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De ce un deţinut evreu, artistul marionetist Finkelbaum, evadat spre sfârşitul celui
de-Al Doilea Război Mondial din lagărul de la Birkenau - iadul pe Pământ. . . - nu-şi
părăseşte ascunzătoarea, un mic apartament berlinez, până prin 1 953?! Frică încuibată
până în cele mai adânci fibre ale trupului şi sufletului, diagnostic clinic de paranoia şi
tulburare anxioasă, protest îndreptat împotriva falsurilor, a jumătăţilor de adevăr care
încercau să acopere, să poleiască o Europă devastată de război. . . câte ceva din toate,
şi, mai ales, nevoia lui Finkelbaum de a menţine memoria lumii pe care a pierdut-o.
Aflat după o recentă colaborare de menţionat cu Cătălina Buzoianu (spectaco
lul Magicianul din Lublin, dramatizare după Isaac Bashevis Singer), într-un ritm care
dovedeşte elan de producţie, cu un program repertorial ce-i defineşte identitatea şi
funcţia de a prezerva şi promova cultura comunităţii pe care o exprimă, totuşi, une
ori prea dispus să acorde concesii unui divertisment facil, Teatrul Evreiesc de Stat
prezintă o nouă premieră. Păpuşarul de Gilles Segal (născut la Fălticeni, a emigrat
în prima tinereţe în Franţa, autorul este cunoscut atât ca actor, cât şi ca dramaturg
de succes) este o montare care se inspiră din povestea acestui personaj, Finkelbaum.
Spectacolul lui Alexander Hausvater încearcă să facă o istorie credibilă din nebunia
şi pasiunea păpuşarului, din i magini în care se intersectează fragmente de trecut
(copilăria, tradiţiile comunităţii evreieşti căreia îi aparţine eroul, iubirea şi nunta, prima
trupă şi primele spectacole) cu cele ale prezentului; imaginaţia eroului ar trebui să
le dea dreptul la existenţă, o existenţă mai puternică decât cea concretă a Berlinului
postbelic, devenit deja teatru al Războiului Rece. Credinţa unui artist în adevărul
ficţiunilor sale le dă forţa de a concura realitatea. Dar credinţa singură nu e suficientă,

şi aceasta nu doar în arta teatrului; la fel de necesară mai este şi ştiinţa iluziei, teh
nica aceea atât de bine folosită, încât se topeşte în adevărul creaţiei, al scenei în
acest caz, iar "cusăturile" nu se mai văd; sau, dacă ele sunt la vedere, conventia
'
este expusă şi asumată ca atare prin modalitate estetică şi tehnici scenice.
Povestea păpuşarului Finkelbaum este i nteresantă, mai degrabă ar putea fi ,
dacă m ijloacele şi limbajul teatral ar funcţiona, iar scena s-ar umple de viaţă . Dar
tocmai asta nu se întâmplă.
Regizorul a ales să aducă împreună pe scenă actori şi marionete, intenţia fiind
aceea de a însufleţi spaţiul claustrării voite a lui Finkelbaum , nereuşita având drept
cauză, pe de o parte, tehnica precară a actorilor în mânuirea marionetelor, iar pe de
altă parte, felul neizbutit în care sunt ele realizate, urâte şi aproape nefuncţionale,
greoaie. Eforturile există, sunt vizibile din partea întregii distribuţii, dar ele nu trec din
colo de rampă, nu se transformă în iluzie teatrală care să cucerească publicul, con
venţia nu e convingătoare - uneori, cade chiar în ridicol, ca atunci când uşa presupus
ţinută încuiată şi pe care Proprietăreasa imobilului tot încearcă să o forţeze, abia se
ţine închisă, iar decorul tremură ca frunza-n vânt. . . - şi tot ceea ce presupune tehnică
de scenă, funcţionarea ei chiar la vedere, nu susţine construcţia spectacolului. Dincolo
de frumoasele intenţii, "firele" se văd într-un mod neglijent, păpuşile şi actorii se mişcă,
dar sufletele lor şi al spectacolului sunt în altă parte, iar "păpuşarul" Hausvater nu a
găsit forţa de a-i anima. La următoarea întâlnire, poate minunea se va petrece . . .
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