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Хришћанство у предворју Европске уније1 

Рад на тему ,,Хришћанство у предворју Европске уније” има за циљ да што 

објективније прикаже урушавање иницијативе да се у преамбули Устава ЕУ (који 

није донет), унесе историјска стварност, то јест хришћанство као идентитет и 

културно наслеће Европе. Кроз историјат настанка ЕУ и документа која су 

иницирала развој једне овакве творевине, као и ставове хришћана који су подељени 

на православне, римокатолике и протестанте, чињенично ће бити презентовани 

ставови за и против поменуте иницијативе, као и утицај секуларизације, економских, 

политичких, културолошких и националних различитости који су засигурно додатно 

утицале на одбацивање преамбуле, али и пропасти Устава ЕУ.2  

Немачка канцеларка Ангела Меркел својевремено је изјавила да Устав ЕУ мора да 

садржи хришћанске одреднице као и помињање речи Бог.3 Своје стајалиште додатно 

је потврдила посетом папи Бенедикту XVI, 29. августа 2006. године, у његовој летњој 

резиденцији у Кастел Гандолфо у Италији, где је Немачка лидерка, иначе ћерка 

протестанског пастора, у 45 минутној аудијенцији са тадашњим папом разговарала 

између осталог и о слободи вероисповести у свету, а највише у Европској унији. Она 

је још једном потврдила свој лични став да је европски идентитет потребно 

дефинисати у облику уставног споразума и да он мора стриктно да буде повезан са 

хришћанством и Богом, јер то је оно што је издвојило Европу у односу на друге, 

једним одлучујућим начином који је донела вера. Лидери хришћанских 

демократских партија, оснажени изјавама Меркелове исте године су повели поновну 

дебату о религији у уставу ЕУ, која је била у застоју након одбијања било каквог 

договора од стране Француске и Холадије. То је за Немачку у првих шест месеци 

њеног председавања ЕУ 2007. године, био још један терет, где је за један тако кратак 

временски период морала да, као председавајућа држава чланица, пронађе решење 

које ће одговарати свима. Као и госпођа Меркел, и многе водеће личности Европске 

                                                           
1 Рад инспирисан - Francisco Aldecoa Luzarraga, The First Outcome od the Debate on the Future of Europe: 
Between Deepening and Revision (2000-2002), Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series Vol.2 No.2, 
February 2003. 
2 USATODAY.com – Religion takes a back seat in Western Europe 
3 http://euobserver.com/ 
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народне партије федералног десног центра пан-европске групе, истакли су да би 

могућност поновне израде Устава требала да садржи јасне везе са европским 

хришћанским наслеђем.  

Током претходних преговора о садржају новог Статута ЕУ, Шпанија, Италија и 

Пољска су се исказале као најјаче присталице дефинисања односа према религији и 

да се у Уговору спомену Бог и хришћанство. 

Политички аналитичари констатују да на државу као што је Шпанија нико не жели 

да се ослања баш због њених честих промена ставова по питању европског 

хришћанског наслеђа, с бозиром да је иста прво била за, потом против, а сада опет да 

се у Уставу нађу већ поменуте одреднице. 

Њихови противници предвођени Француском, тврдили су да би то могло да се 

покаже као противпродуктивно и спорно у погледу могућег чланства Турске у ЕУ, 

као и због стриктне одвојености државе и цркве у појединим државама.  

Тренутно, у новој радној верзији преамбуле у општим цртама се спомиње европско 

верско наслеђе: ,,Црпећи инспирацију из културне, верске и хуманистичке баштине 

Европе, вредности које су још увек присутне у тој баштини, а дале су у животу 

друштва централну улогу људске личности и његових неприкосновена и неотуђива 

права и поштовања закона“, наводи се у делу исте. 

Међутим, дебата о месту хришћанства у европској политици и друштву је начинила 

значајан повратак овог веома важног питања. Конвенција која је вођена својевремено 

о будућности Европе у оквиру будућег Устава ЕУ ослободила је пут одређења улоге 

религије у дефинисању ,,европејства“. У контексту секуларизоване Европе, 

хришћанство се бори за његово институционално признавање, као и простора у 

јавној сфери. Религија може понудити културни идентитет и ради у оба правца 

одупирању секуларизацији, али и прихватању и примени промена. Међутим, 

хришћанска мобилизација је оспорена од стране свих који бране секуларни поредак. 

Дебата око тога да ли хришћанство треба посматрати као конститутивни европски 

индентитет је уоквирена широм забринутошћу око колективних идентитета и 
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сећања у Европи.4 Овакав један став засигурно је у супротности и са европским, 

очигледно, декларативним изразом. Године 1973. европски званичници су истицали 

да ,,разноликост култура у оквиру заједничке европске цивилизације, као додатак 

заједничким вредностима и принципима, повећање конвергенције становишта 

живота, убеђење да поседујемо специфичне интересе у заједничком и одлучност да 

преузимамо улогу у стварању Уједињене Европе, чини европски идентитет, његову 

оригиналност и његов сопствени динамизам“. 5 

Када би садашњи званичници схватили и признали зашто је битно за Европску унију 

да пригрли своје хришћанско наслеђе у свој његовој различитости, секуларној 

Европи би дали најједноставнији, али и најискренији одговор у којем се крије шта је 

идеја стварања једне овакве уније, одакле потиче, а самим тим значило би и 

признавање једне вишевековне вере. Тада би морали да нагласе, да је иста та 

заједница о којој се толико брину, била тековина средњовековне хришћанске Европе, 

где је то готово постала res publica Christiana, res Christiana и Christianitas. Јавно добро 

хришћана. 

Међутим, питање идентитета Европе и Европљања, као и циља изградње европског 

идентитета, покушавано је да се реши стратегијским наметањем 

мултикулктурализма у мозаику већ поменутих европских индетитета. Многа 

документа Европске уније наглашавају да појединца, грађанина на један кључни 

начин дефинише, диференцира у односу на другог грађанина, држављанина и друге 

сличне категорије, осећај личног, као што су културолошки, језички, религијски 

идентитет, а преко истих долази до повезаности са осталима који деле слична 

убеђења, веровања, осећај припадости истој политичкој заједници.  

Зашто се онда хришћани осећају тако усамљено и прогнано у Европској унији? Да ли 

хришћански идентитет и наслеђе баш толико угрожавају уједињену Европу? Да ли је 

крст поделио секуларну Европу? Ово су питања која су се сама наметнула. Но да би 

                                                           
4 The Truth About Religion in Europe I the Trumpet.com 
5 Став 3, I глава, Декларације о европском идентитету, Копенхаген, 1973. године 
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могли уопште да говоримо о било каквом индетитету, морамо га најједноставније 

објаснити. 

,,Идентитет значи свест појединца о припадању одређеној групи или о поседовању 

неких посебних карактеристика. Идентитет може бити одређен на основу културе и 

региона, али и по роду, годинама, религији, животопису, специфичности професије и 

у том смислу појединац се може позивати на локални, регионални, национални и 

европски ниво. Већина грађана Уније види есенцијални део свог идентитета и у 

државама својега рођења и у Европи”.6 Када видимо овакву дефиницију, може се 

закључити да је камен спотицања један од примарних идентитета – религијски, због 

чега су вођене опширне расправе на тему нарочито хришћанског идентитета и њене 

везе са наслеђем Европе. Свима је јасно да грађанин Уније има више идентитета и то 

би се слободним изражавањем могло назвати принципом концентричних кругова. 

Појединац у Европској унији има вишеструки идентитет, као што је регионални у 

смислу осећања повезаности са регионом у којем живи унутар државе, национални 

везан за саму државу у којој је рођен, али и европски. То можда не би представљао 

неку препреку јер сваки од ових идентитета је јачи у односу на други у зависности од 

ситуације у којој се налази, односно у зависностиод посматране перспективе. 

Међутим, и даље је нејасно шта је заједнички европски идентитет, одакле се исти 

црпи, шта је то што га одређује и због чега толико јака потреба да се негира 

хришћанство.  

Придруживањем Грчке, 1981. године, као једине православне хришћанске државе у 

том тренутку, назирала се скица будућег мултикултуралне средине, што нас и 

доводи до члана 151. Уговора о Европској унији: ,,Заједница ће доприсносити 

процвату култура земаља чланица, уважавајући њихову националну и регионалну 

разноликост уз истовремено истицање заједничког културног наслеђа.”7 Већ тада се 

мислило да ће се у неком будућем периоду приступити јаснијем дефинисању 

                                                           
6 Kadelbach Stefan, Union Citizenship, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International 
Law, Heidelberg, 24-27. February 2003. 
7 Лопандић Душко (приређивач) – Оснивачки уговор Европске уније – Уговор о Европској унији ; 
Уговор из Нице са амандманима на Уговор о ЕУ – Канцеларија за придуживање Србије и Црне Горе 
Европској унији, Београд, 2003. стр. 133. 
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европског идентитета, као и да ће се прецизније издиференцирати политичко 

уређење једне овакве творевине. Многи су веровали да ће овим приступањем, 

наглашавам, у том тренутку једине православне хришћанске државе, испунити 

поштовање културолошких, верских, националних, језичких и обичајних разлика. Јер, 

ако је прве кораке уједињења Европа направила на заједничкој баштини, онда иста и 

мора бити дефинисана. 

Пажња шире јавности на проблем дефинисања европског идентитета који није донео 

плодоносне резултате креирајући свејеврсни табу за ЕУ, привучена је дијалогом 

Жака Делора и Вацлава Хавела.8 Расправа која је вођена тицала се француског 

предлога да се у преамбули европског устава наведе хришћанско наслеђе Европе, 

што је за многе било изненађење, јер Француска се стриктно држи строге 

секуларизације. Оно што је Жак Делор, некадашњи председник Европске комисије, 

нагласио да треба да се апострофира заједничка хришћанска судбина, без обзира да 

ли ће будућа Европа бити хришћанска или не, јер никада не смеју, по његовим 

речима, Европљани да забораве историјске чињенице. Потреба да се то истакне, може 

се пронаћи и у Делоровим коментарима да Европска унија у многим ситуацијама 

премало иступа као заједница, а он је то даље објашњаво чињеницом да постоји 

недостатак истинске органске повезаности Европе, а да је све због тога што се не 

види заједнички именитељ, а он се огледа у хришћанској вери, култури, начину 

деловања, образовању и васпитању. Реакција је уследила од стране Вацлава Хавела 

који је тврдио да све вредности за које се залаже хришћанство, већ стоје у Повељи, 

тако да је неко посебно наглашавање или осврт на хришћанство у преамбули 

непотребно и да није могуће у једном таквом документу наводити религиозне 

традиције.  

Оваква врста полемике показала је да Европа нема снаге, а ни воље да призна да је 

између осталог, њен идентитет хришћански, већ показује једну тоталну бахатост, 

занемаривање, презир чак и према Православном хришћанству чије Црквене 

великодостојнике и представнике никада није питала за став о идентитету Европе, 

                                                           
8 The Christian Churches as Special Participants in European integration, Sergei Mudrov, University of 
Salford,2011., Journal of Contemporary European Research, Volume 7, Issue 3, pp. 363-379. 
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као ни то шта би требала да садржи преамбула једног тако значајног документа као 

што је Устав Европске уније . Овакав однос према сопственом идентитету, додатно је 

потврдио да протестантска и католича Европа недовољно познају традицију, 

самосталност и историју православних народа чиме се гаје многе предасуде, 

веровања и тенденциозна мишљења да је веровање православних „заостало“. 

Међутим правослани не могу да пређу преко чињенице да се свакодневно на Косову и 

Метохији уништавају не само верска, већ и културна добра Европе, а да то Европску 

унију не узнемирава.  

Године 1998. предавање професора Артура Нобла, насловљено ,,Завера иза Европске 

Уније: шта би требало да зна сваки хришћанин?”9, показала ја опасности које намеће 

секуларизација и непоседовање јединственог идентитета. Професор Нобл, као 

протестански хришћанин, Европску унију доживљава као параван за заверу, која има 

толико испреплетаних елемената разарања верског, културног и националног 

идентитета, да када је делатност по том питању толико очигледна нико нема 

довољно храбрости да се побуни. Истакнути протестантски професор и политичар 

наводи да је идеја уједињења, историјски гледано, кренула као економска 

кооперативност која је врло брзо тражила једну социјалну димензију, која се 

застрашујуће брзо развила у врло плански организовану унију која је Европу увукла у 

једну нову политичку димензију. Међутим, на свом путу ка стварању Европске уније, 

дизајнери исте, како наглашава професор Нобл, а код год да су исти, нису намерно 

или случајно дозволили развој основе религиозности, а очигледно је да то неће 

никада ни дозволити, јер сваки уговор који је донет као и они који су у плану да буду 

донети, нигде не остављају простора, макар за базични развој религије. По њему, 

Европска унија је један гигантски конфедеративни трик, описујући исту као једног 

монструма који ће, хтеле то поједине државе или не, бити увучене у економску, 

социјалну, политичку и можда религиозну унију. Права природа настанка ове уније, 

која се открива по мало, личи уствари на једног гигантског федералног Квазимода 

који недозвољава базичне верске слободе, и на тај начин себе доводи на корак ка 

                                                           
9 The Conspiracy Behind The European Union: What Every Christian Should Know, A lecture delivered at the 
Annual Autumn Conference of the United Protestant Council in London on Saturday 7, 1998. 
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обрнутом процесу, са несагледивим последицама, како за саме чланице, тако и за све 

оне који су по било ком основу везане за Унију. Међутим, њега највише брину 

последице које ће се осетити у домену вере, јер је она лична и заједничка. Директно је 

повезана са црпљењем и потврђивањем наших идентитета и утврђивањем 

различитих личности у једној спасоносној заједници. 
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Сан о Европи 

Да би се схватила позадина целокупне проблематике везане за хришћански 

идентитет Европске уније, морамо да се вратимо у један историјски период у којем 

коначно почиње да се развија мисао о уједињеној Европи.  

Сер Винстон Черчил је у Цириху, 1946. године, одржао чувени говор о успостављању 

Сједињених Европских Држава. Он је сматрао да независне, слободне и суверене 

државе Западне Европе, само стварањем једне чврсте заједнице, засноване на 

хармонији и демократији могу да се уздигну из блата и пепела Другог светског рата. 

Нарочито је нагласио модел функционисања неутралне Швајцарске, као пример 

хармоничног коегзистирања четири различита језика, четири различите културе, 

које би требале да се примене и на мултикултуралну и мултијезичку Европу. Тај 

чврсти савез би онемогућио да се било када у будућности појави један манијакални 

диктатор или супериорна национална демагогија, која би водила ка доминацији над 

осталим нацијама и државама. Иницијално, чинило се да ће Черчилова визија бити 

остварена: бивше фашистичке државе Немачка и Италија, децентрализоване су и 

претворене у парламентарне демократије. Чинило се да је фашизам дискредитован и 

да је постао прошлост за целокупну Европу.  

Међутим, врло брзо долази до тога да првобитна идеја одлази сасвим другим током. 

Шуман доноси 1950. године план који пропагира наднационални савез Француске и 

Немачке по питању сарадње у оквиру тржишта угља и челика, као камен темељац 

изградње будућег европског економског јединства. Две економије су испреплетане у 

толикој мери да ће то спречити било какав будући рат између ових традиционално 

непријатељских држава. Следећи корак који је уследио, било је оснивање ЕЕЗ 

(Европска економска заједница), уговором из Рима потписаног 1957. године, који је 

довео Италију и Белгију, Холандију и Луксембург (државе Бенелукса) у Унију, али 

овај докумен је представљен као још један корак ка пан-европској економској 

повезаности и развоју. Главни град Италије намерно је изабран да би се Европи 

понудио наднационални и верски осећај јединства и Римокатоличке цркве као 

заштитнице слободне Европе од претње надолазећег комунизма. Мора се истаћи да 
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како у првом тако ни у другом документу, нигде нису јасно наведени основни верски 

развојни планови уједињене Европе. Са ове временске дистанце јасно се види 

манипулација западним хришћанским светом, истичући поглавара Римокатоличке 

цркве као покровитеља уједињене Европе, што је код протестаната будило 

асоцијације на Свето римско царство. Максимално искоришћавање духовног вође 

римокатолика, имало је чисте маркетиншке потезе зарад што лакше продаје 

производа званог Унија. Чини се да је тензија намерно стварана између 

римокатолика и протестаната, а касније и православних који су, опет из свог 

историјског наслеђа односа Запад-Исток, Унију доживели као поновни покушај 

рушења Византије и стварање Латинског царства, јер је то био стари опробани 

рецепт лакше владавине једном тако великом територијом. 

У овој фази развоја уједињене заједнице Черчилове слободне Европе суверених 

држава, била је представљена (заправо врло лукаво присвојена) као оригинална 

мисао Ватикана. Јавно мњење које је формирано, било је подупрето непобитним 

чињеницама, а да је у том периоду објављен зачуђујући велики број енциклика и 

папских прогласа, а онда убрзане припреме за Други ватикански концил, случајни 

сусрет папе и Васељенског патријарха у Светој земљи, као и посета овог другог 

Ватикану, све то је чинило да се ЕЕЗ доживи као чиста римокатоличка творевина. 

Међутим ни тада Европа није развила идеју религиозног аспекта, нарочито не у 

јавној сфери. Још није било очигледно да ће Европа одбацити своје хришћанске 

корене добро прикривене наглашавањем да је због ратних разарања Првог, а затим и 

Другог светског рата потребно постићи прво политичко јединство кроз економски 

развој. Заиста, после рата, Ватикан је стварно предузео многе дипломатске мировне 

напоре, који нису били видљиви, с обзиром да су очи јавности биле уско фокусиране 

на истраживање свемира, такмичење у наоружавању, подели Берлина као и ратовима 

у Кореји, Камбоџи и Вијетнаму. 

Заједничка пољопривредна политика обележиће 1962. годину и јединствене 

европске тржишне цене. Као даљи корак униформисаности, али са негативном 

конотацијом, те исте године северозападни технократа познат као ЕЕЗ, полако се 

декларише да је много више од пуког уједињења Европе и појављује се једна изјава 
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која ће поново конфронтирати хришћане међусобно, али ће посејати и прву сумњу 

шта треба да донесе свима тако једна формирана заједница. У мишљењима која су се 

појавила тада, али и каснијих година, за ЕЕЗ се говорило да је отелотворење фашизма 

у уједињеној Европи који се родио у углађеном пословном оделу, а да реализација 

Римског уговора иде дотле да ће се коначно остварити сан о Светом римском 

царству, како би се на власт вратиле и доминирале хришћанске снаге и човечност. 

Нажалост, како су тада говорили, фашизам који је увијен у економију, није мртав у 

западном свету и вреба кроз предсобље сваког националног капитала 

континенталне западне Европе. Додатно је атмосферу „подгрејала“ изјава папе Јована 

XXIII који је уједињењу Европу доживљавао као највећу римокатоличку супердржаву 

коју је свет икада видео. Остатак Европе је гледао на ЕЕЗ као ватикански политичко-

верски сервис. Папски нунције у Бриселу посебно је био сликовит када је Унију 

описао као Римокатоличку конфедеративну државу. Уједињена Европа унутар 

древних граница Светог римског царства обједињених од стране заједничких 

духовних веза вере, у богатству и процвату економије, индустије, где се налази 

географски најпродуктивнији индустријски комплекс на свету, једноставно је 

описано као марш на сцену светске историје. Од стране Ватикана додатно је 

наглашено да је то највеће јединство људске силе које је човечанство икада видело. 

Међутим, то што се Ватикану и тадашњем папи чинило као победа хришћанства, 

показаће се као тотални промашај јер ни један документ те чудесне заједнице још 

увек не говори о верском идентитету. 

За протестантске хришћање ово је била узнемирујућа чињеница потенцијалне 

опасност од обнављања Светог римског царства, као и могуће обнове фашизма, но 

економске и политичке прилике тога времена нису остављале довољно простора да 

се разговара о верским осећањима нити, као што је то већ наведено, да се развија 

религиозност у оквиру једне такве заједнице у којој је једина вера, новац и 

индивидуализам. Православни хришћани поново су били маргинализовани од стране 

Уније као и од римокатолика и протестаната, што ће хришћане коштати 

непризнавања њихове вере као аутентичног верског, историјског, политичког, 



13 
 

друштвеног, културолошког, образовног, политичког, васпитног, па чак и 

економског наслеђа. 

Тон који је допирао из Рима није се свидео Бриселу због чега већ 1973. године долази 

до конфронтације између Републике Ирске, једне јаке римокатоличке државе и две 

протестантске државе: Данске и Уједињеног Крављевства, са циљем да се појача 

притисак и изврши одвајање, однсоно смањи сарадња са папом и Ватиканом. Иако је 

Черчилова идеја била јака заједница западних држава, Велика Британија се није 

одмах одлучила за придуживање континеталној Европи, јер је за њу то значило 

драматично одступање од националне традиције и свеопште независности и 

демократских принципа. Оно што је Велику Британију посебно мучило, јесте 

могућност да ће морати у неком тренутку да се одрекне свог протестанског наслеђа 

чији је чувар и бранитељ вере сама краљица. Велика Британија је Европску Заједницу 

пре приступања видела као оличење римокатолицизма и ирског републиканизма, 

тачније као творевину вишевековних британских непријатеља традиције и начина 

живота који су се заснивали на принципима протестанске слободе. Замка коју је 

Британија видела у лику економске сврсисходности, јесте удруживање њених 

непријатеља у борби против ње. 
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Европска унија из угла протестантске Велике Британије и Шведске 

Критичари Европске уније у Великој Британији стално наглашавају неспособност и 

брзоплетост британске администрације, која није добро проценила озбиљност 

ситуације придруживања Европској унији, тако да се и данас може чути да је то била 

једна перфидна одлука, готово издаја. У њиховим кометарима наглашава се још и да 

је влада једноставно урадила сукцесију која није, нити је у историјском наслеђу 

нације, нити је у британском демократском духу као и да је то издаја свега 

протестанског. Хипотетичко питање које се у време придруживања Велике Британије 

наметало гласило је како је могуће да није примећена варка коју нуди једна таква 

заједница, и зашто се тако слепо и ужурбано странцима продаје првородство правећи 

паралелу са строзаветном продајом првородства Исава брату Јакову за вечеру. Како 

то да је дошло до негирања на право о самоопредељењу Велике Британије и Северне 

Ирске, као и да су протестанти али и римокатолици у Уједињеном Краљевству 

видели то као жртвовање народа противно његовој вољи, зарад лоше замишљене, 

наивно схваћених и политички фаталних циљева Европске уније? 

После првих директних избора за Европски парламент у Стразбуру, 1979. године, реч 

,,економски“ замењена је речју „заједница“. Грчка, као тада једина православна 

држава, придружује се 1981. године, а Шпанија и Португалија 1986. године. Година 

Јединственог европског акта, како су протестантске земље тада коментарисале 

инструментализовани акт од стране Европске комисије, постепено трансформише и 

јасно одређује извршну, законодавну и судску власт полако их одузимајући из руку 

држава чланица Европске заједнице. Прве озбиљније политичке кораке у решавању 

конфликата, Европска заједница имала је у решавању сукоба Северна Ирска – Велика 

Британија, где се јасно осетио отпор протестаната и римокатолика према мешању 

Заједнице. Критичари су стално напомињали да је сваки састанак или преговори које 

је водила заједница чинила да ситуација на релацији Лондон – Даблин буде 

затегнутија чиме се угрожава национални суверенитет. Тих година је Европска унија 

у очима Британске јавности виђена као агресор који покушава насилно припајање 

Северне Ирске Републици Ирској под окривљем Европске заједнице. За једну државу 

која последњих пет стотина година свој идентитет гради на основама 
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протестантског хришћанског веровања, многобројни потези британске владе су 

окарактерисани као анти – британски, јер је дозволила директно мешање страног 

елемента у унутрашње уређење једне суверене државе. 

Према ставовима протестаната чувеним Уговором из Мастрихта о Европској 

политичкој унији који је потписан 1992. године од стране тадашњих чланица 

постигнут је циљ злогасне трансформације Европске заједнице у супер државу која 

ће променити своје име у Европска унија. Многи политичари који су били изабрани у 

Бриселу, укључујући и оне из Британије, врло лако су пали на превари званој 

поверење међу чланицама. 

Када је Велика Британија 1960. године аплицирала за пријем у тада ЕЕЗ, историчар 

Сер Артур Брајант је изрекао једну, у оно време непримећену изреку, да када се 

Британија буде придружила једном заједничком тржишту, постаће мањина у таквој 

једној организацији где ће се морати повинути одлукама већине, која ће имати моћ 

да обавеже и натера мањину да се придржава постављених захтева, уговора и закона, 

и то не на неколико година, већ готово за сва времена. Сер Артур Брајант је назвао 

многе политичаре у Британији као и све оне које долазе из малих држава да су 

,,слепи“. По његовим речима Британија је два пута успела да избегне замку овакве 

заједнице, захваљујући француском преседнику де Голу, али је 1973. године постала 

чланица која се обавезала заједничким тржиштем и безпоговорно прихватила све 

одредбе Уговора из Рима. Оснивачи заједничког тржишта у том периоду су добро 

знали (што је тек у данашње време постало свима много јасније) да заједничко 

тржиште неће бити клуб само за придруживање или слободна зона трговине које ће 

повезивати чланице већ настајање супер државе. Наравно, да су оснивачи били 

свесни ове чињенице, тако да Роверт Шуман док је припремао Европску заједницу за 

угаљ и челик 1950.године, изјавио је да су сви предлози конкретни темељи на којима 

ће се градити Европска федерација што потврђује и Члан 189. Уговора из Рима: 

,,Прописи (....) су обавезујући у сваком погледу и директно примењиви (....). Директиве 

обавезују сваку државу чланицу (....). Одлуке ће бити обавезујуће у сваком погледу 

(....).“ 
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Професор Артур Нобл је прокоментарисао да као што се људи нису занимали за 

појављивање Mein Kampf пре Другог светског рата, тако се многи нису трудили да 

прочитају Уговор из Рима. Јер да су прочитали Хитлерово дело страхоте које је донео 

Други светски рат биле би избегнуте, док би упознавањем са Уговором избегло 

губљење суверенитета уласком у ЕЕЗ. Четврт века је било потребно да ЕЕЗ еволуира 

преко ЕЗ до ЕУ-е. Тако да и не чуди што се појављују противници заједничког 

тржишта на принципима које нуди Европска унија.10 

Када је ЕЕЗ претворена у Европску унију за Британце је то представало додавање још 

ланаца на њихове протестантске вратове и на тај начин политички, економски и 

уставно везана за Европу која је била, по речима противника ЕУ, рушитељка 

трационалног начина живота. У економској и спољној политици Велика Британија је 

све више била везана за институције ЕУ. Као што националне државе имају своје 

симболе, тако је и ЕУ, издавањем јединствених пасоша, застава, химна и заједничка 

валута, понудила нешто што инплицира на суверену државу. Остало је отворено 

питање шта следеће нуди ЕУ што ће бити заједничко. Да ли је то заједничка религија? 

Ако јесте, како ће иста изгледати?  

За Британце, као и све протестантске државе окупљене око ње, одбијање да се у 

преамбули Устава ЕУ унесе део европског идентитета које чини и хришћанство, 

подсетило је на догађај из 1535. године када су белгијски паписти заробили и 

спалили Вилијема Тиндела због превода Светог писма Новог Завета на енглески 

језик. Пред  смрт, Тиндел је изговорио чувену реченицу: ,,Господе, отвори очи краљу 

Енглеске!”. За протестанте је овакав потез европских парламентараца позив да 

сведоче и шире Јеванђеље уз молитву: ,,Господе, отвори очи Европљанима!”. 

Међутим, иако су често критиковали ЕУ, Британци су озбиљно схватили стварање 

Устава ЕУ. Како су преговори око коначног текста предложеног Устава привели крају, 

почетком 2004. године, у овој држави су се све више чули захтеви са спровођењем 

референдума, јер тадашња опозиција и народ нису желели да влада потписује више 

                                                           
10 Profesor Arthur Noble, The Conspiracy Behind The European Union: What Every Christian Should Know, A 
Lecture delivered at the Annual Conference of the United Protestant Council in London on Saturday, 
November 7, 1998. 
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било какве уговоре са ЕУ, поготово не један Устав, а да се нечује мишљење већине. 

Тадашњи премијер Велике Британије упорно је одбијао такву могућност да се 

референдумом одобри ратификација Устава. 

Пошто је притисак био велики, 20. априла 2004. године, Доњи дом британског 

парламента је најавио да ће се референдум одржати само под условом да је предлог 

Устава споразмом прихваћен и од Европског савета. После овакве одлуке Доњег дома 

парламента, приметило се да у својим изјавама Тони Блер избегава употребу речи 

,,референдум” или ,,плебисцит”, због чега су политички аналитичари констатовали да 

је премијер водио кампању против јавног доношења одлуке, што је противно 

британској демократији и као да је желео да сруши мит о „страшној ЕУ“ која жели да 

угуши све што је део традиције у Британији. У прилог томе је ишла и чињеница да је 

министар иностраних послова Џек Строб објавио Белу књигу о будућем Уставу. 

Опозиција је сматрала да је однела победу. Нарочито су конзервативци истицали да 

су приморали Тонија Блера да направи заокрет у својој политици. Апсурд да је 

највећи заговорник референдума био Мајкл Хауард који је такође својевремено био 

члан конзервативне владе и лично је успео да спречи плебисцит о Уговору из 

Мастрихта 1993. године.  

Овим споразумом Унији су додељене многе нове надлежности, што из неког 

непознатог разлога није наведено у Уставу који је требао да буде усвојен, а нашта се 

Блерова влада у својим коментарима позивала, тврдећи да Устав мање ограничава 

државе чланице и зашто није спроведен референдум када је усвајан чувени, иначе за 

Велику Британију најспорнији, споразум из Мастрихта. 

Иако су се спремали за референдум, протестанти широм Британије потпомогнути 

противљењима Конзервативаца вршили су кампању против Устава сматрајући га 

безбожничким поткрепивши га чињеницом да Устав недвосмислено доводи до 

губитка суверенитета. И једни и други од владе су захтевали да се тачно одреди 

време одржавања референдума, као и прецизна формулација питања. Међутим свима 

је било јасно да се изјашњавање о Уставу ЕУ, може организовати тек после општих 

избора, који су већ били заказани за 2005. годину. Ово се видело као и покушај 
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минимализовања питања Европе у предизборној кампањи, уз констатацију да ће све 

бити речено на референдуму.  

Неки про-Европљани веровали су да је много текстова, чланака и студија било 

објављивано путем штампаних и електроских медија углавном у власништву „Њуз 

Интернешнала“ како би се у Великој Британији створила клима усмерена против 

споразума, као што је тврдио и Блер. Истовремено, они су све организације, па чак и 

део протестанског клира, али и опозицију оптуживали да пласирају велику количину 

дезинформација и стварају конфузију о томе шта је стварно предложено у уговору 

односно шта је прави садржај текста.  

Присталице владе Тонија Блера, којих је у том тренутку било у великом броју, 

остајале су при становишту да ренферендум треба да се одржи после избора, под 

изговором да новом сазиву Парламента треба оставити довољно времена да се 

упозна са текстом Устава и да га детаљно проанализира. Са друге стране, 

конзервативци су одбацивали овакву иницијативу, доводећи је у везу са покушајем 

контроле референдумске воље и да се одлука може донети у јесен или зиму 2004. 

године. 

Конзервативци су такође предлагали да уколико Устав буде одбијен актуелна влада 

понови референдум и на тај начин дође до жељених резултата. У данима после 

гласања, владина политика морала би одмах да буде јасна. Иницијатори су се 

позивали на то да би онда и Велика Британија била у истом положају као 

римокатоличка Република Ирска, која је након што је првобитно био одбијен Уговор 

из Нице, исти био усвојен после другог референдума. Константно се истицало то 

римокатоличка Ирска, што су протестанти представљали као издвајање и 

фаворизовање римокатолицизма. Подсећања ради, и Данска је одржала два 

референдума пре него што је прихваћен Уговор из Мастрихта.  

Међутим, иако је овај Устав пропао због Француске и Холандије, оно што је остало 

нејасно, шта је била стварна намера владе Тонија Блера, а шта саме опозиције. После 

толико противречних изјава са обе стране, некако се чинило да су сви желели да кажу 

не, али да није било довољно хабрости а ни политичке воље да Британија буде баш 
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она чланица због које није усвојен Устав ЕУ. Једини који су остали доследни својем 

,,не” и нису крили задовољство што није усвојен Устав били су протестанти окупљени 

око својег клира. 

Друга протестантска држава коју треба споменути јесте монархија Шведска, која по 

угледу на Велику Британију, није заменила своју националну валуту евром. Од 1995. 

године, Шведска је чланица ЕУ, а да би свој Устав још више приближила неким 

римокатоличким државама, на пример Француској, 1999. године одлучују се на 

измене у свом највишем правном акту у којем јасно одвајају цркву од државе. Иако се 

изјашњавају као секуларна држава они су остали при ставу да своју националну 

цркву треба да додатно финансира и држава а не само верници и да иста не треба да 

зависи од Асоцијације протестанских цркава што директно имплицира да су желели 

да избегну да неко на тај начин утиче на њихово државно уређење и вођење 

унутрашње и спољашње политике. 

Иако по садашњем Уставу (у најави је још једна измена) Шведска спада у секуларну 

државу када су у питању важне одлуке које могу имати различите последице по 

државу, тражи се и мишљење и савет од Шведске националне цркве (Лутерански 

протестанти). 

Оваквим начином вођења политике од 2006. године показала је значајан утицај на 

Финску због чега се потоња одрекла своје политичке неутралности и активније се 

укључила у европска и светска дешавања. Ово је оцењено као стварање једног новог 

савеза који у многоме и не зависи од одлука ЕУ што чини да Шведска као највећа 

скадинавска држава максимално чува свој суверенитет уз такође високу 

искоришћеност погодности коју доноси Унија. 

За Шведску је карактеристично да она види ЕУ као првобитну замисао – велико 

заједничко тржиште. Од 2004. године ова држава је потписала уговор са Великом 

Британијом о сарадњи у свим кључним областима почев од трговине преко техничко 

– технолошког развоја до образовања и другог. 
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Што се односа према Уставу ЕУ тиче, различито од других земања чланица, Шведска 

је сматрала да се то питање у сваком погледу мора решити референдумом уз 

поштовање свих законских процедура.   

 

Шведска је све припремила да се Устав ЕУ усвоји до краја 2005. године, доношењем и 

Предлога закона о ратификацији Устава, који је био представљен шведском 

парламенту до краја септембра 2005. године и чије се усвајање очекивало до краја 

децембра исте године. 

Тадашњи аналитичари сматрали су да Шведска има најнижи ниво подршке Уставу ЕУ 

од свих дотадашњих чланица међутим државни секретар Ларс Даниелсен децембра 

2004. године иступа са ставом да Шведска има јаку традицију референдума и да су 

Швеђани веома рестриктивни по том питању. То што је Шведска желела да спроведе 

референдум Швеђани су доживљавали као нешто што никако не може да утиче на 

однос њихове државе и ЕУ. 

И док је Европа са дозом неповерења гледала у Шведску, њених 120.000 грађана, како 

то налаже и Устав ове државе, потписали су петицију за расписивање референдума о 

изјашњавању о Уставу ЕУ. Иста је била предата парламенту 22. марта 2005. године. У 

мају исте године, чланови Социјалдемократа, покренули су нову иницијативу да све 

партије морају да обавежу своје чланство да изађе на референдум. За ову 

иницијативу, они су искористили тачку свог партијског статута, који је последњи пут 

употребљен 1922. године, који дозвољава да се минимум 5% чланова партије морају 

одазвати на референдум, што значи да минимум 7.000 чланова мора потписати ову 

петицију како би се осигурало гласање. 

Убрзо након референдума у Француској и Холандији, тадашњи шведски премијер 

Гоеран Персон истакао је да увек може да се постигне компромис те да се ратификује 

устав и на крају године, али је најавио могућност да ако се то не догоди може доћи до 

прекида или само до одлагања процеса ратификације у шведском националном 

дискурсу. 
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Пошто Европа очигледно није могла у том тренутку да пронађе најбоље решење 

изласка из кризе, 17. јуна 2005. године шведски премијер је изјавио да ће 

ратификација до даљњег бити одложена а да се, ако треба, иста може наставити и 

наредне јесени и да ће Шведска бити спремна. 

С обзиром да је цео процес око ратификације између осталог постао својеврсна 

препрека за националне изборе и разлог који би могао довести до подељености око 

ратификације Устава посебно стога што га нису прихватиле ни Холандија нити 

Француска, донета је одлука да се ратификација и референдум одложе, што је 

подржано од целе политичке елите и Шведске националне цркве. 

Оваква одлука је донета после самита ЕУ када је шведска странка левице, 

парламетарни савезник премијера Персона, претила да ускрати своју подршку влади 

уколико премијер буде поднео Устав парламенту на верификацију. Целокупна 

дешавања око овако важног документа и резултата референдума у поменуте две 

државе показале су Шведској неозбиљност око будућих односа у оваквој заједици. 

Иако премијерове Социјалдемократе нису биле у формалној коалицији са Партијом 

левице и Зеленима, обе групације су биле пресудне за неке будуће одлуке владе као и 

за легализацију одређених закона који би се нашли на одобравању од стране 

парламента. У том смислу одлагање ратификације донело је мир међу оба крила 

социјалдемократа и избегавање конфликта са њиховим савезницима. И опозиција је 

такође била задовољна нестанком ове теме, јер Ултра еуроскептична странка Јунска 

листа, доста је добила на утицају са својим јаким противљењем Унији, нарочито међу 

конзервативним бирачима, који су бројнији од еурофоричара, којих је све мање међу 

скандинавским земљама. 

Мора се признати да је ЕУ својим бесплодним расправама и различитим идејама од 

себе одбацила могућу подршку јер је владу једне своје државе чланице изложила 

великом притиску, променило се јавно мњење услед чега је у једном тренутку 60% 

грађана Шведске било против скупштинске процедуре ратификације, а чак 40% 

посто против Устава. 
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За разлику од Велике Британије где је питање Устава било и питање одржања 

националног и верског идентитета, њихове аутентичности и суверенитета дотле је 

за Шведску дефинисање шта је ЕУ виђено као могућност економске одрживости и 

привредног просперитета, без губитка лутеранског начина живљења. 
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Словачка у одбрани хришћанског наслеђа 

Можда један од интересантнијих случајева који су остали, на велику жалост 

непримећени, а који јасно указују на упитност демократских принципа, а више на 

једно секуларно насилништво, јесте и манир наметања одређеног понашања свим 

хришћанима. Јуна 2013. године Станислав Зволенски, надбискуп римокатоличке 

Цркве у главном граду Словачке, скренуо је пажњу јавности на опасност од негирања 

и уништења хришћанског наслеђа и културе. Он је навео лични пример када је три 

године раније био позван у Брисел на разовор о борби против сиромаштва од стране 

секуларне бирократије Европске Уније на којем су му „учинили уступак“ дозволивши 

му да носи крст. Како је сам архибискуп изјавио, од одушевљења позивом остало је 

само дубоко разочарење у уједињену Европу. Грубо изненађење дошло је када је 

Народна банка Словачке најавила да Европска комисија, извршно тело Уније, тражи 

да се са посебног, пригодног кованог новца које се требао наћи у оптицају а чија је 

садржина представљала јубилеј – 1.150 година доласка хришћанства у словачке 

земље, уклоне ореоли и крстови. Новчиће које је дизајнирао локални уметник 

постаће знамење поновог прогона хришћана и религије уопште у савременој Европи. 

Ови новчићи додатно су испровоцирали Европску комисију, јер су се на аверсу нашла 

двојица евангелизатора, монаха из Византије. Ова, како су названа, „двојица 

византијских монаха“ (Света солунска браћа Кирило и Методије, нап. аут.) који су, 

како је наглашено од стране Европске комисије, са главама крунисаним ореолима и 

одорама са крстовима у супротности су са правилима ЕУ, јер се крши европска 

разноврсност и забрана нагињању ка једној вери. Како архибискуп Зволенски 

наглашава, у Европској унији очигледно постоји покрет који жели потпуну верску 

неутралност, неспособан да прихвати хришћанску трацију. Оно што је са жаљењем 

констатовао је да сваки хришћанин полако доживљава целокупну европску идеју као 

модел милитантног секуларизма који се бори да очигледно фалсификује заједнички 

идентитет. На континету који је подељен многим језицима, где постоје огромне 

културолошке и економске разлике, где се очитава једна свеукупна друштвена и 

духовна празнина, чини се да постоји циљ брисања једног од ретких вишевековних 
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спајајућих елемената – хришћанско наслеђе. Негативне последице оваква идеологија 

може имати на државе као што су Хрватска или Словачка.  

Када Европа треба да има солидарност и јединствени осећај сврхе, да се бори са 

наизглед бескрајном економском кризом, религија је постала уместо уједињујућег 

фактора један од извора раздора. Овакав став дели секуларну Западну Европу од 

дубоко религиозних и географски другачије позиционираних народа на истоку попут 

Пољске и Словачке. У готово целој Европи острашћени секуларисти и верници боре 

се око истог а то је да се њихов глас чује. Слика коју о себи оставља Европска комисија 

јесте мишљење да је задужена за обликовање европске заједничке аспирације. Због 

тога је на удару са свих страна, од осуде атеиста за њено стидљиво агажовање и 

додворавање религији, односно да је „агент Сатанин“ како то сматрају 

националистички хришћански фудаменталисти. 

На ову врсту критике Катарина фон Шнурбејн, која је званично задужена испред 

Европске комисије за сарадњу са секуларним и верским групама, иступила је са 

ставом којим покушава да увери вернике како Европска комисија није никакав 

Антихрист, јер је Европа прожета хришћанством, многе националне химне, грбови, 

заставе, па и сама Ода радости су чиста почаст Богу и да осећа своју прошлост и поред 

тога што су данас пејзажи прошарани празним црквама и манастирима а древни 

универзитети су укорењени у средњовековној верској заоставштини. 

Ако је тако, поставља се питање чему забрана Словачкој да прикаже своје хрићанско 

наслеђе и да ли је религија ствар политичке воље Европске уније и да ли сама 

религија утиче на односе унутар и према Европској унији?11 

Застава Европске уније састоји се од 12 жутих звездица распоређених у кругу на 

плавој позадини што многи кометаришу као шифровану хришћанску поруку. Арсен 

Хајц, француски католик које дизајнирао заставу 1955. године, изјавио је 

својевремено да је био инспирисан хришћанском иконографијом, тачније приказом 

                                                           
11 Does Religion Matter? Christianity And Public Attitudes Toward The European Union, Cleveland R. Fraser, 
Brent F. Nelsen, James L. Guth, Furman University, Greenville, South Carolina 29613, Prepared for delivery at 
the 1997 European Community Studies Association Conference Seattle, Washington, May 29-June 1, 1997 



25 
 

Богородице која носи круну са 12 звездица. Такоће ових дванаест звездица појављују 

се на свим евро новчаницама. 

Идеја и напори да се Европа уједини били су инспирисани ујединитељским напорима 

једног од хришћанских владара из 9. века, Карла Великог, који се потписивао као 

први владар Светог римског царства.12 

Кроз своју савремену историју, међутим, ,,европски пројекат”, како се на континету 

стварала идеја јединствености, настојала је да задржи веру подаље као и да верским 

осећањима ,,заједница” не буде на дохват руке. Римски уговор из 1957. године, као и 

многи дуги оснивачки документи, на којима се заснива Европска унија, нигде не 

спомињу Бога или хришћанство. Бриселска бирократија је у свом званичном налогу 

господину Хајцу, инсистирала да застава обојена плаво нема додирних тачака са 

вером, као и да се игнорише свако повезивање дванаест звездица са круном Дјеве 

Марије наводећи у својим званичним саопштењима да је дванаест звездица симбол и 

идеал јединства, солидарности и хармоније међу европским народима. 

Али, о тој хармонији и јединству, на врло негативан начин говорио је европски 

парламентарац, Јан Пејсли, у свом опроштајном говору ,, Срећан пут Европо”13, човек 

који је преко 25 година своје политичке каријере градио као посланик европског 

парламента. Он на врло ироничан начин, какви су и данас многи његови чланци и 

говори који се односе на Европску унију, каже да је био сведок врло брзог раста 

могих надлежности Европске уније и њеног парламента, да је то готово политичка 

мистерија савременог доба, али да то не може да буде добро за европске народе, као 

и да је убрзано проширивање покренуло уништавање сарадње суверених држава 

Европе и да је, по његовим речима, тадашња Европска унија довела до изградње 

суверене супер државе, а да је Европа нова вавилонска кула. Др Пејсли, осврнуо се да 

на историју која је показала да је стварање супер сила увек штетна по мир, наводећи 

као пример заборављене ратове на Балкану, и који се помињу само када ватреним 

                                                           
12 Оксфордска историја хришћанства 1., Од настанка до 1800. године, приредио Џон Макманерс, 
поглавље 3. Запад- доба преобраћења (700 – 1050.) ау. Хенри Меир-Хартинг од 126. до 165. стр., 
Београд, Clio, 2004. 
13 ,,My Farewell To Europe”, Dr. Ian R. K. Paisley, 18.5.2004.godine 
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заговорницима свемоћне Европе треба да се покаже како уједињена представља 

силу, спречава рат и зауставља све будуће конфликте. У току свог говора поставио је 

и питање тих ,,хвалисавцима” да ли су сигурни да је рат спречен или било који други 

рат у којем је ЕУ имала своје преговарачке тимове?  

 

У завршном делу свог говора исказао је да уствари јединство не постоји, и да за њега 

као Енглеза европски континент није британска Отаџбина и да то никада неће бити, 

посебно што се њихова национална свест никада неће променити јер су дате и 

створене од Бога. Без обзира шта грешни човек може да учини, нагласио је Пејсли, 

Бог има свог устоличеног Сина Краља краљева и Господара господара. Да је Он краљ 

целога света и да влада и да ће владати заувек.  

Овај говор је за секуларне парламентарце био и више него изазивачки изазвавши 

бурне и негативне реакције. Замерке нису биле усмерене на чињеницу да је Европска 

унија названа кулом вавилонском, већ што је у излагању споменут Бог. 

Изјава Гудрун Куглер, директорке Опсерваторске бечке истраживачке и лоби групе 

за нетолеранцију и дискриминацију хришћана, наглашава да постоји општа сумња у 

све што је верско, као и да би веру требало држати ван јавних сфера, што све вернике 

без обзира да ли су хришћани или не учвршћује у ставу да је Европска унија 

заснована на веома јаким струјама радикалног секуларизма. Такав однос утиче на све 

религије, али је посебно јака агитација против хришћана, уз став да је хришћанство и 

превише доминирало вековима и да га треба ставити „на своје место“. Очигледно да 

само треба да се дефинише које је и где то место. 

Наравно на овакве изјаве госпођа фон Шнурбејн реаговала је са осмехом и одбацила 

такве оптужбе, уз нагласак да непостоје анти-хришћанске агденде и да многи 

сматрају како Европска унија покушава да елиминише религију али да то није случај. 

У својим изјавама госпођа фон Шнурбејн често наглашава како се Европска унија 

бави и људима од вере као и другима, те да уговори Европске уније обавезују да се 

консултације врше и са религиозним и са секуларним групама, уз оцену да Европска 
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комисија придаје велики значај овој врсти дијалога што се оцењује јединственим у 

међународној политици и праву. 

То нас опет доводи до случаја Словачка. У образложењу Комисије, тачније Одељења 

задуженог за монетарне и економске послове, које је наредило Словачкој да 

редизајнира своју лимитирану евро кованицу, наглашено је да је дошло до погрешне 

интепретације и да проблем није у ореолу и крстовима, већ да је реч о захтеву земаља 

чланица (које користе евро) због очувања ,,верских различитости”. 

На челу оваквих захтева је Француска, која спроводи строгу поделу цркве и државе, 

чије је став да је вера нешто што остаје „у кући“. Ова држава се прва успротивила 

хришћанским симболима који се појављују на новцу који је трабао да се изради у 

Словачкој уз став да то никако не би могло бити законско средство плаћања у 

Француској. Грчка, где су црква и држава тесно повезане, бурно је протестовала јер се 

таквим гестом Светој солунској браћи Кирилу и Методију, монасима и Грцима по 

рођењу, укида њихово порекло а Грчкој одузима такође део сопственог верског, 

културног и националног наслеђа. За већину оштрих критичара Европске уније спор 

је био Божији дар подупирући аргументе да је Брисел једна непријатељска, 

мешетарска и злокобна демонска сила која намеће сумњу да је, према речима 

Рафаела Рафаја из Словачке националне партије, која припада блоку десничарских 

националистичких партија, Европска унија под контролом сатанизма, ако не и да је 

сама Сатана лично. 

Европска унија у својим против аргументима оваквим тврдњама наводи како је 

неколико највиших личности Уније као и већина њених оснивача, католичке 

вероисповести укључујући и немачког првог послератног канцелара Конрада 

Аденауера. Тренутни лидер Немачке, Ангела Меркел, ћерка је протестанског пастора 

и једна од ретких лидера која се залаже за очување хришћанства изјавивши да „није 

проблем у превише ислама, него у премало хришћанства“. Очигледно је да 

бирократском апарату у Бриселу није пријатно поље религије, што је и констатација 

професора Лукијана Леустена са британског Универзитета у Астону уједно и 

уредника књиге из 2012. године под називом, ,,Заступљеност религије у Европској 
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унији: Да ли је Бог битан?”. Књига је добрим делом настала због успона добро 

организованих секуларних група које својим веома агресивним и навалетним 

пропагирањем стварају опасну верску тензију, са сталним потенцирањем да је 

хришћанство фаворизовано над другим религијама или онима који спадају у 

категорију неверника. Али већи је разлог, како наводи професор Леустен, у самом 

помаку демографске слике и креирања општег става јавности. Према тврдњама 

секулараца број верника који иду у цркве широм Европе опада као и њен евентуални 

прилог култури, што их води ка закључку да вера у Бога бледи. По њима, вера која у 

Европи поседује растуће тенденције је ислам. Како се у књизи наводи, према анкети 

обављеној у Великој Британији 2011. године, више људи верује у ванземаљце него у 

Бога, док у Европској унији у целини, према извештају из 2010. године, око половине 

становиштва верује у Бога у поређењу са више од 90% у САД. 

Колапс комунизма у Источној Европи донекле је успорио секуларну плиму када је 

Европска унија почела да прима нове и веома дубоко религиозне земље попут 

Пољске и Румуније. Жак Делор, док је био председник Европске комисије, почео је 

расправу о ,,души Европе” одржавши неформалне састанке са црквеним 

хришћанским великодостојницима и другим верским лидерима.  

Верска питања поново су испливала са Лисабонским уговором, који је прескочио, 

уствари није дао никакве референце о хришћанству, већ је одао признање, 2007. 

године, ,,културном, верском и хуманистичком наслеђу Европе”. 

Из тога произилази да Европска унија има мандат дијалога са верским групама, али 

такође и једнак третман за ,,филозофске и не-конфесијалне организације” у које су 

укључене и групе чија је главна филозофија отворено непријатељство према 

организованој религији. 

Архибискуп Зволенски је 2013. године у Братислави предвидео да ће се напори на 

европском јединству одражавати кроз јединствену пропаст Европе уколико се не 

обезбеди веће место Богу. По њему, религија би требала да буде унутрашња снага 

јединства а у одлуци Словачке народне банке да се држи свог оригиналног дизајна 

новчића и да не одустане од свог плана ковања новчића у част Свете браће солунске 
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Кирила и Методија он је видео један охрабрујући знак. Мишљење је да је Европска 

комисија отишла предалеко са оваквим захтевом а пригодни ковани новац ипак је 

био пуштен са преко два месеца закашњења. 

Овај случај је показао да је Европа изразито секуларна и неуједињена а да су се земље 

чланице поделиле око крста. 
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Досије: хришћанска Европа без хришћанства или  

савремени изазов римокатолицима у ЕУ 

 

Изгледа готово сувишном расправа о религиозној култури која је распрострањена од 

Британије до Босфора и која је родила једну дубоку и укорењену веру, која је 

инспирисала изградњу величанствених катедрала, цркава и манастира, и која је исте 

пунила верницима кроз векове.  

Но, када је ултра десничар Андерс Бреjвик у јулу 2011. убио 77 људи у стравичном 

масакру у Норвешкој он је објавио новелу о једном историјском развоју Запада, 

показујући да сарадња између верника и атеиста више није могућа, поготово што ови 

други не дозвољавају промоцију европског хришћанског идентитета. 

Његови пуцњи поставили су питање да ли Европа, а нарочито како то виде 

римокатолици, и европско хришћанство може да опстане без хришћанства? Бреjвик у 

свом објављеном манифесту на 1.500 страна, наводи да европско хришћанство и крст 

треба да буду симболи сваке европске државе и културе као једини фактор заједниче 

одбране. Он је још навео да крст мора да служи као симбол уједињења свим 

Европљанима без обзира да ли су они верници, агностици или атеисти.  

Међутим, његов начин пропагирања хришћанства био је све, само не хришћански акт 

изражавања вере и на тај начин само је дао додатно оружје противницима 

хришћанства. Дубоко негирање вере на западу, гурнуло је Брејвика да се прогласи 

бранитељем хришћанске вере.  

Оно што је овај догађај показао, како су навели римокатолици, је да без икаквог 

двоумљења постоји једна дубока потреба да се хришћанство дефинише поново као 

верски, културни, социјални, морални, чист европски идентитет. У прилог овој 

прокламацији иде и чињеница да се од тог догађаја све више оних који су се 

декларисали као неверујући у последњој декади, захтевају да Европа призна свој 

хришћански идентитет. 
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Најчешће се као пример наводи италијанска новинарка Оријана Фалаћи, која је своје 

последње године живота до 2006. године, усмерила на писање текстова у којима се 

противила све већем муслиманском утицају на европском тлу, изазивајући 

Европљане и саму ЕУ, називајући европски континет ,, Еурабија”. Фалаћи је себе у тим 

последњим годинама називала ,,хришћанским атеистом”, што ће временом постати 

један нови појам, фраза, којом се позивала на обнову хришћанства као јединог 

могућег одбрамбеног система Европе и европске културе и интелектуализма, и 

бедема против радикалног ислама.  

Тим позивима својевремено се одазвао још један атеиста из римокатоличке државе, 

шкотски историчар и конзервативни политичар Ниал Фергусон, који за себе тврди да 

је окорели атеиста, али да је и водећи гласник у позивању на искрену рестаурацију 

хришћанства, зато што је више него икада потребан јак верски отпор на Западу као 

одговор на радикални ислам. 

 Да ли је то позив атеиста на један модеран вид крсташког рата и улогу бранитеља 

секуларне Европе од муслиманске имиграције која не жели да се еманципује и 

прихвати законе и правила ЕУ, или је реч о бризи због погоршања европске кутуре. 

За неке атеисте, који долазе из римокатоличког окружења, недефинисање европског 

идентитета виде у дугогодишњем напријатељству између цркве и неверника, која су 

нарочито иницирана чистим секуларним просветитељством и антиклерикализмом 

француске буржуарске револуције, која је затворила пут интегрисању хришћанских 

врлина, културе и историјске стварности, а отворила пролаз радикалној 

исламизацији Европе, под изговором да ниједна вера нема предност у односу на 

другу. 

Различито од упорног трвења између атеиста и верника у САД-у, европски секуларни 

конзервативци су спремно пронашли савезника у једном верском вођи, тадашњем 

папи Бенедикту XVI. 

Пре него што је изабран за папу у априлу 2005. године, тада кардинал Јозеф Рацингер 

предводио је у име Ватикана еуфорично промовисање хришћанства као европског 
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идентитета и наслеђа. Његова иницијатива да оно постане саставни део преамбуле 

Устава ЕУ била је неуспешна. Он је том приликом одбацио идеју да се дозволи 

муслиманској Турској прикључење у ЕУ јер, како је рекао за један француски магазин, 

Европа представља један континет културе, а не географски појам. То није била само 

порука за Турску, већ и за малобројне православне за које је питање Турске везано за 

раније историјско поробљеног православног Источног ромејског царства (Византије). 

Јер то је значило да се изузимање Византије као пред историјског чиниоца Европског 

континента, односно савремене идеје Европске уније, одбацује постојање више 

стотина година традиције и православне хришћанске тековине. 

Временом, тадашњи папа Бенедикт је смекшао свој став противљења уласка Турске у 

ЕУ, али је наставио да инсистира да европска хришћанска култура мора бити 

заштићена чак и ако је верско опредељење међу Европљанима ослабило. 

У августу 2005. године, неколико месеци од избора папе, Бенедикт се тајно састао са 

чувеном италијанском новинарком Фалаћи на шта су многи муслимани бурно 

реаговали. Посебан бес на Понтификат изазвао је по многима контроверзни папин 

говор годину дана касније, одржан у Регенсбургу у Немачкој, када је ислам приказан 

као вера насиља, страна хришћанској Европи. Монсињор Георг Гансвеин најближи 

сарадник тадашњег папе, нагласио је да насилни покушаји исламизације Западне 

Европе не смеју и неће проћи, што је објављено у интервјуу датом 2007. године. 

Римокатоличка црква је јасно видела све опасности које су произашле од спровођења 

секуларизма и одбацивања истине. На срећу, како је нагласио, све је више атеиста 

који увиђају проблем, чему се Црква радује. 

Један од најистакнутијих заговорника хришћанског атеизма, италијански филозоф и 

политичар Марџело Пера, 2004. године је у сарадњи са тадашњим кардиналом 

Рацингером, одржао низ предавања са погледима обнављања хришћанског 

идентитета у Европи, борбе против ислама и моралне дегенерације. 

Касније, папа Бенедикт написаће предговор у Перовој књизи ,,Зашто се морамо звати 

Хришћани”, промовишући Бенедиктове аргументе да западна цивилизација може 
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бити сачувана, као и људски животи, под максимом ,,Бог постоји”, без обзира да ли 

они верују или не. 

То искрено није нови аргумент. Још у 17. веку француски филозоф Блез Паскал, 

сматао је да чак и ако Божије постојање не може да се докаже, људи треба да 

поступају као да Бог постоји зато што немају шта да изгубе а могу све да добију. 

Очигледно да ажурирана верзија ове идеје из 17. века односи малу победу у односу на 

неке „преобраћенике“. У историјској пресуди марта 2010. године, Европски суд за 

људска права пресудио је да Италија може да настави да приказује распећа у јавним 

школама и учионицама јер крст са Исусом на њему је ,,историјски и културни” 

симбол, а не верски. 

Док је Ватикан поздравио ту одлуку, други су се питали да ли је плаћена превисока 

цена зарад малог очувања не духовног, него културног образца назвавши то 

„поклоњеним празним ковчежићем“. 

Али и празан ковчежић, без обзира колико је атрактиван споља, може се лако 

испунити разноликим и свакојаким уверењима изнутра. 
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Судар светог и профаног: Хришћанска Пољска  

у загрљају европског секуларизма 

 

Чињеница да је католичка Пољска ушла у ЕУ у тренутку када западна Европа 

заборавља свој хришћански идентитет и цивилизацију, довео је до збуњујуће 

ситуације подједнако за католичку Пољску и секуларну Европу. И Пољска и западна 

Европа имају дугу историју замршених образаца конвергенција и размимоилажења. 

Даовољно је навести да је током комунистичке ере пољски католицизам прошао кроз 

ванредни препород док су западноевропска друштва пролазила кроз драстичан 

процес секуларизације. Реинтеграција католичке Пољске у секуларну Европу може се 

стога сматрати ,,тешким изазовом” или ,,великим апостолским задатком”. Тадашњи 

папа, који је по националности био Пољак, предвидео је претњу од стране 

секуларизације која ће желети да интегрише целокупни католички сектор у Пољској 

са теденцијом да се униште њихове чисте вредности. Пољско руководство 

римокатоличке цркве и поред негативног става према европским интеграцијама 

самог папе, ипак се одлучило да да подршку овом подухвату видећи у томе прилику 

за испуњење једног великог апостолског задатка – поновне христијанизације 

морално посрнуле Европе. 

Забринутост ,,Еурофобиста” чини се да је потпуно оправдана, јер је основна премиса у 

односу на секуларизациону парадигму да што је друштво модерније то више постаје 

секуларно. Овако распрострањена претпоставка у Пољској се више не узима а 

приори. Циљ је, како то види римокатоличка црква, да Пољска постане ,,нормална” и 

,,обична” европска држава, која ће за циљ имати ,,Еуроентузијазам”. Међутим, оно 

што секуларисти који желе да преобрате Пољску заборављају јесте историјска 

чињеница да је ова држава кроз своју историју пронашла моделе како да сачува своју 

,,посебност”, јер голгота Другог светског рата и фашистички режим а након њега 

комунистички, довољно су оснажили Пољаке да знају своје смернице за будућност. 

Наравно, из тога су се изродили јак мисионарски рад пољског римокатоличког 

свештенства који је и по уласку Пољске у ЕУ остао исти по јачини, преданости, 

стрпљивости, само осавремењенији, прилагођен тренутку. 
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Пољска епископија, ипак и поред свих препрека са којима се суочила уласком у ЕУ, са 

великим одушевљењем је примила папски позив да се сви у Европи прихвате 

апостолског задатка чиме су више пута нагласили да је један од њихових циљева да 

постепено из Пољске пренесу верско одушевљење широм Европе и припреме је за 

обнову хришћанства. Иако је ово можда зазвучало бесмислено западноевропским 

ушима, таква порука може постепено да пронађе одјека у традицији пољског 

месијанизма. Европа у овом тренутку као да има радикалну забрану промене 

секуларизма и готово да изгледа као један неосвојиви бастион, због чега се може 

чинити да такви евангелистички напори немају готово никакве шансе на остварење 

било каквог успеха. Коментатори прилика у Европи виде пад „тражње“ за религијом а 

да пастирски напори Пољске могу бити само узалудно расипање ресурса. Међутим, 

сталним мисионарењима и проповедима, ко може да гарантује да оваква једна 

иницијатива неће бити плодоносна, без обзира што је својевремено на позив 

тадашњег папе Јована Павла II на обнову и опоравак хришћанства у Европи, европски 

одговор био млак или екстремно непијатељски. 

Иако начин на који остварује свој апостолски задатак изгледа мање амбициозан, 

мање напоран, Пољска жели да постигне јединствени запажени резултат, онај који је 

ефективан. Пољска не жели да насилно доказује тезу да секуларизација доноси једну 

велику неправду. Пољска успева да задржи веру, католички идентитет и традицију, 

док својим успехом у интеграцијама у ЕУ показује да је постала ,,нормална” европска 

земља. Такав исход је очигледно изводљив јер указује на то да пад религије у Европи 

није био теолошки процес који је нужно био повезан са модернизацијом, већ да је то 

историјски избор дат Европљанима. Модерна религиознаост Пољске могла би, 

уколико задржи садашњи курс, лако присилити секуларне Европљане да промисле о 

својим анти – религијским претпоставкама и да коначно схвате да није Пољска та 

које није толико синхронизована за савременим трендовима, већ је секуларна Европа  

та која није синхронизована са остатком света. Признање се мора одати за један тако 

провокативни сценарио који је намењен за ,,скидање и поништавање чини” које 

секуларизам има над европски умом и интелектуализмом уз или преко друштвених 

наука. 
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Православна перспектива хришћанске Европе14 

Православним хришћанима и више него је јасно да се Европа сада налази на 

прекретници и да је дошао одлучујући моменат у којем се ,,континет хришћанства” 

рве са новим реалностима и изазовима. Вредности које православни хришћани 

вековима сматрају темељима европске егзистенције у остатку Европе се губе. 

Очигледан губитак вере, дехуманизација, несигурност, секуларизам, страх, чак и 

насилна трансформација физиономије Европе, као последица Француске револуције, 

радикално су потресли европско самопоуздање. За православне хришћане суштинско 

је питање да ли Европљани имају довољно ресурса за своју хришћанску 

рехабилитацију? Ако је одговор да, онда ће Европа у наступајућим временима много 

лакше моћи да се носи са изазовима који буду на њеном путу. 

Када православни говоре о европском идентитету, без двоумљења ће рећи да се ради 

о хришћанској вери. Ако би се разматрало питање да ли је Европа и даље хришћанска, 

онда би морала да се веома озбиљно размотре два критична става:  

 Први да је „конверзија“ Европе у хришћанство директан резултат једне визије: 

,,И Павлу се показа виђење ноћу. Беше неки човек Македонац, који стајаше и 

мољаше га говорећи: Пређи у Македонију и помози нам!” Дела 16,915. Са 

доласком Светог Павла у Неаполис, јеванђеље је први пут донето у Европу.  

 Други да Павле, наравно, није ограничио своју евангелизацију по градовима 

Македоније, као што су Филипи и Солун, нити чак по другим градовима Грчке, 

као што су Атина и Коринт, него је наставио свој мисионарски пут у Рим, 

главни град царства.  

Стварање заједнице, као што је ЕУ, представља све сем хришћанског, милосрдног и са 

љубављу прихватања слабијег, већ је процес придруживања, оптерећен стално новим 

захтевима, који су некада понижавајући. Стога се православни питају да ли њих 

Европа доживљава као Европљане, као равноправне партнере или су ту само да се 

                                                           
14 God Unites – In Christ a New Creation, working document for the 10th assembly of the Conference of 
European Churches, 1992., par. 58. 
15 Свето писмо Новог Завјета, Свети архијерејски синод СПЦ, Кпраља Петра I бр. 5, 1998.године 
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иста забави, инспирисана својом доколошћу и учмалошћу. У току своје вишевековне 

хришћанске историје Европа је потпуно занемарила и заборавила молбу човека 

Македонца: ,,помози нам”.  

Стварањем ЕУ као да је креиран посебан европски свет, који карактеришу 

самодовољност и ароганција, а што се пројектовало и постало слабост и 

западноевропског хришћанства, које је превише рационално, егоцентрично и 

самоуверено. Оно што је секуларна Европа изгубила јесте дубоки осећај потребе која 

се огледа у молби за помоћ. Оно што Европској унији треба јесте једна искрена молба 

сваког хришћанина за Божију помоћ. Европа мора да се изјасни за понизност човека 

Павлове визије. Европска унија, ако жели да изгради свој идентитет, мора поново да 

открије понизност. 

За православни део Европе, питање хришћанског карактера Европе, јесте 

осавремењавање и промена унутар Цркве, без губитка основних моралних и 

традиционалних вредости и учења. 

Својевремено је Патријарх Румунске православне цркве господин Данило у неколико 

наврата констатовао да оно што је изазвало кризу очигледног европског идентитета, 

јесте све веће умножавање духовног сиромаштва Западне Европе, са опасношћу да се 

исто прелије и на Исток. Он је у неколико наврата упутио молбу верским лидерима у 

Западној Европи да се боре, да стално сведоче да Европа није само један пуки 

економски простор, којег красе закони и заједничке институције, него да је изнад 

свега Европа оличење културне и духовне реалности која лежи на хришћанским 

постулатима.  

За православне хришћане заштита основних људских права и слобода, као и самог 

људског достојанства лежи у православном наслеђу и традицији, као и самој 

јеванђељској истини, тако да за овај део хришћана уопште није проблем да изврше 

афирмацију одговорности и солидарности. Ипак, потка не би био хуманизам, већ 

учење да је свако људско биће креирано према вечној слици Бога и његовим 

вредностима. 
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Међутим за православне је болна реалност да се ЕУ умешала у избор поглавара 

Бугарске православне цркве и да иста ништа није предузела  на заштити цркава и 

манастира на Косову и Метохији. 

Када је у питању Руска православна црква, њен поглавар Патријарх московски и целе 

Русије Кирил, често се у својим обраћањима осврће на многа нерешена питања 

унутар Европске уније. Његова оцена је да будућа егзистенција и плодоносан развој 

једног таквог европског пројекта зависи и од јасног одговора да ли је Европа спремна 

да дефинише свој идентитет или не. За руску православну цркву, као и за све 

православне хришћане без сваке сумње то је хришћанство, јер је оно формирало 

основне европске вредности и идеје. Ван хришћанске традиције немогуће је стићи до 

спознаје о унутрашњим покретачким механизмима друштвеног и културног развоја 

овог региона код народа који га насељавају. Како је приметио и истакао, сваки 

наредни степен у грађењу заједничке куће не може да буде постигнут без чврстог 

ослонца на хришћанским вредностима. По мишљењу Патријарха Кирила, пошто се 

многи православни народи налазе пред уласком у ЕУ неоспорно је да се морају 

обележити њени заједнички хришћански корени. 

Оно што се увек може чути од стране православних јесте постојање осећаја 

одбачености и да Западна Европа само симболично укључује православне у креирање 

европског јединства. Православни не желе да буду само спољни посматрачи процеса 

европске интеграције, већ желе да дају свој допринос нудећи традицију и наслеђе, 

увек спремни да кроз дијалог разреше многе сметње и препреке које могу да се јаве 

на путу јединства. 

Православни су става да све цркве имају важни фактор друштвеног развоја, као и да 

свака религија има своју социјалну улогу. Европа мора да дозволи већи и јачи утицај 

црквеног вођства, јер је једино тако могуће остварити потпуни процес европског 

уједињења и напретка. 

Критикујући одређене аспекте живота и мисли у европској прошлости али и 

садашњости, православни не мисле да негирају или минимизирају значај европских 

предности, али ни значај свог духовног наслеђа. Једино треба да се призна да Европа 
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може да игра веома значајну улогу у садашњости и будућности људског рода, ако 

прихвати ове две стварности.  

Приликом разматрања хришћанства у Европи, православни увек истичу да на уму 

увек треба имати да појам хришћанства у себи носи две традиције, које упркос 

њиховим разликама у карактеру, теолошким и историјско – културолошким 

визијама, ипак имају многоструке заједничке основе које их изнутра уједињују. 

Источно и Западно хришћанство поред поприлично различитих достигнућа спаја 

заједничко хришћанско наследство, што ЕУ треба да прихвати као дар који јој даје 

предност у односу на све друге заједнице и државе. Ова јединствена историјска 

стварност може бити извор духовне снаге оспораване доминацијом материјализма и 

технологије у савременом свету. 

Историјска је чињеница да се Западно и Источно хришћанство мора назвати 

Европским с обзиром да су се развили из истог хришћанског поднебља које је 

усвојило и преобразило читав грчко – римски свет. Иако се православље може 

назвати Источним хришћанством, незамисливо је да се у данашњој Европи 

идентификује као Азијска вера или азијско хришћансто. Тачно је да историјска 

стварност чињенично говори да је Византија, а касније и Руска царевина покривала 

многе азијске државе, али је недопустиво да се она меша са геграфском.  

Суштинска ствар је да Исток и Запад Европе имају заједничку духовну динамику која 

може да помогне ЕУ да се суочи са изазовима кризе која је настала на путу 

интеграције. Ако ли ЕУ пригрли свој истински духовни индетитет, имаће добре 

могућности нове ере. 

Православни у Европи која је у транзицији, под радикалним променама и са 

опадајућим ентузијазмом, деградацијом и страхом, позивају све хришћане да буду 

одговорни и да је њихова хришћанска дужност да обезбеде и неке креативније 

опције, ако мисле да ЕУ опстане. Стварање нове историје ЕУ заједнича је одговорност 

хришћана Источне и Западне Европе. 
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Бог и хришћанство немају место у Европској унији16 

Својевремено када се Европска унија припремала за свој први устав, Теренс Мареј је 

написао у Christian Science Monitor, да је проблем питања да ли се треба руководити 

историјским чињеницама и ставити религију у Устав, у ствари покретање јако 

озбиљних питања око целокупног текста Устава ЕУ. Јер када буде ступио на снагу 

вероватно би у многоме утицао на судске одлуке по питању еутаназије, абортуса и 

клонирања људи. Расправа око Устава, наизглед само академска, у први план је 

донела све наведене ставке и друго што је било у конфронтацији са било којом 

религијом, а посебно са хришћанством. Европске званичнике су бринуле 

импликације оваквог Устава за 10 или 15 година, узимајући у обзир све начине на 

које се текст може тумачити.  

За све оне који су пажљивије пратили расправу око Устава, дошли су до закључка да 

проблем није у спомињању Бога или хришћанства, него да се доводи у питање све 

већа популаризације еутаназије. 

Конвенција о будућности Европе била је поверена Жискарду Д. Естењу, бившем 

француском преседнику, који је између осталог и учествовао у изради првог Устава 

ЕУ. По његовим речима, разог за стварање Устава био је тренутак да једна заједница 

од 15 земаља, која се, сада већ далеке 2004. године, припремала да постане заједница  

25 држава чланица, створи бољу кохезију Уније. 

Када је 6. фебруара 2003. године пуштено првих 15 чланова нацрта Устава, они су 

садржали референце о националном идентитету сваке државе чланице и људским 

правима, али и обавезе према социјалној правди и околини. Међутим, одмах се 

приметило да нема нити једне речи помена Бог, божанство или религија. На ове 

чланове нацрта одмах су реаговали немачки, италијански, пољски и словачки 

делегати, који су инсистирали да се дода и спомене Бог и хришћанско наслеђе 

Европе. 

                                                           
16 ,,God kept out of EU constitution: France leads charge to pander to Islamic immigrant populations,” 
WorldNetDaily, 2003-MAY-29, at: http://www.worldnetdaily.com/ 
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Француска и Холандија, уз помоћ римокатоличке Шпаније, створиле су јаку 

опозицију овом предлогу. Оно што до данас остаје нејасно како то да се овој 

опозицији придружила Шпанија. 

У то време италијанска новинска агенција АНСА извештава да је вршен јак протисак 

од стране верских конзервативаца и Ватикана да се признају Бог и хришћанство, али 

су постојале и спекулације које су наговештавале да ове референце неће бити 

уведене, наводно јер се води рачуна према великој популацији исламских 

имиграната. 

Други аргумент јесте да све дотадашње чланице ЕУ имају или већину или значајну 

мањину својих грађана који су везани за неку од хришћанских деноминација и да 

већина држава чланица има имплементирани принцип одвојености цркве и државе 

те да су навикли на такав однос.  

Трећи разлог је то што сви који траже помињање хришћанских вредности у Уставу ЕУ 

такве исте одредбе немају у својим националним уставима. 

Све државе које су се у том периоду припремале да се придруже ЕУ очекивале су да се 

макар у преамбули пронађе места за термине Бог, божанствено и хришћанско 

наслеђе, а на томе је посебно инсистирала Пољска са својом римокатоличком 

већином. 

Француска је са својим изразитим секуларизмом, тврдила да је плуралистичко 

модерна Европа изнад употребе референтних религија у Уставу ЕУ. Њени политички 

лидери су сматрали да би помињање ,,хришћанских вредности” отежало проширење 

ЕУ и не би могло да омогући муслиманским земљама као што је Турска да прихвате 

интеграције. 

Према писањима Агенције Франс Прес, Пољски примат, на челу са кардиналом 

Јозефом Глемпом, јесте подржао улазак Пољске у ЕУ, али само под условом да се 

сачува вера у Бога. Према истом извору, сличну изјаву је дао испред Мађарског 

римокатоличког примата монсињор Петар Ердое. Он је посебно истакао да без 

хришћанства неће и не може да простоји срце Европе – једноставно ће нестати. 
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На другој страни континета, у Ирској, бискуп Џозеф Дафи, као представник Ирске 

католичке цркве, позивајући се на састанке са тадашњим председником Европске 

комисије, Романом Продијем, изјавио је да је религија део нашег идентитета, и да се 

историја Европе не може разумети ако се не призна утицај религије која је направила 

огроман допринос индентитету Европе. Оно што су ирски бискуп и Романо 

покушавали, јесте да импресионирају и тиме натерају Европу да прихвати референце 

Бог и хришћанство, дајући велики значај тренутку у којем се нашла нова Европа.  

Романо Проди се трудио да разумним аргументима предочи Француској и њеним 

савезницама да морају да разумеју значај цркве као и великог доприноса који је она 

имала по питању идентитета ЕУ. Питање Бога и хришћанства треба да се нађе у 

преамбули а не у тексту Устава, јер како је објашњавао Проди, сви би смо били у 

потрази за invocatio Dei, а не у потрази за Христом, јер хришћани поштују све оне који 

то нису. 

Тадашњи папа Јован Павле II је покушао да преко одређених лобија изрши притисак 

на европске лидере те да у формулацији Устава Европе постоји јасна референца Бога 

и хришћанске вере. 

Бивши ирски премијер, Џон Братон, формално је предложио укључивање помињња 

улоге религије јер по њему, као верујућем човеку, таква референца је већа од 

чињенице бити Европљанин, с обзиром да то представља нешто више од човечности. 

Таква једна одредба важила би за све оне који су верујући без обзира којој религији 

припадају. 

На Бискупској католичкој конференцији одржаној 2003. године у Енглеској, на којој 

су присуствовали јевреји, муслимани и протестанти, затражено је да се у преамбули 

Устава нађу хришћанство и Бог.  

На Конвенцији која је била организована поводом нацрта Устава ЕУ, европски 

посланик из Немачке, Елмар Брок, представник Клуба посланика конзервативне 

Европске народне партије, изјавио је да помињање хришћанског Бога може само 
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ојачати европски идентитет. По њему, Европа је као целина заснована на 

хришћанском наслеђу.  

Кен Конор, председник Породичног истраживачког савета, поставио је питање да ако 

се не спомиње Бог, онда где и од кога, Европска унија мисли да изведе своје право 

наслеђе, јер не може се тек тако избрисати укорењено европско верско наслеђе. А то 

се види стога што је већина званичних празника и историјских догађаја у скоро 

целокупној ЕУ везани за Бога и веру. Пошто ЕУ не планира да било коме да предност, 

онда треба и да размисли да једино превазилажење различитости лежи у Богу. 

Ђанфранко Фини, који је тада био заменик премијера Италије, предложио је да ЕУ 

треба описати као заједницу која дели јудеохришћанско наслеђе као њене основне 

вредости, које је требало кроз Устав учинити више експлицитним кореном европског 

идентитета, које ће се видети као део вредости хришћанске религије. 

Међутим, сви напори око дефинисања европског идентитета, али и доношења једног 

конкретног документа као што је Устав су пропали јер очигледно да је аргументација 

француске опозиције била јача.  

Према извештавању WorldNetDaily, у уводнику највећих скадинавских дневних 

новина, шведском Aftonbladet, написано је како је недопустиво да се у Уставу 

хришћанске вредности стављају изнад других вредности, јер би то била велика 

грешка с обзиром да би биле искључене многе групе (не наводећи на које се то групе 

тачно мисли, прим. аут.) чиме би се додатно подигли нови зидови. 

Тери Сандерсон, потпредседник британског националног секуларног друштва, 

својевремено је за Euobserver изјавио да му је веома драго што се од позивања на Бога 

одустало и што је све у вези вере избачено, јер то би само створило додатне препреке 

у Европи, а сви морају, према његовој изјави, да схавате да је Европа секуларна и да је 

то стварност због које је она уједињена. 

Европска хуманистичка федерација предлагала је промену референци које би 

европски идентитет дефинисале уместо ,,... духовног и моралног наслеђа” у ,,... 

културну баштину европске историје”, јер је по њиховим оценама културна баштина 
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плуралистичка, једна и јединствена и ту треба тражити јединствени европски 

идентитет, посебно се ослањајући на члан 1. предложеног Устава који гласи: ,,Унија је 

заснована на принципима секуларне владавине права... Слободи, једнакости, 

демократији и плурализму - то гарантује поштовање и промоцију људских права и 

основних слобода.” 

Британска геј-позитивна група, Хомосексуална и лезбијска хуманистичка асоцијација 

(GALHA), дали су саопштење у којем су истакли да у времену у којем је повећан 

секуларни морал и јавни живот, тотално је бесмислено укључивати Бога у Устав. 

Портпарол Тери Сандерсон је том приликом истакао да се ова Асоцијација противи 

клаузули која би успоставила слободу практиковања религије, те да религија треба 

да се избаци из области слободе и да се никако не стављена на почетак било каквог 

Устава јер би јој то омогућило доминантан положај а Европу вратило на почетак пута 

ка демократији и секуларизацији. Своје тврдње они су поткрепљивали ставом да 

религија умире широм Европе док је Црква оптужена за страдање гејева и лезбејки 

током последњег миленијума. По њима, подразумевање Бога или ,,нашег 

хришћанског наслеђа”, значило би одступање од 500 година дугог пута од 

просветитељства до данас. По речима портпарола ове организације, Европа мора да 

буде поносна на напредак и растући хуманизам. 

Француски посланик, социјалиста Оливије Дужамел, сматрао је да је помињање 

хришћанства и Бога више него апсурдно јер се тиме искључују муслимани, остале 

нехришћанске религије, као и грађани који не верују у Бога. 

Линда МекЕјван, британска лабуристкиња и тадашња чланица европског 

парламента, тврдила је да би конкретно помињање хришћанства, увредило милионе 

људи које су друге вероисповести, као и оне који не верују у Бога. 

Члан хуманистичке конвенције из Ирске, члан европског парламента из Даблина, 

Проинсанс Де Роса, предложио је да не сме да се дозволи грешка која укључује 

помињање Бога и да би такав један чин представљао катастрофалну европску 

грешку. 
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Закључак 

На основу изнетих чињеница, приметно је да се воде честе полемике око европског 

идентитета, које треба да дају одговор у погледу вредности и идеја око којих би се 

окупљале европске државе и њени народи, јер у почетку економско повезивање није 

захтевало оваку врсту размишљања. Међутим, када су превазиђени сами економски 

интереси држава чланица и створена Европска унија, за овако једну велику 

творевину морао се пронаћи заједички темељ на којем почива и отпочео је један 

период рада на стварању европског устава. 

Створивши европско грађанство, представници Европске уније истицали су да све 

државе чланице чврсто води опредељеност заједништву отелотворену у идеји 

„уједињене у различитости“, у том смислу Унију су сви у свету и делу Европе који није 

припадао Европској унији, означавали као једну мултикултуралну, 

мултилингвистичку, мултинационалну и мултирелигијску организацију. Смисао 

свега био је да се покаже, како свака нација и култура заузимају посебно место у 

европском систему вредности. Али, ово је било далеко од тога да се могло наслутити 

шта су темељи Европске уније и јасног дефинисања европског идентитета, као 

везивног ткива, који би био у основи Устава. 

Међутим, како је време све више пролазило, кроз многе дебате које су вођене 

наслутио се један тон избегавања јаснијег дефинисања европског идентитета, јер то 

би значило признавање хришћанског верског и културног наслеђа, као једних од 

доминатнијих чинилаца. Пстојала је потреба да се стано наглашава, да Европа има 

културно, религијско и хуманистичко наслеђе, што се огледало у обазривости држава 

чланица у дефинисању тачног религијског наслеђа, а из тога произилази да се није 

могао на пресудан начин одредити карактер Европске уније. 

Покушају да се занемаре историјске чињенице, први се успротивио римокатолички 

поглавар, тадашњи папа Јован Павле II, који је покренуо иницијативу да се мора 

признати да Европа почива на заједничким коренима, који су и у прошлости 

прожимали развој европског континента. Овоу иницијативу одмах су подржале Грчка 



46 
 

православна црква, као и лоби групе и партије десног центра у Шпанији, Португалији, 

Италији и Пољској.  

Али, Европска унија није се само одрекла хришћанства, она је полако одбацила и своје 

европске симболе и таквим негирањима показала велику слабост у погледу своје 

идентификације заједничке културе и историје. Европска унија је на тај начин 

онемогућила да се говори и о осећању заједничког колективног индетитета и 

лојалности или о некој врсти хомогености национално-културних услова из чека би 

се црпело заједништво. 

Из свега већ наведеног стварање европског идентитета је могуће једино на искреном 

признавању историјске стварности која се очитава у хришћанству, које је формирало 

истинске вередности које се нису развиле само у Европској унији, већ у целој Европи. 
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