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MUZEUL MEMORIAL RAMNICU SARAT             cod 8819 
Informare, senzibilizare, reculegere, dezbatere: parcurs gardat al informatiilor si al emotiilor 
Loc de rememorare a trecutului/prilej de reflectie pentru viitor      
 

"Daca detinutii politici ar fi avut o Golgota, ea     
s-ar fi numit Ramnicu-Sarat"     (Corneliu Coposu) 

 
Inchisoarea de la Ramnicu Sarat este una dintre cele mai temute foste  temnite 

comuniste, astazi pe nedrept cufundata in uitare si degradare. Propunerea solutiei de concurs 
urmareste scoaterea acesteia  din anonimat si integrarea in categoria reperelor nationale care 
contureaza  istoria  putin cunoscuta a mijloacelor de reprimare a tot ceea ce nu era pro-comunist, 
tavalugul represiunii distrugand vietile a unora dintre cei mai  de seama intelectuali formati 
inaintea instaurarii regimului.  

Intrucat  intelegerea acestui tip aparte de inchisoare  presupune un complex de 
informatii, sentimente si stari, am considerat importanta definirea si diferentierea clara a 
caracterului fiecarei  zone – abundenta de informatii obiective expuse pretutindeni in ansamblul 
inchisorii poate afecta perceperea spatiului in adevarata sa complexitate, pentru ca zone precum 
celularul sau carcera vorbesc de la sine si au incifrate o asemenea expresivitate si  capacitate de 
evocare prin ceea ce reprezinta, incat eventualele adaugari ulterioare ar fi de prisos . Textele , 
fragmentele din dosare, din ideologia vremii, biografiile detinutilor, pozele, si alte materiale care 
furnizeaza date exacte despre situatia de atunci sunt absolut necesare pentru intelegerea 
contextului politic si social. Insa, cu atat mai mult, aceasta parte obiectiva nu poate fi insusita de  
vizitator fara a-si completa experienta cu latura senzoriala, emotionala, intuitiva si spirituala, 
care va fi tratata separat, prin zona celularului si a carcerei din subsol – aceasta din urma 
punctand ultima si cea mai tensionata etapa a parcursului muzeului memorial. 

Muzeul memorial va fi, asadar, organizat sub forma unui traseu, care pe langa 
vizitarea  unor spatii succesive ale inchisorii, va marca si un parcurs gradat al emotiilor 
vizitatorului. Materializarea acestei intentii se va face prin urmatoarele amenajari ale corpurilor 
incintei: 

-Accesul in curtea mare a penitanciarului: Logica compozitionala a 
ansamblului este bazata pe simetrie. Se va marca printr-o alee dreapta legatura dintre  poarta si 
gangul de intrare in cladirea principala. In vecinatatea portii, se va evidentia prin pavaj  
directionarea puternica spre pavilionul din dreapta (pentru a sugera de la intrarea in curte ca 
aceasta este prima oprire), care va fi amenajat ca info-point, mic foayer si spatiu de orientare si 
acomodare cu cele ce urmeaza a fi vizitate. O marcare mai discreta in pavaj va fi facuta pentru 
accesul in pavilionul din stanga, Casa Comandantului, acesta fiind primul dintre spatiile 
autentice cu care se va lua contact, dupa introducerea in tema prin  pavilionul info-point de pe 
dreapta. De remarcat este similitudinea fatadelor celor doua pavilioane, pozitionate simetric fata 
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de aleea principala - confuzia creata poate fi exploatata prin considerarea celor doua case 
similare, puse fata in fata, ca fiind doua fete ale aceleiasi monede: una reprezinta dimensiunea 
obiectiva a existentei comandantului (in casa din dreapta - expunerea obiectelor specifice, in 
afara de info-point), iar cealalta, din stanga, casa autentica a comandantului, incarcata cu 
semnificatiile atrocitatilor, a deciziilor nedrepte si a judecatii viciate si strambe a acestuia. Se vor 
folosi celelalte incaperi ale casei din dreapta  (in afara de prima si cea mai mare incapere , info-
point-ul) pentru a expune obiectele care decorau casa comandantului si, in special, biroul 
acestuia: obiecte de mobilier , harta si stema  R.P.R., cu insemnele si celelalte elemente specifice 
perioadei de  functionare  (1948-1963), cu portretul lui  Dej si al lui Lenin, cu documente 
autentice: dosare ale destinutilor, rapoarte si publicatii (literatura politica).  Dupa parasirea 
acestei prime cladiri si accesul in cea de a doua – Casa Comandantului, expunerea migreaza in 
zona scenografiei: interiorul va fi intunecos - cu elemente de umbrire ale ferestrelor, cu 
instrumente de tortura utilizate de comandant – pentru a-i ilustra sadismul , degrevandu-i uneori 
pe gradieni de sarcina corectiilor fizice asupra detinutilor in favoarea propriei implicari. Se va 
miza pe crearea unei atmosfere care sa induca teroarea, senzatia aflarii in miezul "raului", locul 
de unde porneau deciziile si unde se punea pecetea nedreapta asupra sortii detinutilor: Casa 
Comandantului – centrul de control al terorii. 

- Trecerea prin gangul cladirii principale : aici traseul incepe sa fie directionat. 
Primul pas va fi accesul in aripa stanga a cladirii, unde succesiunea de incaperi vor avea rolul 
de a informa vizitatorul despre premisele regimului de respresiune, despre perioada de 
functionare a inchisorii, despre personalitatile inchise, conexiuni/comparatii/legaturi cu alte 
inchisori comuniste de pe teritoriul tarii, etc. Mai departe, se ajunge in celularul propriu-zis.  

- Zona dezvoltata pe doua niveluri a celularului :  in aceasta etapa a traseului, 
dupa insusirea unor informatii despre contextul si specificul inchisorii, vizitatorul va intra intr-un 
spatiu cu un specific aparte, care ii va solicita acestuia imaginatia, angajarea emotionala la ceea 
ce exprima celulele, in opozitie cu spatiul vast central care leaga spatial celulele ca o veritabila 
coloana ale carei vertebre sunt celulele – de aici ideea de comuniune a detinutilor -  oameni cu 
personalitati si probleme diferite, dar pe care i-a unit aceeasi mare drama: detentia politica. 
Plastica si expresivitatea este potentata  si de aspectul boltirii pe doua directii perpendiculare la 
partea superioara (tavanul), apropiindu-se astfel de conformatia spatiala a bisericilor. 

- pentru a reda aspectul cel mai  important al specificului 
inchisorii – tacerea absoluta, si, in plus, incercarea 
detinutilor de a comunica prin codul Morse exprimat prin 
tusit, se va realiza o instalatie din elemente ce ilustreaza 
punctele si liniile codului Morse, sustinute pe cabluri 
subtiri, transparente, ce brazdeaza amplul spatiu central , 
legand imaginar si arbitrar o celula de alta celula, instalatie 
care va da impresia unor mesaje plutitoare, in incercarea 
disperata de a-si transmite temerile si, deopotriva, 
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incurajarile unii altora. Este de luat in calcul si existenta 
unui ghid audio, care, in zona celularului, sa reproduca 
diferite mesaje scrise in codul Morse care pot fi observate 
atasate firelor putin vizibile, in gol. Totusi, pentru 
inducerea intr-o stare profunda de  empatizare cu suferinta 
detinutilor ce transpare tacut din celulele, se poate alege 
doar instalatia bazata pe codul Morse, fara interventia 
ghidului audio. Se recomanda o tratare simpla a celulelor, 
fara materiale expuse sau igienizari excesive – este o etapa 
a simtirii, nu a informarii, iar locul vorbeste de la sine. 

- aripa din dreapta : de la parter la subsol : se coboara pe scara ce duce la 
subsol. Dupa  parcurgere  spatiului celularului, prilej de introspectie si motiv de tulburare, 
tensiunea urmeaza sa creasca pana la atingerea punctului de climax in carcera numita "Neagra". 
Dincolo de orice informatii istorice sau memorialistice, aici toate simturile sunt puse la bataie: 
auzul, vazul, chiar si simtul tactil. Loc privat de  lumina  si cu un spatiu restrans, aici si-au 
consumat cea mai amara suferinta detinutii. In subsol se intervine cel mai mult, in scopul 
sugerarii caracterului locului si al simbolisticii purificarii raului. In primul rand, este evocata 
tortura apei ce refula din zona sapata in pardoseala, cand camera incepea sa se inunde in frig si 
intuneric total. Pentru rememorarea  acestor conditii, vizitatorul va intra in carcera imediat de 
langa scara, pe o pasarela metalica ce va trece putin deasupra zonei inundate a pardoselii, unde 
va experimenta tacerea si intunericul si sunetul apei ce curge – scena inspaimantatoare prin 
simplu fapt ca nu poti percepe in intuneric limitele spatiului si cat e nivelul apei – curgerea ei se 
poate doar auzi. Odata trecut prin aceasta etapa  tulburatoare, pasarela continua dincolo de 
carcera intr-un spatiu contrastant cu primul, luminat, aerisit si mai amplu, unde apa din carcera 
curge spre centrul incaperii, unde este amenajat un spatiu de reculegere si aprinderea 
lumanarilor pentru sufletele celor morti. Acest lucru se va realiza   printr-un sistem simplu de 
recirculare a apei din zona de reculegere inapoi in carcera, sensul curgerii de la carcera la locul 
de reculegere fiind metafora suferintei indurate, a lacrimilor amare, ce siroiesc din intuneric spre 
lumina, pentru  purificarea sufletelor de chin si durere – altfel spus, suferinta umana adusa din 
intuneric in fata Divinitatii spre a fi purificata. Acest spatiu cu caracter religios va fi unul neutru 
pentru a primi vizitatorii indiferent de religia lor sau de cea a persoanelor comemorate, numitorul 
comun fiind evocarea, rememorarea, pomenirea celor plecati dintre noi. 

- intoarcerea la parter – aripa din dreapta – dupa vizitarea subsolului, se urca la 
parter din nou , si, in drum spre iesire ( prin gangul accesului principal) se parcurg incaperile in 
care sunt expuse marturii, momente si evenimente din viata de dupa inchisoare a 
supravietuitorilor, pentru a sugera biruinta credintei si tariei lor asupra detentiei si chiar 
implicarea lor in viata sociala si politica post-comunista (de exemplu, Corneliu Coposu, Ion 
Diaconescu). "Chiar si aceasta decoratie,care ar putea fi flatanta pentru mine, eu socot ca nu 
mi-a fost adresata mie, ci suferintelor poporului roman si a luptei constante impotriva 
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comunismului si pentru democratie. De aceea cred ca poporul roman a fost decorat pentru 
rezistenta sa extraordinara,  unica in felul ei pe care a facut-o impotriva  comunismului. Sper ca 
este un inceput de integrare  europeana  si ca vom vedea in scurta vreme consecintele acestei 
integrari care pentru noi este indispensabila." (Corneliu Coposu , 6 octombrie 1995, la primirea 
medaliei de Ofiter al Legiunii de Onoare la Ambasada Frantei din Bucuresti) 

-Curtile interioare : vor fi  reconstituite zidurile asa cum erau initial, fara 
golurile actuale si va fi desfiintata acoperirea executata ulterior. Pentru accesul in acestea nu va 
exista un traseu anume, ramanand la libera alegere a vizitatorului. Consider importanta 
constientizarea diferentei dintre celulele de mici dimensiuni si dimensiunea generoasa a curtilor, 
de aceea propun amplasarea in curti a  unei incaperi care sa reproduca spatiul unei celule. Astfel 
va fi intuita senzatia puternica incercata de detinut de apasare a micimii celulei in raport cu 
lejeritatea curtii. Va fi stimulata si ideea de supraveghere data de cele patru turnuri de control. 

- la terminarea parcusului muzeal: din gang se poate accede in curtea exterioara 
sau in mica curte interioara ce precede accesul principal. Aceasta va fi mobilata simplu cu 
cateva scaune rudimentare din trunchiuri de copaci, dispuse de o parte si de alta a aleii ce leaga 
gangul de usa de acces in celular. Este o invitatie simbolica pentru vizitatorii trecuti prin muzeu 
sa se adune la discutii, la dezbateri, la aduceri-aminte ale rudelor detinutilor si chiar ale 
detinutilor – o masa a carei tacere a fost sparta  de aleea de acces in celular – de accesul la 
adevar, la cadrul autentic al unor grozavii pana atunci mai putin cunoscute si dezbatute. 

- Cele patru turnuri de control : vor fi reconstruite in vecinatatea colturilor 
incintei unde astazi se vede amprenta turnurilor disparute, despre care nu detinem nici o 
informatie, neavand, deci, posibilitatea reconstruirii intocmai, iar o incercare de reproducere a lor 
dupa amprenta ramasa la fiecare colt s-ar baza prea mult pe ipoteza si ar constitui un fals. Se 
prefera, asadar, construirea a patru turnuri noi, in maniera contemporana dar neutre si discrete 
fata de compozitia si arhitectura ansamblului, usor detasate de colturi pentru a lasa la vedere 
urma celor originale. Turnurile sunt deosebit de importante pentru perceptia finala, in ultima 
etapa, fiind un fel de recapitulare a celor vazute: avand inaltimi diferite – perspective diferite, 
fiecare dintre ele va permite observarea si compararea spatiului interior al curtilor penitenciarului  
- detentia – cu imprejurimile – libertatea. 

- Corpul anexa din partea dreapta va gazdui spatiile administrative, de 
depozitare a unor exponate, cu sali multifunctionale pentru workshop-uri, proiectii, intalniri, etc., 
inclusiv spatii adaptabile pentru eventuale expozitii temporare ale artistilor plastici si nu numai. 

-  Curtea exterioara : va fi  pastrat un cadru natural cat mai ingrijit si simplu, 
pentru a pune in valoare cladirea monument de arhitectura si pentru a induce atmosfera de pace 
si de echilibru restabilit, astazi, cand locului si evenimentelor trecute li s-au adus la suprafata 
adevarul si omagierea care li se cuvine. 
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-  Restaurarea cladirilor: interventiile de restaurare vor fi cat se poate de 
discrete, punandu-se accent pe consolidarea structurala, si nu pe o corectare exhaustiva a 
semnelor trecerii timpului – care ar falsifica intr-o oarecare masura  marturia timpului si chiar a 
atmosferei specifice generate de patina. 


