
 AFORISME (1376 – 1500) 

 

1376. Relativismul adevărului nu este impus de inteligența noastră, ci de natura noastră. 
1377. Întemeierea de ultimă instanță a raționalității este irațională: credința. 

1378. Nu e nici un risc să fugi după doi iepuri, cu condiția să fie în aceeași direcție (și 
sens). 

1379. Complexul de inferioritate este, uneori, stimulativ; complexul de superioritate este 
întotdeauna de-stimulativ. 

1380. Focul mocnit nu alertează pompierii. 

1381. Cultura, ca întreg, este o proteză. 

1382. Prostul nu e lipsit de inteligență, ci de înțelepciune. 

1383. Omul l-a creat pe Dumnezeu din două motive disjuncte: a) pentru a se proteja față 
de o putere superioară; b) pentru a-și augmenta propria putere. 

1384. Creștinismul vorbește despre o trinitate constitutivă a lui Dumnezeu. Cred că există 
și o trinitate generativă: 1) Dumnezeul subiectiv transcendental (Tolstoi, Jung); 2) 
Dumnezeul obiectiv transcendent (Iisus); 3) Dumnezeul ca subiectivitate obiectivată 
social (societatea). 

1385. A fi demn înseamnă a menține acordul acțiunilor tale cu condiția ta. Umilitatea are, 
așadar, demnitatea sa. 

1386. A spune adevărul înseamnă a da semnalul contestării sale. 

1387. Singurul contra-factual non-instrumentabil este: existența în absența subiectului.  

1388. Aș vrea ca două imagini să străbată întreg Universul: Socrate discutând și Tolstoi 
scriind. 

1389. Suntem ceea ce uităm, devenim ceea ce iertăm. 

1390. Orice zi care trece obligă ziua care vine. 

1391. Numim sublim neînțelesul care nu ne înspăimântă. 

1392. Dacă cineva ar consemna faptele noastre morale, ele nu ar mai fi morale. 

1393. Ceasul măsoară nu timpul, ci schimbarea. 

1394. În termeni kantieni, o erudiție analitică este nerodnică, o simplă dexteritate de salon. 

1395. Ca să faci un pas mai departe într-un domeniu oarecare, nu trebuie să cunoști tot 
domeniul, ci trebuie să-l înțelegi. 

1396. Imbecilitatea este o prostie auto-catalizatoare. 

1397. Inventarea conceptelor nimic și imposibil dă măsura grandorii gândirii omenești. 

1398. Pe cărarea vieții să mergi desculț, numai așa vei percepe înțelesul tuturor 
denivelărilor sale. 

1399. Ceea ce vrei să spui se poate spune într-un cuvânt, ceea ce vrei să nu spui nu se 
poate spune decât în mai multe cuvinte. 

1400. Binele făptuit de o minciună n-o transformă în adevăr. 

1401. Renunți când încă mai ai soluții. Când nu mai ai, te resemnezi, nu renunți. 

1402. Ceva este nou dacă nu este inferabil din dat-ul prezent, de aceea noutatea o aduc, 
îndeosebi, non-erudiții. 



1403. Nu e nevoie de uciderea corupților, vor muri de inaniție dacă se elimină „mierea” din 
normele care privesc banul public. 

1404. Bucuria implică uitarea. 

1405. Singurătatea este paznicul tristeții.  

1406. Voluptatea nu este o plăcere fără margini, ci o plăcere necondiționată. 

1407. În sinea ei, găina se consideră...dinozaur. 

1408. Legea pozitivă prescrie unele fapte reprobabile: aceasta este o victorie a legalității 
asupra legitimității. 

1409. Singurătatea ascute mintea, socialitatea ascute sufletul. 

1410. Sinuciderea este actul de curaj al celor lipsiți de curaj. 

1411. În lupta dintre David și Goliat a învins proteza mai bună. 

1412. Ca și florile, femeile folosesc frumusețea drept momeală. 

1413. Știința se bazează pe mituri, arta le creează. 

1414. Utilitatea trebuie să fie doar un mijloc pentru un scop a-util. 

1415. Căderea în păcat este pentru etică ceea ce este tristețea pentru poezie: impuls 
creator. 

1416. Cei care se roagă pentru iertarea păcatelor ar vrea ca Iisus să se sacrifice zilnic 
pentru ei, cerând un fel de teism al sacrificiului altruist. 

1417. Holismul este o epigenetică abstractizată. 

1418. Criticul de artă spune cum ar face el dacă ar putea face. 

1419. Dacă un artist ar suferi o amnezie cu privire la ultima lucrare realizată și ar dori să 
realizeze aceeași lucrare, ar face-o complet diferit. 

1420. Formularea întrebării este un act de creație: crearea răspunsului. 

1421. Pentru utilitate nu este nevoie de adevăr, e suficient un fals productiv. 

1422. Te-aprobă în ceea ce faci bine doar cei care nu se tem de tine, adică cei care fac 
mai bine decât tine. 

1423. Din punct de vedere logic, poezia este un enunț fals, dar fără să fie o minciună. 

1424. Un sfânt e un om căruia i se retrage iubirea dându-i-se în, schimb, adorația. 

1425. Extazul este o suspendare a grijii. 

1426. Orice răspuns este o lipsă, orice întrebare este un surplus. 

1427. Iraționalul ar putea fi definit ca un non-inferențial. 

1428. Mincinosul mințit spune adevărul. 

1429. Din punct de vedere logic, viitorul și trecutul sunt echivalente: ambele sunt produse 
de prezent. 

1430. Ceea ce uităm ne construiește. 

1431. Cea mai grea întrebare este aceasta: ce este întrebarea? 

1432. Pentru a evita regresia infinită, orice rațional trebuie să se întemeieze pe un 
irațional. 

1433. Faptul că adevărul este relativ la natura noastră mă face să validez pragmatismul. 

1434. Întrucât capul plecat nu-i tăiat de sabie s-a inventat ghilotina. 



1435. Omul de știință, ca și artistul, devin intelectuali doar atunci când devin oameni activi 
și responsabili ai cetății. Altfel, rămân ce sunt deja. 

1436. Ce poți tu să adaugi zestrei umanității este insignifiant. Dar asta te scoate din 
insignifianță. 

1437. Un popor mare produce inteligențe. Un popor măreț produce caractere. 

1438. O lege pozitivă devine principiu moral atunci când nu mai este nevoie de sancțiune. 

1439. Fără fondul comun de neclaritate a limbajului, n-am putea să ne înțelegem între noi. 

1440. Cred că reducționismul ontologic poate emite cel mult pretenția de relevanță 
descriptivă, dar nu și explicativă. 

1441. O polemică încetează nu când toate chestiunile în litigiu s-au clarificat, ci când 
neclaritatea privind acele chestiuni s-a distribuit în mod egal între polemiști. 

1442. Unele cruci din cimitire dau atâtea detalii domestice despre proprietari încât îmi vine 
să sun la ușă. 

1443. Fiindcă sunt infinite în timp, nici binefacerile raiului, nici penitența iadului nu au vreo 
o semnificație pentru „clienții” lor. Teologii ar putea reflecta la asta. 

1444. Dacă într-o poezie subzistă mai mult de o idee poetică, este vorba despre proză. 

1445. Prietenia este o îmbrățișare a sufletelor, nu a spiritelor. 

1446. Ura este expresia manifestă a recunoașterii unei lipse. 

1447. În orice poet sunt deja toate poeziile pe care le va scrie. 

1448. Ca să scapi de un gând rău, încearcă-l întâi pe tine. 

1449. A crede într-un zeu înseamnă a-i transfera acestuia propria ta responsabilitate. 

1450. În biserica temporală să-ți descoperi capul, în biserica spirituală să-ți descoperi 
gândul. 

1451. Sub aspect eidetic, serviciul public laic este echivalent cu serviciul public religios. 

1452. Conceptele întotdeauna și niciodată sunt izvoarele prime ale tristeții. 

1453. Sinceritatea este cel mai politic concept dintre toate conceptele nepolitice. 

1454. Există o dictatură dezirabilă – cea a propriului ideal. 

1455. Artisticitatea este o lipsă – lipsa discursivității. 

1456. Creativitatea este o putere naturală, și ea este împărtășită de orice vietate. 

1457. Nici o întrebare n-ar putea fi pusă dacă nu i s-ar cunoaște, dinainte, răspunsul. 

1458. Forța armată funcționează pe criterii strict nedemocratice. De aici eficacitatea ei 
(dar nu și eficiența). 

1459. Teologii care susțin că Dumnezeu este în afara fenomenalității par a pretinde că ei 
știu ceva pe baza unor facultăți pe care noi, ceilalți, nu le avem. 

1460. Orice produs artistic este o minciună. Dar numai mințindu-ne astfel, ne poate învăța 
ceva. 

1461. Pentru a trăi cum se cuvine trebuie să-ți amintești în fiecare zi că vei muri. 

1462. Parafrazându-l pe Nichita Stănescu, orice ființă din lumea aceasta are datoria de a 
se întrista din când în când. 

1463. Viața este un credit care trebuie restituit (prin moarte). Întrebarea este: cum ai 
utilizat acest credit. 



1464. Ca și valoarea economică, valoarea morală a unui om este ceea ce ceilalți 
(contemporani sau nu) recunosc ca atare. 

1465. Putința omului trebuie sublimată în cunoaștere, suferința lui – în poezie. 

1466. Tâlharul care nu-ți mulțumește că te-a tâlhărit este un impostor. 

1467. Diferența dintre prieten și amic este de aceeași natură ca diferența dintre categoric 
și ipotetic. 

1468. Dacă dictonul primum vivere, deinde philosophari ar fi funcționat, am fi avut acum 
numai filosofi optimiști. 

1469. Certitudinea falsă și certitudinea adevărată sunt la fel de puternice. 

1470. Norii nu ascund Soarele în raport cu Pământul, ci Pământul în raport cu Soarele. 

1471. Gândul clar se enunță verbal întotdeauna în mod succint. 

1472. Falsa poezie are un semn distinctiv: folosește termeni generali sau abstracți. 

1473. Cunoașterea apare la mult timp după ce ai dobândit cunoștințele. 

1474. Suma dintre robustețe și agilitate este constantă în natură: copacul compensează 
lipsa de agilitate cu un exces de robustețe. 

1475. Pentru a deveni complexe, sistemele nu trebuie deloc să fie complicate: este 
suficient să fie „dotate” cu oameni. 

1476. În comportamentul oamenilor, ceea ce nu este moștenit de la animale are o pondere 
insignifiantă. 

1477. Oamenii nu se deosebesc prea mult între ei prin ceea ce fac, deosebirea 
fundamentală dintre ei este constă în modul cum fac. 

1478. Nu există nici o școală de învățat înțelepciunea. Aici fiecare dintre noi este pe cont 
propriu. 

1479. Știința este un limbaj al lumii, arta este o lume a limbajului. 

1480. Între științe, exemplară pentru enunțul sintetic a priori este matematica; între arte – 
poezia. 

1481. Știința aduce lumea în bătaia ochiului, arta aduce ochiul în bătaia lumii. 

1482. Din perspectiva teoriei utilității marginale, furtul sporește stocul de bunăstare a lumii. 

1483. Nu-mi spune câte victorii ai repurtat, spune-mi câte războaie ai evitat. 

1484. Mai dramatic decât dispariția unei întregi galaxii este plânsul unui copil după jucăria 
lui. 

1485. Legea face justiție (întotdeauna), judecătorul face dreptate (uneori). 

1486. Ca să tolerezi trebuie, desigur, să ai puterea de a nu tolera. 

1487. Ontologia naturii e reducționistă: sacrifică celulele pentru supraviețuirea individului, 
sacrifică indivizii pentru supraviețuirea speciei, sacrifică speciile pentru 
supraviețuirea vieții. 

1488. Când cineva îți spune că e fericit, minte; starea de fericire nu este de tip cultural, ea 
se trăiește la nivel primar. 

1489. Câtă tristețe – atâta poezie. 

1490. Cât înțelegi – atâta speri. 

1491. Calea de mijloc este un concept exclusiv moral (practic) – nici cunoașterea, nici 
emoția nu au de-a face cu el. 



1492. Pentru a subzista, morala nu are nevoie de un inspector divin. 

1493. Iertarea trebuie să fie un act de caritate, adică trebuie însoțit de uitare. Altfel, e o 
simplă stratagemă. 

1494. Știința se ocupă de semnificație, poezia se ocupă de sens. 

1495. A încerca îndreptarea prin pedeapsă e o cale rapidă, nu una bună. 

1496. E suficient să respingi ideea vieții după moarte, pentru ca întreg decalogul creștin 
să-și piardă orice semnificație. 

1497. Dacă vrei ca nimeni să nu-și mai dorească bogăția, fă-o accesibilă tuturor. 

1498. Inegalitatea economică rezolvă aceleași probleme pe care le rezolvă un stat 
redistributiv, dar o face de câteva ori mai scump. 

1499. Calea este dependentă de țintă, invers nu. 

1500. Cel care nu face răul e un justițiar, nu un om bun. 
 


