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АПСТРАКТУМ: Доласком у казнене заводе Краљевине Југославије на издржавање казне, осуђени чланови Комунистичке партије
Југославије (КПЈ) настављали су са политичким радом. Настојали су да се организују као део илегалне КПЈ како би наставили
организовану борбу против „класног непријатеља.“ Активност
осуђених комуниста била је усмерена против стражара и управа
казнених завода. Будући да је најорганизованија „затворска“ организација била у Казненом заводу Сремска Митровица, чланак
пружа слику њене организационе форме и најважнијих задатака.
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Доношењем Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави 2.
августа 1921. Комунистичка партија Југославије стављена је ван закона.1 Прелазећи нa нове форме рада у илегали чланови КПЈ су надзирани, хапшени и
осуђивани на издржавање дугогодишњих казни у казненим заводима Краљевине СХС, од 1929. године Краљевине Југославије.
У Казненом заводу Сремска Митровица комунисти су настојали да се
организују као део илегалне КПЈ како би наставили борбу против „класног
непријатеља.“ Чланство у КПЈ пре затварања појединог комунисте није подразумевало и аутоматско приступање комунистичкој партијској организацији
у Заводу. Поновни пријем у „затворску“ организацију КПЈ зависио је од држања комунисте у полицији и на суду.2 Партијску организацију формирали су
они комунисти који су се најбоље држали на полицији.3 Комисија за испитивање, која је организована унутар Завода, на основу исказа осуђеника и поређе1
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њем исказа и признања доносила је о томе одлуку.4 Организација комуниста
на робији деловала је самоиницијативно док се не би успоставила веза са
одређеном организацијом КПЈ изван. Везе су успостављане и кидане, што је
зависило од обостране ситуације у Партији напољу, као и у Казненом заводу.
Посете осуђеним комунистима су биле најчешћи извор вести споља, и помоћу њих су слата и обавештења из Казнионице.5 Први контакт са Централним
комитетом КПЈ из Сремске Митровице успостављен је 1932. године, али све
до 1935. та веза није била стална. До тада је постојала веза само са појединим
партијским организацијама.6
Зачетак успешног организовања политичког живота у Казненом заводу
Сремска Митровица означава први штрајк глађу, који је почео 3. априла 1927.
године.7 Олакшице добијене овим штрајком омогућиле су стварање Партијске организације, у коју су у првом моменту ушли само они који су у штрајку
издржали до краја.8 Тада се у Заводу налазило свега девет осуђеника комуниста.9 Како извојеване побољшице нису регулисане никаквим прописом, положај осуђеника је зависио од ситуације у земљи, као и од личности управника
што је отежавало учвршћење организације и доводило у одређеним периодима до застоја политичког рада. У периоду од 1930. до 1934. путем организовања штрајкова настављена је борба за проширење права. Већ у току 1931. било
је остварено право на заједничке собе чиме се добила могућност поновног
организовања политичког живот осуђеника. Међутим, 1933. већина стечених
права je укинута што је довело до поновног штрајка.10 Захваљујући успеху те
акције, у децембру 1933. први пут је извршена концентрација свих осуђеника
комуниста из казнених завода Краљевине Југославије у Сремску Митровицу.
Овакво стање није дуго потрајало. У току исте године одређене групе осуђеника комуниста премештене су у Казнени завод у Лепоглави, чиме је сузбијен њихов организовани политички рад.11
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АЈ, Министарство правде Краљевине Југославије (поверљива архива) (63)-22-107.

120

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2016

Прекретницу у политичком раду комуниста на робији чинила је Уредба
Министарства правде Краљевине Југославије од 9. септембра 1935, којом су
пружене знатне олакшице осуђеницима.12 Обнављање Партијске организације у Казненом заводу Сремска Митровица омогућила је одредба да се осуђеници комунисти из разних казниона сместе у „Младићку зграду,“ која је имала
посебан режим.13
На Партијској конференцији у Заводу одржаној 4. фебруара 1935. донета је одлука о начину организације и њеним задацима. Сви чланови КПЈ су
чинили једну организацију (ћелију) на чијем челу стоји Казнионички комитет (КК) од три лица, који је једини могао одржавати везу са Централним комитетом КПЈ. Ћелија се делила на групе (собе) на челу са прочелником који
одржава везу са КК. Прочелници образују Прочелинско веће које се састајало
једном месечно и имало функцију саветодавног органа КК. Главни задатак
комунистичке организације на робији био је идеолошка изградња.
На донету одлуку, у одговору Централног комитета КПЈ писмом од 22.
фебруара 1935. одређене су компетенције Партијске организације у Казненом
заводу. Партијска организација на робији улазила је у склоп спољне организације и спадала у компетенцију оне организације на чијој се територији налазио казнени завод. Због околности у којима се налазила, организација на робији је била дужна да се око свих важнијих питања (организовање штрајкова
итд.) споразумева са надлежном партијском организацијом. Важније одлуке
самостално су могле бити доношене једино у случају губитка везе. У писму
је истакнуто да се одобрава одлука осуђеника да главна пажња буде усмерена
ка идеолошкој изградњи, али и да је битно да се чланство изгради партијски,
то јест да буде што боље упознато са линијом Партије. Организација у Заводу
није добила право искључења чланова из Партије. О томе је коначну одлуку
доносио Централни комитет на основу послатих карактеристика и држања
на робији за сваког појединца. Својим радом у затвору искључени комуниста
могао је „заслужити“ поновно примање у организацију.14
Комунисти на робији су настојали да са различитим политичким осуђеницима првенствено антирежимске и леве оријентације (чланови Хрватске
сељачке странке, усташе, франковци итд.) створе заједничку организацију,
како би ојачали сопствени положај. Из тог разлога су прокламовали Заједницу политичких осуђеника (ЗПО) 1935. године. Позивајући политичке осуђенике да ступе у Заједницу у Прогласу је истакнут њен циљ: На нама је да
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Посебан значај Уредбе је у томе што су нека основна права политичких осуђеника стекла правну основу. Љ. Ристовић, С. Кржавац, н. д., 432.
У њој су пре доласка комуниста боравили малолетни осуђеници, по чему је и добила
име. Љ. Ристовић, С. Кржавац, н. д., 401.
АЈ, 722-К3.
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спречимо намере наших противника и да робију из мучионице претворимо у
школу за изградњу револуционарних бораца, да извојујемо и очувамо такве
услове рада и живота који ће нас и физички и духовно оспособити за даље
борбе после изласка. Приступање Заједници, како је наглашено, не доводи
у питање посебност и самосталност сваке заједнице, ни у политичком ни у
организационом смислу. У Правилнику ЗПО речено је да је Заједница дужна
да се са другим заједницама испомаже у сваком погледу, како материјалном,
тако и у размени предавача, у држању заједничких предавања, као и да ради
на развијању свести код свих политичких осуђеника о потреби јединствене
заједнице, чиме је истакнута контрадикторност између залагања и стварних
тежњи комунистичке организације на робији.
Свим пословима руководио је Централни одбор Заједнице (ЦОЗ) од 11
чланова који су се бирали на Конференцији делегата свих одељења заједнице. Одељење заједнице чинили су сви чланови који станују у једној соби, чијим пословима је руководио собни одбор од три члана са мандатом у трајању
од шест месеци. ЦОЗ је одлучивао о свим текућим економским питањима и
руковао имовином Заједнице, која се састојала од онога што су поједини чланови примали у храни, одећи, новцу, књигама. Приликом крупније акције у
циљу очувања или стицања нових олакшица ЦОЗ је спроводио дискусију у
Заједници, прикупљао све предлоге и давао чланству на гласање. За вођење
оваквих акција бирао се посебан акциони одбор, који у току акције издаје директиве, а након ње подноси извештај чланству.
Највиша инстанца у Заједници била је Конференција делегата свих одељења која се редовно састајала сваких шест месеци. Редовна конференција је
одређивала опште смернице за будући рад и најближе задатке, разрешавала
дужности Казнионички комитет и бирала нови. Централни одбор Заједнице
сазивао је Ванредну конференцију по потреби или на захтев већине чланства,
а од једне до друге конференције представљао је највишу инстанцу у Заједници.
Просветни рад се налазио под сталним руководством Централног одбора Заједнице. За директно руковођење идеолошком изградњом конференција
је бирала Централни просветни одбор (ЦПО) од 7 чланова са радним периодом од шест месеци. Собни просветни одбори одговорни ЦПО руководили су
просветним радом појединих одељења.
Најзначајнији задатак Централног одбора Заједнице био је повезивање
са осталим организацијама и са политичким осуђеницима у другим казнионама ради координирања заједничке борбе за побољшање положаја. За вођење
заједничких послова са другим заједницама установљен је Паритетни одбор
у који је ЦОЗ слао потребан број чланова који су се руководили директивама
овог одбора.
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Стални другарски суд од три члана решавао је спорове међу члановима
Заједнице. Вишу инстанцу представљала је Конференција којој је незадовољна страна могла упутити жалбу. У случају поновљеног и безразложног непокоравања одлукама примењивале су се дисциплинске мере, опомена и укор. За
случај грубог нарушавања дисциплине, у шта је спадало и несолидарисање у
акцијама, предвиђене су све казне, па и искључење.15 Заједница политичких
осуђеника je замишљена као прикривен и погодан орган за успешно спровођење политичких ставова комунистичке организације на робији.
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