
În familie 

 

 Am intrat timidă, însă ferm, în încăperea unde erau strânși simplu, pe scaune, lipsiți de orice 

notă discordantă care ar fi putut exista între acest grup și un grup de actori, deținuții de la 

Închisoarea de maximă siguranță de la Iași. Mi-au oferit un scaun voioși și m-am apucat să vorbesc 

încă cuprinsă de entuziasmul că reușeam să le iau un interviu după spectacol. Reușisem să trec 

dincolo. Eram mândră de asta. Mă simțeam de parcă avusesem exclusivitate din partea lor. 

 Am început voios să turui și mi-am dat seama abia după ce mi-au spus să mă relaxez și să 

vorbim normal, ca de la oameni la oameni, cât de repede îmi citiseră incomodarea, căci nu știam ce 

să-i întreb, ce să le spun, ci eram acolo doar să mă las surprinsă de vorbele lor. Interviul lor era ceva 

nepregătit, ceva nou apărut în momentul terminării spectacolului. Nu mă gândisem să fac asta și așa 

cum mereu se dovedește în practică, cele mai bune și extraordinare experiențe sau întâmplări apar 

când cel mai puțin te aștepti. Mi-am lăsat umerii jos și am început să nu mai am parcă același flux 

verbal. Nu am ținut cont de nume, de vărstă sau de înfățișare, am ținut cont însă de umanul din 

vorbele lor, acel uman demult ascuns și parcă exploziv din nou aici, acum, în timp ce eu îi observam, îi 

studiam și rămâneam șocată de cum oamenii uită că toți suntem oameni, poate până și eu uneori. 

 Atmosfera ce tot se derula e tot mai relaxantă, era mai caldă și tot mai veselă și ajunsese în 

punctele maxime de copleșire atunci când asistam fie la întrevederea cu regizorul lor, Florin Caracala, 

fie la momente „intime” - și spun intime pentru că umanul din ei mi se părea atât de ascuns și de 

timid, încât spuneai că totul între ei e așa de intim, de-al casei, de ocrotit, de ascuns pentru mulți din 

exterior, de parcă tocmai aceia să nu strice puțina magie încă ramasă între ei. Erau oameni perfect 

normali, cum toți îi văzuseră pe scenă, dar discriminarea din capul unora era bazată doar pe motivele 

grele de acuzare ce le aveau asupra capetelor lor. Și totuși... Printre ei vedeam caldură. Și mai 

vedeam ceva cu adevărat unic... O psihologie și un mod de analiză a oamenilor, o psihanaliză, ieșite 

din comun. De multe ori stăteam și mă găndeam cum mulți psihologi, cu acte, cu diplome, însă cu 

dăruire către bani, ar avea atătea de învățat de la ei. „Ce lecții de viață poți învăța de la niște 

deținuși?”, mi-a spus o doamna înfumurată la căteva zile după interviul povestit aici. De câte ori v-ați 

pus întrebarea asta în viață? De câte ori am mai crezut în altceva decât ce ingerăm mecanic de peste 

tot, fără să ne mai punem întrebări, să căutăm ce credem, ce să credem, despre ceea în ce ne 

încredem... 

 Îi observam cum își fumau țigările fiecare cu gesturile sale, îi admiram cum mă primeau ca 

martor al umanității lor, îi admiram că m-au primit în casa lor și cum mi-au deschis ușa să-i văd pe ei, 

pe oamenii din spatele unor instincte, pe cei ce au fost actori pe scenă, pe cei ce acum... erau... simpli 

prieteni unul cu altul. Rămâneam plăcut surprinsă că nu simțeam nevoia să fug, să plec, să merg 

departe, ci îmi doream să-i văd, să-i ascult, să-i descos, să-i citesc... 

 Nici nu știam în ce direcție să port discuția, însa știam că ce vedeam mă facea sa nu-mi pese 

de niște pedepse, ci doar de oamenii care erau în fața mea. I-am lăsat să vorbeasca, i-am ascultat cu 

tot ce își doreau să-mi spună, le-am încredințat măna și mintea ca să-i pot transfera cu totul 

dumneavoastră. 



 Experiența lor vis-a-vis de teatru, interpretare și toată piesa ce-au jucat-o a fost 

extraordinară, inedită, senzațională, au simțit că au facut și altceva, au simțit că nu au încetat să 

evolueze și au vrut să facă mai plăcut totul. Îmi confesau că orice experiență nouă aduce ceva, iar 

lucrurile pe care le-au dorit să le vadă, au fost posibile împreună cu El, fără de care, spun ei, n-ar fi 

putut s-o facă. Puținii oameni care au lucrat cu ei, au știut, precum Florin Caracala, să vadă acele 

lucruri în ei și au vrut să le vadă, înainte de toate. Încrederea pe care le-au acordat-o celor 6, toți 

ceilalți care i-au instruit, se citea în ochii lor drept recunoștință și apreciere sinceră. 

 Departe de lucrurile de afară, îi vedeam și mi-era greu să nu-i compar cu alții care de cele mai 

multe ori îi vezi plini de fală sau măndrie pentru lucruri care poate nu au rădăcini atât de înfipte în 

profund. Ei erau simpli, modești. „S-ar fi putut și mai bine (...)”, spuneau sinceri. 

 Ca niște profesioniști tot mai rar întâlniți, declară toți că „de la repetiții lăsăm „PNT”-ul în 

spate și intrăm ca oameni.” ... pe scenă și în pielea personajelor. 

 Mă uitam în ochii tuturor și le vedeam mulțumirea sufletească, poate înainte s-o exprime 

verbal. Mulțumeau celor de la Iași în mod special și lui Nicu Grosu, iar când a venit vorba de mentorul 

lor, Florin Caracala, fețele lor au fost străbătute de un cu totul alt sentiment. Era ca și când, copil mic 

fiind stăteam lângă pomul de Crăciun, pe vremea când încâ credeam în Moș, iar când îmi găseam 

cadoul mult dorit, aveam ochii furați de ce vedeam și admiram pe toate părțile micul obiect, 

fermecată de detalii, culori și mai ales de faptul că primisem ce-mi doream cel mai mult. Așa și ei, 

primeau cu multă sinceritate atâtea lucruri bune de la cei care le stateau ba în brațe, ba pe brațe, pe 

langă brațe. O întreagă echipă credeau în ei, o întreagă echipă simțeau alături de ei reușitele, 

eșecurile, tristețile și bucuriile lor. Pe chipul fiecaruia vedeai cate o altă stare, însă toate se armonizau 

așa de bine, încât paleta largă de sentimente, ce-mi era dată s-o văd, mă copleșea. 

 Vorbeau despre Florin cu foarte multe admirație tocmai datorită acelei încrederi pe care le-o 

dăruia. Deși spuneau că s-a purtat dur, că a fost în multe momente un tată dur cu ei, mărturiseau cu 

glas cald că fară ca el să se fi purtat așa, lucrurile nu ar fi ieșit atât de bine. De multe ori aveam 

impresia că nu vorbeau despre ceea ce a fost pe scenă, ci vorbeau de ceea ce-au reușit ei în interiorul 

lor, de reușitele personale, datorate tot lui Florin Caracala și echipei. A fost „tată, frate, tovarăș, 

prieten... cel mai bun prieten!”. 

 Totul se desfășura atât de normal în încăperea lor că mi-era uneori greu să țin pasul cu 

fiecare mișcare din fiecare colț al camerei. Peste tot vedeam lucruri umane, firești, poate nu chiar 

atât de firești, din păcate, de fapt... Vedeam la ei ce nu văd azi pe stradă, în școli, în facultăți și chiar 

în cercul restrâns din jurul meu... Omenie. Erau cu toții unul pentru celălalt, preocupați de stări, 

detalii, întrebări și tot felul de lucruri care nu-i de mirare că-i făcea să fie sceptici, curioși, de ce eu, 

atunci, acolo, eram și le furam cate-un moment din intimitatea familiei lor. O domniță frumoasă 

intrase în încăpere, iar unul dintre ei – personajul participant la întreaga acțiune din piesele de 

teatru, cel ce l-a interpretat pe asasinul bătrân - timid, cu multă admirație și sentimentalism, a 

cuprins-o într-o îmbrătișare, spunându-i sincer ceea ce credea despre aceasta. Altul îți fuma țigara, 

altul râdea, altul era trist pentru că și-ar fi dorit să-i iasă mai bine rolul, iar altul langă umărul meu îmi 

spunea duios, ca un bunic, despre comunism, cu vorbe vechi și pline de istorie, altul vorbea cu 

regizorul și rădeau la glumele lor interne, pline de farmec când le cunoșteai contextul. Curioasă, am 

intrebat și eu, poate-i înțelegeam mai bine, iar ei mi-au povestit cum unul dintre actori, după părerea 



lui Florin Caracala semăna cu Marius Manole, un tânăr actor ieșean. Eram pe jos, stând turcește, 

uluită pe deplin de adevăratul spectacol ce il aveam în fața chipului. Acesta era adevăratul spectacol!  

 Oamenii degajați și plini de gânduri dăruitoare de mult entuziasm, îi făceau să-ți dorească să 

le împărtășească celorlalți din trupă, uitau de interviu, fără intenție și în schimb, poate neconștient, 

îmi ofereau ceea ce eu căutasem cu adevărat, un interviu mut, însă atât de grăitor din multe puncte 

de vedere! 

 Dintre toți, câțiva mai vorbitori, au vorbit cu mine, poate și pentru că erau langă mine, poate 

și pentru că au vrut să se facă auziți. Zota Răzvan și George Tomulescu, doi tineri filosofi, le-aș zice, 

mi-au spus destule cât pentru un cuget de dinaintea unui roman. Fiecare vorba de-a lor era precum 

un proverb, pe care erai tentat să stai să-l tot despici, să-l vezi de unde e concluzionat, cu ce și unde 

s-a format. 

 Răzvan îmi povestește cum a trecut prin toate stagiile de pregătire din închisoare, cum a 

trecut prin programele desfășurate de Administrația Naționala a Penitencioarelor, în jurul numărului 

30, cum a predat engleză în închisoare și totuși cum lucrurile nu s-au schimbat prea mult. A rămas 

omul care simte, la fel ca și colegii săi de trupă și spune cu regret că ei nu mai aparțin societății. 

Acuză societatea că le-a furat locul, ca le daruiește o impresie, însă că nu mai au drepturi. Nu știe 

daca l-ar mai accepta și vede atât pe el, cât și pe colegii săi, însărcinați cu impresii. „Ne-au furat tot”, 

o spune cu mâhnire în suflet, apoi explică: „locul care au uitat că-i al nostru”. 

 Nu are pretenții mari pentru cine-l ascultă, însă în realitate pretenții uriașe într-o societate 

mare și robustă, plină de stălpi din beton, greu de dărâmat parcă și cu tunul. „Lasă-l mă să fie, dă-i o 

șansă...”, însă singur apoi își spune resemnarea când afirmă dureros că „nici măcar indiferență nu mai 

au în ei...”. 

 Parcă drept să se îmbărbăteze, începe să-și exprime ideile și gândurile despre cei recidiviști, 

spunând că de-ar fi toți așa cu ei, buni, „cum e Florin cu noi”, ar scădea drastic numărul recidiviștilor. 

Tabloul ce mi l-a zugrăvit în fața ochilor e poate de cele mai multe ori necunoscut multor oameni, 

poate cei ce reușesc să mai prindă un film bun pe mână, însă și el cenzurat destul, mai au idee cât de 

cât de cum sunt tratați cei din asemenea închisori, din care și cei de la Iași provin. „Pleci setat și-o 

comiți!”, spune scurt și sec Răzvan. Explică apoi cum răutatea la care sunt cu toții supuși acolo îi 

pregătește de asemenea să iasă afară, s-o facă iar, apoi cercul e poate din ce în ce mai vicios. 

Vorbește deschis despre străinătate, cu mai multă speranță de data asta, spunând că „oferă o șansă”. 

 Trecând la lucruri mai frumoase, spune senin și bucuros, cu conștiința unui sacrificiu ales de 

el, că toate dățile când nu a mâncat, fumat, când s-a enervat, sau a fost stresat sau chiar a râs țin de 

voința lui, a lor, a tuturor ce i-au fost în jur și le-au fost în jur. Mândru, glorios și mulțumit spune „Am 

spart limitele cu Caracala!”. Deși recunoaște că a fost greu, spune senin că „lași pârnaia la o parte și o 

faci fără să vrei”, referindu-se la teatru, bucuria de joc și interpretare. 

 În afara lucrurilor pe care le duce în spate despre nemulțumirile peste care tot a dat în 

închisoare, lucrurile bune îi redau zâmbetul și pune punctul pe i spunând că „Dacă tot am să fiu 

apreciat pentru tot ce a mai rămas din mine, am zis s-o fac cum vreau eu!”. 

 În acest timp se tot întâmplau lucruri, Florin Caracala era bombardat de mesaje cu felicitări, 

baieții erau bucuroși și exclamau că a fost „Mișto tare, criminal de mișto!”, iar Caracala își vedea de 



aprecierile, comentariile și sfaturile pe care le dădea fiecăruia în parte. Din când în când mai eram 

introdusă în discursul grupului, nevoită să iau notițe de grup, văzându-i entuziasmați, fericiți... umani! 

„Noi nu vrem să ne mai întâlnim, noi vrem acasă!”, iar o ultimă reacție notabilă, amuzantă pentru toți 

prezenți a fost cea a lui George Tomulescu care a exprimat cu multa pasiune și suflet „Hai să mai 

jucăm odată! Vreau să fiu miliardar!” 

 Un amănunt extern ce nu-l știam, m-a facut să observ solidaritatea dintre ei și ceilalți 

deținuți. Piesa celor de la Iași a fost aplaudată din picioare atât din sală, cât și de la etaj, unde se aflau 

alți deținuți. Realul succes a lui Florin Caracala împreună cu trupa de deținuți coordonată de el s-a 

datorat unor valori ce fiecare dintre noi ar trebui să le deținem nu numai teoretic, însă să ne asumăm 

răspunderea aplicării lor. Acest lucru l-a subliniat și Răzvan Zota spunând că după ce-i arăți unui om 

tot ce-i bun și ce-i rău, trage o linie și ține cont de toleranță. 


