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У својој историји, Европа је имала периоде тзв. спољашњих и унутрашњих ратова. У раном Средњем 

веку (и пре њега), још увек несређена, Европа и њене тадашње династије и армије су водиле 

углавном спољашње (одбрамбене) ратове против различитих не-европских најезди (на пример, 

ратови против Авара, Сарацена/Арапа Монгола, много доцније и Турака). Након успешних одбрана 

следиле су међусобне размирице и сукоби европских династија и тада је настајало доба унутрашњих 

континенталних ратова, који су раздирали Европу кроз векове. Неколико последњих деценија 19. и 

прва деценија 20. века (изузев балканског геопростора), обележио је релативан мир и јака 

колонијална експанзија западноевропских народа ка Африци и Азији, односно пројекција силе на 

великим удаљеностима. То би се могло дефинисати као епоха доминације чисто спољашњих ратова 

(било је периода када су подједнако били присутни и спољашњи и унутрашњи ратови – рецимо од 

16 до 19. века). Први и Други светски рат су представљали највеће унутрашње ратове европског 

континента из којих је Европа изашла ослабљена, а њене највеће нације у инфериорном положају 

наспрам једне евроазијске – Русије и једне северноамеричке силе – САД. Током Хладног рата, сем 

оружане, водила се између два сукобљена табора (оцијалистичког и капиталистичког) свака друга 

могућа борба – дипломатска, политичка, идеолошка, пропагандна, психолошка, чак и симболичка. 

Са окончањем Хладног рата, изузев простора бивше СФРЈ (1991-2001), у Европи је реалтивно мирно 

и тада она, као асистент САД, води опет спољашње ратове (Ирак, Авганистан, Либија, Сахел), и опет, 

додуше као ,,мањински акционар“ пројектује своју ограничену силу, далеко ван њених граница. Са 

украјинском кризом 2014. године, тај период се полако затварао, а 2022. године је дефинитивно 

окончан. Европа је поново у унутрашњем рату. Скоро све западноевропске и централноевропске 

земље, уз државе бившег СССР-а су се постројиле против Руске Федерације. 

Тескоба у доба неизвесности проистиче из погрешних процена и очекивања. Руска војна сила је на 

Западу прецењивана (не само у материјалном, већ у обавештајном, доктринарном и логистичком  

аспекту), а руска економија потцењивана (њена величина је презриво упоређивана са италијанском, 

али се заборавило на конкретни садржај тих 2% светског БДП-а). А стварност је демантовала углавном 

те процене. Многи стручњаци су се обрукали. Руска војска не бриљира, али се зато економија још 

увек држи на ногама. Руски тријумф на ратишту би у ствари и европским државама које су тренутно 

жестоко против Москве донео олакшање – било би прихваћено стање на терену, какво јесте, а савест 

би била чиста, јер је Кијеву послата знатна војна помоћ, а милиони Украјинаца прихваћени и 

угошћени. И опет би се привредни токови, прекинути услед западних санкција, полако обнављали, а 

руски гас и нафта несметано пристизали. У стратегији, као и у политици, да цитирам  познатог руског 

стратега Свечина, кокошке често излежу пачиће – последице нимало не личе на узроке из којих су 

произашле. Крупне грешке у политичком и војном планирању Москве замагљују крај рата, док 

Европљане очекује тешка и изазовна зима, и ограничења у свакодневном животу просечног човека, 



која се не памте од краја Другог светског рата. Трљају руке вечити шпекуланти у европској политици 

– Британци, као и САД.  

И из питања – да ли ће се ЕУ проширивати у доба ове кризе – избија тескоба неизвесности. Али, чини 

се, то је секундарно питање. Право питање јесте – хоће ли ЕУ уопште опстати и ако хоће како и у ком 

обличју? Друго питање је не мање интригантно – завређује ли ЕУ уопште да опстане ако очигледно, 

барем до сада, не може да се конституише као самосвојан глобалан пол моћи, поред САД и Кине? 

Нема аутентичне европске спољне политике – то што је она данас јесте само један варијетет 

америчког погледа на савремени свет данас. Нема ни истинске европске одбрамбене политике – све 

њене назнаке, изданци и стидљиве, готово невидљиве манифестације утопиле су се у евроатлантској 

платформи коју оличава НАТО. Европа/ЕУ је политички и војно несамостална, а услед мањка енергије, 

прети опасност да и економски буде све мање релевантна. 

Европску Унију могао би да спаси од ризика социјалних немира и политичких сукоба само пораз 

Русије – њено бацање назад у деведесете године прошлог века, у статус снабдевача јефтиних 

енергената и потрошача европских фабриката, и немог посматрача политичких прилика и процеса у 

Евроазији, који једва држи на окупу све своје политичке субјекте (не треба заборавити – Русија је 

федерација).  

Шта би то значило за Србе? Пораз Русије значио би губитак јединог саговорника међу великим 

играчима који има разумевања за српски проблем у 21. веку, и који је не само добар саговорник већ 

и у одређеним виталним питањима и српски покровитељ. Све остале велике силе (изузев Кине чији 

се политички и стратегијски потенцијал на овим просторима још није ни осетио) наспрам Срба само 

су и остаће наредбодавци. Једино је Русија, оваква каква је, разумевајући саговорник. Дакле, за Србе, 

руски пораз је неповољно и неприхватљиво решење, чак и ако је то цена опстанка/напретка ЕУ.  

Међутим, и ситуација у Русији изазива тескобу од неизвесности – замишљено ,,сређивање“ стања у 

Украјини трајања једне до две недеље претворило се у рат изнуривања, у којем страна која наступа 

показује озбиљне знаке задиханости – већ два месеца нема никаквог напретка на фронту. Висока 

подршка становништва садашњем политичком правцу се одржава по цену избегавања 

мобилизације, увођења ратног стања и изигравања нормалности у позадини. 

Вратимо се ЕУ. Вреди ли хитати у њено наручје ако су све гласније и чешће најаве/иницијативе за 

делимучно или потпуно укидање права вета њених чланица?  Треба ли потенцијално жртвовати и 

оно мало преосталог суверенитета/независности зарад све мање извесног материјалног благостања, 

које представља, да се не заваравамо, примарни мотив заинтересованости за ЕУ код огромне већине 

оних грађана који су склони ка укључењу у њу. Садашња наводна недоумица око темпа даљег 

ширења ЕУ није само изазвана ратом у Украјини, већ и премишљањем/маневрима/закулисним 

радњама око предложеног укидања обавезне сагласности њених чланица по одређеним питањима. 

По свему судећи, док се право вета не укине или не редукује у битној мери, неће бити говора о даљем 

проширивању ЕУ са туцетом нових малених и различитим утицајима подложних држава. Тако се пут 

у ЕУ, суштински, претвара у стазу ка ,,златном кавезу“ – злато је злато, али кавез остаје кавез. 

Тескобу у доба неизвесности изазивају и потенцијални турбулентни процеси у исламском свету. Хоће 

ли нестаблност у Пакистану, Авганистану, Ираку и још неким земљама Блиског истока , као и Северне 

Африке покренути нови милионски талас избеглица? И како ће Европа реаговати? Одустајањем од 

руског гаса и нафте, Европа/ЕУ баца се у мрежу енергетске зависности заливских монархија, од који 



неке, не баш дискретно, попут Катара, отворено потпомажу екстремистичке организације као што су 

Муслиманска браћа. У таквом односу, где се након затварања врата Русији, Европа, када су у питању 

енергенти, буквално подастире на милост и немилост произвођача нафте и гаса са Блиског истока, 

попустљивији приступ различитим исламистичким огранцима у европским државама, може да буде 

изнуђена позиција водећих европских држава, као и саме ЕУ. У оквиру овог пакет-аранжмана, већа 

подршка Албанцима на КиМ-у и БиХ муслиманима могла би да се подразумева. 

Коначно, можда и кључно питање свих питања – хоће ли Европа/ЕУ смоћи снаге да се одупре 

изазовима ескалације и преливања оружане борбе на читав европски континент. Јер треба 

разликовати рат и оружану борбу. Европа/ЕУ је кроз слање војне (материјалне) помоћи, одлазак 

добровољаца-најамника, пријем украјинских војника на обуку, слање војних посматрача, саветника 

и инструктора већ ангажована у рату, као једна од зараћених страна. Једино што одсуствује јесте сама 

оружана борба ван граница Украјине. За сада, Европљани преферирају позицију – ми дајемо 

материјал, а Украјинци људство. Према сведочењу украјинског министра одбране, које је 

обелоданио саветник украјинског председника Арестович, током састанка у немачкој бази Рамштајн 

са европским министрима, сви су се са њим руковали. И говорили: „Молимо вас, дотуците гадове!” 

Швеђани су додали: „За Полтаву!” Французи: „За Бородино!” И тако даље… Дакле, неки у Европи 

виде садашњи унутрашњи европски рат као прилику за измирење дугова из претходних 

континенталних ратова. Међутим, шта ако у једном тренутку ти исти Швеђани, Французи, Пољаци, 

Немци и остали помисле да сами рашчисте историјске рачуне са Русијом? И ова могућност изазива 

тескобу у доба неизвесности. Надајмо се, да се то неће никада десити. 

У сваком случају, материјала за истраживање у друштвеним наукама има на претек. Мени лично, две 

теме делују посебно атрактивно – како се демографски изразито регресивна друштва, попут 

Украијине и Русије понашају и функционишу у рату и како се савремена друштва, материјално врло 

богата и технолошки врло развијена, попут западноевропских, понашају и функционишу у недостатку 

енергената? 

Коначно, мало и оптимизма и светлијих тонова. У временима која следе, неке државе неће имати 

довољно хране, неке довољно енергије, а биће и оних које ће патити од двоструког дефицита – и 

прехрамбеног и енергетског. Република Српска, у том погледу, поседује све предуслове да буде 

,,позитиван изузетак“ и острво ,,скромне (само)довољности“  у добу неизвесности и лишавања. Стога 

ће у наредном периоду, поред борбе за свој статус у БиХ, кључно бити настојање да се задржи и даље 

развија енергетски и прехрамбени суверенитет. 

 

 

 


