
de legitimare, însă niciodată a violenței pentru că, să ne amintim, 
nu mai există proprietate care trebuie redistribuită în numele lui. 

Cu alte cuvinte, Oscar Wilde scrie și descrie un socialism în 
primul rând interior, o minunată argumentație a motivului 
pentru care mari artiști și savanți care de-abia urmau să se nască 
vor deveni în secolul XX militanți de stânga (să ni-i amintim 
doar pe Sartre, Picasso și Chomsky – în marea lor majoritate fără 
să îi cunoască textul definitoriu pentru modul lor intim de-a se 
raporta la lucruri). 

Leon Trotsky este opusul lui Oscar Wilde. Fiind revolu-
ționarul care l-ar fi gonit și pe Stalin, nu atât de dragul puterii 
personale, cât pentru Revoluția cu R mare, Trotsky a fost sufi-
cient de periculos pentru ca să i se ordone asasinarea de către 
același Stalin. Revoluția continuă până la dispariția burgheziei și 
a proprietății private și a statului capitalist în jurul lumii, iată 
ceea ce pamfletul și organizarea Internaționalei a 4-a Comuniste 
aveau ca obiectiv, în 1938. 

La Trotsky nu mai avem individ, ci masă. Nu mai avem 
gândire liberă individuală, îndreptată spre realizarea persoanei 
prin efort estetic, ci gândire în soviete, cu obiective precise, de 
tranziție de la starea de fapt în care capitalismul putred luptă 
împotriva socialismului real ucigând muncitori și revoluționari la 
propriu, ceea ce face ca salvarea muncitorilor să existe numai în 
revoluția reală, totală și continuă, nediminuată de interesele unei 
birocrații de partid sau de apărarea doar a unui stat, fie el și 
Mama Rusie. Acolo unde Wilde spunea că arta este forma su-
premă de realizare a sinelui, iar Hristos – artistul suprem, Trotsky 
propune a 4-a Internațională, forul suprem al conducătorilor 
eliberați de naționalisme și individualisme, cu el ca exemplu 
implicit. 

Acolo unde intervine masa, Oscar Wilde se disipă în analiza 
receptării artistice, a gustului public, a expresiei jurnalistice a 
acestui gust, a tiraniei jurnalismului asupra creației artistice. 
Leon Trotsky, pe de altă parte, acoperă masa în adjective 
superlative, cerându-i să fie numai și încontinuu revoluționară, 
iar purtătorilor ei de cuvânt să fie cât mai departe de a se 
transforma într-o birocrație care să modifice raportările reali-
tății în propriul interes. Wilde urmărește salvarea individului, 
obținerea Persoanei în socialism. Trotsky urmărește doar ime-
diatul continuu, fără să idealizeze ceea ce omul ar putea să fie sub 
socialismul său. Cei doi se aseamănă, însă, fundamental, prin 

dispariția proprietății, a familiei și a statului în constructurile lor 
de lume. 

Iată că două texte, să zicem inedite, deși vorbesc despre un 
tabu în România – socialismul real a fost probabil cea mai 
criminală orânduire a istoriei noastre – oferă unghiuri noi de 
atac literar asupra unor idei aparent învechite, golite de orice 
sevă estetică. Nu mă pot opri să nu speculez că pentru autori 
precum China Mieville și Cory Doctorow astfel de texte ar 
putea fi cunoscute, dacă se amintește Consiliul de Fier al primului 
și povestirile pentru adolescenți ale celui de-al doilea. Și 
englezul, și americanul sunt niște individualiști feroce, însă au 
vreme de politică sindicală și de analiza dispariției proprietății, 
iar concluziile morale ale scrierilor lor au un balast etic al revo-
luționarului perpetuu, pe când cele estetice frizează într-atât 
singularitatea, respectiv merg împotriva gustului public declarat, 
încât transformă norma.

Fără aceeași adâncime ideatică și ideologică, sunt semne că 
netradusele, nepublicatele și necititele texte ale lui Wilde și 
Trotsky au ajuns și în ficțiunea speculativă românească recentă. 
Nu este un ecou conștientizat la maximum, însă. Chiar dacă 
Michael Haulică și Marian Truță, în construcțiile lor distopice, 
sunt niște esteți revoluționari, iar antologia Radharc aduce new 
weird-ul românesc în sincronism cu cel anglo-saxon, vârful crea-
tiv încă nu a fost atins. Nu este o problemă, unul din motivele 
micii încercări de față fiind și atragerea atenției la ceea ce s-a 
spus deja, dar nu s-a exploatat cum trebuie și îndeajuns.

Probabil că se putea găsi o altă pereche de texte politice 
exploatabile pe piața literară românească de azi. Texte tot atât de 
eretice ca atunci când au fost scrise, precum eseul lui Wilde și 
pamfletul lui Trotsky. „Gândirea aleasă” este cea mai propice 
exploatării estetice.
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Nava & Soarele

Actuala stagiune a Teatrului „Sică Alexandrescu” consem-
nează două piese ale aceluiași autor american contemporan, Neil 
Simon, una fiind comedia Un cuplu ciudat, asupra căreia ne-am 
aplecat în numărul trecut al revistei „Astra”, iar cealaltă, drama 
Jack și femeile lui,în regia lui Petre Bokor și scenografia Clarei 
Labancz, creație de maturitate, care schimbă tranșant tonalitatea 
scrierilor anterioare.

După ce și-a exersat cu succes registrul comic, dramaturgul 
scrie, în 1992, Jack și femeile lui, piesă cu acute tente autobio-
grafice. Publicul este poftit în apartamentul newyorkez al unui 
scriitor celebru care se confruntă, mixând realitatea cu imagi-
nația, cu femeile din viața lui: actuala soție, cea decedată, fiica lui, 
sora lui, psiholoaga și amanta. Discursul său este al unui 
observator ce se pierde în plăcerea manipulării, proprie condiției 
demiurgice de scriitor. El se scufundă într-o lume fictivă, mult 
mai confortabilă, pentru că o poate controla, ceea ce-l face, astfel, 
să neglijeze realitatea propriei vieți, care, drept urmare, începe să 
se destrame, chiar dacă, în finalul piesei, i se acordă o nouă șansă.

Cel puțin două sunt performanțele care fac din montarea de 
la Teatrul „Sică Alexandrescu” o reprezentație remarcabilă: una 

de natură regizorală, iar alta de factură interpretativă, aflate într-o 
comunicare fastă. Petre Bokor își dovedește măiestria, realizând 
un spectacol foarte bine articulat în toate compartimentele sale, 
știind să conducă și să gradeze cu abilitate conflictele și tensi-
unile, atât la nivelul relației dintre personaje, cât și în interiorul 
acestora. Cu un rafinament de bijutier, regizorul reușește să dea 
cuvinte tăcerilor (destul de frecvente), să declanșeze, în aceste 
paranteze ale rostirii, puncte de suspensie devenite mecanisme 
ale discursului interior al personajelor și al spectatorului, astfel 
încât un ritm ce ar putea părea prea lent devine o țesătură fină 
care provoacă gândul și sensibilitatea, activând resorturi intime. 
Tot în acest sens, nimic nu este întâmplător în gestica și mimica 
personajelor, în apropierea sau depărtarea dintre acestea, în așe-
zarea pe elementele de decor (sofa, fotoliu și taburet) sau în 
dispunerea de adâncimea scenei, prim-planul fiind rezervat doar 
protagonistului. Există, de asemenea, un echilibru și o glisare 
subtilă între realitate și ficțiune, deschizându-se, uneori, și supa-
pele ambiguității, studiindu-se totul până la cele mai mici detalii 
pentru ca ansamblul să funcționeze după o viziune sintetică ex-
trem de coerentă, ca într-un eseu care își propune să demonstreze 

ALEXANDRU ȚION

Fericita întâlnire a regizorului cu actorul
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Viorica Geantă-Chelbea (Karen), Maria Gârbovan ( Julie), 
Cristina Florea (Molly – la 21 de ani), Mirela Borș (Edith), 
Carmen Moruz (Sheila) și fetița care joacă rolul lui Molly la 12 
ani.

Dacă ar fi să se facă un studiu sociologic asupra spectatorului 
de teatru de azi, plecându-se de la audiența la cele două 
reprezentații menționate la începutul acestui material, s-ar scoate 
în evidență preferința acestuia pentru comedie, fapt motivabil 
din cel puțin două puncte de vedere: unul privește o mai facilă 
înțelegere a spectacolului, iar altul vine din nevoia de a găsi un 
refugiu în amuzament, ca replică în fața unei existențe precare, 
pline de incertitudini și presiuni. Dacă la premiera comediei Un 
cuplu ciudat sala a fost plină cu un public dispus să râdă la orice, la 
cea a spectacolului cu piesa Jack și femeile lui s-a umplut ceva mai 
mult de jumătate din sală, deși textul acesteia este mai bogat în 
semnificații, dar și, e drept, mai solicitant. Oricum, ambele spec-
tacole sunt foarte bine realizate, astfel încât amatorii de teatru pot 
opta pentru unul sau le pot viziona pe amândouă, satisfacțiile 
fiind, evident, de natură diferită.

elegant, tinzând să epuizeze disponibilitățile. Lipsesc și trucurile 
extratextuale, Petre Bokor având destule resurse pentru a da sens 
și farmec unui discurs mai ales afectiv. Absolut notabilă este și 
scenografia Clarei Labancz, care dă mai multă intensitate și des-
chidere mesajelor, atât prin sugestia Turnului de Fildeș, cât și prin 
poziționarea panourilor reflectante din fundal, mijloc de demar-
care între spațiul real și lumea ficțiunii sau între universul creato-
rului și lumea ce  vine din afara acestuia, adevărată ori imaginată.

Performanța interpretativă aparține actorului Mihai Bica 
( Jack), acesta făcând un joc de creație și de compoziție plin de 
pasiune și inteligență, ceea ce este încă o dovadă a înzestrării sale 
de excepție pentru scenă. Își trasează atent fiecare gest, fiecare 
privire, fiecare pas sau fiecare cută a feței, controlează cu precizie 
tonalitățile vocii și lasă loc mereu gândurilor și sentimentelor în 
spatele fiecărei replici, știe să se nuanțeze în a fi meditativ, nos-
talgic, anxios, cald, duios, neliniștit, sensibil, tocmai pentru că 
toate țin de capacitatea de a-și manipula ficțiunile, dar devine 
șovăielnic, defensiv sau bănuitor, când e în plasa realității. 
„Femeile lui” sunt inspirat întrupate de Oana Hodade (Maggie), 
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bsolvent al Institutului de Artă Teatrală şi 
Cinematografică din Bucureşti (clasa de Regie 
film), Petre Bokor şi-a început promiţător cariera în 

calitate de co-scenarist şi co-regizor la filmul Apa ca un bivol, 
alături de Mircea Veroiu şi Dan Piţa. În timp, a semnat regia 
unor spectacole pe scena teatrelor dramatice şi de păpuşi, dar şi la 
televiziune, dând câteva producţii teatrale importante. După 
cutremurul din 4 martie 1977, părăseşte ţara stabilindu-se în 
Canada. 

Petre BOKOR: Ultimul dialog cred că s-a petrecut acum 
zece ani. Îmi amintesc cu bucurie de „poveştile” noastre teatrale.

Devine directorul Teatrului Francez din Edmonton şi pro-
fesor de artă teatrală la Universitatea „Alberta” (Canada). Timp 
de doi ani va fi regizor la Canberra şi profesor la Universitatea 
Naţională Australiană. Vacanţele „lucrative” le petrece anual în 
ţară, colaborând cu teatre de foarte bun renume.

Din lista cărţilor semnate de Petre Bokor amintesc, în mod 
special, Planeta Silvestru (Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 
1998). Este vorba despre omul de teatru Valentin Silvestru, a 
cărui personalitate luminează un portret surprins în linii şi tuşe 
expresive, reflexe dintr-o oglindă interioară. La o lectură atentă, 
volumul oferă imaginea unei perioade din istoria teatrului româ-
nesc cuprinsă în existenţa personajului principal. 

De regizorul Petre Bokor mă leagă amintiri, unele trans-
formate în dialoguri despre teatru, actori, viaţă şi literatură. În 
scris s-a dovedit a avea talent. Legat de Braşov, deoarece aici a 
debutat ca regizor de teatru (fiind chemat la data respectivă de 
meşterul Sică Alexandrescu), Petre Bokor revine „cu emoţie şi 
încântare”, cum mi-a declarat într-un interviu, pe scena braşo-
veană. În stagiunea 2010-2011, a montat piesa Jack şi femeile lui 
de Neil Simon. În pauza dintre două repetiţii am stat câteva ore 
de vorbă, ca şi când nu ne-ar despărţi o distanţă de câteva mii de 
kilometri, iar timpul parcă s-a oprit din fuga sa de la ultima 
noastră întâlnire.

Steluţa SUCIU: Vă provoc la o incursiune în timp. Vă rea-
mintiţi de ultimul interviu?

Prelucrate, le-aţi inclus în cartea dumneavoastră Voci contem-
porane, pe care o păstrez în biblioteca mea din Montréal.

S.S: Aţi pronunţat numele oraşului Montréal. Am impresia 
că timpul a lucrat în existenţa geografică aducând noutăţi.

P.B: Am făcut atât de multe, încât nici nu-mi vine să cred că, 
într-adevăr, au trecut zece ani. Parcă au fost zece luni. Am ieşit la 
pensie, m-am mutat de la Edmonton la Montréal, asta în 
Canada. Ceva aţi intuit. La Bucureşti, m-am mutat din strada 
Armenească în Bd. Dacia. Sunt lucruri care ţin de spaţiul locativ. 
Dacă deplasez interesul discuţiei spre profesia mea, am făcut 
vreo 25-30 de spectacole şi am scris două cărţi. 

S.S: Mi-aţi aruncat nada aşteptată din momentul în care am 
deschis reportofonul. O folosesc pentru a face legătura cu o mai 
veche afirmaţie a dumneavoastră: „În pauzele dintre creaţiile în 
teatru, mă dedau plăcerii de a scrie. Este o altă formă de a mă 
exprima”. Scrisul, după câte văd, a rămas o constantă în preo-
cupări. Cele două cărţi amintite le putem încadra în literatura de 
ficţiune sau sunt specializate, cu miez teatral?

P.B: Prima carte, Dâmboviţa – rive gauche, cuprinde trei 
povestiri care pot fi convertite în scenarii cinematografice pentru 
comedii. Le-am numit „humorescuri”, termen preluat din muzi-
că. În volumul următor, Praful de pe tobă, am adunat o serie de 
chipuri literare.

S.S: Unde au fost tipărite cărţile?
P.B: La Cluj şi Bucureşti.
S.S: Spuneaţi acum zece ani – înnodăm firul dialogului de 

unde l-am lăsat – că vă interesează textele contemporane, în spe-
cial cele care se ocupă de condiţia femeii. Piesa Jack şi femeile sale 
vizează acest subiect?

P.B: Pe deplin. Deschid însă o paranteză. Chiar dacă am mai 
spus-o, repet pentru a fi bine înţeles. Nu e vorba de piese 
feministe, care înseamnă cu totul altceva, ci de acele piese care 
vorbesc despre rolul femeii în viaţă. În textul pe care îl montez 
acum, problema femeii apare indirect prin personajul Jack şi ţine 
de relaţiile sale cu cele şapte femei, de fapt aceeaşi femeie în 
ipostaze diferite: soţie, fiică, amantă, psiholog... E vorba de 
condiţia femeii faţă-n faţă cu bărbatul. 

S.S: În ce specie s-ar încadra?

Interviu cu regizorul PETRE BOKOR
realizat de Steluța Pestrea Suciu

Interviu

Spectatorul îmi cere să fiu cinstit


