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AFORYZMY

◊◊◊

Aby nadać sens i wartość swojemu życiu, trzeba wypracować sobie pogląd na 
świat — a to znaczy uwierzyć, że są ideały, którym warto życie poświęcić.

(Tadeusz Czeżowski)

◊◊◊

Bez obywatelskiej moralności społeczeństwa giną, zaś bez osobistej nie są 
godne przetrwania.

(Bertrand Russell)

◊◊◊

Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez 
szczęście innych.

(Jeremy Bentham)

◊◊◊

Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.

(Arystoteles)

◊◊◊

Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie 
zna wartości żadnej z nich.

(Oskar Wilde)

◊◊◊

Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody.

(Mark Twain)

◊◊◊

Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć.

(Hans Selye)

◊◊◊

Dużo jest wśród nas takich: ogromne łakomstwo na wielkie czyny i bardzo 
mało jakiejkolwiek roboty.

(Stefan Żeromski)
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◊◊◊

Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość i 
grzech.

 (Antoni Czechow)

◊◊◊

Filozofia jest środkiem znieczulającym na cierpienia moralne; niestety, cena 
tego leku jest dla większości śmiertelników nieprzystępna.

(Feliks Chwalibóg)

◊◊◊

Gdzie wchodzi szczęście, tam zawiść rozpoczyna oblężenie i walczy z nim; a 
gdzie odchodzi, zostawia boleść i żal.

(Leonardo da Vinci)

◊◊◊

Głowa – oto właściwe miejsce dla serca męża stanu.

(Napoleon Bonaparte)

◊◊◊

Hipokryzja to wstydliwość łajdaka.

(Demostenes)

◊◊◊

Im bardziej nasze zajęcie jest świńskie, tym więcej w nim trzeba uczciwości.

(Honoriusz Balzac)

◊◊◊

Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie 
ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem.

(Mark Twain)

◊◊◊

Kiedy sprawy źle idą, wtedy człowiek winny Myśli, jak by swą winę przerzucić 
na innych.

(John Dryden)

◊◊◊

Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobre-
go zepsuje.

(Saadi z Szirazu)
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◊◊◊

Łatwo jest wiedzieć, co powinno by się było uczynić, patrząc w przeszłość z 
czasów, w których wiadome są już wszystkie późniejsze zdarzenia.

(Maurice Maeterlinck)

◊◊◊

Mistrzem jest ten, kto pewnej ilości swoich bliźnich pomógł wyjść z honorem z 
opresji życia.

(Henryk Elzenberg) 

◊◊◊

Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu.

(Jeremy Bentham)

◊◊◊

Moralność prowadzi do zguby tego, kto usiłuje skrupulatnie stosować jej naka-
zy w praktyce, a zapewnia dobrobyt temu, kto się nią umie posługiwać niczym 

maską.

(Karol Fourier) 

◊◊◊

Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z 
nich złość wyplenić.

(Henryk Sienkiewicz)

◊◊◊

Niestety, kłamstwo posługuje się nie tylko nikczemnikami.

(Henryk Mann)

◊◊◊

Obojętność moralna to choroba bardzo kulturalnych ludzi.

(Henri Frederic Amici)

◊◊◊

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po 
spełnieniu dobrego uczynku.

(św. Augustyn)

◊◊◊

Pokora jest matką olbrzymów.

(Gilbert Keith Chesterton)



STRONA  

4 / 4 filozofuj.eu

◊◊◊

Rozwaga jest główną podstawą męstwa.

(John Galsworthy)

◊◊◊

Sile nie zawsze towarzyszy odwaga i odwrotnie, słabość nie musi być tchórzliwa.

(Jerzy Andrzejewski)

◊◊◊

Tam gdzie nie ma wolności, nie ma ani praw, ani obowiązków.

(Napoleon Bonaparte)

◊◊◊

Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.

(Ignacy Krasicki)

◊◊◊

Uznanie autorytetu znaczy tyle, co duchowe wstąpienie w jego służbę.

(Tomasz Mann)

◊◊◊

W kraju tolerancji i pluralizmu nikt nie potrzebuje się lękać tego, kim jest.

(Józef Tischner)

◊◊◊

Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi stara-
my się je ukryć.

(Francois de la Rochefoucauld)

◊◊◊

Wszyscy prócz zbrodniarzy i męczenników są grzeszni i święci zarazem.

(Michel de Montaigne)

◊◊◊

Zło ukrywane utrzymuje się i rośnie.

(Wergiliusz)

◊◊◊

Życie samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe, jest miejscem na dobro i zło 
wedle tego, czym je zapełnicie.

(Guillaume Apollinaire)
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