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„Conceptul de fericire este un concept atât de vag încât, în ciuda dorinței fiecărui om de
a fi fericit, nimeni nu poate spune niciodată în termeni preciși și coerent ce vrea și
dorește cu adevărat. Motivul este că elementele care fac parte din conceptul de fericire
sunt în totalitate empirice, adică trebuie împrumutate din experiență, și că în același
timp, pentru ideea fericirii, un întreg absolut, este necesar un maxim de bunăstare în
starea actuală și cea viitoare. Ori, este imposibil ca o persoană finită să fie atât de

perspicace și, în același timp, atât de puternică încât să se presupună că poate crea un
concept cert despre ceea ce își dorește cu adevărat. Bogăție? ... Cunoaștere? ... Viață
lungă? .. Sănătate? Prin urmare, nu există, în acest sens, un imperativ care să ne
impună în sensul strict al cuvântului ce să facem pentru a fi fericiți, deoarece fericirea
este un ideal nu al rațiunii, ci al imaginației."
(Emmanuel Kant, Critica facultății de judecată)

Fericirea
În filosofie, fericirea traduce conceptul grecesc de eudaimonia, și se referă la viața bună
sau înfloritoare, mai degrabă decât pur și simplu la o emoție.
Începând cu anii 1960, cercetarea fericirii a fost realizată într-o mare varietate de
discipline științifice, printre care se numără gerontologia, psihologia socială, cercetarea
clinică și medicală și economia fericirii.

Definiție
Fericirea este un concept fuzzy. Unele concepte înrudite includ bunăstarea, calitatea
vieții, înflorirea și mulțumirea.
În filosofie și religie (occidentale), fericirea poate fi definită în termeni de a trăi o viață
bună sau de a înflori, mai degrabă decât de a experimenta o emoție. Fericirea în acest sens
a fost folosită pentru a traduce eudaimonia greacă și este încă folosită în etica virtuții. A
existat o tranziție în timp, de la accent pe fericirea virtuții la virtutea fericirii.
În psihologie, fericirea este o stare mentală sau emoțională a bunăstării, care poate fi
definită, printre altele, de emoții pozitive sau plăcute, variind de la mulțumire până la
bucuria intensă. Stările mentale fericite pot reflecta judecăți ale unei persoane asupra
bunăstării generale. De la începutul mileniului, abordarea umanistă în plină dezvoltare a
atras un interes crescând asupra psihologiei, în special prin munca lui Martin Seligman,
Ed Diener și Ruut Veenhoven, precum și dezvoltarea internațională și cercetarea
medicală în opera lui Paul Anand.

Legătura cu sănătatea fizică
Chiar dacă nu s-a găsit nici o dovadă a unei legături între fericire și sănătatea fizică,
subiectul este cercetat de Laura Kubzansky, profesor la Centrul Lee Kum Sheung pentru
Sănătate și Fericire la Harvard T.H. Școala Chan de Sănătate Publică, Universitatea
Harvard.

Filozofie
În Etica Nicomacheană, scrisă în 350 î.Hr., Aristotel a afirmat că fericirea (de asemenea,
fiind bine și făcând bine) este singurul lucru pe care oamenii îl doresc de dragul său, spre
deosebire de bogății, onoare, sănătate sau prietenie. El a observat că bărbații căutau
bogății sau onoare sau sănătate nu numai din motive proprii, ci și pentru a fi fericiți.
Rețineți că eudaimonia, termenul pe care îl traducem drept "fericire", este pentru
Aristotel o activitate mai degrabă decât o emoție sau o stare. Înțeleasă astfel, viața fericită
este viața bună, adică o viață în care o persoană împlinește natura umană într-un mod
excelent. În mod specific, Aristotel susține că viața bună este viața unei activități raționale
excelente. El ajunge la această afirmație cu argumentul funcțional. Practic, dacă are
dreptate, fiecare lucru viu are o funcție, ceea ce îl face unic. Pentru oameni, Aristotel
susține că funcția noastră este de a raționa, deoarece este singura pe care o facem în mod
unic. Și îndeplinirea funcției sale bine sau excelent este bunul persoanei respective. Astfel,
viața unei activități raționale excelente este o viață fericită. În plus, el susține că există o
a doua viață mai bună pentru cei incapabili de o activitate rațională excelentă. Această a
doua cea mai bună viață este viața virtuții morale.
Mulți eticieni argumentează modul în care oamenii ar trebui să se comporte, fie
individual, fie colectiv, pe baza fericirii rezultante a unui astfel de comportament.
Utilitariștii, cum ar fi John Stuart Mill și Jeremy Bentham, au susținut principiul fericirii
maxime ca ghid pentru comportamentul etic.
Friedrich Nietzsche a criticat brutal accentul de utilitarism englezesc pe atingerea fericirii
maxime, afirmând că "Omul nu se străduiește pentru fericire, doar englezul". Nietzsche a
vrut să spună că, făcând fericirea scopul final, obiectivul existenței sale, "face ca persoana
respectivă să fie vrednică de dispreț"; în schimb, Nietzsche a militat pentru o cultură care
să stabilească obiective mai înalte și mai dificile decât "simpla fericire". Astfel, Nietzsche
introduce figura cvasi-distopică a "ultimului om" ca un fel de experiment de gândire
împotriva căutătorilor de fericire și utilitariștilor; acești mici "ultimi oameni" care își
caută numai propria lor plăcere și sănătate, evitând orice pericol, exercițiu, dificultate,
provocare, luptă, trebuie să pară vrednici de dispreț cititorului lui Nietzsche. În schimb,
Nietzsche vrea ca noi să luăm în considerare valoarea a ceea ce este dificil, ceea ce poate
fi câștigat doar prin luptă, dificultate, și durere, și astfel să ajungem să vedem rolul jucat
cu adevărat de suferință și nefericire în crearea a tot ce are o mare valoare în viață, cele
mai înalte realizări ale culturii umane, nu în ultimul rând a întregii filozofii.
NB: Dialectica și relativizarea extremelor sunt importante pentru Nietzsche, se pare. Nu
poate exista fericire fără nefericire, și pentru a măsura fericirea trebuie să o compari cu
nefericirea.
…………………………………………..

Filosofia fericirii
Filosofia fericirii este preocuparea filosofică pentru existența, natura și atingerea fericirii.
Filosofii cred că fericirea poate fi înțeleasă ca fiind scopul moral al vieții sau ca aspect al
hazardului; într-adevăr, în majoritatea limbilor europene termenul fericire este sinonim
cu noroc. Astfel, filozofii explică de obicei fericirea fie ca o stare de spirit, fie ca o viață
care merge bine pentru persoana căreia i se aplică.

Grecia antică
Platon
„Am dovedit că justiția în sine este cel mai bun lucru pentru sufletul însuși și că
sufletul trebuie să facă dreptate ...“ - Platon, Republica
Platon (c. 428 - c. 347 î.e.n.), folosind pe Socrate (c.470-399 î.e.n.) ca personaj principal
în dialogurile sale filosofice, a subliniat cerințele pentru fericire în Republica.
În Republica, Platon afirmă că cei care sunt morali sunt singurii care pot fi cu adevărat
fericiți. Astfel, trebuie să înțelegem virtuțile cardinale, în special justiția. Prin
experimentul de gândire al inelului lui Gyges, Platon ajunge la concluzia că cel care
abuzează de putere se înrobește cu apetitul său, în timp ce omul care alege să nu rămână
rațional în controlul lui însuși, prin urmare, este fericit.
De asemenea, el vede un tip de fericire care decurge din justiția socială prin îndeplinirea
funcției sociale; deoarece această datorie formează fericirea, alte surse de fericire tipic
văzute - cum ar fi petrecerea timpului liber, bogăția și plăcerea - sunt considerate forme
mai puțin ferme, dacă nu complet false.

Aristotel
Aristotel (384 - 322 î.e.n.) a afirmat că eudaimonia (greacă: εђδαμία) este scopul gândirii
și acțiunii umane. Eudaimonia este de obicei tradusă ca fericire, dar "înflorirea umană"
poate fi o traducere mai precisă. Eudaimonia implică activitate, prezentând virtute (arete,
greacă: ἀρετή) în conformitate cu virtutea.
În cadrul Eticii nicomahice, Aristotel atrage atenția asupra faptului că multe scopuri sunt
într-adevăr doar obiective intermediare și sunt dorite numai pentru că fac posibilă
atingerea unor obiective mai mari. Prin urmare, lucruri precum bogăția, inteligența și
curajul sunt apreciate numai în legătură cu alte lucruri, în timp ce eudaimonia este
singurul lucru valoros izolat.
Aristotel a considerat virtutea ca fiind necesară pentru ca o persoană să fie fericită și a
susținut că, fără virtute, mulțumirea este maximum ce poate fi obținut. Aristotel a fost

criticat pentru că nu a demonstrat că virtutea este necesară în modul în care pretinde că
este, și că nu abordează acest scepticism moral.

Cinism
Antistene (c. 445 - c. 365 î.e.n.), adesea considerat ca fondator al cinismului, a promovat
o viață ascetică trăită în conformitate cu virtutea. Xenofon mărturisește că Antistene a
lăudat bucuria care a izbucnit "din sufletul celuilalt", iar Diogene Laerțiu relatează că
Antistene ar fi vrut să spună: "Prefer să ajung nebun decât să simt plăcere". El a susținut
că virtutea era suficientă în sine pentru a asigura fericirea, având nevoie doar de puterea
unui Socrate.
Acesta, împreună cu toți adepții cinici, au respins orice noțiune convențională de fericire
care implică bani, putere și faimă, pentru a duce vieți virtuale și, astfel, fericite. Astfel,
fericirea poate fi obținută printr-o pregătire riguroasă (askesis, greacă: çσκησις) și trăind
într-un mod care este natural pentru oameni, respingând toate dorințele convenționale,
preferând o viață simplă liberă de toate posesiunile.
Diogene din Sinope (c.412 - c. 323 î.e.n.) este cel mai adesea văzut ca întruchiparea
perfectă a filozofiei. Stoicii îl vedeau ca fiind unul dintre puținii, dacă nu singurul, care a
ajuns la starea de înțelept.
…………………………………..

Cartea
Fericirea este un concept fuzzy. Ea poate fi definită în termeni de a trăi o viață bună sau
de a înflori, mai degrabă decât de a experimenta o emoție. Fericirea în acest sens a fost
folosită pentru a traduce eudaimonia greacă și este încă folosită în etica virtuții. A existat
o tranziție în timp, de la accent pe fericirea virtuții la virtutea fericirii. În psihologie,
fericirea este o stare mentală sau emoțională a bunăstării, care poate fi definită, printre
altele, de emoții pozitive sau plăcute, variind de la mulțumire până la bucuria intensă. În
Vedele hinduse, ānanda semnifică fericirea veșnică, cea care însoțește sfârșitul ciclului de
renaștere. Pentru grecii antici, ataraxia este o stare lucidă de echilibru robust,
caracterizată de elibertatea continuă de teama primejdiei și îngrijorare.
Filosofii consideră că fericirea poate fi înțeleasă ca fiind scopul moral al vieții sau ca aspect
al hazardului, explicând fericirea fie ca o stare de spirit, fie ca o viață înfloritoare pentru
persoana căreia i se aplică.
„Conceptul de fericire este un concept atât de vag încât, în ciuda dorinței fiecărui om de a
fi fericit, nimeni nu poate spune niciodată în termeni preciși și coerent ce vrea și dorește
cu adevărat. Motivul este că elementele care fac parte din conceptul de fericire sunt în
totalitate empirice, adică trebuie împrumutate din experiență, și că în același timp, pentru
ideea fericirii, un întreg absolut, este necesar un maxim de bunăstare în starea actuală și
cea viitoare. Ori, este imposibil ca o persoană finită să fie atât de perspicace și, în același

timp, atât de puternică încât să se presupună că poate crea un concept cert despre ceea ce
își dorește cu adevărat. Bogăție? ... Cunoaștere? ... Viață lungă? .. Sănătate? Prin urmare,
nu există, în acest sens, un imperativ care să ne impună în sensul strict al cuvântului ce
să facem pentru a fi fericiți, deoarece fericirea este un ideal nu al rațiunii, ci al
imaginației." (Emmanuel Kant, Critica facultății de judecată)
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Einstein
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Poems from Titan Park (EN)
Mecanica fenomenologică (RO)
Solaris (Andrei Tarkovsky): Umanitatea dezumanizată (RO)
De la Big Bang la singularități și găuri negre (RO)
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Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație - Cu sau fără Dumnezeu?
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The singularities as ontological limits of the general relativity (EN)
Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcației la Karl Popper
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Isaac Newton vs Robert Hooke sur la loi de la gravitation universelle (FR)
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The distinction between falsification and refutation in the demarcation problem
of Karl Popper (EN)
Isaac Newton vs. Robert Hooke on the law of universal gravitation (EN)
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Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 2 (RO)
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Les singularités comme limites ontologiques de la relativité générale (FR)
Etica Big Data în cercetare (RO)
Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii (RO)
La distinction entre falsification et rejet dans le problème de la démarcation de
Karl Popper (FR)
Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică (RO)
The Adventures of a Red Ant, by Henri de la Blanchère (EN)
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Tapetul galben, de Charlotte Perkins Gilman (RO)
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Imre Lakatos: Methodological Tolerance and Heuristic (EN)
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