
De vorbă cu prietenii 

 

 De când am intrat în camera unde deținuții din cadrul Comunității Terapeutice din 

Penitenciarul Jilava așteptau nerăbdători să înceapă spectacolul, mi-am dat seama că persoanele de 

pe scenă, din timpul repetițiilor sunt mult mai interesante în realitate, atât de aproape de mine. Erau 

așa de numeroși, iar fiecare îți transmitea altceva prin expresia mulțumită de pe chipul său. Astfel i-

am întrebat pe toți ce-a însemnat pentru ei oportunitatea de a participa într-o astfel de piesă, chiar 

din timpul repetițiilor din penitenciar. Mi-au răspuns entuziasmați că emoția, curajul, provocările, 

răutatea, echipa, încrederea, unirea lor au fost fiecare parte componentă a istoriei pe care ei, niște 

învingători, o scriu prin această acțiune. Surprinderea mea a stat în spatele chipurilor lor, pline de 

satisfacție, bucurie și multă dorință de a fi ascultați, fapt ce s-a dovedit poate mai mult decât m-aș fi 

așteptat pe parcursul întâlnirii noastre. 

 Experința teatrală în sine a însemnat pentru ei multe: de la dorință, bucurie, încrederea că 

pot învinge, până la sentimente de libertate asemuite unei păsări care zboară sau la certitudinea care 

o aveau în momentul în care declarau „Chiar suntem actori!”, făcând remarca aceasta și pentru noi, 

căci toți suntem actori în viața de zi cu zi, așa cum declara unul dintre ei mai apoi. 

 Te asaltau cu informațiile pe care ți le puneau în brațe, te forțau să ții pasul cu tot ce-ți 

explicau într-un mod deosebit de clar, structurat și special ca tu, cel din exterior, care nu cunoști atât 

de multe despre lucrurile extraordinare de care ei beneficiază și de care sunt atât de mulțumiți, să 

afli cât de bine le fac acest tip de experiențe în care li se arată că unora dintre cei de afară le pasă de 

ei, le vor părerea și chiar îi ascultă. De la deschierea programului de care toți beneficiau, până la 

precizarea fiecărui detaliu ce-l considerau necesar ca tu să-i înțelegi bine stările de spirit, cu toții 

aveau o bucurie uriașă când îți povesteau cum li s-a schimbat viața. 

 Pentru ei șansa oferită odată cu acest tip de activități de implicare în societate reprezintă o 

onoare, iar faptul că au posibilitatea să lucreze în echipă, să împartă munca între ei și să culeagă 

roadele împreună, face din acestă piesă de teatrul „un privilegiu, unic in viață!”. Este surprinzător 

pentru ei cum „un deținut poate deveni actor”, iar persoanele pe care le amintesc când se gândesc la 

asta, precum cei din Concordia sau doamna Cristina, le sunt nu numai mentori, însă persoane dragi și 

de mare încredere. Adrian Bărbulescu, un alt om ce-i sprijină și îngrijește în cele ale teatrului le-a 

acordat mult sprijin și susținere, iar recunoștința chipurilor lor este vizibilă, în contrast puternic cu 

expresiile ce le aveau când mi-au vorbit de viața din penitenciar până să facă parte din Comunitate. 

 Vorbesc cu mândrie, cu respect și cu admirație de regulile Comunității, de cele fundamentale, 

ale casei și chiar cele majore. Învață să renunțe la ceea ce i-a adus pe mulți acolo, anume droguri, au 

un regim de abstinență sexuală și nu încurajează violeța fizică și amenințările. Regulile casei sunt 

punctualitatea și respectarea indicațiilor primite pentru bunul mers al Comunității, iar cele majore 

sunt interzicerea vandalizării, ilegalităților și contrabandei. Un alt element favorabil comunicării și 

evoluției lor în cadrul Comunității îl constituie comunicarea prin bilețele, așa numitele bucățele de 

hârtie, strânse într-o cutie, unde ei își exprimă frustrările, supărările, problemele care pot apărea 

între ei pe parcursul unei zile. Se bucurau nespus când îmi povesteau despre impactul tuturor 

lucrurilor bune, din prima zi de aparteneță la acest grup, pe care acum le trăiesc zi de zi. Faptul că o zi 

începe pentru toți cu „Bună dimineața, doamna Cristina!” sau „Bună dimineașa, Bogdan, Cristi, 



Mihai, Silviu, Nicu, Eduard, George..!”, spunându-și unul altuia saluturi de acest gen, este un lucru 

major, mult diferit față de tratamentele de care aveau parte până să intre în cadrul Comunității. 

 Interacțiunea din cadrul grupului, atât în timpul întâlnirii cât și în cadrul penitenciarului, s-a 

dovedit a fi una extrem de benefică pentru fiecare dintre ei. Discutarea problemelor, stărilor de spirit 

după caz sau discuțiile despre autocontrol, autoexemplu sunt puncte cheie pe care ei le 

conștientizează și vor să le împărtășească mai departe atât după ce vor ieși din Comunitate și din 

Penitenciar, dar și între ei, în cadrul grupului. Aleg zi de zi, un cuvânt caracteristic după care se 

ghidează în ziua respectivă, fie în activități, fie pe plan personal. 

 Nimeni nu este neglijat în cadrul Comunității, așa încât fiecare dintre ei are un Big Brother, 

care este responsabil de inițierea celui mai mic, nou intrat în Comunitate. Ierarhizarea Comunității 

este benefică, lucrurile derulându-se mult mai bine, spun ei. Aseamană ierarhizarea cu sistemul din 

cadrul unei firme, așa cum pentru rezolvarea unei probleme trebuie sa te adresezi unui anumit 

superior în cadrul firmei, așa și în comunitate trebuie să știi cui să-i comunici mesajul tău, în funcție 

de categorie, specific și oameni implicați. 

 Silviu Vintilă, un tânăr de 29 de ani, din cadrul Comunității, este pasionat de cărți despre 

religie și știință. A fost acuzat de ultraj contra bunelor moravuri, iar Comunitatea, spune el, „mi-a 

adus un lucru bun în viață. Facem terapie psihologică prin practică, iar asta ne face să fim mai 

inițiați.”. Urăște minciuna și iubește disciplina. A renunțat la țigări în cadrul Comunității și asta i se 

pare un lucru foarte bun. Vorbește despre clanurile care nu ies la munci, pentru că a fost acuzat ca 

făcând parte din acestea. Însă în realitate, s-a aflat doar la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. 

Crede în karma, despre care spune glumeț că este prietena lui cea mai bună, care niciodată nu pleacă 

în concediu. Își dorește o împăcare sufletească prin faptul că „vreau să ajut măcar o persoană să nu 

mai treacă prin așa ceva.”. Ceva inedit pentru mine a fost să îi văd dorința lui pentru realizarea unor 

cercetări, evaluări sau interviuri din partea autorităților, persoanelor care îi pot ajuta sau a celor 

interesați de acest program în care ei activează, așa încât să fie surprinși în drumul lor catre evoluție 

și schimbare. „Vreau să arăt că dacă vrei se poate!”. 

 George, un alt tânăr de 29 de ani, cu un temperament puternic, însă în acelați timp sensibil, 

mi-a atras atenția datorită unor șoapte pe care le adresase Danei Cenușă, organizatoarea Festivalului. 

„(..) Trebuie sa simt și să intru în starea aia specifică...”, spunea el la marginea scenei. Dincolo de 

scenă, în culise, George povestește despre realitățile pe care le trăiește în comunitate, întreabă 

curios de lumea de-afară, fiind aproape de eliberare, întreabă gânditor de Lipscani și rămâne 

cugetând la cele ce le-aude. Spune deschis că „am pus suflet în tot ceea ce-am făcut, indiferent că a 

fost rău sau bine.”, iar pe scenă își face treaba care trebuie s-o îndeplinească. A repetat doar de vreo 

4-5 ori, însă spune că esențial e simțirea muzicii și concentrarea pe care cu toții o au în piesă: „Muzica 

ne acaparează sufletul, mintea, iar toată atenția noastră va fi pe scenă!”. A făcut mai multe facultăți, 

Tehnică Dentară la Titu Maiorescu, cursuri de Asistenți Generaliști, cu practică la Fundeni și 

Politehnica, iar după eliberare își dorește să revină la familie, să-și întemeieze și el una și să își 

continue studiile. Vorbește sincer despre naturalețea cu care face lucrurile și mai ales joacă împreună 

cu colegii săi din Comunitate. Cel mai mult își dorește să ajungă sa petreacă sărbătorile alături de 

familie, alături de caldura-i specifică, iar speranța sa, căci în 2 săptămâni, când va avea termenul de 

eliberare, îi luminează chipul. Vorbește greoi, apăsat și trist un pic, despre cei 6 ani petrecuți în 

închisoare, spune că vocabularul i s-a redus, că a căzut mult și că a rămas în urmă cu studiile, dar că 



își dorește să fie din nou așa cum era înainte, un student cu acte în regulă. Prietenii acum nu mai sunt 

aceiași și noțiunea asta pentru el a căpătat un alt sens. Se confesează mult cu privire la societate, 

comunitatea în care a trăit până să ajungă în Penitenciar și despre greutatea cu care a simțit lucrurile. 

Maștile pentru el sunt clare pentru fiecare om în parte, dar ambiția, suferința, voința și deciziile 

corecte l-au făcut să își dorească drumul cel bun, să-l găsească și să rămână ferm pe poziția lui. Se 

miră, pe final, cum „din spectator, am ajuns actor!” 


