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ESEU 

SUPERSTIȚIILE SAU 

DISPERAREA DE A FI FERICIT 

Simina Ioana Frîncu 

Puternic înrădăcinate în mentalul colectiv, superstițiile ne guvernează și astăzi existența, în 

ciuda argumentelor pe care cunoașterea și progresul le-au adus omenirii. „Supraviețuirea” 

lor se datorează nevoii viscerale a individului de a deține controlul, iluzoriu, asupra propriei 

fericiri. 

omofobia (anixetate 

generată de separarea de 

telefonul mobil), hippopo-

tomonstrosesquippedaliophobia 

(teama de cuvinte lungi), 

cronofobia (angoasa cauzată de 

trecerea timpului), gamofobia 

(teama de căsătorie), paraskevi-

dekatriaphobia (frica de ziua de 

vineri 13), cherofobia (teamă 

patologică față de buna dispoziție) 

sunt doar câteva dintre fobiile mai 

curând stranii de care oamenii pot 

suferi. Acest tip de temeri 

individuale merg până la 

convingerea că lucruri abominabile 

se pot abate asupra 

nesocotitului/nesocotitei care 

încalcă, ignoră sau sfidează 

anumite reguli nescrise. Pentru a 

înlătura pericolul unor 

aprehensiuni teribile, incer-

titudinea, teama de necunoscut ne 

dă fiori, ne paralizează și, în cele 

din urmă, ne împiedică să evoluăm. 

onvingerile în bine și în rău 

sunt adesea bazate pe 

manifestările extreme ale 

celor doi poli: binele cel mai bun, 

răul cel mai rău. Pare că nici măcar 

desprinderea de terestru înspre 

stratosferă și dincolo de aceasta, 

nici decelarea unor fenomene care 

păreau adevărate grozăvii în urmă 

cu câteva secole ori cucerirea unor 

medii nespecifice omului (acvatic, 

aerian, cosmic...) nu ne-au lecuit de 

temeri iraționale față de ceea ce 

este nevăzut, față de superstiții. 

Superstiția este definită drept o 

„credință primitivă (bazată pe 

rămășițe ale animismului și magiei) 

în spirite bune și rele, în farmece și 
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vrăji, în semne 

prevestitoare, în 

numere fatidice etc.” 

(DEX 2009). Super-

stiția ia naștere când 

mintea imaginează, 

anticipează, preconi-

zează și proiectează 

cele mai mărunte detalii 

din realitate în 

probabilități de temut 

(din irealitate), în 

factori posibil declan-

șatori de rău. 

ăzute de unii 

drept o componentă a 

moștenirii culturale a 

fiecărui popor pentru a cărei 

continuitate și valorizare merită să 

se militeze, catalogate de către alții 

drept scuturi primitive împotriva 

acuzațiilor de iresponsabilitate, 

superstițiile există încă. Dacă nu 

ne-ar limita existența prin ceea ce 

proferează, dacă nu ar căuta 

remedii la chestiuni pe care știința 

și cunoașterea în general le-au 

rezolvat deja, dacă nu ar mai oferi 

soluții miraculoase la probleme 

(încă) inexistente în concret, dacă 

nu ne-ar mai îmbăta cu apă rece 

cum că deținem frâiele propriului 

nostru destin, atunci superstițiile ar 

putea figura în categoria practicilor 

hilare, transmise din generație în 

generație așa cum spui mai departe 

un basm, o vorbă de duh, o povață. 

Și, totuși, ce țap ispășitor am mai 

găsi în confruntarea cu 

consecințele propriilor acte? Căci 

de noi înșine nici nu poate fi vorba. 

În afara raționalilor/scepticilor și a 

fataliștilor, pentru care mersul 

lucrurilor și viața omului stau, 

incontestabil, sub semnul impla-

cabilului, mai există o categorie 

care, folosindu-se de elemente 

exterioare, crede că poate prevedea 

imprevizibilul/nepre-văzutul și 

preîntâmpina riscul. Teoretic, în 

societatea modernă avansată, 

practicile superstițioase nu mai au 

logică. Dar ele persistă din vremuri 

îndepărtate până în prezent, semn 

clar că supranaturalismul n-a fost 
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niciodată complet înfrânt de 

progres, nu și-a depus definitiv sau 

total armele în fața progresului. 

sihologii behavioriști și 

sociologii lumii sunt de 

acord că educația, logica 

sau chiar experiențele personale 

trecute, care ar contrazice existența 

reală a unui pericol ca și 

posibilitatea de a-l anihila prin 

măsuri preventive de acest gen, nu 

cântăresc, la o adică, prea mult. Se 

pare că superstiția învățată, cea care 

ia naștere pe fondul unei combinații 

accidentale, al unei coincidențe 

nefericite (un eveniment rău se 

produce concomitent cu un altul, 

banal dar care, ulterior, va fi 

investit cu atribute malefice), este 

puternic înrădăcinată în mentalul 

individual. Generatoare de calm, 

relaxare și serenitate, date de 

siguranța autodobândită și 

implementată aproape sistematic și 

habotnic, în funcție de moment și 

de loc ori de câte ori o cer 

împrejurările, superstiția poate 

avea un caracter pozitiv, un efect 

anxiolitic. Teoretic doar, superstiția 

este precis delimitată temporal: 

altfel spus, ar trebui să dureze fix 

până în momentul în care 

superstițiosul este nevoit să facă 

față realității, atunci când răul se 

produce cu adevărat. Dar în mod 

surprinzător, o schimbare 

dramatică a contextului, a realității 

înconjurătoare care spulberă 

ordinea și liniștea nu atrage după 

sine, după cum ar crede poate 

cohorta necredincioșilor în 

superstiții, renunțarea la/abolirea 

comportamentului superstițios. 

Dimpotrivă, astfel de întâmplări îl 

întețesc, îmbogățindu-l cu noi 

practici și ritualuri de respectat cu 

sfințenie pe viitor. 

e la rutine laborios 

concepute ale sportivilor 

de top din întreaga lume 

până la excentricități de-a dreptul 

șocante precum clădiri înalte în 

care lifturile se construiesc încă 

fără etajul al 13-lea (sau al 4 lea, în 

China) pe motiv că ar fi purtătoare 

de ghinion, numeroși indivizi 

dezvoltă mecanisme mai simple 

sau mai complicate prin care să se 

apere de necunoscut, de efectul 

moștenirilor genetice (care, spre 

deosebire de cele financiare, 

înseamnă doar patologii nedorite 

cu care nefericiții descendenți se 

procopsesc), de propriul destin. 

uperstițiosul nu caută și nici 

nu dorește demontarea 

argumentată a unor credințe 

care îl ajută să se autoiluzioneze 

privind rolul său în mersul lumii, 

fie la nivel macro în relațiile cu 
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alții/ceilalți, fie la nivel micro/indi-

vidual/personal cu sine. El are acea 

satisfacție pe care i-o conferă 

credința amăgitoare că știe cum să 

nu stârnească mânia acelor forțe pe 

care le presimte și le bănuiește, a 

căror superioritate o intuiește 

recunoscând, astfel, că ele sunt mai 

presus de el, puternice fără 

îndoială, nefaste de cele mai multe 

ori, dar nu fatale, nu iminente sau 

complet inaccesibile, ci, mai 

degrabă, „îmbunabile”, 

conciliabile, deschise la negocieri. 

Prin acțiunile sale, superstițiosul 

crede cu tărie că poate 

zădărnici/dejuca uneltirile malefi-

cului prin acțiuni și reacții față de 

obiectele neînsuflețite purtătoare 

de pericole. 

redulitatea de tip irațional 

care, de altfel, nu derivă din 

imaturitate sau din 

necunoaștere, pare să aibă 

beneficiile sale. Necesitatea 

viscerală a individului de a se 

înstăpâni pare să înceapă cu 

propria-i viață, cu mecanismele 

care să-i asigure propria fericire. El 

vrea ca hățurile fericirii sale să fie 

în propriile mâini, nu la mila 

                                                           
1 Mark Henderson, “Evolution keeps us 

superstitious. Now that’s lucky”, in The 

Times, London, September 5, 2006. 

hazardului ori a imprevizibilului. 

Într-o oarecare măsură, suntem 

convinși că avem dreptul la o 

fericire permanentă, așa că 

inventăm mecanisme naive de a 

contracara efectele unui rău care 

pândește/ne paște pentru a ne hrăni 

iluzia că fericirea sau măcar nerăul 

stă în mâinile noastre. În fapt, 

superstițiile denotă tocmai faptul că 

ne simțim realmente neputincioși 

într-un univers pe care nu-l 

stăpânim, pe care îl locuim, dar pe 

care nu (reușim să)-l strunim. 

intea este adaptată să 

raționeze intuitiv în 

legătură cu proprie-

tățile lumii.”1 Și, ca atare, orice 

încercare de a-i determina pe 

indivizi să renunțe la astfel de teorii 

ar fi fără noimă. Nici măcar 

tendințele raționaliste din 

societățile moderne nu au reușit să 

invalideze credințele. Bias-urile 

cognitive, identificate și definite în 

anii ‘70 de către Amos Tversky și 

Daniel Kahneman drept erori sau 

deviații de raționament în raport cu 

realitatea, care conduc la atitudini 

inexplicabile din punct de vedere 

logic sau care nu au la bază cauze 
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conștientizate, fapte obiective, au 

oferit o posibilă explicație pentru 

acest gen de comportamente. 

Tehnologizarea, dezvoltarea 

aproape agresivă a mijloacelor de 

informare și de comunicare nu au 

extirpat, nici măcar nu au 

funcționat ca paliative la asemenea 

distorsiuni de gândire (ca, de pildă, 

iluzia controlului asupra propriei 

existențe). Din contră, pe undeva, 

frustrările născute din conștienti-

zarea limitelor științei și tehnicii în 

medicină de pildă, le-au legitimat și 

mai puternic, dacă mai era nevoie, 

în mintea practicanților. 

Nu putem presupune decât că nici 

măcar un sistem perfect rațional de 

luare a deciziilor, bazat pe suma 

tuturor experiențelor din trecut, nu 

ne-ar scuti de evenimente 

neplăcute. Natura însăși nu 

funcționează cu statistici și  

precedente, ea are propriile reguli și 

legi. Iar natura umană nu poate fi 

altfel. „Reușim să supraviețuim 

aspectelor imprevizibile și 

incontrolabile ale vieții noastre 

evitând acele riscuri pe care le 

putem evita și găsind modalități de 

                                                           
2 Stuart A. Vyse, Believing in Magic: The 

Psychology of Superstition Updated 

Edition, 2014, p. 5. 

a face față celor pe care nu le putem 

evita.”2 

ici acumularea cunoș-

tințelor cuprinse în toate 

cărțile scrise vreodată în 

toate limbile pământului, adică un 

noian de informații năucitor de 

edificatoare pentru modul în care 

toate elementele universului se 

înlănțuie și funcționează, nu ar 

putea combate superstițiile care ar 

ocupa, probabil, exact același loc în 

viețile unora dintre noi. 

Cunoașterea sau necunoașterea nu 

alterează nevoia de a fi proprii 

noștri stăpâni și de a ne simți 

fericiți (ceea ce nu e totuna cu a fi 

fericiți). „Magia o găsim acolo 

unde întâmplarea, accidentalul și 

jocul emoțional dintre speranță și 

frică au o gamă largă și extinsă de 

manifestări. Nu găsim magie 

oriunde urmărirea este sigură, de 

încredere și bine controlată prin 

metode raționale și procese 

tehnologice. Mai mult, găsim 

magie acolo unde elementul de 

pericol este evident.”3 

3 Malinowski and the Work of Myth, 

Selected and Introduced by Ivan Strenski, 

Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey, [1992] 2014, p. 110. 
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