
3501. Construiește-ți sinele ca pe o capilaritate etică. 

3502. Există minciuni pedagogice care sunt mai stimulative decât adevărul – vezi cerința bisericii 
de a face binele pentru a obține mântuirea. 

3503. Victoria obținută prin vicleșug este, desigur, victorie – dar pentru cel învins în acest fel. 

3504. Demnitatea te poate face vulnerabil, dar nu detestabil. 

3505. Fără a fi scopul Universului, apariția conștienței induce acestuia un scop.  

3506. Naturalețe nu înseamnă să-ți expui natura, ci s-o respecți. 

3507. Dreptul la vot trebuie să implice discernământ privind conceptul de libertate, nu conceptul 
de democrație. 

3508. Instituția care este gardianul Constituției trebuie numită, nu aleasă. 

3509. Sistemele integrative inter-guvernamentale „secretă” întotdeauna germenele unui 
profitor din interior. 

3510. Descartes spune „cogito ergo sum”, Dumnezeu spune „sum, ergo sum”. 

3511. Orice drept reclamă o obligație corelativă, dar nu orice obligație reclamă un drept 
corelativ. 

3512. Superstiția este o asigurare psihologică. 

3513. Ține întotdeauna un prost pe lângă tine – ocazional, va sugera idei pe care nu le-ai putea 
niciodată intui altfel. 

3514. Iubirea e o specie de uimire. 

3515. Conceptul noician de „întru” este văr bun cu conceptul bergsonian de „elan vital”. 

3516. Fiind o specie de finalitate, scopul nu poate transgresa finalitatea. 

3517. Specializarea muncii (activităților) este o etapă tranzitorie, de tip instrumental, în 
fenomenologia socială – trebuie revenit la universalitatea muncii (dar nu în sensul utopic 
propus de marxism). 

3518. Ajutorul dat la solicitare stârnește resentimentele celui ajutat. 

3519. În secret, toți ne punem nădejdea în hazard. 

3520. Nu există soluție fără probleme, nu există problemă fără constrângeri, nu există 
constrângere fără scopuri. 

3521. Arta nu poate fi decât ostensivă, de aceea politica nu poate fi o artă. 

3522. Greșelile proprii te învață, ale altora te răsfață. 

3523. Cel mai remarcabil produs al civilizației exclusiv tehnologice este fardul pentru fardarea a-
moralismului omului. 

3524. Visez la ziua în care rezultatul războaielor va fi decis prin rezolvarea unei probleme de 
matematică (sau prin scrierea unui poem) de către reprezentanții beligeranților. 

3525. Teoria relativității generale a inversat o premisă silogistică majoră: enunțul „orice linie 
dreaptă este o linie curbă” a devenit „orice linie curbă este o linie dreaptă”. 



3526. Puterea nu este tiranică în sine, ci doar când încetează a mai fi simbiotică. 

3527. Non-inteligibilitatea științei este un defect, cea a artei – o virtute. 

3528. Cu cât o populație este mai numeroasă, cu atât permisivitatea ei la circul politic este mai 
mare. 

3529. Școala ar trebui să pregătească identități de sine, nu experți. 

3530. În democrațiile curente, delegarea exercitării suveranității poporului este mai mult un 
transfer de putere decât unul de responsabilități. 

3531. Esențialul se află întotdeauna în lucrurile neesențiale. 

3532. Blândețea nu este nici toleranță, nici condescendență – este umanism. 

3533. Îți amintești din trecut ceea ce ai vrea să ți se întâmple în viitor. 

3534. O societate în care există poeți este o societate care se poate salva. 

3535. Din punct de vedere filosofic, a da o demonstrație înseamnă a justifica, încă o dată, lumea. 

3536. Știința spune cum este, arta – cum ar trebui să fie. 

3537. Mijlocul de azi este scopul de ieri, scopul de azi este mijlocul de mâine. 

3538. Teatrul – ședință de exorcism colectiv. 

3539. Sub aspectul creativității, ura este mult mai productivă decât iubirea. 

3540. Viața nu oferă șanse decât pentru soluții ad-hoc. 

3541. În Univers, întreaga civilizație umană nu este decât o bolboroseală accidentală a materiei. 

3542. Există un „lanț intelectual” dat de nivelul ierarhic, încă accesibil, al intenționalității (în 
sensul lui Husserl). 

3543. Ne putem întreba de ce natura nu a pus pe primul loc libertatea, ci siguranță (acesta fiind 
motivul pentru care putem pune această întrebare). 

3544. Virtutea ține de etică, nu de morală. 

3545. În domeniul social, adevărul trebuie să se situeze între pragmatism și corespondism – nu 
la unul dintre aceste două capete.. 

3546. Să te iubești când te văd alții și să te critici când ești singur. 

3547. Un șef care este superior subordonaților săi este mai nefericit decât unul care este inferior 
acestora. 

3548. Când faci ceva doar pentru tine este spre câștigul tău, dar nu spre avantajul tău. 

3549. Cel mai propriu omenesc cuvânt? Evrica. 

3550. Spontaneitatea este sindromul minții odihnite. Mintea care lucrează nu este spontană. 

3551. Când faci un bine, ești dator să mulțumești tu celui căruia i l-ai făcut – ai fost norocos. 

3552. Spiritismul este o consolare tristă pentru tragismul singularității vieții 

3553. Stoicismul este tot atât de puțin fatalism pe cât este acceptarea big-bang-ului religie. 



3554. Cea mai mare invenție spirituală îmi pare a fi gramatica – timpul și spațiul sunt prinse în 
gramatică mult mai subtil și mai complet decât o face matematica. 

3555. Ai adversari pentru ceea ce reprezinți, ai dușmani pentru ceea ce ești. 

3556. Compasiunea și disprețul au un element comun: aroganța. 

3557. Natura s-a asigurat că nu știm nici când ne naștem, nici când murim. 

3558. Conceptul de democrație este mult mai bine numit de termenul demoarhie. 

3559. Societatea va deveni etică atunci când nu va mai fi nevoie de norme morale. 

3560. Filosofii nu trebuie să conducă lumea, dar cei care-o conduc ar trebui să-i întrebe pe 
filosofi. 

3561. O bârfă bine pusă la punct socializează infinit mai bine decât o discuție metafizică. 

3562. Dacă ar ști, bietul acuzat semi-analfabet, că, la interogatoriu, se comportă conform teoriei 
Neumann-Morgenstern a jocurilor, ar cere să i se acorde diploma de doctor în economie. 

3563. Diferența cea mai mare între preceptele proclamate și cele urmate efectiv se întâmplă în 
politică și în religie. 

3564. Pe timpul vieții, suntem în custodia întâmplării. 

3565. Dacă Dumnezeu e mut, este irelevant dacă e și surd sau orb. 

3566. Viața își pierde semnificația în două cazuri: dacă ești invincibil sau dacă ești nemuritor. 

3567. Mulți filosofi au contrapus necesitatea hazardului – dar ele sunt echivalente din 
perspectiva cauzalității, diferă doar din cea a determinismului. 

3568. Luciditatea este un auto-cinism. 

3569. A guverna înseamnă nu a impune modelul tău, ci a prelua modelul celuilalt. 

3570. O singură cunoaștere adaugă la propria necunoaștere: cunoașterea de sine. Celelalte 
tipuri de cunoaștere sunt progresiv exhaustive. 

3571. Monotonia vieții nu vine decât la cel care-o cheamă. 

3572. Dacă ai avea cele mai bune condiții pentru a face un lucru, fie l-ai face mai prost decât în 
alte condiții, fie nu l-ai face deloc. 

3573. Îți cer să fii moral nu când nu ai nimic de pierdut, ci când ai totul de pierdut. 

3574. Iraționalul este acel rațional generat de un model de iraționalitate. 

3575. Filosoful fragmentarist se înșală crezând că absența sistemului îi face filosofia mai 
accesibilă. Pentru a-l înțelege, cititorul va fi nevoit să construiască propriul său sistem de 
integrare a fragmentelor.  

3576. Câtă ură exteriorizată, atâta recunoaștere a neputinței. 

3577. Cele mai multe idei noi se află în locuri nepotrivite. Cei care le găsesc sunt, cel mai adesea, 
doar observatori atenți. 

3578. Inventarea teoriei fuzzy confirmă convingerea lui Wittgenstein – nu vom putea trece 
niciodată de la un număr de copaci la pădure prin deducție algebrică. 



3579. Furtul cel mai imoral? Furtul grijii – omul fără grijă nu trăiește, ci viețuiește. 

3580. Arătând că violența non-fizică poate fi mai puternică decât cea fizică, Mahatma Gandhi a 
pus bazele marketingului contemporan. 

3581. Afirmându-și principiul de bază, relativismul este auto-contradictoriu, pe când 
absolutismul nu. 

3582. Azi am suferit de o lipsă, deci a fost o zi bună. 

3583. În sfera interesului științific intră doar necunoscutul cunoscut. 

3584. În știință există un cântec de sirenă la care nu trebuie să-ți astupi urechile: estetica 
formalismului. 

3585. Instinctul e cenzurat de etic, iar eticul e cenzurat de moral. 

3586. Ești invidios pe ce n-ai, ești gelos pe ce ai. 

3587. În dictatură, un om stabilește binele pentru toți – în democrație, majoritatea stabilește 
binele pentru minoritate. 

3588. În esență, poetul mijlocește, prin inteligibilizare, transferul unui sensibil particular într-
unul universal. 

3589. O sinteză, la nivelul metodei, între Sartre și Lévi-Strauss, mi se pare nu doar plauzibilă, dar 
imperativă: aș numi-o structuralism istoric. 

3590. Natura are, deopotrivă, oroare de inutil și de perfect. Omul, nu. 

3591. Când cazi, nu te ridica imediat. Privește, de acolo, un timp, cauza căderii – o poți vedea 
mai limpede. 

3592. Când, pe drumul tău, e cineva mai bun decât tine, spune-ți: ce noroc, am un reper! 

3593. Deturnarea (vinovată) a atenției a fost dintotdeauna cea mai bună rețetă de succes a 
politicianului impostor. 

3594. Gândul cel mai productiv este gândul care hoinărește, rătăcindu-și, adesea, drumul. 

3595. Este posibil ca inventarea principiului non-contradicției să fie cea mai gravă neînțelegere 
manifestată de mintea umană. 

3596. Manierismul apare atunci când spiritul înlocuiește facultățile cu dexteritățile. 

3597. Definesc crima ca fiind o specie a confruntării – atunci când confruntarea nu e dreaptă. 

3598. Admirația are două avataruri alternative, unul sincer – invidia, altul mincinos – lingușirea. 

3599. Cred că Deleuze a greșit atunci când a spus că filosofii sunt producători de concepte – ei 
trebuie să fie producători de idei. Ideea că filosofii sunt producători de concepte nu e un 
concept. 

3600. Neclaritatea trebuie exprimată, și ea, cât se poate de clar. 


