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Abstract:  Se analizează conceptul de fericire şi semnificaţia lui începînd din timpurile străvechi şi 

pînă în prezent. Se compară termenul de fericire, astfel putînd să se tragă concluzii privitor la valorile ce 

constituiau fericirea în trecut şi în prezent. În acest mod se înţelege evoluţia noţiunii de fericire în 

interpretarea umană, factorii ce au contribuit la această evoluţie. Astfel se detestă şi valorile principale ale 

vieţii omului, ceea la ce el ţinea şi în rezultat se mai poate trage concluzii privitor la schimbarea conştiinţei 

umane şi rolului acestui proces asupra lui. 

     Cuvintele cheie: fericire, concept, evoluţie, bani, dragoste, religie, filosofie, vîrstă. 

 

      I. INTRODUCERE 

     Fericire - stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină. Substantivul românesc fericire este o 

schimbare a categoriei morfologice a formei lungi a infinitivului verbului
 
a ferici, fericire. Acesta, la rândul 

său, este un derivat al adjectivului ferice. Adjectivul românesc ferice este moştenit de limba 

română din latină fēlix, felīcis: „roditor‖, „cu succes‖, „fericit‖, „ferice‖, „norocos‖, „aducător de noroc‖, 

„de bun augur‖, „propice‖, „salutar‖, „care te fericeşte‖, „încântător‖, „bogat‖, „favorabil‖, „talentat‖.  Este 

de menţionat faptul că radicalul fe- semnifică „abundenţa‖, „bogăţia‖, „prosperitatea‖. 

 Sonya Lubomirsky (profesor în Departamentul Psihologie a Universităţii din California)  în cartea sa 

”The How of Happiness”, după studiile efectuate în acest domeniu constată că : 

 50% din fericirea omului este genetic determinate( datorită studiilor efectuate pe copii gemeni); 

 10% sunt afectate de circumstaţele şi situaţiile vieţii; 

 40% reprezintă activităţile personale şi modul de a interpreta totul din jur; 

     Unii savanţi consideră că sentimentul de fericire este direct şi strîns legat de activitatea cortexului uman 

din  partea frontală a capului, ceea ce ar putea explica faptul că în prima jumătate a vieţii omul este mai 

fericit decît în a doua, pentru că activitatea creierului pe parcursul anilor scade, însă evident aceasta nu 

reprezintă o regulă.     

      II. Conceptul de fericire 

     Conceptul de fericire este unul foarte complex, el întruchipează nu un singur lucru, ci multe, care 

împreună formează nucleul bucuriei umane. Nu este de mirare că conceptul de fericire în diferite timpuri 

subînţelegea diferite lucruri, precum că evoluţia umană impune omului diferite valori de apreciat. Omul 

întotdeauna tindea spre fericire, este interesant de analizat cum înţelegerea conceptului de fericire a evoluat 

împreună cu trecerea timpului.  

     În epoca de piatră omul trăind o viaţă consistentă din mai puţine componente decît în prezent; la sigur 

aspira şi el la fericire, deoarece aşa este firea umană. Pe atunci Homo Sapiens vînînd animale, luptîndu-se cu 

foamea, avînd o familie şi fiind complet liber îşi înţelegea fericirea prin virtuţile sale de a fi capabil de a-şi 

întreţine familia/ clanul/ tribul său. Cu toate că picturile rupestre deasemenea i-ar putea servi ca bază spre 

fericire (capacitatea de a transmite iscusinţa generaţiilor mai tinere), omul fiind ocupat şi mai puţin ataşat de 

lucruri ar vedea aceasta ca doar un aspect plăcut al vieţii sale. Mai tîrziu cînd au apărut peşteri doar pentru 

bărbaţi cu ‖lecţii de vînătoare‖ de ex. , atunci tinerii ce ar merge prima dată la vizita unui astfel de locaş 

secret şi important, ar simţi mîndrie, bucurie, astfel cultivînd un sentiment de fericire. 

      III. Conceptul filosofic de fericire 

     Cu mult mai tîrziu, la apariţia filosofiei, marii filosofi şi ei au devenit curioşi la provenienţa acestui 

sentiment şi semnificaţia lui. Socrate tratează fericirea drept cunoaşterea adevărului, cunoaşterea întrebărilor 

retorice puse de el sie însăşi ‖Ce este adevărat şi ce este fals? Ce înseamnă a trăi corect?‖. El pune accent pe 

dezvoltarea spirituală a omului şi cele mai importante virtuţi a omului ‖curajul, prudenţă, dreptate‖. Platon 

găseşte şi el fericirea în prezenţa virtuţilor la om: raţiunea, curajul şi voinţa. El afirmă că atunci cînd eceste 

3 părţi ai sufletului uman se află în echilibru, atunci se şi atinge fericirea. Însă această părere, cu toate că ar 

putea să fie adevăr, nu este împărţită şi înţeleasă de oamenii de rînd, ei fiind ocupaţi cu problemele lor. Iar 

un alt elev a lui Socrate, Aristippus, cel care a dezvoltat filosofic complet termenul de fericire, constată că 

fericirea constă în hedonism (hedonismul porneşte de la înclinarea naturală a omului către căutarea plăcerii 
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şi fericii şi evitarea suferinţelor, urmărind mijloacele prin care raportul între plăcere şi suferinţă poate fi 

maximizat). Astfel putem observa că, cu trecerea timpului chiar filosofii devin mai ‖cu picioarele pe pămînt‖ 

şi consideră fericirea mai aproape de plăcerile zilnice. 

     Marele filosof Aristotel spune că fericirea este sinonimul faptelor bune. Astfel omul făcînd fapte bune 

simte o fericire prin capacitatea sa de a face viaţa celorlalţi mai frumoasă. Aristotel crede că fericirea este cel 

mai important obiectiv al omului în viaţă, independent de faptaul dacă omul e bogat sau sărac, fericirea este 

visul omului şi o preţuieşte precum şi prietenia, onoarea sau bunăstarea. 

      IV. Fericirea şi Religia  

     Între timp religia îşi creşte influenţa asupra oamenilor şi oamenii devin foarte religioşi, găsindu-şi 

fericirea în faptul de a fi aproape de Dumnezeu, considerîndu-se om curat fără de păcate. Însăşi prin sine 

religia cu termenul de credinţă îndeamnă oamenii de a fi fericiţi, mulţumiţi cu ceea ce au, fericirea 

consistînd în dragostea spre Dumnezeu. Din altă parte, prin teoria managementului terorii, oamenii suferă de 

nervozitate şi prin managementul terorii, oamenii găsesc sens în moarte, depăşinsu-şi stresul. S-a demonstrat 

că oamenii credincioşi, cînd încredere în dragostea sa faţă de Dumnezeu şi, crezînd că după moarte ei vor 

nimeri în rai, ei depăşesc inclusiv şi stresul de moarte. Astfel oamenii credincioşi sunt mai fericiţi ca 

oamenii necredincioşi. Deasemenea se cunoaşte că populaţia celor mai sărace ţări este cea mai credincioasă, 

în acest mod închizîndu-şi ochii asupra tuturor problemelor îşi găseşte surs de fericire în dragostea către 

Dumnezeu.  

      V. Fericirea în sec XX 

     Omul de la începutul sec XX e foarte asemănător cu omul contemporan, ceea ce se conclude din plăcerile 

sale. În epoca progresului tehnologic, luxului, bunelor manere omul profită de toate frumuseţile vieţii- 
împreună cu invenţia radioului epoca jazzului îşi cunoaşte prosperitatea, oamenii simţind fericire de la 

veselie, muzică, libertate spirituală, bani, alcool, comunicarea strînsă cu societatea din jur. Omul mai înstărit 

preferă să uite de limite şi să simtă din plin bucuria, iar omul sărac îşi vede fericirea cum şi oamenii din 

trecut în prelucrarea pămîntului, întreţinerea familiei, unei gospodării de care s-ar putea mîndri. Cu începutul 

al II-lea Război Mondial, lucrurile se agravează. Omul simplu îşi găseşte fericire în familie întregă, în lipsa 

foamei, aspiră la pace şi viaţă liniştită. Însă oricum nu poate uita toată teroare îm război.  Această formă de 

fericire îşi are ecourile şi în ziua de azi, omul simţind libertatea sa, se simte fericit.  Omul devin mai puţin 

pretenţios, valorează fiecare moment în siguranţă ca fericire absolută, el visează la zi de sfîrşitul războiului, 

şi sincer consideră ziua ceea ce mai fericită zi.  

     Următoarea perioadă unde cultul vremii este o familie unită, cu mai mulţi copii, unitatea poporului, 

stabilitatea şi siguranţa în ziua de mîine. Fericirea este subînţeleasă prin un astfel de  mod de viaţă ca una 

firească, una naturală şi zilnică. Iar cu trecerea timpului, cînd apar crize economice, deficitul pe teritoriul 

URSS, oamenii din nou îşi ascută rîvna spre fericire materială din cauza insuficienţii produselor, astfel 

bucuria este constituită din haine/ obiecte de uz casnic/ maşini, omul simţînd fericire în faptul că el deţine un 

bun, pe care celălalt nu-l deţine. Apare un conflict de ordinul concurenţei la nivel moral. Concurenţa 

înrăutăţeşte relaţiile sociale, şi în om germinează simţul nesatisfacţiei de prezentul său, fericirea putînd să 

fie atinsă tot mai greu. Iar din cauza serviului zilnic  şi insuficienţei de timp să observe detaliile ce ar 

provoca sentimentul de fericire, omul se găseşte într-un cerc continuu de nemulţumiri. Din altă parte, lumea 

de pe alte continente se dezvoltă, statele din Africa îşi capătă independenţa (Algeria 1962, Angola 1975) 

ceea ce desigur contribuie la fericirea populaţiei ţărilor în cauză, pentru că libertatea umană, totuşi 

întotdeauna a avut o legătură directă cu sentimentul de mulţumire, fericire a omului. 

      VI. Fericirea în dependeţă de vîrstă 

     În sec XXI- secolul posibilităţilor în consideraţie cu sec precedent omul mediu este mai fericit graţie 

posibilităţilor sale, libertăţii de expunere a opiniei sale, libertăţii propriu-zise, familiei. Conform cercetărilor 

fericirea omului este independentă de vîrsta sa, astfel omul la vîrsta de 20 de ani şi de 70 pot la fel de fericiţi, 
şi în aceste vîrste ei sunt mai fericiţi decît în anii medii ai săi. Aceasta se datorează că sentimentul de furie 

descreşte după 20 de ani, iar neliniştea, îngrijorarea umană descreşte după 50 de ani, astfel lăsînd mai mult 

spaţiu fericirii. Aceste cercetări iau în consideraţie şi salariul şi funcţia deţinută de om la serviciu şi perioada 

cînd omul este părinte tînar, realizarea de sine şi realismul acut al oamenilor (naivitatea măreşte nefericirea) 

şi apropierea sfîrşitului vieţii motivează oamenii să-şi atingă visurile.  

       VII. Fericirea în funcţie de bani 

     În toate timpurile acest subiect era unul foarte contraversat, unii susţinînd că banii nu aduc fericire, 

ceilalţi fiind complet siguri că ei totuşi o aduc. Studiile au demonstrat că influenţa banilor asupra fericirii 
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umane este 100% exagerată, fiindcă faptul că omul posedă unele lucruri luzoase nu-l face mai fericit decît 

dacă ar avea o influenţă pozitivă asupra vieţii sociale. Însă lipsa de bani poate duce la stare depresivă, 

deoarece omul primeşte fericire din comunicare, odihnă, iar acestea sunt numaidecît corelate cu prezenţa de 

bani. Pentru a concluziona se poate zice că finanţele influenţează totuşi fericirea, adică lucrurile cumpărate, 

necesităţile satisfăcute. Astfel cînd oamenii sunt sătui, îmbrăcaţi, au casă şi acel confort minim necesar 

pentru sufletul fiecăruia, atunci o cantitate şi o mai mare de bani nu i-ar putea schimba radical prezentul, 

astfel nepuntînd-ui aduce fericirea absolută. La fel s-a adeverit că atunci cînd omul cheltuie bani pe cineva 

drag, aceasta îi aduce mai multă fericire, decît dacă i-ar cheltui pe sine. Deasemenea s-a constat că 

cîştigătorii în loterie simt un mare impuls de fericire, însă acesta se tot încetineşte, omul revenind la starea sa 

normală foarte repede. Deci banii nu aduc fericire durabilă.  

     Concluzie: Conceptul de fericire a suferit o evoluţie, însă la baza fericirii au rămas valorile importante 

general umane. Familia constituie cea mai importantă sursă de fericire a omului, este necesitate primordială a 

omului, întru-cît există o fobie de singurătate. În familie omul îşi alienează sufletul şi se autoafirmă. 

Libertate este deasemenea un factor ce presupune fericire, însă unul neconştientizat, precum că libertatea a 

devenit ceva într-atît de firesc, că omul nici nu o observă (ca şi sănătatea). Presupun că această formulă de 

fericireeste actuală pentru toate timpurile şi constituie adevărata fericire la care tinde omul. 
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