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Сведочанства из пожаревачког 
казненог завода до 1918. 

У Галерији савреме-
не уметности у Пожаревцу, 
поводом обележaвања сто-
пeдесет година постојања, 
рада и деловања Казне-
но-поправног завода Забе-
ла, отворена је изложба до-
кумената, фотографија и 
архивске грађе, под називом 
„Казнено – поправни заво-
ди у Србији - пример Пожа-
ревачког казненог завода од 
1853. до 1918. године“. 

Иницијатор, идејни ау-
тор и организатор мултиме-
дијалног пројекта под нази-
вом „Казнено – поправни 
заводи у Србији - пример 
Пожаревачког казненог за-
вода од 1853. до 1918. го-
дине“, који обухвата моно-
графију, виртуелну изложбу, 
изложбу архивских докуме-
ната и сетове фотографија 
у форми разгледница, је ди-
ректорка Историјског архи-
ва Пожаревац, др Јасмина 
Николић.

Реч је о заједничком 
пројекту Историјског архи-
ва Пожаревац и Кримина-
листичко полицијске акаде-
мије Београд.

Тим овог пројекта чине: 
доцент др Ивана Крстић 
Мистриџеловић, мр Не-
венка Кнежевић Лукић, 
проф. др Радован Радо-
вановић и проф. др Радо-
мир Зекавица са Крими-
налистичко-полицијске 
академије у Београду, др 
Драгана Милорадовић и 
мастер Јасмина Живко-
вић из Историјског архива 
Пожаревац.

Пионирски 
подухват

У обраћању окупљени-
ма на отварању изложбе, у 
име тима сарадника са Кри-
миналистичко-полицијске 
академије у Београду, до-
цент др Ивана Крстић 
Мистриџеловић, истакла 
је:

- Србија је и у 19. ве-
ку настојала да се европе-
ише, да достигне високе 
стандарде развијених за-
падноевропских земаља у 
свим областима, па и у об-
ласти кажњавања и казне-
не политике. Карактеристи-
ка прве половине 19. века 
је опште неуређено стање, 
непостојање казнених заво-
да са систематичнијим при-
ступом кажњавању, с об-
зиром да се тада сматрало 
да се починилац одређеног 
злочина, кривичног дела, 
мора казнити, односно, над 
њим је вршена одмазда. Не-
где у 6. деценији долазимо 
до идеје ресоцијализације, 
поправљања учинилаца, и 
прве теоријске радове и по-
кушаје да се те идеје у прак-
си остваре, у чему је кључ-
ни био министар правде, 

Ђорђе Ценић је читав живот 
посветио казненим заводи-
ма, и теоретски и практич-
но, и од тада Србија на све 
могуће начине покушава да 
уреди стања у неуређеним 
заводима. Нажалост, у то-
ме је успела само донекле, с 
обзиром на то да је упорно 
наилазила на два огранича-
вајућа фактора. 

- За изградњу завода у 
којима би се казна издржа-
вала по прогресивном си-
стему, био је потребан но-
вац. Држава је увек имала 
неке прече ствари, тако да 
су осуђеници увек остајали 
скрајнути. Други органича-
вајући фактор био је недо-
статак стручног кадра. За 
примену тог система било 
је потребно имати људе за 
управнике казнених завода, 
и ту се помак може уочити 
тек на самом прелазу из 19. 
у 20. век. 

- Све ово је био један 
пионирски подухват и, као 
неко ко се дуги низ годи-
на бави историјом државе 
и права, ја сам, заиста, тек 
сада схватила колико је ово 
једна неистражена област 
и колико још има простора 
за продубљивање сазнања о 
казненом систему, а посеб-
но о казненим заводима у 
Србији 19. века, - навела је, 
између осталог, доцент др 
Ивана Крстић Мистриџе-
ловић.

Мученици из 
“собе 11”

Ауторке из Историјског 
архива Пожаревац, ви-
ши архивисти др Драга-
на Милорадовић и Јасми-

на Живковић, вршиле су 
вишемесечна опсежна ис-
траживања архивске грађе 
у архивима у Србији и из-
двојиле документа која ос-
ветљавају установу казне-
ног дома, ред, дисциплину, 
рад, жене са друштвених 
маргина, као и политич-
ки тренутак који је стварао 
бројне политичке кривце 
који су издржавали казну у 
пожаревачком затвору, а би-
ли су претходно писци, ми-

нистри, председници влада, 
професори. У име овог ти-
ма, виши архивист Јасмина 
Живковић, каже:

- Политичка трвења и 
контроверзе пратиле су на-
станак и утемељавање мо-
дерне српске државе. По 
својеврсном тамничарском 
чувењу надалеко позната 
„соба бр. 11“ у Пожаревач-
ком казненом заводу, ус-
ловно речено, „угостила“ 
је значајна имена ондашње 
српске политичке, обра-
зовне, културне, привред-
не, интелектуалне елите. 
Углавном оне која се заме-
рила владајућој династији и 
државној политици. Увреда 
владара и његове породице, 
штампарске кривице, борба 

за социјалне идеје и раднич-
ка права, сумњиви стихо-
ви и проблематични новин-
ски чланци, предњачили су 
у корпусу политичких, со-
цијално неприхватљивих 
понашања и дела за која су 
законом биле предвиђене 
казне затвора, робије, оте-
жаног затвора. 

- Уважени политич-

ки прваци Стојан Протић, 
Никола Пашић, Ђорђе 
Генчић, актери Тимочке бу-
не, Коста Таушановић, Пе-
ра Тодоровић, као и тзв. ве-
леиздајничке Алавантићеве 
афере, зачетник социјали-
стичке промисли Светозар 
Марковић, народни учитељ 
Васа Пелагић, професор 
Драгиша Станојевић, на-
дарени Бранислав Нушић, 
песник Владислав Каћан-
ски, дипломата и професор 

Правног факултета у Бео-
граду Миленко Веснић, 
али и „случајно приведен“ 
пожаревачки трговац и по-
литичар Александар Ни-
колајевић. Управо је по-
жаревачки казамат стекао 
епитет „првог српског уни-
верзитета“, због значајног 
броја угледних имена „од 
пера“, писмених и школова-
них људи, који су због и нај-
мање погрешно написане 
речи или какве опаске, про-
тумачене „овако или онако“, 
сматрани опасним по акту-
елну политичку и владајућу 
елиту. 

- Политичку осуђенич-
ку елиту су чиниле и жене. 
Поред Ленке Книћанин, 
Лујзе Витковић, свакако 
је најпознатија политичка 
осуђеница била Јелена Ил-
ка Марковић, која је у за-
твор доведена по осуди за 
кривично дело покушаја 
атентата на краља. Као и Ва-
са Пелагић, Марковићева је 
свој живот скончала у пожа-
ревачком заводу. 

- Жене осуђенице су 
углавном своје затворске 

осуде издржавале за де-
ло крађе, убиства ванбрач-
не деце, банкротство, кри-
воклетства, али и врачање, 
паљење, насилну изнуду, 
или пак поновну удају код 
„живог и неразведеног му-
жа“. Побуде за дело убиство 
мужа, хотимично убиство 
са предумишљајем, тумачи-
ло се жениним неверством, 
прељубништвом, лаком, по-
водљивом женском приро-
дом, занемарујући да је уз-

рок исто тако могао бити 
„испољавање својине мужа 
над женом“, злостављање, 
наношење тешких повреда 
у браку и слично.

- Преваспитавање осу-
ђе ни ка у Пожа ревач ком каз-
неном заводу обухватало је 
и њихову радну обавезу, о 
чијем спрово ђењу постоје 
сачувана ре левантна архив-
ска документа, - рекла је 
Јасмина Живковић.

Систематизована 
истина о 

прошлости
Званично проглаша-

вајући изложбу отвореном, 
директорка Историјског ар-
хива Пожаревац, др Јасми-

на Николић, истакла је:
- Стопедесет година 

трајања једног казнено-по-
правног завода јесте драго-
цен податак за стање у овој 
области на ширем подручју, 
а још више за идентитет и 
особености града Пожарев-
ца и његове околине. Отуда 
се Историјски архив Пожа-
ревац, у сарадњи са Кри-
миналистичко-полицијском 
академијом у Београду, по-
духватио активности на ис-
траживању и проучавању 
историјата настанка и функ-
ционисања ове значајне 
институције у оквиру каз-
нено-васпитне политике 
Србије, у периоду од 1853. 
године до данашњих дана, 
кроз вишегодишњи мул-
тимедијални пројекат који 
обухвата три изложбе ар-
хивских докумената и мо-
нографије у три тома. Под-
ршку у реализацији овог 
пројекта пружио је Град По-
жаревац. 

- Пред Вама вечерас је 
прва целина о историјату 
ове установе до 1918. го-
дине. О раду казнено-по-
правних завода у Србији и 
посебно Пожаревачког каз-
неног завода у 19. веку, са-
чувана је фрагментарна ар-
хивска грађа што је чини 
вреднијом у смислу сведо-
чанстава из периода ства-
рања ових институција. Из 
фондова Архива Србије и 
Историјског архива Пожа-

ревац сумирана су доку-
мента која илуструју рад 
казнених завода у Србији, 
а посебно рад Пожаревач-
ког казненог завода од осни-
вања 1865. до 1918. године.

- Свако од сарадника у 
овом пројектном тиму по-
нудио је део својих истра-
живања и анализа у оквиру 
овог трогодишњег пројекта 
истраживања и проучавања 
историјских извора о казне-
но-поправним заводима у 
Србији на примеру Казне-
но-поправног завода „Забе-
ла“ у Пожаревцу. Понудили 
смо систематизовану причу 
о казненим заводима у Ср-
бији на примеру пожаревач-
ког завода за први времен-
ски период од 1853. до 1918. 
године, којом се ствара ис-
тинита слика прошлости, а 
што је добра основа за даље 
научно изучавање ове теме.

- Анализирајући про-
шлост, у њој проналазимо 
она прогресивна хтења чији 
се смисао проверава у са-
дашњости, а представља и 
темељ за крупнија прегнућа 
у будућности. Стопедесет 
година Казнено-поправ-
ног завода у Пожаревцу не-
сумњиво је заједнички јуби-
леј свих казнено-поправних 
завода у Србији, - поручила 
је др Јасмина Николић.

Отварању изложбе при-
суствовали су: Александар 
Живковић, саветник пот-
председника Владе и Мини-
стра унутрашњих послова, 
пуковник Милован Васић, 
заменик команданта Цен-
тра за обуку копнене војске 
и Гарнизона Пожаревац, 
проф др Радован Радова-
новић, са Криминалистич-
ко-полицијске академије 
у Београду, потпуковник 
Душко Милојевић, дирек-
тор Војног архива Мини-
старства одбране Републике 
Србије, Драган Вучићевић, 
председник Вишег суда у 
Пожаревцу, изасланик Ње-
говог Преосвештенства 
Епископа Браничевског, 
протојереј Душан Марко-
вић, председник Скупшти-
не града Пожаревца, Бојан 
Илић, мр Дејан Новако-
вић, управник Казнено- по-
правног завода „Забела“ у 
Пожаревцу, Владица Бо-
жиловић, управник Казне-
но-поправног завода у Ћу-
прији, колеге Историјског 
архива Чачак, чланови Град-
ског већа Пожаревца, од-
борници Скупштине града 
Пожаревца, директори јав-
них предузећа и установа, 
чланови Управног и Над-
зорног одбора Архива и 
остали гости.

Изложба је отворена за 
посетиоце до 6. априла.

Д. Миленковић
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

ПАМЋЕЊЕМ И ЧУВАЊЕМ АРХИВСКЕ 
ГРАЂЕ ПРОТИВ ЗАБОРАВА

Историјски архив Пожаревац јед-
на је од најуспешнијих установа те 
врсте у Србији, у протеклих десетак 
година. То је била вазда обавеза ви-
ше да се покажу и још већи домети, 
квалитет и оживотворење нових про-
грамских активности.

Како истиче директорка Архи-
ва др Јасмина Николић, разноврсна 
културно-просветна делатност омо-
гућила је Историјском архиву Пожа-
ревац да прерасте основну функцију 
– чување и заштита културне башти-
не – и да у великој мери прошири 
свој рад на поље музеја, библиотеке 
и издавачке куће, што је донело от-
варање према јавности и створило 
широку лепезу корисника архивске 
грађе, посетилаца изложби и промо-
ција књига, сарадника и пријатеља 
Архива, чиме се Историјски архив 
Пожаревац на најбољи начин афир-
мисао као установа културе не само 
у Србији, већ и у иностранству. 

Уз веома богату лепезу програм-
ских и пројектних активности Исто-
ријског архива Пожаревац, врхунски 

резултат је и постојање седам еди-
ција, у оквиру којих је, у периоду од 
2004. до 2015. године, објављено 69 
наслова из завичајне и српске исто-
рије, традиције и културе.

 
Издавачка делатност 
Историјског архива 

Пожаревац у 2016. години
Програмске активности Архива за 

2016. годину одобрене су и биће реали-
зоване у складу са финансијским сред-
ствима из буџета Града и Републике. 
Планирано је публиковање девет нових 
наслова у оквиру постојећих архивских 
едиција, и то: 

1. Монографија радног наслова 
„Казнено-поправни завод Забела“ По-
жаревац, као књига 13 у едицији “ По-
себна издања “, у сарадњи Историјског 
архива Пожаревац, Криминалистич-
ко-Полицијске Академије у Београду и 
Казнено-поправног завода Забела у По-
жаревцу; 2. Изложбени каталог „Град-
ска архитектура Пожаревца у перио-
ду између два светска рата“, у едицији 
“Изложбени каталози”; 3. Изложбени 

каталог „Свакодневни живот у Србији 
и Пожаревцу у периоду окупације 1941 
– 1944“, у едицији “Изложбени катало-
зи”; 4. Публикација „Начелство среза 
Звишког, Кучево, 1839–1918“, у едицији 
“Научноинформативна средства о ар-
хивској грађи”; 5. Електронско издање 
“Градска архитектура Пожаревца у пе-
риоду између два светска рата”, у еди-
цији “Електронске публикације и вирту-
елне изложбе”; 6. Међународни стручни 
часопис “Записи” 5 – Годишњак Исто-
ријског архива Пожаревац, који окупља 
сараднике из Србије и иностранства и 
доноси текстове из историографије, ан-
тропологије, историје права, књижевно-
сти, архивистике, информатике, приказе 
нових наслова, изложби, конференција 
и слично; 7. Сет архивских фотогра-
фија/разгледница “Градска архитектура 
Пожаревца у периоду између два свет-
ска рата”, у едицији „Културна баштина“; 
8. Сет архивских фотографија/разглед-
ница “Свакодневни живот у Србији и По-
жаревцу у периоду окупације 1941–1944 
“, у едицији “Културна баштина” и 9. Сет 
архивских фотографија/разгледница 

„Казнено-поправни завод Забела, Пожа-
ревац“, у едицији “Културна баштина”.

Изложбена делатност у 
2016. години

Историјски архив Пожаревац 2016. 
годину започео је гостовањем своје из-
ложбе „Србија и Браничево у Великом 
рату 1914-1918“ у Мионици и Колубар-
ском округу, а затим планира, током 
фебруара, марта и априла, премијер-
но представљање нових изложби по-
жаревачком културном кругу. Тако ће у 
галерији „Обојена светлост“ Центра за 
културу у Пожаревцу, од 10. фебру-
ара до 10. марта, бити поставље-
на изложба „Србија и Пожаревац 
у Другом светском рату 1941-1944 
– окупациона управа, избеглице и 
просвета“, у част седамдесет годи-
на победе над фашизмом. Током 
трајања ове поставке, планирано је 
и представљање јавности нове мо-
нографске публикације „Србија и 
Пожаревац у Другом светском рату 
1941-1944 – окупациона управа, из-
беглице и просвета“. Српском кул-

турном кругу ова из-
ложба и монографија 
биће представљени у 
периоду од 22. априла 
до 7. маја, у галерији 
Дома Војске Србије у 
Београду.

Премијерно пред-
стављање изложбе 
„Правно уређење и за-
штита својинских одно-
са у Браничеву“ плани-
рано је за 24. април, 
у Градској галерији у 
Пожаревцу, поводом 
обележавања Дана 
Историјског архива По-
жаревац. Трећа пре-
мијера планирана је за 
јун 2016. године, а реч је о изложби и 
виртуелној изложби „Градска архитек-
тура Пожаревца у периоду између два 
светска рата“. Четврта премијерна из-
ложба биће „Свакодневни живот у Ср-
бији и Пожаревцу у периоду окупације 
1941-1944“, у септембру 2016, у Пожа-
ревцу, а пета премијера изложбе биће у 
децембру, а тиче се визуелне приче „О 
казнено-поправним заводима у Србији 
и Пожаревцу“.

Такође, како је до сада било највеће 
интересовање публике за изложбе „Ср-
бија и Браничево у Великом рату 1914-
1918“, „Филмови које смо волели 1947-
1980“, „Биоскоп 1941-1944“, а које су 
гостовале у више од 25 градова у земљи 
и иностранству, Историјски архив Пожа-
ревац планира да настави гостовања 
ових поставки, па ће, на пример, из-
ложба „Филмови које смо волели 1946-
1980“ бити на овогодишњем филмском 
фестивалу у Врњачкој бањи. Све из-
ложбе су засноване на архивским доку-
ментима, фотографијама и сл, из фун-
дуса Историјског архива Пожаревац, 
Архива Србије, Архива Југославије, Ар-
хива Војводине, Војног архива, и других 
установа културе.

Представљање књига, 
учешће на конференцијама 

и манифестације у 2016. 
години

Поред већ наведених издавачких и 
изложбених активности, у овој години 
биће организовани и културни догађаји 
на којима ће бити представљени публи-
ковани наслови из архивских едиција, и 
то: међународни стручни часопис „За-
писи“ 4 - Годишњак Историјског архи-
ва Пожаревац (29. фебруара), моногра-
фија и е-издање „Србија и Пожаревац у 

Другом светском рату 
1941-1944 – окупацио-
на управа, избеглице и 
просвета“ (29. марта и 
4. маја), зборник доку-
мената „Записници са 
седница органа Окруж-
ног народноослобо-
дилачког и народног 
одбора Пожаревац, 
1944-1947“ (у априлу 
или мају), монографија 
„Казнено-поправни за-
вод Забела, Пожаре-
вац“ (у децембру).

Неколико година 
уназад, у циљу при-
ближавања установе 
какав је Архив и архив-

ске грађе као културног блага од изузет-
ног значаја за народ и државу, Историј-
ски архив Пожаревац организује „Школу 
архивистике“ за регистратуре стварао-
це архивске и документарне грађе (20. 
маја), као и манифестацију „ Дан отво-
рених врата архива 2016”, под слога-
ном “Ја волим архив”, поводом обеле-
жавања Међународног дана архива (9. 
јуна), за ученике основних и средњих 
школа са територије града и региона. 

Планирано је и учешће архиви-
ста Историјског архива Пожаревац на 
стручним и научним скуповима у земљи 
и иностранству, и то у Словенији (Ра-
денци, април), Босни и Херцеговини 
(Тузла, септембар) и Италији (Трст, ок-
тобар).

 Поред наведених активности, сва-
кодневно се врше послови на заштити 
архивске грађе у Архиву, документар-

ног материјала у регистратурама на 
територији Браничевског управног 
округа, сређивање и обрада архив-
ске грађе најзначајнијих архивских 
фондова и збирки, рад са истражи-
вачима и корисницима архивских 
докумената у Архиву, микрофилмо-
вање и дигитализовање архивске 
грађе, сређивање архивске библи-
отеке, новелирање сајта Архива, 
сарадња са медијима, рад у редак-
цији часописа „Записи“, инвестици-
оно одржавање објеката и набавка 
опреме и др. 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

Др Јасмина 
Николић

Историјски архив Пожаревац 
фото: Марио Лисовски
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