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 Un reenactment
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 Revista Pulă, a fost publicată pe 1 octombrie 
1931 de către Gherasim Luca, Paul Păun, S. Perahim și 
Aureliu Baranga, cu toții elevi de liceu, într-un tiraj de 
13 exemplare. Subintitulată „Revistă de pulă modernă. 
Organ universal”, revista conținea un poem de Aure-
liu Baranga, Femeia care se încalecă normal (p. 2), o 
epigramă de Paul Păun despre blenoragie (pp. 2-3) 
și răspunsul revistei la această epigramă, intitulat În 
atenția poetului român Paul Păun care a luat un scula-
ment ca un balaur (p. 3), sub el, un desen de S. Perahim 
care schițează „povestea unei fecioare care face pe 
nebuna” (p. 3), urma apoi un poem ceva mai lung sem-
nat de Gherasim Luca, Pe munte cu popi și cu curve (pp. 
4-5), iar alături, tipărit perpendicular pe textul lui Luca, 
poezia Strada fără nume sau Casa nr. 4 a lui Paul Păun 
(p. 5). Pe colțul din dreapta sus a paginii 4, o fotografie 
reprezentând două nuduri masculine. Dedesubt, „Re-
dactorii șefi ai revistei «PULA» la lucru”. 

 Din întregul tiraj de 13 exemplare, unul a ajuns 
la Sașa Pană, iar altul la ministrul Nicolae Iorga, cu 
dedicația „Tu ai? N-ai”. Iorga pune mâna pe telefon, îi 
reclamă la Prefectura Poliției Capitalei cât și la Parchetul 
Ilfov pentru „conținut pornografic”, iar artiștii ajung la 
tribunal, după care în închisoarea Văcărești, de unde 
sunt amnistiați peste câteva zile1. Peste un timp, zia-
rul Curentul prezenta „un scandalos atentat la bunele 
moravuri”: „Câțiva literați adolescenți tipăresc o revistă 
scabroasă și o trimit pe la casele oamenilor. Sunt câteva 
zile de când, atât Prefectura Poliției Capitalei, cât și Par-
chetul de Ilfov au primit reclamațiuni din partea unor 
personalități ale vieții noastre publice care se plângeau 
că poșta le aduce de la o vreme publicațiuni obscene. 
D. profesor N. Iorga preciza în reclamația d-sale că ceea 
ce l-a scandalizat mai mult a fost o publicație primită 
chiar acum două zile, care avea drept titlu un Phalus, 
iar titulatura, de-a dreptul în limbaj popular. (Pe care, 
bineînțeles, n-o putem transcrie aici). Publicațiunea 
aceasta … își luase sarcina de a spune lucrurilor «pe 
nume» – adică totul, pe șleau, fără rușine.”, după 
care „Inspectorul V. Parisianu, șeful poliției sociale a 
Capitalei începând cercetările de rigoare, a operat în 
cursul zilei de eri o descindere la tipografiile suspecte. 
La tipografia «Steaua» [de fapt, «Steaua Artei», acolo 

1	 Informații	spicuite	din	Caietele	„Ion	Vinea”,	su-
pliment	al	revistei	Aldebaran,	nr.	2-4,	1996,	p.	60	și	mai	
departe.

unde se tipărea Alge și unu – n.m.] din bulevardul Ma-
ria, proprietatea lui David Bercovici, descinderea a fost 
revelatoare: autorii «Phalus»-ului au fost prinși tocmai 
când făceau corectura ultimului număr al porcoasei 
publicațiuni. Au fost ridicați cu «toptanul», transportați 
la poliție, de unde au fost înaintați Parchetului Ilfov.”, 
prin urmare „D. Jude-instructor Oprescu fiind delegat 
cu anchetarea cazului a emis împotriva indivizilor de 
mai sus mandate de arestare pentru atentat la bunele 
moravuri. Ei au fost trimiși la Văcărești.”2.

 Într-un comentariu de pe Facebook, Candida-
tul la Președinție (coregraful Florin Flueraș) spunea: 
„Ăsta mi s-a părut un gest performativ, am putea 
încerca un re-enactment astăzi, cui să-i trimitem «pula» 
contemporană?”. Au încercat tot ei încă două re-enact-
menturi, unul pe 7 februarie 1932, când au scos revista 
Muci, sub titulatura căreia scria „Pentru că nu purtăm 
fuduliile în tabacheră ne intitulăm Grupul Mucoșilor” și 
care a fost tipărită pentru a celebra expoziția de pictură 
a lui Perahim ce avea loc în aceeași perioadă; și altul, în 
1933, cu ocazia unei serii noi a revistei Alge, când i-au 
trimis iarăși un exemplar lui Iorga cu dedicația: „Marelui 
nostru Profesor Nicolae Iorga”3.

 Însă tocmai cu asta scopul publicării acestei 
reviste a fost atins. Căci nu din lipsă de spațiu pen-
tru a-și exhiba arta au scos patru artiști publicația, ci, 
bineînțeles, pentru scurtcircuitarea sistemului artistic, 
care, la rândul său, produce astfel un scurtcircuit în lanț 
în cel economic și politic. Economic, pentru că era un 
produs cultural care se sustrăgea circuitului clasic al 
capitalului și surplusului sau plusvalorii, deși vehicula și 
propunea spre consum alte valori; și politic, pentru că 
problematiza, încă o dată, după arestările repetate ale 
poetului Geo Bogza, funcția socială a forțelor de ordine 
și a mijloacelor de comunicare în masă. O promptitu-
dine fără precedent determinase Ministerul de Interne 
să ia atitudine, când, astăzi știm, corupția, dezvoltarea 
defectuoasă a economiei, în tandem cu un analfabetism 
rural extins, ar fi reclamat o promptitudine cel puțin la 
fel de precisă din partea autorităților regale.

2	 Reprodus	în	Nicolae	Tzone,	Geo	Bogza,	între	
Poezie	și	Pușcărie	(IV),	studiu	publicat	în	revista	Timpul,	
rubrica	„Restituiri”,	iulie-august,	2006.
3	 v.	Sesto	Pals,	Autobiografie,	publicat	în	antologia	
Sesto	Pals,	Omul	ciudat,	ediție	revizuită,	Prefața	Nicolae	
Țone,	Editura	Paideia,	[București],	[2003],	pp.	261-262.



Moartea Obscenității

Florin Flueraș

Pe la începutul anilor 30 revista Pula a declanșat un mare scan-
dal - un adevărat atentat la bunele moravuri ale “Micului Paris” 
interbelic. Oare ce relevanță ar mai avea așa ceva azi? S-ar mai 
putea actualiza un astfel de gest? Mai e posibil de produs ceva 
cu un efect asemănător în prezent?

Acum câțiva ani a circulat în mass media și social media un fil-
mulet cu câțiva parlamentari români ce vizionau imagini porno 
în timpul unei sesiuni parlamentare. Știrea a fost amuzantă dar 
nu tocmai un scandal. Până acum ceva timp se vorbea peste tot 
în presă despre Berlusconi și celebrele lui orgii Bunga-Bunga. 
Însă tot așa, tonul era mai degrabă unul de amuzament, nici 
vorbă de mare scandal moral, din contră, se pare că aceste 
știri nu au făcut decât să-i aducă o oarecare simpatie în rândul 
cetățenilor altfel în general scârbiți de politicile acestuia. În 
anii 90 lucrurile încă mai stăteau puțin altfel, după cum ne 
demonstrează cazul lui Bill Clinton, un președinte încă mai 
putea fi nevoit să demisioneze din cauza unui scandal moral-
sexual. Acum această demitere e percepută mai degrabă ca o 
eroare ce-i aduce în general un plus de simpatie lui Bill Clinton, 
cel puțin din partea democraților.

S-au schimbat multe lucruri și față de anii 90 până în prezent 
în ce privește percepția asupra obscenității dar cu anii 30 chiar 
nu mai există nici o legătură. Într-o perioadă în care politica și 
politicienii sunt tot mai mult asociate cu Bunga-Bunga, o revistă 
de gen “Pula” ar arăta ca ceva foarte cuminte și inofensiv. Pare 
cu adevărat imposibil de conceput un text, o fotografie sau 
obiect pe care să-l trimiți unui politician și care să aibă o forță 
contestatară sau subversivă asemănătoare cu cea pe care a 
avut-o trimiterea revistei Pula la unii politicieni ai vremii.

Hito Steyerl a remarcat cum în ultimii 30-40 de ani s-a pet-
recut o transformare radicală a modului în care puterea 
funcționează. Exemplul dat de ea e cum în anul 1976 filmul In 
the Realm of the Senses a fost cenzurat peste tot și cum între 
timp s-a trecut from the repressed „realm of the senses“ to the 
hegemonial „Empire of senses“. Un Imperiu al simțurilor ce 
nu mai e excepția ce trebuie cenzurată și reprimată ci norma 
contemporană a percepției.(1)

Vremurile s-au schimbat, acum comanda e să te exprimi și 
pare că aproape totul e permis. Vechea morală nu prea mai 
are importanță. Foucault, Deleuze, Guattari și mulți alții au 
teoretizat aceste importante schimbări din ultimii ani. În 
societățile disciplinare puterea acționează prin intermediul 
instituțiilor (familia, școala, fabrica, spitalul...) care structurează 
personalitățile. Controlul funcționează printr-o strictă supra-
veghere, e bazat pe o puternică cenzură a informațiilor care 
contravin discursului dominant și pe o disciplinare a corpului, 
inclusiv pe o strictă reglementare a sexualității. În schimb noua 
economie are nevoie de o cu totul altfel de subiectivitate decât 
cea rigidă și fixă, acum trebuie să fi flexibil, să te exprimi, să 
fi creativ și “liber”. Așa că noile forme de control nu se mai 

pot baza pe o disciplinare strictă a corpului și a minții ci pe o 
modulare mai mult sau mai puțin subtilă a formelor pe care le 
poate lua noua subiectivitate mult mai “liberă” și mai flexibilă. 
Controlul e unul ambiental ce reglează mai degrabă limitele a 
ce e posibil, a ce poate fi conceput.

Poți face ce vrei atâta timp cât orientarea vieții e într-o direcție 
cât de cât “normală” . Noua libertate e libertatea pe care o ai 
în Mall, un spațiu clar delimitat, artificial și care nu iți aparține, 
dar totuși aparent totul e acolo. Ești liber să te miști în interior, 
și să performezi o paletă destul de largă de acțiuni, de la cine 
romantice la sport de performanță, activități artistice, sportive, 
în unele mall-uri poți și să te căsătorești sau să obții certifi-
cate de deces. Dar în toată diversitatea asta e clar că există o 
organizare strictă, în toată această lume-mall legile supreme, 
adevărurile ultime sunt cele comerciale și astfel această lume-
mall te ghidează mai mult sau mai puțin automat spre compor-
tamente, percepții, dorințe și atitudini în cheie economică.

Noile limitări sunt mult mai greu de observat și deranjează 
mult mai puțin pentru că sunt mai degrabă implicite decât ex-
plicite, mai degrabă inconștiente decât conștiente, mai degrabă 
la nivelul puterii de imaginare a ce e posibil decât la nivelul 
acțiunilor concrete. În sensul ăsta e elocvent exemplul pe care 
Zizek obișnuiește să-l dea adesea: în prezent e posibil orice 
până și să-ți faci operație ca să ai două penisuri, dar e imposibil 
de conceput o mică deviere de la modul în care societatea e 
organizată.

Noua putere pare tot mai mult a spune “nu mai trebuie să ne 
atingem de tine și tu nu ne poți atinge. Poți face ce vrei, cu cât 
ești mai original mai creativ, mai nonconformist, mai diferit, 
cu atât viața ta devine mai productivă și recolta noastră mai 
bogată.”  În cazul puterii disciplinare masculiniste acțiunea 
Pula atinge puterea exact în punctele sensibile, dar ce s-ar 
mai putea face în cazul acestui nou tip de putere soft mai 
puțin directe, mai puțin falice? Pare că nu se mai poate face 
nimic, cel puțin nu la nivelul macropolitic, nu mai prea e 
nimic de confruntat, puterea e în straturile propriei noastre 
subiectivități. Totuși dacă tânjim după gesturi mari, “politice” 
poate trebuie doar să așteptăm puțin, pentru că încet, încet, 
după 2008 are loc o reîntărire a componentei disciplinare a 
puterii, noua configurație economico-politică ce se conturează 
e mai degrabă un hibrid între libertatea de tip Mall și o so-
cietate disciplinară în care viața e puternic organizată. Astfel 
gesturile de tipul acțiunii Pula s-ar putea să aibă în curând din 
nou putere.

1.	Hito	Steyerl,	The	Empire	of	Senses,	http://eipcp.net/
transversal/1007/steyerl/en
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