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Cartea „Despre frica de necunoscut” este tratată din perspectiva multitudinii
de roluri ale autoarei Speranţa Farca, cele de psihanalist specializat în relaţia
mamă-copil, de pedagog, de cercetător în ştiinţele educaţiei, de cadru didactic
universitar şi, nu în ultimul rând, din perspectiva rolului de mamă. Ca şi în
publicaţiile precedente, autoarea a reuşit să abordeze aspecte relevante
asupra cărora părinţii, psihologii, educatorii, consilierii şcolari şi chiar medicii
pot reflecta atunci când se confruntă cu probleme frecvente sau mai puţin
frecvente întâlnite atât în dezvoltarea copilului, cât şi în propria dezvoltare.

Cartea „Despre frica de necunoscut” este prima dintr-o serie care tratează
subiectul fricii de necunoscut. Cel de-al doilea volum al seriei, „Leacuri pentru
frica de necunoscut”, analizează şi dezvăluie diferite cauze ale fricilor, precum
şi posibile mecanisme de apărare. Cele două cărţi se completează una pe
cealaltă, dacă prima identifică şi explică diferite tipuri de frici, cea de-a doua
carte oferă cititorilor explicaţii şi soluţii pentru toate aceste frici.

Principala temă a cărţii „Despre frica de necunoscut” este, aşa cum se
subînţelege din titlu, necunoscutul şi teama de acesta, unul dintre factorii
care pot influenţa dezvoltarea şi evoluţia copilului. Încă din primele pagini
ale cărţii sunt prezentate principalele teme care urmează a fi dezvoltate
astfel încât să ajute cititorii să înţeleagă de ce uneori se simt „nesiguri şi
agresivi, intoleranţi şi rigizi”, care este sensul etichetării, ce îi face să devină
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prevăzători, să râdă în hohote, să se joace sau să-şi dezvolte simţul umorului.
Din cele cinci capitole ale acesteia, Cum apare spaima de necunoscut,
Mama şi necunoscutul, Cine este necunoscutul, Simbolicul – construcţie
generată de spaima de necunoscut, Mecanisme de apărare specifice
spaimei de necunoscut, aflăm că este în regulă să avem temeri, scăpări
sau să greşim; că un părinte/ copil nu trebuie să fie perfect sau să corespundă
anumitor tipare prestabilite (de exemplu, Patul lui Procust, „Pare mai simplu
să găsim o sursă autorizată care să ne ajute să nu mai bâjbâim în decizii,
care să ne dea iluzia siguranţei. Dar o sursă externă nu are cum să ni se
potrivească total. Riscul este ca tocmai astfel să instalăm, fără voie, un pat
al lui Procust după care să ne ghidăm.” pag. 30). Cartea ne provoacă să
conştientizăm şi să înţelegem mai bine propriile frici, să ne acceptăm
neputinţele şi defectele pentru a putea deveni mai toleranţi faţă de noi înşine
şi, implicit faţă de ceilalţi. De asemenea, prin intermediul cărţii, autoarea
atrage din nou atenţia asupra importanţei creării unui mediu asigurator nu
numai pentru nou născuţi, ci şi pentru adolescenţi, care să le permită să se
dezvolte, să evolueze, să se descopere. Astfel, teama de necunoscut este
prezentată ca o etapă firească, „naturală” a dezvoltării noastre, ca o modalitate
prin care ne putem înţelege „pe noi la diferite vârste şi putem să le fim
alături copiilor noştri mici şi adolescenţi”.

Laitmotivul lucrărilor sale este regăsit şi în cartea de faţă. Astfel, mama este
prezentată ca ,,principalul intermediar între lume, necunoscut şi copil.”
Aceasta însoţeşte copilul şi îl ajută, prin exemplul personal să se dezvolte
emoţional. Alături de mama sa, copilul învaţă despre consecvenţă - mama
cunoscută şi anticipabilă îl face pe copil să se simtă în siguranţă să exploreze
şi să fie curios faţă de lumea din exterior. „O mamă consecventă nu se lasă
descifrată doar pe sine, ea îşi ajută copilul să înţeleagă lumea din jur. Dacă îi
explică emoţional lumea, aceasta îi devine inteligibilă copilului.” (pag. 21).
Învaţă despre consistenţă, mama fiind cea care are aptitudinea de a
răspunde „grabnic şi adecvat trebuinţelor” copilului, „de a distinge între nevoile
şi dorinţele” acestuia.

O altă învăţătură primită de copil de la mama sa este despre flexibilitate,
înţeleasă ca abilitatea mamei de a „vibra afectiv adecvat cu mediul din jur,
cu nevoile copilului şi cu ale sale.” (pag. 24). Speranţa Farca atrage atenţia
asupra importanţei adaptării mamei la fiecare situaţie în parte, a urmării
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instinctelor proprii, în defavoarea abordării perceptelor „experţ ilor
momentului” în materie de parenting. Lecturarea cărţii ne face să ne
conştientizăm propriile limite şi, mai important, să înţelegem că aceste limite
sunt fireşti şi că rolul de mamă/ părinte nu presupune să faci totul perfect,
fără de greşeală. Ajungem, astfel, la următoarea învăţătură, cea despre
responsabilitate. În percepţia autoarei, doar o mamă relaxată „poate fi
capabilă să-şi asume responsabilitatea maternităţii, care presupune dedicare
în condiţii de libertate” (pag. 25). Relaxarea nu este înţeleasă ca neimplicare
sau dezinteres, ci ca o împăcare a mamei cu deciziile luate în privinţa ocrotirii
şi îngrijirii copilului, ca o eliberare de vinovăţie.

Tot alături de mama sa, copilul învaţă despre disponibilitate, despre
acceptarea şi despre primirea de sprijin, indiferent de context. „Copilul are
nevoie să-i fim alături şi atunci când nu înţelegem ce e cu el. Când nu-l
aprobăm şi când suntem nesigure şi nelămurite.” (pag. 28). Nu în ultimul
rând, încrederea „se învaţă” tot prin intermediul acţiunilor şi atitudinilor
mamei.

Şi în cartea de faţă, autoarea atrage atenţia asupra unor hibe împământenite
ale şcolii, „Şcoala nu are răbdare cu copiii, grăbeşte procesul de cunoaştere,
iar pentru a-i spori eficienţa, apelează la concentrare. Concentrarea însoţită
de pasiune necesită mult timp şi dedicare, iar teama este un instrument la
îndemână pentru focusare.” (pag. 76), propunând, totodată o abordare
adaptată nevoilor fiecărui copil în parte în cazul tuturor situaţiilor ivite: „Deci
e simplu, e suficient ca şcoala să fie un mediu sigur, în care oamenii să poată
experimenta curioşi şi curajoşi. Să eliminăm frica de greşeală, de batjocura
celorlalţi, de abuzuri de tot felul. Într-un astfel de mediu, nimeni nu este mai
bun decât altul căci fiecare este preocupat să-şi descopere şi să-şi dezvolte
propriile abilităţi. De succesul cuiva ar trebui să se bucure toată lumea,
fiindcă orice descoperire ne ajută pe toţi.” (pag. 80).

Este interesant modul în care necunoscutul este analizat ca neştiinţă, ca tot
ceea ce este în afara corpului propriu sau ca noi înşine, în diferite etape ale
dezvoltării umane (copilărie, adolescenţă), când toate schimbările din noi şi
din jur ne transformă. În cel de-al treilea capitol al cărţii, autoarea încearcă
să identifice „necunoscutul”, să-l aducă mai aproape de cititor sau să-l
determine pe acesta să-şi identifice propriile necunoscute. Doar identificarea
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necunoscutului poate duce la identificarea măsurilor care să ne ajute să
facem faţă spaimelor, asigurându-ne, astfel, un demers terapeutic. Acest
demers autoanalitic este foarte bine evidenţiat/ surprins în ideea: ,,Străinul
este necunoscutul din jurul nostru, dar mai ales ceea ce nu acceptăm la noi.
Aproapele nostru este chiar străinul care ne oglindeşte. Relaţia pe care o
stabilim cu acesta arată felul în care ne raportăm la noi înşine.” (pag. 262).
Sunt prezentate soluţii, explicaţii şi exemple ale modurilor în care diferite
categorii de persoane gestionează sau îşi înfruntă fricile de necunoscut în
viaţa lor de zi cu zi. Astfel, ultimul capitol al acestei cărţi este o anticipare a
cărţii „Leacuri pentru frica de necunoscut”, în care autoarea „explică” fricile
pe înţelesul cititorului, înţelegerea acestora fiind necesară în vederea unei
mai bune cunoaşteri de sine şi a consolidării relaţiilor sociale.

Cartea clarifică cititorului diferite stări sau reacţii personale, îl ajută să se
înţeleagă mai bine pe sine şi pe ceilalţi. În paginile acesteia, autoarea îndrumă,
oferă exemple, descrie tehnici şi metode operaţionale, făcând constant şi
firesc trecerea de la abordarea teoretică la cea practică pentru o mai bună
înţelegere a diferitelor probleme sau soluţii prezentate. Aşa cum ne-a obişnuit
în publicaţiile sale, Speranţa Farca ajută cititorul să înţeleagă mai bine
subiectele abordate prin intermediul unor exemple relevante extrase din
poveşti, basme, nuvele, mituri sau legende, dar şi prin exemple personale
sau profesionale. Nu în ultimul rând, nu putem să nu admirăm uşurinţa cu
care autoarea trece de la un subiect la altul şi mai ales firul narativ cursiv.
Astfel, subiectele „curg” firesc şi natural, precum o poveste, făcând lectura
uşoară, plăcută şi mai ales revelatoare.
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