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Despre seducþia comunicãrii

Cartea lui Sandu Frunzã, Comunicare simbolicã ºi seducþie, este o reluare ºi o aprofundare a studiilor sale
despre seducþia comunicãrii, comportamentul ritualic ºi religie, studii publicate în ultimii ani în reviste de specialitate. Sandu Frunzã ne vorbeºte în
aceastã carte, simbolic ºi seducãtor, atât
despre posibilitãþile regenerãrii ºi restaurãrii dimensiunii simbolice a culturii de masã din societatea de consum,
cât ºi despre premizele unei realitãþi
construitã prin comunicare pentru omul care nu mai este persoanã sau subiect, ci individ consumator. Acest consumator, care nu se mai lasã construit
sau convins de sisteme unice ºi absolute, poate fi sedus sã-ºi recupereze
structurile simbolice ale gândirii într-o
societate secularizatã în care deþinãtoarea sacrului, respectiv a informaþiei,
sunt mass-media.
Într-un discurs restaurator, care
face vizibile atât înclinaþiile poetice cât
ºi formaþia filosoficã a autorului, aflãm
cã dialectica sacru-profan este funcþionalã în religiozitatea postmodernã în
forme pe care le teoretizeazã o filosofie
a comunicãrii generalizate. Aceastã filosofie mizeazã pe faptul cã suntem situa-

þi într-o ontologie a suprafeþei semnificante care face ca lumea sã fie un
imens text, iar adevãrul o semnificaþie
de interpretat ºi de negociat. ªi mai
aflãm cã nicio eshatologie nu este posibilã fãrã soteriologie ºi nicio apocalipsã
nu e posibilã fãrã parusie, întrucât existã în om structuri ireductibile care-l
fac „sã gândeascã sãlbatic”, adicã simbolic ºi mitic. Prin urmare, oricât de
convinºi ar fi cei care anunþã iminenþa
unui sfârºit al religiei, al filosofiei ºi
chiar al comunicãrii, în fapt fiecare
eshaton este doar semnul înspre altceva, iar acel „ceva” ni-l fac vizibil în „societatea transparentã”, societate de massmedia, profesioniºtii comunicãrii.
Cartea este structuratã în cinci capitole, pe parcursul cãrora autorul, ºi el
un profesionist al comunicãrii, ne descoperã faptul simplu cã lumea este o
suprafaþã semnificantã care ne provoacã sã o interpretãm la un nivel care
depãºeºte raþionalitatea discursivã.
Astfel, situat permanent într-o situaþie
de interpretare ºi de comunicare, omul
actual este un „om relaþional” care recupereazã, adesea inconºtient, mituri, ritualuri ºi simboluri vizibile îndeosebi
în comunicarea mediaticã ºi în cea
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politicã. Sandu Frunzã urmãreºte sã
restituie comunicãrii dimensiunea simbolicã, dar ºi sã instituie seducþia ca
practicã existenþialã a comunicãrii.
Semnalãm faptul cã pe tot parcursul lucrãrii seducþia urmeazã principiul
dialecticii sacru profan, astfel încât
apare diferenþa dintre seducþia în plan
vertical, ca transport simbolic între
lumi separate ºi seducþia orizontalã, a
suprafeþei semnificante, care funcþioneazã în textura cãrþii asemeni unei
„plase de siguranþã” aruncatã peste fiecare capitol, astfel încât „ochiurile” sale
sunt vizibile pornind de la relaþia titluconþinut, trecând prin referinþele bibliografice care fac subtil (dar îndreptãþit)
publicitate autorilor invocaþi: Aurel
Codoban, Mihai Coman, Moshe Idel,
Dorina Tudor, Vasile Dîncu, Nicu Gavriluþã; prin exemplele alese din massmedia, din politicã ºi din imaginarul
publicitar ºi, apoi, prin finalul fiecãrui
capitol care „în loc de concluzii” propune deschideri, invitaþii, interpretãri ale
noilor forme de religiozitate care ne
„pândesc” din cotidian.
Cum construieºte comunicarea
realitatea? Sandu Frunzã rãspunde la
aceastã întrebare atât din perspectiva
filosofiei ºi antropologiei mass-media
cât ºi din perspectiva specialistului în
comunicare. În primele douã capitole
autorul aratã cã întrucât experienþa
religioasã a societãþii consumiste
actuale este a sacrului care se manifestã
camuflat în cotidianul profan, rolul
filosofului este acela de a media între
temeiuri ºi simulacre pentru a face trecerea de la cunoaºtere la comunicare
printr-o operaþie de deconstruire a realitãþilor unice ºi absolute, urmatã de
reconstrucþia unor lumi alternative
care experimenteazã forme diverse ale
sacrului. În acest sens, reperul de neocolit este Aurel Codoban, restaurator
de mesaje simbolice ºi formator de mesageri, care propune un model de filo-
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sofie ce recupereazã raþionalitatea semnificantã, perspectiva adevãrului ca interpretare ºi metafora lumii ca text
criptic pentru a vorbi despre absenþaprezenþã a fiinþei ºi despre tãcerea
divinitãþii. Concluziile lui Codoban,
aprofundate de autor, susþin cã, din
perspectiva transcendenþei slabe ºi a
suprafeþei semnificante, lumea e
reconstruitã în cultura de masã, iar
mass-media sunt instrumentul de construcþie simbolicã a realitãþii. Mai mult,
comunicarea devine seducþie pentru
cã are loc în iminenþa sacrului camuflat, a prezenþei semnificaþiilor, simbolurilor, sensurilor care sunt acolo ºi cer
o reorientare a privirii, de aceea în era
comunicãrii generalizate „filosofia trebuie utilizatã ca metodologie ºi eticã a
comunicãrii, a semnificãrii ºi interpretãrii”.
Menþionãm cã este importantã, în
contextul trecerii spre analiza antropologicã a mass-media, sublinierea autorului referitoare la trecerea de la gândirea (ºi implicit seducþia) verticalã, la seducþia orizontalã, „ca principiu de formare a maselor în care indivizii construiesc o lume ºi o oferã ca alternativã
celorlalþi”. Dialogul alteritãþilor, al întâlnirilor cotidiene în iminenþa sacrului,
duce spre construirea unui nou tip de
identitate, personalã ºi profesionalã, ºi
a unui nou tip de eticã, mai ales profesionalã. Aceste construcþii reies din
analiza universului mediatic în care se
dezvoltã cultura de masã, aici sunt
menþionate analizele antropologice
realizate de Mihai Coman care dezvãluie faptul cã omul postmodern „gândeºte sãlbatic” întrucât sacrul nu dispare, ci se ascunde, iar experienþa sa religioasã este mediatã ºi construitã de
mass-media. Dovadã este discursul
mediatic impregnat de structuri mitice, simbolice, ritualice. Prin urmare,
Sandu Frunzã ne avertizeazã cã massmedia sunt responsabile de elaborarea

politicilor de construcþie simbolicã a
realitãþii ºi a identitãþii la nivelul culturii
de masã ºi a culturii profesionale.
Un rol aparte în economia seductivã a cãrþii considerãm cã-l are capitolul referitor la Comunicarea politicã
ºi spaþiul median al experienþei religioase ,în care autorul prezintã schema
comunicãrii sacrului pe care o face vizibilã analiza relaþiei dintre religie –
media – politicã: sacrul este sursa care
emite semnificaþii, structurile mitice,
simbolice, ritualice sunt canalul de comunicare, iar receptorul este structura
conºtiinþei care-i dã posibilitatea de a
percepe, asuma ºi formula un rãspuns.
Spaþiul median al experienþei religioase, al întâlnirii transcendent-imanent, devine în modernitate spaþiul public în care se exercitã politica, noua
formã de religiozitate în care sacrul
emite camuflat semnificaþiile, iar imaginarul modern, încã structurat mitic,
capteazã aceste semnificaþii camuflate.
Canalul de comunicare în spaþiul public sunt mass-media devenite spaþiu mediatic ca depozitar al resurselor simbolice. Exemple în acest sens sunt ritualizarea spaþiului public, luptele politice
cu ecouri mitice sau liderul cu proprietãþi soteriologice. Prin respectiva
analogie dintre spaþiul median al experienþei religioase ºi spaþiul mediatic al
comunicãrii publice, Sandu Frunzã
aratã cã ºi comunicarea politicã e construitã ºi mediatã de simboluri, mituri ºi
ritualuri.
Finalul cãrþii, parþial aplicat pentru
cã reia figuri simbolice din imaginarul
mitic al publicitãþii politice ºi electorale
din România, este un final deschis, care

ne provoacã sã privim comunicarea
prin logica semnificaþiilor pentru a descoperi seducþia ca antidot al consumerismului. În publicitate, în particular în publicitatea politicã, devine evident cã seducþia camuflatã a sacrului
este atât o cale de a ieºi din ordinarul
cotidian cât ºi un mijloc de a construi,
alãturi de manipulare ºi ideologie, o
realitate în care îºi fac loc noi forme de
religiozitate, toate creaþii ale culturii de
masã dominatã de reprezentãri care
trimit spre structuri din imaginarul
colectiv. Autorul invitã profesioniºtii
comunicãrii, prin toate analizele, interpretãrile ºi exemplificãrile din carte, sã
recupereze aceste structuri simbolice
fãcând apel la ele mediat, în formã
mediaticã, nu direct pentru ca acestea
sã rãmânã totuºi camuflate ºi, implicit,
seducãtoare.
Textul propus de Sandu Frunzã
rezistã atât criticilor culturii de masã
din era „videosferei”, culturã a reciclãrii
care se adreseazã unor consumatori
masificaþi, seduºi doar la nivel superficial ºi obiectual, cât ºi criticii comunicãrii prin mass-media consideratã a fi
doar transmisie care produce în fapt
non-cumunicare pentru cã transformã
omul în ecran, iar instantaneitatea
dizolvã interlocutorii (Jean Baudrillard).
Rezistenþa ºi puterea textului vine din
subtilitatea ºi mãiestria autorului de a
ne face „sã vedem” faptul simplu cã
omul este o fiinþã intermediarã, medianã, care e obligatã sã comunice
întrucât ceva se manifestã ascunzânduse ºi acel ceva tace ºi ne obligã sã-l exprimãm ºi sã-l comunicãm camuflat în
structuri simbolice.
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