
3101. Evoluția este consecința necesară a unei incapacități a naturii – aceea de a optimiza. 

3102. Democrația absolută este un non-sens: ea trebuie să se refere, ca la un termen de 
relativizare, la eficacitate. 

3103. Nu poți linguși pe cineva dacă, în același timp, nu-l și disprețuiești. 

3104. Filosofia analitică și psihologia cognitivă ar trebui să coopereze pentru a descoperi 
intențiile din structura enunțului. 

3105. Una dintre provocările artei îmi pare a fi asimilarea sinesteziei naturale într-una 
artistică. 

3106. Marea invenție pedagogică a naturii: învățarea prin joacă. 

3107. Spune-mi ce principii respecți, ca să-ți spun cât cred în tine. 

3108. Banca te scutește de costul căutării, dar te pune să plătești (cu mai mult chiar) costul 
găsirii. 

3109. Predictibilitatea ta este bunăstarea mea. 

3110. Ca și aforismul, pedagogia discursivă nu are efect practic – în acest sens, Ostap 
Bender (Ilf și Petrov) este mai bun pedagog decât J.J. Rousseau. 

3111. Clipa prezentă este experimentarea pură a eternității, deoarece ea nu apare și nu 
dispare niciodată. 

3112. Șiretenia este o inteligență eșuată – singurele ei soluții sunt ambuscadele. 

3113. Democrația este justificarea prin care minoritatea conduce majoritatea. 

3114. Competența nu poate asigura decât o raționalitate instrumentală – în acest sens, 
oamenii politici adevărați ar trebui să fie incompetenți. 

3115. Adevărata conștiință de sine nu se referă la a ști că ești, ci la a ști că vei muri. De 
aceea, doar oamenii sunt conștienți de sine. 

3116. Așteptările sunt jaloane în durata vieții – cu cât mai multe jaloane, cu atât mai lungă 
viața. 

3117. Starea de fericire suspendă timpul, de aceea nu putem ști nici dacă, nici când 
suntem fericiți. 

3118. Intelectul este clipa de neatenție a emoției. 

3119. Adevărul nu este necesar pentru a trăi, este necesar doar pentru a înțelege trăirea. 

3120. Intuiția lui Wittgenstein mi se pare corectă – matematica este așa de puternică 
pentru că este construită, de la început, pentru a fi așa de puternică. 

3121. Dacă nu ai puterea de  fi intolerant, nu poți fi tolerant. 

3122. Civilizația materială a ucis cea mai naturală latură a omului: tensiunea pentru 
supraviețuire. 



3123. Cel mai frumos compliment pe care bărbații l-au adresat femeii: inventarea 
eternului feminin. 

3124. Nici o revoluție nu este sustenabilă, deoarece, prin definiție, ea nu are planificat 
următorul pas de după victorie (dacă l-ar avea, ar fi reformă, nu revoluție). 

3125. Mă interesează un tratat despre natura umană scris de un cerșetor. 

3126. Din punct de vedere moral, apocalipsa este inacceptabilă – este o pedeapsă 
colectivă. 

3127. Misiunea științei este să găsească justificări irefutabile imaginației metafizice. 

3128. Cu cât simțurile biologice mă părăsesc, cu atât percep lumea mai limpede (și cu atât 
devin mai aprioritician). 

3129. Întrucât nedreptatea apare la cel nedreptățit, nu la cel care nedreptățește, nu 
rezultă oare de aici imposibilitatea vinovăției? 

3130. Bând cucuta, Socrate a încurajat abuzul de majoritate – cancerul incurabil al 
democrației. 

3131. Într-o decizie democratică, cel mai competent dar și mai sever profesor ar fi 
concediat (ce bine a intuit asta Țuțea!). 

3132. Mă înclin în fața geniului, îngenunchez în fața caracterului. 

3133. Adevăratele șoapte sunt cele neînțelese – care pot căpăta, astfel, orice înțeles. 

3134. Insistența este o obrăznicie bine temperată. 

3135. Ca să poți judeca pe altul ar trebui să-i retrăiești întreaga viață. 

3136. Nu știu ce este binele, dar știu că nu poate fi decis de mediocritate. 

3137. Stupidul este un închipuit care și-a atins excelența. 

3138. La balul mascat nu te poți masca în tine însuți. 

3139. Semnul apariției tiraniei este substituirea instituțiilor judecătorești prin instituțiile 
administrative. 

3140. Înțeleg că frunza poate avea orice culoare în afară de cea verde, pe care o percepem 
– ce libertate pentru pictori! 

3141. Bigotul este credinciosul care s-a transformat în funcționarul propriei credințe. 

3142. A divaga înseamnă să te plimbi prin propria grădină intelectuală. 

3143. Absurdul este normalul văzut prin ochelarii nepotriviți. 

3144. Expertul autentic este incapabil să ia decizii – el doar va enunța alternative. 

3145. Generalizarea este o metodă de a scăpa de particularele insolubile. 

3146. Evită inevitabilul transformându-l în țintă. 

3147. Bucuria implică o pană de memorie. 



3148. Respectul pe care ți-l acordă ceilalți nu poate fi mai mare decât respectul tău de 
sine. 

3149. Dacă vrei să spună adevărul, pe mincinos să-l alimentezi cu știri false. 

3150. Absolutul e foarte ușor de atins: e suficient să te lipsești de orice reper. 

3151. Cu inteligențele civilizația se dezvoltă, cu caracterele – progresează. 

3152. Practica supremă a omului este politicul, chiar și religia este subsumată acestuia. 

3153. Nu știu ceva mai auto-catalizator decât învățarea. Poate...tristețea. 

3154. Cel care plânge înțelege. 

3155. Moartea e nedreaptă dintr-un singur motiv: ne ia amintirile, singura probă că am 
existat. 

3156. O faptă bună trece neobservată – dacă ar fi observată, ar însemna că e o faptă rea. 

3157. Nu observăm decât ceea ce gândim deja. 

3158. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, cunoaștem mai puțin, dar înțelegem mai mult. 

3159. Matematica nu face decât să expună sistematic o intuiție pre-existentă. 

3160. Răbdătoarea, lumea ne expune doar fanteziile noastre despre ea. 

3161. Există un masochism moral – unii adună nedreptățile pe care le suferă ca pe niște 
certificate de mântuire. 

3162. Deosebesc tinerețea de bătrânețe într-un singur fel: prima contabilizează zilele, a 
doua – minutele. 

3163. Iubirea adevărată este un dor al neîmplinirii ei (poetul știe bine asta). 

3164. Tristețea ta, mai mult decât bucuria ta, dă seamă de prezența ta în lume. 

3165. Ce ciudat! Știu că voi muri, dar nu voi ști că mor. 

3166. Binele făcut din egoism nu se deosebește de răul făcut din egoism. 

3167. Adevărata închisoare a spiritului nu e trupul (cum s-a spus), ci contemporaneitatea. 

3168. A scrie un poem înseamnă a merge desculț prin spinii cuvintelor. 

3169. În știință, ca și în căsnicie, a justifica înseamnă a amâna aflarea adevărului. 

3170. Meseria de om se învață toată viața. 

3171. Dacă vrei să-i conduci pe oameni, află de ce se tem, nu ce-și doresc. 

3172. Tăcerea cea mai apăsătoare e tăcerea unei fotografii. 

3173. Cuvintele comportă același risc al pareidoliei ca și îmbrăcămintea femeii. 

3174. Ești suma renunțărilor tale. 

3175. Un om politic trebuie să fie un fabricant de scopuri sociale. 



3176. Bibliotecile noastre sunt proba irefutabilă că, în cultură, funcționează lamarckismul. 

3177. Prima întrebare la care trebuie să răspundă un om politic este aceasta: de ce a ales 
să fie om politic? 

3178. A nu fi dogmatic niciodată e la fel de grav ca a fi dogmatic tot timpul. 

3179. Ești, tot mai mult, oamenii pe care i-ai cunoscut. 

3180. Joaca se raportează la joc cum se raportează teatrul la realitate. 

3181. Calea de mijloc poate avea o rațiune practică (în sensul kantian) dar nicidecum o 
rațiune cognitivă. 

3182. Conservatorismul se hrănește, în mare parte, din convenționalism. 

3183. Valoarea care-și caută notorietatea va sfârși ca notorietate care-și caută valoarea. 

3184. Narcisismul este un egoism asumat. 

3185. Ispita crește doar pe solul principiilor. 

3186. Frustrarea este conștiința unei ne-adecvări, nu a unei ne-împliniri. 

3187. Teama căreia nu-i găsim cauza o numim neliniște. 

3188. Un loc într-o antologie este un premiu de consolare. 

3189. Nu vreau să mi te îndatorez, pentru a nu-ți pierde prietenia. 

3190. Sunt supărat nu pentru rana pe care mi-ai pricinuit-o, ci pentru gândul de a mă răni. 

3191. Moartea este dorul nostru de origini. 

3192. Intuiția este o anamneză a arhetipului. 

3193. Marginea nu este nici început, nici sfârșit – este un răgaz. 

3194. Permițând conștiența de sine, natura și-a recunoscut slăbiciunea. 

3195. Dacă mă întâlnești a doua oară, înseamnă că ai nevoie de mine. 

3196. Nici logic, nici ontologic, indiferența nu este posibilă. 

3197. Orice gând este despre un alt gând. Atunci când este despre sine însuși, îl numim 
obsesie. 

3198. Corectitudinea politică este un anestezic împotriva corectitudinii morale. 

3199. Așteptarea, tăcerea, moartea – trei instanțieri ale repaosului. 

3200. Din când în când, apare câte un om care spune Ecce homo – Socrate, Machiavelli, 
Nietzsche. 

 


