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Lorena Lupu, Dona Juana,
Prefaþã de Crinstian Mungiu,
Herg Benet Publishers, 2012, 264
de pagini

Spirit excentric, Lorena
Lupu este nãscutã în
anul 1978, absolventã a

U.N.A.T.C ºi actriþã, jurnalistã,
fostã colaboratoare a revistei Pla-
yboy. Autoare a volumelor Ron-
do Capriccioso, Bãtãuºu’ de
cîmpi ºi Hyde Park, Lorena Lupu
a publicat de curând Dona Jua-
na, un roman erotic ce încearcã
reconfigurarea clasicului mit al lui
Don Juan într-o manierã distinc-
tã faþã de varianta originalã, dife-
rit în ceea ce priveºte abordarea
temei (dupã cum spune ºi subti-
tlul cãrþii, Fals tratat de mitolo-
gie contemporanã), ai cãrei vec-
tori sunt orientaþi cãtre interior.
Dona Juana este, în acelaºi timp,
ºi un fel de analizã aproape meta-
fizicã a erotismului.

Lumea Donei Juana, cunoscu-
tã ºi ca Don Mucho Macho în
Club Bizzare, unde lucra ca tra-
vesti, este una a declasaþilor, o

fals tratat de erotism
lume în care iubirea ºi sentimen-
tele pure nu au nicio valoare,
unde sexul devine o marfã de
schimb ºi de prim consum. Aici
sexul persoanelor este incert: bi-
sexuali care trãiesc doar pentru a
oferi ºi a primi plãcere, într-o lume
unde dragostea este anulatã. Iar,
fiindcã slãbiciunea se plãteºte,
asistãm la o lipsã de actualizare a
iubirii, dupã cum se exprimã au-
toarea însãºi. Personajul princi-
pal este dona Juana, un nume
cumva ironic, „doña” în limba
spaniolã însemnând doamnã sau
cucoanã, iar „Juana” fiind un
nume comun, purtat, în speþã, de
femei aparþinând clasei de jos.
Un nume predestinat, dacã vreþi.
Dona Juana este, aºa cum spu-
nea Cezar, „bãrbatul tuturor fe-
meilor ºi femeia tuturor bãrbaþi-
lor” (p. 11), este tipul acela de
vânãtor vânat, care posedã ºi
este posedat, care trãieºte pen-
tru ºi prin plãcere, cãci plãcerea

poate fi regãsitã în tot ceea ce se
aflã în jurul nostru. Este un per-
sonaj de o francheþe usturãtoa-
re, reconstruit din temelii, deoa-
rece, în final, se demonstreazã cã
ºi aceste scursuri ale societãþii
manifestã resturi de sentimente:
„Dar acum existã, totuºi, un port
la care mã întorc: prietenia noas-
trã. [...] Cert e cã noi nu mai sun-
tem niºte angajaþi aleºi la nime-
realã, ci o micã familie care ar pu-
tea supravieþui chiar ºi pe Tita-
nic.” (p. 249)

În romanul Lorenei Lupu se
vorbeºte despre soarta femeilor,
maltratate din punct de vedere
intelectual ºi spiritual, fiindcã nu
au o educaþie adecvatã. Aici fe-
meile sunt tratate ca un soi de
sclave sau jucãrii sexuale, de care
bãrbaþii au nevoie ca sã fie satis-
fãcuþi fãrã a oferi nimic în schimb.
Ele sunt un fel de curtezane in-
voluate, deoarece, pe vremuri,
pentru a fi o curtezanã, pe lângã

a mânui cu dibãcie arta dragos-
tei, trebuia sã dispui ºi de o pale-
tã largã de cunoºtinþe din toate
domeniile, lucru care nu mai este
valabil în cazul „curtezanelor
moderne”. Consum de droguri,
de alcool ºi sex – iatã o imagine

evocativã a societãþii contempo-
rane.

Scris ca urmare a pierderii unui
pariu, dupã cum i-a mãrturisit
Lorena Lupu regizorului Cristian
Mungiu, care este ºi cel ce s-a
îndeletnicit cu redactarea unei
prefeþe a acestei cãrþi, romanul
„se scaldã” în exprimãri argotice,
într-un limbaj puþin îngrijit, în care
îºi fac loc cuvinte licenþioase, in-
vective sau vorbe injurioase. Ti-
tlurile capitolelor sunt reprezen-
tate de melodii ale unor artiºti
celebri, din epoci diferite, cum ar
fi Elvis Presley, Nat King Cole,
Duran Duran, The Beatles, Don-
na Summer, Prince, Ella Fitzgerald,
însã ºi Justin Timberlake, Meta-
llica, Celine Dion, U2 etc., fapt ce
dovedeºte caracterul cotidian al
întâmplãrilor descrise în roman,
precum ºi aspectul uºor previzi-
bil al acestora. Firul narativ al ro-
manului nu descrie un caz singu-
lar, sunt lucruri care se petrec în
fiecare zi, sub nasul nostru.

nnnnn Roxana Ilie

Profesorul clujean Sandu
Frunzã a publicat în Ger-
mania o carte ce are re-

zonanþe confirmative semnifica-
tive (Ethical Communication
and Social Responsability, Sa-
arbrucken: Lambert Academic
Publisher. 2013): a fost deja re-
cenzatã ºi citatã. Tematica cen-
tralã a volumului este una de eti-
cã. Perspectiva de abordare este
de orientare comunicaþionalã, iar
orientarea axiologicã este una de
responsabilitate socialã. În fond,
se desprinde generic, comunica-
rea eticã are obligaþii majore faþã
de responsabilitatea socialã. Îna-
inte de toate, se aratã, etica este
un comportament practic indivi-
dual. Clarificarea fundamentalã
cea mai valoroasã a studiului, la
acest aspect se referã. Orice eti-
cã este o eticã a persoanei întâi
ºi constã în acþiune mutualã, res-
ponsabilã, în recunoaºterea ce-
luilalt, în respectul reciproc ºi în
promovarea demnitãþii umane:  „a
fi etic, precizeazã Sandu Frunzã,
înseamnã a fi o fiinþã relaþionalã
ce acþioneazã potrivit eticii comu-
nitãþii din care face parte ºi care
pune în permanenþã în miºcare
mecanisme ale reciprocitãþii în
ceea ce priveºte respectul ºi re-
cunoaºterea demnitãþii ºi valorii
celuilalt”. Standardul fiinþei etice
are deci 3 criterii: criteriul relaþio-
nal-comunicaþional (fiinþã relaþi-
onalã), criteriul acþional al tradi-

Sandu Frunzã: subiectul etic social,
comunicare eticã ºi responsabilitate socialã

þiei (acþiunea potrivit eticii comu-
nitãþii) ºi criteriul regulii de aur a
reciprocitãþii (respectul, recu-
noaºterea demnitãþii ºi valorii tre-
buie sã fie mutuale)

Din nucleul ideatic etic al cer-
cetãrii iradiazã o problematicã ce
se pune în dezbatere pe 3 coor-
donate ce constituie, totodatã,
cele 3 pãrþi ale cãrþii: I. Comuni-
care ºi deontologie; II. Etica rela-
þiilor publice. Douã perspective
de eticã; III. Responsabilitatea
socialã, a organizaþiilor. Deonto-
logia, relaþiile publice ºi organi-
zaþiile sunt locuri ale socialului.
Deontologia este o eticã profesi-
onalã socialã. Relaþiile publice se
constituie ca interacþiuni sociale
ale instituþiilor cu mediul social
intern ºi cu publicul extern. Or-
ganizaþiile sunt construcþii socia-
le acreditate, formal sau informal.
În orice caz, toate acestea fac
parte din zona socialului. Sandu
Frunzã investigheazã conduita
subiectului etic individual în cele
trei câmpuri ale socialului. Din
interacþiunea-tranzacþionarea ce
se produce între subiectul etic
standard ºi elementele active ale
socialului rezultã necesitatea pãs-
trãrii standardului individual in-
tern ºi consolidarea luii pe douã
direcþii: comunicarea eticã ºi res-
ponsabilitatea socialã. Fiinþa
umanã are deci douã coordonate
etice: coordonata individualã ( pe
care se situeazã fiinþa eticã) ºi
coordonata socialã (pe care se
înscrie fiinþa socialã, când zicem
noi, devine actor etic). Actorul
social etic este o subiectivitate
eticã modelatã de imperativele
comunicãrii etice ºi responsabi-
litãþii sociale. Aceste actor este
cel care construieºte binele pu-
blic. Etica internã nu se poate
translata maximal în plan public.
În afara de ceea ce gândeºte cã
trebuie sã facã în spaþiul social,
subiectul etic, în plus, gândeºte
ºi ce „trebuie” sã facã în plan
personal. Adicã etica individua-
lã este mai extinsã decât etica
socialã. Etica socialã ar fi, prin
urmare, o eticã minimalã.

Aºa cum Sandu Frunzã preci-

zeazã anterior, în articolul „Mini-
mal Ethics and the New Configu-
ration of the Public Space” (Jour-
nal for the Study of Religions and
Ideologies, 32/2013,3-17), în con-
textul actual „societatea noastrã
se bazeazã pe ceea ce Lipovet-
sky numeºte eticã minimã.” În
raport cu constatarea cã se trã-
ieºte la „intersecþia a douã tipuri
de discurs: unul ce proclamã de-
cadenþa moralã ºi altul ce vorbeº-
te despre renaºterea moralitãþii”,
în carte se militeazã pentru o eti-
cã socialã minimalã care i) sã se-
curizeze funcþionarea mecanis-
mului social ºi ii) sã asigure în

mod responsabil pe cale deonto-
logicã ºi administrativã binele
public. Subiectul etic responsa-
bilizat devine un actor etic social:
el ia parte la constituirea semnifi-
caþiilor sociale, contribuie la
schimbarea mentalitãþilor ºi rea-
lizeazã inovarea practicilor socia-
le. Un astfel de actor etic social,
bine ancorat în etica deontologi-
cã, este de dorit în domeniul rela-
þiilor publice. El este cel care face
ca relaþiile publice sã devinã
structuri  „de mediere între orga-
nizaþii ºi publicul lor”.

Fundamentatã pe o ideaticã
solidã, bine întemeiatã argumen-

tativ ºi scrisã coerent, cartea lui
Sandu Frunzã este o contribuþie
semnificativã la design-ul ºi pro-
movarea unei morale minime a
comunicãrii etice ºi a responsa-
bilitãþii sociale. Din aceastã per-
spectivã, ea se impune consultã-
rii de studenþi, masteranzi ºi doc-
toranzi din domenii precum eti-
cã, relaþii publice ºi studii admi-
nistrative. Însã, fãrã a exagera,
este utilã oricãrui spirit cultivat
care vrea sã ºtie ce se întâmplã în
etica societãþii în care trãieºte.

nnnnn ªtefan Vlãduþescu

Din expoziþia „Metadecorativul”


