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AFORISME (1876 – 2000) 

 

1876. Filosofia economică a lui Confucius ar trebui predată economiștilor în formare. 

1877. A te minți pe tine însuți este ca și cum ai da ceasul, cu bună știință, înapoi. 

1878. Ierți ceea ce înțelegi, uiți ceea ce ierți. 

1879. Hainele împăratului nu sunt niciodată urâte. 

1880. Lucrează la mai multe lucruri concomitent, nu succesiv, astfel vei câștiga nu numai în spor, 
ci și în creativitate. 

1881. Nu aștepta inspirația când vrei să creezi ceva, începe lucrul și ea va veni negreșit. 

1882. Inteligența ajută omul să evolueze, înțelepciunea îl ajută să se dezvolte. 

1883. „Microbul” eroismului îl are fiecare dintre noi, dar puțini au șansa să se infecteze cu el. 

1884. Pentru a atrage simpatia, privatizează-ți reușitele și fă-ți publice eșecurile. 

1885. Nu poți face predicții despre o lebădă neagră, de aceea ea trebuie prescrisă. 

1886. Nu putem experimenta timpul, ci doar schimbarea măsurată de el. 

1887. Numesc complicate lucrurile care sunt prea simple pentru a fi numite simple. 

1888. Cu cât conjecturile noastre sunt mai norocoase, cu atât scad șansele de cunoaștere a 
adevărului. 

1889. Despre viață nu poate fi purtată, în mod autentic, nici o discuție. Pentru că oricare două 
vieți sunt incomensurabile. 

1890. Discursivitatea ne ajută să supraviețuim, poezia ne ajută să trăim. 

1891. A alege cel mai mic rău este o atitudine inginerească, nu politică. 

1892. Primatul datoriei asupra interesului trebuie să constituie o datorie. 

1893. Tristețea nu are nici cauză, nici obiect contingente, ea este o suspendare a eu-lui. 

1894. O imagine verosimilă a morții este întâlnirea cu cineva cu care nu te vei mai întâlni 
niciodată. 

1895. Pentru om, adevăratul iad ar fi existența, după moarte, a unei vieți spiritualizate. 

1896. Esența creștinismului – învierea lui Iisus Christos – reprezintă și cauza discreditării sale 
definitive, dacă un nou Pavel (un anti-Pavel) nu-l va rescrie renunțând la această esență. 

1897. În domeniul social, matematica ar trebui tolerată doar pentru un rol descriptiv (non-
explicativ) al devenirii pattern-urilor comportamentale, și nimic mai mult. 

1898. Cantitativismul în cunoaștere este util nu numai din rațiuni utilitare, dar și pentru a putea 
înțelege devenirea calitativă. 

1899. Axiomatizarea aduce economie de gândire, experimentul aduce economie de timp. 

1900. În artă, ca și în știință, un pas prea mare te duce direct în propria posteritate. 

1901. Când vrei doar să înțelegi (pe tine, pe ceilalți, lumea) nu poți avea dușmani. 

1902. Însingurarea, ca nișă psihologică, funcționează în mod analog cu nișa biologică: creează. 

1903. Când, într-o dispută filosofică, ești atacat ad hominem, nu te apăra: ai câștigat deja. 

1904. Credința este o convingere înnăscută, convingerea este o credință dobândită. 

1905. O poezie se transformă în atâtea poezii diferite câți cititori are. 

1906. Majoritatea dintre noi admiră înaintașii, o parte însemnată – îi imită, o minoritate – îi 
contestă, câțiva – îi continuă. 
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1907. Cred că există un adevăr artistic: sinceritatea trăirii care generează produsul artistic (Țuțea 
știa ce spune). 

1908. Marii creatori artistici produc, concomitent, produsul artistic și publicul pentru acel produs. 

1909. Liniștea dată de procedură (maximă) face inutilă liniștea dată de rezultat. 

1910. În critica literară ar trebui procedat ca în critica științifică: criticul să nu cunoască identitatea 
autorului. 

1911. Voința este o dorință în alb (fără obiect). 

1912. În mod greșit se consideră că versul ne-canonic (alb) permite o creativitate mai mare: dar 
creativitatea nu e stimulată de libertate, ci de constrângeri. 

1913. Cunoașterea e ca un ceai amar pe care-l îndulcim cu abstracții. 

1914. Orice limbaj este un cod. Limbajul artistic este un cod de coduri. 

1915. Știința extrage semnificații din lume, arta pune semnificații în lume. 

1916. Cred că există un lucru neanticipat de Dumnezeu: acordul conștiințelor cu privire la ceva. 

1917. Te pot minți doar dacă știu că știi că te mint. 

1918. Prin apariția sa o singură floare face mai mult decât să facă o primăvară: îi garantează 
posibilitatea. 

1919. Instituirea moralei înseamnă înlocuirea transcendentului cu transcendentalul. 

1920. Cu cât mai puțină cunoaștere abstractă, cu atât mai puțină cunoaștere concretă. 

1921. Căutarea unei rime bune în poezie finisează însăși ideea poetică. 

1922. Nu binele comun este o adiționare a binelui individual, ci binele individual este o distribuire 
a binelui comun. 

1923. Premiile Nobel în economie se dau și acum pentru cercetări asupra mortificării organismului 
economic, adică pentru echilibru. 

1924. Maestrul poate fi judecat, desigur, de către ucenici, dar numai după ce aceștia vor fi ajuns 
deja maeștri. 

1925. Responsabilitatea produce excelență în mod natural. 

1926. Evoluționismul în domeniul social va produce, în sfârșit, pattern-urile de invarianță de care 
aveam nevoie. 

1927. Eu văd un poet declamând propriul poem astfel: o lungă reverie cu ochii deschiși. 

1928. Poezia e privată numai ca geneză. Ca destin, ea este publică. 

1929. Destinul unei poezii bune este să fie rescrisă de ceilalți poeți. 

1930. Cel ce se întreabă asupra finalității (nici măcar a utilității) moralei sale, este deja a-moral. 

1931. Eu cred că îndumnezeirea omului constă în exclusivitatea criteriului datoriei în viața sa. 

1932. Pentru a fi eficace, discursul politic trebuie să exhibe dexterități delfice. 

1933. Am ajuns la capăt, deci n-am terminat. 

1934. Numesc necesar ceva ce-și poate aminti viitorul. 

1935. După ce-ai terminat lucrul, caută prin șpan înainte de a-l da la gunoi: în ce-ai aruncat poți 
găsi un lucru mai valoros decât cel căutat. 

1936. Evoluția științei este cumulativă, evoluția artei este disruptivă. 

1937. Matematica este atât de incapabilă să surprindă cauzalitatea, încât e de mirare prestigiul de 
care se bucură, încă, în domeniul social. 

1938. În versul canonic există un ritm al prezenței ritmului, în versul alb există un ritm al absenței 
ritmului. 
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1939. O momeală este o ispită manipulată. 

1940. Simplitatea epistemologică, estetica formalismului cantitativ și absența probabilităților le 
consider caracteristici sine qua non ale teoriilor autentice de tip explicativ. 

1941. Fenomenologia unui poem este quadripartită: trăirea poetică – revelația ideii poetice – 
construcția cerebrală a poemului – retrăirea poetică la destinatar.  

1942. Modelele teoretice care conțin variabila timp nu sunt modele cauzale, ci evoluționare. 

1943. Guvernarea poate fi morală sau imorală, dar niciodată a-morală. 

1944. Cea mai dificilă co-evoluție? Cea dintre exercitarea democrației, pe de o parte, și evoluția 
culturală a poporului pentru a asigura exercitarea democrației, pe de altă parte. 

1945. Reducerea interesului la datorie este direct proporțională cu gradul de instruire și educație. 

1946. Este aproape „legic” ca clasa socială dominantă politic să încerce mereu să privatizeze 
statul în favoarea sa. 

1947. Clasele sociale ale timpurilor noastre sunt: realiștii (cei ce produc substanța economică), 
respectiv finanțiștii (cei ce speculează financiar substanța economică). 

1948. Deficitul de cerebralitate la creatorul artistic trebuie compensată de un surplus de 
cerebralitate la destinatarul operei de artă, ceea ce reduce din emoția receptării. 

1949. De la un revoluționar al scriiturii artistice până la un voios mâzgălitor de coduri încifrate fără 
nici o noimă nu-i (vorba marelui general) decât un pas. 

1950. A epata înseamnă a emoționa în mod necinstit, adică a minți. 

1951. Mare parte din împlinirea profețiilor se explică, desigur, prin ignorarea a ceea ce se 
întâmplă în afara profețiilor. 

1952. Deși evenimentul imposibil se „produce” în mod necesar (tocmai în virtutea imposibilității 
lui), teoria probabilităților îi dă măsura de probabilitate zero. 

1953. Distribuțiile de probabilitate se obțin inductiv, dar se folosesc ca scheme deductive. 

1954. În solitudine ești mai puțin singur decât în socialitudine, deoarece îți poți alege partenerul 
(chiar dacă imaginar, cum li se întâmplă poeților). 

1955. În partea ei autentică, orice cercetare este făcută cu un scop exclusiv personal – acela de a 
înțelege. 

1956. Dumnezeu nu poate spera la o poziție mai bună decât aceea de componentă a liberului 
arbitru uman. 

1957. Când Hayek cere menținerea inegalității sociale drept condiție de suficiență pentru progres, 
confundă diferențierea cu nedreptatea. 

1958. Cred că dreptul natural conține două „condamnări”: sartriana condamnare la libertate și 
condamnarea la cunoaștere. 

1959. Probabil cea mai puternică forță evolutivă în Univers este asocierea, de la molecule până la 
societatea umană. 

1960. Noaptea trecutului omenirii nu este deloc întunecată: este presărată cu luminițele 
nenumăratelor minți care au scormonit, la timpul lor, lumea. 

1961. Ca să fii discipol nu-i suficient să-l înțelegi pe maestru, trebuie să-i înțelegi modul de a 
înțelege. 

1962. Șiretenia este o inteligență construită pe inteligența celuilalt. 

1963. Altruismul reciproc este o tranzacție între egoisme. 

1964. În sens riguros științific, dialogul nu conduce la adevăr, dar conduce la o ipoteză care ar 
putea fi adevărată. 



4 
 

1965. Instinctiv, orice comportament maximizează ceva, dar ce anume – asta este sarcina 
disciplinelor sociale să afle. Până acum nu s-a reușit.  

1966. Din punct de vedere kantian, minciuna este, pentru destinatar, un fenomen de ordinul 2: un 
fenomen al fenomenului. 

1967. Elementul comun al artelor și științelor este acesta: ambele ordonează lumea, primele prin 
ordini afective, celelalte – prin ordini cognitive. 

1968. Nu camera chinezească, ci un test mai simplu poate distinge între om și robot: primul, deși 
știe ce este, în mod științific, luna, tot se emoționează când o vede pe cer. 

1969. Filosofarea despre viață distruge trăirea autentică a vieții. 

1970. Există un timp circular, timpul psihologic: în acest timp psihologic bătrânul și copilul care a 
fost se întâlnesc. 

1971. Ești bătrân dacă și în măsura în care te gândești că nu mai ești tânăr. 

1972. Matematica nu studiază realitatea, ci o modalitate în care putem imagina realitatea. 

1973. Unde nu există invarianță nu există știință. 

1974. O amintire nu este o cicatrice a sufletului, ci un semn crestat pe răbojul sufletului. 

1975. Emergența conștienței în lume a distrus un mod al acesteia: în prezența conștienței nimic 
nu mai este repetabil. 

1976. Dreptatea/nedreptatea au sens nu în raport cu legea, ci în raport cu morala. 

1977. Aceeași distanță, în același timp, o poți parcurge în două feluri: repede și cu pași mici, sau 
încet și cu pași mari. 

1978. Lucrurile cu adevărat importante se fac întotdeauna într-un timp scurt. 

1979. Vizibilitatea depinde nu de cantitatea de lumină primită, ci de cantitatea de lumină 
reflectată. 

1980. Formarea atitudinii depinde nu de starea atinsă, ci de starea dorită. 

1981. Ziua bună se cunoaște abia seara. 

1982. Convenabilul este ruda mai săracă a utilului. 

1983. Între sensibil și ideal mai există ceva: emoția, care are câte ceva din amândouă. 

1984. Nunc-ul nu există, el este doar o fulgurație între trecut și viitor. 

1985. Există un substitut universal: renunțarea. 

1986. Conservatorii sunt dogmaticii politicoși. 

1987. Fericirea de a fi trăit este mai mult decât suficientă pentru acceptarea senină a revenirii în 
fluxul nediferențiat materie-energie al naturii. 

1988. Stau în calea ta nu ca să te împiedic, ci ca să te îndrum. 

1989. Semnificație nu există decât în imperiul conștienței. 

1990. Incapacitatea Sf. Augustin de a verbaliza intuiția sa despre timp arată cât de multă 
înțelegere rămâne în afara cunoașterii. 

1991. O discuție științifică politically correct este mai dăunătoare decât absența ei. 

1992. Orice imperiu are aceeași boală „genetică”: pleonexia. 

1993. Nevoia de coerciție de stat este invers proporțională cu ponderea numărului de norme 
legitime în totalul numărului de norme. 

1994. Adorația și iubirea au în comun unilateralitatea; ceea ce le desparte este durabilitatea, care 
aparține doar iubirii. 

1995. Din punct de vedere logic, în orizonturi infinite nici un eveniment nu poate fi contingent. 
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1996. Ce harababură ar ieși dacă toate geniile din istorie ar fi aduse, concomitent, la aceeași 
masă! 

1997. Altruismul autentic nu este cel ce excede egoismului, ci cel ce se substituie acestuia. 

1998. A dărui din ce-ți prisosește este o chestiune de igienă socială, a dărui din ce-și lipsește este 
o chestiune de morală socială. 

1999. Un caracter puternic este un amestec de dogmatism și iresponsabilitate. 

2000. Cunoașterea este o tranzacție între comprehensiuni. 

 


