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Bucuria, ca şi tristeţea, este o stare des încerca-
tă de om fără ca din aceasta să nască o cunoaş-
tere precisă a ei. Bucuria în înţelesul obişnuit al 
cuvântului este o stare interioară de satisfacţie 
care decurge din împlinirea unei dorinţe, din 
ducerea la bun sfârşit a unui lucru. Bucuria este 
în acest fel un rod al înfăptuirii în sensul voin-
ţei noastre, ea este legată deci şi de libera voin-
ţă. Omul nu se poate bucura de fapta sa dacă o 
execută prin constrângere. 

Acesta pare să fie înţelesul ei cel mai larg şi 
obişnuit. Dar să vedem ce înseamnă bucurie în 
înţeles existenţial şi care îi sunt funcţiunile ei în 
ordinea morală.

Bucuria este o stare de înălţare şi împlinire 
a vieţii, ca o urmare firească a găsirii unui sens 
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superior al condiţiei omului. Existenţa noas-
tră în lume manifestă bucurie atunci când ea 
a ajuns să câştige un înţeles şi un rost în datele 
ei elementare (esenţiale), când omul este în stă-
pânirea unor realităţi temeinice şi poate cuce-
ri ceea ce sufletul său însetat mereu doreşte să 
capete: împlinirea. Bucuria este un punct final 
al stărilor noastre de căutare şi creaţie care pot 
fi anxioase.

Dorul şi tristeţea, deşi în moduri deosebite, 
de câte ori apar dovedesc că suntem în lipsă şi 
presupun un grad de suferinţă. Bucuria dimpo-
trivă înseamnă plinătate. Când bucuria apare, 
dorul şi tristeţea sunt consumate; ea vine ca un 
prisos al vieţii morale în desfăşurare, ca o pre-
figurare a fericirii.

Plinătatea bucuriei şi caracterul ei major, pu-
ritatea ei fac ca omul să cunoască o stare de su-
perioară satisfacţie şi spiritualizare; ea vine ca 
o lumină binefăcătoare, ca o încântare a făptui-
rii şi existenţei atât de încercate a omului. Cine 
a trăit cu adevărat marile bucurii mărturiseşte 
această abundenţă de lumină şi cântec.

În adevăr, bucuria este o stare de plinătate a 
fiinţei noastre morale; ea este trăire intensă şi 
expresia unei vieţi de mare elevaţie când toate 
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resursele noastre interioare sunt puse în func-
ţiune. Bucuria este trăire deplină şi abundentă, 
este cântec interior luminat.

În starea de bucurie omul este bogat, este în-
cărcat până la revărsare; marile bucurii sunt 
adevărate revărsări. În aceste momente de trăire 
intensă şi integrală se spune că omul „plânge de 
bucurie.” Valurile simţirii noastre depăşesc une-
ori puterea de cuprindere a sufletului omenesc.

Dar bucuria nu e numai plinătate, e şi o expe-
rienţă interioară luminată, ascensională. Ea nu 
ar putea fi o adevărată împlinire dacă nu ar da 
un sens pozitiv vieţii noastre morale. Nu orice 
direcţie a făptuirii plinite ne pune în stare de a 
ne bucura. Pentru a ajunge aici trebuie să făp-
tuim în sens pozitiv, în sens creator. Gândul şi 
fapta noastră trebuie să nască din adâncimile 
cele mai neîntinate, din isvoarele cele mai cura-
te ale umanităţii noastre. Omul negaţiei, cel ce 
porneşte să facă rău, chiar dacă acţionează liber, 
chiar dacă îşi duce lucrul început la capăt, nu se 
poate bucura; nu se poate bucura pentru că nu 
este îndeajuns să termini ceva, ci e absolut ne-
cesar să duci la bun sfârşit.

Prin datele ei luminate şi pozitive, bucuria 
aduce cu sine o însănătoşire a spiritului şi o 
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tonifiere a condiţiei noastre morale. De ace-
ea ea vindecă rănile luptelor noastre, înlătu-
ră tot ceea ce înseamnă infirmitate sau nega-
ţie şi aduce mângâierea sufletului care a tânjit 
şi a biruit. Bucuria înseamnă, totodată, desfă-
tare şi putere în înţeles de luare de contact cu 
valori durabile, de trăire în contact cu adevă-
rul şi frumuseţea.

Bucuria ne aduce pacea, ne aduce linişte su-
fletească, armonie, împăcare. Bucuria nu poa-
te cădea dincolo de datele elementare (esenţia-
le) ale vieţii şi nu poate veni fără a prinde firul 
existenţei noastre în lume. În acest fel este firesc 
să aducă pacea lăuntrică, adică împăcarea cu lu-
mea şi cu sine însuşi. După cum frumuseţea bu-
curiei constă în stări interioare spiritualizate şi 
în desfătare, tot astfel pacea ce o aduce cu sine 
constă în echilibru şi armonie.

În cuprinsul ei, bucuria aduce un fel firesc 
şi echilibrat de viaţă interioară, o cunoaştere a 
unităţii. Când omul e stăpânit de bucurie, toate 
durerile cad, incertitudinile dispar şi contradic-
ţiile se consumă, iar în locul lor se aşează o fru-
museţe senină şi transparentă. Aşa vine pacea 
bucuriei, vine din armonia şi echilibrul interior, 
din împlinirea fiinţei noastre morale.



9

Să lămurim acum şi să îndepărtam confuzia 
ce se face pe de o parte între bucurie şi fericire, 
iar pe de altă între bucurie şi plăcere; este aici 
un abuz al limbajului de toate zilele.

Ca noţiune, bucuria aparţine mai mult mora-
lei, iar fericirea e o noţiune metafizică. Ca reali-
tate bucuria este legată de viaţa noastră istorică; 
ea este însăşi esenţa, floarea ei atât de căutată. 
Fericirea însă este legată de credinţa într-o via-
ţă de dincolo, lume stabilă, aceea a permanenţe-
lor şi că ea poate să fie trăită în alt ciclu al vieţii. 
În acest fel, ca o urmare firească, bucuria exis-
tă în timp, pe când fericirea există în afara tim-
pului, în eternitate. Bucuria şi fericirea sunt doi 
termeni care exprimă lucruri şi stări de natură 
deosebită, deşi se completează; fondul lor este 
existenţial.

Un om printre noi nu poate fi fericit, dar se 
poate bucura variat şi din plin. Aceasta pentru 
că viaţa reală manifestă mai multe feluri de bu-
curii, după originea şi obiectul lor. Sunt bucurii 
isvorâte din transfigurarea vieţii noastre de aici, 
bucurii ale cunoaşterii, ale dragostei şi creaţiei, 
bucurii ale frumuseţii.

Bucuria este starea morală de apropiere a 
ceea ce este durabil, starea morală superioară, 
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moment de creştet al vieţii noastre ca oameni. 
Bucuria nu înseamnă o hipostaziere a vieţii, ci 
o lumină a ei reflectată în ceea ce are ea mai
adânc, mai durabil şi mai frumos. Bucuria este 
o experimentare a ordinii spirituale prin care
fiinţa noastră, nu rareori îndurerată, se poate 
înălţa şi căpăta un sens pozitiv şi major.

O confuzie mai frecventă este aceea care se 
face între bucurie şi plăcere, confuzie convena-
bilă înclinaţiilor omului care are teamă de efort 
şi de ascensiune a spiritului.

Plăcerea este o stare superficială ce apără bine 
un anumit conformism social; ea este starea năs-
cută dintr-un contact periferic cu lumea şi viaţa; 
plăcerea este cântecul, nu rareori înşelător, al tu-
turor senzaţiilor uşoare şi satisfacţia unui suflet 
redus. Bucuria este sta rea lucrurilor de adânci-
me, este cântecul eliberator al împlinirii.

Plăcerea este distracţie, bucuria este creaţie. 
Plăcerea vine din afară din senzaţie; ea presu-
pune un suflet gol. Bucuria vine din interior, 
din meditaţie şi exerciţiu spiritual; ea presupu-
ne un suflet plin. Plăcerea aparţine unui suflet 
care cere, aşteaptă să i se dă ruiască ceva, bucu-
ria dimpotrivă se produce într-un suflet gene-
ros, care iradiază.
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