
3801. Îndreptățirile trebuie stabilite de filosofi – drepturile, de legislatori. 

3802. Limita înțelegerii este dată de atitudine, nu de aptitudine. 

3803. Heidegger își putea concentra cantitatea discursului la jumătate, fără a omite nimic 
important din ceea ce avea de spus. 

3804. Nu știu să se fi fructificat suficient (în filosofie, îndeosebi) potențialul de universalizare al 
conceptului de adecvare. 

3805. Mediocritatea oamenilor asigură liniștea necesară celui care încearcă să iasă din ea. 

3806. Cel mai nereușit lucru din orice carte e titlul. 

3807. Credința în axiomele științei este la fel de arbitrar instituită ca și credința în divinitate. 

3808. Semnul sigur că teoria ta e valoroasă este o critică bazată pe neînțelegerea ei – deja a 
generat idei noi. 

3809. Premiile Nobel ar trebui acordate nu pentru noile direcțiile de cercetare deschise, ci 
pentru cele închise definitiv. 

3810. Zilnic mâncăm cu inconștiență unul dintre cele mai subtile obiecte (topologice) din toată 
matematica – covrigul. 

3811. Un concurent autentic te scutește de jumătate din muncă – înveți de la el. 

3812. Speciația este posibilă doar prin încălcarea normei de specie. 

3813. Politețea și respectul sunt și independente și incomensurabile între ele. 

3814. Plagiatul este noua crimă de lezmaiestate:  o crimă de... lezauctoritate. 

3815. O greșeală repetată în cunoștință de cauză, e o metodă. 

3816. Religia are o contribuție la știință încă insuficient recunoscută: îmbălsămarea faraonilor 
egipteni. 

3817. Din punct de vedere al justiției sociale, suntem încă la nivelul animalelor – doar că, în loc 
de individul alfa, avem grupul social (sau politic) alfa. 

3818. Materialismul și economismul au transformat relațiile inter-umane în strategii. 

3819. Siguranța de sine a suficienților mă înduioșează – dar cred că nesiguranța mea le stârnește 
același sentiment. 

3820. Simularea înseamnă să spui „hop” înainte să sari. 

3821. Cea mai mare restrângere de libertate e restrângerea timpului liber. 

3822. Ca să reziste, orice teorie trebuie să vină la pachet cu propria ei mitologie. 

3823. Îi cer omului politic două trăsături: respect de sine și gândire logică – cu ajutorul ultimei, 
din respectul de sine va deriva responsabilitatea, iar din asta, competența. 

3824. Sexualitatea feminină este o condiție de suficiență a naturii femeii – cea masculină este o 
condiție de necesitate a naturii bărbatului. 

3825. Puțini observă că în templu trebuie să „te rogi”, nu să „rogi”. 



3826. Moda este un exemplu repetabil de dominație a minorității asupra majorității. 

3827. Când vrei să fii nepoliticos cu cineva, exagerează-ți politețea. 

3828. Scoasă din narațiunea metafizică, conștiența devine ininteligibilă. 

3829. Sofisticarea începe cu confuzia și sfârșește cu sincretismul. 

3830. Singura probă autentică despre existența noastră este propria amintire – din păcate este 
proba cea mai nesigură. 

3831. Adevărul științific este o coincidență, adevărul moral este o penitență. 

3832. Răutatea cu un scop e o strategie, răutatea gratuită e o boală. 

3833. Ingineria genetică va transforma viața dintr-o aventură într-un proiect. 

3834. Poezia este, în esența ei, un mit, iar poeticul – o mitologie. 

3835. În domeniul social, predicția este un perpetuum mobile – dacă nu pui în ea o prescripție, 
este imposibilă. 

3836. Promisiunea neținută conține două minciuni – că poți face și că vei face. 

3837. Prin modelarea stohastică a lumii am ascuns vederii întâmplarea, adică aleatoriul. 

3838. Obiectivul fundamental al școlii ar trebui să fie inducerea auto-didacticismului. 

3839. Distribuția inegală a ignoranței morale (nu intelectuale!) reclamă votul politic inegal. 

3840. Creșterea cerebralității în percepția (nu în creația) artistică ar trebui să ducă la înlocuirea 
termenului estetică. 

3841. Bucuria e o formă de uitare. 

3842. Virtuozitatea e o dexteritate în stadiu de adult. 

3843. Trăirile nu pot fi comunicate, exaltările – da. 

3844. Cred că matematica este cea mai mare farsă din gândirea umană – un soi de tras de păr al 
lui Münchhaussen. 

3845. Fiecare purtăm la mână, în formă de ceas, o relicvă a lui Newton: timpul absolut. 

3846. Pentru un singuratic, prietenia este un calvar. 

3847. Poetul scrie despre el, dar nu pentru el. 

3848. Nu sunt rousseau-ian, dar a interveni în mersul legilor naturii mi se pare o ingratitudine 
crasă față de natură. 

3849. Un prieten nu-ți poate da ce-ți lipsește, dar îți poate prelua ce-ți prisosește. 

3850. Când ai un scop încă nefinalizat, moartea are răbdare (i s-a întâmplat și lui Márquez). 

3851. Adevărata teorie economică (adică economisirea) au dezvoltat-o mai degrabă matematica 
și fizica. 

3852. Pentru un om nu există deznădejde mai mare decât să fie sigur că, după moartea sa, 
anotimpurile vor urma la fel. 

3853. Un geniu este un infractor: încalcă norma speciei. 



3854. Un om politic mi-a cerut să-l votez dar că nu-mi poate promite nimic. L-am votat. 

3855. O teorie a justiției este imposibilă – nimeni nu (poate să) știe care e binele celuilalt. 

3856. O precizie prea mare în definirea scopului poate compromite oportunități neprețuite. 

3857. Acolo unde nu există contra-factualitate, aleatoriul este cea mai bună metodă de alegere. 

3858. Unii sunt atât de jenați că-ți sunt îndatorați încât se salvează tratându-te cu ingratitudine. 

3859. Nici înțeleptul nu știe ce nu știe, dar știe ce nu trebuie să știe. 

3860. Fericirea nu e adițională, altfel, s-ar găsi la aprozar. 

3861. Ridicolul este un penibil bine temperat. 

3862. Trecerea timpului diluează înrudirea de sânge și o întărește pe cea de spirit. 

3863. Un avantaj mutual egal este o imposibilitate logică, dar este o posibilitate psihologică. 

3864. Când ești în pădure nu-ți căuta dreptatea în justiție. 

3865. Reușita este o conativitate peste care a nimerit norocul. 

3866. Diferența dintre prostie și greșeală este aceasta: prostia nu greșește niciodată. 

3867. Înfumurarea nepatologică este o strategie de auto-încurajare.  

3868. Citarea celor care sunt în viață este fie o lingușeală, fie o reciprocitate. 

3869. Stai aproape de dușmani dar departe de proști. 

3870. A înțelege înseamnă a inventa o poveste pentru tine; a explica înseamnă a inventa o 
poveste pentru alții (Sf. Augustin a înțeles bine asta). 

3871. Votul neobligatoriu favorizează evaziunea politică. 

3872. Există două acte pe care le realizăm fără să avem un scop pentru asta: să trăim și să 
învățăm (dacă nu cumva sunt același lucru). 

3873. Există o mirare curioasă (care duce la filosofie) și una anxioasă (care duce la religie). 

3874. Cauzalitatea e descoperire, corelația e invenție. 

3875. Orice idee nouă a fost enunțată deja – pentru că ideile noi nu se nasc, ele cresc. 

3876. A aștepta înseamnă a alege. 

3877. Cel mai util concept fals (pentru că nu are denotat) este conceptul de infinit. 

3878. Întâmplarea este un eveniment cauzal a cărui cauză nu dorim s-o aflăm. 

3879. Antrenamentul oamenilor pentru competițiile sportive nu diferă principial de dresajul 
animalelor pentru numere de circ. 

3880. În politică, necesitatea rezidă în competență politică, suficiența – în responsabilitate 
morală. 

3881. Imperiile se prăbușesc, în fapt, după ce s-au prăbușit deja în mințile oamenilor. 

3882. Orgoliul este, față de ambiție, cum e morala față de etică. 

3883. A fi inteligent înseamnă a ști ce se poate, a fi înțelept înseamnă a ști ce nu se poate. 



3884. Extazul este o bucurie care și-a uitat obiectul bucuriei. 

3885. Îndreptățirea vine înaintea îndatoririi, dar dreptul vine după datorie. 

3886. Atunci ai ieșit din starea naturală când te preocupă o problemă care nu e a ta. 

3887. Semnificația unui lucru este invers proporțională cu miza în care este implicat. 

3888. Femeia devine muză numai după ce a plecat deja. 

3889. În esență, necesitatea este o memorie infinită. 

3890. Stima este un respect făcut public. 

3891. Știința este un capital intelectual, știința popularizată este un capital social.. 

3892. Detractorul își consumă viața încercând să coboare la nivelul său tot ceea ce-l depășește. 

3893. Cumpătarea este fiica normalului – excepționalul cere necumpătare. 

3894. Conceptul de ambiguitate a fost inspirat, cred, de privirea femeii. 

3895. Jumătate dintre promisiunile politice se înfăptuiesc prin simpla lor enunțare. 

3896. Evoluția este un exemplu că Machiavelli a avut dreptate – scopul (mai exact, finalitatea) 
scuză mijloacele. 

3897. Non idem est si duo vident idem. Așa se nasc poeții. 

3898. Aștepți pe cineva, cu adevărat, doar atunci când ai putea să nu-l aștepți. 

3899. Orice pre-judecată este o proto-judecată. 

3900. Dacă savanții ar fi cititori de poezie, ar găsi multe sugestii privind structura lumii. 


