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 Lucrarea cu titlul Colonia de muncă de la mina Cavnic, componentă a sistemului 

concentraţionar românesc vine în completarea studiilor dedicate represiunii comuniste din 

România, respectiv sistemului concentraţionar din  Maramureş, fiind analizate aspecte ale coloniei 

de muncă din cadrul Exploatării Miniere Cavnic, din perioada 1952-1955. Particularizând, studiul 

de faţă evidenţiază probleme legate de regimul de muncă, alimentar, viaţa cotidiană a deţinuţilor 

politici din această colonie, fiind alese metode relevante în descrierea unui peisaj apocaliptic, 

deosebit de dur, în deplină concordanţă cu represiunea generală exercitată de autorităţile comuniste 

româneşti în penitenciare, lagăre şi colonii: 

,,Regimul penitenciar de la Cavnic era extrem de sever, deţinuţii erau obligaţi să 

ispăşească pedepse pentru orice fleac. Carcerele şi camerele de izolare funcţionau în permanenţă. 

Acestea erau nişte gherete din scânduri în care cu greu încăpea un om în picioare, dar erau băgaţi 

şi câte doi. Printre scânduri sufla vântul şi viscolul, iar de sus ploua sau ningea, în funcţie de 

vreme, pentru că nu erau acoperite.’’ 

Articolul este structurat în trei capitole, unul introductiv: Regiunea Maramureş – centru de 

exterminare a deţinuţilor politici, în care sunt prezentate cele mai importante locuri de detenţie 

politică din Maramureş, cu accente asupra fostului penitenciar de la Sighet, fiind amintite şi 

celelalte colonii de muncă, de la minele din Baia Sprie şi Nistru. Al doilea capitol Regimul coloniei 

de muncă de la Mina Cavnic, evidenţiază aspectele propriu-zise referitoare la regimul penitenciar, 

fiind scoase în evidenţă şi câteva figuri reprezentative care au fost internate în această colonie, 

totul culminând cu capitolul intitulat Evadarea de la Cavnic din 6 iunie 1953, în care sunt 

prezentate aspecte referitoare la una din puţinele evadări  care au avut loc în perioada regimului 

comunist dintr-un centru de detenţie cu carcater politic. Concluziile sunt prezentate concis la 

sfârşitul fiecărui capitol, sugestive pentru evidenţierea faptului că regimul comunist din România a 

fost un regim politic criminal orientat înspre depersonalizarea individului. 

În ceea ce priveşte stilul de exprimare acesta este specific subiectelor de istorie 

contemporană, fiind cursiv, corect din punct de vedere literar, ortografic şi al punctuaţiei. Au fost 



utilizate surse de documentare cu caracter general dar şi inedit, cu referire în special la 

documentele de arhivă. Aparatul critic este unul bogat, util în lămurirea diferitelor aspecte cu 

caracter specific, trimiterile critice la paginile lucrărilor şi filele documentelor dovedind acurateţe, 

veridicitate, respectând normele academice în vigoare la această dată.  

Studiul respectă cerinţele stabilite de colegiul de redacţie al ,,Revistei Arhivei 

Maramureşene’’, fiind însoţit de o scurtă prezentare a autorului, cuvinte cheie în limba română şi 

engleză şi un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză)  

Rezultatele cercetării au fost benefice, lucrarea fiind utilă pentru istorici, cercetători dar şi 

pentru publicul larg interesat de subiectele istoriei represiunii comuniste româneşti. 

Având în vedere analiza de mai sus, propun publicarea studiului drd. Marius Uglea aşa cum 

a fost înaintat de către autor, pentru a fi publicat în ,,Revista Arhivei Maramureşene’’, Anul III,               

nr. 3, 2010.  
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