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Књи га Ко со во и Ме то хи ја 
– пост мо дер ни ге о по ли тич ки 
екс пе ри мент очи гле дан je по ка
за тељ ко ли ко је зна чај но по ја ча ње 
у на уч но и стра жи вач ком сми слу 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је 
до био до ла ском проф. др Ми ло
ми ра Сте пи ћа у ње го ве ре до ве. 
Овог углед ног уни вер зи тет ског 
про фе со ра по ли тич ке ге о гра фи је 
и ге о по ли ти ке (са да већ) сред ње 
ге не ра ци је, те ауто ра ви ше зна чај
них струч них мо но гра фи ја, за слу
же но пра ти ре пу та ци ја во де ћег 
срп ског ге о по ли ти ча ра, стра те го
ло га и  ге о е ко но ми сте, и ова књи
га мо же се по сма тра ти и као још 
је дан не сум њив до каз у при лог 
то ме. 

Но, Сте пи ће ва но ва мо но
гра фи ја о Ко со ву и Ме то хи ји је 
мно го ви ше од то га: она је  и све
до чан ство о ис трај но сти, и на уч
ноструч ног ра да и мо рал ног ин
те гри те та јед ног од са вре ме них 
срп ских вр хун ских струч ња ка. 
Ни је у пи та њу тек то што књи га 
пред ста вља син те зу Сте пи ће вог 
кон ти ну и ра ног ба вље ња ге о по
ли тич ким ди мен зи ја ма Ко со ва 
и Ме то хи је по след њих 18 го ди
на, ни ти што она, за пра во, пред
ста вља „на ста вак“ мо но гра фи је 
Ко со во и Ме то хи ја – по ли тич
коге о граф ске и ге о по ли тич ке 
пер спек ти ве из рат не 1999. го
ди не, ко ја из ра да у рад, из по гла
вља у по гла вље, сло же не про бле ме 
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Ко со ва и Ме то хи је об ра ђу је зна
лач ки, ко ри сте ћи зна ња и ме то де 
те о риј ске, оп ште и ре ги о нал не 
(бал кан ске) ге о по ли ти ке са ци
љем да об ја сни, рас ту ма чи, али 
и да пру жи прог но зе и пред ло ге, 
све има ју ћи у ви ду са вре ме но ста
ње ства ри – ге о по ли тич ке од но
се, ин те ре се и про це се – ко ји се 
од ви ја ју у овом или по во дом овог 
про сто ра. На све то нас је Сте пић 
на ви као и ви со ки ква ли тет се од 
ње га про сто оче ку је. Нај ве ћа ва
жност књи ге је ипак та што је она 
још је дан ко рак у на став ку „ми си
је“ ко ју је Сте пић од ре дио као циљ 
свог струч ног де ло ва ња, још пре 
ви ше од две  и по де це ни је, ка да 
је от по чи њао ње гов на уч ни рад. 
Ова „ми си ја“ се са сто ји у то ме „да 
си лом на уч них ар гу мен та по бе ди 
псе у до струч на ре ла ти ви зо ва ња 
по ли тич ке ге о гра фи је, а по себ но 
не у га сла сум њи че ња њој бли ске 
ге о по ли ти ке, те да учи ни све ка
ко би ове две ди сци пли не за у зе
ле сво је ме сто ко је им у са зве жђу 
срп ске на у ке не сум њи во при па
да. Исто та ко, она је по ку шај да се 
без ком плек са осве тли су шти на 
„срп ског пи та ња“, а то је ње го ва 
ге о граф ска и ге о по ли тич ка ди
мен зи ја..“1, до да је мо – са искре ном 
бри гом и са о се ћа њем са те шком 
суд би ном соп стве ног на ро да ко ја 
ни ка ко не ума њу је, не ис кри вљу је 

1 Сте пић Ми ло мир, У вр тло гу бал ка ни
за ци је, пред го вор, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 2001, стр. 10

објек тив ност Сте пи ће вих уви да, 
већ их, на про тив, по ја ча ва.

Са да на шње вре мен ске дис
тан це, у вре ме из да ва ња но ве 
књи ге о Ко со ву и Ме то хи ји, ја сно 
је да је Сте пи ће ва „ми си ја“ у оба 
сво ја де ла уро ди ла пло дом: у пр
вом де лу ра ди се о  не сум њи вом 
три јум фу Сте пи ће вог на уч ног 
при сту па. Да нас ни струч на (у 
свом нај ве ћем де лу), а по го то во 
не ши ра јав ност, ви ше не под ле жу 
сум ња ма у струч ну ре ле вант ност 
ге о по ли тич ког и ге о стра те шког 
при сту па (ко ји је у прет ход ним 
де це ни ја ма до жи вео и сво је вр сну 
ре ха би ли та ци ју и но ви про цват 
и у свет ским и у на шим, ре ги о
нал ним окви ри ма), већ га, на
про тив, сма тра не у пит ним. Иако 
због опор ту ни зма за о би ла же на 
од стра не ов да шњих по ли тич ких 
ели та, на сто ја ња Сте пи ћа и дру
гих на уч них и јав них де лат ни ка 
не за у ста вљи во про ди ру и по
ступ но пре о бли ку ју пер цеп ци је 
о су штин ски бит ној ге о по ли тич
кој ди мен зи ји „срп ског пи та ња“. 
Дру га чи је ре че но – ши ри се свест 
да је (па ра фра зи ра ју ћи јед ну од 
кључ них Сте пи ће вих те за ко ја је 
би ла и на слов јед не од ње го вих 
прет ход них књи га) „срп ско пи
та ње – ге о по ли тич ко пи та ње“. 
Тра гич но је са мо што је по бед
но сни ход Сте пи ће вих ба зич них 
за ла га ња пра ти ло дво де це ниј ско 
„дро бље ње“,  гу бље ње те ри то ри ја 
и ста нов ни штва те ре алпо ли тич
ко ту ма ра ње срп ских по ли тич ких 
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нео ло ги зми ма, кон цеп ту ал ним 
спе ци фич но сти ма, ори ги нал
ним ме то до ло шким при сту пи ма, 
свр сис ход ним има ги на ци ја ма и 
апли ка тив ним аспек ти ма ге о по
ли ти ке.“3

И ра ни је су Сте пи ће ве сли ко
ви те, а ге о по ли тич ки ре фе рент не 
син таг ме – по пут   „хр ват ске ге о
по ли тич ке че љу сти“ или „срп ског 
„Хар тлен да“ на Бал ка ну“ – што су 
спа ја ле те о риј ски пре ци зна од ре
ђе ња са ја сно уоче ним ге о стра те
шким на ме ра ма, би ва ле сна жно и 
трај но  „уре за не“ у пам ће ње сва ког 
ко се ла тио ње го вих ра ни јих књи
га. Са сли ком Ко со ва и Ме то хи је 
као „ге о по ли тич ке твр ђа ве“, са 
сво јим зи ди на ма и ка пи ја ма што 
над зи ре цен трал ну ко му ни ка
ци о ну вер ти ка лу по лу о стр ва, ова 
„тра ди ци ја“ пру жа ња сли ко ви тих 
а не спор но тач них ге о по ли тич
ких ме та фо ра до би ла је пу но прав
ног на след ни ка. 

Шта чи ни Ко со во и Ме то хи
ју „ге о по ли тич ком ма кротвр ђа
вом“? Ге о граф ске да то сти, „до
бри при род ни пред у сло ви, ка ко 
за од бра ну тог про сто ра, та ко и 
за офан зи ву пре ма ис то ку, ју го и
сто ку и ју го за па ду... Пла нин ским 
вен ци ма за шти ће не ко тли не нај
ве ћи део не ма њић ког пе ри о да... 
би ле су др жав но сре ди ште у те
ри то ри ја л  номор фо ме триј ском 
сми слу.“4 Сте пић нам  опи су је 

3 Исто; из вод из ре цен зи је ака де ми ка Ча
сла ва Оци ћа, стр.  231

4 Исто, стр. 31

ели та ко ји ни су има ле (или ни су 
хте ле да има ју) ухо за пра ве ге о по
ли тич ке ком по зи ци је. 

Да кле, као из раз ис трај но сти 
свих те жњи и усме ре ња ко је кра
се ње гов уку пан до са да шњи рад, 
Сте пић се у но вој мо но гра фи ји 
из но ва ба ви ко сов скоме то хиј
ским ге о по ли тич ким „гор ди је вим 
чво ром“. При то ме, он је по ту
но све стан ва жно сти те ме (ка ко 
ве ли, су ви ше озбиљ не да би се 
пре пу сти ле са мо по ли ти ча ри ма 
не скло ним ду го роч ном про ми
шља њу и стра те шким по гле ди ма) 
и ње не зах тев но сти ко ја из и ску је 
„по себ ни ис тра жи вач ки сен зи би
ли тет, спо соб ност мул ти ди сци
пли нар ног при сту па, спрем ност 
на те шко ће, сум њи че ње и за ме
ра ње „ауто ри те ти ма“, су о ча ва ње 
са опа сно сти ма те о риј ског ра да 
и зам ка ма скри ве них исти на, фал
си фи ко ва них по да та ка и ма ни
пу ла тив них чи ње ни ца“.2 И по ред 
нај ви ших оче ки ва ња, Сте пић нас 
са др жи ном сво је књи ге по но во 
при јат но из не на ђу је: ње гов стил 
је, упр кос сло же ној те ма ти ци и 
ме то да ма ко је ко ри сти, још пит
ки ји, јед но став ни ји и при сту пач
ни ји не го пре. Ње го ва ре че ни ца 
са да већ пот пу но оди ше зре лом 
јед но став но шћу јед ног вр хун ског 
знал ца. Са др жин ски, „рад је прот
кан пој мов нока те го ри јал ним 
ино ва ци ја ма, ге о по ли тич ким 

2 Сте пић Ми ло мир, Ко со во и Ме то хи ја 
– пост мо дер ни  ге о по ли тич ки екс пе
ри мент, ИПС, Бе о град, 2012, стр. 8  
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ве зе на дру гој стра ни.“5 Због то га, 
Сте пић по сма тра ет нич ко ши ре
ње Ар ба на са под под стре ци ма ве
ли ких си ла – упра во као осва ја ње 
„ма кро твр ђа ве“ кроз ју го за пад не 
про ла зе, те ње но пре тва ра ње у 
соп стве ну „ма кро твр ђа ву“ за да ље 
стра те шко ши ре ње на ис ток, се ве
ро и сток, се ве ро за пад и ју го и сток. 
За ње га је не у пит на ге о по ли тич ка 
ар ти ку ли са ност и пла ни ра ност 
ви ше фа зног „ве ли ко а ла бан ског 
про јек та“ кон кре ти зо ва ног као 
те ри то ри јал на тран сгре си ја пре 
све га у ко сов скоме то хиј ском 
про сто ру. Сте пић за то сма тра да 
је пот пу но по гре шно по сма тра
ти про це се ар ба на шке екс пан зи
је са мо као по сле ди цу спон та ног 
ши ре ња и умно жа ва ња њи хо ве 
по пу ла ци је услед не до стат ка жи
вот ног про сто ра. Са зна ња ко ја 
ба ра та ње ге о по ли тич ким ин стру
мен та ри ју мом пру жа ју – пот пу но 
му иду у при лог. 

У овом уви ду сме ште на је 
основ на и су штин ски кључ на те за 
ко ју ће ка сни је, кроз це лу књи гу, 
Сте пић зна лач ки чи ње нич но опе
ра ци о на ли зо ва ти и до ка зи ва ти. 
Она је да та већ и у са мом на сло ву 
књи ге –  да се про блем Ко со ва и 
Ме то хи је мо ра у ге о по ли тич ком 
сми слу са гле да ва ти пре све га као 
је дан „екс пе ри мент“, од но сно, као 
ве штач ки по кре нут про цес, уз 
ства ра ње но вих или под сти ца ње 
по сто је ћих усло ва и окол но сти, 

5 Исто, стр. 36

„основ ну ма кро твр ђа ву“ ко ју чи
не „дво ри ште“ са ста вље но из два 
де ла – Ве ли ког Ко со ва и Ме то хи
је са ма њим обод ним ко тли на ма 
и Дре нич ком ви си јом („уну тра
шњим бе де мом“) из ме ђу њих; „бе
де ме“ у ви ду пла нин ских ве на ца 
ко ји уокви ру ју ко тлин ско дво ри
ште у ква драт ни об лик; „ка пи је“ 
(про ла зе) као са о бра ћај не, оро хи
дро граф ске и ге о стра те шке ула
зе и из ла зе из „твр ђа ве“, од ко јих 
су нај зна чај ни је „се вер на ка пи ја“ 
(Ибар ска кли су ра) и „ју жна ка
пи ја“ (Ка ча нич ка кли су ра). Та ко
ђе, Сте пић уоча ва и „про ши ре ну 
твр ђа ву“ на ис то ку, тј. про стор 
Ла ба (Ма ло Ко со во), но во брд ску 
Кри ву Ре ку, Гор њу Мо ра ву и Из
мор ник ко ји, за јед но са „основ
ном твр ђа вом“, тво ре те ри то ри ју 
АП Ко со во и Ме то хи ја. На да ље, 
он об ја шња ва ка ко је ко тлин ско 
дво ри ште, и основ не и про ши ре
не „ма кро твр ђа ве“, „за хва љу ју ћи 
„зи ди на ма“ ви со ких пла нин ских 
ве на ца, до бро за шти ће но од спо
ља шњих де струк тив них упли ва, 
иако без све ко ли ког ан тро по ге
ног „од брам бе ног си сте ма“, та ба
ри је ра не мо же би ти до вољ на и 
оста је са мо при род на пре ди спо
ни ра ност“. „Ка пи је“, се лек тив ним 
„отва ра њем“ јед них а „за тва ра
њем“ дру гих, сход но исто риј ским 
окол но сти ма и ге о по ли тич кој 
ствар но сти, мо гу да слу же као 
ин те гра ци о не „коп че“ са окру же
њем, али и ефи ка сне „рам пе“ за 
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је то чи ни ла за то што су јој на ро
чи то отва ра ни про ло ми та мо где 
се же ле ло на не ти што ви ше пу сто
ши“ ... као „по треб на оно ме ко њом 
ру ко во ди у по ли тич ке свр хе.“7   

Са на ме ром пру жа ња от по ра 
овој „сти хи ји“ ко ја се огле да ла у 
ра то ви ма, про го ни ма и ре ду ко
ва њу и фраг мен та ци ји срп ских 
те ри то ри ја, Сте пић об ра ђу је 
хро но ло ги ју „ге о по ли тич ког екс
пе ри мен та“ у за па љи вој бал кан
ској ла бо ра то ри ји. Он  то чи ни 
на ви ше стру ко успе шан на чин: уз 
при ка зи ва ње од но са де мо гра фи је 
и ге о по ли ти ке – он об ја шња ва за
што је про стор Ко со ва и Ме то хи је 
и да ље ме сто по пу ла ци о ног об на
вља ња, тј. ве ћег при род ног при ра
шта ја Ср ба гле да ју ћи це лу Ср би ју; 
уз ана ли зу фи зич коге о граф ских 
осно ва ге о по ли тич ког по ло жа
ја Ко со ва и Ме то хи је – он об ја
шња ва за што тај про стор, иако у 
мор фо ме триј ском сми слу не ма ју 
цен трал ну по зи ци ју на По лу о
стр ву већ пре те же ка Ја дра ну, тј. 
ње го вом за пад ном де лу,  има зна
чај ге о по ли тич ког цен тра ли те та 
услед пру жа ња тра са по лу о стрв
ских ко му ни ка ци о них тран сфер
за ла ко је кроз ње га про ла зе или га 
тан ги ра ју; уз опи си ва ње ин те ре
са су сед них др жа ва, ре ги о нал них 
си ла и ве ли ких си ла – Сте пић 
об ја шња ва гло бал ни ге о по ли тич
ки зна чај Ко со ва и Ме то хи је као 

7 Исто, стр. 5

и то од стра не спо ља шњег фак то
ра – ве ли ких си ла, пре све га оних 
за пад них. Ве ли ке си ле то чи не 
ка ко би са овла да ва њем ко сов
скоме то хиј ском „ге о по ли тич ком 
твр ђа вом“, а кроз ства ра ње ко сов
ске псе у додр жа ве,  кон тро ли са ли 
сре ди шњи про стор и Бал кан ског 
по лу о стр ва и та мо шње глав не 
пут не прав це ка ко би, пре ко то
га, ство ри ле но ви од нос сна га у 
ме ђу др жав ним од но си ма на По
лу о стр ву за рад по сти за ња ши рих 
ге о стра те шких и ге о по ли тич ких 
ци ље ва. Сте пић, као сва ки вр сни 
ге о по ли ти чар, ове „про стор не 
игре“ уоча ва у ду жим исто риј
ским ре ла ци ја ма. За то, у атлан
ти стич ком „еск пе ри мен ту“ ко ји 
по др жа ва ар ба на шки фак тор, он 
ви ди на ста вак оно га што је Цви
јић пре чи тав век уоча вао у оно ме 
што је чи ни ла он да шња Тур ска 
ко ја је „ра ди ла свим сред стви ма 
да у Ста рој Ср би ји, спе ци јал но у 
ко сов ској и ме то хиј ској обла сти, 
уни шти срп ски на род и област ар
ба на шког еле мен та про тег не што 
ви ше на ис ток и се ве ро и сток, да 
та ко ути сне  клин у срп ско те ло“,6 
од но сно исто оно што је Јо ван То
мић (чи ји је увод ни ци тат и но се
ћи лајт мо тив Сте пи ће ве књи ге) 
1913. го ди не при ме ћи вао ка да је 
пи сао да „пу сто но сна ар ба на шка 
ре ка ни је на пу шта ла сво је ко ри то 
ни ти га че сто ме ња ла због при
род не јој бр зи не ње на то ка“; ... „она 

6 Исто, стр. 67
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ка ри ке у окви ру „бал кан ског ге
о по ли тич ког и ге о стра те гиј ског 
лу ка“ атлан ти стич ке ге о по ли ти
ке што се кре ће „од об у зда ва ња 
у про ши ре ње“ ка ис то ку и, на су
прот њој, кон тин те тал не евро а
зиј ске ал тер на ти ве и мо гућ но сти 
ко је она отва ра..... Сте пи ће ва мул
ти фак тор ска ана ли за, а по том и 
син те за, про це се на и Ко со ву и 
Ме то хи ји и це лом Бал ка ну, где се 
кон ти ну и ра но од ви ја те ри то ри
јал но су зби ја ње и ра ср бљи ва ње 
срп ског ет ни ци те та, де ши фру је у 
„ге о по ли тич ком кљу чу“. За кљу чак 
ко ји сте че ни уви ди на ме ћу је да су 
„Ср би ја, срп ски на род и срп ски 
на ци о нал ни ин те ре си по ста ли 
та о ци евро а тлан ског та ла со крат
ског ге о по ли тич ког кур са срп ких 
во ђа. Ди рект на це на та кве ори
јен та ци је је сте гу би так Ко со ва и 
Ме то хи је...“8    

Број ни па са жи књи ге Ко со во 
и Ме то хи ја  пост мо дер ни ге о
по ли тич ки екс пе ри мент, на да
ље, са ла ко ћом об ра ђу ју ге о граф
ска свој ства, при род на бо гат ства 
и ет но де мо граф ске при ли ке на 
Ко со ву и Ме то хи ји, те ин те ре
сне и ге о стра те шке про јек ци је на 
ње му и око ње га, ка ко би, са сте
че ним по у зда ним пред зна њем, 
би ла „пре тре са на“ нај де ли кат ни
ја пи та ња им пли ка ци ја мо гу ћих 
крај њих „ре ше ња“ ко сов скогме
то хиј ског “ре бу са“. То су: за мр зну

8 Исто, стр. 208

ти кон фликт, ам пу та ци ја са или 
без при зна ња Ср би је, ре де фи ни
са ње ста ту са уну тар срп ског су
ве ре ни те та или те ри то ри јал на 
по де ла. Уз до бро ар гу мен то ва но 
ста но ви ште да са одва ја њем Ко
со ва и Ме то хи је од Ср би је, тј. од у
ста ја ње Ср би је од овог про сто ра, 
не би би ле на ми ре не ни ам би ци је 
ве ли ких си ла ко је сто је иза овог 
„ге о по ли тич ког екс пе ри мен та“, а 
ни пре тен зи је Ар ба на са (ко ји ма 
је овла да ва ње „ма кро трв ђа вом“ 
са мо од скоч на да ска за ства ра ње 
„но вих жа ри шта“ ра ди пре ком по
но ва ње гра ни ца у ци љу ре а ли за
ци је „ве ли ко ал бан ског про јек та“, 
чи ме би  се трај но про ме нио од
нос сна га на Бал ка ну), Ми ло мир 
Сте пић де таљ но про ми шља све 
ва ри јан те мо гу ће по де ле Ко со ва 
и Ме то хи је: ре ги о нал ноге о граф
ска ре дук ци ја, те ри то ри јал на 
ком пен за ци ја (це ло ви та и пар ци
јал на раз ме на те ри то ри ја), ет но
про стор не оп ци је (мул ти тет нич
ка фраг мен та ци ја, ет ноекс кла
ви за ци ја), те про цен ту ал ноар би
трар не, еко ном скофи нан сиј ске и 
функ циј скогра ви та циј ске оп ци
је, укљу чу ју ћи и пи та ње њи хо ве 
ге о по ли тич ке це лис ход но сти. Уз 
за кључ ке о не це лис ход но сти свих 
ва ри јан ти по де ле (ко је оста вља ју 
не за до вољ ним обе стра не, а не от
кла ња ју ствар не узро ке ду го трај
не кри зе ме ђу ет нич ких од но са 
ни ти њи хо ве спољ не ге о по ли тич
ке под стре ке), Сте пић твр ди да је 
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по ли тич ко про ми шља ње на чи на 
по сти за ња овог ду го роч ног ци
ља – оста вљен је про стор за не ку 
на ред ну ге о стра те шку ана ли зу и 
књи гу....   

по де ла те ри то ри ја у су прот но сти 
са ду го роч ним срп ским ин те ре
си ма. Он као крат ко роч ни срп ски 
ге о по ли тич ки циљ ви ди ак тив
ни ји и офан зив ни ји ан га жман у 
амор ти за ци ји трај ног од у зи ма ња 
Ко со ва и Ме то хи је од Ср би је, у 
сми слу по ли тич когди пло мат
ског одр жа ва ња sta tus quoa и „за
мр за ва ња кон флик та“ до по Ср би
ју по вољ ни је кон ста ла ци је сна га, 
а са њи ма и стра те шки, ду го роч ни 
рад. Ова кав рад прет ход но из и
ску је иден ти фи ка ци ју те о риј ски 
уте ме ље них го ло бал них ге о по
ли тич ких стра те ги ја и њи хо вих 
кон кре ти за ци ја у про сто ри ма 
где жи ве Ср би, те прак тич ну ре
о ри јен та ци ју у скла ду њим. Са
вр ше но схва та ју ћи да је про блем 
ве зан за „ге о по ли тич ки екс пе ри
мент на Ко со ву и Ме то хи ји“ део 
ши рег про бле ма, Сте пић се за ла
же за ак тив но кон цен три са ње на 
„стра те шком ја ча њу Ср би је и свих 
срп ских зе ма ља у ду хов ном, еко
ном ском, кул тур ном, про па ганд
ном, ди пло мат скопо ли тич ком, 
вој ном и дру гом сми слу ка ко би 
спрем но до че ка ле по вољ ни ју кон
сте ла ци ју гло бал них, европ ских и 
бал кан ских ге о по ли тич ких при
ли ка за по ни шта ва ње фак тич ког 
ста ња се це си је..“9 А за да ље, на 
струч ним осно ва ма и уз по моћ 
при сту пач не на уч не ме то до ло ги
је, по Ср би ју и Бал кан ши ре ге о

9  Исто, стр. 212
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