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zaPAU
JAn Woleński

Aforyzmy
* Przeszłość już była, przyszłość dopiero będzie, a teraźniejszość właśnie mija. Cóż więc jest?

* Logika pomaga w sprzątaniu myśli. Myśli winny być kontrolowane tylko przez logikę.

* O dziwo, najbardziej różnią się od siebie ci, którzy wiedzą na pewno i absolutnie.

* Logika jest w pewnym sensie nieludzka, gdyż zmusza do żelaznej konsekwencji.

* XI „Nie cudzosłów” (St. J. Lec); XII „Nie pustosłów”; XIII „Nie ciemnosłów”.

* Nie sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, bo i tak tam nic nie zobaczysz.

* Szanse kłamstwa wzrastają, gdy prawda ma zbyt wielu opiekunów.

* Zawsze znajdziesz lepiej wiedzących. I jeszcze lepiej wiedzących.

* Urok złudnej prostoty: krytyka czystego rozumu, a nie brudnego.

* Prawda i fałsz nie zależą od kontekstu. Jest akurat odwrotnie.

* Bądźmy czujni: chcą wprowadzić stan Wyższej Moralności.

* Jak tu znaleźć pług zdolny do przeorania ugoru myślowego?

* Idee nie zastępują pieniędzy, ale bywa, że je marnotrawią.

* Obrońcy prawdziwej wolności nigdy nie skąpią zakazów.

* Profesorowie dzielą się na wybitnych i obowiązkowych.

* Dlaczego mądrość bywa milczeniem, a głupota nigdy?

* Zwierzęce okrucieństwo jest wyłącznie dziełem ludzi.

* „Myślę, więć …”. Zapomniał co dalej, a przecież był.

* Niektóre myśli są zbyt głębokie, aby mogły być jasne.

* Konflikt między prawdą a Prawdą jest nieunikniony.

* Niewiedza jest pewna znacznie częściej niż wiedza.

* Wieczne wartości są jakoś odwiecznie nieaktualne.

* I skrajni racjonaliści poznają kobiety zmysłami.

* Nie ma wolności słowa bez wolności myślenia.

* Większość dyskusji jest na czas, nie na temat.

* Złemu filozofowi nawet logika przeszkadza.

* „Być albo nie być” – toż to tylko tautologia.

* Świat bez zła byłby jednak nieludzki.

* Najprostsze prawdy są najgłębsze.

rys. Adam Korpak
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