
3701. Competența politică nu are nici o legătură cu instrucția culturală – performanța politică, 
da. 

3702. Libertatea a fost înțeleasă greșit de la început – ca libertate față de necesitate. Acum ne 
străduim să îndreptăm greșeala. 

3703. Noutatea e posibilă (și în știință, și în artă) cu o condiție crucială: să înțelegi totul în mod 
intuitiv – înțelegerea discursivă omoară imaginația. 

3704. Râsul stârnit de comedie e mai tragic decât plânsul stârnit de dramă. 

3705. În mod necesar, orice poet e structuralist. 

3706. Prin natura sa, omul a fost, mai întâi, estetician. 

3707. Din punct de vedere metafizic, conceptul cel mai primitiv este focul. 

3708. Prostul își proclamă existența, înțeleptul și-o asumă. 

3709. Brânciul este forma universală a cauzalității, de la natura cuantică, trecând prin conștiență, 
până la fenomenul politic. 

3710. Înainte să-și încheie misiunea efemeră în Univers, omul trebuie să demitizeze hazardul. 

3711. Iată linia ascensională a raționalității: a) raționalitatea ca economie (rațiunea 
praxiologică); b) raționalitatea ca logică (rațiunea pură); c) raționalitatea ca morală 
(rațiunea practică); d) raționalitatea ca etică (rațiunea auto-reflexivă). 

3712. Demnitatea este imună la atacurile externe – ea este întotdeauna distrusă din interior. 

3713. Invidia lui Hayek funcționează doar după ce stomacul este plin; până atunci, funcționează 
revendicarea lui Marx. 

3714. Adevăratul profesor este studentul studenților săi. 

3715. Vorbește-mi despre tine, vreau să aflu mai multe despre mine. 

3716. Dacă omul ar fi o ființă complet rațională, nici o psihologie nu ar fi posibilă. 

3717. Și natura, și evoluția au folosit aceeași metodă de succes: perseverența.  

3718. Setea de putere și echilibrul amenințării sunt reminiscențe ale stării naturale a omului. 

3719. Pentru ca o singură minte să poate striga „Evrika”, mii de alte minți trebuie să bâjbâie. 

3720. Creativitatea este, de cele mai multe ori, efectul unei lipse. 

3721. Din conținutul vieții, singurul lucru important este trăirea ta – dar și ea dispare odată cu 
tine. 

3722. Când cineva își justifică fapta bună, să te îndoiești că fapta e bună. 

3723. Am întâlnit un cerșetor care nu cerea nimic – cred că era un sociolog sub acoperire. 

3724. Jurământul implică o etică ipotetică, adică un non-sens. 

3725. Zadarnicul e o funcție nu de scop, ci de mijloace. 

3726. Necuviința e un bumerang sociologic. 

3727. O iubire care nu are loc pentru renunțare e o simplă afacere. 



3728. Toulouse-Lautrec – acest oximoron! 

3729. Justificarea este o intenție văzută prin filtrul faptei săvârșite. 

3730. Spre deosebire de impostor, epigonul nu este conștient de sine. 

3731. Obișnuința e o formă de economisire. 

3732. Corupția este atât de inerentă naturii umane, încât tind să dau dreptate celor care cer stat 
minimal. 

3733. Permanentizarea este o stabilitate malignă. 

3734. Dacă ți s-ar oferi o durată a vieții cât este nevoie pentru a număra toate firele de nisip de 
pe Pământ, ai accepta? 

3735. Când nu e conștientă de sine, frumusețea se dublează.  

3736. Numim comedie transformarea amărăciunii în râs. 

3737. A face nedreptatea înseamnă a-ți recunoaște un handicap. 

3738. Cândva, și epoca noastră va fi antichitate. Am dat, oare, socrații și aristotelii noștri? 

3739. Prin pedepsirea simetrică a mituitorului și a mituitului, mita are cale liberă de exacerbare. 

3740. Politicianul (pretins) incoruptibil nu este politicianul care este deja bogat, ci cel care nu 
vrea să fie bogat. 

3741. Gloria e o premiere perpetuă. 

3742. Tentația nu există decât ca dorință (cândva) refulată. 

3743. În societate, nu să faci o schimbare e greu, ci să convingi o majoritate să accepte acea 
schimbare. 

3744. Democrația este un concept micro-social – nu societatea e democratică, ci indivizii care o 
compun, sunt. 

3745. De pe plaja nudiștilor, cel ce insistă să rămână îmbrăcat va fi alungat. 

3746. Cât suntem pe drum, știm ce avem de făcut – când am ajuns la capăt, nu mai știm. 

3747. Suferi mai mult pentru vecinul care și-a scrântit glezna decât pentru necunoscutul care a 
fost omorât sub tortură. 

3748. Când am apărut în lume noi, oamenii, Pământul era deja ocupat; tot ce avem acum am 
dobândit prin uzurpare (și continuăm s-o facem). 

3749. Introducerea duhului sfânt în ecuația creștinismului reprezintă o violare a principiului lui 
Ockham. 

3750. Omenirea n-a reușit să găsească alt conținut conceptului de normalitate decât pe cel de 
majoritate. 

3751. În ultimele lui consecințe, eticul înlocuiește majoritatea cu minoritatea. 

3752. Orice cunoaștere a omului e condamnată să fie descriptivă, adică ne-teoretică. 

3753. E mai ușor de acceptat că după apus urmează răsăritul, decât că după răsărit urmează 
apusul. 



3754. Când ești convins că nu ai un sfat bun de dat, scrie un aforism. 

3755. Poate părea ciudat, dar titirezul care se învârte se află în dezechilibru, nu în echilibru. 

3756. Globalizarea distruge două izvoare de creativitate: lenea și izolarea. 

3757. Picasso pică testul Mirandola (să știi tot ce s-a făcut în domeniul tău) dar, dacă l-ar fi 
trecut, am fi pierdut un Picasso. 

3758. Statul să legifereze doar principiile, dar să impună cu forța respectarea consecințele lor. 

3759. Există două (și doar două) tipuri de ordine: din ierarhie (sistemul) și din fluctuații 
(rețeaua). 

3760. Spune-mi cum gândești, și-ți spun ce gândești. 

3761. Curajul timidului se bazează pe demnitate, cel al tupeistului – pe mândrie. 

3762. Generalizată, maxima kantiană de comportament își pierde caracterul ipotetic. 

3763. Când o femeie te privește insistent, ea caută să se convingă că ești, într-adevăr, orb. 

3764. O ierarhie nu poate fi combătută decât de o altă ierarhie. 

3765. Există un masochism de victimă, care încurajează multe abuzuri. 

3766. Pe zăpada albă, griu-ul pare negru. 

3767. Nu se știe dacă invidia a blocat mai multe idei decât a produs. 

3768. Foarte ciudat (oare și semnificativ?): cei mai importanți doi creatori ai teoriei creștine sunt 
doi „rătăciți” și „recuperați”: Sf. Pavel din Tars și Sf. Augustin din Hippo Regius. 

3769. Cele mai utile ficțiuni din istorie sunt timpul și spațiul: nici una dintre ele nu există, dar 
ambele ne sunt indispensabile. 

3770. Formarea structurii e contingență – ce urmează după asta, e necesitate. 

3771. Statul se comportă cu suveranitatea ca un arendaș cu pământul – se consideră proprietar. 

3772. Numai din greșeală cei din jur îți arată drumul care ți se potrivește – în general, îți arată 
drumul care li se potrivește. 

3773. Și animalele își ucid (rar) semenii, dar niciodată nu-i torturează. 

3774. Mare parte din religiozitatea contemporană e pur memetică, și anume e un memetism 
conformist cutumiar. 

3775. O democrație eșuează din două motive – este prea puțin rațională sau este prea 
rațională.. 

3776. Transumanismul ne va reduce imperfecțiunea, deci va omorî o parte din sursa emoțiilor 
noastre. 

3777. Aforismul e o caricatură verbală. 

3778. Un ordin greșit trebuie îndeplinit în mod greșit. 

3779. Înainte ca tirania să nască frica, frica a născut tirania. 

3780. Ca și kitsch-ul, impostura poate, uneori, sugera idei revoluționare. 



3781. Așa cum găinile sunt urmașele dinozaurilor, spovedania creștină este urmașa 
indulgențelor. 

3782. Instrucția fără educație e periculoasă, educația fără instrucție e neputincioasă. 

3783. Jarul este oul flăcării. 

3784. Creativitatea este rezultatul dezordinii – și în natură și în cultură. 

3785. Ca și cum-ul funcționează mai bine decât adevărul – asta i-a derutat pe pragmatiștii 
epigoni ai lui William James și Charles Peirce. 

3786. Spiritual, suferința și înțelegerea sunt echivalente. 

3787. Există o schizofrenie benefică: empatia. 

3788. Trecutul este întotdeauna determinat de viitor. 

3789. Disprețul este efectul nerăbdării. 

3790. Majoritatea eroilor sunt făcuți de deciziile greșite. 

3791. Necunoașterea necesității este cauza stohasticului, cunoașterea necesității este cauza 
aleatoriului. 

3792. Luciditatea este analitică – pentru sinteză este nevoie de confuzie. 

3793. Înainte de moartea ta, moare lumea ta, deci n-ai ce să regreți. 

3794. Nu-ți poți imagina mai mult decât știi deja. 

3795. Dușmanul care se recomandă ca atare este prietenul tău. 

3796. Norma societății este omogenizarea – în acest context, geniile sunt evazioniste. 

3797. Hărnicia ta să fie doar pauza de odihnă din lenea ta. 

3798. În capete diferite, aceeași idee înseamnă idei diferite. 

3799. Ferește-te de fericire, dincolo de ea nu mai e nimic. 

3800. Filozofii nu trebuie să conducă lumea (a aflat-o chiar și Platon) dar lumea trebuie să se 
conducă după filosofi. 

 


