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Аналитички инвентар Архива Војводине
– Петроварадински војни суд
Љиљана Бубњевић, Петроварадински војни суд (Gericht des Festen
Platzes Petrovaradin) (1914–1917), Аналитички инвентар, XXI, Архив Војводине, Нови Сад 2017, стр. 259.
У годинама кад Србија и свет низом манифестација и публикација обележавају стогодишњицу догађаја везаних за Први светски рат, Архив Војводине, незаобилазна установа националног памћења, даје свој пун друштвени
допринос организовањем међународних конференција, публиковањем зборника радова, поставкама и каталозима изложби, објављивањем садржаја докумената из доба Великог рата. Едиција Научноинформативна средства о
архивској грађи Архива богатија је за joш једну свеску (серија XXI) у оквиру
које је публикован целокупан аналитички инвентар за ратни фонд Петроварадински војни суд, институције која је била задужена за санкционисање преступа војника и официра укључених у ратне операције и у позадини.
Стогодишњицу почетка Великог рата, Архив Војводине је обележио и
објављивањем садржаја грађе фонда Заповедништво утврђеног места Петроварадин,1 чему је значајан допринос дала и Љиљана Бубњевић. Овај, према
обиму невелики фонд састоји се искључиво од службене преписке цивилног
комесара за утврђено место Петроварадин са војним и цивилним институцијама, државним службеницима, војним обвезницима и њиховим сродницима.
Садржај чине документа о: проверавању лојалности појединаца тадашњим
властима, случајевима шпијунаже, ратном зајму, цензури штампе, ратним заробљеницима, молбама за одсуство, тражењу новчане помоћи за породице мобилисаних војника, итд. Документа такође сведоче и о свакодневном животу у
рату, појавама друштвене историје, свакодневици обичног човека и детаљима
који су саставни део историјских дешавања. Насупрот преломним збивањима
рата јунаци ове службене преписке су мали, обични људи кроз чије судбине се
преламају крупни историјски процеси. Слично је и са протагонистима процеса пред војним судовима, најчешће присилно мобилисаним војницима.
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Заповедништво утврђеног места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915): службена преписка, Архив Војводине, Нови Сад 2014.
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Историјат и структура фонда
Грађа фонда Петроварадински војни суд (Ф. 406) пренета је, према одредбама међудржавног споразума, из Ратног архива у Бечу у Архив Словеније 1977. године, а потом у Архив Војводине. Састоји се од 23 кутије, тачније
2,6 метара грађе. Језик грађе је немачки, мада се могу пронаћи документа,
као и разни обрасци, на мађарском, словенским и другим језицима. Фонд је
категорисан као културно добро од великог значаја. Током 2016. године у Архиву Војводине обављено је сређивање и обрада фонда. Поред овог назива, у
грађи и евиденцијама се користе још и термини Тврђавни суд Петроварадин
и Војни суд Петроварадин. Фонд је сређен према редоследу регистратурских
сигнатура и уочено је да неки досијеи недостају. За фонд је завршен сумарни
и аналитички инвентар 2016. године (718 аналитичких описа).
Судским уређењем било је прописано да се судови код „заједничке“
војске Аустро-Угарске монархије деле на бригадне и дивизијске, са Врховним војним судом као коначном инстанцом. Петроварадински војни суд је
спадао у бригадне судове, али и у дивизијске судове. Бригадни судови су имали право кажњавања осуђеника на казну од најдуже шест месеци и то једноставним или строгим затвором, а дивизијски судови су кажњавали осуђенике
на дуже од шест месеци. Проучавањем докумената дошло се до закључка да
je овај суд уједно био нека врста комбинованог суда. Као истражне судије и
водитељи расправа могли су бити именовани само официри за правосудну
службу. Војни суд / Војни ратни суд важио је за све чете „на ратишту“ од
почетка ратовања односно мобилизације, као и за сва утврђена места у областима армије која оперише. Петроварадински војни суд судио је војницима
и официрима до почетка 1917. године. Након завршетка рата 1918, односно
распадом Монархије престала је функција Суда.
Фонд је организован у 4 организационе јединице „К“, „Е“, „D“ и „G“.
Претпоставка је да „К“ стоји за „Kriegsakte“ („ратни акти“), „Е“ за „Eingestellt“ („обустава“) у смислу да се судски поступак обуставља, али не и дисциплински, „D“ „Deserteur“ за дезертерство и „G“ за „Geschäfstzahl“ („пословни број“) – започети поступци који нису ушли у процес. Прва група обухвата кутије 1–19 (1914–1917), друга 20–22 (1916), а трећа и четврта кутију
23 (1914).
Садржај фонда и публикације
Фонд садржи личне досијее војника, официра, руских ратних заробљеника, цивилних радника итд. против којих се по казненим пријавама неког
органа власти, на чијој је територији било почињено недело, покретао судски
поступак. Сви досијеи садрже оптужнице војника, иако нису сви били осуђени, и нису сви завршили у затворима. Неки су ослобођени, или кажњени
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дисциплинском мером, тако да су ти судски процеси завршени обуставом поступка. Поред досијеа војника копнене војске фонд садржи досијеа морнара,
капетана, подофицира, ложача итд., који су били оптуживани за разне преступе, а који су били део војне посаде на паробродима.
Уз затворску казну, у сваком досијеу се чувају и пресуде у којима се децидно наводи када ће, у оквиру издржавања казне, затвореник морати да се
придржава поста, тешког рада, као и да борави у засебном затвору односно
самицама и друго. Свака пресуда затвора садржи и опис казне, нпр. „казна тешког затвора“. У поступцима који су били обустављени наведени су разлози,
нпр. ако је затвореник дезертер ухапшен пре суђења, његова команда га је већ
казнила затвором или самицом, тако да су ти процеси били на суду обустављани услед већ извршене казне. Такође, уколико бегунац није могао да буде
ухапшен због недостатка доказа, сведока итд.
Испитивања оптуживаних или сведока одвијала су се у складу са унутрашњом политиком Војног суда. Петроварадински војни суд налагао је командама да у оквиру својих команди организују ратне судове и преиспитују
оптуживане односно сведоке догађаја, на основу постављених питања које им
достави. Одговоре са саслушања, унутрашњи ратни судови у оквиру команди
достављали су у Петроварадин. У оквиру досијеа оптуженог постоји документ под називом „Протокол саветовања“ у којем су се међусобно саветовали
председавајући суда, водитељ расправе, три члана Суда и писар и предлагали
висину казне. Истог дана се одвијало саветовање судија и доносила пресуда.
Војници су били осуђивани за дезертерство, самовољна удаљавања из
војске на неколико дана, и то најчешће да би отишли својим кућама да узору
или оберу плодове на својој земљи, а затим су се сами, својевољно враћали у
војску. Уочава се разлика између дезертерства и самовољног удаљавања, у томе што су се изрицале блаже казне војницима који су се самовољно удаљавали и самовољно враћали својим јединицама. Затим, оптужбе због крађа, пијанстава, злоупотребе службеног положаја, самоповређивања, повређивања
потчињености у војсци односно због одбијања ношења оружја (углавном назарени) и избегавања извршавања наредбе претпостављених, превара, шпијунаже (нпр. документа која су била писана ћириличким писмом су праћена,
пошто је ћирилица била забрањена), одавања војних информација. Такође,
виновници, из разних крајева Монархије различитих народности, оптуживани су за присвајања туђе својине, изазивања смрти, ширења неповољних
вести, повреде законских одредби и друго. Једино за силовања, појединачна
или групна, војници нису били осуђивани, углавном се испостављало да су
то била НН лица.
Поред гарнизонског затвора у Петроварадину, осуђеници су најчешће
издржавали казну у Војном затвору у Комарому на северу или у ближем Ара-
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ду, у којем је било предвиђено да служе казне и до десет година. Ратно министарство у Бечу је у већини досијеа обавештавало Војни суд у које затворе
су послати осуђеници. Сачуване су и пресуде смртних казни (стрељањем и
вешањем), од којих је једна извршена, а у већини случајева су смртне казне
биле преиначене у затворске казне од 8 до 10 година.
Аналитички инвентар
Предговор, на српском и немачком језику, доноси ближе податке о војном судском систему Монархије, унутрашњој организацији и надлежности
Суда, историјату и структури фонда, садржају грађе, као и закључке добијене
на основу проучавања докумената. Садржај фонда је пренесен у виду аналитичких инвентара који подразумевају појединачну обраду сваког предмета у
фонду, са описом садржаја као најбитнијег дела. Инвентар садржи 718 аналитичких описа записника са војног суђења и кореспонденције са другим
војним и цивилним органима из истоименог фонда.
Број с леве стране испред текста описаног предмета представља архивску сигнатуру предмета, односно број предмета у оквиру кутије који му је
додељен приликом архивског сређивања фонда. У горњем левом углу, изнад
текста аналитичког описа, налазе се подаци о датуму и месту архивираног
досијеа, док се у горњем десном углу налази оригинална сигнатура предмета.
У доњем левом углу испод текста наведен је језик/ци којим је предмет написан, а у десном број листова.
На крају књиге налазе се регистри: Именски, Географски и Предметно-тематски. Регистри упућују на аналитичке описе, тако што је поред сваке
одреднице наведена сигнатура предмета (бр. кутије/бр. предмета) у којем се
оне налазе. Сва три регистра су урађена према азбучном реду.
У Именском регистру су дата имена и презимена лица која се наводе
са ближим подацима (занимање, функција, чин, пребивалиште, формацијска
припадност итд.). Презимена су транскрибована, а у заградама је дат оригиналан начин писања у грађи. Лична имена су дата према језику народа којем
особа припада.
Географски регистар чини списак географских појмова, пре свега насеља, са називима места у српској транскрипцији, понекад са навођењем оригинала из текста или алтернативног облика. Места су у заградама географски
и управно ближе лоцирана (срез, жупанија, земља). Одреднице Предметног
регистра сложене су азбучно у оквиру већих тематских група (Војска и рат,
Здравство, Привреда, Угоститељство, Територија и становништво) и подгрупа, које су посебно прилагођене за ово издање. Називи институција, јединица и појмова су дати, као и у тексту описа, са наведеним немачким обликом
из грађе.
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*

Предмети у фонду су обимни судски досијеи, шаблонског и административног карактера, који садрже документа разних војних и цивилних власти, оптужнице, саслушања, изјаве сведока, пријаве, личне досијее, доказни
материјал, тако да није било лако сачинити кратак садржај и издвојити најбитније чињенице. Основни језик аката је немачки, али су честа документа
судских поступака и на мађарском и словенским језицима. Грађу овог фонда
је средила, обрадила и њен садржај приредила за публиковање Љиљана Бубњевић, архивиста у Архиву Војводине. Осим аналитичких описа саставила је
и регистре који умногоме олакшавају увид у грађу и истраживање. На основу
садржаја предмета овог фонда, преко јасних и концизних описа, може се закључити да је грађа фонда важна не само за проучаваоце војске и рата, већ
и других аспеката проучавања историје и друштва у ратним околностима:
догађаји у пограничним областима и окупираној Србији, болести и болнице,
угоститељство, привређивање, опште и локалне прилике, транспорт, јавни
морал итд.
Особеност овог фонда, за разлику од већине других који пре свега садрже писану папирну, рукописну и штампану архивску грађу, чини и приложени доказни материјал: планови и скице, писма рођацима са ковертама,
легитимације, рекламни материјал, разгледнице са различитим мотивима.
Материјал и визуелно и садржајно преноси поруке, погледе и дух тог времена (Прилози).
Архив Војводине, у складу са својом основном функцијом заштите архивске грађе, са намером да је што више приближи истраживачима и корисницима, преноси до сада некоришћена сведочанства фонда Петроварадински војни суд и даје свој допринос националном обележавању стогодишњице
Првог светског рата. Сигурни смо да ће ова књига послужити бољем сагледавању неких аспеката ратне прошлости, употпуњавању ранијих знања и бити
путоказ у даљим истраживањима.

