
 AFORISME (1626 – 1750) 

 

1626. Incapacitatea de a invidia este un handicap sufletesc. 

1627. Fructele naturii se coc în crengi, fructele cunoașterii se coc în rădăcini. 

1628. Viitorul este determinist, trecutul este stohastic. 

1629. Vina este decisă de lege, vinovăția este decisă de tine însuți. 

1630. O normă pozitivă poate conține raționalizarea acțiunii, dar nu justificarea (sau 
nejustificarea) ei. 

1631. Statistica se ocupă nu de factuale, ci de ideale ca medie a factualelor. 

1632. Teoria economică ar trebui fundamentată pe biologie și pe istorie (dar sinergetica 
le include pe amândouă) 

1633. Experiența devine trăire în același mod în care lungimea de undă percepută de ochi 
devine culoare. 

1634. Există o închisoare din care nu putem evada niciodată: limbajul. 

1635. Timiditatea și curajul co-există, dar doar în ipostazele lor extreme. 

1636. Pentru a exprima corect trecerea timpului unidimensional, limba ceasului ar trebui 
să stea nemișcată iar indicațiile orelor și minutelor ar trebui să se miște prin dreptul 
ei. 

1637. Nu există nici o formă de guvernământ (nici chiar democrația) care să garanteze 
neapariția tendinței de privatizare a statului. 

1638. Cunoașterea de sine nu poate cunoaște în sine, ci doar pentru sine. 

1639. Maximum de intimitate îl atingi în mijlocul mulțimii. 

1640. Prejudecățile și dogmatismul trăiesc în simbioză. 

1641. Un intrigant singur e neviabil, trebuie să mai găsească cel puțin încă unul. 

1642. Starea de bine durează până în momentul în care o constați. 

1643. Perseverența e fiica fie a încrederii, fie a disperării. 

1644. Societatea și-a creat deja propriii indivizi: organizațiile.  

1645. Democrația este mai obositoare decât dictatura: în prima, individul trebuie să fie tot 
timpul în alertă, în a doua nu. 

1646. Reprezentativitatea politică este darea în folosință a suveranității. Riscul este ca 
reprezentanții să-și însușească și uzufructul acestei folosințe.  

1647. Evoluția culturală este exclusiv de tip lamarckist. 

1648. Culturalul depinde de biologic, dar invers nu. 

1649. Fixarea idealurilor înalte nu e o chestiune modus operandi, ci una modus vivendi. 

1650. Intelectualul trebuie să îndeplinească două condiții de suficiență: a) să aibă un 
proiect despre lume (oricât de local); b) să lupte pentru instaurarea proiectului său. 
Dacă îndeplinește doar prima condiție, este un expert, dacă o îndeplinește doar pe 
a doua, este un politician. 

1651. Orice superioritate este parțială (sectorială) cu o excepție: superioritatea morală (de 
caracter). 



1652. Sintagma „filosofia bunului simț” este tiranică, bunul simț nu poate avea și nu are 
nevoie de o metafizică. 

1653. A discuta conceptul de utilitate în tandem cu cel de adevăr este pernicios. 

1654. Distincția afect – rațiune este înșelătoare: aceeași emoție poate fi stârnită de o 
poezie ca și de o ecuație. 

1655. Ideea poetică este o idee care apare nu la vorbitor, ci la ascultător. 

1656. Cunoașterea nesocializată se numește înțelegere. 

1657. Ceea ce numim minune a naturii este un posibil eșec după alte mii deja consumate. 

1658. Nu-i greu să acceptăm un contra-argument, e greu să recunoaștem că-l acceptăm. 

1659. Norii sunt forma pe care o iau râurile ca să se poate întoarce la izvoare. 

1660. După criteriile hume-ene, principiul antropic prevalează asupra ipotezei 
creaționiste. 

1661. Există compromisuri care compromit, și există compromisuri care înnobilează. 

1662. Din periodicitatea mișcării limbii ceasului nu rezultă periodicitatea timpului. 

1663. Autonomia este o libertate care se auto-limitează. 

1664. Când Eminescu cerea caractere, el era în căutarea moralității. 

1665. Între Cicero și Kant, îl prefer pe primul în chestiunea fundamentării moralei: 
rădăcina acesteia nu poate fi rațiunea pură, ci doar comunitatea contingentă. 

1666. Ca să-și salveze libertatea, Dumnezeu trebuie să fie a-moral. 

1667. Inventarea lui Dumnezeu a creat în lume cel mai mare hazard moral.  

1668. Tendința științelor sociale de a deveni explicative este, pe de o parte, sortită 
eșecului iar, pe de altă parte, indezirabilă. 

1669. Subconștientul este conștiența conștientului. 

1670. Prescripția este o predicție normativă. 

1671. Deosebirea dintre om și mașină este aceasta: la mașină este posibilă predicția 
predicției. 

1672. Încăpățânarea este o tărie de caracter dogmatizată. 

1673. Profesorul bun nu te instruiește, te învață. 

1674. Progresează în cunoaștere și bucuria (și dorința) ta de a trăi va crește. 

1675. Cât trăiești, Universul e în custodia ta. 

1676. Tot ceea ce este măreț și divin în noi se petrece între două reprize de supraviețuire. 

1677. Dorim nu ceea ce nu avem, ci ceea ce nu putem avea, restul e o simplă adjudecare. 

1678. Cele mai lamentabile realizări spirituale ale omenirii sunt teodiceele. 

1679. Ascultă-ți natura, dar urmează-ți condiția. 

1680. În chestiunea intenției avem același regres ad infinitum ca și în chestiunea divină. 

1681. Efectul fundamental al culturii constă în depășirea suveranității instinctului de 
supraviețuire fizică. 

1682. Nevoia de poezie e o manifestare a nevoii de mit. 

1683. Mitul are o putere de raționalizare comparabilă cu cea a teoriei științifice. 



1684. În esență, orice teorie științifică este un mit despre lume. 

1685. Despărțirea de un om e o înfrângere, despărțirea de o idee e o victorie. 

1686. La animale inteligența este o armă, la om este o compensație. 

1687. Dacă ești sincer, îți pot comuta ticăloșia în credință. 

1688. Dacă ceea ce trebuia să faci azi vei face mâine, vei face altceva. 

1689. În fiecare zi ucid câțiva zei care nu și-au făcut datoria. 

1690. Pentru frunză copacul este ceea ce omenirea este pentru om. 

1691. Scopul are relevanță pe termen scurt, pe termen lung există doar finalitate. 

1692. Holismul este un reducționism în oglindă. 

1693. Individualismul a generat globalizarea, iar globalizarea va genera comunitarismul 
(sau oricum vrem să-l numim). 

1694. În tinerețea sa, omenirea a luat natura în stăpânire, acum, la maturitate, o va lua în 
parteneriat. 

1695. Când suporți o ticăloșie, iart-o, când vezi săvârșindu-se o ticăloșie, împiedic-o. 

1696. În natură avem istorii, în societate avem biografii. 

1697. Prin definiție, majoritățile sunt conservatoare, de aceea revoluțiile sunt inițiate de 
minorități. 

1698. Tradiția este un conservatorism auto-justificativ. 

1699. Egoismul este incapacitatea de a iubi, la alții, ceea ce aceștia conțin din noi înșine. 

1700. Necesitatea istorică este un episod temporal mărginit, la cele două capete, de câte 
o contingență. 

1701. Arta politicii este arta redistribuirii entropiei sociale (așteptări, nemulțumiri, 
succesiuni etc.). 

1702. Respectul meu pentru tine pleacă de la respectul tău pentru tine. 

1703. Actul de naștere a libertății este un act de relativizare socială a ei. 

1704. Te caut, deci te construiesc. 

1705. Este imposibil de estimat cantitatea de impostură intrată în artă sub apărarea 
dictonului de gustibus non disputandum est. 

1706. Omul acționează pe bază de convingeri, nu pe bază de certitudini. 

1707. Pedeapsa este o scurtătură (substitut) pe drumul reeducării, nu o etapă necesară a 
acesteia. 

1708. Din trei ocazii de a vorbi, renunță de bunăvoie la două. 

1709. Între oameni, egalitatea de rezultat este imposibilă principial, dar egalitatea de 
procedură este obligatorie principial. 

1710. Morala este o auto-obligație. 

1711. Când se înfruntă două inteligențe rezultă un adevăr, când se înfruntă două 
caractere rezultă o morală. 

1712. Ubi iustitia ibi patria. 

1713. Constrângerile reduc libertatea și sporesc creativitatea. 

1714. Există o cochetărie a ideilor: rareori vin neinvitate. 



1715. Ține drumul ales, dar abate-te și pe potecile din jurul său. 

1716. În viață, singurătatea este un capăt final, nu unul inițial. 

1717. În mod ciudat, multe noutăți apar din efortul de a apăra statu quo-ul. 

1718. Indiferent pe ce este bazat – rațiunea pură sau experiența comunitară – caracterul 
este de natură culturală, deci dobândit. 

1719. Ideea este un gând care lămurește un alt gând. 

1720. A fi cult înseamnă a deține la îndemână modele de înțelegere a lumii. 

1721. În sine, lucrurile simple nu sunt problematice; devin astfel atunci când sunt puse să 
explice lucrurile complicate. 

1722. O ierarhie este un dispozitiv de repartizare a grijii. 

1723. Mai înfricoșător decât infinitul este nemărginitul, măcar primul are un capăt. 

1724. Cunosc mai mulți oameni morți decât oameni vii. 

1725. Ca finalitate, viața este un experiment al morții. Ca mod, este un experiment al 
caracterului. 

1726. Când vorbești despre sinele tău, cine vorbește? 

1727. A cunoaște fără a înțelege ține de știință, a înțelege fără a cunoaște – de metafizică. 

1728. În democrație, majoritatea domnește iar minoritatea guvernează. 

1729. Ca să fie deplină, poezia trebuie să-și uite poetul. 

1730. Viața este o discursivitate petrecută între două emoții: nașterea și moartea. 

1731. Atributul bine nu are grade de comparație. 

1732. Alegerea bazată pe calcul nu este o alegere liberă. 

1733. Bucură-te atunci când cineva de lângă tine reușește: ai mai câștigat un pas spre 
ținta ta. 

1734. Igiena socială nu se face în intimitate, ci în agora. 

1735. Calitatea politicii publice depinde nu de calitatea politicienilor, ci de calitatea 
societății civile medii. 

1736. Nu înțeleg de ce se strâng oamenii în biserica temporală: comunicarea cu 
Dumnezeu nu este una publică, ci privată. 

1737. Din punct de vedere logic, rugăciunea către Dumnezeu este o tautologie: nu-i spune 
nimic în afara a ceea ce știe deja. 

1738. A cunoaște este doar un mijloc (nu unicul) pentru a înțelege.  

1739. Cred că arta este…știința de a evita discursivitatea. 

1740. Și dreptul pozitiv are nevoie de o lege de acoperire (în sensul logic): aceasta este 
Constituția – legea legilor.  

1741. Toată tehnologia umană se reduce la un principiu unic: reorientarea necesității 
naturale de către liberul arbitru. 

1742. Plecarea este o ascundere. Moartea este o plecare care a uitat să se dez-ascundă. 

1743. Logica este un mit despre cum funcționează lumea. Dar nu e singurul posibil. 

1744. Despre poeticitate putem vorbi discursiv, despre discursivitate nu putem vorbi 
poetic. 



1745. Din punct de vedere psihologic, puterea este capacitatea de a înfrânge liberul 
arbitru propriu. Din punct de vedere social – puterea de a înfrânge liberul arbitru 
extern. 

1746. Gradul de democrație al unei societăți este direct proporțional cu gradul de 
extindere al dreptului societății de a-și destitui reprezentații. 

1747. Raportul dintre legitimitate și legalitate în comportamentul social crește odată cu 
creșterea nivelului de educație al societății.  

1748. Spune-mi ce cărți ai reciti, ca să-ți spun cine ești. 

1749. A citi înseamnă a discuta. 

1750. Învierea pare a fi o indulgență ecleziastică plătită cu moartea. 
 


