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Există o zonă în care viaţa, personalitatea şi ope-
ra unui autor se întrepătrund, luminându-se reci-
proc: este genul însemnărilor care adesea rămân, în 
fond, nedestinate publicului. Aforismele fac parte 
din această zestre personală, semn al trăirilor şi me-
ditaţiilor personale. Nietzsche spunea că aforismele 
sunt, ca şi istoria filozofiei, „adesea o furie ascunsă 
împotriva premiselor vieţii, împotriva sentimentu-
lui valorilor ei, împotriva apărării ei. Filozofii nu 
au pregetat niciodată să postuleze un univers, cu 
condiţia ca acesta să contrazică universul existent, 
să ofere un mijloc de a vorbi de rău acest uni-
vers...“. În spiritul acesta aforistic, dar fără spirit 
contestatar, ci mai degrabă opus, ca înţelepciune 

trăită, ni se dezvăluie volumul doctorului Constan-
tin Bogdan, „Fructele gândirii. Cugetări şi afo-
risme”, publicat  recent, în 2018, la ePublishers. 
Mintea omului este îngrădită de ceea ce vede şi 
aude, pe când aforismele apar libere, neîngrădite. 
Cugetările lui Constantin Bogdan, gerontolog şi 
om de cultură, chiar şi cele contradictorii, exprimă 
gândirea conştiinţei prezentului şi trecutului şi sunt 
profund legate de condiţia de luciditate inerentă a 
profesiunii medicale.

Ca într-un fel de „breviar existenţial”, ni se ofe-
ră meditaţii despre calitatea vieţii, despre moarte, 
despre bătrâneţe şi societate, despre triada boală-
sănătate-medicină, despre cultură şi muzică. Un 
Nosce te ipsum (Cunoaşte-te pe tine însuţi) care ne 
poate ajuta să găsim gânduri, idei, idealuri şi cărări 
de urmat în viaţă, în care să ne putem confirma ac-
ţiunile sau să iscodim viitorul prin răbojul experi-
enţei unui medic de amplă respiraţie intelectuală. 
Spiritul cărţii nu are atât atmosfera răscolitoare a 
scrierilor unui Nietzsche, cât respiraţia calmă a 
unuia dintre marii lui mentori, Arthur Schopenhau-
er, cu ale sale Aforisme asupra înţelepciunii în 
viaţă: “Înţelepciunea vieţii o iau aici în înţelesul 
obişnuit al cuvântului, fără vreo metafizică trans-
cendentă. Vreau să vorbesc despre arta de a duce o 
viaţă pe cât se poate plăcută şi fericită, a cărei teo-
rie s-ar putea numi eudemonologie: ea ar fi aşadar 
călăuza existenţei fericite”.

Scriam mai demult despre doctorul Bogdan că 
graţie acestui medic poţi veni în contact cu o lume 
deosebită, probabil unul dintre ultimele semne că 
mediciniştii cu spirit enciclopedic au fost cândva o 
realitate demnă de toată admiraţia intelectuală. 
Ceea ce mi se pare remarcabil la acest iniţiat într-
ale gerontologiei este că Domnia sa este exact acel 
gen de intelectual pentru care viaţa este un dar, iar 
atitudinea faţă de aceasta se exprimă într-un spirit 
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enciclopedic al curiozităţii ştiinţifice, dar şi al iubi-
rii faţă de aproape. De aici şi deschiderea rafinată a 
acestui opus de cugetări şi aforisme, în fond, o car-
te argumentată de filozofie medicală şi de meditaţie 

asupra limitelor fiinţei umane. O muncă de recupe-
rare a distincţiei intelectuale pe care trebuie să o 
aibă medicii, o carte de vizită erudită a unui doctor 
împlinit cum este Constantin Bogdan.


