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 Și lucrurile bune pot avea consecințe rele, și 
lucrurile rele pot avea consecințe bune. 

 Dacă echipa ta câştigă, e grație ție. Dacă 
echipa ta pierde, e doar din cauza altora. 

 Nu juca după regulile altora. Fă-ți propriile 
tale reguli, care să te facă să câştigi. Dacă nici 
așa nu câştigi, țipă ca din gură de șarpe că 
jocul e tâmpit. 

 Dacă-i mai bun ca tine, contestă-l. Dacă e mai 
rău ca tine, laudă-l. 

 Dacă nu-i poți bate pe unii, bate-i pe alții. 
 Dacă faptele rele sunt în favoarea ta, fă-le să 

arate bine. Dacă faptele bune sunt în 
dezavantajul tău, fă-le să arate rău. 

 Dacă ești la cârmă, nu-ți lua un secund mai 
deştept ca tine. 

 Dacă lucrurile merg din rău în mai rău, 
pretinde că nu-s ale tale. 

 Dacă-ți pasă, fă aşa încât să nu-ți mai pese. 
 Dacă n-are valoare ce faci, lasă-i pe alții să o 

facă. 
 O, Doamne, protejează-mă de prieteni, că de 

duşmani mă protejez singur! 
 Privește lucrurile cele mai rele în mod pozitiv 

şi pe cele mai bune – în mod negativ. 
 Eşecul e bun, că îți aduce experiență, dar 

succesul e rău, că te poate face leneș şi 
fudul. 
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Deviații și variații la 
Legea lui Murphy. 
Prefață 
 

 
Cu siguranță, toată lumea a auzit de 

Legea lui Murphy, cu atât mai mult 

cei care lucrează într-un birou de 

proiectare industrială.  

Această regulă ne învață că: 

 

"Dacă o treabă poate merge prost, va 

merge prost!", 

 

și a devenit lege nescrisă în 

proiectarea industrială; de exemplu, 

un inginer electric va proiecta 

asimetric o mufă USB, pentru a se 

asigura că niciun individ, oricât de… 

stupid ar fi!, nu o va putea conecta 

într-un mod greșit. 

 

O fi funcționând această lege simplă în 

mici aplicații indus-triale, dar, pentru 

unii, Legea lui Murphy este prea pesi-

mistă, pentru că nimeni nu poate 
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spune cu deplină certi-tudine că o 

treabă va merge prost (sau nu) doar 

aruncând un ochi pe un proiect sau 

pe o planificare.  

 

Prin urmare, se poate spune că există 

excepții de la această regulă; de 

exemplu, prognoza meteo de vreme 

urâtă pentru mâine să însemne că va 

fi vreme urâtă totdeauna?! 

 

În mod similar, în alte aplicații sociale 

sau practice, Legea lui Murphy ar 

putea să nu fie deloc aplicabilă. De 

pildă, dacă un politician în devenire 

s-ar călăuzi după Murphy, ar fi 

imposibil ca acesta să îndrăznească 

vreodată să-și asume o poziție, fie de 

guvernator, fie de ministru, fie de 

președinte de țară. Așa că un 

politician – cu osebire un politician 

fără gândire inginerească – va adopta, 

mai degrabă, alt principiu pragmatic: 

"Dacă o treabă nu merge bine, 

paseaz-o altuia!". Mai mult ca sigur, 

acest politician, în varii situații (de 

exemplu, dacă a luat în trecut decizia 



 

 
F. Smarandache 

LEGILE LUI FLORENTIN 

 

7 Dacă o treabă nu merge bine, paseaz-o altuia! 

de a declanșa o luptă împotriva țarii 

XYZ, fără motive temeinice), va folosi 

Legea lui Florentin în loc de Legea lui 

Murphy. 

 

În același timp, Legea lui Peter ("Dacă 

o treabă poate merge prost, drege-o!") 

este bine exemplificată prin soluția 

aleasă de proiectanții industriali în 

cazul USB, care au preferat să 

anticipeze și să prevină ceea ce putea 

merge prost.  

 

Un astfel de proiect ar putea purta 

numele de "protecție împotriva 

prostiei", ceva în genul gardului care 

împrejmuiește lacul în desenele 

animate cu Simpson. Dar, ce să vezi!, 

grăbitul Homer trece cu camionul 

prin gard... Și chestii de genul ăsta se 

petrec tot timpul.  

 

Cu alte cuvinte, problema este că nu 

știm niciodată câtă protecție să 

punem când proiectăm "protecția 

împotriva prostiei". 
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În jargon filosofic, Legea lui Peter este 

"weberiană" (știți voi, chestia cu 

disciplina muncii este fundamentul 

societății, și așa o fi!), în timp ce 

Legea lui Murphy este cam 

"malthusiană" (căci cine poate scăpa 

de soartă, când treburile-s făcute să 

meargă prost?!). Judecând în același 

spirit, Legea lui Florentin se plasează 

între aceste situații extreme, similar 

oarecum unei atitudini Zen, în sensul 

că ne învață să menținem disciplina 

muncii și să muncim din greu, 

bucurându-ne totodată de partea 

plăcută și distractivă a muncii. Sau, 

dacă ne este permis să reformulăm o 

frază înțeleaptă: 

 

"Dă-mi puterea să schimb ceea ce 

poate fi schimbat, 

Și răbdarea de a accepta ceea ce nu 

poate fi schimbat, 

Și curajul de a-l lăsa pe altul să facă 

schimbările, 

Și înțelepciunea de a păstra 

schimbarea." 
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În concluzie, dacă vi se pare că Legea 

lui Murphy nu se potrivește unei 

situații, aplicați cu încredere Legea lui 

Florentin. 

 

 

 

 

 
 

!Autorul la cub! 
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Legea lui Florentin: 
ce este şi de ce este 
 

 
După Legile Paradoxismului (1980) –  

 

1. Totul este posibil, chiar și 
imposibilul! 

2. Nimic nu-i perfect, nici 
chiar perfectul! 

3. Totul e rău, chiar și binele 
– și reciproc! 

4. Sensul are un non-sens și 
non-sensul are un sens. 

5. Orice lucru are o valoare și 
o non-valoare. 

 

– am propus un nou set de legi 

(1986-1989). 

 

Legile lui Florentin nu sunt nici Legi 

ale lui Murphy (pesimiste), nici Legi 

ale lui Peter (optimiste), ci, pe de o 

parte, parțial pesimiste și pațial 

optimiste, iar pe de altă parte neutre 
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(ambigue: nici pesimiste, nici 

optimiste), ca în logica neutrosofică.  

  

Așadar, Legile lui Florentin includ 

negativism și pozitivism, spre 

deosebire de Legile lui Murphy, care 

au strict atribute negativiste, și, 

respectiv, Legile lui Peter, care 

întrevăd rezultate pozitiviste. 

 

Fiind paradoxiste prin natura lor, 

Legile lui Florentin sunt devieri, 

modificări, generalizări, contra-

proverbe, parodii sau combinații ale 

Legilor Murphy – Peter, mixturi de 

aforisme, proverbe, citate celebre, 

clișee, rezultate științifice (din fizică, 

matematică, filosofie ș.a.) etc.; 

alternativ, colaționări de idei 

contrare adunate din folclor, din 

anunțuri şi publicitate, din literatură, 

din vorbirea informală. 

 

De exemplu, Legea lui Murphy: 

 

"Dacă o treabă poate merge prost, va 

merge prost!", 
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care este reformulată prin Legea lui 

Peter astfel: 

 

"Dacă o treabă poate merge prost, 

drege-o!", 

 

devine prin Legea lui Florentin, prin 

deviație: 

 

"Dacă o treabă nu merge bine, 

paseaz-o altuia!", 

 

într-un mod machiavellic, ca un 

amestec de pesimism / optimism și 

râs! 

 

În exemplul de mai sus, în timp ce 

rezultatul Legii lui Murphy este unul 

negativ, iar rezultatul Legii lui Peter 

unul pozitiv, rezultatul Legii lui 

Florentin este nedeterminat [perver-

sitate], ca în logica neutrosofică (de 

exemplu, problema nu trebuie să fie 

rezolvată, ci pasată unei alte 

persoane!...  
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Avem de-a face aici cu şiretlicuri 

(înșelăciune, viclenie, poznă, eschivă, 

coțcărie, subterfugiu). 

 

Legile Florentin se situează între 

Legile lui Murphy și Legile lui Peter, 

fiind mai puțin pesimiste decât ale 

lui Murphy și mai puțin optimiste 

decât ale lui Peter. Legile lui 

Florentin violează atât Legile lui 

Murphy, cât şi ale lui Peter, precum 

și diverse formulări pietrificate sau 

clișee. 

 

Vorbind despre conflicte, aceste trei 

categorii de "legi", ne aduc aproape 

de "Arta războiului", a lui Sun Tzu 

[SunZi] (secolele VI-V î.Hr.). 

 

Desigur, ele sunt deseori umoristice... 

și asta le face atractive. 

 

Multe exemple de Legi ale lui 

Florentin pot fi construite și cititorii 

sunt invitați cordial să contribuie la 

un volum colectiv de astfel de legi. 
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Orice Lege a lui Florentin trebuie să 

conțină atât atribute negative 

(pesimiste), cât și pozitive 

(optimiste), iar concluzia să fie 

cumpătată: șmecherească, dar cu 

umor. 

 

Trimiteți contribuțiile dvs. pe adresa 

de email fsmarandache@gmail.com. 

 

F. S. 

 

Referințe: 

 
E. A. Murphy, Murphy’s Laws, 1949. 

 

Peter H. Diamandis, Peter's Laws / The Creed 

of the Sociopathic Obsessive Compulsive 

{Peter’s Laws # 14 & #18 by Todd B. Hawley}, 

1986. 

 

F. Smarandache, Florentin’s Laws / How-To-

Do and Not-To-Do List, 1986-1989. 
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Legile lui Florentin: 
La naiba cu Murphy, 
descurcă-te singur! 
 

 

 

1. Dacă o treabă nu merge bine, paseaz-

o altuia! 

 

2. Dacă echipa ta câştigă, e grație ție. 

Dacă echipa ta pierde, e doar din 

cauza altora.  

 

3. Găseşte totdeauna un motiv să-ți 

recompensezi prietenii şi un pretext 

să-ți pedepseşti dușmanii.  

 

4. Și lucrurile bune pot avea consecințe 

rele, și lucrurile rele pot avea 

consecințe bune.  

 

5. Nu juca după regulile altora. Fă-ți 

propriile tale reguli, care să te facă să 

câştigi. Dacă nici așa nu câştigi, țipă 

ca din gură de șarpe că jocul e tâmpit.  
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6. Dacă-i mai bun ca tine, contestă-l. 

Dacă e mai rău ca tine, laudă-l.  

 

7. Dacă nu-i poți bate pe unii, bate-i pe 

alții.  

 

8. Dacă faptele rele sunt în favoarea ta, 

fă-le să arate bine. Dacă faptele bune 

sunt în dezavantajul tău, fă-le să arate 

rău. 

 

9. Alege-ți şef pe unul care e mai prost 

ca tine, ca să-l poți manipula. 

 

10. Dacă ești la cârmă, nu-ți lua un 

secund mai deştept ca tine. 

 

11. Dacă lucrurile merg din rău în mai 

rău, pretinde că nu-s ale tale.  

 

12. Dacă-ți pasă, fă aşa încât să nu-ți mai 

pese.  

 

13. Dacă n-are valoare ce faci, lasă-i pe 

alții să o facă.  
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14. O, Doamne, apără-mă de prieteni, că 

de duşmani mă apăr singur! 

 

15. Suntem nefericiți pentru că mereu 

vrem ceea ce nu avem sau vrem să 

fim unde nu suntem. Dar când nu 

vrem nimic, suntem fericiți – deci 

trăieşte o viață amorfă! 

 

16. Dacă te clasifici ultimul, schimbă 

ordinea. Dacă eşti undeva pe la mijloc, 

inventează o altă ordine, care să te 

scoată  primul. 

 

17. Privește lucrurile cele mai rele în mod 

pozitiv şi pe cele mai bune – în mod 

negativ.  

 

18. Eşecul e bun, că îți aduce experiență, 

dar succesul e rău, că te poate face 

leneș şi fudul.  

 

19. Cu cât mai puțin oamenii înțeleg o 

teorie, cu atât mai deşteaptă li se pare 

că e. Deci fă lucrurile simple... 

complicate! 
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20. Cu cât lucrezi mai mult, cu atât ai 

mai mult de lucru, iar cu cât lucrezi 

mai puțin, cu atât ai mai puțin de 

lucru.  

 

21. Dacă totdeauna greşeşti, redefineşte 

noțiunea de “greşeală”. Dacă ai 

totdeauna dreptate, las-o baltă!  

 

22. Nu vizita site-urile care te calomniază, 

dar nici pe cele care te flatează. 

Şterge-le... din memoria ta! 
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Legile lui Florentin: 
Devierea Legilor 
lui Peter 
 

 

 

1. Nu alerga câtă vreme poți merge! 

[Festina lente.]  Lasă-i pe alții să se 

strofoace!  

 

2. Cu cât mergi mai repede, cu atât mai 

multă energie consumi şi cu atât mai 

repede mori... Deci ia-o uşor! 

 

3. E mai uşor să ceri decât să ți se ceară. 

[Cea mai bună apărare este atacul, 

spune un proverb fotbalistic.] 

 

4. Când eşti forțat să faci un compromis, 

nu ezita să compromiți compro-

mițătorul.  

 

5. Ia înfrângerea ca pe o victorie, chiar 

dacă nimeni nu te crede. Dar fii atent 

la victorie, ar putea fi înşelătoare...  
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6. Nu te îndoi când ai dubii. Nu fi sigur 

când eşti sigur.  

 

7. Dacă n-ai nicio alegere, alege orice! 

Iar dacă ai două alegeri, alege-o pe a 

treia! 

 

8. Binecuvântează-ți dușmanii, căci ei te 

ambiționează. Condamnă-i, în schimb, 

pe prieteni, ei te fac să trândăvești.  

 

9. Dacă duşmanilor tăi nu le place să 

facă ceva, dă-le să facă tocmai aia. Iar 

dacă începe să le placă, scoate-le ochii.  

 

10. Dacă nu vrei să execuți un ordin, 

convinge-i pe alții să îl execute. Dacă, 

totuși, îl execuți, mai ia pe cineva să 

te ajute.  

 

11. Un refuz e un pas înainte. O 

promovare te aduce mai aproape de 

nivelul tău de incompetență. 

[conform Principiului lui Peter (1968)] 
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12. Fii demn când cazi şi bănuitor când 

te ridici.  

 

13. Noi doi lucrăm foarte bine împreună; 

în special eu. Uneori, evident, mai 

facem și greşeli; în special tu. 
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Legile lui Florentin 
interdisciplinare 
 

 
 
 
Regula televizorului (pentru copii):   

Cel mai bun televizor este... fără 

televizor! Cel mai rău televizor este... 

televizorul. 

  

Departamentul Național de Injustiție:  

Legea este o barieră peste care sar 

dulăii, pe sub care trec cățeii și de 

care se lovesc boii. [Folclor românesc] 

 

Regula Șefului:  

Şeful are dreptate. Când şeful n-are 

dreptate, se aplică articolul precedent. 

[Folclor românesc] 

 

Dubla negație:  

Dacă ai comis o greşeală, fă încă una, 

să o corectezi pe prima. 
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Principiul Financiar al Guvernului:  

Guvernul nu falimentează niciodată, 

chiar dacă e falimentar (pentru că 

guvernul va tipări o nouă emisiune 

monetară, la nevoie!) [Folclor] 

 
Principiul Proprietății:  

Ce-i al tău e şi al meu, iar ce-i al meu 

e al meu. [Folclor] 

 

Teorema Probei:  

Dacă nu eşti sigur de o dovadă, 

întreabă-ți dușmanii. După ce eşti 

sigur de dovadă, mai cercetează o 

dată.  

 

Prima Lege a Echilibrului:  

Cu cât un loc e mai departe de tine, 

cu atâta e mai grozav. Cu cât un loc 

e mai aproape, cu atâta-i mai 

plictisitor. [Pentru echilibru, 

gândeşte-te la opusul fiecărui caz: 

locurile îndepărtate sunt în 

apropriere, iar locurile apropiate sunt 

îndepărtate.) 
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A doua Lege a Echilibrului:  

Crezi că lucrurile pe care le ai sunt 

fără valoare; atunci, aruncă-le (şi ele 

vor deveni valoroase). Crezi că 

lucrurile pe care nu le ai sunt 

extraordinare; atunci, imaginează-ți 

că le ai (şi, după un timp, valoarea lor 

o să scadă)… 

 

Principiul incertitudinii:  

Când nu eşti sigur, fii sigur. Iar când 

eşti sigur, nu fi sigur!  
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Variații și aplicații ale 
Legii lui Florentin 
 

 

 
Legea lui Florentin în cercetare:  

Dacă o treabă merge rău în 

cercetarea ta, expediaz-o în referințe.  

 

Legea lui Florentin pentru savanții 
vârstnici:  

Savanții vârstnici nu mor niciodată; ei 

doar devin vinovații de serviciu 

pentru toate greşelile din trecut. 

Savanții contemporani au totdeauna 

dreptate, în special când nu au.  

 

Legea lui Florentin pentru  avocați:  

Dacă o treabă merge rău la cazul 

pentru care pledezi, las-o în seama 

juraților.  

 

Legea lui Florentin pentru  
programatori:  

A greşi e omenesc, a înjura e divin.  
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Legea lui Florin pentru  statisticieni: 

Dacă nu înțelegi o teoremă,  fă-o cât 

de obscur posibilă.  

Dacă vrei să îi convingi pe ceilalți, 

redu-ți observațiile. Dacă vrei să faci 

o surpriză, generalizează-le la scară 

globală. (Exemplu: Darwin şi-a bazat 

observațiile pe o singură mostră din 

Insula  Galapagos, şi totuşi a făcut 

senzație globală de peste un secol.) 

Dacă prima dată nu ai succes, şterge-

ți setul de informații. Dar dacă ai 

reuşit, dublează-l, să îi impresionezi 

pe ceilalți.  

 

Legea lui Florentin pentru 
preşedintele incompetent:  

Dacă o treabă nu merge bine în 

îndatoririle tale prezidențiale, dă-o 

consilierilor.  

 

Legea lui Florentin pentru şahişti: 

Dacă o treabă merge greşit în partida 

de şah, mută cu cealaltă mână.  
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27 Dacă o treabă nu merge bine, paseaz-o altuia! 

Legea lui Florentin pentru soldați:  

Se merită să nu fii în primele rânduri, 

pentru că scad şansele de a fi 

împuşcat.  

 

Legea lui Florentin pentru 
motociclişti:  

Se merită să nu fii între primii până 

în ultimul kilometru, fiindcă 

motocicliştii din față suportă mai 

multă presiune a vântului decât tine. 
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28 Dacă o treabă nu merge bine, paseaz-o altuia! 

Contribuiți la Legile 
lui Florentin! 
 

Multe exemple de Legi ale lui 
Florentin pot fi construite și cititorii 

sunt invitați cordial să contribuie la 

un volum colectiv de astfel de legi. 

 

Orice Lege a lui Florentin trebuie să 

conțină atât atribute negative 

(pesimiste), cât și pozitive 

(optimiste), iar concluzia să fie 

cumpătată: șmecherească, dar cu 

umor. 

 

Trimiteți contribuțiile dvs. pe adresa 

de email fsmarandache@gmail.com. 
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29 Dacă o treabă nu merge bine, paseaz-o altuia! 

 

 

Legile lui Florentin nu sunt nici Legi ale lui Murphy 

(pesimiste), nici Legi ale lui Peter (optimiste), ci, pe de 

o parte, parțial pesimiste și pațial optimiste, iar pe de 

altă parte neutre (ambigue: nici pesimiste, nici 

optimiste) – ca în logica neutrosofică.  

Fiind paradoxiste prin natura lor, Legile lui Florentin 

sunt devieri, modificări, generalizări, contra-proverbe, 

parodii sau combinații ale Legilor Murphy – Peter, 

mixturi de aforisme, proverbe, citate celebre, clișee, 

rezultate științifice (din fizică, matematică, filosofie ș.a.) 

etc.; alternativ, colaționări de idei contrare adunate din 

folclor, din anunțuri şi publicitate, din literatură, din 

vorbirea informală. 


