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 AFORISME (1251 – 1375) 

 

1251. Nu sunt deloc sigur de direcția relației de cauzalitate dintre voință și putință.  

1252. Modus operandi al intuiției este analog celui de tip religios. 

1253. Asociațiile instituționale, de orice fel, sunt stâlpi ai conservatorismului. Când o astfel 
de asociație te respinge, e un semn că ai potențial de a aduce schimbări.  

1254. Atacă întotdeauna cel căruia îi este mai frică. 

1255. Întotdeauna mi s-a părut că pilda păsărilor monogame este aproape de tip moral.  

1256. Să lupți pentru un premiu, dar să-l refuzi atunci când ți se acordă, ca să poți lupta 

în continuare. 

1257. Deseori, o constrângere externă este un noroc. 

1258. Scopul supraviețuirii este singurul scop incompatibil cu jocul.  

1259. Contrafactualitatea nu este altceva decât tot o inducție. 

1260. Ura nu poate fi justificată nici măcar de scopul supraviețuirii – în vechime oamenii 
își respectau prada care le asigura rămânerea în viață. 

1261. A face binele și a face dreptatea au același referențial. 

1262. Când interlocutorul nu te privește în ochi, pleacă, nu va observa. 

1263. Cred că trăsătura umană cea mai autentică este înclinația de a căuta adevărul inutil.  

1264. A te complace nu semnifică o simplă comoditate, ci o incapacitate critică.  

1265. Caritatea vizează individul, altruismul vizează specia. 

1266. Mulți mizantropi își dedică viața găsirii soluțiilor pentru perfecționarea omului.  

1267. Există un determinism non-ontologic: cel generat de distribuțiile de probabilitate.  

1268. Față de democrația participativă, democrația reprezentativă evită gregarismul 
votului, dar cu prețul înstrăinării acestuia.  

1269. Teoria popperiană a falsificabilității este, în fond, o respingere a dictonului 
matematic „excepția confirmă regula”. 

1270. Dobândirea notorietății este reversibilă, dobândirea valorii este ireversibilă.  

1271. Ce-i arta? Este o înțelegere în afara explicației. 

1272. O vizită înseamnă să discuți subiecte banale îmbrăcat pretențios, în loc să discuți 

subiecte pretențioase îmbrăcat banal. 

1273. Omul poate fi definit ca animalul purtător de proteze. 

1274. În pădure copacii nu au umbră. 

1275. Norii nu acoperă soarele, ci pământul. 

1276. Dacă înțeleg bine, păcatul este o obligațiune a fiecăruia, deținută de Dumnezeu, și 
care trebuie răscumpărată. 

1277. De lucrurile pe care nu le putem numi nu ne este teamă. 

1278. Ca să fii poet trebuie să poți scăpa de obsesia nevoii de explicație. 

1279. Calea de perfecționare a omenirii nu este să-i perfecționezi pe ceilalți, ci să te 
perfecționezi pe tine. 
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1280. Amiciția nu este o apropiere treptată de prietenie, ci o îndepărtare inexorabilă de 
ea. 

1281. A avea o viziune înseamnă a spori dat-ul lumii. 

1282. Din punct de vedere psihologic, sporirea libertății și sporirea angoasei merg 
împreună. 

1283. Numim pentru a scăpa de frică. 

1284. Însoțește-te nu cu cel care-ți seamănă, ci cu cel care te completează. 

1285. Orice constrângere acceptată intră în sfera libertății. 

1286. Furtul este o manifestare a invidiei. 

1287. Trândăvia este întotdeauna efectul unei incapacități de a decide. 

1288. Când salutăm pe cineva ne manifestăm bucuria de a nu fi singuri. 

1289. Răsplata înfăptuirii unui țel e mulțumirea; răsplata înfăptuirii unui bine e bucuria.  

1290. Oamenii destoinici nu pot fi aleși prin vot, de aceea trebuie numiți. 

1291. Seara e cuvântul înainte al nopții; ca și în cazul cărților, mulți sar peste el.  

1292. Anturajul e o colivie socială. 

1293. Unii sunt mai interesați să nu reușești tu decât să reușească ei.  

1294. Sigur că un câine care latră nu mușcă; mușcă după ce a terminat de lătrat. 

1295. Uimirea repetată ascute mintea. 

1296. Un filosof al limbajului n-ar putea fi niciodată poet. 

1297. Furia nu poate găsi soluții mai bune, pentru că se hrănește cu scăderea raționalității.  

1298. Mi-e greu să găsesc o expresie mai înălțătoare de respect interpersonal decât 
cavalerescul en garde. 

1299. O instituție reprezentativă care acordă privilegii își pierde, eo ipso, legitimitatea 

reprezentării. 

1300. Parafrazându-l pe Eminescu, cu orice om care moare Universul mai scapă de o 
întrebare. 

1301. Bârfitorul autentic bârfește și ceea ce ai făcut bine. 

1302. Instinctul nu are nevoie de formă, ca intuiția, ci doar de conținut.  

1303. Intelectual nu este cel care-și folosește intelectul, ci acela care-l hrănește. 

1304. Prozelitismul pare să creadă, în mod greșit, că credința se poate învăța. 

1305. În evaluarea valorii artistice trebuie să domnească autocrația, nu democrația.  

1306. M-a mirat întotdeauna succesul tupeului: cred că se bazează pe paralizia reacției, 

generată de uimire. 

1307. Începutul își are, și el, începutul său. 

1308. Omul este singurul muritor pentru care semnificația efectului este mai importantă 
decât efectul. 

1309. Lenea ta – bucuria contemporanilor tăi. 

1310. Ceva ce ai înțeles greșit poate fi foarte roditor, cu o condiție: să fii convins că ai 
înțeles corect. 

1311. Cu cât o poezie e scrisă mai cerebral, cu atât receptarea ei este mai necerebrală. 
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1312. Creșterea emancipării este echivalentă cu scăderea dependenței de utilitate.  

1313. Numai ceea ce se poate face în afara dexterității și a muncii asidue rămâne 

talentului, adică foarte puțin. 

1314. În formă și metodă, cultura nu diferă prin nimic de agricultură. 

1315. În sens schopenhauerian, un polițist care încalcă regulile pe care-i chemat să le 
apere stârnește, în primul rând, râsul. 

1316. Atitudinea de a lupta pentru o idee este unicul test al stării de emancipare. 

1317. Frica de libertate (Fromm) este o frică de sine însuși, pentru că libertatea implică 
autocunoaștere. 

1318. Cel mai mult întârziem la întâlnirea cu sine. Unii dintre noi toată viața. 

1319. Deunăzi, o pisică îmi traversa drumul. Când m-a văzut, superstițioasă, s-a întors 
din drum. 

1320. Nu e obligatoriu să scrii în ce crezi, dar e obligatoriu să crezi în ce scrii (Țuțea o știa 
cel mai bine). 

1321. Un om cinstit nu e cel care spune întotdeauna adevărul, ci cel care spune 
întotdeauna ceea ce crede că este adevărul. 

1322. Veleitarul este un impostor în devenire. 

1323. Mirarea este secreția curiozității. 

1324. Stricto sensu, războiul modern este un război al protezelor. 

1325. Haiku – un aforism cu formă fixă. 

1326. Aroganța este o fudulie cu ștaif. 

1327. În starea în care se află creștinismul actual este nevoie de un nou Pavel. 

1328. Degenerarea unei societăți începe cu pătrunderea corupției în rândul 
administratorilor dreptății. 

1329. Într-un singur caz femeia nu se răzbună pe cel ce-a refuzat-o: când îl iubește. 

1330. Pentru ce-a făcut pentru biserica spirituală, biserica temporală ar trebui să-l declare 

sfânt pe Tolstoi. 

1331. Și când te gândești că avem Frații Karamazov datorită capriciului (pozitiv) al unui 

autocrat! 

1332. Simplul este ceea ce vine direct în înțelegere, fără intermedierea explicației.  

1333. Bărbăția poate fi observată mult mai ușor la femei. 

1334. Protecția socială trebuie să aibă drept scop propria dispariție, nu propria perpetuare.  

1335. Nu înțeleg rațiunea concursurilor de poezie: se compară două feluri de a crea 
emoție? 

1336. Globalizarea nu este o paradigmă praxiologică, ci o consecință a uneia, și anume a 
paradigmei optimalității. 

1337. Duhovnicul este un paratrăsnet sufletesc. 

1338. Artificializarea omului nu trebuie să se facă neapărat fizic. S-a găsit un instrument 
mai bun: rețelele sociale virtuale. 

1339. Condiția genetică a poeziei este tristețea, condiția ei metodologică este 
singurătatea. 
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1340. S-a spus că înțelepciunea este capacitatea de a sesiza esențialul. Prin esențial 
propun să se înțeleagă simplul. 

1341. Cea mai mare parte din fericirea întregii vieți se petrece în anii bătrâneții. 

1342. A asculta este echivalent cu a căuta minuscule pepite de aur în mâlul apei. 

1343. Vitraliul este titlul de noblețe al luminii. 

1344. Ca semnificație religioasă, marile catedrale constituie erori. 

1345. Absența remarcată devine prezență. 

1346. Mi se pare că entanglarea interzice orice susținere a indeterminismului. 

1347. Bogăția bagajului lexical al cercetătorului este un factor de creativitate în știință. 

1348. Imposibilitatea contra-factualității face ca, de fapt, nici o decizie socială să nu poată 
fi considerată eronată. 

1349. Intenția este copilul motivației. 

1350. Poate fi mai multă semnificație în 30 de minute decât în 30 de ani. 

1351. De cele mai multe ori notorietatea este un simplu accident. Desigur, accidentele se 
pot și înscena. 

1352. Posteritatea este mai binevoitoare decât contemporaneitatea, deoarece nu mai 

reprezinți un concurent. 

1353. Nevoia de mister a omului vine din întunericul absolut al peșterilor ancestrale.  

1354. Boala este un curs de meditație reflexivă. 

1355. Înțelepciunea omenirii va parveni doar atunci când nu se va mai comporta ca o 
colonizatoare. Până atunci, va fi o simplă inteligență. 

1356. Singura minune a lumii noastre este emergența conștienței. 

1357. Diletant e cel care a sărit peste etapa uceniciei. 

1358. Învățarea se uită, învățătura nu. 

1359. Ai discipoli nu fiindcă ești maestru, ci ești maestru fiindcă ai discipoli. 

1360. Cu cât o idee este mai importantă, cu atât mai mulți o vor paternaliza. 

1361. Cea mai dificilă problemă a expertului este să-și dea seama când trece de la 
competență la prejudecată. 

1362. Spre deosebire de predicție, previziunea este normativă. De aceea este pasibilă de 

auto-îndeplinire. 

1363. Ce norocos este Dumnezeu să poată fi martor la epopeea întregii evoluții! 

1364. Timiditatea e un amestec inextricabil între nesiguranță și cochetărie. 

1365. Necesitatea logică nu doar reflectă necesitatea ontologică, adaugă la ea.  

1366. Nu mă impresionează martiriul credincioșilor religioși, deoarece ei o fac la schimb 
cu mântuirea. Sublim este martiriul celor care nu așteaptă nici o răsplată. 

1367. Antagonismul nu poate subzista între incompatibili distincți (care se ignoră 

reciproc), e nevoie de un mediator între aceștia. 

1368. Ascuțimea minții nu este nici perspicacitate, nici inteligență, ea frizează întotdeauna 
înțelepciunea. 

1369. Vocația înțelepciunii este înnăscută, actualizarea ei este dobândită. 
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1370. Socialul este ilustrarea cea mai pregnantă a acțiunii principiului bootstrap-ului. 

1371. Cea mai frumoasă metaforă creată vreodată privind viața este aceasta: Soarele 

este tatăl, iar Pământul este mama. 

1372. În istoria socială nu există, desigur, necesitate, dar există determinism. Acesta nu 
a fost clarificat încă. 

1373. Ce excelent logician deontic ar fi fost Confucius! 

1374. Încrederea este o manifestare a credinței, deci o specie de abandon. 

1375. Iubirea autentică nu e flacără, ci jar. 
 


