectul amplitudinii sau gravităţii unei 
întâmplări, ci al simplului fapt al posibilităţii producerii 

acesteia. 

* 

Votul politic este un credit pentru ce urmează, nu o plată 
pentru ce a fost. 

* 
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Într-o luptă, lipsa de respect faţă de adversar poate fi 

condiţia suficientă a înfrângerii tale. 

* 

Cred că avem nevoie de o renaştere post-modernă, care 

să încerce, încă o dată, centralitatea omului, dar nu pe 

principii raţionaliste, ci pe principii morale. 

* 

Un zâmbet este o invitaţie la o punere în comun. 

* 

Mâhnirea este o supărare nietzscheană. 

* 

Un om însingurat este un om care a descoperit sau e pe 

cale să descopere ceva. 

* 

Binele comun poate fi servit în multe feluri. Unul dintre 

ele este să nu te gândeşti c-o faci. 

* 

Cea mai mare descoperire a omului este cunoaşterea de 

tip ştiinţific, dar cea mai mare invenţie a sa este 

imperativul categoric. 

* 

Îţi dăruiesc nu din ceea ce-mi prisoseşte, ci din ceea ce-

mi lipseşte. 

* 
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Riguros, întreaga cunoaştere teoretică de care dispunem 

este despre ficţiuni. 

* 

Filosofia economică a lui Confucius ar trebui predată 

economiştilor în formare. 

* 

A te minţi pe tine însuţi este ca şi cum ai da ceasul, cu 

bună ştiinţă, înapoi. 

* 

Ierţi ceea ce înţelegi, uiţi ceea ce ierţi. 

* 

Hainele împăratului nu sunt niciodată urâte. 

* 

Lucrează la mai multe lucruri concomitent,  

nu succesiv, astfel vei câştiga nu numai în spor,  

ci şi în creativitate. 

* 

Nu aştepta inspiraţia când vrei să creezi ceva, începe 

lucrul şi ea va veni negreşit. 

* 

Inteligenţa ajută omul să evolueze, înţelepciunea îl ajută 

să se dezvolte. 

* 
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„Microbul” eroismului îl are fiecare dintre noi, dar 
puţini au şansa să se infecteze cu el. 

* 

Pentru a atrage simpatia, privatizează-ţi reuşitele şi fă-ţi 
publice eşecurile. 

* 

Nu poţi face predicţii despre o lebădă neagră, de aceea 
ea trebuie prescrisă. 

* 

Nu putem experimenta timpul, ci doar schimbarea 
măsurată de el. 

* 

Numesc complicate lucrurile care sunt prea simple 
pentru a fi numite simple. 

* 

Cu cât conjecturile noastre sunt mai norocoase, cu atât 
scad şansele de cunoaştere a adevărului. 

* 

Despre viaţă nu poate fi purtată, în mod autentic, nici o 
discuţie. Pentru că oricare două vieţi sunt 

incomensurabile. 

* 

Discursivitatea ne ajută să supravieţuim, poezia ne ajută 
să trăim. 

* 
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A alege cel mai mic rău este o atitudine inginerească, nu 

politică. 

* 

Primatul datoriei asupra interesului trebuie să constituie 

o datorie. 

* 

Tristeţea nu are nici cauză, nici obiect contingente, ea 

este o suspendare a eu-lui. 

* 

O imagine verosimilă a morţii este întâlnirea cu cineva 

cu care nu te vei mai întâlni niciodată. 

* 

Pentru om, adevăratul iad ar fi existenţa, după moarte, a 

unei vieţi spiritualizate. 

* 

Esenţa creştinismului – învierea lui Iisus Christos – 

reprezintă şi cauza discreditării sale definitive, dacă un 

nou Pavel (un anti-Pavel) nu-l va rescrie renunţând la 

această esenţă. 

* 

În domeniul social, matematica ar trebui tolerată doar 

pentru un rol descriptiv (non-explicativ) al devenirii 

pattern-urilor comportamentale, şi nimic mai mult. 

* 
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Cantitativismul în cunoaştere este util nu numai din 
raţiuni utilitare, dar şi pentru a putea înţelege devenirea 

calitativă. 

* 

Axiomatizarea aduce economie de gândire, experimentul 
aduce economie de timp. 

* 

În artă, ca şi în ştiinţă, un pas prea mare te duce direct în 
propria posteritate. 

* 

Când vrei doar să înţelegi (pe tine, pe ceilalţi, lumea) nu 
poţi avea duşmani. 

* 

Însingurarea, ca nişă psihologică, funcţionează în mod 
analog cu nişa biologică: creează. 

* 

Când, într-o dispută filosofică, eşti atacat ad hominem, 
nu te apăra: ai câştigat deja. 

* 

Credinţa este o convingere înnăscută, convingerea este o 
credinţă dobândită. 

* 

O poezie se transformă în atâtea poezii diferite câţi 
cititori are. 

* 
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Majoritatea dintre noi admiră înaintaşii, o parte 
însemnată – îi imită, o minoritate – îi contestă, câţiva – îi 

continuă. 

* 

Cred că există un adevăr artistic: sinceritatea trăirii care 
generează produsul artistic (Ţuţea ştia ce spune). 

* 

Marii creatori artistici produc, concomitent, produsul 
artistic şi publicul pentru acel produs. 

* 

Liniştea dată de procedură (sau maximă) face inutilă 
liniştea dată de rezultat. 

* 

În critica literară ar trebui procedat ca în critica 
ştiinţifică: criticul să nu cunoască identitatea autorului. 

* 

Voinţa este o dorinţă în alb (fără obiect). 

* 

În mod greşit se consideră că versul ne-canonic (alb) 
permite o creativitate mai mare: dar creativitatea nu e 

stimulată de libertate, ci de constrângeri. 

* 

Cunoaşterea e ca un ceai amar pe care-l îndulcim cu 
abstracţii. 

* 
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Orice limbaj este un cod. Limbajul artistic este un cod de 

coduri. 

* 

Ştiinţa extrage semnificaţii din lume, arta pune 

semnificaţii în lume. 

* 

Cred că există un lucru neanticipat de Dumnezeu: 

acordul conştiinţelor cu privire la ceva. 

* 

Te pot minţi doar dacă ştiu că ştii că te mint. 

* 

Prin apariţia sa, o singură floare face mai mult decât să 

facă o primăvară: îi garantează posibilitatea. 

* 

Instituirea moralei înseamnă înlocuirea transcendentului 

cu transcendentalul. 

* 

Cu cât mai puţină cunoaştere abstractă, cu atât mai 

puţină cunoaştere concretă. 

* 

Căutarea unei rime bune în poezie finisează însăşi ideea 

poetică. 

* 
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Nu binele comun este o adiţionare a binelui individual, ci 

binele individual este o distribuire a binelui comun. 

* 

Premiile Nobel în economie se dau şi acum pentru 

cercetări asupra mortificării organismului economic, 

adică pentru echilibru. 

* 

Maestrul poate fi judecat, desigur, de către ucenici, dar 

numai după ce aceştia vor fi ajuns deja maeştri. 

* 

Responsabilitatea produce excelenţă în mod natural. 

* 

Evoluţionismul în domeniul social va produce, în sfârşit, 

pattern-urile de invarianţă de care aveam nevoie. 

* 

Eu văd un poet declamând propriul poem astfel: o lungă 

reverie cu ochii deschişi. 

* 

Poezia e privată numai ca trăire iniţială. Ca destin, ea 

este publică. 

* 

Destinul unei poezii bune este să fie rescrisă de ceilalţi 

poeţi. 

* 
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Cel ce se întreabă asupra finalităţii (nici măcar a 

utilităţii) moralei sale, este deja a-moral. 

* 

Eu cred că îndumnezeirea omului constă în exclusivitatea 

criteriului datoriei în viaţa sa. 

* 

Pentru a fi eficace, discursul politic trebuie să exhibe 

dexterităţi delfice. 

* 

Am ajuns la capăt, deci n-am terminat. 

* 

Numesc necesar ceva ce-şi poate aminti viitorul. 

* 

După ce-ai terminat lucrul, caută prin şpan înainte de a-l 

da la gunoi: în ce-ai aruncat poţi găsi un lucru mai 

valoros decât cel căutat. 

* 

Evoluţia ştiinţei este cumulativă, evoluţia artei este 

disruptivă. 

* 

Matematica este atât de incapabilă să surprindă 

cauzalitatea, încât e de mirare prestigiul de care se 

bucură, încă, în domeniul social. 

* 
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În versul canonic există un ritm al prezenţei ritmului, în 

versul alb există un ritm al absenţei ritmului. 

* 

O momeală este o ispită manipulată. 

* 

Simplitatea epistemologică, estetica formalismului 

cantitativ şi absenţa probabilităţilor le consider 

caracteristici sine qua non ale teoriilor autentice de tip 

explicativ. 

* 

Fenomenologia unui poem este quadripartită: trăirea 

poetică – revelaţia ideii poetice – construcţia cerebrală a 

poemului – retrăirea poetică la destinatar. 

* 

Modelele teoretice care conţin variabila timp nu sunt 

modele cauzale, ci evoluţionare. 

* 

Guvernarea poate fi morală sau imorală, dar niciodată 

a-morală. 

* 

Cea mai dificilă co-evoluţie? Cea dintre exercitarea 

democraţiei, pe de o parte, şi evoluţia culturală a 

poporului pentru a asigura exercitarea democraţiei, pe 

de altă parte. 

* 
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Reducerea interesului la datorie este direct 

proporţională cu gradul de instruire şi educaţie. 

* 

Este aproape „legic” ca clasa socială dominantă politic 

să încerce mereu să privatizeze statul în favoarea sa. 

* 

Clasele sociale ale timpurilor noastre sunt: realiştii (cei 

ce produc substanţa economică), respectiv finanţiştii (cei 

ce speculează financiar substanţa economică). 

* 

Deficitul de cerebralitate la creatorul artistic trebuie 

compensată de un surplus de cerebralitate la destinatarul 

operei de artă, ceea ce reduce din emoţia receptării. 

* 

De la un revoluţionar al scriiturii artistice până la un 

voios mâzgălitor de coduri încifrate fără nici o noimă nu-

i (vorba marelui general) decât un pas. 

* 

A epata înseamnă a emoţiona în mod necinstit, adică a 

minţi. 

* 

Mare parte din împlinirea profeţiilor se explică, desigur, 

prin ignorarea a ceea ce se întâmplă în afara profeţiilor. 

* 
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Deşi evenimentul imposibil se „produce” în mod necesar 

(tocmai în virtutea imposibilităţii lui), teoria 

probabilităţilor îi dă măsura de probabilitate zero. 

* 

Distribuţiile de probabilitate se obţin inductiv, dar se 

folosesc ca scheme deductive. 

* 

În solitudine eşti mai puţin singur decât în socialitudine, 

deoarece îţi poţi alege partenerul (chiar dacă imaginar, 

cum li se întâmplă poeţilor). 

* 

În partea ei autentică, orice cercetare este făcută cu un 

scop exclusiv personal – acela de a înţelege. 

* 

Dumnezeu nu poate spera la o poziţie mai bună decât 

aceea de componentă a liberului arbitru uman. 

* 

Când Hayek cere menţinerea inegalităţii sociale drept 

condiţie de suficienţă pentru progres, confundă 

diferenţierea (unul dintre factorii evoluţionari, este 

adevărat) cu nedreptatea. 

* 
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Cred că dreptul natural conţine două „condamnări”: 

sartriana condamnare la libertate şi condamnarea la 

cunoaştere. 

* 

Probabil cea mai puternică forţă evolutivă în Univers 

este asocierea, de la molecule până la societatea umană. 

* 

Noaptea trecutului omenirii nu este deloc întunecată: 

este presărată cu luminiţele nenumăratelor minţi care au 

scormonit, la timpul lor, lumea. 

* 

Ca să fii discipol nu-i suficient să-l înţelegi pe maestru, 

trebuie să-i înţelegi modul de a înţelege. 

* 

Şiretenia este o inteligenţă construită pe inteligenţa 

celuilalt. 

* 

Altruismul reciproc este o tranzacţie între egoisme. 

* 

În sens riguros ştiinţific, dialogul nu conduce la adevăr, 

dar conduce la o ipoteză care ar putea fi adevărată. 

* 
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Instinctiv, orice comportament maximizează ceva, dar ce 
anume – asta este sarcina disciplinelor sociale să afle. 

Până acum nu s-a reuşit. 

* 

Din punct de vedere kantian, minciuna este, pentru 
destinatar, un fenomen de ordinul 2: un fenomen al 

fenomenului. 

* 

Elementul comun al artelor şi ştiinţelor este acesta: 
ambele ordonează lumea, primele prin ordini afective, 

celelalte – prin ordini cognitive. 

* 

Nu camera chinezească, ci un test mai simplu poate 
distinge între om şi robot: primul, deşi ştie ce este, în 
mod ştiinţific, luna, tot se emoţionează când o vede pe 

cer. 

* 

Filosofarea despre viaţă distruge trăirea autentică a 
vieţii. 

* 

Există un timp circular, timpul psihologic: în acest timp 
psihologic bătrânul şi copilul care a fost acesta 

se întâlnesc. 

* 

Eşti bătrân dacă şi în măsura în care te gândeşti că nu 
mai eşti tânăr. 
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* 

Matematica nu studiază realitatea, ci o modalitate în 

care putem imagina realitatea. 

* 

Unde nu există invarianţă nu există ştiinţă. 

* 

O amintire nu este o cicatrice a sufletului, ci un semn 

crestat pe răbojul sufletului. 

* 

Emergenţa conştienţei în lume a distrus un mod al 

acesteia: în prezenţa conştienţei nimic nu mai este 

repetabil. 

* 

Dreptatea/nedreptatea au sens nu în raport cu legea, ci 

în raport cu morala. 

* 

Aceeaşi distanţă, în acelaşi timp, o poţi parcurge în două 

feluri: repede, cu paşi mici, sau încet, cu paşi mari. 

* 

Lucrurile cu adevărat importante se fac întotdeauna într-

un timp scurt. 

* 

Vizibilitatea depinde nu de cantitatea de lumină primită, 

ci de cantitatea de lumină reflectată. 
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* 

Formarea atitudinii depinde nu de starea atinsă,  
ci de starea dorită. 

* 

Ziua bună se cunoaşte abia seara. 

* 

Convenabilul este ruda mai săracă a utilului. 

* 

Între sensibil şi ideal mai există ceva: emoţia,  
care are câte ceva din amândouă. 

* 

Nunc-ul nu există, el este doar o fulguraţie  
între trecut şi viitor. 

* 

Există un substitut universal: renunţarea. 

* 

Conservatorii sunt dogmaticii politicoşi. 

* 

Fericirea de a fi trăit este mai mult decât suficientă 
pentru acceptarea senină a revenirii în fluxul 

nediferenţiat materie-energie al naturii. 

* 

Stau în calea ta nu ca să te împiedic, ci ca să te îndrum. 
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* 

Semnificaţie nu există decât în imperiul conştienţei. 

* 

Incapacitatea Sf. Augustin de a verbaliza intuiţia sa 
despre timp arată cât de multă înţelegere rămâne în 

afara cunoaşterii. 

* 

O discuţie ştiinţifică politically correct este mai 
dăunătoare decât absenţa ei. 

* 

Orice imperiu are aceeaşi boală „genetică”: pleonexia. 

* 

Nevoia de coerciţie de stat este invers proporţională cu 
ponderea numărului de norme legitime în totalul 

numărului de norme. 

* 

Adoraţia şi iubirea au în comun unilateralitatea; ceea ce 
le desparte este durabilitatea, care aparţine doar iubirii. 

* 

Din punct de vedere logic, în orizonturi infinite (fie 
spaţial, fie temporal), nici un eveniment nu poate fi 

contingent. 

* 

Ce harababură ar ieşi dacă toate geniile din istorie ar fi 
aduse, concomitent, la aceeaşi masă! 
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* 

Altruismul autentic nu este cel ce excede egoismului, ci 

cel ce se substituie acestuia. 

* 

A dărui din ce-ţi prisoseşte este o chestiune de igienă 

socială, a dărui din ce-şi lipseşte este o chestiune de 

morală socială. 

* 

Un caracter puternic este un amestec de dogmatism şi 

iresponsabilitate. 

* 

Cunoaşterea este o tranzacţie între comprehensiuni. 
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