
3601. Iresponsabilitatea este incompatibilă cu incompetența, dar compatibilă cu competența. 

3602. Am umanitate atunci când eticul prevalează asupra supraviețuirii. 

3603. Iertare poți cere doar pentru a fi absolvit de greșeală, nu de vină. 

3604. Incultura mă întristează, semi-cultura mă îndurerează, impostura mă revoltă. 

3605. A minți mincinosul e un act de dreptate. 

3606. Răul poate fi definit catafatic, binele – doar apofatic. 

3607. Tristețea nu este nici opusul bucuriei, nici substitutul ei, ci este o specie de bucurie. 

3608. Auto-disecarea reflexivă îi pune alături, peste veacuri, pe Montaigne și Foucault. 

3609. În ipostazele lor veritabile, speranța și iubirea sunt necondiționate. 

3610. Dacă oamenii ar folosi, pentru a inter-acționa, limbajul științific, nu s-ar înțelege nici măcar 
cu privire la „bună ziua”. 

3611. Și filosoful și înțeleptul înțeleg semnificațiile – dar, în timp ce filosoful le explică, înțeleptul 
le aplică. 

3612. Răutatea e mai periculoasă decât dușmănia, pentru că e disimulată. 

3613. Adevărata amintire trebuie să fie neclară, altfel este o simplă proiecție. 

3614. Conceptul de Dumnezeu are semnificație logică, nu ontologică. 

3615. Concurența este o competiție căreia îi lipsește filtrul etic. 

3616. Câtă epică în poezie, atât de puțină poezie. 

3617. Doi sfătuitori fac întotdeauna mai puțin decât unul. 

3618. Peste un anumit punct, toleranța nu mai poate fi tolerată. 

3619. Să nu nedreptățim pragmatismul – el spune că adevăratul funcționează, nu că funcționalul 
este adevărat. 

3620. Fără ideologie nu există atitudine. 

3621. Servitutea unui individ față de alt individ este un defect etic, nu moral. 

3622. Pentru a nu degenera în prietenie, iubirea trebuie să păstreze doze homeopatice de 
egoism și de gelozie. 

3623. Noul apare atunci când raționalitatea adoarme. 

3624. Durerea care ajunge la reflexivitate devine suferință. 

3625. Labirintul adevărat trebuie să fie deschis și totodată, să nu aibă nici o ieșire. 

3626. Cele mai multe uși în calea unor întâlniri mirabile le închide invidia. 

3627. Responsabilitatea pentru acțiuni este invers proporțională cu dimensiunea sistemului în 
care au loc. 

3628. Ajută-mă nu când îți cer ajutorul, ci când am nevoie de el. 



3629. Cooperarea este întotdeauna imperativă, competiția – nu. Praxiologia și practica au multe 
de învățat din asta. 

3630. Se pare că peste unele texte ale lui Arhimede au fost scrise rugăciuni – emblematică auto-
umilire a omului. 

3631. În perspectiva morții, adevărul și falsul sunt substituibile – însă sinceritatea și minciuna, 
nu. 

3632. Cel mai grotesc spectacol al vieții? Să mori înconjurat de cei dragi, ca la teatru. 

3633. Într-o operă artistică, a complica mijloacele înseamnă a face mesajul mai obscur, nu mai 
subtil. 

3634. Dacă vrei să nu existe ierarhie, multiplică ierarhiile. 

3635. A trăi înseamnă a sesiza o absență în lume – în primul rând a ta (mi-ar plăcea să dezvolt o 
filosofie, non-existențială, a absenței, în oglindă cu filosofia lui Levinas). 

3636. Înțeleptul reflectează înainte de acțiune, cutezătorul – după. 

3637. Când te aleargă leul, îndoiala carteziană este un lux prea mare. 

3638. Există un eroism care nu-ți pune viața în primejdie, dar care nu e mai puțin eroism prin 
asta – a ignora bârfele despre tine. 

3639. Uluirea este o uimire care și-a pierdut calmul. 

3640. Păstrarea dobânditului urmează aceeași cale cu cea a dobândirii înseși. 

3641. Amintirea este o fântână la care ne întoarcem când suntem însetați. 

3642. Romanul psihologic este o specie estetică numai în măsura în care surprinde fiziologicul 
din psihologic, nu invers. 

3643. Orice teorie științifică este ptolemeică până la proba contrară. 

3644. În morală, investiția este un dar, în economie – darul este o investiție. 

3645. Averea te prezintă, nu te reprezintă. 

3646. Dimineața, politicianul îți este prieten, la prânz îți este partener, iar seara – adversar. 

3647. Minciuna albă te antrenează pentru minciuna „adevărată”. 

3648. Creștinismul a avut cruciada, islamul are jihadul – intoleranța este numitorul lor comun. 

3649. Deși din motive diferite, lingușirea dezonorează și pe lingușitor și pe lingușit. 

3650. Majoritatea oamenilor își capitalizează locul oferit de societate, transformându-l din 
obligație în drept (cât adevăr spunea aici y Gasset!). 

3651. Feminismul a început prin a repara și a continuat prin a strica. 

3652. Newton a făcut mai multă alchimie decât fizică, Cehov – mai multă medicină decât 
literatură. Hotărât lucru, pentru a reuși într-un domeniu trebuie să ignori acel domeniu. 

3653. În fața prostiei modeste își manifești compătimirea, dar în fața prostiei agresive nu există 
apărare. 

3654. Iubirea e a-rațională, dar nu i-rațională. 



3655. Există cavalerism și în polemică (Schopenhauer nu și-a putut înfrâna, nici aici, un soi de 
fundamentalism machiavelic). 

3656. Îndoiala nu subminează credința, ci o fortifică (o variantă a acestei concluzii este 
falsificaționismul din știință). 

3657. Lucrează în fiecare zi – nu-ți poți propune să ai idei...mâine. 

3658. Bucuria răutăcioasă este, probabil, cea mai ignobilă trăsătură umană. 

3659. Suntem fericiți, în fiecare zi, de zeci de ori, dar nu observăm – deoarece credem că 
fericirea este o culme apoteotică a unei bucurii necondiționate. 

3660. Nici un șef nu e destul de inteligent încât să înțeleagă că nu e destul de inteligent. 

3661. În zona pozitivistă, teoria economică este prea slugarnică față de științele naturii – în zona 
normativistă, este prea fricoasă față de științele societății. 

3662. Nefiind o știință, matematica e ferită de infirmări (dacă facem abstracție de „virusul” 
gödelian) 

3663. Tragedia oamenilor prea pătrunzători este de a nu fi înțeleși. 

3664. Jalea este o capitulare revendicativă. 

3665. Imparțialitatea este o indiferență asumată. 

3666. Cu cât soluția unei probleme este mai abstractă, cu atât aplicarea ei concretă este mai 
eficace. 

3667. Semnificațiile pe care le atașăm faptelor de viață țin mai mult de magic decât de rațional. 

3668. Dintre cele trei sinteze cognitive (sinteza prin agregare – Descartes; sinteza prin depășire – 
Hegel; sinteza prin dominare asimetrică – Lupașcu) numai ultima este reversibilă. 

3669. Dumnezeu nu se poate autosesiza: perfecțiunea poate fi sesizată doar de imperfecțiune. 

3670. Privind lumea, știința este explicativă, poezia este justificativă, metafizica este auto-
justificativă. 

3671. Un incompetent iresponsabil este preferabil unui incompetent responsabil, care este 
preferabil unui competent iresponsabil. 

3672. Asemeni bastonului napoleonian, un geniu doarme în fiecare dintre noi – un clic al unei 
combinații misterioase de intuiție, judecată și fantezie îl poate, însă, trezi. 

3673. Mori de atâtea ori de câte ori te gândești că va trebui să mori. 

3674. Fă-ți cunoscute ideile proprii înainte de a ajunge tu însuți la convingerea că sunt minore. 

3675. Preocupat, cu tot dinadinsul, să fii în avangardă, nu vei observa că avangarda a trecut deja 
pe lângă tine. 

3676. Nu-ți refuza, din când în când, o carte proastă – uneori, poți găsi acolo o idee măreață, pe 
care autorul a pus-o din neatenție. 

3677. Astăzi, drepturile de autorat au devenit impozite pe autorat – autorii își plătesc publicarea 
operelor. 



3678. Cele mai utile cunoștințe sunt cunoștințele inutile. 

3679. Ex post, nici o decizie nu este irațională. 

3680. Dacă, în sinea noastră, nu ne-am socoti superiori tuturor celorlalți, n-am reuși nimic. 

3681. De cele mai multe ori, modestia este o măsură de prevedere, nu de respect. 

3682. Sexualitatea în sine, ca și arta în sine, n-au apărut decât atunci când am avut destul timp 
liber. 

3683. Ca să fii auzit, nu e nevoie să te ridici pe vârfuri. 

3684. Singura viață bună e cea guvernată de principii – celelalte vieți sunt simple viețuiri. 

3685. A apăra pe cineva prin minciună înseamnă a-l degrada la stadiul de mijloc. 

3686. Cea mai pură întâmplare din viața noastră este alegerea. 

3687. Globalizarea este un artefact contingent, nu necesar. 

3688. Ca să fii sigur că ai părăsit o femeie, fă în așa fel încât să te părăsească ea. 

3689. Individualismul și corolarul ei, dorința de putere, sunt naturale, nu sociale. 

3690. Cel mai ușor te poți ascunde de tine însuți – nu ai martori. 

3691. Dacă ne-am începe viața bătrâni, s-ar putea să nu ne dorim să trăim așa de mult. 

3692. De multe ori, avantajul mutual este o compensație pentru eșecul respectului mutual. 

3693. Dușmanul tău este neînțelegerea, neacceptarea este un simplu adversar. 

3694. Gălăgiosul speră să scape ușor – să nu se înțeleagă nimic din ceea ce spune. 

3695. A îndruma înseamnă a arăta drumul, nu a ține de mână. 

3696. Suprema specie, căreia îi suntem datori cu toții, este însăși viața. 

3697. A vrea să ți recunoască meritele este ca și cum ai vrea să fii văzut când te închini în 
biserică.  

3698. Omul a devenit însingurat în momentul în care a căpătat conștiință de sine. 

3699. Mijloacele nu generează niciodată un scop – scopul generează întotdeauna mijloacele. 

3700. Autoironia nu e posibilă decât ca mască a propriei superiorități. 


