
 AFORISME (1751 – 1875) 
 

1751. Astăzi, fiecare își alege câte un sfânt așa cum, altădată, fiecare își alegea câte o 
stea. 

1752. Pentru a ști mult trebuie să știi multe. 

1753. Înțeleptul ascultă chiar și inepțiile, uneori ele pot da sugestii nebănuite. 

1754. Prea multă rigoare înseamnă lipsă de rigoare. 

1755. Nimeni nu este de înlocuit, deși oricine poate fi înlocuit. 

1756. Așteptarea autentică nu așteaptă nimic anume. 

1757. Din punct de vedere logic, introspecția este contradictorie. 

1758. Peste un anumit grad de intensitate, urbanizarea este anti-comunitariană. 

1759. Pentru omul cu caracter moral, corectitudinea este mai importantă decât utilitatea. 

1760. Ca să faci, în viață, maximum posibil, gândește-te că, născându-te, ai luat locul 
altcuiva care ar fi făcut acel maxim. 

1761. Cunoașterea de sine a omului presupune întotdeauna alți semeni. 

1762. Pentru oamenii morali datoria este baza interesului, pentru ceilalți interesul este 
baza datoriei. 

1763. Inventând necesitatea, Dumnezeu a scăpat de multe lucruri de făcut. 

1764. Cine te laudă nu te înțelege, cine te înțelege nu te laudă. 

1765. A iubi înseamnă a avea grija plenarității celui iubit. 

1766. Certitudinea creată de știință este mijlocită de crearea prealabilă a convingerii, cea 
creată de poezie este nemijlocită. 

1767. O eroare de înțelegere poate avea rolul grăuntelui de nisip de sub cochilia scoicii. 

1768. Pe un drum necunoscut nu te poți rătăci. 

1769. Sum ergo Deus est al lui Descartes recunoaște consecința logică a argumentului 
ontologic: Dumnezeu este creat de om. 

1770. Numărul de explicații posibile ale unui fenomen este invers proporțional cu 
frecvența sa. 

1771. Sub aspect bugetar prezervarea păcii este mai costisitoare decât războiul, dar nu 
acesta este criteriul de alegere. 

1772. Omul își desfide finalitatea derizorie printr-un scop înălțător. 

1773. Înțelegerea și conștiența nu pot căpăta, prin natura lor, o explicație de tip științific, 
ci doar una de tip metafizic. 

1774. Luciditatea este o intuiție raționalizată. 

1775. Cred că ritualul este o expresie a mitului, și nu invers (cum susține Cassirer). 

1776. Știința implică reducționismul în mod necesar. Acolo unde reducționismul nu este 
posibil (ca în domeniul social) natura științifică a cunoașterii este problematică. 

1777. Viteza dezvoltării umane scade de la centru spre periferie: individ, familie, națiune, 
lume. 

1778. Democrația nu reprezintă un predicat de suficiență pentru reprezentativitate. 



1779. Predicția este o așteptare publică, așteptarea este o predicție privată. 

1780. A pune o întrebare înseamnă a mai azvârli un lemn în focul cunoașterii. 

1781. Analiza înseamnă cunoaștere, sinteza înseamnă înțelegere. 

1782. După ce ai înțeles un poet, știi, instinctiv, când scrie o nouă poezie. 

1783. Există o axiomatică, sui generis, și în poezie: fondul principal de cuvinte folosite. 
Dar este o axiomatică privată. 

1784. O poezie este mitul din jurul unei idei poetice. 

1785. Materialitatea omului este un dat necesar. Capacitatea de a ignora această 
materialitate este sediul primar al umanității. 

1786. Nu valul este generat de mișcarea picăturilor de apă, ci mișcarea picăturilor de apă 
este generată de val. 

1787. Viitorul este determinist, trecutul este aleatoriu. 

1788. Când sădești o floare modifici viitorul omenirii. 

1789. Dogmatismul este o încăpățânare cu ștaif. 

1790. Viitorul este exclusiv contingență, trecutul este exclusiv necesitate. 

1791. Epicul nu este constitutiv artei, el funcționează doar ca pretext. 

1792. Triada bentham-istă (moral, intelectual, acțional) ar trebui completată, până la 
tetradă, cu emoțional. E curios că agerul John Stuart Mill nu a observat asta. 

1793. Succesul oricărei guvernări temporale depinde de câtă morală reușește să 
sădească în societate. 

1794. Poți fi original în multe feluri. Autentic – în unul singur. 

1795. Pentru un singur gânditor o mie de oameni se petrec nu doar neștiuți, dar și 
neștiutori. 

1796. Ambiția este o voință dogmatizată. 

1797. Premiile le acordă întotdeauna apărătorii mainstream-ului; dacă ești premiat, 
înseamnă că nu ai reușit să ieși din statu quo. 

1798. Suntem, în mod necesar, avatarurile a ceea ce am fi putut fi. 

1799. Nu scopul, ci semnificația sa, este supremul justificator în viața omului. 

1800. Apariția vieții este contingentă local, dar necesară global. 

1801. Progresul uman se măsoară prin scăderea nevoii de reglementare publică a vieții 
sociale. 

1802. Dacă amesteci apa cu vinul, nu vei afla nici gustul apei, nici gustul vinului. 

1803. Lumea non-umană are doar finalitate. Religia i-a adăugat scop, iar metafizica i-a 
adăugat semnificație. 

1804. Următorul mare salt cognitiv al omenirii va fi înțelegerea cauzalității contingente, 
adică auto-induse. 

1805. Probabilitatea ca o teorie greșită să dea predicții bune nu este așa de mică pe cât 
ne-am aștepta – dovadă mecanica cuantică. 

1806. Dacă am fi suficient de onești, am accepta ideea că teoria economică (mai exact, 
orice teorie socială) ar trebui redusă, pur și simplu, la o antropologie generală. 

1807. Curajul este frica de frică. 



1808. Falsificarea popperiană ar trebui supusă, și ea, condiției de prag, altfel orice 
anomalie este, eo ipso, o falsificare. 

1809. Oamenii de talent ating standardele, oamenii de geniu fixează standardele. 

1810. Ca și gravitația, Dumnezeu nu este mai mult decât o ipoteză. Dar nici mai puțin. 

1811. Argumentele ne dau convingeri, faptele – certitudini. 

1812. În ultimă instanță, ficțiunea artistică exprimă o poziționare morală. 

1813. Puterea care se transformă tot în putere se auto-subminează. 

1814. Teoria A despre teoria B trebuie să fie mai simplă epistemologic decât teoria B. 

1815. Cunoașterea progresează prin unificare. Diversificarea (specializarea) este doar 
faza primară (carteziană) a ei. 

1816. Credinciosul autentic nu-i cere nimic lui Dumnezeu. Cei care-i cer sunt simpli 
oportuniști. 

1817. Martir nu este cel care acceptă inevitabilul, ci cel care-l provoacă. 

1818. Ca să ierți, trebuie să fii în măsură să nu ierți. 

1819. Dacă mă ajuți când ți-o cer, îmi împrumuți, dar dacă mă ajuți când nu ți-o cer, îmi 
dăruiești. 

1820. O întrebare bună este o întrebare căreia i se răspunde cu o întrebare. 

1821. Cu fiecare om care se naște, Universului îi mai este oferită o oglindă. 

1822. Necesitatea nu are nevoie de memorie, contingența da. 

1823. Lumea are atâtea ființări distincte câte coduri de descriere a ei putem imagina. 

1824. Sinceritatea e nuditatea sufletului. 

1825. Trecerea de la democrația participativă la cea reprezentativă nemijlocit este de 
ordin pragmatic; trecerea de la democrația reprezentativă nemijlocit la cea 
reprezentativă mijlocit va fi de ordin practic. 

1826. Din punct de vedere simbolic, terorismul este sinucigaș. 

1827. Atât timp cât intelectul va continua să producă rațiuni utilitariste ale inter-acțiunii 
umane, progresul moral este subminat. 

1828. Semnificația vieții umane constă în formularea acestei semnificații. 

1829. Probabil, cauzalitatea istorică ar trebui înlocuită cu condiții suficiente de succesiune. 
Aceasta ar furniza și un mecanism de selecție istorică. 

1830. Poate că hayek-iana eterogenitate a deținerii bogăției materiale este calea, dar 
marx-ista omogenitate a acestei dețineri trebuie să fie scopul evoluției culturale a 
omenirii. 

1831. Substituibilitatea este o complementaritate devenită prea familiară. 

1832. Pentru ca două linii drepte care se intersectează să se închidă fără a fi nevoie de o 
a treia (adică de triunghi), trebuie ca ele să se curbeze una spre cealaltă. 

1833. O primejdie cunoscută te provoacă o dată, una necunoscută – de o sută de ori. 

1834. Când te angajezi într-o direcție, nu uita că ea are două sensuri opuse. 

1835. Un poem este o emoție cerebralizată. 

1836. Deși e provocată de o scânteie, flacăra nu este doar o scânteie mai mare. 

1837. Râul revărsat peste întreaga câmpie nu mai este râu, ci lac. 



1838. Unitatea de comparație între două vieți individuale este suma trăirilor morale. 

1839. Răutatea care scontează un avantaj nu mai este răutate, ci simplu calcul utilitarist. 

1840. Copacul ajuns bătrân nu s-a opus furtunilor, ci le-a folosit. 

1841. Sfinții nu se nasc, se fac. 

1842. Compromisul succesor se justifică întotdeauna prin scopul de a legitima 
compromisul antecesor. 

1843. Cu ajutorul logicii cunoaștem doar aspectele lumii care se potrivesc logicii. 

1844. Moartea este necesară, dar momentul morții este contingent. 

1845. Să fii nerăbdător în a avea răbdare. 

1846. Pentru a supraviețui, construiește-ți o teorie eficace, pentru a trăi – una adevărată. 

1847. Animalele nu sunt bogate, adică nu dețin mai mult decât au nevoie. 

1848. Cu excepția supraviețuirii, nu există nici o altă rațiune pentru ca un om să cauzeze 
suferință altui om. 

1849. Maxima kantiană „poartă-te după maxima cu generalizarea căreia ai fi de acord” 
este, de fapt, ipotetică, nu categorică, tocmai pentru că permite alegerea. 

1850. O ispită este o alternativă de alegere care se sustrage calculului. 

1851. Nepunctualitatea în comportament este o formă de manifestare a disprețului.  

1852. Dacă, pentru a salva un om, te-ai rătăcit de la drumul tău, înseamnă că nu te-ai 
rătăcit. 

1853. A avea tact înseamnă a-ți freca un deget când te mănâncă altul. 

1854. Bunul simț poate deschide mai multe uși decât orice diplomație. 

1855. Dacă îmi ești prieten, nu mă ajuta, învață-mă. 

1856. Dacă orice cunoaștere nu poate fi decât fenomenologică, atunci orice cunoaștere 
este pragmatică (în sensul lui William James). 

1857. Utilitatea este o specie de eficacitate: anume aceea care ne este favorabilă. 

1858. Întâmplătorul este raiul noutății. 

1859. Câtă suprapunere de interese, atâta predictibilitate în comportament. 

1860. Controlul reciproc al puterilor în stat trebuie să vizeze un singur lucru (crucial): 
evitarea privatizării acestor puteri de către slujbașii lor. 

1861. Există o sfințenie civilă: respectul datoriei. 

1862. Există un echivalent al revoluției sociale în natură: alinierea electronilor dintr-un 
conductor electric sub imperiul tensiunii. 

1863. Nu te bucura când cineva rămâne în urma ta: e posibil să pregătească un pas mai 
mare. 

1864. În esență, politica este o specie de comerț: comerțul cu povești privind modelul 
social. 

1865. Supărarea este prohodul unei așteptări. 

1866. Indignarea nu este efectul amplitudinii sau gravității unei întâmplări, ci al simplului 
fapt al posibilității producerii acesteia. 

1867. Votul politic este un credit pentru ce urmează, nu o plată pentru ce a fost. 



1868. Într-o luptă, lipsa de respect față de adversar poate fi condiția suficientă a înfrângerii 
tale. 

1869. Cred că avem nevoie de o renaștere post-modernă, care să încerce, încă o dată, 
centralitatea omului, dar nu pe principii raționaliste, ci pe principii morale. 

1870. Un zâmbet este o invitație la o punere în comun. 

1871. Mâhnirea este o supărare nietzscheană. 

1872. Un om însingurat este un om care a descoperit sau e pe cale să descopere ceva. 

1873. Binele comun poate fi servit în multe feluri. Unul dintre ele este să nu te gândești c-
o faci. 

1874. Cea mai mare descoperire a omului este cunoașterea de tip științific, dar cea mai 
mare invenție a sa este imperativul categoric. 

1875. Îți dăruiesc nu din ceea ce-mi prisosește, ci din ceea ce-mi lipsește. 
 


