
 AFORISME (1501 – 1625) 

 

1501. Autoironia este cel mai eficace mijloc de a evita ironia celorlalți. 

1502. Inexactitatea este mama noutății. 

1503. Într-o privință, Platon a avut dreptate: aproape toată cunoașterea noastră este 
indirectă, adică generată de studierea umbrelor lucrurilor. 

1504. Numim viciu virtutea la care nu avem acces. 

1505. Depășind un anumit grad, ridicolul iese din sfera râsului schopenhauerian și intră în 
cea a compătimirii. 

1506. Cei mai siguri agenți de dezinformare sunt proștii; întrucât nu au capacitatea 
intelectuală de a minți, vor spune întotdeauna falsul. 

1507. Aștept nu pentru că am timp, ci tocmai pentru că nu am. 

1508. Psihologic, o zi este întotdeauna mai lungă decât un an. 

1509. Pisica semi-moartă (sau semi-vie) a lui Schrödinger nu este, cu siguranță, o pisică 

ontologică, ci una epistemologică. 

1510. Din punct de vedere calitativ, singurul ascendent al omului față de animale constă 
în capacitatea morală. Toate celelalte deosebiri sunt de ordin cantitativ. 

1511. Anturajul se unește întotdeauna și spontan împotriva celui mai reticent la dizolvarea 
sa în grup. 

1512. Săgeata care pleacă, totuși, din arcul lui Zenon, a înțeles, fără îndoială, diferența 
dintre infinitul matematic și cel fizic. 

1513. Trei sunt cele mai înălțătoare simțăminte umane: al iubirii, al datoriei și al prieteniei, 
deoarece toate sunt categorice (necondiționate). 

1514. Seara este compatibilă cu poezia, deoarece au un element comun: ambiguitatea. 

1515. Universul, în întregul său, este o poezie, dar una cu formă fixă. 

1516. Dacă bogăția este ceea ce-ți prisosește, atunci cel ce iubește este bogat. 

1517. Din punct de vedere psihologic (dar și logic) nu există decât prezentul. Chiar și ceea 
ce considerăm că reprezintă trecutul ne este dat acum, deci face parte din prezent, 
nu din trecut. 

1518. Nu putem gândi Totul, deoarece, în momentul acela, din Tot lipsește gândul despre 
Tot, gând care tocmai a luat naștere. 

1519. În activități private, diletantismul poate nărui o carieră, în activități publice poate 
vulnerabiliza o țară. 

1520. Decât să te informezi în legătură cu direcția în care se îndreaptă domeniul tău de 
interes, e mai simplu (și mai sigur) să inițiezi propria ta direcție. 

1521. Liberul arbitru reduce cantitatea de necesar din lume. 

1522. Adevăratul este util, utilul poate fi adevărat. 

1523. Poet mare este cel care propune o scriitură nouă în poezie. 

1524. Întâmplarea este atât de copleșitor de prezentă în raport cu determinismul, încât 
teoria (fundată pe repetabilitate) ar trebui înlocuită cu altceva. 

1525. Auto-sărăcirea, cerută de unele religii influente azi, este un deziderat generat istoric, 
nu principial, de aceea nu are o semnificație acceptabilă. 



1526. Inevitabila iubire de sine face imposibil monologul critic. 

1527. În esență, exercitarea puterii nu este altceva decât inducerea convingerii că 
interesul propriu exprimă interesul comunității. 

1528. Până acum, în Universul nostru a apărut o singură forță capabilă să înfrângă 
instinctul de supraviețuire: forța morală. 

1529. Condiționarea ontologică a obiectivului de subiectiv este doar o eroare de parcurs 
a cunoașterii. Einstein a știut-o. 

1530. Orice scop poate fi mijloc pentru un alt scop, mai înalt. Cu o excepție: când scopul 
este omul însuși. 

1531. Pentru lucrurile despre care nu se poate vorbi (Wittgenstein) s-a inventat o vorbire: 
poezia. 

1532. Ireversibilitatea este condiția generativă a responsabilității. 

1533. Pentru a se cunoaște pe sine, Dumnezeu a avut nevoie de o alteritate: atunci l-a 
creat pe om. 

1534. Faptul că schimbarea calitativă este cauzal și întotdeauna condiționată de o 
schimbare cantitativă este o ciudățenie a lumii noastre. 

1535. Cu orice plâns, Dumnezeu este acuzat din nou. 

1536. Din punct de vedere psihologic, frica este o constrângere. De aceea este creativă. 

1537. Mulți bărbați primesc înaltul titlu de misogin pe nedrept, ei fiind niște bieți fovogini. 

1538. Cu fiecare om care se naște, speranța de viață a Universului scade, pentru că, prin 
această naștere, viteza sa de omogenizare entropică crește. 

1539. Regretul nu se referă la a fi făcut sau a nu fi făcut ceva, ci la faptul că prilejul în care 
s-a făcut sau nu s-a făcut ceva este pierdut pentru totdeauna. 

1540. În prezența orgoliului, compasiunea se transformă în compătimire. 

1541. Solitudinea nu exclude solidaritatea, dar îi conferă un caracter caritabil. 

1542. Câte conștiințe responsabile, atâtea lumi potențiale mai bune. 

1543. Spre deosebire de nostalgie, care este contemplativă, dorul este devorator. 

1544. Este în puterea minții finite să explice infinitul, dar nu să-l înțeleagă (Cantor a 
experimentat asta cu prețul vieții). 

1545. E suficient un singur ascet pentru a răsturna întreaga teorie neoclasică a 
preferințelor economice. 

1546. În domeniul social nu pot exista științe pozitive, deoarece în acest domeniu nu există 
necesitate, ci doar contingență. 

1547. Întâmplarea care nu este efectul liberului arbitru devine necesitate. 

1548. Sintagma eu sunt cel ce este, cu care se auto-definește Dumnezeu, reprezintă, să 
observăm, enunțul principiului antropic slab. 

1549. Diplomația este arta de a-l convinge pe celălalt că nu ai scop mai înalt decât să-i 
servești interesul. 

1550. Orice decizie comună neconsensuală este imorală. 

1551. A învăța înseamnă a abandona spiritul critic cu privire la cele învățate.  

1552. Cel ce nu e capabil de invidie se salvează disprețuind. 

1553. Ierarhia este somniferul responsabilității asumate. 



1554. Teama de a greși este hrana greșelii. 

1555. Ești ceea ce ai vrea să fii. 

1556. Deși morala este un concept social, bine și răul sunt chestiuni private. 

1557. Ca și concurența, solidaritatea nu poate exista decât între indivizii aceleiași specii. 

1558. Criteriile taxonomice sunt la fel de arbitrare ca axiomele, cu care împărtășesc și 
întemeierea: credința. 

1559. Cuceritorul spune: Veni, vidi, vici, cercetătorul spune: Veni, vidi, sapiebam. 

1560. Fluviul e mare nu datorită izvorului său, ci datorită nenumăraților afluenți care l-au 
hrănit pe parcurs. 

1561. Din perspectiva simetriei informaționale între jucători, teoria jocurilor implică 
regresia ad infinitum, deci este o teorie a-rațională. S-au dat, desigur, și aici, premii 
Nobel. 

1562. Nu poți avea intenția de a avea o intenție. 

1563. Puterea nu îți dă dreptul de a decide, dar dreptul îți dă puterea de a decide. 

1564. E mult mai greu să fii democrat într-o ne-democrație decât să fii ne-democrat într-o 
democrație. 

1565. Cel ce aruncă primul piatra nu este cel lipsit de păcat, ci cel care s-a asigurat că 
păcatul său nu va fi deconspirat. 

1566. Legalitatea/legalizarea are caracter public, legitimitatea/legitimarea are caracter 
privat. 

1567. Votul politic secret încurajează duplicitatea și pare a fi incompatibil cu democrația. 

1568. Când un preot nu știe să răspundă întrebării unui credincios, spune că e o taină 
divină; când un informatician nu știe să repare un computer spune că are un virus. 

1569. Natura nu evită să facă poluare, ci se asigură că aceasta este reciclată. Oamenii 
nu au înțeles încă pe deplin această procedură și se chinuie să reducă poluarea. 

1570. Fiind un joc contra-timp, jocul de șah avantajează întotdeauna pe cei care știu mai 
puțin șah și care, de regulă, și câștigă. 

1571. O obsesie este un gând despre un gând. 

1572. Puriștii sunt radicalii principiilor, iar radicalii sunt puriștii metodelor. 

1573. Împărăția lui Dumnezeu, anunțată de Iisus, nu a ambiționat decât să înlocuiască 
împărăția romană din timpurile biblice. Restul ambițiilor ei au fost adăugate de noi. 

1574. Credința este mai comodă decât convingerea, deoarece nu cere nici o întemeiere, 
de aceea e și mai răspândită. 

1575. Napoleon a spus că sublimul și ridicolul sunt vecini. Eu cred că sunt chiar 
complementari. 

1576. Avuția supremă a unui om? Timpul liber. 

1577. Să făptuiești nedreptatea înseamnă să nu fi dobândit, încă, umanitatea. 

1578. Crima nu este doar ilegală, este ilegitimă. 

1579. Superbogații planetei care nu-și folosesc puterea astfel dobândită pentru a 
împiedica superbogăția sunt simple buboaie pe obrazul umanității. 

1580. Cea mai insidioasă formă de egoism este altruismul. 

1581. Când te conving, nu te înving, ci te câștig ca aliat. 



1582. Abia când ajungi în vârful muntelui poți vedea că sunt alți munți, mai înalți. 

1583. Un stat care-ți fură, sub orice formă, timpul de viață, este un stat opresor. 

1584. Sarcasmul e o ironie care și-a pierdut simțul umorului. 

1585. Definiția este un penitenciar epistemologic. 

1586. Există un grad de imprecizie a conceptelor peste care apare, întotdeauna, noutatea. 

1587. Dovezile peremptorii că măsurătorile cele mai bune le facem cu mintea, nu cu 
instrumentele, sunt (la un capăt) Eratostene și (la celălalt capăt) teoria cuantică. 

1588. Cât înțelegi – atâta speri. 

1589. Se pare că natura nu a sugerat niciodată optimalitatea, ci sustenabilitatea. 

1590. Pentru ca ideile radicale să răsară trebuie plantate o sumedenie de idei conformiste. 

1591. Explicația creează certitudine, înțelegerea creează convingere. 

1592. În domeniul natural cauza este anterioară efectului, în domeniul social efectul este 
anterior cauzei. 

1593. Așa cum Universul își creează spațiul de care are nevoie, la fel prezentul își creează 
viitorul de care are nevoie. 

1594. Orice religiozitate reprezintă o limitare voluntară a libertății. 

1595. Cred că infinitatea fizică (nu matematică) este, pur și simplu, o nemărginire. Dar 
asta experimentăm zilnic – o portocală este nemărginită. 

1596. Cameleonul poate vedea în spate. De asta nu are prieteni. 

1597. Binele comun nu a putut (și, probabil, nu poate) fi clarificat întrucât binele nu este 
un concept discursiv. 

1598. Paradigma kuhniană și autostrada sunt analoage: în fiecare caz se poate merge 
doar pe unde este deja amenajat. 

1599. În domeniul social, confirmabilitatea pozitivistă este, în mod paradoxal, mai 
adecvată decât falsificaționismul factual. 

1600. Ideea transcende calculul, acesta nu produce decât concluzii. 

1601. Suntem, noi oamenii, simple petale ale unei flori efemere dintr-un anotimp efemer. 

1602. Răutatea nu redistribuie cantitatea de bine din lume, ci o reduce în mod absolut. 

1603. Væ qui sciam. 

1604. Ce noroc că nu există Dumnezeu, putem face binele în mod sincer. 

1605. Stabilitatea carierei în instituțiile statului este un factor de privatizare a acestora. 

1606. Soluțiile pot fi găsite și de inteligență, viziunile pot fi create doar de înțelepciune. 

1607. În pedagogie, cinismul bine temperat este un factor educațional crucial. 

1608. Mitul – această haină călduroasă a spiritului. 

1609. Întemeierea rațională a moralei exilează binele din trăire în discurs despre trăire. 

1610. Și totuși, behaviorismul își merită cetățenia: scurtcircuitează nesinceritatea. 

1611. Rebelii sunt un amestec de ignoranță și clarviziune. 

1612. Viața este, structural, asemănătoare atomului: mai mult goală decât plină. 

1613. Când ambiția este centrată pe sine devine orgoliu. 



1614. Dacă vezi capătul drumului pe care mergi, întoarce-te, ai luat-o greșit. 

1615. Cei din jur îți vor ierta o sută de eșecuri, dar nu-ți vor ierta nici măcar o singură 
reușită. 

1616. Împărtășindu-ți bucuria, vei provoca suferință; împărtășindu-ți suferința, vei provoca 
bucurie. 

1617. Mai greu mergi pe doi cai decât fără nici un cal. 

1618. Caracterul nu se cioplește cu daltă de împrumut. 

1619. Cele mai valoroase descoperiri științifice s-au făcut prin punerea la îndoială a 
bunului simț. 

1620. Există caste și în natură, de exemplu cărbunele și diamantul. 

1621. O manifestație în piața publică are aceleași resorturi instinctuale ca și un stol de 
păsări sau un banc de pești. 

1622. A plăti bunătății cu răutate este modus operandi al amorului propriu. 

1623. Dacă aș fi teolog, l-aș salva pe Dumnezeu transformându-l într-o genă auto-
mutantă. 

1624. Contra-factualitatea este modul nostru de a respinge lumea actualizată. 

1625. Suntem fiii trecutului și părinții viitorului. 
 


