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СРПСКОПИТАЊЕДАНАС
Не дав но је у из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе-

о гра да иза шла књи га на шег ува же ног по ли ти ко ло га, ви шег на уч-
ног са рад ни ка, г-ди на dr. sci Мом чи ла Су бо ти ћа: Српскопитање
данас. Књи га је штам па на у не што ши рем џеп ном из да њу, и уко-
ри че на ме ким по ве зом. На слов ну стра ну ка рак те ри ше из ве стан 
ми ни ма ли зам фор ми све де них ли ни ја ко је упу ћу ју на естет ску еле-
ган ци ју, а ти ме и на озбиљ ност те ме. Аутор већ у пред го во ру књи ге 
ис ти че да се ра ди о мо но гра фи ји ко ја је ре зул тат ра да на про јек ту 
Ми ни стар ства на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

Са ма књи га бро ји 267 стра на тек ста ку ца ног у фор ма ту А-5. 
Она се са сто ји из ви ше из дво је них оде ља ка: Интелектуалциисрп
скопитање1990.године; Српскадржаваупрограмимаполитич
кихстранакауСрбијидо«Дејтона»; Постдејтонскораздобље–
СрбијаињенполитичкестранкедоНАТОагресије1999.године; 
ВладавинаДОСа–одпетооктобарскереволуције2000.дораспа
дакоалиције20003.године; ГеноциднадСрбимауфункцијинове
геостратегије; Филологијаигеополитика; Косметизмеђусилеи
права; оформули «К=К»; Проблем етничког идентитета и др
жавноправног ентитета босанскохерцеговачкихмуслимана; Ру
сијаисавременосрпскопитањеспосебнимосвртомнаКосмет; и 
ко нач но, ГеополитичкастварностСрба. Уз увод но из ла га ње ко је 
има за циљ да ис так не пред мет ис тра жи ва ња, а ко ја но си на слов: 
Осрпскомнационалномпрограму, ва ља из дво ји ти, на са мом кра ју 
мо но гра фи је и две са же те и је згро ви те рецензије: ре цен зи ју prof. 
dr. sci Ве се ли на Ђу ре ти ћа, и ону prof. dr. sci. Зо ра на Ми ло ше ви ћа.
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Сам на слов, а по том и про бле ма ти зо ва ње си ту а ци је, ко ји од-
мах на кон пред го во ра сле де, већ ука зу ју да је пред мет мо но гра фи је 
срп ско на ци о нал но пи та ње. 

Пред мет ис тра жи ва ња аутор са гле да ва из нај ма ње две пер-
спек ти ве. 

Пр ва пер спек ти ва се ти че од но са ма ти це (Ср би је) и срп ског 
на ци о нал ног пи та ња. Та ко се пр ва три по гла вља са гле да ва ју кроз 
при зму од но са срп ског на ци о нал ног пи та ња и са вре ме не ср би-
јан ске по ли тич ке сце не. Та сце на је ства ра лац, за ступ ник и из вр-
ши лац овог пред ме та ис тра жи ва ња (срп ски на ци о нал ни про грам, 
прим. В. С), па је ло гич но што јој dr. sci Су бо тић по све ћу је зна чај-
ну па жњу. И ту аутор, прак ти ку ју ћи овла да ним ме то до ло шким зна-
њи ма у ана ли зи идеј них, иде о ло шких, вред но сних и нор ма тив них 
дис кур са, ве што при ме њу је ме тод ана ли зе са др жа ја про грам ских 
до ку ме на та ак те ра на по ли тич кој сце ни Ср би је (стра нач ки про гра-
ми), не за по ста вља ју ћи упо ред ни и ста ти стич ки ме тод (овај по-
след њи по нај че шће у при ме ри ма из бор не арит ме ти ке).

Дру га пер спек ти ва књи ге раз ма тра сло жен и че сто про тив-
ре чан од нос срп ског на ци о нал ног пи та ња и раз ли чи тих цен три-
фу гал них си ла ко је се су прот ста вља ју ње го вој ин те гра ли стич кој 
ре а ли за ци ји. Аутор на до ста успе шан на чин про на ла зи жа ри шна 
чво ри шта и ни же их не ком не у мит ном уну тра шњом ло ги ком. Ти 
про бле ми су на ни за ни сле де ћим ре дом: кра ји шки про блем и сло-
же ност срп ско-хр ват ских од но са, ин тер на ци о на ли зо ва ни про блем 
ју жне срп ске по кра ји не и сло же ност срп ско-ал бан ских од но са, и 
ко нач но про блем од но са уну тар Бо сне и Хер це го ви не из ме ђу Ср ба 
и бо сан ско хер це го вач ких Му сли ма на.

Ко нач но, као не ку вр ста ре ше ња за пре вла да ва ње про блем ске 
си ту а ци је, а то је оства ри ва ње срп ског на ци о нал ног ин те гра ли зма 
на бал кан ским про сто ри ма, ко ле га Су бо тић, јед но по гла вље по све-
ћу је и ру ско-срп ским од но си ма. 

Из два ја ју ћи ру ско-срп ске од но се у по себ ну гла ву аутор же ли 
да ис так не ди пло мат ску, при вред ну и ху ма ни тар ну те жи ну (али и 
зна чај) ко ји Ру ска фе де ра ци ја има у ре ша ва њу на ци о нал них про-
бле ма Ср ба на про сто ру Бал ка на. На тај на чин аутор тра си ра пут 
ко јим би зва нич на др жав на по ли ти ка мо ра ла да иде, ка ко би се са-
чу ва ли основ ни на ци о нал ни ин те ре си на ро да, др жа ве, те кул тур не 
и на ци о нал не ба шти не.
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На са мом кра ју, dr. sci Су бо тић пру жа сли ку ге о по ли тич ког по-
ло жа ја у ко ме се срп ско на ци о нал но би ће на шло, ука зу ју ћи на сву 
те жи ну и сло же ност про блем ске си ту а ци је, ко ја као да ве чи то оста-
је ак ту а ли зо ва на.

Књи га ви шег на уч ног са рад ни ка dr. sci Мом чи ла Су бо ти-
ћа пит ко је, за ни мљи во и на уч но уте ме ље но шти во, ко је го во ри 
о на ци о нал ном од ре ђе њу срп ског на ро да на је дан тре звен и да ле-
ко ви дан на чин. Уз ко рек тив не са ве те да би мо жда ипак тре ба ло 
про ме ни ти ре до след из ме ђу по след ња два по гла вља, те да по не кад 
не до ста је ви ше суп тил но сти у ни јан си ра њу мо ти ва ко ји по кре ћу 
оне цен три фу гал не си ла у окру же њу и све ту ко је се су прот ста вља-
ју по ку ша ји ма срп ског ин те гра ли зма, ову књи гу сва ка ко би ва ља ло 
про чи та ти. Књи га је у сва ком слу ча ју, не из о став ни основ за не ке 
но ве, и на да мо се успе шни је, по став ке на ци о нал не по ли ти ке. И за-
то је то пло пре по ру чу је мо на чи та ње...
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