
Implicare și încredere 

 

Florin Caracala. Un nume care rasună odată cu Festivalul de Teatru al Deținuților, singur, de 

la sine. Voiciunea cu care îți vorbește despre munca sa și despre standardele înalte te face să stai 

doar să îl asculți. 

  Începe întotdeauna de la sine. De la 5 ani a fost pasionat de teatru și mereu a avut dorința de 

a lucra cu nebuni și deținuți. A făcut actorie și regie și s-a implicat în societate, făcând artă 

comunitară. Acum 4 ani a apărut interesul pentru deținuți. A fost preocupat de procentul 

recidiviștilor de la acea vreme, 60-70% dupa unele surse media. Crezând că-i o problemă a 

sistemului, si-a dat seama că decât să mute munții din loc, mai bine a preferat să lucreze. Astfel a 

pornit spre o artă mai implicată, bazată pe redarea conștiinței. Plecând de la faptul „să devii tu mai 

tolerant pentru reintegrarea lor”, a găsit un mod de a scapa de faptul că societatea acuză de cele mai 

multe ori asemenea situații sau demersuri. 

 Propunerea unui proiect a fost doar un pas mic, în comparație cu cele ce au urmat. În 2008 

pune bazele piesei „Haina de om”, jucată la Iași, iar în 2009 participă cu ea la Festivalul de Teatru al 

Deținuților din București. Ceva special pentru el a fost faptul că unul dintre membrii trupei din 2009, 

se afla în libertate, venind special să joace spectacolul, alături de ceilalți foști colegi. 

 Surprinderea conștiinței lor, nu a artisticului a făcut din această ediție a Festivalului de Teatru 

al Deținuțilot un succes. De la 200, la 20, la 15 și apoi la 6 oameni. Așa a selectat Florin Caracala 

oamenii ce i-a șlefuit. A ales un grup total neomogen, care l-a vrut asemănător cu societatea. A 

gândit o raportate micro la societate, astfel că cei 6 deținuți complet diferiți intre ei, au fost antrenați 

în cadrul repetițiilor într-un mod psihologic, fiindu-le un mentor, un prieten și un profesor, nu numai 

un bun psiholog. Lucrul aplicat cu ei a scos la iveală motivarea și impunerea personalităților acestora, 

iar comportametul aplicat de Florin Caracala a fost pe măsura dorinței de ajutor îndreptate către ei. 

Anumite excese au avut un impact pozitiv către deținuți, eliberăndu-le multe din inhibiții sau 

redându-le motivația necesară pentru momente cheie de acum înainte: să reziste, să aibă control, să 

fie prieteni cu sine, nu numai cu cei din jurul lor. Plăcerea faptului că a reușit să le redea controlul 

este o notă de satisfacție evidentă pentru Florin Caracala. 

 Lucrând cu ei 6 ore pe zi, de luni până vineri, a observat multe lucruri care în loc să ajute 

demersurile sale, parcă erau drept piedici în drumul său. „Urăsc pistolarii și i-aș da pe toți afară din 

sistemul justițiar!”, declară Florin Caracala. Neplăcutul pe care-l trăia zi de zi, vazându-i tratați ca 

niște animale, toate aceste comportamente din cadrul închisorii accentuând parcă deumanizarea lor, 

l-a făcut să își dea seama că de cele mai multe ori de aici provine creșterea infracționalității. 

 De-a lungul evoluției sale, din cadrul primei ediții a festivalului când i se părea redundant că 

deținuții își plâng de milă, la estetizarea pieselor din cadrul ediției din acest an, drumul a fost presărat 

cu multe schimbări. Textul teatral și cheile absurde ce sunt îmbracate de 2 deținuți - angajați sa 

ucidă, fac din comedia neagră a lui Caracala un deliciu în care inflexiunile tragice in esența lor sunt 

interpretate de persoane infiorător de umane. 

 „Suntem o societate bolnavă. Nu vom reuși niciodată să fim susținători unii cu alții. E vorba 

de atenție, nu de bani.” , îmi spune Florin Caracala cu avântu-i specific. 



 O altă confesiune a sa e legată de episodul Iași. După ce-au jucat la Ateneu, deținuții erau 

supărați pe spectacol pt că puteau juca mai bine. L-am întrebat de ce au avut acest crez, iar el mi-a 

răspuns că de multe ori plângeau în momentele în care erau mințiți de „pistolari” cu privire la 

sesiunile de discuție post – repetiții, când mulți doreau să își îmbunătățească tehnica prin sfaturile 

ulterioare primite de la acesta. 

 Intrând un pic într-o aură mai nostalgică, începe să-mi povestească despre două persoane: 

Fane Stroescu și Costică Popa. Încă ține legătura cu ei, fiindu-le mentor și lor pe vremea închiderii lor. 

Îmi povestește cu drag în glas cum a primit mulțumiri de la Costică Popa, când prima oară, dupa 

eliberare, la un telefon, i-a mărturisit că a fost acasă la părinții săi, așa cum îl auzise pe el în timpul 

unor repetiții de la piesa Haina de om. Imaginea lui Costică Popa, un om plin de tatuaje de altfel, 

plângând la telefon i-a rămas la suflet lui Florin Caracala.  

Exemplul pe care el l-a constituit pentru deținuți este evident, fie că este vorba de un deținut 

din primul proiect sau din cadrul celui mai recent. „Te simți cu adevărat om și te simți că faci cu 

adevărat ceva!”, declară Florin Caracala cu un zâmbet gânditor pe chip. 

 Modul de comporatament, pretențios, serios, perfecționist a lui Florin Caracala nu numai că 

i-a motivat de cele mai multe ori pe deținuți, însă le-a creat un real suport de autocritică, fiind puși în 

ipostaze când se cerea mult de la ei, iar ei erau datori să dăruiască pe măsură. Așadar de multe ori, 

educația sau autoeducația pornește de la un punct esențial despre care Florin Caracala mi-a vorbit 

mult: ÎNCREDEREA și SPRIJINUL pe care i-l acorzi unui deținut. Poate că nu numai lui. Dacă am 

generaliza pe întreaga societate, cu siguranța imaginile sumbre ar constitui alte percepții în capetele 

multora dintre noi. 


