
2801. Există două făptuiri omenești de la care nu aștepți nimic: cunoașterea și iubirea. 

2802. Prietenia adevărată este o caritate permanentă. 

2803. Drumul drept e sărac în învățătură. 

2804. Liberul arbitru este creuzetul refuzului. 

2805. Dacă Descartes ar fi aplicat sentința dubito asupra sa însuși, n-ar fi ajuns niciodată la 
sum. 

2806. Cel mai bun profesor al gândirii este limbajul. 

2807. Trăirea poetică și oprirea timpului sunt echivalente. 

2808. Deși este cea mai empirică dintre teorii, matematica nu este testabilă empiric. 

2809. Indulgența este bonusul toleranței. 

2810. Evoluția merge prin salturi ale auto-referențialității: acum am ajuns la prima auto-
referențialitate – a ști că știi (conștiența). Oare ce va însemna cea de-a doua auto-
referențialitate – a ști că știi că știi? 

2811. Nu Dumnezeu este oglinda omului, ci omul este oglinda lui Dumnezeu. 

2812. Amintirea este o absență: ca să-ți amintești, trebuie să te părăsești. 

2813. Animalele trăiesc conform principiului „a fi” nu „a avea” – omul a făcut nefericita trecere 
la „a avea”. 

2814. A fi poet înseamnă a locui în cuvânt; a fi cuvânt înseamnă a locui în poet. 

2815. Din punct de vedere instrumental, adevărul nu are nici o semnificație – el este 
semnificativ doar în planul metafizic. 

2816. Ca și credința, perseverența nu are nevoie de întemeiere, ea este un principiu primitiv. 

2817. Flexibilitatea gândirii este direct proporțională cu scolastica instrucției. 

2818. În mod paradoxal, funcționarea democrației poate conduce la privatizarea statului. 

2819. Dacă știi cum faci, nu mai faci cum știi. 

2820. Acolo unde nu poți fi învățător, fii măcar preot. 

2821. Când te duci în vizită, nu uita că, într-o oră din timpul tău, vei consuma două din timpul 
gazdei. 

2822. Singura situație în care este permis raționamentul utilitar este cea a supraviețuirii (dar 
chiar și aici, eroii și sfinții reușesc să evite utilitarismul). 

2823. Euristica este o teorie idiosincratică. 

2824. Timpul gol de evenimente trece mai repede, nu mai încet. 

2825. În artă, explicațiile iau forma tăcerii. 

2826. Cele mai bune justificări sunt date alegerilor deja făcute.  

2827. Din perspectiva libertății, agregările inter-statale ar trebui să fie doar con-federații. 

2828. A visa și a fi singur sunt stări inter-schimbabile. 

2829. Logicul certifică ontologicul, invers nu. 

2830. Liberul arbitru? Voința care se opune dorinței. 



2831. Nici revoluția proletară, nici imperialismul capitalist nu au reușit ceea ce a reușit 
globalizarea: proprietatea comună. 

2832. Ceasul – mesagerul modern al veștii proaste. 

2833. Posibilitatea inteligenței mecanice oprește, pentru un timp, încercările de a realiza 
conștiența mecanică. 

2834. A ști este un concept pragmatic, a înțelege – unul metafizic. 

2835. Analogul realismului științific în artă este senzorialul. 

2836. Există un fir logic al Ariadnei – principiul. 

2837. Newton – marele ghinion al științelor sociale. 

2838. Morala trebuie să rămână dogmatică, dar etica trebuie să devină o știință. 

2839. Post-modernismul confundă neclaritatea cu profunzimea. 

2840. Îndoiala intelectuală e o metodă, îndoiala morală e o atitudine. 

2841. Modestia autentică trebuie, ea însăși, să fie modestă. 

2842. Ceea ce ai uitat din învățătura ta a trecut deja într-o învățătură mai înaltă. 

2843. Recunosc moralitatea unei singure competiții: cea pentru obținerea recunoștinței 
oamenilor. 

2844. Din punct de vedere logic, libertatea poate avea drept consecință nedreptatea – aici aș 
accepta o mică depășire a statului minimal, ceea ce ar defini statul moral. 

2845. Persoana morală nu derivă din Dumnezeu, mai degrabă invers. 

2846. Furtuna care amestecă însemnările de pe masa de scris poate descoperi, prin re-
ordonarea lor, o semnificație neașteptată. 

2847. Auto-sacrificarea lui Iisus este de aceeași extracție morală ca sacrificarea Anei lui 
Manole. 

2848. Ochiul, fereastra și poarta – trinitatea acceptării lumii. 

2849. Ca și iubirea, fericirea nu e contemporană cu ea însăși: există fie înainte de a fi, fie după 
ce a fost. 

2850. A aspira la un ideal înseamnă a fi aspirat de acel ideal. 

2851. Numesc artist pe oricine creează iluzii senzoriale. 

2852. Idiotul este un anarhist care a renunțat la militantism. 

2853. Invidia privată poate fi productivă. Făcută publică – te ține ocupat tot timpul cu 
întreținerea ei. 

2854. Cel mai lung resentiment din istorie este al simțului comun – nici acum nu și-a revenit 
după ce i s-a demonstrat că soarele nu se mișcă pe cer. 

2855. Galilei s-a înșelat – natura nu este scrisă în limbajul matematicii. Dar poate fi scrisă astfel. 

2856. Din punct de vedere psihologic, noi experimentăm învierea în fiecare dimineață.        

2857. Soluția naturii a fost favorizarea sistemului în dauna componentelor (indivizilor). Cultura 
încearcă invers. 

2858. Există tirani și în limbaj – de exemplu: totdeauna, sau niciodată. 



2859. Frumusețea, misterul și atracția vieții constau în refuzul modificării alegerii făcute. 

2860. Dacă lumina ar fi conștientă, ar încurca, din când în când, culorile la trecerea prin prismă. 

2861. Necesarul mă liniștește, contingentul mă înspăimântă. 

2862. Evoluția creștinismului parcurge, în sens invers, faimoasa banalizare arendt-iană: de la o 
banalitate istorică (execuția lui Iisus) la o exemplaritate metafizică.  

2863. Există doar trei limbi universale: matematica, muzica și tăcerea. 

2864. Un singur lucru îl putem face asemenea lui Dumnezeu: caritatea. 

2865. În știință, convenționalismul este mama instrumentalismului. 

2866. Poetul nu poate să nu fie sinestezic. 

2867. Justificarea omoară înțelegerea, pentru a naște explicația. 

2868. Cunoașterea se produce astfel: se inventează o umbră, apoi se caută cauza ei. 

2869. Cu fiecare poet care moare dispare o mireasmă a lumii. 

2870. Predicția cea mai sigură este predicția incertitudinii. 

2871. A fi fericit înseamnă să nu mai ai nici o așteptare. A fi trist înseamnă să nu mai vrei să ai 
așteptări. 

2872. Cât de scurt este anul în comparație cu secunda! 

2873. Există un criminal în serie care nu poate fi pedepsit: uitarea. Victimele sale – amintirile. 

2874. Fiecare zi care trece nu doar adaugă la trecut – îl modifică.  

2875. Din perspectiva utilitarismului, sinuciderea ar trebui să indice existența vieții după 
moarte. 

2876. Istoric, s-a dovedit de atâtea ori că libertatea este mai fundamentală decât viața, încât 
ar trebui să inversăm termenii între cele două concepte. 

2877. Cu mult înaintea științei, arta a înțeles că prima poartă a cunoașterii este senzația. 

2878. Cercul carteziano-augustinian ar trebui închis: dubito, ergo cogito – cogito, ergo sum – 
sum, ergo Deus est – Deus est, ergo dubito. 

2879. Morala trebuie să aibă un singur învățător – logica, și să se ferească de un singur dușman 
– utilitatea. 

2880. Singura sclavie morală este sclavia statului față de individ. 

2881. Istoria? Un lung șir de lumi imaginare. 

2882. Norocul este la fel de nedrept ca nenorocirea. 

2883. Într-o lume de sfinți, păcătosul va fi declarat imediat sfânt. 

2884. Gödel, Nietzsche și Cioran îmi par a fi din aceeași familie spirituală – a iconoclasmului 
rebel. 

2885. Intuiția este o credință viitoare. 

2886. Neclaritatea ta în a-mi explica ceva mă ajută să-mi explic cu totul altceva. 

2887. Tăcerea este echivalentul sonor al absenței. 

2888. Normalitatea ar trebui să creeze norma, nu invers. 



2889. A trăi bine nu înseamnă a-ți fi bine – de cele mai multe ori, dimpotrivă. 

2890. Singurătatea ar trebui să intre pe lista drepturilor fundamentale ale omului. 

2891. Diferența nu poate fi stabilită descriptiv, îți trebuie o normă – cine e diferit față de cine? 

2892. Există o ocupație care nu produce niciodată șomeri – căutător de Dumnezeu. 

2893. Plictiseala e foarte scumpă – atâtea sensuri ale vieții îți pot scăpa! 

2894. Simțul dreptății este derivabil din simțul datoriei – nu invers. 

2895. Reveria (o știa bine Bachelard) e o vizită, scurtă, în lumea pe care ne-am fi dorit-o. 

2896. Nu știu să se fi scris un imn celei mai minunate caracteristici a vieții – ireversibilitatea. 

2897. Parfumul este poezia florilor. 

2898. Nu-ți anula o plecare anunțată – vei dezamăgi mai mult decât plecând. 

2899. Dacă ai o realizare deosebită, fă-o cunoscută sub pseudonim – ai nevoie și de prieteni. 

2900. Sunt sigur că orice civilizație din Univers ar inventa știința, dar nu sunt sigur că ar inventa 
arta. 

 


