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Те ма Ко со ва и Ме то хи је је 
сва ка ко од ре ди ла пра вац срп
ског по ли тич ког дис кур са у де
це ни ја ма за на ма. Овај про блем 
је мно го ши ри у свом за хва ту од 
про стог су ко ба два зах те ва: срп
ског и ал бан ског, исто риј ског и 
де мо граф ског, пра ва и по ли ти

ке. Па ипак, про бле му ни је че
сто при ла же но са на уч не стра не 
– на ра тив су ства ра ли ме ди ји, 
по ли ти ча ри, јав ност, ме ђу на
род ни ак те ри. Књи га др Ми ло
ми ра Сте пи ћа, са рад ни ка Ин
сти ту та за по ли тич ке сту ди је, 
по ку ша ва да уоб ли чи дис курс 
у оба по ме ну та аспек та: пре 
све га, да на уч ним при сту пом 
до при не се ду го трај ној де ба ти 
о узро ци ма, ре ал но сти и по сле
ди ца ма ко сов скоме то хиј ског 
чво ра, али и да ква ли та тив но 
про ме ни при ступ – при ла зе ћи 
про бле му са код нас рет ко ана
ли зи ра ног по ла зи шта, од но сно 
са по зи ци је ге о по ли ти ке и ге о
стра те ги је. Уоста лом, и у са мом 
пред го во ру, аутор при ме ћу је 
ла тент ну по ја ву „за мо ра Ко со
вом“ у срп ској јав но сти, те на 
осно ву то га пре по зна је по тре бу 
за на уч ним и мул ти ди сци пли
нар ним при сту пом овој те ми. 
У том сми слу, „Ко со во и Ме
то хи ја: Пост мо дер ни ге о по ли
тич ки екс пе ри мент“ је зна ча јан 
ис тра жи вач ки по ду хват ко ји за
вре ђу је па жњу не са мо струч не 
јав но сти, већ и свих оних ко ји 
се ба ве ко сов скоме то хиј ским 
про бле мом, али и ре ги о нал ним 
и гло бал ним од но си ма уоп ште. 
Аутор се тру ди да сво је те зе 
укло пи у аспек те ре ги о нал них 
ин те ре са и гло бал них те жњи 
ве ли ких си ла да на шњи це, ана
ли зи ра ју ћи та ко да ти про блем 
у, за на ше под не бље, ре ла тив но 
но вом при сту пу.

Пре по дроб ни је ана ли зе тек
ста, чи та о цу тре ба ука за ти да 
се књи га са сто ји из де вет тек
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сто ва, на пи са них у раз до бљу од 
1994. го ди не до да нас. Ова кав 
при ступ да је нам до бар увид у 
раз вој ауто ро ве ми сли о про
бле му, али и ја сну хро но ло ги
ју де ша ва ња у Ср би ји, на Бал
ка ну и ши ре. Сте пи ћев стил је 
јед но ста ван и лак за чи та ње, 
што ни ка ко не ума њу је на уч
ну вред ност тек сто ва. Чи та о ци 
ће, без об зи ра на обра зо ва ње и 
ин фор ми са ност, ла ко пра ти ти 
ло гич ко из ла га ње и ар гу мен та
ци ју. Сво је тврд ње аутор не ма
ли број пу та пот кре пљу је са фа
сци нант ном ко ли чи ном по да та
ка. По стру ци ге о граф, Сте пић 
нам са ве ли ком пре ци зно шћу 
об ја шња ва од ли ке те ри то ри је 
Ко со ва и Ме то хи је, што пот кре
пљу је са ве ли ким бро јем ма па 
и гра фич ких при ка за. Та ко ђе, 
књи га че сто де лу је пре скрип
тив но и ан га жо ва но. Аутор да је 
пре по ру ке и ак тив но се укљу
чу је у ре ша ва ње про бле ма сво
јим пред ло зи ма – што сва ка ко 
до да је но ву вред но сну ди мен
зи ју це лом по ду хва ту.

У увод ном тек сту, из ло же на 
је ја сна исто риј ска ге не за про
бле ма, кроз ко ју се упо зна је мо 
са ин те ре си ма ло кал них, ре ги
о нал них и гло бал них си ла – без 
ко јих је не мо гу ће уви де ти це
ли ну про бле ма. Као вр стан ге о
граф, Сте пић нам пру жа из у зет
но сли ко ви те при ка зе кон фи гу
ра ци је те ре на Ко со ва и Ме то хи
је, пре гршт по да та ка о при род
ним и дру штве ним бо гат стви ма 
и ана ли зу стра те шких пред но
сти и не до ста та ка те те ри то ри

је. По себ но је за ни мљи ва хи
пер бо ла Ко со ва и Ме то хи је као 
„ма кро твр ђа ве“, кроз ко ју аутор 
по ка зу је ге о стра те шки зна чај 
овог про сто ра за ак те ре упле те
не у ко сов скоме то хиј ски чвор. 
Ана ли зи ра се по ло жај Ко со ва у 
од но су на кључ не пут не прав
це, ве ли ке лу ке, мо ре у зе и дру ге 
стра те шки ва жне тач ке у ре ги о
ну. Сме шта ње Ко со ва и су ко ба 
ин те ре са око ње га у та кав кон
текст сва ка ко до при но си бо љем 
схва та њу узро ка, али и по сле
ди ца ка ко исто риј ских, та ко и 
ак ту ел них до га ђа ја. До бро би 
би ло ка да би аутор, мо жда у не
ком од на ред них из да ња, осве
жио ана ли зу и из нео по дат ке 
о по ло жа ју ове те ри то ри је у 
од но су на глав не тран спорт не 
прав це, овај пут оли че не кроз 
не дав но си сте ма ти зо ва ну мре
жу па не вроп ских пут них ко
ри до ра, а та ко ђе би од ко ри сти 
би ла ана ли за од но са пре ма пла
ни ра ним наф то вод ним и га со
вод ним прав ци ма – та да би смо 
до би ли пот пу ну сли ку о зна ча ју 
Ко со ва и Ме то хи је у мо дер ној 
ге о по ли ти ци ре ги о на и кон ти
нен та.

Од са мог по чет ка књи ге 
при мет на је икљу чи ва упо тре ба 
по ма ло ар ха ич ног из раз „Ар ба
на си“ ка да се го во ри о Ал бан
ци ма. И сам аутор је у јед ном од 
тек сто ва об ја снио на ме ру иза 
ко ри шће ња овог из ра за. Ме ђу
тим, кон стант но по на вља ње тог 
пој ма, иако тер ми но ло шки тач
ног, иза зи ва – што Сте пић и сам 
при ме ћу је – вред но сне ко но та
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ци је са аспек та по ли тич ке ко
рект но сти, те пред не у пу ће ним 
чи та о цем мо же да до ве де у пи
та ње на ме ре и не при стра сност 
ауто ра. У том сми слу, по не где 
се кроз тек сто ве мо же на зре
ти из ра же на ди стинк ци ја „нас“ 
и „њих“. Иако упит но за на уч
ни при ступ, ди хо то ми ја „ми vs. 
они“ је при хва тљи ви ја ако се на 
Сте пи ће ве тек сто ве гле да као 
на ан га жо ван по ду хват, ко ји за 
циљ има да по мог не об ли ко ва
њу по ли ти ке Ср би је пре ма ко
сов скоме то хиј ском пи та њу.

У на ред них не ко ли ко тек
сто ва, аутор да је ге о по ли тич ку 
ана ли зу ко сов ског про бле ма и 
бал кан ског про сто ра уоп ште. 
Пи та ње Ко со ва сме шта у гло
бал ни ге о по ли тич ки кон текст, 
у сми слу за вр шет ка би по лар не 
по де ле у Евро пи, не ис кљу чу
ју ћи при том из ви да исто риј ске 
ко ре не ко сов ског кон флик та. 
Оп ште при хва ће на те за нам ка
же да, са па дом Бер лин ског зи
да, ју го сло вен ска др жа ва пре
ста је да има зна чај „там пон зо
не“ за ве ли ке си ле ис то ка и за
па да – а са мим тим, њен рас пад 
по ста је не ми но ван. Аутор нас 
во ди кроз раз ли чи те ге о по ли
тич ке кон цеп ци је евро а зиј ског 
про сто ра, по пут од но са „те ри
то ри је ср ца“ и „обо да“ (енг. He-
ar tland и Ri mland), а на ро чи то 
те мељ но нам об ја шња ва кон
цепт „ша хов ске та бле“ Збиг ње
ва Бже жин ског. Упра во чи ње
ни ца да су ови гло бал ни обра
сци ге о по ли тич ког по на ша ња 

на уч но при ме ње ни и об ја шње
ни на при ме ру Бал кан ског по
лу о стр ва из два ја ову књи гу као 
из у зет но зна чај ну. Дат је ја сан 
пре глед ин те ре сних сфе ра ак те
ра ко ји су са ма њим или ве ћим 
ин тен зи те том уче ство ва ли у 
про це су бал ка ни за ци је, а ус пут 
су ис пи та ни њи хо ви мо ти ви и 
на ро чи то ци ље ви. У том сми
слу, аутор са пра вом ис пи ту је 
за што су не ки „ве ли ко др жав ни“ 
про јек ти успе шни ји од дру гих. 
Од го вор на то пит ње се на ла
зи у ин те ре си ма ве ли ких си ла, 
ко је пре фе ри ра ју ге о по ли тич ку 
рав но те жу ма лих и па ци фи ко
ва них на ро да, што је слу чај и са 
Бал кан ским по лу о стр вом. Рав
но те жа, сма тра аутор, нај бо ље 
омо гу ћа ва кон тро лу над овим 
стра те шки зна чај ним под руч
јем. Бит но је по ме ну ти да аутор 
из ана ли зе не ис кљу чу је ни до
га ђа је у ши рем ре ги о ну, по пут 
ула ска Ру му ни је и Бу гар ске у 
НА ТО и Европ ску уни ју.

Аутор та ко ђе ан ти ци пи ра бу
ду ће до га ђа је и мо гу ће рас пле те 
у ве о ма ра зно ли кој, али у исто 
вре ме све о бу хват ној и ар гу
мен ти ма обо га ће ној ле пе зи по
тен ци јал них ре ше ња. Тач но је 
пред ви ђе но ин сти ту ци о нал но 
дис тан ци ра ње, а за тим и им пли
цит но тра же ње при зна ња Ко со
ва од стра не Бе о гра да у би ло 
ко јој фор ми, а све за рад да ва ња 
ле ги ти ми те та са мо про гла ше ној 
не за ви сно сти. До ду ше, у тек сту 
из 2004. го ди не, аутор је, ве ро
ват но под ути ца јем ак ту ел них 
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де ша ва ња – од но сно на си ља 
над срп ским ста нов ни штвом –  
увод за та кав чин ви део у (па ра)
вој ним ак ци ја ма ал бан ске стра
не, а не у пре го ва рач ком про це
су усло вље ном за рад на став ка 
европ ских ин те гра ци ја (ма да се 
и ак ту ел ни ви ше ме сеч ни ин ци
ден ти на се ве ру Ко со ва и Ме то
хи је сва ка ко мо гу под ве сти под 
пред ви ђе но у књи зи). Ко нач но, 
вре дан део овог ра да на ла зи мо 
у ар ти ку ла ци ји по тен ци јал них 
ге о по ли тич ких ци ље ва Ср би је. 
Аутор на ла же иден ти фи ка ци ју 
кључ них ак те ра, на че ла и гло
бал них то ко ва, ан ти ци пи ра ње 
бу ду ћих кре та ња и ја сно од ре
ђи ва ње на ци о нал ног ин те ре са, 
уз оба ве зну сим би о зу са ком
пле мен тар ним ак те ри ма за рад 
оства ре ња тог ин те ре са. У том 
сми слу, ова књи га има ве ли ку 
пре скрип тив ну вред ност – не 
са мо да Сте пић по ку ша ва да 
уоб ли чи и пред ста ви оно што 
би тре ба ло да бу де на ци о нал ни 
ин те рес Ср би је, већ на то до да је 
и низ так тич них, крат ко роч них 
по те за и ме ра, ко је би по ње му 
др жа ва ну жно тре ба ла да из ве
де ка ко би очу ва ла су ве ре ни тет 
на чи та вој сво јој те ри то ри ји.

У за вр шним по гла вљи ма, 
аутор на ста вља да пер ци пи ра 
по тен ци јал на ре ше ња про бле
ма. Је дан чи тав текст је по све
ћен по тен ци јал ној по де ли Ко со
ва и Ме то хи је у раз ли чи тим мо
да ли те ти ма. Иако је из нео низ 
по зи тив них и не га тив них ар гу
ме на та, раз ло га и обра зло же ња 
за ова кве мо гућ но сти, сти че се 

ути сак да је аутор про тив ник 
по де ле у би ло ком об ли ку. Он 
та ко ђе упо зо ра ва на по сле ди це 
ко сов ске не за ви сно сти по Ср
би ју, Бал кан и Евро пу уоп ште. 
Ко нач но, у нај ско ри јем тек сту 
(из 2011. го ди не), на и ла зи мо на 
вред ну хро но ло ги ју при зна ња 
јед но стра но про гла ше не не за
ви сно сти Ко со ва, уз по дроб ну 
ана ли зу раз ло га због ко јих су 
по је ди не зе мље при зна ле не за
ви сност. Сте пић ана ли зи ра ал
бан ски на ци о нал ни ин те рес и 
исто риј ску про фи ла ци ју спољ
но по ли тич ке ори јен та ци је те 
на ци је, ко ја се, у за ви сно сти 
од ак ту ел не си ту а ци је, при кла
ња ла Ото ма ни ма, Аустри јан
ци ма, Ита ли ја ни ма, СССРу, 
Ки ни, па ни слам ском фак то ру 
или Сје ди ње ним Др жа ва ма – а 
све то у свр ху оства ре ња дав
но про кла мо ва ног на ци о нал ног 
(те ри то ри јал ног) ин те ре са. Уз 
ова кав по глед на успе шно во
ђен ме наџ мент ал бан ских на
ци о нал них ин те ре са, аутор нас 
оста вља са гор ким пи та њи ма: 
За што Ср би ја ни ка да ни је та
ко по сту па ла? Да ли је Ср би ја 
уоп ште би ла у мо гућ но сти за 
та ко не што? Сте пић при ме ћу
је да срп ска по ли тич ка но мен
кла ту ра ни шта ни је на у чи ла из 
исто риј ских, али и ско ра шњих 
до га ђа ја (рас пад СФРЈ), те да се 
по но во по на ша кон фу зно – што, 
по ње му, по ка зу је и ак ту ел на 
при хва ће на по ли ти ка „и Ко со
во и ЕУ“. Аутор на ла зи да ће, у 
ова квом сце на ри ју, при хва та ње 
ко сов ске не за ви сно сти по ста ти 
не из бе жно – а ак ту ел ни до га ђа
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ји са мо по твр ђу ју та кав став. У 
за кључ ку, Сте пић под вла чи да 
Ко со во не мо же би ти пот пу но 
не за ви сно без при стан ка Ср би
је и по но во да је пре по ру ке за 
ак тив но уче шће у оспо ра ва њу 
са мо про гла ше не ко сов ске не
за ви сно сти – на ста вља ју ћи та
ко у ан га жо ва ном то ну, ко јим је 
уоста лом про же та це ла књи га.

На овом ме сту, по но во мо
ра мо да ис так не мо струк ту ру 
књи ге као по тен ци јал ни про
блем. Иако пра ти ло гич ку нит, 
скуп де вет тек сто ва из раз ли
чи тих пе ри о да (од пре ко пет на
ест го ди на) до во ди до то га да 
на и ла зи мо на по вре ме на по на
вља ња по да та ка и ар гу ме на та. 
Та ко ђе, про ме ње ни кон текст и 
окол но сти зна ли су да ство ре 
про блем у кон сти ту и са њу ар гу
мен та ци је, иако ова кав при ступ 
има сво јих пред но сти – пре све
га у упо зна ва њу чи та ла ца са 
ми шље њем ак ту ел ног тре нут
ка, ко је ни је ис ква ре но вре мен
ском дис тан цом и нак нда ном 
му дро шћу. Аутор сва ка ко има и 
зна ња и спо соб но сти да на пи ше 
кон зи стент но де ло – це ло вит 
рад ко јим би ја сно уоб ли чио 
свој при ступ ко сов скоме то хиј
ском про бле му. На ова кав по ду
хват мо гу да га под стак ну и нај
ско ри ји до га ђа ји – по пут ула ска 
Ал ба ни је у НА ТО, са ве то дав
ног ми шље ња Ме ђу на род ног 
су да прав де или тзв. пре го во ра 
При шти не и Бе о гра да. Сва ка
ко да је ко сов скоме то хиј ски 
чвор да ле ко од рас пле та и да 
ће ана ли зе нај ско ри јих до га ђа

ја би ти ко ри сне за усме ра ва ње 
дис кур са у бу дућ но сти. Сте пић 
нам је дао фа сци нан тан пре глед 
ге о граф ских, де мо граф ских, 
еко ном ских, по ли тич ких, без
бед но сних, исто риј ских и пси
хо ло шких фак то ра, об ја снив
ши ва жност те ри то ри је Ко со ва 
и Ме то хи је не са мо за Ср бе и 
Ал бан це, већ и за оста ле си ле у 
ре ги о ну и ши ре. Ан ти ци пи рао 
је мо гу ћа кре та ња кључ них ак
те ра и по тен ци јал не до га ђа је у 
бу дућ но сти. Са да оста је ње му, 
или не ком дру гом ис тра жи ва чу, 
да су ми ра на зна ња по но во об је
ди ни са нај но ви јим до га ђа ји ма 
и на но во обо га ти већ фор му ли
са не пре по ру ке за ар ти ку ла ци ју 
срп ског на ци о нал ног ин те ре са 
у по гле ду Ко со ва и Ме то хи
је. Ова ква де ла би, без сум ње, 
тре ба ло да по ста ну оба ве зно 
шти во до но си ла ца нај ва жни јих 
др жав них од лу ка – ка ко би и на
уч на за јед ни ца ко нач но про на
шла сво је ме сто у уте ме љи ва њу 
др жав не по ли ти ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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