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U14: ISTORIA COMUNISMULUI  

Canalul morţii 
 
Planul de construire a Canalului Dunăre-Marea Neagră a fost aprobat în iulie 

1949, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri, dar abia peste un an, la 23 

martie 1950, s-a emis decretul nr. 75 al Marii Adunări Naţionale de 

organizare şi funcţionare a canalului. Lucrările au început în forţă. Până în 

vara lui 1953, pe albia canalului se aflau mii de voluntari atraşi de lozinci, 

precum „Fiecare muncitor poate deveni un erou”. Oamenii sărăciţi de război 

căutau aici un posibil El Dorado. Pe lângă voluntari, au fost aduşi o sută trei-

zeci şi cinci de mii de deţinuţi, „efective”, cum erau denumiţi în documentele 

vremii. Canalul a fost început de Gheorghiu-Dej şi terminat de Ceauşescu, 

printr-o metodă comunistă cunoscută, de a trimite la muncă forţată specialişti 

din toate domeniile. Stalin construia la fel Canalul Volga-Don. 

     Se ştie că, înainte de a fi o cale de transport fluvial, canalul a fost conce-

put să fie mormânt, un „mormânt al reacţiunii române”, aşa cum îl definise 

mulţi ani mai târziu, într-o apreciere „obiectivă” a istoriei, Gh.Gheorghiu-

Dej. De-a lungul a şaizeci şi cinci de kilometri au fost instalate, în luna mai a 

anului 1950, cele paisprezece lagăre de exterminare prin muncă forţată. Peste 

o sută de mii de oameni au fost aduşi aici ca vitele de povară, bărbaţi şi 

femei, tineri şi bătrâni, preoţi, ofiţeri, profesori universitari, elevi şi studenti, 

ţarani răzvrătiţi în procesul cooperativizării forţate. Canalul trebuia să se 

bizuie numai pe munca fizică, de sclavi, a miilor de deţinuţi politici. 

Lozincile sunt cele cunoscute din alte lagăre cu sârmă ghimpată: „Construim 

canalul fără burghezie şi contra burgheziei”, „Construim canalul, construim 

socialismul”, „Cu partidul nostru tare, tragem Dunărea la mare”. Robia de la 

canal a fost asemuită, pe drept cuvânt, cu robia ridicării piramidelor, o uriaşă 

suferinţă umană, în care mii de morţi au fost înghiţiţi de colinele de pământ 

ale ucigaşului canal. 
 

Mărturii ale foştilor 
deţinuţi politici: 
 

G.C. (fost deţinut elev): Cred 
că au scăpat numai cei 
foarte sănătoşi şi probabil 
cei animaţi de o credinţă. 
Credeam toţi în ceva aici, 
doar nu eram fără crez, alt- 
fel nu se putea rezista aici. 

C.T.D.: Rostul arestărilor din acea perioadă nu era acela de a condamna la un 
anumit număr de ani, deci a scoate din circuitul civic, cetăţenesc, nişte oameni 
indezirabili, ci era acela de a extermina. În afara cordonului format de securişti şi a 
gardianului care însoţea fiecare cordon, fiecare brigadă era condusă de un brigadier, 
care era unul dintre cei mai feroce criminali. Acest brigadier nu era niciodată lipsit de 
o coadă de lopată. Ritmul era infernal, nu puteai să schiţezi nici gestul să îţi ştergi de 
pe frunte sudoarea care îţi intra în ochi... „Dă-i, dă-i, dă-i până mori!”: acesta era 
sloganul. Au fost nenumărate cazuri în care oamenii au fost loviţi până au fost ucişi 
acolo, în frontul de lucru, sau au fost oameni care s-au aruncat între vagoane cu 
capul în jos şi au murit loviţi de tampoanele vagoanelor. Deci, cei care nu mai 
rezistau recurgeau şi la asemenea mijloace... 

(După Lucia Hossu Longin, Memorialul durerii. 
O istorie care nu se învaţa în şcoală, Humanitas, 2007: 259-264) 

Lexic 
albie/i (f)  
a înghiţi (înghit)  
mărturie/i (f)  
mormânt, morminte (n) 
rost, uri (n)  
a sărăci (esc)  

 

Sinonime 
•abia = numai 
•a se afla = a se găsi = a 
exista 
•asemenea = astfel 
•a asemui = a asemăna 
= a compara 
•a se bizui = a se baza 
•cale = drum 
•colină = deal 
•credinţă = crez 
•lozincă = slogan 
•nenumăraţi/te = mulţi/te 
•precum = ca 
•a se răzvrăti = a se 
revolta 
•sclav = rob 
•sudoare = transpiraţie 
•a ucide = a omorî 
 

Familii de cuvinte 
• a aresta, arestat, arest 
• cetate, cetăţean, 
cetăţenesc 
• a deţine, deţinut, 
detenţie 
• fluviu, fluvial 
• forţă, a forţa, forţat 
• sărac, a sărăci, sărăcie 
 

Abrevieri 
Gh. = Gheorghe 
 

Cuvinte călătoare 
indezirabil (<fr) 
 

Expresii 
•a-i da înainte = a 
continua 
•au fost oameni = au 
existat oameni 
•muncă forţată  
•pe drept cuvânt = 
justificat 
•sârmă ghimpată  
•vite de povară  
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I. Activităţi lexicale 
 

1. Formulaţi în fraze complete definiţia de dicţionar de mai jos:   
 

 

DEŢINUT, Ă, deţinuţi, te s.m. şi f. Persoană ţinută sub stare de arest 

(după ce a fost condamnată sau pentru cercetări); arestat. V. deţine. (DEX) 

 

2. Ce sens are în text cuvântul „efective” ?  
 

3. Reformulaţi cu sinonime:  
a. Au fost nenumărate cazuri în care oamenii au fost loviţi până au fost ucişi acolo, în frontul 

de lucru, sau au fost oameni care s-au aruncat între vagoane cu capul în jos şi au murit loviţi 

de tampoanele vagoanelor. 

b. Robia de la canal a fost asemuită, pe drept cuvânt, cu robia ridicării piramidelor, o uriaşă suferinţă 

umană, în care mii de morţi au fost înghiţiţi de colinele de pământ ale ucigaşului canal. 

 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

A. Pasivul 
Verbe conjugate la diateza pasivă 
• Canalul a fost început de Gheorghiu-Dej şi terminat de Ceauşescu. 

• Planul de construire a Canalului Dunăre-Marea Neagră a fost aprobat în iulie 1949. 

• Pe lângă voluntari, au fost aduşi o sută treizeci şi cinci de mii de deţinuţi, „efective”, cum erau 

denumiţi în documentele vremii. 

• Peste o sută de mii de oameni au fost aduşi aici ca vitele de povară. 

• Fiecare brigadă era condusă de un brigadier. 

• Oamenii au fost loviţi până au fost ucişi. 

Forme reflexive 
• Abia peste un an, la 23 martie 1950, s-a emis decretul nr. 75 al Marii Adunări Naţionale. 

Adjective 
• Pe albia canalului se aflau mii de voluntari atraşi de lozinci, precum „Fiecare muncitor poate deveni 

un erou”. 

• Oamenii sărăciţi de război căutau aici un posibil El Dorado. 

• Cred că au scăpat numai cei foarte sănătoşi şi probabil cei animaţi de o credinţă. 

Substantive 
• mărturii ale foştilor deţinuţi politici (=arestaţi din motive politice) 

 

4. Reconstituiţi verbul la diateza pasivă, după model:  
a. Oamenii sărăciţi de război căutau aici un posibil El Dorado.  

> Oamenii care fuseseră sărăciţi de război căutau aici un posibil El Dorado.  

b. Pe albia canalului se aflau mii de voluntari atraşi de lozinci. 

> ........................................................................................................................................... 

c. Cred că au scăpat numai cei animaţi de o credinţă.  

> ................................................................................................................................................................ 

d. În afara cordonului format de securişti, fiecare brigadă era condusă de un brigadier. 

> ................................................................................................................................................... 
 

B. Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale cu genitiv (G) şi dativ (D) 
De-a lungul a şaizeci şi cinci de kilometri au fost instalate, în luna mai a anului 1950, cele paisprezece 

lagăre de exterminare. (G) 

În afara cordonului format de securişti şi a gardianului care însoţea fiecare cordon, fiecare brigadă era 

condusă de un brigadier. 

Construim canalul fără burghezie şi contra burgheziei. (D) 
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5. Reformulaţi cu: în afara (G), cu excepţia (G), pe lângă (A), exceptând (A), în afară de (A):  
a. În afara cordonului format de securişti şi a gardianului care însoţea fiecare cordon, fiecare brigadă 

era condusă de un brigadier. 

b. Pe lângă voluntari, au fost aduşi o sută treizeci şi cinci de mii de deţinuţi. 

 

6. Înlocuiţi contra (D) prin împotriva (G), sau invers:  
a. Construim canalul fără burghezie şi contra burgheziei. 

b. În 1956, în plină dictatură comunistă, studenţii de la Politehnica din Timişoara au avut forţa de a 

organiza una dintre cele mai puternice contestaţii împotriva regimului. 

c. Corneliu Coposu a fost condamnat în lotul fruntaşilor ţărănişti pentru înaltă trădare a clasei 

muncitoare şi crimă contra reformelor sociale. 

 

C. Contrazicerea 
Rostul arestărilor din acea perioadă nu era acela de a condamna la un anumit număr de ani, ci era acela 

de a extermina. 

 

7. Completaţi cu informaţii din text:  
a. Canalul a fost terminat nu de ....................., ci de .................................... 

b. Ritmul de muncă la canal nu era .................., ci ...................................... 

c. Cei care nu mai rezistau nu ................., ci ................................................ 

 

 

 

D. Reformularea  G 2.5. 
Rostul arestărilor din acea perioadă nu era acela de a condamna la un anumit număr de ani, deci a 

scoate din circuitul civic, cetăţenesc, nişte oameni indezirabili, ci era acela de a extermina. 

 

8. Reformulaţi cu adică, altfel spus, mai precis, cu alte cuvinte, asta înseamnă:   
a. Rostul arestărilor din acea perioadă nu era acela de a condamna la un anumit număr de ani, deci a 

scoate din circuitul civic, cetăţenesc, nişte oameni indezirabili, ci era acela de a extermina. 

b. Pe lângă voluntari, au fost aduşi „efective”, adică o sută treizeci şi cinci de mii de deţinuţi,  

c. Planul de construire a „Canalului Morţii, mai precis Canalului Dunăre-Marea Neagră, a fost aprobat 

în iulie 1949, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri din timpul comunismului. 

 

9. Citiţi următoarea declaraţie a unui deţinut politic şi comparaţi-o cu alte momente ale istoriei:  
 
C.T.D.: Ceea ce ar trebui poate să vă relatez este amintirea unei vizite pe care am făcut-o 
şefului infirmeriei, deţinut politic. Pe omul acesta, care era foarte calm, l-am găsit pradă 
unei stări de disperare, spunându-mi: „Dacă continuă aşa, vom muri cu toţii”. Era 
înspăimântat de numărul îngrozitor de mare al morţilor care se găseau la aşa-zisa cameră 
de morgă, la baie; cred că această cameră se păstrează şi astăzi. Zice: „Dacă ai tăria, du-te 
şi vezi”. Erau douăzeci şi opt de cadavre. Nu am să pot uita niciodată această scenă. Am 
intrat. Aşa, ca primă impresie, oameni aruncaţi de-a valma, aşa cum ai descărca o căruţă 
de lemne, undeva un cap, undeva o mână descărnată, toţi erau în pielea goală, acesta era 
sistemul în acea perioadă. Nu funcţionaseră căruţele, acele dube de lemn care transportau 
morţii, morţi care erau îngropaţi aiurea, nici astăzi nu ştim... bănuim că cei mai mulţi dintre ei au fost îngropaţi în 
zonele unde mai târziu s-au depozitat munţii de pământ pe care îi săpaseră mâinile omeneşti. Înspăimântat, după 
câteva secunde, am vrut să mă retrag, dar mi-am zis: „Nu, aşa ceva nu trebuie să uiţi niciodată, rămâi!”. Şi am 
rămas preţ de două minute încercând să-mi întipăresc acea scenă de iad. Iată ce a însemnat exterminarea din 
acea perioadă în lagărele de la Canal. Era de fapt clar că scopul principal pentru care eram adunaţi aici nu era 
altul decât exterminarea. Şi comandanţii, ofiţerii politici, ne-o spuneau foarte clar, nu făceau niciun secret din a 
spune: „Aţi fost aduşi aici pentru a fi omorâţi, nu pentru altceva”. 
 

(După Lucia Hossu Longin, Memorialul durerii. O istorie care nu se învaţa în şcoală, Humanitas, 2007: 264-265) 



 65 

10. Repovestiţi mărturia următoare. Completaţi cu informaţii lipsă:   G 2.15. 
 

Corneliu Coposu: 
La 14 iulie 1947, am fost arestat. 
Maniu era în celula nr. 2, eu eram în celula nr. 3 de la Malmaison*. 
Am fost condamnat la douăzeci şi cinci de ani şi am executat şaptesoprezece ani şi jumătate. 
Soţia mea, Arlette, a prmit şi ea douăzeci şi cinci de ani de muncă silnică. 
Am trecut prin Jilava, Aiud, Craiova, Capul Midia, Rubla. 
Cel mai cumplit a fost la Râmnicu-Sărat. Treizeci şi patru de celule complet izolate. Patru-
cinci sute calorii pe zi. Opt ani nu am vorbit cu nimeni. 

 

 

 

11. Citiţi următoarele informaţii de pe Internet şi recomandaţi sau nu unui compatriot vizita 
acestui muzeu. Argumentaţi.   

Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei a fost gândit şi 

iniţiat încă din 1992 de către preşedinta Alianţei Civice, Ana Blandiana, şi 

realizat în următorul deceniu împreuna cu Romulus Rusan şi o presti-

gioasă echipă de istorici, arhitecţi, constructori şi designeri. În ianuarie 

1993, Ana Blandiana a predat proiectul Memorialului la Consiliul 

Europei. După ce două delegaţii de experţi au vizitat Sighetul, Consiliul 

Europei a întocmit în 1995 un studiu-raport şi a luat Memorialul sub egida 

sa. În 1998 Consiliul Europei aşeza Memorialul de la Sighet printre principalele locuri de păstrare a 

memoriei continentului, alături de Memorialul de la Auschwitz şi Memorialul Păcii din Normandia. 

         Format dintr-un Muzeu – situat în fosta închisoare politică din Sighet – şi un Centru interna-

ţional de studii asupra comunismului – cu sediul în Bucureşti – Memorialul are ca scop reconsti-

tuirea şi păstrarea memoriei unor popoare, în particular a celui român, cărora timp de jumătate de 

secol li s-a indus în conştiinţă o istorie falsă. 
 

Sala 52 Femei in inchisoare 
Este una din cele mai impresionante săli ale muzeului. În 
afara închisorilor mixte, au existat unele rezervate exclu-
siv femeilor, Mislea, Mărgineni, Miercurea Ciuc, Dum-
brăveni sau Arad. Naşterea, maternitatea capătă cu totul 
alte dimensiuni în universul concentraţionar. Sunt expuse 
numele a 4200 de femei care au fost închise în temniţele   
comuniste (numărul real este infinit mai mare). Obiectele 
păstrate cu greu din perioada detenţiei sunt prezentate 
într-o vitrină. În acelaşi timp, se pot asculta vocile unora 
dintre femeile care au suferit în închisoare, pe un CD 
player accesibil vizitatorilor. 

Ioana Voicu Arnăuţoiu, fiica lui Toma Arnăuţoiu şi a Mariei Plop, s-a născut în 1956 la „Râpele cu 
brazi”, un adăpost pe versantul sudic al munţilor Făgăraş, unde se refugiase o parte din grupul luptătorilor 
anticomunişti din Nucşoara. Tatăl a fost executat în 1959 la Jilava, iar mama, condamnată la muncă silnică pe 
viaţă, a murit în închisoarea de la Miercurea Ciuc în 1962. Fiica a fost internată într-un orfelinat şi şi-a putut 
cunoaşte adevărata identitate abia în 1990. (http://www.memorialsighet.ro/ro/) 
 

12. Încercaţi  să refaceţi harta închisorilor din România comunistă.  
 

13. Citiţi în sursele indicate (cărţi, site-uri Internet) alte mărturii ale terorii comuniste şi relataţi-le.  

                                                 
*
 Denumirea dată imobilului din Calea Plevnei 137A, de Malmaison, provine din timpul lui Cuza, când domnitorul numește aşa zona după un domeniu 

favorit al împăratului francez Napoleon al III-lea. Acesta este unul dintre susţinătorii externi activi ai lui Alexandru Ioan Cuza (amândoi sunt masoni), iar 

domnitorul "Unirii mici" intenționa să-l flateze botezând principala cazarmă a Capitalei după reşedinţa imperială. […] În secolul al XIX-lea şi în prima parte a 
secolului al XX-lea, la Malmaison se diversifică genurile unităţilor militare care au sediul acolo. Printre altele funcţionează şi un tribunal militar şi loc de 
detenţie pentru infractorii în uniformă. Acest rol anticipă rolul macabru pe care îl va avea clădirea începând din anii ’40 ai secolului trecut. Mai întâi, în timpul 
mareşalului Antonescu, aici sunt cercetaţi mai mulţi inşi bănuiţi de legături cu sovieticii, printre care şi viitorul premier Petru Groza. Mai apoi, regimul 

comunist proaspăt instalat după război nu are atâtea spaţii de detenţie pentru toți „duşmanii de clasă”. Cazarma Malmaison şi anexele sale sunt 

transformate în închisoare de tranzit şi centru de anchetă al Securităţii. În prezent funcționează în imobil un institut de proiectare în domeniul chimiei. 
(http://armyuser.blogspot.com/2009/06/cazarma-malmaison.html) 

http://www.memorialsighet.ro/ro/sala.asp?id=25

