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Књига Косово и Метохија
– постмодерни геополитички
експеримент очигледан je пок а
затељ кол ико је значајно појачање
у нау чноистраж ивачком смис лу

Инс тит ут за пол ит ичке студ ије
добио дол ас ком проф. др Мило
мира Степ ића у његове редове.
Овог угледног универзитетс ког
професора пол ит ич ке геог рафије
и геопол ит ике (сада већ) средње
генера ц ије, те аутора ви ше значај
них стручн их моног рафија, зас лу
жено прат и реп утац ија водећег
српс ког геопол ит и чара, стратего
лога и геоеконом ис те, и ова књи
га може се пос мат рат и и као још
један нес умњив док аз у прилог
томе.
Но, Степ ићева нова моно
графија о Косову и Метох ији је
много више од тога: она је и све
дочанс тво о ист рајнос ти, и нау ч
но-стручног рада и моралног ин
тег ритета једног од савремен их
српс ких врх унс ких стручњак а.
Није у питању тек то што књига
предс тавља синтезу Степ ићевог
конт и н у ира ног ба вљења геопо
лит ичк им димензијама Косова
и Метох ије пос ледњих 18 год и
на, нит и што она, зап раво, пред
ставља „нас тавак“ моног рафије
Косово и Метохија – политич
ко-географске и геополитичке
перспективе из ратне 1999. го
дине, која из рада у рад, из погла
вља у поглавље, сложене проблеме
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Косова и Метох ије обрађује зна
лачк и, корис тећ и знања и методе
теоријс ке, опште и рег ионалне
(балк анс ке) геопол ит ике са ци
љем да објас ни, раст умач и, али
и да пруж и прогнозе и предлоге,
све имајућ и у виду савремено ста
ње ствари – геопол ит ичке одно
се, интересе и процесе – који се
одвијају у овом или поводом овог
простора. На све то нас је Степ ић
навик ао и висок и квал итет се од
њега прос то очек у је. Највећа ва
жност књиге је ипак та што је она
још један корак у нас тавк у „мис и
је“ коју је Степ ић одред ио као циљ
свог стручног деловања, још пре
више од две и по децен ије, када
је отпоч ињао његов нау чн и рад.
Ова „мис ија“ се сас тоји у томе „да
силом нау чн их арг умента побед и
псеудос тручна рел ат ивизовања
пол ит ич ке геог рафије, а посебно
неу гас ла сумњичења њој блис ке
геопол ит ике, те да учин и све ка
ко би ове две дис цип лине зау зе
ле своје мес то које им у сазвеж ђу
српс ке нау ке нес умњиво припа
да. Исто тако, она је пок ушај да се
без комп лекса осветли су штина
„српс ког питања“, а то је његова
геог рафс ка и геопол ит ичк а ди
мензија..“1, додајемо – са искреном
бригом и саосећањем са теш ком
судбином сопс твеног народа која
ник ако не умањује, не искривљује
1

Степ ић Милом ир, У врт лог у балк ани
зације, предговор, Службен и лист СРЈ,
Беог рад, 2001, стр. 10
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објект ивност Степ ићевих увида,
већ их, нап рот ив, појачава.
Са данаш ње временс ке дис
танце, у време издавања нове
књиге о Косову и Метох ији, јас но
је да је Степ ићева „мис ија“ у оба
своја дел а урод ил а плодом: у пр
вом делу рад и се о нес умњивом
тријумфу Степ ићевог нау чног
прис тупа. Данас ни стручна (у
свом највећем делу), а поготово
не шира јавност, више не подлеж у
сумњама у стручн у релевантност
геопол ит ичког и геос тратеш ког
прис тупа (који је у претходн им
децен ијама дож ивео и својеврс ну
рех абил итац ију и нови проц ват
и у светс ким и у наш им, регио
нал
н им окви
ри
ма), већ га, на
прот ив, смат ра неу п итн им. Иако
због опорт ун изма заобил ажена
од стране овдаш њих пол ит ичк их
елита, нас тојања Степ ића и дру
гих нау чн их и јавн их дел атн ик а
незаус тављиво прод иру и по
ступно преоблик ују перцепц ије
о су штинс ки бит ној геопол ит ич
кој димензији „српс ког питања“.
Другач ије речено – шири се свест
да је (парафразирајућ и јед н у од
кључн их Степ ићевих теза која је
бил а и нас лов једне од његових
претходн их књига) „српс ко пи
тање – геопол ит ичко питање“.
Трагично је само што је побед
нос ни ход Степ ићевих базичн их
за л агања прат и ло дводецен ијс ко
„дробљење“, губљење територија
и становн иштва те реа л-пол ит ич
ко тумарање српс ких пол ит ичк их
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елита који нис у имале (или нис у
хтеле да имају) ухо за праве геопо
лит ичке композиц ије.
Дак ле, као израз ист рајнос ти
свих теж њи и усмерења које кра
се његов укупан досадаш њи рад,
Степ ић се у новој моног рафији
изнова ба ви косовс ко-метох иј
ским геопол ит ичк им „горд ијевим
чвором“. При томе, он је поту
но свестан важ нос ти теме (како
вели, сувише озбиљне да би се
преп устиле само пол ит ичарима
нес клон им ду гороч ном пром и
шљању и стратеш ким поглед има)
и њене захтевнос ти која изис кује
„посебн и ист ра ж и вач к и сензиби
литет, способност мулт и д ис ци
плинарног прис тупа, спремност
на теш коће, сумњичење и заме
рање „ауторитет има“, суочавање
са опас нос тима теоријс ког рада
и замк ама скривен их истина, фал
сификован их податак а и ман и
пул ат ивн их чињен ица“. 2 И поред
највиш их очек ивања, Степ ић нас
садрж ином своје књиге поново
пријатно изненађује: његов стил
је, упркос сложеној темат иц и и
методама које корис ти, још пит
кији, једнос тавн ији и прис тупач
нији него пре. Његова речен ица
сада већ потп уно одише зрелом
јед ноставнош ћу јед ног врх унс ког
зналца. Садрж инс ки, „рад је прот
кан
појмовно-категоријал н им
иновац ијама,
геопол ит ичк им
2

Степ ић Милом ир, Кос ово и Метох ија
– постм одерни геополитички експе
рим ент, ИПС, Беог рад, 2012, стр. 8

неолог измима, концепт уа лн им
спец ифич нос ти ма,
ори г и нал
ним методолош ким прис туп има,
сврс исходн им имаг инац ијама и
апли к ат ивн им аспект и ма геопо
лит ике.“3
И ран ије су Степ ићеве слико
вите, а геопол ит ичк и референтне
синтагме – поп ут „хрватс ке гео
пол ит ичке чељус ти“ или „српс ког
„Хартленда“ на Балк ан у“ – што су
спаја ле теоријс ки прец изна одре
ђења са јас но уочен им геос трате
шким намерама, бивале снаж но и
трајно „урезане“ у памћење сваког
ко се лат ио његових ран ијих књи
га. Са сликом Косова и Метох ије
као „геопол ит ичке тврђаве“, са
својим зид инама и кап ијама што
надзире цент ралн у ком ун ик а
цион у верт ик алу полуос трва, ова
„трад иц ија“ пруж ања сликовит их
а нес порно тач н их геопол ит ич
ких метафора доби л а је пу ноп рав
ног нас ледн ик а.
Шта чин и Косово и Метох и
ју „геопол ит ичком макро-тврђа
вом“? Геог рафс ке датос ти, „до
бри природн и предус лови, како
за одбран у тог прос тора, тако и
за офанзиву према исток у, југои
сток у и југозападу... План инс ким
венц има заштићене котлине нај
већ и део немањићког периода...
биле су држ авно сред иште у те
рит ор иј ал н о-морф ом ет ријс ком
смис лу.“4 Сте
п ић нам опи
с у
је
3
4

Исто; извод из рецензије академ ик а Ча
слава Оцић а, стр. 231
Исто, стр. 31
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„основн у макрот врђаву“ коју чи
не „двориште“ сас тављено из два
дел а – Вел иког Косова и Метох и
је са мањим ободн им котлинама
и Дрен ичком вис ијом („унут ра
шњим бедемом“) између њих; „бе
деме“ у виду план инс ких венаца
који уоквирују котлинс ко двори
ште у квадратн и обл ик; „кап ије“
(прол азе) као саобра ћајне, орох и
дрог рафс ке и геос тратеш ке ула
зе и изл азе из „тврђаве“, од којих
су најзначајн ије „северна кап ија“
(Ибарс ка клис ура) и „јуж на ка
пија“ (Качан ичк а клис ура). Тако
ђе, Степ ић уочава и „прош ирен у
тврђаву“ на исток у, тј. прос тор
Лаба (Мало Косово), новобрдс ку
Криву Рек у, Горњу Мораву и Из
морн ик који, заједно са „основ
ном тврђавом“, творе територију
АП Косово и Метох ија. Надаље,
он објаш њава како је котлинс ко
двориште, и основне и прош ире
не „макрот врђаве“, „зах ваљујућ и
„зид инама“ висок их план инс ких
венаца, добро заштићено од спо
љаш њих дес трукт ивн их уплива,
иако без свекол иког ант ропоге
ног „одбрамбеног сис тема“, та ба
ријера не може бит и довољна и
остаје само природна пред ис по
нираност“. „Кап ије“, селект ивн им
„отварањем“ једн их а „зат вара
њем“ друг их, сходно историјс ким
околнос тима и геопол ит ичкој
стварнос ти, мог у да служе као
интег рац ионе „копче“ са окруже
њем, али и ефикасне „рампе“ за

везе на другој стран и.“5 Због тога,
Степ ић пос мат ра етн ичко шире
ње Арбанаса под подс трец има ве
лик их сил а – управо као освајање
„макрот врђаве“ кроз југозападне
прол азе, те њено прет варање у
сопс твен у „макрот врђаву“ за даље
стратеш ко ширење на исток, севе
роис ток, северозапад и југоис ток.
За њега је неу п итна геопол ит ичк а
арт ик ул исаност и план ираност
ви шефазног „вел икоа л абанс ког
пројекта“ конкрет изованог као
територијална транс грес ија пре
свега у косовс ко-метох ијс ком
прос тору. Степ ић зато смат ра да
је потп у но пог реш но пос мат ра
ти процесе арбанаш ке експанзи
је само као пос лед иц у спонтаног
ширења и умнож авања њихове
поп ул ац ије услед недос татк а жи
вотног прос тора. Сазнања која
барата ње геопол ит ич к им инс тру
ментаријумом пруж ају – потп уно
му иду у прилог.
У овом уви
ду сме
ште
на је
основна и суштинс ки кључна теза
коју ће кас није, кроз целу књиг у,
Степ ић знал ачк и чињен ично опе
рац ионал изоват и и док азиват и.
Она је дата већ и у самом нас лову
књиге – да се проблем Косова и
Метох ије мора у геопол ит ичком
смис лу сагледават и пре свега као
један „експеримент“, однос но, као
вештачк и покрен ут процес, уз
стварање нових или подс тицање
пос тојећ их услова и околнос ти,
5
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и то од стране спољаш њег факто
ра – вел ик их сил а, пре свега оних
западн их. Вел ике силе то чине
како би са овладавањем косов
ско-метох ијс ком „геопол ит ичком
тврђавом“, а кроз стварање косов
ске псеудо-држ аве, конт рол исал и
сред иш њи прос тор и Балк анс ког
полуострва и тамош ње главне
путне правце како би, преко то
га, створиле нови однос снага у
међудрж авн им однос има на По
луострву зарад пос тизања ширих
геостратеш ких и геопол ит ичк их
циљева. Степ ић, као свак и врс ни
геопол ит ичар, ове „прос торне
игре“ уоча
ва у ду
ж им исто
риј
ским рел ац ијама. Зато, у атлан
тистичком „ескперимент у“ који
подржава арбанаш ки фактор, он
вид и нас тавак онога што је Цви
јић пре читав век уочавао у ономе
што је чин ил а ондаш ња Турс ка
која је „рад ил а свим средс твима
да у Старој Србији, спец ијално у
косовс кој и метох ијс кој облас ти,
уништи српс ки народ и област ар
банаш ког елемента протегне што
више на исток и североис ток, да
тако утис не клин у српс ко тело“, 6
однос но исто оно што је Јован То
мић (чији је уводн и цитат и носе
ћи лајтмот ив Степ ићеве књиге)
1913. год ине примећ ивао када је
писао да „пус тонос на арбанаш ка
рек а није нап уштал а своје корито
нит и га чес то мењал а због при
родне јој брзине њена ток а“; ... „она

је то чин ил а зато што су јој наро
чито отваран и пролом и тамо где
се желело нанет и што више пус то
ши“ ... као „пот ребна ономе ко њом
руковод и у пол ит ичке сврхе.“7
Са намером пруж ања отпора
овој „стих ији“ која се огледал а у
ратовима, прогон има и редуко
вању и фрагментац ији српс ких
територија, Степ ић обрађује
хронолог ију „геопол ит ичког екс
перимента“ у запаљивој балк ан
ској лабораторији. Он то чин и
на вишес труко успешан нач ин: уз
прик азивање односа демог рафије
и геопол ит ике – он објаш њава за
што је прос тор Косова и Метох ије
и даље мес то поп ул ац ионог обна
вљања, тј. већег природног прира
штаја Срба гледајућ и целу Србију;
уз анал изу физичко-геог рафс ких
основа геопол ит ич ког полож а
ја Косова и Метох ије – он обја
шњава зашто тај прос тор, иако у
морфомет ријс ком смис лу немају
цент ралн у позиц ију на Полуо
стрву већ претеже ка Јадран у, тј.
његовом западном делу, има зна
чај геопол ит ичког цент рал итета
услед пруж ања траса полуос трв
ских ком ун ик ац ион их трансфер
зал а које кроз њега прол азе или га
танг ирају; уз опис ивање интере
са суседн их држ ава, рег ионалн их
сил а и вел ик их сил а – Степ ић
обја ш ња ва глобал н и геопол ит ич
ки значај Косова и Метох ије као

6

7

Исто, стр. 67

Исто, стр. 5
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карике у оквиру „балк анс ког ге
опол ит ичког и геос тратег ијс ког
лук а“ атлант ис тичке геопол ит и
ке што се креће „од обу здавања
у прош ирење“ ка исток у и, нас у
прот њој, конт интеталне евроа
зијс ке алтернат иве и мог ућнос ти
које она отвара..... Степ ићева мул
тифакторс ка анал иза, а потом и
синтеза, процесе на и Косову и
Метох ији и целом Балк ан у, где се
конт и н у ира но од вија територи
јално сузбијање и рас рбљивање
српс ког етн иц итета, деш ифрује у
„геопол ит ичком кључ у“. Зак ључак
који стечен и увид и намећу је да су
„Србија, српс ки народ и српс ки
нац ионалн и интерес и пос тал и
таоц и евроатланс ког та л асократ
ског геопол ит ичког курса српк их
вођа. Директна цена так ве ори
јентац ије јес те губитак Косова и
Метох ије...“8
Бројн и пасаж и књиге Косово
и Метохија - постмодерни гео
политички експеримент, нада
ље, са лакоћом обрађују геог раф
ска својс тва, природна богатс тва
и етнодемог рафс ке прил ике на
Косову и Метох ији, те интере
сне и геос тратеш ке пројекц ије на
њем у и око њега, како би, са сте
чен им поу здан им предзнањем,
би л а „прет ресана“ најдел ик атн и
ја питања имп лик ац ија мог ућ их
крајњих „решења“ косовс ког-ме
тох ијс ког “ребуса“. То су: зам рзну
8
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ти конфликт, амп утац ија са или
без признања Србије, редефин и
сање стат уса унутар српс ког су
верен итета или територијал на
подел а. Уз добро арг ументовано
становиште да са одвајањем Ко
сова и Метох ије од Србије, тј. оду
стајање Србије од овог прос тора,
не би биле нам ирене ни амбиц ије
вел ик их сил а које стоје иза овог
„геопол ит ичког експеримента“, а
ни претензије Арбанаса (којима
је овладавање „макрот рвђавом“
само одс кочна дас ка за стварање
„нових жаришта“ рад и прекомпо
новање гран ица у циљу реа л иза
ције „вел икоа лбанс ког пројекта“,
чиме би се трајно промен ио од
нос снага на Балк ан у), Милом ир
Степ ић детаљно пром иш ља све
варијанте мог уће поделе Косова
и Метох ије: рег ионално-геог раф
ска редукц ија, територијална
компензац ија (целовита и парц и
јална размена територија), етно
прос торне опц ије (мулт итетн ич
ка фрагментац ија, етно-екск ла
визац ија), те процент уа лно-арби
трарне, економс ко-фи нанс ијс ке и
функ ц ијс ко-гра вита ц ијс ке оп ц и
је, укључ ујућ и и питање њихове
геопол ит ичке цел исходнос ти. Уз
зак ључке о нецел исходнос ти свих
варијант и поделе (које остављају
незадовољн им обе стране, а не от
клањају стварне узроке дугот рај
не кризе међуе тн ичк их односа
нит и њихове спољне геопол ит ич
ке подс треке), Степ ић тврд и да је
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подел а територија у суп ротнос ти
са дугорочн им српс ким интере
сима. Он као краткорочн и српс ки
геопол ит ичк и циљ вид и акт ив
нији и офанзивн ији ангаж ман у
аморт изац ији трајног одузи мања
Косова и Метох ије од Србије, у
смис лу пол ит ич ког-ди п ломат
ског одрж авања status quo-a и „за
мрзавања конфликта“ до по Срби
ју повољн ије конс тал ац ије снага,
а са њима и стратеш ки, дугорочн и
рад. Овак ав рад претходно изи
скује идент ифик ац ију теоријс ки
утемељен их голобал н их геопо
лит ичк их стратег ија и њихових
конкрет изац ија у прос торима
где живе Срби, те практ ичн у ре
оријентац ију у складу њим. Са
вршено схватајућ и да је проблем
везан за „геопол ит ичк и експери
мент на Косову и Метох ији“ део
ширег проблема, Степ ић се зал а
же за акт ивно концент рисање на
„стратеш ком јачању Србије и свих
српс ких земаља у духовном, еко
номс ком, култ урном, пропа ганд
ном, дип ломатс ко-пол ит ичком,
војном и другом смис лу како би
спремно дочек а ле повољн ију кон
стел ац ију глобалн их, европс ких и
бал к анс ких геопол ит ич к их при
лик а за пон иштавање факт ичког
стања сецес ије..“9 А за даље, на
стручн им основама и уз помоћ
приступачне нау чне методолог и
је, по Србију и Балк ан шире гео
9

пол ит ичко пром иш љање нач ина
пос тизања овог дугорочног ци
ља – остављен је прос тор за нек у
наредн у геос тратеш ку анал изу и
књиг у....
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