Прикази
Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије за 1934. годину, књига V, приредиле Нада Петровић,
Јелена Ђуришић, предговор проф. др Милан Ристовић, Архив
Југославије, Београд 2010 (535)
Објављивањем пете књиге Извора за историју међународних односа 1930–
1940. која обухвата извештаје Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1934. годину Архив Југославије успешно наставља објављивање серије
докумената о спољној политици југословенске краљевине започете 2005. године
штампањем првог тома едиције. Публиковани документи осветљавају годину светских и европских турбуленција и говоре не само о међународној позицији Југославије већ и о свим факторима који су на директан или индиректан начин условљавали и каналисали југословенску спољну политику. Ради се о години која је показала
да се настављају процеси ширења тоталитарних модела започетих током претходне
деценије и њиховог утицаја рапидно мењајући политичку и идеолошку слику Европе. Присуство две водеће државе, представнице „трећег пута“ Немачке и Италије, у
европској политичкој утакмици постајало је током 1934. све доминантније. Изостали су делотворни одговори у заустављању овог продора што је било изазвано, добрим делом, различитим интересима, конкурентском суревњивошћу Велике Британије и Француске и попуштањем пред притисцима и растућом моћи фашизма од
стране те две кључне државе међуратног система. У 1934. години ефекти велике
привредне депресије су и даље били веома видљиви. Отварана су нова жаришта сукоба док су у исто време трајали преговори светских дипломата, склапане нове
спољнополитичке комбинације, потписивани пактови и даване гаранције. Како истиче проф. др Милан Ристовић у предговору зборника, „слика живе међународне
активности може да наведе на погрешан закључак о успешности и дометима првенствено европске дипломатије: како су показали догађаји који су уследили само коју
годину касније, највећи део ових напора био је ништа друго него „дипломатска
димна завеса“ иза које су се одвијали процеси деструкције међународног система и
припреме за његово коначно уништење у новом светском рату.“
Година 1934. била је друга година првог мандата администрације америчког
председника Рузвелта, а на Далеком истоку те године Јапан је наставио са ширењем и учвршћивањем доминације на кинеском тлу. Совјетски Савез је септембра те
године примљен у чланство Друштва народа, што је био још један важан искорак
из спољнополитичке (само)изолације прве земље социјализма. Истовремено, на
Балкану су текли интеграциони процеси који су тежили ка стварању нове противтеже политици великих сила у региону. Приближавање балканских држава, које су
Споразумом од 9. фебруара створиле нови „антиревизионистички блок“ поред постојеће Мале Антанте, протумачено је у Риму као удар на италијанску политику на
Балкану и у Подунављу. Уследио је Мусолинијев спољнополитички контраудар
као покушај стварања „противтеже“ Балканском споразуму појачавањем везаности
за политику Рима, Беча и Будимпеште и давањем јасне подршке њиховим тежњама
за „исправљање неправде“ нанесене мировним уговорима у Паризу. Потписивањем
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Римских протокола, 17. марта 1934, између Италије, Аустрије и Мађарске, учвршћен је италијански утицај у две ревизионистичке подунавске земље, које су ослонац за своју политику нашле у Мусолинијевој експанзионистичкој политици у овом
делу Европе. Италијанска подршка тим земљама изазвала је неповољне реакције и
поново подстакла стрепње у земљама Мале Антанте, како од могуће хабзбуршке
рестаурације, тако (посебно у Југославији) од много реалнијег и опаснијег спољнополитичког опкољавања. На истеку 1934, као што то јасно сведоче извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије, није било много основа за
оптимистичка очекивања када су политичке прилике у Европи и свету биле у питању. Уместо њиховог разрешења та година је донела даље, изразито усложњавање.
Стари систем је наставио да се урушава.
Таква слика Европе, а потом и читаве међународне заједнице избија из периодичних извештаја југословенских дипломата који су будно пратили политичке
процесе у Европи настојећи да их региструју, уклопе у контекст општих дешавања
и крајњим корисницима и доносиоцима одлука понуде реалну представу међународне политичке, војне и економске сцене. Извештаји показују стручност, општи
ниво образовања и информисаности оних који су их састављали. Одликују их аналитичност и акрибичност зачињени систематичним, готово шематским начином излагања материје.
Зборник докумената обухвата месечне извештаје од јануара до децембра
1934, чији се оригинали налазе у фонду Посланство Краљевине Југославије у Турској – Анкара (АЈ-370). Састављани су у Политичком одељењу Министарства иностраних послова Краљевине Југославије и његовим одсецима првенствено на бази
политичких извештаја југословенских посланика из појединих земаља и извештаја
дописника Централног пресбироа. Извештаји Министарства иностраних послова
Краљевине Југославије за 1934. годину односе се на 16 држава: Албанију, Аустрију,
Бугарску, Белгију, Велику Британију, Грчку, Италију, Мађарску, Немачку, Пољску,
Румунију, Сједињене Америчке Државе, СССР, Турску, Чехословачку, Француску,
као и на Друштво народа.
Приређивачи су се, као у претходним књигама, придржавали већ утврђеног
принципа и давали биографије председника држава, премијера и министара иностраних послова, или упућивали читаоце на претходне књиге едиције у којима су
оне објављене. Извештаје МИП-а Краљевине Југославије за 1934. годину, као и
претходне четири књиге едиције, читаоци могу читати хронолошки, по месецима,
или, у зависности од интересовања, по земљама, како би добили свеобухватну слику спољне и унутрашње политике одређене државе током 1934. Пет до сада објављених књига омогућавају читаоцима да прате континуитет збивања у одређеној
држави у периоду 1930–1934, да стекну увид у политичке и друге догађаје у њима,
као и у њихову повезаност у европским и светским оквирима.
У погледу структуре зборник Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1934. сачињавају: Предговор проф. др Милана Ристовића који садржи исцрпан преглед међународне ситуације током те године; Напомене приређивача Наде Петровић у којима су дате основне назнаке о типологији
публикованих извора и начину њиховог презентовања; основни текст архивске грађе са напоменама; именски и географски индекс; попис коришћених архивских
фондова и збирки; попис литературе и интернет издања. Именски и географски индекс пружају додатне информације, омогућавају лакше коришћење текста и указују
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на импресиван опсег водећих политичких и других личности и географских појмова обухваћених у извештајима.
Објављивање архивске грађе има непроцењив значај за историјску науку, јер
својом изворношћу омогућава аутентично сагледавање и вредновање прошлости.
На том трагу је и публиковање едиције Извори за историју међународних односа
1930–1940. Архива Југославије. Њена пета књига, Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1934. годину, представља бурне политичке догађаје у Европи и свету виђене очима југословенских дипломата – сведока
тог времена.
(Александар Животић)
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Бранислав Божовић, Управа и управници града Београда 1830–1944,
Просвета, Београд 2011 (414)
Правник по образовању, документариста по професионалној каријери,
историчар по вокацији Бранислав Божовић већ деценијама богати српску и југословенску историографију знањима о прошлости. Његова су истраживања најчешће
хронолошки везана за историју прве половине XX века, посебно Другог светског
рата. Усмерена су ка истраживању прошлости Београда и Србије. Тематски су посвећена изучавању окупационе управе, функционисању окупационог система, делатности обавештајно-безбедносних служби, злочинима почињеним од окупатора и
његових домаћих присталица, феномену колаборације, личностима које су на преломницама историје бирале „праву“ или „погрешну“ страну и делиле судбину победника или поражених. Тематски нови, прецизни у исказу и анализама, утемељени
на богатој архивској грађи различите провенијенције и садржаја ти радови представљају извориште поузданих историографских знања.
Сада већ далеке 1955. године Бранислав Божовић се огласио књигом Београд
између два светска рата (Београд 1955). Педесет пет година касније пред нама је
књига Управа и управници Београда 1830–1944. У вертикали дужој од једног века
аутор је испричао историју институције каква је Управа града Београда и понудио
биографије људи који су се налазили на њеном челу током бурних деценија XIX и
XX века.
Књигу колеге Божовића, поред предговора и резимеа, чине три маркантне
целине – Сто шест година Управе града Београда (17–144), Управници града Београда (145–342) и Прилози (343–398). Тако се приче о историји институције и животима њених челника прожимају и оживотворују путем више важних историјских
извора који на себи имају меморандум институције и потпис актера историје.
Историја Управе града изложена је путем четири тематски и хронолошки повезана поглавља посвећена успостављању и делатности Управе вароши у првим деценијама XIX века (1806–1839), њеном функционисању у времену Кнежевине и
Краљевине Србије (1839–1918), значају и активностима у југословенској државној
заједници (1918–1941) и месту и улози у периоду окупације (1941–1944). Унутар
њих материја је изложена путем 15 ужих тематско-хронолошких целина. Све заједно оне осликавају мозаичну историју институције саткану од промена, реформи,
дисконтинуитета, историјских преломница, малих историја појединих грана управе. Посебно јасно постаје видна разапетост институције између својих примарних
дужности, заштите државне безбедности и класичних полицијских послова који су
се превасходно тицали заштите личне и имовинске сигурности грађана, борбе против криминала и одржавања реда и мира у граду. Преломне године, које представљају међаше поглавља али и целокупног рукописа, симболизују дух новог и долазећег доба за Београд. Истовремено за њих је увек везан појам – „почетак“.
Књига, у посебној целини, доноси 58 биографија управника града Београда.
Њихови животописи историја су политичке елите коју је Србија имала у XIX и XX
веку. Истовремено њихов број сведочи о дисконтинуитету управљања Београдом,
осетљивости функције управника града, јавној изложености појединаца који су је
вршили. У питању су људи различитог друштвеног порекла, животног доба, поли-
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тичких афинитета, образовања, угледа, способности, менталитета, манира, економског стања, животних ставова, судбине, места у историји. Неке од њих повезује
мноштво заједничког и проживљеног, док друге чини делом истог низа само чињеница да су у животу неко време обављали функцију управника града Београда. Понекад су то били „случајни пролазници“ застали, у једном тренутку своје политичке каријере, на месту управника Београда. Много чешће радило се о особама са израженим способностима и радним капацитетом које су иза себе остављале препознатљив траг. Било је појединаца који су ту дужност обављали годинама (Манојло
Лазаревић 22 године), али и оних који су ту били именовани фиктивно на само недељу дана (Стојан Протић 6 дана). Многи од њих су остали упамћени по доприносу
развоју полицијске струке, доношењу ваљаних правних прописа, унапређивању рада градске управе, постигнутим резултатима. Други су, опет, памћени по репресији,
политичкој острашћености, корупцији или издаји. Било је и оних који су брзо заборављени. Окупљене на једном месту биографије чине групни портрет управника
Београда на коме се могу препознати утицаји различитих епоха, политичких концепата и убеђења, поимања одговорности, разарања и стварања, драматике успона и
модернизације и трагедије моралног посртања.
Целину за себе представљају Прилози, презентовани у хронолошком низу.
Из њих читалац добија мноштво додатних информација о устројству Управе вароши, њеним чиновницима, делатности полицијских и других градских служби.
Управа Београда је увек била институција чија је улога надрастала оквире
престоничког града, тицала се целе државе, окружења и међународних односа. Тако је било и у периодима мира али и у временима буна и ратова, у деценијама када
је Београд био гранични град или у годинама када је као политички и административни центар југословенске државе био удаљен од граница. Страначки сукоби, династичке борбе, државни удари и смене власти, војни порази, окупације и ослободилачке епопеје, цивилизацијски и модернизацијски помаци, идеолошки утицаји,
безбедносне прилике, општи и појединачни интереси – цела историја државе и простора увек се на специфичан начин преламала кроз делатност Управе града.
Књига Бранислава Божовића се може читати на више начина. Портрети и
фотографије које чине њен нераздвојни садржај веома су „речити и гласни“ и као
такви не само информативни већ и увек сугестивни и заводљиви. Из њих се може
много тога сазнати о времену о коме аутор пише. На својеврстан начин ликовни
прилози омогућавају путовање кроз време и дочаравају прерастање институције
Управе вароши у Управу града. „Дуго путовање“ у Европу, зачето у устаничкој и
Милошевој Србији, а окончано Априлским ратом, значило је и за полицију Београда досезање до образаца које су у своме раду користиле и европске полиције. Ратне
године и време окупације представљали су у тој историјској вертикали периоде нечовештва и моралног суноврата.
Изворни материјал који доноси студија Управа и управници Београда 1989–
1941. није презентован само у „Прилозима“. Документарности доприноси и склоност аутора да своје ставове потврђује навођењем изабраних цитата а понекад и целих докумената (факсимили, шематизми, службени листови и др.). На тај начин читалац добија могућност да и сам поведе дијалог са историјским изворима, да их
упоређује и укршта и тако долази до сопствених судова о прошлости. Садржаји које аутор износи путем извора добијају тиме на упечатљивости. Постојање квантитативних анализа (табеле, спискови, пописи), по својој природи егзактних, доприноси
рационалнијем поимању прошлости.
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Између заводљивог ликовног материјала, упечатљивости историјских извора
и егзактних аналитичких прилога тече прича коју приповеда Бранислав Божовић. У
њој посебно место припада бројним реорганизацијама и реконструкцијама Управе
града. Филигранска анализа мноштва правних прописа обезбеђује потпуну реконструкцију свих промена кроз које је институција прошла. Упоредо са тим видљиве
су смене епоха, нарастање града, ширење обима послова, промене у схватањима.
Чување града „од ноћних скитница и других неваљалих људи“ и „контраобавештајни задаци“ на сузбијању шпијунаже говоре о распону делатности којима се Управа
вароши бавила у тренутку свога конституисања. Са временом послови су се само
увећавали.
У годинама и деценијама које су следиле структура институције је мењана.
Нарастао је чиновнички сталеж. Институција је лагано бирократизована. Уз устаљеност промена изазваних династичким сменама, политичким ломовима и честим
ратовима, дате су и оне настале доношењем важних закона и увођењем нових служби (жандармерија, ватрогасна служба, архивска заштита документације и друге).
Управник града је увек био „поуздан човек“ владара, странке, државе, окупатора.
Истовремено и „моћан човек“ са чијим су извештајима, рапортима или информацијама започињале или окончавале дан крунисане главе, на чему су биле засноване
одлуке министара, почивале процене дипломата. Друштвени услови у којима се
Управа града развијала сведоче у којој је мери та институција носила печат свога
времена. Уочљив је и специфичан, готово аутономан статус који је Управа града
имала у односу на осталу градску управу. Уз бројна питања и проблеме карактеристичне за престоничку варош дати су и општи проблеми једне професије – неспоразуми око радног времена, висине примања, описа врсте делатности и послова службовања.
Израстање Београдске полиције из оријенталне у модерну институцију није
било формално већ суштинско. У истом времену суштински се променио и Београд
као и цела Србија. На историјској сцени продефиловало је неколико политичких генерација. Неке до њих биле су оличење једног времена у српској историји и нараштаја који је веровао да има мисију да ослободи свој народ, модернизује своју државу, изгради институције, донесе законе, осмисли програме за цео век. Његови
припадници, како уочавају поједини историчари, подредили су себе томе циљу.
Постали његови извршиоци и његове жртве. Ангажовали су се у политици, просвети, култури, војсци не одступајући од својих замисли. Наравно и у полицији. Људи
су обликовали институцију а она је повратно утицала на њих. Пређени пут од пандура и жандара до модерне полицијске управе, тема је о којој сведочи књига Управа и управници Београда 1830–1944.
(Љубодраг Димић)
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Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца – Зборник докумената
(1918–1920), одабрао академик Владо Стругар, приредио Милић
Ф. Петровић, ЦАНУ и САНУ, Подгорица 2011 (778)
Послије Првог свјетског рата на подручју Европе десиле су се многе територијалне промјене, од којих је за југословенски простор најважнија била распад
Аустро-Угарске чија је посљедица било формирање југословенске државе – Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. Све је то праћено одлукама и другим историјским списима који се налазе у разним архивима и библиотекама, првенствено на југословенским просторима, што отежава њихово коришћење. Црногорска академија
наука и умјетности и Српска академија наука и умјетности одлучише да заједно покрену едицију и издају Зборник докумената Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца
(1918–1920). Име му дадоше „по називу државе“, јер је „изворно најтачнији, науци
најсроднији, одлучујући за историографију“. И у оквиру предвиђене едиције докумената 2011. године објавише прву књигу првог тома – Борбе за заштиту Отаџбине.
Потреба за оваквом едицијом одавно се осјећала, јер чињеница да је није било увелико је злоупотребљавана за политичке манипулације, као и за различита
историјска тумачења овог периода наше историје. По једнима и сам чин стварања
заједничке државе поменутих народа значио је остварење вишевјековног сна о заједничкој држави и ослобођењу од туђинске власти. По другима, нарочито када се
ради о Црној Гори, упркос одлукама Велике народне скупштине у Подгорици,
представљао је наводно издају и њену „окупацију“ од стране Србије. Све ће ово
они који то искрено желе моћи да провјере на више од 20.000 страница докумената
који, како стоји у предговору, представљају извор истине које ће садржати Зборник. А сваки документ „је објављен цјеловито, без изостављања ма и неке маленкости у основном спису или у ауторској напомени“, јер „документ је свето штиво, изричито као заповјест, неизмјењива рода, стега достојности умовања, вијенац истине, крило правде“.
Зборнику докумената Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца (1918–1920)
претходио је зборник докумената Велики рат Србије за ослобођење и уједињење
Срба, Хрвата и Словенаца (1914–1918), који има 31 књигу и представља најпотпунији избор вјеродостојних извора објављених у архивским списима о југословенској Краљевини (1918–1941). Или, како рекоше приређивачи, он представља „планину у пространству објављених архивских списа, историјских извора о Српству и
Југословенству у 20. вијеку: дјело је захватом и причом, посве благородством података небесно узвишена представа борења Србије у Првом свјетском рату ... споменик је јунацима, завјештање потомцима“.
Главни посао на новом грандиозном зборнику повјерен је истакнутом историчару академику Владу Стругару и познатом архивском стручњаку Милићу Ф.
Петровићу. На срећу историјске науке академик Стругар је још прије скоро 70 година између генералског чина и пера изабрао ово друго. Захваљујући изванредном
таленту и упорном раду стекао је реноме једног од најпознатијих историчара свијета и постао члан више академија наука, а његове књиге, особито оне које се односе
на НОБ и социјалистичку револуцију, као и Балканске ратове и Први свјетски рат
превођене су на више од десет страних језика.
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За Зборник докумената Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца (1918–1920)
одабрано је око 20.000 преснимљених страница историјских списа из државних и
приватних архива и библиотека широм југословенског простора. Истраживање за
овај изузетно обиман и сложен посао трајало је са мањим прекидима скоро 40 година. Поред изванредних способности и упорног рада у прилог његовог успјешног
завршетка ишле су и институције у којима је академик Стругар радио и дужности
које је обављао: у Војноисторијском институту у Београду, затим дужност главног
уредника Војноисторијског гласника у коме су, осим грађе о НОР-у, објављивани
радови о ранијим ослободилачким борбама Србије и Црне Горе, нарочито о Првом
свјетском рату и Балканским ратовима. Од 1964. године он посебно ради на припремању докумената за будућу едицију Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца
(1918–1920).
Послије детаљних истраживања у Војноисторијском институту, рад на одабирању докумената наставио је у Архиву Југославије и архивама и библиотекама у
другим мјестима: у Новом Саду (библиотеке Матице српске и Филозофског факултета); Скопљу (Институт за националну историју); Подгорици (Историјски институт Црне Горе); Сарајеву (Архив Босне и Херцеговине и Народна библиотека Босне
и Херцеговине); у архивима у Сплиту и Задру; Загребу (Државни архив Хрватске и
Свеучилишна књижница); Љубљани (Државни архив Словеније и Универзитетска
библиотека), као и другим архивима и библиотекама на подручју Краљевства
СХС/Југославије.
Сарадник у обради и припреми за штампу огромне масе докумената био је
Милић Ф. Петровић, познати архивски стручњак у Архиву Југославије. Петровић
се већ увелико био прочуо не само по успјешном објављивању историјске грађе већ
и по монографским књигама о Пљевљима, Рашкој области, Старој Србији и Југославији и посебно по двије књиге: Државни родослов Краљевине Југославије 1918–
1941. и Србија и Црна Гора – ослобођење, независност и уједињење до 1918, које
имају доста сродности са Зборником докумената – Краљевство Срба, Хрвата и
Словенаца (1918–1920).
Зборник документа Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца (1918–1920) састојаће се од пет томова и то: том I – Војна заштита Отаџбине; том II – Самоуправно уобличење Словеније; том III – Напон засебности у Хрватској и Словенији;
том IV – Послијератно опорављање Србије и Црне Горе и том V – Освит слободе у
Босни и Херцеговини. Сваки том ће имати најмање по двије или више књига.
Прва књига првог тома има укупно 778 страница и поред уводног преговора
за цијелу едицију докумената садржи детаљно урађена регеста (мјесто и датум настанка, коме је намијењен, кратак садржај документа) свих 209 докумената разврстаних у 18 поглавља: Реорганизација српске војске и сређивање прилика у земљи;
Савезничка војска у Македонији; Привремена мирнодопска формација војске; I армијска област – пројекат мирнодопске дислокације, распоред трупа и установа,
бројно стање и спремност за дејство: II армијска област – распоред трупа и установа, ликвидација и преформирање ранијих јединица и установа; III армијска област –
распоред трупа и установа и пуковских команди; IV армијска област – распоред
трупа и установа; Организација ратне флотиле и флоте; Жандармерија – пројекат
дислокације, распоред и састав команди и јединица; Заштита државне границе према Албанији; Заштита државне границе према Бугарској; Заштита Баната и повлачење Српске војске из истог дијела ове области; Формирање војних јединица и сређивање стања у југословенским земљама преко Дрине, Саве и Дунава; О преузимању
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локомотива, вагона, жељезничког и телеграфског материјала од Угарске; Подаци о
аустроугарској војсци; Заштита Јадранског приморја; О распореду савезничких војски; Организација, положај и поступање италијанске војске.
Ради употпуњавања слике укупног стања у Европи на крају Првог свјетског
рата објављено је седам карата (скица): Европске државе у Првом свјетском рату;
Кретање (побједничко наступање) српске војске на Солунском фронту; Наступање
српске војске кроз Панонију; Карта Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године; Армијске и дивизијске области војске Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца;
Разграничење европских држава 1919–1923. и Шема органа државне власти Краљевства – Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Зборник садржи фотографије и
факсимиле потписа аутора докумената, факсимиле меморандума и печата војних
формација и установа, списак литературе за наведени период, резимеа на енглеском
и руском језику, регистре личних имена и географских мјеста.
Ова интересантна и веома квалитетно припремљена књига јесте и најава
грандиозног Зборника од око 20.000 страница драгоцјених историјских извора. Чињеница да су јој издавачи двије националне академије наука и умјетности, а приређивачи академик Владо Стругар и Милић Ф. Петровић сигурна је гаранција да ћемо
имати веома драгоцјен зборник историјских извора, који ће дати потпуну слику
стварања југословенске државе и прве двије године њеног постојања.
(Милош М. Старовлах)
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Момчило Суботић, Српска Војводина и њене мањине, Институт за
политичке науке, Београд 2011 (252)
Институт за политичке науке (Београд) издао је књигу свога сарадника др
Момчила Суботића, политиколога по образовању и деловању, под насловом Српска Војводина и њене мањине. Аутор је тему поделио у три целине: прва, под називом – Војводина је историјски део српског идентитета, друга Војводина у југословенском и постјугословенском периоду и трећа – Мањине у Војводини. Књига је у
првом и другом делу преглед историјата настанка и трајања Српске Војводине, од
идеје до актуелне савремености, док је у трећем посвећена историјату и политичким тежњама националних мањина у Српској Војводини, од њиховог досељавања
на садашњи простор Српске Војводине, њиховог статуса кроз историју до данашњег тренутка.
Ово је књига освешћења и да их је само више таквих. Уопште, смисао је
историје да побуђује на сећање и освештава народ – шта је сада и шта је био. Аутор
инсистира на називу Српска Војводина, као што је првобитно, идејно и појавно називана, јер сматра да је само назив Војводина њен крњи назив – презиме без личног
имена, то јест без личне одреднице – Српска.
Ова књига служи истини. А, истина је да су Срби створили Српску Војводину – са личним именом – Српска Војводина, а не безличну – Војводина, коју су назвали и наметнули доказани србомрсци, србофоби или србождери. Добро је што
ова књига подсећа – и треба истрајно и неуморно да подсећа – Србе у Српској Војводини и у свим другим српским крајевима – шта је Српска Војводина била и шта
су Срби у Српској Војводини чинили за њу, а где су и шта чине сада? Аутор се посебно осврће на актуелно настојање стварања тзв. свести војвођанског идентитета –
наметаног само српском народу у Српској Војводини, то јест тенденциозне десрбизације и смањења бројности Срба у Српској Војводини.
Шта су симболи данашње Војводине? Зар је застава Српске Војводине –
„салвета“ – зар је то застава са српским обележјима, а не историјска српска тробојка: црвено-плаво-бело и данашњи „грб Војводине“ – ликови три римокатоличка
свеца, а Срби у Српској Војводини у њему немају ни помена свога православља.
Где се „изгубио“ грб Војводине Српске из 1848 – крст са четири оцила-огњила, то
јест где је заветни Крст на грбу Српске Војводине, који нам достојни преци у аманет оставише? На грбу Српске Војводине данас се виоре звезде петокраке, а не спасоносан знак крста – „под овим знамењем – победићеш!“ Зар је узалуд српски песник из Српске Војводине Јован Јовановић Змај предао у аманет Србима у Српској
Војводини ове стихове:
„Ој Исусе мучениче света
Тебе видим на крст разапета.
Ти си умро али за три дана.
Ти се диже – својој слави стиже,
а крст Србу остаде на грбу.“
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Аутор у овој књизи заступа мишљење да је питање стања и положаја Српске
Војводине веома политички актуелизовано и да предстоји буран период њеног будућег политичког преуређења и положаја у Србији и Европи.
Књига је мањег обима, али је тема у њој језгровито и са мером изложена. За
професионалне и истинољубиве историчаре у овој књизи нема непознаница – што
није сигурно за остале припаднике из широког спектра тзв. друштвене интелигенције међу Србима. Ради тога, књигу би требало дистрибуирати и разделити тзв.
обичном српском читатељству, жељном ноторних историјских спознаја о Српској
Војводини, да би се лакше и боље сналазило у њеној актуелној садашњици.
(Гојко Маловић)

