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Предговор
Европската унија денес, во својата базична дефиниција
претставува супранационален политички ентитет преку кој е институционализирана меѓусебната економско-политичка интеракција на
државите членки и симбол на европското единство. Токму затоа во
фокусот на Идеја за Европа, идентитет и христијанство се идеите
и теориите за обединување на Европа од аспект на нивното потекло,
издржаност на модалитетите за апликација преку кои би се регулирале
меѓусебните односи, како и улогата и влијанието во напорите за
создавање на проектот единствена Европа, но пред сè успехот во
креацијата на нова наднационална идентитетска формација како
предуслов за иден развој, набљудувано од перспектива на влијанието
на христијанството, како религија, но пред сè како носител на корпус
на социјални нормативи и заедничка идентитетска матрица.
Преку еволуција на идејата за обединета Европа се развива
основната претпоставка за силната меѓузависност на идеите за
единство, како фактор на влијание и иницијална креација на европските
заедници по Втората светска војна, но и нивна досега недоволно
суштинска интерпретација во однос на значењето на религијата
и нејзината поврзаност со континуитетот и трансформацијата на
европскиот идентитет, создаден во традицијата на империјалното
минато и западното христијанство. Затоа како примарна цел на авторот
се наметнува определување на зависноста на европскиот идентитет
од христијанската традиција како систем на општествени вредности,
преку опсервација и критичка евалуација на идеите за европска
интеграција. Секундарна цел е концептот на христијанска држава
(Christianitas) како доминантен креатор на европската идентитетска
матрица и негова експлоатација и анализа во теориите за интеграција
на Европа. Дополнителен фокус е ставен на концептот на обединета
Европа преку федералната идеја со интегрирање на христијанскиот
европски супранационален политички идентитет.
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- Владимир Божиновски Во почетокот, авторот се фокусира на дефинирање на
идентитетските одредници на концептот за Европа, кој иако своите
географски корени ги влече од антиката, во нив нема негово поимно
определување во смисла на општествена кохезија на континентот.
Овој дел е составен од неколку посебни тематски единици кои
го анализираат терминолошкото значење на Европа во антиката,
како митолошкиот, географскиот, политичкиот или библискиот
концепт, како извори на идниот европски идентитет. Во второто
поглавје предмет на интерес претставува христијанскиот концепт
на Европа и европското единство во средниот век. Тој е составен од
повеќе тематски целини со цел да се анализираат, интерпретираат
и синтетизираат основните елементи на европското единство од
овој период со сите свои карактеристики, како пример за позитивни
влијанија врз општествено-политичките односи, кои ги поттикнале
нужните предуслови за европското единство од овој период. Во
овој дел се нуди генерален преглед, односно се дава историска
перспектива на периодот на среден век, за потоа да се претстават
двата најважни политички процеси кои го дефинираат европскиот
идентитет почнувајќи токму од овој период, светото римско царство и
католичката христијанска црква. Имено, преку нивно претставување,
поврзување и компарација се прави пресек на интегративните
процеси во Европа од средниот век и се дефинираат инструментите
кои ја поттикнуваат општествената и политичко-економска интеграција, како Крстоносните војни и особено универзалните европски
вредности. Креацијата на европскиот идентитет, неопходен за
интеграција е постигнат преку институционализација на црквата,
која по реформата од десеттиот век, со христијанството ги промовира и супранационалните европски вредности како културата, латинскиот јазик и првите универзитети и го промовира развојот на
универзалноста. Во тој период доминира схоластичката политичка
мисла претставена преку Тома Аквински. Како последица на овие
процеси се создава средновековната идеја за Европа, која се аплицира
во праксата како Christianitas или универзална христијанска држава.
Третото поглавје на Идеја за Европа, идентитет и христијанство е посветено на европските идеи за единство од доцниот
среден век. Со судирот меѓу црквата и империјата како доминантни
политички актери во Европа од средниот век, доаѓа до деклинација
на европското единство и појава на првите протонационални држави,
преку процес на централизација во феудалните кралства. Со цел
да создадат свој сопствен оригинерен идентитет, во европската
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство политичка мисла се појавува идејата за секуларизација на теолошкиот
концепт на суверенитетот кој подоцна ќе се трансформира во теорија
за територијален суверенитет и заедно со перманентниот конфликт
меѓу духовните и секуларните авторитети, особено интензивиран во
доцниот среден век, ќе придонесе за парцијализација на претходно
единствениот европски политички простор. Како што посочува
авторот, токму тоа е периодот кој поттикнува интензивно создавање
на политички трактати како теоретска рамка за реставрација на
европското единство. Во овој дел се презентирани повеќе теории
за обединување на автори наклонети кон империјалната или
хиерократската идеја како Данте Алигиери, Марсилиј од Падова, Пјер
ди Боа, Јован од Париз, Августин од Анкона, Евгидиј од Рим, Вилијам
од Окам, Енгелберт од Адмонт и други средновековни сколари. Иако
поделени во однос на авторитетот кој ќе управува, тие биле обединети
во нивните настојувања за универзална христијанска држава. Во
овие тематски единици, преку критички осврт и анализа, авторот
го промовира ставот дека идеите за обединување претставуваат
кохезивна компонента која го конектира средновековното европско
единство со современиот идеал за обединување на Европа.
Во понатамошниот текст авторот ги анализира постсредновековните теории за интеграција од аспект на нивната поврзаност
со средновековната идеја за Европа во чиј центар е христијанството.
Со нивна компаративна анализа се забележува еволуција на идеите
кои со распаѓањето на средновековната политичка матрица сè
повеќе се секуларизираат од аспект дека политичкиот приоритет
преминува од создавање на универзални средновековни ентитети,
според примерот на црквата или империјата, кон креација на
политички модалитети за обединување на протонационалните
држави, односно појава на идеја за федерација како во случајот на
дизајните на Сили или Сен-Пјер или создавање на правни нормативи
кои ќе ги уредуваат односите меѓу државите, според предложениот
проект на Кант. Сепак, во јадрото на овие идеи за обединување, иако
ослободено од институционалниот авторитет на црквата, повторно
се појавува христијанството, во латентна или ек-сплицитна форма,
кое преку корпусот на традиционални суп-ранационални вредности
претставува чувар на колективната мемориска матрица и креатор на
европскиот идентитет.
Во финалното поглавје се прави обид за конекција меѓу
федерацијата и нејзината апликација како идеја за европски
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- Владимир Божиновски интеграции, но и нејзина најверојатна предусловеност со создавање
на европски идентитет кој може да егзистира паралелно, но со
неопходна тенденција за релативизација на националните идентитети
на државите членки. Во последната тематска единица од овој дел
авторот користи еден вивиден и динамичен стил за да ги сумира
своите заклучоци. Имено, тој заклучува дека со фокус и промоција
на христијанското наследство, поголема е веројатноста да се креира
заеднички европски идентитет, како концепт со своја симболика и
вредности врз кој се темели европската традиција. Преку дисеминација
на европските идеи од кои дел од нив директно, а дел индиректно,
влијаеле врз иницијативата за создавање на европските заедници,
оваа претпоставка се покажува како валидна. Сепак, се поставува
прашањето колку е применлива, со оглед дека други идеи, како што е
концептот за постнационален мулти-културализам се сè уште можеби
попривлечни, или условно кажано политички покоректни, од идејата
за христијанска културна кохезија, како контраст на националната и
која ќе го приближи средновековниот идеал за универзална заедница.
Според авторот, во актуелниот политички контекст, идејата за
европски идентитет базирана на христијанското наследство, сепак
станува сè повеќе релевантна и привлечна.
Основната размисла која ја наметнува ова дело е дали може да
биде успешен обидот за создавање на супранационален европски
идентитет базиран исклучиво на секуларната традиција, како
супституција на националниот идентитет, што се поставува како
основен предуслов за понатамошна европска интеграција. На тој
начин е дефинирана базичната претпоставка од која произлегува
заклучокот дека е поголема веројатноста да се креира нов заеднички
европски идентитет, доколку тој е втемелен на христијанството,
како супранационален концепт со своја симболика и вредности врз
кој е базирана европската традиција, што е впрочем латентно или
експлицитно предложено и во идеите за европско единство.
				

проф. д-р Татјана Петрушевска
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ВОВЕД
Идејата за Европа е втемелена на комбинација од три меѓусебно поврзани концепти. „Првиот е дека постои нешто со свои
специфики кое се нарекува Европа. Вториот е тврдењето дека поседува сопствен идентитет кој е потврден од самите Европејци и
третиот, дека историјата открива разновидни политички схеми за
европско единство.“
Европа како поим се споменува уште во антиката, иако сосема
неодредено и во разновидни терминолошки класификации. Првиот
контекст кој асоцира на Европа е хеленскиот мит за божицата грабната
од Зевс и однесена некаде на запад, кој станува нејзин синоним како
недефинирана географска одредница. Потребен е подолг период
за поимот да се поврзе и со определена територија во недостиг на
природни граници. Политичката дефиниција на Европа доаѓа многу
подоцна, со христијанството. По падот на Западното Царство и
подоцнежните исламски освојувања, христијанската религија била
ограничена на северните брегови на Медитеранот. Со зголемување на
своето влијание на северниот дел од некогашната западна империја,
римската црква започна да ги поврзува христијанските заедници
преку интеракција со своите верници и понатамошно ширење на
религијата. Светото Римско Царство по своето етаблирање воспоставило политичка контрола и ги зацврстило религиозните врски.
Христијанската заедница постепено ги дефинирала своите лимеси.
Единството во Европа било постигнато по реформата на католичката
црква кога нејзиниот лидер Папата, станал духовен водач на целиот
Christianitas. Преку постојана комуникација и сложени меѓусебни
односи на црквата, императорот и регионалните властелини,
кои неретко вклучувале притисок и принуда, Европа ја добила
религиозната и политичка целовитост, како обединета заедница со
Burgess, Michael „Federalism and European Union: the Building of Europe“, London:
Routledge, 2005
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- Владимир Божиновски два аспекти на универзалната власт, духовен и секуларен. Европа
станала синоним со христијанството, дефинирано како заедница
на определена територија, res publica christiana. Христијанството ја
претставувало Европа, а Европа се именувала како христијанство.“
Средновековната мисла и пракса билa насочена кон
„хармонично артикулирана универзална заедница чија структура била втемелена на
федералната идеја. Заедниците како civitas
биле субординирани на regnum и imperium,
во кои ја пронаоѓале својата целовитост. Дури
подоцна е аплициран концептот на држава на
заедниците кои биле помали од империјата
со претпоставка дека не може да постои
вертикална хиерархија меѓу две држави. Со
тоа односот меѓу civitas, regnum и imperium
како делови од заедничка артикулација на
единственото тело на универзалната држава
престанал да постои. Поимот држава станал
ексклузивна детерминанта на заедница која
не признавала екстерна принуда, односно
повисока власт (universitas superiorem non recognoscens), со што била загубена идејата за
универзална држава.“
Христијанското единство било загубено кон крајот на средниот
век и Европа била поделена меѓу новите протонационални држави.
Со деклинација на единството започнала интензивна продукција
на влијателни проекти за обединување, како апел до духовните или
темпоралните лидери за реставрација на единството, поттикнати од
латинскиот, универзитетите и останатите заеднички општествени
и културни вредности втиснати во христијанската матрица која ја
обединувала Европа.
Во средновековните теории за заедница (држава) принципот за
единство „(principium unitatis) претставува фундамент на политичката
мисла. Секое мнозинство на луѓе потекнува од нивното единство
http://est.sagepub.com/cgi/content/abstract/5/4/387 Stråth, Bo „A European Identity: To
the Historical Limits of a Concept“European Journal of Social Theory 2002; 5; стр. 392

von Gierke, Otto „Political Theories Of The Middle Age” London: Cambridge University Press , 1900, стр. 95-97
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство (omnis multitude derivatur ab uno) и затоа поредокот наметнува
субординација на плуралитетот кон еден (ordinatio ad unum).“  Сепак,
Европа била поделена и без поголеми изгледи за повторно обединување.
Теориите за единство создадени од поединци од интелектуалната елита
немале изразено влијание во политиката, но нивното значење било во
одржување на континуитетот со средновековните сколари и митот за
христијанското единство кое некогаш било реалност. „Повеќето од
овие мислители не создале детални планови за имплементација на
нивните концепти, ниту успеале сериозно да ги наметнат своите идеи
кај политичките авторитети од нивната епоха, но подоцна нивната
визија била инспирација за основачите на европските заедници, која
и покрај политичките ограничувања со кои биле соочени, станала дел
од реалноста на новата Европска унија.“
Христијанството е единствената врска која обезбедува
континуитет на европската идеја за единство, без разлика дали
е тоа манифестирано директно преку средновековниот Christianitas или посредно преку влијанието врз подоцнежните теории за
единство и „нивните протофедерални идеи“  кои биле инспирација
во создавањето на Европската унија. Сепак, во современиот развој
на европските интегративни процеси, европската христијанска
традиција како модел за единство е постојано потиснувана, иако
за понатамошниот развој на унијата е неопходно зајакнување на
европската идентитетска конструкција. Потребно е да се дефинираат
карактеристики на колективен идентитет, како вредности кои од
една страна ќе постават граници на инклузија, но од друга страна
тие треба да бидат варијабилни и да опфатат спектар кој ќе биде
поширок од националните колективни социокултурни специфики.
Поинаку кажано, промоцијата на мултикултурни вредности треба да
се лимитира во опсегот на содржини специфични само за поширок
европски регион.
Со тоа би се поттикнала меѓунационална кохезија меѓу земјите
членки, но истовремено истите тие вредности ќе бидат автентични
и ќе се однесуваат само на Европа. Така ќе се создаде интегративна
матрица за земјите членки, која во исто време, за останатите ќе
Ibid, стр. 9
Ginsberg, Roy H. „Demystifying the European Union: the enduring logic of regional
integration“ Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2007 стр. 62

http://www.jstor.org/stable/2144397 Haas, Ernst B. „Тhe United States of Europe“ Political Science Quarterly, Vol. 63, No. 4,1948, стр. 528
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- Владимир Божиновски биде монокултурна и ќе креира дистанца од другите кои не се
Европа, како предуслов за идентитетска формација. Христијанската
традиција го претставува единствениот корпус на социокултурни
вредности кои се автохтоно европски. Затоа дел од интелектуалната
и политичка јавност „повторно се повикува на [европската] христијанска историја, сочувана во традицијата на меѓународното право,
како темел на [европскиот] идентитет. Модерниот политички плурализам, како и секоја идеја за единство на европската култура, зависи
од континуитетот на таа христијанската традиција со која е во постојана интеракција.“ Или со зборовите на Доусон (Christopher Dawson), кој во 1932 ќе напише „најважно за опстанокот на Европа како
цивилизација е да се развие сознание и смисла за историското и
органско единство. Во фундаментот на нашата [традиција и] култура
не се националните држави, туку токму европското единство [од
средниот век], со оглед дека тоа било дел од реалното општество,
а не плод на интелектуална апстракција, иако можеби не добило
официјален политички формат.“ 
Основното прашање кое се поставува е дали може да биде
успешен обидот за создавање на супранационален европски идентитет
базиран исклучиво на секуларната традиција, како супституција на
националниот идентитет, што се поставува како основен предуслов
за понатамошна европска интеграција?
Преку ова прашање е дефинирана и основната хипотеза
на ова дело која смета дека е поголема веројатноста да се креира
нов заеднички европски идентитет, доколку тој е втемелен на
христијанството, како супранационален концепт со своја симболика
и вредности врз кој е базирана европската традиција, што е впрочем
латентно или експлицитно предложено и во идеите за европско
единство.
Како примарна цел на оваа книга се наметнува определување
на зависноста на европскиот идентитет од христијанската традиција
како систем на општествени вредности, преку опсервација и
критичка евалуација на идеите за европска интеграција. Секундарна
цел е концептот на христијанска држава (Christianitas) како примарен
Pagden Anthony, “The idea of Europe”, Cambridge: Cambridge University Press, 2002,
стр. 12 и 213

Dawson, Christopher “The Making of Europe: An Introduction to the History of European Unity” Washington D.C: Catholic University of America Press, 2002, стр.9-10
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство креатор на европската идентитетска матрица и негова експлоатација
и анализа во теориите за интеграција на Европа. Дополнителен
фокус е ставен на концептот за обединета Европа преку идејата за
универзална заедница со интегрирање на христијанскиот европски
супранационален политички идентитет.
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство -

I ПОГЛАВЈЕ
1. НЕКОЛКУ КОНЦЕПТИ ЗА ЕВРОПА
„А за Европа, се чини, никој не знае чие име
добила, ни кој ѝ го дал, макар што велиме дека
името ѝ е по Европа од Тир бидејќи, порано и
другите два дела на светов немале име. Извесно
е дека Европа била Азијка и никогаш не дошла
во оваа земја што Грците сега ја викаат Европа,
само наминала преку Феникија на Крит и од
Крит до Ликија.“
Херодот 
Во современата комуникација Европа има неколку дефиниции
од кои две се најчести, односно го дефинираат поимот во неговото
потесно и пошироко значење. Имено, овој поим се користи како
синоним на Европската унија и во поширокa смисла за означување
на еден од континентите и притоа неговиот опсег се проширува и на
државите кои не се членки на Унијата. Од Европа произлегуваат и
други поими како европска култура или пак европска цивилизација
преку кои се лоцираат, односно поврзуваат со определена територија
или одредени вредности.
Ентони Пагден вели дека „идентитетот на Европа секогаш
бил неизвесен, неодреден и непрецизен. Од една страна извор на
гордост, од друга на омраза и осуда. Како и сите идентитети, тој е
конструкција, елабориран збир на приказни, слики, колективна
меморија и откриени и внимателно чувани традиции.“10


де Ружмон, Дени „28 векови на Европа“ Скопје: Култура, 1997 стр. 13

10

Pagden Anthony, 2002, стр. 33
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- Владимир Божиновски Од друга страна, иако поради повеќезначноста на концептот,
постои определена нејаснотија или недоволна прецизност при
употребата на поимот или поимите кои се произлезени од него,
сепак „повеќето луѓе имаат идеја за тоа што претставува Европа
и кој е Европеец. Затоа, најчесто, поимот Европа се користи за
идентификување на границите на социјалните, политичките и
културните традиции.“11 Сепак, иако денес овој поим се сретнува во
секојдневната комуникација, и се употребува без никаква двојба или
скептицизам за неговото значење и етимологија, во минатото неговата
употреба била многу поретка, а неговата дефиниција посложена.
Преку споредба на повеќе автори кои пишуваат и се
обидуваат да го лоцираат поимот, во ова поглавје ќе се направи обид
за пронаоѓање на Европа во антиката, кога за првпат се употребува
овој израз, како и да се разгледаат повеќе концепти на поимното
определување со цел да се објасни употребата и значењето на Европа
во класичниот период. При анализата, особено внимание ќе се
обрне на митолошкиот, политичкиот географскиот, етимолошкиот и
библискиот концепт на Европа во антиката.
1.1. МИТОТ ЗА ЕВРОПА
„Во антиката идејата за Европа имала мало значење.
Долго пред да стане географски израз, идејата за Европа припаѓала
многу повеќе во доменот на митот, отколку во доменот на науката и
политиката.“12 Иако преданијата за Европа се слични, сепак може
да се издвојат две верзии за митот за Европа. Првата, постарата, во
која за прв пат се споменува името Европа е напишана од Хесиод од
Беотија, кој живеел во осмиот век п.н.е. Во неговата поема Теогонија
тој вели: „Европа прво била божица, една од трите илјади Океаниди
(ќерки на Океан и Тетида-мајка на сите реки), кои со Аполон и
реките ја хранеле младоста на мажите.“13 Во неговиот текст, Хесиод
освен Европа, ја споменува и Азија, како нејзина сестра. Во втората
верзија на преданието Европа е ќерка на кралот Агенор од Тир,
град сместен на источниот брег на Средоземното Море во Феникија
Guerrina Roberta, “Europe-History, Ideas, Ideologies”: London, Hodder Arnold, 2002
стр. 3
12
Delanty Gerard , “Inventing Europe- Idea, Identity, Reality”: London, Palgrave-MacMillan, 1995 стр. 17
11

13

де Ружмон, Дени, 1997 стр. 13
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство (Либан). Понатаму двата мита се поклопуваат, односно сторијата е
иста. Имено, Зевс (врховното божество во старогрчката митологија)
се вљубува во Европа и престорен во бел бик ја грабнува од плажата
во Феникија. Потоа ја носи на запад, на островот Крит, каде ја зел
за жена и имал три сина, меѓу кои е Минос, кој подоцна станува
крал на Крит и започнува династија, од која произлегува Минојската
цивилизација, која пак е прва на тлото на денешна Европа.
Во овој мит кој подоцна е експлоатиран од многу поети,
историчари и мислители, како во антиката и во средниот век, така
и во современата литература и филозофска мисла, има голема
симболика, односно претставува почеток во многуте обиди за
одвојување на двата континента, односно разделување на Европа
од Азија. Како што наведува де Ружмон, цитирајќи го де Рејнолд:
„откако преданието за Европа преминало на Крит, станало симбол на
цела една цивилизација што е преодна меѓу древна Грција и Азија.“14
Преку ова симболички се прави диференцијација меѓу културата
на Левант (Азија) како постара (во некои верзии на митот, Азија е
мајка на Европа) и културата на Минојската цивилизација (Крит),
како произлезена од азиската, но посебна. Оваа култура, заедно со
митологијата, подоцна има големо културно и политичко влијание
врз Микенската цивилизација, која е прва на тлото на античка Грција
(Европа).
Старогрчкиот филозоф Херодот и подоцна христијанскиот
теолог Лактанциј создаваат уште една световна верзија на митот за
Европа, во обид да се демистифицира преданието. Имено, во оваа
верзија трговци од Крит ја грабнуваат Европа и ја носат на својот
брод со едра на кој е насликан бел бик. Потоа ја носат на нивниот
крал Астериј, на кој му станува жена. „Бидејќи Критјаните ги
претставуваат подоцнежните Европјани, а Европа всушност е Азијка,
нејзиното грабнување било сметано за голема навреда од страна на
Азијците.“15
Митот за Европа претставува фундамент или прапочеток
на европската култура и традиции, и неговото надоградување и
проширување продолжува и кај голем број други мислители во
антиката. Таков е случајот со Идилата на Мосхос. „Во неа Европа
ги сонува двата континента кои се претставени како жени, од кои
14
15

Ibid, стр.25

Pagden, Anthony, 2002, стр. 34
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- Владимир Божиновски едната е нејзината мајка Азија, додека другата е безимена жена,
која е непозната за неа. Во сонот непознатата жена ја зема Европа
со себе. Другиот ден на јаве, Европа го здогледува белиот бик на
плажата и тука всушност Мосхос се надоврзува на митот за Европа.
Со оваа сторија, всушност алегориски се претставува трансферот
на културата и општествените вредности од Азија која е лулка на
цивилизацијата, кон новиот, непознат континент, кој подоцна го
добива името Европа.“16
Најсликовит приказ на заемната поврзаност на античките
митови и легенди, кои се однесуваат на раѓањето на Европа, со
историско-политичките и културно-цивилизациските процеси од тоа
време може да се пронајде во преданието за Кадмос. Имено, според
ова предание, Агенор, кралот на Тир, е татко на петмина синови и
една ќерка Европа. Откако Европа е грабната од белиот бик (Зевс или
Таурус) и однесена на Крит, по неа тргнуваат петте сина на Агенор.
Феникс, тргнал на запад и стигнал до идната Картагина (или западна
Феникија) и потоа се вратил назад во својата земја, која во негова
чест ќе се нарече Феникија. Киликс заминал во Киликија, Финеус
накај Дарданелите, а Тасус на Пелопонез и подоцна на островот
Тасос (кој го добил името по него). Последниот брат Кадмос заминал
во Тракија, на Родос и кај пророчиштето во Делфи, по чиј совет
основал нов град, Теба. Освен што ја основал Теба, Кадмос го донел
и писмото, односно пишаниот збор. Од една страна „ова предание
се совпаѓа со историскиот пат на Феникијците, а од друга го носи
заклучокот: да се бара Европа, значи да се создава.“17
Легендата за Европа има многу конотации. Со грабнувањето
на Европа, „Зевс ги донел плодовите од постарата азиска цивилизација
од истокот, на новите островски колонии во Егејското Море. Со оглед
дека Феникија била дел од сферата на влијание на антички Египет,
воспоставена е митолошка врска меѓу древниот Египет и Хеленската
цивилизација.“18
Иако преку митот за Европа, започнува всушност одвојувањето
на Европа и Азија, како две цивилизации и две култури, сепак, мора да
се спомене дека „Европа која со милениуми ќе се промовира себеси
Suleiman, Susan Rubin “The idea of Europe”, Eugene: University of Oregon pres.,
2006, стр. 314
17
де Ружмон, Дени, 1997 стр. 31
18
Davies Norman, “Europe, a History”, Oxford: Oxford University Press, 1996, стр. xvi
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство како спротивност на Азија, отсекогаш и ги должела на Азија своите
историски корени.“19
1.2. ЕТИМОЛОГИЈА НА ПОИМОТ
За етимолошкото значење на поимот постојат повеќе теории
кои се поврзани со определени зборови од семитско (феникиско,
месопотамиско, еврејско) или пак старогрчко потекло. Така според
Панос Бардис, „името може да произлегува од старогрчкиот поим
erebus кој како и сличниот Готски израз riqis значи темнина, вечер,
залез. Затоа, Европа е земја на зајдисонцето, како спротивност на
Азија, земјата на истокот. Две други теории се однесуваат на грчките
eurus (широк) ophrys (веѓа) или ops (око или лице), исто како и eu
(добар) и rheo (течение, тек). Според овие интерперетации изразот
Европа би значел широколика и широкоока или пак добро течение.“20
Исто така „постои и етимолошко толкување според кое Европа
претставува кованица од старогрчките eu ( добар ) и ripa (брег на река
или море).“ 21
„Името Европа се поврзува со идентификување на континентот
со географскиот Запад на античкиот јазик во Месопотамија.“ 22 Според
Микели „поимите Европа и Азија водат потекло од акадискиот јазик
од Месопотамија каде acu и asu значат изгрев, а erib и erebu залез.
Според тоа, asu би го претставувал истокот или изгрејсонцето додека
erib би го претставувал западот или зајдисонцето.“ 23
И покрај многуте толкувања можеби Пим ден Боер најдобро
го отсликува обидот да му се даде значење, односно да се одреди
потеклото на зборот: „Некои мислители сметаат дека старогрчкиот
Europa произлегол од феникискиот кој значи земја на зајдисонцето.
Други сметаат дека поимот е со старогрчко потекло и означува
црномурест или црномуреста. Сепак ниту двете објаснувања не се
многу веројатни и деривацијата на името останува нејасна.“24
Pagden Anthony, 2002, стр. 35
C. David Gruender, “The idea of Europe-its common heritage and future”, New York:
Professors World Peace Academy, 1992, стр. 15-16
21
Suleiman, Susan Rubin, 2006, стр. 320
22
Guerrina Roberta, 2002 стр. 2
23
Mikkeli Heikki, “ Europe as an idea and identity” London: Macmillan Press ltd. 1998,
стр. 3
24
den Boer, Pim “The History of the idea of Europe” Milton Keynes: The Open University
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- Владимир Божиновски 1.3. ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПА
Во историјата на географијата се развила дефиниција според
која „континент е голема копнена површина која е опкружена со вода
и е поврзана со друго копно преку превлака (Азија и Африка, двете
Америки) или воопшто не е поврзана (Австралија и Антарктик).“
Според Покок25 „првобитната поделба била со цел да се направи
дистинкција меѓу копното кое ја опкружувало водената маса која ја
познаваме како Егејско Море. Луѓето од антиката кои го користеле тоа
море и живееле околу него, создале митови и легенди, преку кои на
копното источно од Босфор му го дале името Азија, а на тоа западно,
Европа.“ 26
Според Дуросел „зборот Европа првпат бил употребен
од современиците на Хесиод кон крајот на осмиот век п.н.е. Се
претпоставува дека во тоа време под Европа се сметало копното
северно од островите во Егејско Море, исклучувајќи го притоа
полуостровот Пелопонез. Меѓу осмиот и петтиот век п.н.е. овој
концепт добива пошироко значење.“ 27
„Во прво време старогрчките спекулации прифаќале само две
големи поделби на копното кое тогаш им било ним познато, источно
и западно, Европа и Азија (каде Либија или денешна Африка била
составен дел на Азија). Ова била позицијата на Хекатеј од Милет
во преодот меѓу 6 и 5 век п.н.е.“28 Следната генерација филозофи
ја прифаќаат трипартитната поделба на oecumene (екумената) или
делот од светот погоден за живеење, па така, во времето на Херодот,
кон средината на петтиот век п.н.е., светот бил поделен на три дела
и тоа Европа, Азија и Либија (подоцна Африка), но без сосема јасна
поделба меѓу континентите. Имено „било дебатирано дали Нил или
Суецкиот теснец е граница меѓу Азија и Африка, додека како граница
меѓу Европа и Азија во прво време се сметала реката Фаз, за подоцна
да се утврди границата на реката Tanais (денешен Дон).“29
Најголем дел од границите на Европа се утврдени со морскиот
1993, стр. 15
25
Pagden Anthony, 2002, стр. 57
26
Ibid, стр. 56
27
Guerrina Roberta, 2002 стр. 4
28
Hay Denys “Europe: The Emergence of an idea” Edinburgh: Edinburgh University
Press 1957, стр. 2
29
Ibid, стр.3
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство брег. Сепак нејзината источна граница уште во антиката била тема
на дебата. „Линијата на раздвојување меѓу Европа и Азија била
фиксирана од Хелеспонт (Босфор) до Танаис (Дон). Оваа поделба
останала и во средниот век, но кон средината на осумнаесеттиот
век, границата е поместена до планината и реката Урал од страна
на Русија. Со оглед на зголемувањето на моќта на руската империја
во тоа време, ова било прифатено и од европските картографи.“30
Овој поглед на источната граница на Европа го прифаќа и Де Гол кој
повикува на Европа „од Атлантикот па сè до Урал.“31
Иако поимот континент е производ на европската научна
мисла, самата Европа не може да се подведе под географското
значење на она што се подразбира под континент. Според Шрадер,
Прудан и Антоан кои твореле кон крајот на деветнаесеттиот век:
„Европа е голем полуостров, кој е продолжение на Азија и со кој
завршува пространиот азиски континент на запад; Европа не сочинува
самостојна целина; таа е крајната точка на Азија.“ 32 Постои уште еден
геополитички концепт кој се наметнува како предизвик на уникатноста
и одвоеноста на Европа од остатокот на светот и пред сè од Азија,
а тоа е формулацијата Евроазија, која има географски и политички
импликации. „Концептот Евроазија посочува на вештачките граници
меѓу Европа и Азија, односно потенцира дека во физичка смисла
двата континенти се поврзани, но поради социокултурни и политички
причини, тие се вештачки одвоени, бидејќи и не се знае точно каде
Азија завршува, а Европа почнува.“33
Оваа аномалија во дефиницијата на Европа како континент,
на што беше и погоре укажано, се должи пред сè на историските
концепти кои сè уште доминираат во современата мисла и затоа иако
нејзините источни граници не се одвоени, ниту со вода, ниту со тесна
превлака, Европа сè уште е претставена како еден од континентите. Таа
повеќе се одвојува културно и цивилизациски од другите континенти,
отколку географски. Географската Европа секогаш треба да се
натпреварува со Европа како културна заедница. Во недостаток на
заеднички политички структури европската цивилизација можела да
биде дефинирана само преку културни критериуми.“34 Ова гледиште
30
31
32
33
34

Davies Norman, 1996, стр. 8
C. David Gruender, 1992, стр. 1
де Ружмон, Дени 1997 стр. 40
Guerrina Roberta, 2002 стр. 5
Davies Norman, 1996, стр. 9
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- Владимир Божиновски е прифатено од многу сколари во обид да се дефинираат границите
на Европа. Така ван дер Дунген смета дека „повеќе од името на кој
било друг континент, Европа денотира не само географски, туку
пред се културен поим, идеја“35 и затоа според Покок, „треба да се
пренесе значењето на поимот, од Европа како континент кон Европа
како цивилизација.“ 36
1.4. ПОЛИТИЧКИОТ ДИСКУРС НА ПОИМОТ ЕВРОПА ВО
АНТИКАТА
Со воздигнувањето на Атина како град-држава (polis) кон
крајот на шестиот век п.н.е. започнува да се создава конекција меѓу
урбаната средина и спецификите на социјалниот живот. Според
Аристотел, „човекот е zoon politikon односно, ’животно кое е создадено
да живее во полисот‘ и само во полисот тој може да ја достигне среќата
и благосостојбата или eudaimonia.“37 Оваа идентификација на човекот
и цивилизацијата со особеностите на социјалниот живот во грчкиот
полис, ја достигнала својата кулминација за време на доминацијата
на Римската Империја врз поголемиот дел од денешна Европа
(како и значаен дел од Азија и Африка). Преку римската држава се
пренесуваат идеите и политичките идеали на хеленската филозофија
и култура низ провинциите на Рим, кои во времето на најголемата
експанзија го опфаќале најголемиот дел од тогашниот познат свет.
„Токму затоа во првиот век од новата ера, поетот Хорациј наместо
дотогаш употребуваниот израз за Рим, (princeps urbium) ’принц меѓу
градовите‘ го употребува изразот (orbis terrarum), односно светот“.38
Иако, хеленската наука ја поделила екумената на два, а
подоцна на три дела, Хај вели дека на Хелените повеќе им одговарале
два континента, отколку три. Имено „Грците имале фундаментално
чувство дека континенталната различност е особено изразена меѓу
истокот и западот, меѓу Персија и Грција, меѓу Азија и Европа.“39
Затоа кон крајот на петтиот век п.н.е., „сè што е азиско, било поврзано
со расипништво, вулгарност, авторократија односно сè она што е
спротивно од Хелените и нивната култура. Сепак, за нив регионите
35
36
37
38
39

C. David Gruender, 1992, стр. 1
Pagden Anthony, 2002, стр. 59
Ibid, стр. 40
Ibid, стр. 42
Hay Denys, 1957, стр. 3
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Европа и Азија немале големо активно политичко значење, иако кај
Изократ постои определена тенденција за идентификување на Грција
со Европа и Персија со Азија.“ 40
Еден од најзаслужните за еволуција на поимот Европа бил
Хипократ. Имено, компарацијата меѓу континентите и нивните
жители била доста експлоатирана тема кај Хелените, особено за
време и по грчко-персиската војна во почетокот на 5 век п.н.е. Така во
својата ’Расправа за воздухот, водата и местата‘, Хипократ (или некој
од неговите ученици) „направил јасен контраст или фундаментална
дихотомија меѓу Европа и Азија, каде разликите биле делумно заради
климата, но пред сè заради политичките услови.“41
„Друга последица која произлегле по завршувањето на грчкоперсиската војна во почетокот на петтиот век п.н.е. била зајкнување на
поделбата меѓу Хелените или чувари на цивилизацијата и варварите.“
42
Кај Хелените, зборот barbaros се однесувал на оние кои не говореле
старогрчки и со тоа не можеле да развијат култура и пред сè политичко
уредување слично со тоа на Грците. Со тоа ги дистанцирале сите
оние кои биле надвор од нивната сфера на културно влијание. Иако
со користење на овој термин сакале да направат дистинкција пред сè
со Азијатите олицетворени во Персијанците, тој се однесувал и на
сите оние кои не биле Хелени, вклучувајќи ги и останатите тогашни
Европејци, како Тракијците, Илирите или античките Македонци.
Подоцна овој поим продолжува да се употребува, но еволуира и затоа
„круцијалната работа при користењето на поимот варвари била да
се направи дистинкција меѓу деспотскиот Исток и слободољубивиот
Запад“. 43
Во контекст на војната со Персија, старогрчките мислители
започнале да ги поврзуваат географските концепти на Европа и Азија
не само преку разликите во јазикот, обичаите и карактеристиките
на луѓето, туку и со различниот систем на владеење. „Полисот
Атина станува олицетворение на слободата и демократијата, додека
на Персија се гледало како на империја со апсолутен владетел без
почит ниту кон боговите, ниту кон законите.“44 Со оваа перцепција,
Ibid
Mikkeli Heikki, 1998, стр. 8
42
Guerrina Roberta, “Europe-History, Ideas, Ideologies”: London, Hodder Arnold, 2002
стр. 16
43
Mikkeli Heikki,1998, стр. 8
44
Pim den Boer, 1993, стр. 16
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- Владимир Божиновски која е е екстремно субјективна, Грција (Европа) е слободата, додека
Персија (Азија) е тиранијата. „Ова подоцна доведува до создавање на
политички митови во кои слободата и цивилизацијата се ексклузивност
на Европа, односно Западот.“ Затоа „Многумина сколари тврдат дека
една од основните вредности кои ја дефинираат современата идеја за
Европа, ги влече корените од старогрчкиот концепт на демократија и
слобода.“45
Од друга страна, кај Аристотел кој во Политика прави
контраст меѓу Европјаните и Азијците каде првите се „полни со
дух, но им недостасува интелигенција и вештина“ и затоа имаат
слобода, но не можат политички да се организираат, додека вторите
се „интелигентни и инвентивни, но немаат дух“ и затоа се секогаш
потчинети на авторитетот, „постои и дистинкција меѓу Хелените и
Европјаните, односно тој ги опишува Хелените како „најдоброто
од двата народа“,46 со што ги издвојува и од Европјаните и од
Азијците. Под овие околности се развило чувство на супериорност на
Хелените кое не било поврзано со Европа, каде средишната позиција
на хеленските земји „меѓу воинствените Македонци (Европјани)
и сервилните Персијци (Азијци), довела до развој на најдобите
политички животни кои можат да владеат со светот.“ 47
„Односот меѓу Хелените и варварите е во фокусот на повеќе
академски дискусии и студии. Причината за тоа е дека тој однос е
есенцијален за создавање на хеленскиот идентитет, но исто така создава
и основа за разликување на цивилизираниот и нецивилизираниот
свет кој има важни импликации за тоа како подоцна Европа се гледа
себеси, а како остатокот од светот.“48
Идејата за Европа започнува да добива повеќе на значење
со деклинацијата на старогрчките полиси. По анексијата на грчките
полиси од страна на македонската империја, оваа идеја „започнува
да добива праполитичка форма во времето на Александар, со цел да
им се даде посебност на териториите кои станале дел од империјата
доделувајќи им идентитет на посебен географски ентитет. Според
Деланти, причината за ова може да се бара во фактот дека по Александар, хеленската култура повеќе не била ексклузивно хеленска и тер45
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство минот хеленски многу повеќе означувал јазик, отколку нација.“ 49
По создавањето на империјата на Александар Велики, и
по започнувањето на процесот на т.н. хеленизација на истокот, (но
и прифаќање силно влијание на источните култури на западот)
„перцепцијата која ја создаваат Хелените, дека различните континенти
се населени со луѓе со различен карактер, го губи своето значење,
иако географските нотации продолжуваат да се користат.“50 Со тоа
иако исчезнува доминацијата на полисите, идеите за ние како Европа
и Запад од една страна и тие како Азија и Исток остануваат составен
дел од идеологијата за време на Александар, со забелешка на Балдри
дека „Азија е поместена подалеку на исток, од првобитното сфаќање,
со оглед дека Персија станала дел од империјата на Александар.“51
Со исчезнувањето на идејата за грчката супериорност над
варварите, односно сите кои не се Хелени во времето на Александар,
се појавува нов начин на сфаќање на хеленизмот каде на пример
реторичарот Изократ изјавува дека „да се биде Хелен не е веќе
прашање на потекло и раса, туку на култура и едукација“,52 но се
појавува и нов поширок концепт на Европа, кој пред сè, се однесува на
Балканот и мала Азија. Овие територии подоцна се дел од Византија
и дури по доаѓањето на османлиите престануваат да бидат сметани за
„есенција на европската култура.“53
Со воздигнувањето на Рим, сколарите ја прифаќаат трипартитната поделба на светот, со тоа што ја преименуваат Либија, во
Африка. „Тие го задржуваат поларитетот меѓу Истокот и Западот, иако
само во литературата Азија и азијатско се користело во пејоративна
форма, со оглед дека опасноста за Рим не доаѓала од исток туку од
Југ (Картагина).“54 Во ерата на Римската Империја на политичката
поделба меѓу континентите накратко се навраќа историчарот Страбон
кој вели: „Хегемонијата над Европа им припаѓала најпрво на Грците,
подоцна на Македонците, и сега на Римјаните. Што се однесува до
војната и мирот, Европа е најнезависен континент, ослободен од
секакво странско владение.“ Сепак во време на Римската империја
фундаменталната дистинкција не е меѓу Европејците и Азијатите
49
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- Владимир Божиновски туку меѓу граѓаните на Рим и оние кои тоа не се. Експанзијата на
Рим и Римската Империја никогаш не била сметана за „европска
експанзија.“55
Иако за време на римската ера идејата за некаква политичка
Европа не постои, но затоа има концепт за заедничко империјално
обединување на Истокот и Западот како pars orientalis и pars occidentalis. Со Европа ќе биде наречен западниот, а со Азија источниот дел
на империјата. Во записот од Фила од седмата година п.н.е. римскиот
император Октавијан Август се означува како господар на Европа и
Азија, но тоа „не се ниту вистинската Европа, а уште помалку Азија,
туку поскоро се алегориски именувања.“56
Според Деланти, кога римската цивилизација доаѓа во допир
со ориентот, судирот на двете култури е многу помал отколку кога
империјата се шири северно од Алпите. Сепак, евидентно е дека
Европа во римско време претставува географски регион кој го
опфаќа најголемиот дел од континентот според модерните поимања,
со исклучок на Скандинавија, иако често и британските острови
и Иберија често биле исклучувани од Европа. „Во периодот на
доминација на Рим, поимот Европа не бил многу исполитизиран
концепт. Европа сè уште не станала синоним за Запад, како што ни
истокот не бил ориентализиран.“57
За Рим, како најголема политичка заедница дотогаш е особено
важно да се нотира „способноста на административните структури да
креираат и одржуваат единство низ целата територија на империјата,“
58
бидејќи слично како и денешна Европа, империјата била составена
од мноштво провинции со различна култура, религија и политички
традиции.
„Сепак, ниту за Хелените, ниту за Рим Европа не значела многу. Стравот од Персија го поттикнал антагонизмот на
континентите, иако подоцна, Александар Велики ја ширел хеленската култура и тоа претежно во Азија, а не во Европа. Она што го
поврзувало античкиот свет на Грците, а подоцна и на Римјаните не
бил континент, туку mare nostrum, Средоземното Море.“59 Затоа мо55
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство же да се прифати забелешката на Гуерина дека „Римската империја
била повеќе медитеранска, отколку Европска.“ Зад спокојството на
средоземноморската цивилизација, се наоѓаат варварите кои не можат
да се поврзат со само еден континент, иако (особено за Римјаните)
можеби токму во Европа тие биле најпроблематични.“60 Во антиката
„срцето на цивилизацијата за Хелените била Грција, а за Римјаните
тоа бил Рим. Границата меѓу цивилизацијата и варваризмот во римско
време не бил Дон, туку Дунав.“ 61
Може да се заклучи дека во антиката идејата за Европа
била субординирана на идејата за Запад. Сепак многу е важно да се
дефинира поимот Запад од тоа време. „Во антиката поимот Запад се
однесувал на хеленистичкиот запад.“ Овој поим имал силна, пред
сè, цивилизациска конотација и ги опфаќал пределите кои биле дел
од хеленското културно влијание, пред сè во источниот Медитеран,
додека идејата за Европа била пред сè географска“.62 Хеленскиот
Запад, сè до освојувањето на овие територии од страна на Рим, во
најголем дел се поклопува со денешниот Исток. „Како и Хелените
претходно, и Римјаните немале силно чувство на европски идентитет
со оглед дека империјата била распространета на скоро целокупниот
тогашен orbis terrarum, иако интегрирајќи ја хеленската култура во
својата, ја прошириле идејата за Европа и Запад на целиот јужен дел
од денешна Европа.“63 Може да се нотира дека во антиката поимот
Европа бил пред сè регион, а не континент во геополитичка смисла.
За Римската Империја Европа не бил ниту културен модел ниту пак
претставувал културно единство, со оглед дека поголем дел од Европа
ја населувале варвари.
Античката идеја за Европа не го претставувала западниот
континент, туку повеќе го посочувала недоволно дефинираниот
Запад или земјата на зајдисонцето. Но, ниту поврзаноста на Европа и
Запад не асоцирале на некаква идеја за унификација, бидејќи „додека
поимот Европа постоел, поимот Европејци со кој би се потенцирала
некаква политичка, па дури и културна припадност, многу ретко
или воопшто не се користел.“64 Ова сугерира дека концептот за
Европа била најмногу географска идеја и сè уште немала развиена
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- Владимир Божиновски културна компонента, а уште помалку може да се говори за некаков
политички идентитет. Идејата за европеизација на Европа била сè
уште непознаница. „Во антиката етнокултурализмот бил фокусиран
на други референтни вредности како хеленизам, Рим, а дури подоцна
и Christendom“.65
1.5. ЕВРОПА И БИБЛИЈАТА
„Поимот Европа не се сретнува во Библијата и за апостолите
и патријарсите концептот Европа не постоел. Сепак Европа е
нераскинливо поврзана со христијанството и станува дел од
христијанскиот начин на размислување“.66 „Во неговите корени,
христијанството не е европска религија. Како и јудаизмот и исламот
со кои е поврзано, христијанството доаѓа од западна Азија. За
христијанските проповедници чија цел е ширење на верата, односно
придобивање на што поголем број следбеници, Европа не претставува
врвен приоритет во следните неколку века.“67 Сепак христијанството
го започнува својот подем, неколку децении по смртта на неговиот
главен апостол, Исус од Назарет. „Фактот дека христијанството ќе
стане официјална религија на Римската Империја за неколку века од
неговото појавување, никој не можел да го предвиди.“68
Како што е случај со многу други религии, христијанството
ја формира својата догма, надоградувајќи ја од претходните
учења и религии, пред сè од јудаизмот. Основата за интегрирање
на старогрчкиот мит за Европа во христијанското учење ја дава
најистакнатиот римски историчар со јудејско потекло, Јосиф Флавиј,
кој живеел во првиот век од новата ера. Во неговото најистакнато
дело Историја на Евреите, Флавиј се „обидел да ја покаже древноста
и величината на еврејскиот народ во свет, воено доминиран од
Римјаните, а културно од Грците.“69
Во својата Историја, Флавиј следејќи ги старозаветните
митови, се обидел да ги инкорпорира во грчко-римските погледи
на светот и историјата. „Флавиј е првиот кој го интерперетира
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство преданието за потомството на библискиот Ное кое ја населило земјата
по големиот потоп, користејќи ги старогрчките географски поими,
меѓу кои и имињата на континентите.“ 70 Според Флавиј, потомците
на синовите на Ное Сим (или Шем), Хам (или Ханан) и Јафет ги
населиле пределите на тогашната екумена кои се поклопуваат со
хеленистичката трипартитна поделба на светот. Имено, „иако нема
прецизна поделба на континентите меѓу трите сина на Ное, генерално
земено потомството на Сим ја населило Азија, на Ханан, Африка и на
Јафет, Европа.“71
Неколку века подоцна, записите на Флавиј се искористени од
страна на христијанските теолози во толкувањето на светото писмо.
Според свети Амброзиј, децата на Сим се добри, на Хам лоши, додека
на Јафет се безразлични, односно многубожечки кои мислат само на
добрата од овој свет, но со забелешка дека се кадарни да се покрстат.“72
Свети Јероним, ги надоградува толкувањата со тврдењето дека
„потомците на Јафет (христијаните) го имаат монополот врз науката
и образованието, коешто го презеле од Евреите.“(стр.13) Традициите
од доцната антика, како хеленистичките, така и јудео-христијанските
се сумирани во Етимологиите на Исидор од Севилја, кон средината на
седмиот век. Меѓу другото, во библиската интерпретација на сторијата
за синовите на Ное каде потомците на Јафет ќе се множат повеќе
од оние на Сим, тој вели дека „множењето всушност претставува
зголемување на бројот на верниците во Исус и победа врз потомците
на Сим.“ Ова тврдење кое било популарно за време на крстоносните
војни, било протолкувано како пророштво за победа на христијаните
(Европа) врз муслиманите (Азија). 73
Христијанските теолози создале основа за европскиот идеал,
кој подоцна кулминирал во средниот век преку поимот Европа кој
станал синоним за цивилизацијата на западното христијанство.“74
„Со христијанските толкувања на поделбата на континентите
емоционалниот набој за припадност полека расте кај Европјаните“75
, односно за прв пат континентот Европа претставува повеќе од
географски топоним.
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- Владимир Божиновски 1.6. ЕВРОПА ВО АНТИКАТА
Во доцната антика споменувањето на Европа е пред сè во
географска конотација. „Идејата за Европа е географска и сè уште не
е значајна културна идеја, а уште помалку поимот креира политички
идентитет. Идејата за европски идентитет сè уште не била осмислена.
Етно-културата генерално била фокусирана на други референтни
точки како хеленизам, Рим или подоцна христијанската црква.“76
Во времето на pax romana, или римскиот мир период кој
опфаќа два века од постоењето на Римската Империја, Римјаните
повеќе не биле преокупирани со освојување на нови територии, туку
со зацврстување на владеењето на Рим во рамките на границите на
империјата. Една од причините за промовирање на pax romana е што
Рим веќе го освоил скоро целиот (во тоа време) познат свет, додека
другата причина може да се побара во потребата од зацврстување
на власта и пред сè интеграција на многуте провинции кои биле
населени со различни народи кои често немале ништо заедничко
едни со други. Преку интеграцијата требало да се зацврсти довербата
во римската власт, како и да се обезбеди лојалност, што било
поттикнувано и со олеснување на условите за добивање на римското
граѓанство, како и со промовирање на повеќе императори кои не биле
Римјани, туку доаѓале од некоја од провинциите на империјата. Со
оглед на временскиот период од близу два века, интеграцијата се
интензивира и припадниците на различни етноси почнуваат да делат
заеднички вредности кои се манифестираат преку културата, но и
преку чувството на заедничка припадност. Преку ова интегрирање,
меѓу другите и европските провинции на империјата достигнуваат
степен на интеграција кој претходно или бил многу слаб или воопшто
не постоел.
Со конечната поделба на империјата во 395 година и особено
по пропаста на Западното Римско Царство еден век подоцна,
интеграцијата е нарушена и двата дела на империјата започнуваат
да се оддалечуваат. Источниот дел на Римската Империја, која
подоцна се преименува во Византија, потпаѓа под силно влијание
на хеленистичката култура, што се манифестира и преку прифаќање
на грчкиот јазик како официјален, место дотогашниот латински, кој
преку христијанската црква доминира на просторот на некогашното
Западно Царство. „Поимот Европа се користи сè повеќе за
76
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство дефинирање на некогашниот западен дел од Римското Царство,
додека идејата за империјата станува карактеристика на источниот
дел, односно Византија. На тој начин, поимите Исток и Запад,
добиваат ново значење и стануваат синоним за источниот и западниот
дел од Римската Империја. Додека источниот дел се повикувал
на традицијата на империјалниот Рим, идентитетот на западниот
започнува да се поврзува со римокатоличката црква. Полека Европа
и Запад стануваат синоними за Christendom.“77
Во тоа време, Европа не претставува посебен ентитет кон
која жителите се повеќе или помалку посветени. „Никој кој живее
во Европа во тоа време не се дефинира себеси како Европеец.“78
Римските сколари преферираат да ја поддржат идејата за Рим, како
центар на светот, односно orbis terrarium. За нив поимот Европа има
митолошки контекст, иако уште од времето на Херодот започнува да
добива географско значење и да ги дефинира своите граници, кои за
волја на вистината се доста променливи и понекогаш конфузни. Со
појавата на христијанството, поделбата на континентите се поврзува
со записите од Стариот Завет, преку приказната за синовите на
Ное. Преку христијанската идеја за Европа, „се направила поделба
на паганскиот свет на континенти и се зајакнало видувањето на
христијанска Европа како супериорна во споредба со другите
континенти.“79
Сепак Пагден потсетува дека „грабнатата Азијка ѝ го дава
името на Европа, бегалците од Азија (според легендите преживеаните
од Троја го основаат Рим) ѝ го даваат политичкиот и културниот
идентитет и азискиот пророк (Исус од Назарет) ѝ ја дава на Европа
нејзината религија. Како што резимира подоцна Хегел, Европа е
центарот и крајот на цивилизацијата, но таа започнува во Азија.“80
Поради тоа, доколку Европа треба да се стекне со идентитет, секогаш
останува фактот дека корените на Европа се неевропски и позначајно,
никој не може со сигурност да тврди каде Европа завршува, а Азија
започнува.“81 Дефиницијата на Европа, поради тоа треба да се бара
преку потенцирање на цивилизациските аспекти кои ги поврзуваат
нејзините народи. Сепак и овој начин е проблематичен бидејќи не
77
78
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- Владимир Божиновски постои унифицирана европска цивилизација која би го опфатила
целиот континент. Поради тоа некои автори како Покок сметаат дека
„она што сега го знаеме како Европа, претставува цивилизација која е
лоцирана повеќе северно од Алпите отколку на Медитеранот, креирана
од најзападните римски провинции по пропаста на империјата.“82
Постојат неколку причини врз кои се базираат овие тврдења.
По пропаста на западниот дел на Римската Империја, интегративниот
елемент кој ги држи заедно европските западни провинции како дел од
римската цивилизација, исчезнува. Единствен начин за интеграција на
новите држави кои настануваат на тлото на поранешните провинции,
претставува црквата, односно христијанството. Ова придонесува за
културен и политички развој кој ќе биде поразличен од источното
царство, односно Византија. Навлегувањето на арапските освојувачи
во римската Азија и римската Африка, од Египет до Шпанија доведува
до „уништување на медитеранското културно единство кое никогаш
подоцна нема целосно да се обнови.“83 Со крајот на антиката,
припадноста кон Римската Империја, освен во Византија, повеќе
не постои. Во Азија и Африка, владеат Арапите, додека во западна
Европа, културниот идентитет се воспоставува преку развојот на
католицизмот. На овој начин Европа е поделена на два дела.
Со потпаѓањето на Византија под Отоманското Царство,
Москва се прогласува за нејзин наследник, односно трет Рим. Тоа
придонело, концептот на Европа да биде присвоен и исклучив, и преку
него да се дефинираат поранешните западни римски провинции, а
подоцна и останатите земји од доменот на западната црква. Според
Покок, „историскиот и географскиот концепт на Европа, емигрирал на
запад, каде под историјата на Европа се мисли историја на политичка
и религиозна култура и развој на специфична и карактеристична
цивилизација која се издигнала на крајниот запад на поранешните
римски провинции. Според него, земјите на кои поимот првично се
однесувал, Тракија, Македонија и Илирија, односно подоцнежните
византиски европски теми или провинции, во умовите на луѓето од
запад се само маргинално европски, бидејќи тоа се земји со друга
историја и чии проблеми не се наша работа.“84
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Слично како Покок, Де Ружмон, раѓањето на историска и
политичка Европа го гледа во обединувањето на западните феудални
кралства во борба против арапските завојувачи. Имено, раѓањето
на модерниот поим за Европа, тој го лоцира во продолжението
на хрониката на Исидор од Севилја, односно во Мозарапската
хроника од 754 година. Во неа се опишува битката кај Поатје, каде
здружените војски на Карло Мартел ги победуваат Арабјаните
во 732 година. „Битката траела седум дни и Европејците кои биле
војници од различни подрачја, од Аквитанија до Германија, влегле
во непријателскиот камп.“85 Преку овој запис, изразот Европјани
означува „континентална заедница обединета со иста судбинаодбрана од заедничкиот непријател и составена од народите кои
живеат северно од Пиринеите и Алпите.“86 Според него, битката
кај Поатје е решавачки датум. „Тука, бранителите на континентот од
арапскиот продор се опишани не како бранители на некаква митска
Романија, ни општо на запад, ни на папството, ни на нивната нација
или татковина, туку како членови на исто семејство на народи.“
87
Доколку се набљудува од политичко-историски аспект, кај оваа
битка е круцијален успехот да се запре понатамошниот арапски
и муслимански продор кон христијанските европски доминиони
бидејќи би постоела сосема поинаква перцепција за след на настаните
при историски околности со поинаква констелација на сили, доколку
војските на Мартел изгубеле. Од аспект на процесот на конструкција
на европската идеја многу е поважна е симболиката која произлегува
од оваа битка, односно „појавата на заеднички идентитет кај западноевропските христијани кој е поттикнат од конфликтот, како и најавата
за формирање на Европа како прото-културна идеја.“ 88
Концептот на Европа во антиката е често многу флексибилен
и непостојан. Првобитно тој се користел за одвојување на хелените
од варварите од север, односно Тракијците, Илирите и Македонците.
Потоа за одвојување на хеленската цивилизација од персиската, каде
поимот добива позитивна конотација иако во основа е географски
и ги дели земјите од западната и источната страна на Босфорот. Во
времето на доминацијата на Рим, овој поим се проширува и за прв
пат се користи и за означување на римските провинции западно и
северно од Алпите. Подоцна поимот сè повеќе емигрира на запад.
85
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- Владимир Божиновски Имено со пропаста на Западното Римско Царство, тој се користи како
замена за означување на поранешните провинции од северната страна
на Медитеранот, иако не исклучиво за нив, бидејќи се аплицира и
во Византија, каде постојат европски теми односно провинции
во делот на Византија западно од Босфор. Сепак, во Византија не
постои европска припадност, туку поимот е исклучиво географски.
Во западниот дел на поранешното Римско Царство, изразот Европа
полека започнува да добива културен и политички идентитет. По
пропаста на Византија, Европа започнува да се користи исклучиво
за означување на географска и културна припадност на поранешните
западни провинции. Во меѓувреме ексклузивноста на поимот се
проширува и на земјите кои никогаш не биле дел од империјата, но го
прифатиле западното христијанство. Со тоа Европа нераскинливо се
поврзува со католичката религија и станува синоним за Christianitas,
односно земјата на христијаните.
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство -

II ПОГЛАВЈЕ
2.
2.1.

ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ ВО СРЕДНИОТ ВЕК
ХРИСТИЈАНСКИОТ КОНЦЕПТ НА ЕВРОПА
„Како што Бог, креаторот на универзумот,
создаде две небески светлини, позначајната
да владее со денот, а послабата со ноќта,
тој креираше два авторитети да владеат со
универзалната црква, ... едниот со поголем
дигнитет да управува со дневната светлина
која го претставува бесмртниот дух на луѓето,
а другиот со ноќната односно смртната
форма на нивните тела, претставени преку
авторитетите на Папата и императорот. И како
што месечината ја добива својата светлина од
сонцето и е инфериорна во однос на него...
така и моќта на императорот го добива своето
уважување и дигнитет од Папата и неговиот
авторитет.“ Инокентиј III 89

Од аспект на поимно определување на сè она што во
подоцнежните периоди ќе биде перцепирано како Европа, придонесот
на античките мислители е несомнено значаен, но за некои идеи и
размислувања кои ќе одат во правец на обединување на континентот
не можеме да говориме, со оглед дека и дефинициите за самиот
поим биле недоволно јасни и прецизни. Сепак, во ерата на подемот
на Римската Империја, голем дел од континентот бил обединет во
Spielvogel, Jackson J. “Western Civilization” Belmont: Thomson Wadsworth, 2009,
стр.287
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- Владимир Божиновски единствено политичко уредување под патронот на Рим, кое придонело
и за воспоставување на силни економски и културни врски меѓу
европските провинции на Римското Царство.
Кон средината на четвртиот и особено во петтиот век,
стагнацијата на Рим е сè поизразена. „Како што се распаѓало ткивото
на римската хегемонија така завршувала ерата на медитеранската
империја. По римските патишта во четвртиот век многу ретко марширале римските војници, трговците и морепловците имале малку
работа. Империјата била поделена на два дела и на повеќе области со
цел да се создаде ефикасна администрација, но тоа само придонело
за поголема социјална и економска независност на провинциите
од метрополата. Навлегувањето на варварите само ја забрзало пропаста.“90
Со падот на Западното Римско Царство се создава своевиден
политички и административен хаос, од кој произлегуваат повеќе
држави воспоставени од варварските племиња, кои го освоиле
западниот дел од империјата. Овие држави опстојуваат како посебни
политички ентитети, изолирани една од друга, со што прекинуваат
да функционираат заедничките политички и економски институции,
воспоставени од Рим. На исток, иако Римската Империја преживеала,
„издигнувањето на исламот и миграциите на Словените на Балканот,
ги прекинале поморските и копнените врски меѓу Константинопол и
новите држави настанати на териториите на поранешното Западно
Царство. На тој начин, варварите од западна Европа биле изолирани
од центрите на цивилизација на Истокот.“91 Накратко, нестабилноста
и рушењето на политичкиот поредок на Западот како и губењето
на врските со Истокот го карактеризираат почетокот на еден од
најзначајните и најтурбулентни периоди во историјата на Европа,
познат како ерата на средниот век.
Една од главните карактеристики на средниот век, претставуваат многубројните политиколошки дискурси како и практични
обиди за реставрација на римскиот поредок, односно за обединување
на европските држави, во некаква нова империја или пак создавање
на држава базирана на концептите на федерација или конфедерација.
Со тоа би се избегнале бесконечните меѓусебни војни или полесно
би се совладале надворешните непријатели. Со цел да се оствари
оваа идеја, потребен бил силен симбол кој ќе го потенцира заед90
91
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство ништвото на Европејците. Овој елемент на припадност кој би бил
заеднички за сите или барем за повеќето европски држави, најчесто
била религијата, поточно христијанството кое ја поврзувало Римската Империја како синоним за моќ и заедништво, со новите
држави изградени на остатоците на империјата, кои ја прифатиле
христијанската вера и црквата како моќен сојузник. Новиот поим кој
започнува да се користи како синоним за Европа и кој го потенцира
нејзиниот христијанскиот карактер претставува Christendom. Orbis
terrarium или светот како што го нарекувале Рим, Папата Лав Велики
во петтиот век го преименува во orbis Christianus или Christendom.92
Христијанството претставува и основа на теоретските проекти за
обединување на Европа во средниот век, заедно со космополитизмот
и интернационализмот кои се промовираат преку библиските учења,
но и симбол во практичните обиди за обединување на Европа како
светото Римско Царство на Карло Велики-Charlemagne или подоцна
Крстоносните војни.
Во ова поглавје, преку анализа на концептите како orbis
Christianus и интернационализам или проектите како светото Римско
Царство на Charlemagne, заедно со споредбата на теоретските проекти
на средновековните сколари, ќе се направи обид за перцепција и
вреднување на идејата за Европа, односно на проектите за интеграција,
како почеток и основа на подоцнежните теории за обединување.
2.2.

MEDIUM AEVUM (епохата помеѓу)

„Постои некаква атмосфера на застојаност и неподвижност
при многу описи и објаснувања на средновековниот свет. Таа
импресија е креирана за нагласување и истакнување на спориот
технолошки напредок, затворениот карактер на феудалното општество
и фиксираните теолошки перцепции за човековиот живот.“93 Основни
симболи при стереотипното поимање на средниот век се витезите,
закрепостените селани кои му служат на феудалниот господар и
монасите кои се молат. Според Дејвис тие се создадени со цел да
се претстави физичката неподвижност, социјалната неподвижност,
интелектуалната неподвижност. Формулацијата среден век како поим
во периодизацијата на овој дел од европската историја, денеска е
широко прифатена, иако често овој термин се користи за да се опише
92
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- Владимир Божиновски како ера на опаѓање на политичката мисла и севкупните цивилизациски
остварувања. Шпенглер (Oswald Spengler) вели дека терминот среден
век е „кованица од седумнаесеттиот век, во негативна конотација,
со цел да се дефинира секој настан кој не може да се класифицира
во една од останатите историски епохи од прифатената трипартитна
поделба на историјата, односно антика-среден век-модернизам.“94
Потеклото на средниот век, сепак може да се детектира и во
латинскиот мedium аevum, кој го користеле посветените христијани
со цел да го одбележат периодот на очекување на повторното доаѓање
на спасителот, односно периодот каде „според перцепцијата на
христијаните тие живеат во временски интервал кој е во средината,
односно помеѓу првото и второто доаѓање на Исус од Назарет.“95
Многу подоцна овој поим започнал почесто да се употребува, но
во различна конотација. Имено, во ренесансата, учените луѓе од
петнаесеттиот век започнале да говорат за средниот век, како „период
помеѓу пропаѓањето на античкиот свет и ревитализација на античката
култура во периодот во кој живееле.“96 На овој начин, овој период се
вметнува по завршувањето на антиката или класичната ера и пред
почетокот на она што подоцна го познаваме како ренесанса и епохата
на модернизмот во историјата на Европа.
Перцепцијата за стереотипното поимање на средниот век,
како период на неподвижност или како темен век започнала со
ренесансата, каде што е воочливо чувството на ослободување од
стегите на христијанската догма. „Во периодот на просветителство,
античкиот свет бил перцепиран како период на развој на цивилизаците,
додека средниот век како назадување кон ваварство, парохијалност и
религиозна догма.“97 На овој начин меѓупериодот станал синоним за
назадување на човековата мисла и воопшто на квалитетот на животот.
„Постои искушение да се испушти средниот век од истражувањата и
да се скокне од антиката во модернизмот во правец на проучување
на историјата на политичката мисла, следејќи ги погрешните
претпоставки дека европскиот политички дискурс и практики малку
му должат на средниот век.“98
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Сепак, некои сколари не се согласуваат со овој заклучок и
постојат аргументи дека овој период дал значајни мислители кои
придонеле многу за европската политичка мисла и коишто развиле
голем број на „нови теории, вклучувајќи ја и теоријата за европска
интеграција.“99 Понатаму тие се однесуваат и на тоа дека: „ му
должиме на средниот век скоро сè и не само неговите особени начини
на реконструкција и пренесување на античките теории на политичката
мисла. Средниот век формирал своја сопствена агенда и колекција
на различни политички дискурси коишто ќе бидат апсорбирани,
трансформирани или побивани сè до почетокот на модерниот
период.“100 Во перцепцијата на средновековните теории за Европа
и различните начини на создавање конекции и поврзувања помеѓу
државите, како наследство на идните генерации сколари, некои
теоретичари одат и подалеку: „најважно, западна Европа изобилува
со средновековни теории за креирање на институции коишто никогаш
не би се развиле ниту во Античка Грција, ниту во Рим.“101
Како дефиниција на почетокот и крајот на периодот на
средниот век, вообичаено се земаат значајни дати од доцната антика
како почеток и од предренесансниот период како крај на ерата на
средниот век. Сепак не можеме да говориме за точна универзална
временска рамка која е прифатена од сите и „која би го одбележала
крајот на античкиот свет и почетокот на модерниот век. Почетокот на
средниот век се фиксира на повеќе значајни случувања, почнувајќи
од конверзијата на императорот Константин, па натаму, додека за
крајот се посочувани повеќе датуми како 1453, 1493 или 1517. Оние
кои го земаат крајот на феудализмот како финале на овој период, дури
сметаат дека средниот век завршува со Октомвриската Револуција во
1917.“102 Можеби најприкладно би било да се примени заклучокот
на Роберт Фосиер со цел да се определи почетокот на средниот век,
бидејќи според него „средниот век е природно продолжение на
антиката. Во средината на четвртиот век, меѓу 330 и 360, тој период
сè уште не започнал, но по 460 година, тој со сигурност пристигнал.“
103
Затоа како најприфатлива временска рамка во која би се вметнал
периодот на средниот век можеби е годината на конечниот крај
на Западното Римско Царство, односно 476 година како почеток и
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- Владимир Божиновски 1453 година, односно освојувањето на престолнината на Византија,
Константинопол, од страна на османлиите, како крај на средниот
век.
Ерата на средниот век е главно поделена на три периоди
(ран, развиен и доцен среден век), кои одбележуваат еден милениум
од европската историја. Раниот среден век го опфаќа периодот на
прогресивно разединување на некогашните римски провинции и
згаснување на остатоците од римската цивилизација кое се случувало
од петтиот до единаесеттиот век, потоа развиениот среден век кој
започнува со т.н. средновековна ренесанса од 12 до 14 век и доцен
среден век кој завршува со започнувањето на периодот на хуманизам
и ренесанса во втората половина од петнаесеттиот век. Сепак оваа
категоризацијата многу повеќе се однесува на западна католичка
Европа, отколку на нејзиниот источен и пред сè југоисточен дел, со
оглед дека оваа периодизација „е малку поврзана со Истокот каде
Римската Империја опстанала до 1453 година и каде не може да
говориме за ренесанса од западен тип.“104
2.3.

СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО

По распадот на Рим, на територијата на Западното Царство
постојат неколку држави формирани од германските племиња кои
се населиле во европските провинции на поранешната империја,
како Визиготите во Шпанија, Ломбардите во северна Италија и
Англосаксонците во Англија. Наредните неколку века, исполнети со
меѓусебни битки за превласт, го издигнуваат кралството на Франките
како најмоќна од државите во западна Европа.105 Крајот на осмиот
и почетокот на деветтиот век е означен со ширењето на кралството
на Франките на чело со Карло. Тој станува наследник во 768 година
и единствен владетел во 771 година106 и набргу потоа започнува
Davies Norman, 1996, стр.292
Во почетокот на осмиот век, со слабеењето на моќта на династијата на Меровинзите
како владетели на Франките, регионалните лидери гледаат шанса за приграбување на
моќта и одвојување на своите поседи. Во обид да ја задржат власта, Меровинзите го
бираат најмоќниот од аристократите да биде „бранител на кралството“, кој стануваат
владетел во сенка со титулата princeps Francorum. Во обид да се легитимира нивната
власт, Пипин III, синот на победникот од Поатје, Карло Мартел, го прашува папата
Закарија „кој треба да биде крал на Франција, оној кој ја поседува моќта или оној
кој ја нема?“ По добивањето на потврден одговор дека моќта е пресудна, Пипин се
крунисува за крал и со тоа става крај на династијата на Меровинзите и ја започнува
новата династија на Каролинзите.
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство да ја шири државата. За време на неговото владеење Франкската
држава го зазема најголемиот дел од континентална западна Европа,
границите на неговото царство се протегаат на запад до Пиринеите
и Атлантикот, на исток до Дунав, на север до Холандија и на југ до
Неапол и Прованса.
Една од најзначајните карактеристики на владеењето на Карло
претставува алијансата меѓу државата на Франките и католичката
црква. На Божиќ 800 година Карло е крунисан од Папата во Рим
со староримскиот империјален епитет Magnus како афирмативно
поврзување на староримската империјална традиција преку
католичката црква за да се легитимира постоењето на христијански
император на западот. Со цел да се создаде нормативна рамка и преку
рационална аргументација да се потврди и одбрани одлуката на
католичката црква, бил креиран концептот на translatio imperii, односно
трансфер на империјата. Во суштина самиот концепт претставува
пренесување на моќта и пред сè знаењето од старата Римска Империја
како историски циклус кој се повторува, со оглед дека претходно
такви трансфери се случиле од Месопотамија и Египет преку античка
Грција до самиот Рим. „Пренесувањето на моќта или translatio imperii бил пред сè пренос на знаење и култура, translatio studii. Оваа
симплифицирана теза во суштина не можела да создаде историски
преседан кој ќе им даде сосема нов тек на политичките односи.“ 107
Тоа било сторено со апострофирање на делот од тезата, според кој од
историски аспект трансферот се случува при заокружување на една
епоха, при што знаењето и културата на постарата цивилизација се
пренесува на сукцесивната која ја започнува новата епоха и со тоа
и се дава ексклузивитет во овој случај на католичка Европа, со што
се отфрлаат другите паралелни цивилизации како византиската или
арапската кои суштествуваат во истиот временски циклус.
Со неговото толкување како трансфер на моќта овој концепт
бил пред сè искористен како политички инструмент преку кој ќе
се објасни пренесувањето или трансферот на власта. Од погоре
кажаното може да се детектира дека основна причина за креирање
на политички односи базирани на употребата на translatio imperii
во средновековната политичка комуникација била неопходноста
од авторизирање на власта на Карло и нејзина промоција, како
секуларен
два сина, Карло и Карломан. Со смртта на Карломан, Карло останува единствен
наследник на тронот на Франките
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- Владимир Божиновски трансфер на титулата римски император со што би се обезбедил
континуитет на империјата, што било формално реализирано
со неговото крунисување во Рим. Трансферот на власта ѝ
бил многу повеќе неопходен на римската црква со оглед дека
легитимен наследник на старата империја била Византија која
имала континуитет на власта со поранешното источно царство, а
поглавар на единствената христијанска црква бил патријархот во
Константинопол. Со оглед дека и пред шизмата од 1054 година и
формалната поделба на црквата на западна со центар во Рим и источна
во Константинопол, несогласувањата меѓу црквите биле длабоки и
без можност за компромис кој би довел до помирување, католичката
црква преку translatio imperii се декларирала како наследник и
единствен намесник на тронот на Свети Петар и преку тоа обезбедила
неприкосновеност при носење на религиозните одлуки, како духовен
лидер на западните христијани. „Со фалсификување на донацијата
на Константин, документ кој тврдел дека римскиот епископ е лидер
на христијанската црква, Папата бил претставен како единствен
легитимен чувар на империјалниот трон и само тој имал политичка
моќ и авторитет да го одреди најсилниот заштитник на црквата како
христијански император, во тој момент Карло Велики, кој преку
translatio imperii го добил статусот на лидер на Западното Римско
Царство.“ 108
Покрај креирање на концептот translatio imperii кој обезбедувал
политички легитимитет за власт во цела западна Европа како право
кое произлегува од пренесување на идентитетот и територијалниот
интегритет од западната Римската Империја на светото Римско
Царство како ентитет кој е негов наследник, кон зацврстувањето на
единството во католичка Европа, придонел и развојот на универзален
правен поредок кој основниот правен извор го пронаоѓа во римското
право. Имено, користењето на правните нормативи особено по
контроверзата со инвеститурите и развојот на правото како академска
дисциплина, придонеле за создавање на заеднички европски правен
систем со користење на римското право како универзална легална
рамка апликативна во цела католичка Европа. Преку трансформација
и прилагодување на римското право, староримската идеја за
универзалност се промовирала во средновековна христијанска
универзалност. „Со трансферот на титулата император од римските
цезари на средновековните владетели била пренесена и идејата
http://www.jstor.org/stable/3329787 Huglin, Thomas O. “The Idea of Empire: Conditions for Integration and Disintegration in Europe” Publius, Vol. 12, No. 3, 1982, стр. 19
- 46 108

- Идејата за европа, идентитет и христијанство за универзална апликативност на римското право, неговите административни норми и легитимитетот на власта кој произлегувал од
самото право, со цел да биде ius commune или обичајно право за
цела католичка Европа.“ 109 Заедничкиот правен поредок бил еден од
темелите на европското единство во средниот век, потенциран преку
максимата aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna, односно „треба да има еден закон
во една држава или повеќе закони во многу држави.“ Владеењето на
Карло Велики има повеќе аспекти кои се значајни за идниот проект
на обединета Европа. „Во обид да воспостави функционална власт
во царството во која секоја област и територија има свои обичаи и
закони, Карло донесува правила (capitularies) кои важат на целата
територија од неговата држава и со тоа прави обид да го унифицира
законодавството и правниот систем, воспоставува судови во кои судат
аристократи кои пак во својата работа се надгледувани од свештеници
и воведува единствена валута.“110 Новата секуларна унија на западните
христијани креирана за прв пат во историјата ја истакнала потребата
од пронаоѓање име со коешто би се идентификувале и преку кое ќе
се направи дистинкција помеѓу светот во кој доминира Карло и orbis
christianum во целина, или пак од паганскиот свет или Византија, а
тоа име е Европа, термин од антиката, кој повторно започнува да се
употребува во кралството на Карло Велики. Во аналите на Фулда е
запишано: „Европа каде што Карло е владетел или Europa vel Regnum Karoli, е единственото христијанско царство изградено надвор
од Рим, автономна реалност со духовни доблести.“ 111
Иако преку крунисувањето на Карло од страна на Папата
се промовира единство на световното и духовното, заедничката
власт на Папата и императорот била идеал, додека во стварноста
основна интеракција меѓу нив била борбата за превласт. „Од самото
крунисување на Карло произлегуваат два идеолошки концепти за
поделба на власта кои ќе се борат за превласт низ целиот среден век.
Првиот е секуларен, со цел да се легитимира тенденцијата на кралот
на Франките како единствен владетел на христијанската империја
чија задача е да го брани христијанството, додека папата треба да
помогне само со молитви за победа, со оглед дека од дворот на кралот
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110
Le Goff Jacques , “The birth of Europe”, Oxford: Blackwell publishing ltd., 2005,
стр.33
111
де Ружмон, Дени 1997 стр. 59
- 47 109

- Владимир Божиновски на Франките, на папата се гледало само како на религиозен лидер.
Во вториот, духовен концепт за владеењето, според мислењето на
теолозите, империјата и папството произлегуваат од свети Петар
и според тоа духовната власт има супремација над световната.“112
Подоцнежните хиерократски мислители, пред сè Августин од Анкона
(Augustinus Triumphus) и Пелагиј (Alvarus Pelagius) ја надоградуваат
оваа теоретска рамка со концептот на potestas duplex, каде не постојат
две власти, туку само два аспекта на една иста власт, како што постојат
две страни од единственото општество односно unum corpus Ecclesiae. „Спиритуалната и темпоралната власт претставуваат поими со
кои само се одредува јурисдикција на клерот или благородниците кон
одредена материја и во одредени области, а која е дадена од Папата во
кој е концентрирана целокупната моќ на одлучување.“ 113
Со оглед на неспорната доминација на религијата во
целокупниот општествен живот претставувањето на средновековното
општество како единствена христијанска политичка заедница (Christian polity) според Вилкс би била попрецизна дефиниција, отколку
современите толкувања кои се обидуваат остро да го сегментираат тоа
општество на црква и држава, бидејќи од една страна „не е возможно
да се создаде перцепција за црквата само како духовна корпорација,
дистинктивна од политичката организација,“114 а од друга страна,
начелно и самата држава, барем теоретски, се стремела да стане
интегрален дел од универзалната еcclesia (црква) како единствена
перфектна заедница предодредена од Бог во која би бил обединет
целиот христијански свет, односно во тоа време Европа.
Интересот на католичката црква за државата на Карло е
многустран и може да се набљудува од повеќе аспекти, од кои
доминантен е фактот што неговото кралство било првата поголема
интегрирана држава на територијата на западна Европа по распадот
на Западното Римско Царство. „Крунисувањето на Карло Велики
претставува обид на црквата да ја оживее идејата за Западното Римско
Царство“.115 За црквата е од големо значење да се постигне политичка
унификација на Европа како што постои духовното единство
симболизирано во христијанството кое пак е персонифицирано преку
Fossier Robert , 2000, стр.389
Wilks, Michael “The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages” Cambridge:
Cambridge University Press, 2008, стр. 65
114
Ibid, стр, 30
115
Heater Derek “The idea of European unity” Leicester: Leicester university press, 1992,
стр.2
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Папата како негов духовен лидер. Доколку се спореди светото Римско
Царство на Карло со делата на свети Августин, кој во времето на Карло
Велики претставува врховен научен и духовен авторитет, неизбежна
е паралелата меѓу империјата на Карло и идеалот за кој се залага
Августин, односно обединета христијанска заедница, иако Карло
притоа не се сметал себеси едноставно како владетел на земската
држава односно Civitas terrena. Тој целел кон „кралството во кое Исус
е крал и каде вистинскиот бог е обожуван, заедница инспирирана од
вистинското почитување на правдата, вклучувајќи ги сите теолошки
импликации на свети Августин. Кралството на Карло Велики требало
да биде христијанска империја, божјата држава или Civitas Dei на
земјата, католичка заедница со две власти, духовна и световна на сите
нивоа на владеење, Omnium Christianorum una respublica est.“116
Легитимитетот на постоењето на само еден владетел на целата
христијанска заедница и подоцна се црпи од делото на Августин.
Во тринаесеттиот век кога светото Римско Царство повеќе е идеал
отколку стварност, Енгелберт од Едмон, толкувајќи ја За државата
божја смета дека може да постои само една и единствена заедница на
христијаните и затоа „неопходно е да има само еден крал и принц на
таа заедница чија главна задача ќе биде да ја шири и брани таа вера
и луѓето кои ѝ припаѓаат.“117 Според ова толкување Енгелберт смета
дека надвор од границите на католичкото христијанство немало и
не може да постои вистинска империја, иако подоцна во периодот
на исчезнување на авторитетот на императорот на светото Римско
Царство, некои мислители ја истакнуваат вредноста која Августин
во За државата божја им ја дава на помалите држави, алудирајќи на
посебноста на европските христијански држави и оспорувајќи го
легитимитетот на владеење на императорот кој неговите поддржувачи
главно го црпат токму од делото на Августин.
Единството на царството на Карло Велики е краткотрајно,
односно неговата империја ослабнува многу бргу по неговата смрт
во 814 год.118 Од една страна, унификацијата на голем дел од западна
Европа постигнато преку освојувањата на Карло има големо значење
Figgis, John Neville “Тhe political aspects of s. Augustine’s ‘city of god’”, Charleston:
Forgotten books publishing, 2007 стр. 65
117
Ibid, стр. 66
118
Во следните векови еден од неговите наследници сè уште го носел титуларот
император на светото Римско Царство коешто завршува со владеењето на последниот
од неговата династија, Хенри II. Називот „свет римски император“ продолжува да се
користи и покрај крајот на династијата на Карло Велики сè до 1806 година.
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- Владимир Божиновски како прв обид за реставрација на единствена држава на тие простори
по пропаста на Рим неколку векови претходно, како и придонесот
во насока на создавање атмосфера на припадност и единство меѓу
населението. „Обидот на Франките да постигнат единство до
одреден степен, придонел повеќе сколари да го нарекуваат овој
период раѓањето на Европа или нишка на западната цивилизација со
континуитет до денешни дни.“119 Сепак, од друга страна царството е
причина за чести несогласувања и војни, предизвикани од борбата за
примат врз империјалната круна.
Дефинирањето на секуларната власт од страна на Карло, како
независна од христијанската црква, која треба да ѝ пружи само духовна
поткрепа, а ја започнала битката за супремација во Европа помеѓу
духовното и световното царство, ја уништува хармонијата стекната
за време на Карло Велики. „Империјата и папството во наредните
векови ќе ги исполнат хрониките со нивните битки, отфрлајќи го
терминот Европа во подрачјето на преданијата и на алегоријата или
како тага по големото каролиншко минато.“120 Во единаесеттиот век
моќта на императорите, наследници на Карло, започнала да слабее и
по неколку века станува церемонијална функција каде што називот
император има симболичко значење, иако некои императори се
обидувале преку пропаганда да формираат теоретска конструкција
на широко распространет авторитет преку цела Европа, сметајќи се
себе си како секуларни шампиони на сите христијани. Во борбата
за примат на световниот суверенитет во Европа се вклучуваат и
останатите држави од orbis christianum кои го подразбираат правото на
одлучување како ексклузивитет на нивната државата, преку отфрлање
на правото на Папата и Императорот легитимно да интервенираат
во нивните внатрешни секуларни проблеми. Со ова, краткотрајното
единство на Европа во времето на Карло се распаднало и државите
станале негови наследници, „но тие создале меѓусебни врски кои
не би биле возможни без Империјата, нејзината идеја и традиции,
благодарение на кои Европа ја креирала својата цивилизација.“121
Набљудувано од современа перспектива „може да се
забележи дека постои голема сличност, од географски аспект, помеѓу
државата на Карло и Европските шест од 1951 година“, иако според
Mikkeli Heikki, 1998, стр. 18
де Ружмон Дени,1997,стр.5
121
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Волтер, „светото Римско Царство, ниту било свето, ниту римско,
ниту царство.“ 122„Кралот на Франките е честопати перцепиран како
наследник на римските императори на запад кој го возобновил imperium romanum. Поемите го опишуваат Карло како Rex, pater Europae
(Крал, татко на Европа) или Europae veneranda apex (почитувана
круна на Европа), иако Европа немала голема емотивна конотација,
туку повеќе се користела како церемонијален или поетски израз.“123
Терминот Европа се користи во ерата на Карло Велики од политички
причини за да го истакне единството на неговото кралство. Преку
употреба на овој поим тој ги поврзува христијанството со романтизмот
и на тој начин се создава континуитет на западно-христијанско-римски
традиции. Ле Гоф смета дека „Империјата на Карло Велики, честопати
се нарекува прв значаен обид во создавањето на Европа и за некои таа
претставува прв вистински европски план. Од друга страна тоа е исто
така и прв од многуте неуспешни обиди да се креира Европа од еден
човек или една империја, како проекти кои се спротивни на сè она
што го претставува Европа како поим.“124 Затоа Микели смета дека
е претерано да се смета дека кралството на Карло е почетна точка
на европските интеграции, според него поисправно е на него да се
гледа како на крај на една ера, остаток од античкиот Рим и неговата
цивилизација. Креацијата на единствена држава во времето на Карло
Велики му дава ново значење на самиот поим Европа. За првпат во
историјата тој започнал да добива реална политичка конотација и се
користел како демаркатор за територијата на која било доминантна
католичката религија, a неговата употреба била детерминирана од
средновековната идентификација на западното христијанство со
Romanitas. „Romani биле христијаните кои не се Graeci и нивен лидер
бил Карло чиешто владеење со Европа кореспондирало со владеењето
на византискиот император кај источните христијани.“125
Останува и фактот дека неговиот обид да го прилагоди
традиционалниот начин на владеење и она што се нарекува јавно
добро со христијанското учење, создала круцијален пресврт во
европската историја. „Обновата на Римското Царство на запад
создала идеолошка основа за политички обединета Европа, идеја што
ги инспирирала Европејците до денес. Владеењето на Карло Велики
послужило како стандард за лидерство на кој се угледувале многу
122
123
124
125
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Hay Denys, 1957, стр. 51
- 51 -

- Владимир Божиновски генерации на европски владетели. Неговите религиозни реформи го
зацврстило единството на католичката црква која го стекнува приматот
врз поголемиот дел од Европа.“126 Со поделбата на секуларната
и духовната моќ во Европа, единствената обединувачка сила на
континентот е заедничката религија која секуларните и духовни
водачи во Европа ја користеле во обидите за легитимирање на нивниот
авторитет во владеењето. Политичката идентификација со терминот
Европа како територијално единство, воведен во времето на Карло
Велики, се менува со концептот во кој се истакнува религиозната
припадност, односно Европа станува повторно Orbis christianum.
2.4. ЕВРОПА КАКО CHRISTIANITAS127
Ecclesia односно црква е двозначен поим, бидејќи од една
страна таа претставува корпорација на клерот како институција,
но од друга страна ја симболизира заедницата на правоверните,
односно христијанското општество како универзална детерминанта
за совршена човекова заедница предодредена од Бог, а која луѓето
се стремат да ја постигнат. Самиот поим Christianitas претставува
дериват од поимот Ecclesia со цел да се допрецизираат двата
аспекти на терминот, односно „да се одвои корпоративниот
институционален аспект на црквата од христијанското темпорално
општество дефинирано како заедница на сите христијани,“128
бидејќи Christianitas е сè уште несовршена заедница, еден тип на
христијанска хиерократија, која во соработка и под патронат на
црквата како корпорација се стреми ја оствари целта, односно да
стане дел од Ecclesia. Идејата за Christianitas го „симболизира
единството на спиритуалниот и темпоралниот домен на власта и
како заедничка артикулација која ја покажува нивната еднаквост,“129
Sullivan, Richard E. “Charlemagne”, Britannica Biographies, 2010 стр.10
Поимот Christendom во англискиот (Christianita на италијански и Christenheit на
германски) е стандардизиран и широко прифатен поим во англиската литература
кој вклучува повеќе латински изрази со слично значење како Christianitas, Corpus Christianum, Christianus итн. Со оглед дека во македонскиот би бил преведен
како „христијански доминион, христијански свет, христијанска екумена или
христијанство“ со недоволно конзистентно или изменето значење, во продолжение
ќе се користи латинскиот израз Christianitas како најсоодветен, прифатен меѓудругото
и од Eric Voeglin во неговите „Collected works“Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1956–1987.
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Ladner, Gerhart Burian „Images and ideas in the Middle Ages“Volume 1, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura 1983, стр. 444-445
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство што соодветствува и со дефиницијата на Гиерке (Otto von Gierke):
„Christianitas кој во суштина се поистоветува со
целото човештво е претставен како универзална
заедница создадена од Бог, каде луѓето се
поврзани во единствена корпорација (universitas) на универзалното кралство, кое може да се
нарекува универзална црква (ecclesia universalis), или заедница на човечката раса (respublica
generis humani) како синоними, а за да ја оствари
својата цел потребен му е единствен закон и
единствена власт (unicus principatus).”130
Во ерата на експанзија на Римската Империја, религијата
била составен дел од животот на повеќето римски граѓани, но таа
повеќе се перцепирала како дел од традицијата и обичаите и немала
доминантна улога во општеството. Владеењето со поголемиот дел од
тогашната екумена создавало чувство на сигурност и оптимизам кај
Римјаните и нивната религија била повеќе филозофска и склона кон
претпоставки, отколку доктринарна и догматска. „Ним не им требале
спасители бидејќи тие самите биле претпоставените спасители.“131
Сепак, подоцна, во периодот на деклинација на империјата, во
обидот да се пронајде силна кохезивна сила преку која ќе опстои
многунационалната држава со различни убедувања и вредности,
императорот Константин го устоличува христијанството како
доминантна религија, прифаќајќи ги неговите религиозни догми како
решение за унификација на ослабнатата империја.
Христијанската религија повеќе не била сметана како
секта која ѝ се заканува на империјата и ги поткопува нејзините
темели, туку напротив, станала средство преку кое ќе се зацврсти
единството на државата и затоа била поддржувана и поттикнувана од
римската власт. Соочени со нападите од нехристијанските племиња
кои во петтиот век ја уништуваат Западната Римска Империја и ги
разнишуваат темелите на цивилизацијата во која христијанството
станува доминантна религија, многу од раните христијански
мислители и теолози, меѓу кои и свети Аврелиј Августин, сметале
дека мора да постои силно христијанско општество или империја
стр. 205
130
von Gierke, Otto 1900, стр. 10
131
Алтиндал, Ајтун “Трите лица на Исус“, Скопје: Култура, 1994 стр. 28
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- Владимир Божиновски која ќе ги обединува христијаните. „Да се биде христијанин после
императорот Константин, било исто, што и да се биде Римјанин.“132
Сепак, ширењето на христијанството не било со ист интензитет
во сите римски провинции. Од источниот брег на медитеранот,
христијанството се шири низ северна Африка и на Балканот. Во
седмиот и осмиот век, по арапските освојувања, конверзијата на
христијаните во Азија и Африка била запрена. Христијанството
како религија е присилено да се повлече од поранешните азиски
и африкански римски провинции, поради јакнењето и ширењето
на арапската држава. Арапите кои завладеале со Средниот Исток
и северна Африка, со нив ја донеле и нивната религија – ислам и
притоа најголем дел од популацијата од тие простори ја прифаќаат
новата вера. Поради тоа, единствениот преостанат дел од римската
екумена каде продолжило да се шири христијанството е Европа, со
исклучок на Мала Азија како единствен неевропски дел населен од
следбениците на Исус. „На овој начин се создале границите на регион
кој можел да се дефинира како христијански. Црквата започнала да го
користи терминот Christianitas (неговата англиска верзија е Christendom) со цел да се лоцира оваа област“133 и притоа овој поим влегува
во употреба и станува синоним за областите кои се населени со
христијани.
На овој начин, по распадот на Западната Римска Империја
и постепената дезинтеграција на римската цивилизација, на
територијата која подоцна ќе биде Европа започнува нова интеграција
и унификација на полето на религијата, која се продлабочува и во
сите останати општествеми сегменти, со оглед дека црквата преку
христијанството и дефинирањето на Christianitas во средниот век го
детерминирала целокупниот цивилизациски развој. Иако ширењето
на христијанството во Европа било долготраен процес, сепак до
тринаесеттиот век крстот бил универзален симбол од Атлантскиот
Океан до Црното Море и од Арктикот до Медитеранот. Свештенството
кое ја зацврстувало и етаблирало религијата, во исто време било
и чувар на античкото знаење и ја развивало политичката мисла за
идеалната држава, која била втемелена во Res publica christiana на
Августин и реализирана преку христијанската империја на Карло
Велики. Притоа античката поделба на народите на цивилизирани и
варвари добила нова конотација каде цивилизацијата се поистоветува
со христијанство, додека сите останати се варвари. Овие околности
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство биле поттикнувачки за „развојот на чувството за единство кое се базира
на религијата институционализирана преку црквата, концепцијата за
поделба на светот меѓу христијани и останатите.“134
Поимот Christianitas претставува симбол за христијанскиот
дел од светот и начин да се дефинираат блиските духовни и
социјални врски меѓу луѓето кои ја делеле заедничката религија.
Иако во поширока употреба влегува релативно доцна, сепак Christianitas е терминот кој се користел помеѓу доминантните групи во
општеството, особено од единаесеттиот век па натаму. Од овој факт
може да се изведат повеќе заклучоци, но најважен е дека преку
идентификувањето на овој термин кој подоцна е заменет со Европа, со
териториите каде што Латинските Христијани или Римо-католиците,
доминирале политички и демографски135 на Christianitas му се даваат
географски и културни граници. Христијанската религија заедно
со латинскиот јазик (кој останува единствен официјален јазик на
католичката црква по шизмата кога старогрчкиот продолжил да се
користи само во Византија) претставуваат главни белези на Christianitas.
Во единаесеттиот век овој термин „добива физичка и
географска конотација особено во времето на папата Григориј VII,
кој го употребува терминот fines Christianitas, односно границите
на христијанската заедница, каде во Christianitas го вклучува
населението, свештенството и властелините,“136 односно поимот
добива конотација на држава или христијанска нација, со оглед дека
во тој период веќе е создаден постулатот за социјална и политичка
кохерентност помеѓу припадниците на христијанската, односно
католичката црква, базиран пред сè врз постоењето на светото Римско
Царство и светата римска столица каде претходници на поимот Christianitas се Populus christianum и Christianum genus. Исто така, постои
и етаблирана политичка мисла која се стреми кон обединување на
сите христијани на европско тло, изградена врз темелите на делото на
свети Августин, во која се потенцира обединувањето на христијаните
во една Res publica christiana, или како асоцијација со Римската
Империја, која како што беше претходно споменато од прогонител
станала единствен дом за христијаните и модел за идеална заедница,
се употребуваат поимите Christianum imperium или Christianus Orbis.
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- Владимир Божиновски Свети Августин говори за христијани кои чекајќи го моментот
кога ќе станат дел од божјата држава треба да живеат во заедница
додека се во земското чистилиште, односно во civitas terrena. Дел од
оваа заедница треба да бидат сите кои ќе ја прифатат христовата вера.137
Во подоцнежните толкувања на делото на св. Августин се смета дека
христијанската заедница или Res publica christiana може да постои
„по име, или како легално конструиран политички ентитет, со тоа
што не може да ја замени или претставува божјата држава.“ 138 Иако
Августин ја дал теоретската основа за создавање на обединета држава
која основата за своето постоење ја наоѓа во христијанската религија,
доколку се анализира конфликтот меѓу папите и императорите од
определена временска дистанца, се наметнува заклучокот дека делото
на свети Августин се користи во аргуменација на вистината кај двете
спротивставени страни. Во својот Decretum, Грацијан смета дека тоа
се должи на „универзалното верување кое произлегува од делото на
Августин за создавање на империја како христијанска заедница, која
ќе биде отелотворување на вистинската правда“. Затоа е вообичаено
тврдењето дека „средновековната црква била држава, иако можеби е
поточно дека всушност средновековната држава била црквата, барем
како идеал кон кој се стремеле владетелите.“ 139 Како основа за ова
тврдење се посочува токму светото Римско Царство со дуална власт
на световното и духовното кое опфаќало повеќе делумно независни
држави.
Сепак иако христијаните населувале мал дел од тогашниот
познат свет, при употребата и дефиницијата на поимот Christianitas
се исклучуваат христијаните од Византија. Причина за ова е големата
шизма поставена помеѓу Рим и Константинопол во 1054 година како
конечна поделба меѓу двете цркви која се продлабочува во наредните
векови. „По конечното раскинување меѓу двете цркви, јасно е дека
црквата сега претставува симбол на несогласување помеѓу нациите.
Поради ова Истокот и Западот сè повеќе стануваат два различни света
во нивните политички, но исто така и во нивните духовни верувања и
природа.“140 Во петнаесеттиот век Турците Османлии го освојуваат
Константинопол и Византија, која со својата одбраната од Турците ги
спречувала и нивните напади врз западните христијани, престанала
Свети Августин, „За државата божја“, книга 1, глава 35
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139
Figgis, John Neville, 2007 стр. 69
140
Татакис Василис,“ Историја на Византиската филозофија“ Скопје: Култура,
1998, стр.178
- 56 137
138

- Идејата за европа, идентитет и христијанство да постои. Западниот христијански свет се нашол во сериозна
опасност и затоа „авторитетот на римскиот Папа се зголемил со оглед
дека останал единствен бранител на Christianitas.“141 Со падот на
Византија и на европските христијани кои ѝ припаѓаат на источната
црква под муслиманска власт, нивното дистанцирање од Christianitas
од страна на католичките папи, кое започнало по шизмата, станало
конечно. Како поим со територијална дефиниција, во периодот на
доцниот среден век и ренесансата преку користењето на Christianitas
ексклузивно се нотира католичкиот дел на Европа, односно нејзиниот
западен и централен дел, додека поимот Европа како поширок
територијален деноминатор, многу поретко се користи во следните
неколку векови.
Создавањето на единствена припадност преку афирмирање
на поделбите како цивилизирани и варвари или христијани и
останати придонесуваат за развој на идејата за обединување на
Европа, односно Christianitas. Сепак, ниту еден од овие фактори
кои ја интензивираат оваа идеја не придонел толку за дефинирање
на единствена христијанска територија во Европа, колку што тоа
го постигнала заканата од муслиманските освојувачи. Во текот на
столетијата по етаблирање на исламот како религија во седмиот век,
христијанска Европа постојано била цел на исламските завојувачи,
прво преку арапската, а подоцна и преку турската закана. Како
одговор на муслиманските напади, католичките владетели, но пред
сè папите, повикуваат на христијанска одмазда олицетворена преку
мисија за ослободување на христовиот гроб во Ерусалим, со што
започнуваат Крстоносните војни. Во својот говор 1095 година во
Клермонт, пред самиот почетокот на првиот крстоносен поход,
Папата Урбан II повикува на обединување на сите христијани.
Ова обраќање е од исклучително значење, бидејќи преку него се
рефлектираат политичките ставови на европската елита од тоа
време. „Иако во овој говор не се употребува директно Christianitas во
неговото целосно значење како Christendom, односно христијанска
заедница на дефинирана територија, самата структура на говорот го
исполнува и дефинира Christianitas.“142 Во говорот Папата повикува
на обединување на сите христијани, прифаќање на глобалната мисија
на христијанството и на источната црква како дел од христијанската
заедница. Преку убедувањето дека христијанството има и политички
аспекти кои не се ништо помалку значајни од сакралните, Папата
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- Владимир Божиновски ѝ дава и територијална дефиниција на религијата. „Муслиманската
закана придонела да се истакнат заедничките карактеристики и ја
поттикнала свеста за меѓусебните културни и социјални вредности
на сите христијани.“ 143
Она што е од суштинска важност за Christianitas во своето
пошироко значење како религија, територија и држава, претставува
свеста за идентитет кон христијанското општество. Имено во
средниот век христијанската религија се доживува како единствен
предуслов за заедничка припадност, бидејќи сите христијани според
Библијата треба да се доживеат како браќа. Ова важело не само за
католиците, туку ги вклучувало и сите други следбеници на Исус.
„Христијанскиот свет е единствен, со центар во Ерусалим и обврска
на секој христијан е да ги зацврсти и да ги прошири границите на
тој свет“. Според некои хроничари Урбан II во својот познат говор
од Клермонт пред идните крстоносци повикал на „уништување на
силите на Сарацените и распространување на христовото царство
и црква ширум светот.“ Според ова толкување христијаните се
припадници на една раса, односно конституираат еден genum и
светот е нивно наследство, иако тие во моментот контролираат само
еден дел од него, односно Christianitas. „Аналогијата во говорот на
Урбан е очигледна, односно кога говори за христијани и Christianitas,
повикува на враќање на сјајот на Римјаните и Римската Империја, но
во овој случај со папата како негов лидер.144
Напредокот на исламските освојувачи кон западна Европа
ги поттикнал лидерите на феудалните кралства да го пронајдат
неопходниот мотив за заедничка акција против непријателот, односно
преку христијанството, како симбол на културните вредности, тие
го пронашле политичкиот легитимитет неопходен за обединување.
„Потребата за културна кохезија станала повеќе од неопходна бидејќи
немало централен политички авторитет во феудалниот систем на
држави по деклинацијата на империјата на Карло Велики. Затоа
претставата за Европа како географски поим станала идентична со
претставата за христијанскиот комонвелт и северна и јужна Европа,
кои биле долго географски, но и културно, раздвоени со Алпите, се
интегрирале и ја создале христијанската унија или Christianitas.“145
Во митолошкиот конструкт на новата заедница, христијанството и
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство западот го симболизирале доброто и цивилизацијата, додека истокот
и исламот го симболизираат злото и декаденцијата, и како што беше
претходно напоменато, за христијанска Европа муслиманите станале
новите варвари. „Заедничката христијанска вера претставувала нова
силна врска меѓу популацијата, бидејќи заедно со латинскиот јазик и
римското право, ѝ обезбедило на Европа развиена и хомогена култура,
преку која Европа постигнала религиозно, културно и политичко
единство.“146 Сепак, без заканата од исламот „христијанскиот запад
би бил неспособен да ја создаде таа единствена и развиена култура,
способна да ги обедини разновидните и често спротивставени
елементи на европското општество.“147 Треба да се посочи дека
идентификувањето на Европа како Christianitas била од примарна
важност во самиот процес на идентитетска формација, додека поимот
Christianitas бил промовиран преку неговиот антагонизам со исламот.
„Европа секогаш претставувала идеја, а нејзиниот идентитет се
менувал во текот на времето. Со цел да се создаде единство во интерно
поделената околина, Европа била конструирана како бранител на
христијанството, што било создадено преку дефиниција на Европа
како суштинска негација на исламот.“ 148
Користењето на терминот Christianitas како територијална
референца продолжува сè до седумнаесеттиот век, но сепак неговата
доминација при дефинирањето на територијалниот и општествениот
идентитет на континентот постепено се намалува во четиринаесеттиот
и петнаесетиот век, а како нова солуција сè повеќе се наметнува
класичниот термин Европа. За промоција на поимот Европа и
негова идентификација со Christianitas, придонесува и Енеа Силвио
Пиколомини (Aeneas Silvius Piccolomini), кој по устоличувањето како
Папата Пиj II во 1458 година, ја промовира одбраната на Европа и
Christianitas како главна задача на новиот Папа. Тој при повикот за нова
крстоносна војна против турските освојувачи, повикува на „одбрана
на Christianitas, односно одбрана на Европа“, бидејќи „вистинските
христијани се само во Европа“ и „нашата задача (односно задачата
на Европјаните, (што е премиерно користење на оваа придавка како
идентитетски поим) е да ги протераме неверниците (муслиманите) од
Европа.“149 Интересно е дека токму еден Папа извршил толку силно
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- Владимир Божиновски влијание при идентификувањето на духовниот концепт Christianitas
со световниот поим Европа, кој подоцна и го заменува претходниот.
Една од причините за постапното заменување на поимот Christianitas со Европа е деклинација на идејата за универзална црква,
односно појавата на нови цркви во западна и средна Европа,
независни од римокатолиците. Самиот термин Christianitas е
категорија која директно зависи од прифаќање на религијата како
обединувачки концепт. Тој во своето значење ја опфаќа територијата
на христијанскиот ред, односно потенцијално целиот свет, но во
праксата бил регион со свои граници. Со ослабување на влијанието
од Рим, секој владетел се обидувал да ја стави црквата на неговата
територија под негова директна контрола. што предизвикало намалување на моќта на Папата, преку ослабување на влијанието на
интернационалните црковни редови како францисканците кон крајот
на четиринаесеттиот и почетокот на петнаесеттиот век и појавата на
новите протестантски цркви во шеснаесеттиот и седумнаесеттиот век.
„Respublica Christiana била финално дестабилизирана не само поради
економските и геополитичките промени или балансот на сили, туку
пред сè поради новите идеи во контекст на развојот на европскиот
идентитет и се наметнува како еден од клучните каузални процеси
кои воделе кон следната фаза на хиерархиска политичка формација
во Европа.“ 150
Преку замена на поимот Christianitas со Европа, сколарите
се обидуваат да ја потенцираат постепената превласт на граѓанскиот
концепт на европските општества кој започнува во периодот на
ренесансата и хуманизмот, а владетелите со употребата на терминот
Европа и европски да го истакнат приматот на световната власт
над духовната, односно над римокатоличката црква. Во прилог на
тежненијата на хуманистите и владетелите за замена на поимот Christianitas, кој директно ја детерминира доминацијата на христијанската
догма, како и претпоставената превласт на духовната власт над
световната, со неутралниот термин Европа, претставува и неговата
постепена територијална дефиниција со античкиот географски поим
Европа. Имено, „уште во текот на дванаесеттиот век, користењето на
терминот ultramarem-outremer сугерира дека европските територии
на христијаните биле гледани како есенцијален дел на Christianitas додека прекуморските делови како Сирија и другите источни
http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/1/63 John M. Hobson and J. C. Sharman, 2005, стр. 85
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство христијански држави биле сметани како еден вид на колонии.“151
Подоцна, со падот на христијанските и католичките поседи
надвор од Европа, во текот на четиринаесеттиот и петнаесеттиот век
по освојувањата на отоманите, од една страна, како и официјалното
прифаќање на христовата вера од страна на владетелите на
последните северноевропски пагански држави, пред сè Литванија, од
друга страна, Christianitas станува синоним, односно се претопува со
подоцнежниот концепт на Европа.
Во поголемиот дел од средниот век, во нивните намери за
обединување на католиците во една држава под нивно духовно и
делумно секуларно водство, римските папи ги користат заедничката
религија и јазик како средство за постигнување на оваа цел. Во
своите говори, папите често ги употребуваат термините како populous christianus, односно христијанско население и terrae christianorum, односно христијанска земја. Овие термините кои ја поврзуваат
религијата со политичкиот концепт на државноста се олицетворение
на поимањето на обединетата држава на христијаните, односно
Christianitas. Сепак, средновековното обединување на Европа преку
христијанството било главно идеализирано. Христијанството станало
религија со територијално значење која ги определува границите на
Европа. Основните постулати на религијата станале главна културна
одредница која ги обединувала европските народи. „Да се биде
христијанин не било повеќе исто што и да се биде Римјанин, туку член
на универзално христијанско општество или христијанска екумена.
Сепак тоа било идеал кој е пренесен на идните поколенија како
единство на религијата, власта, економијата, моралот, општествениот
живот и културата. Овој идеал доколку не е детерминиран целосно
од делото на Августин, му должи многу на неговото влијание иако не
било директен резултат или главна интенција на неговото учење.152
Со цел да се постигне овој идеал за обединување на христијаните
се користат неколку основни инструменти како што се промоција на
интернационализмот низ цела католичка Европа и Крстоносните војни
преку кои ќе се одбрани христијанска Европа од муслиманската закана
и истовремено ќе се „ослободи христовиот гроб од неверниците“.
Европа била секуларниот идентитет на Christianitas. „Идејата за
Европа му дала определено територијално единство на Christianitas,
Hay Denys “Europe and Christendom-a problem in renaissance”, International Council
for Philosophy and Humanistic Studies 1957, стр. 48
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Figgis, John Neville, 2007 стр. 76
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- Владимир Божиновски преку кое можело да се соочи со заканите од исток, и покрај тоа што
ова единство постоело само во присуство на надворешна закана, со
оглед дека не успеало докрај да ги надмине поделбите во состав на
западниот систем од феудални кралства.“ 153 Затоа, самиот процес
на создавање на идентитет кој го поттикнал интересот за креација
на Pax Christiana имал и суштинска одговорност за почетокот на
крстоносните војни како заедничко соочување со екстерен непријател,
односно „фундамент за инспирација на војните биле христијанските
нормативи кои го поттикнале европскиот идентитет.“ 154
2.5. ЗАЕДНИЧКА ЕВРОПСКА АРМИЈА И КРСТОНОСНИ
ВОЈНИ
Една од најголемите противречности на средниот век
претставува користењето на војната како политички инструмент во
општество каде политичките, социјалните и економските вредности
се во потполност подредени и усогласени со христијанските норми
и начела, преку догмите кои ги проповедала католичката црква. Со
цел да се оправда исправноста и праведноста на војната, која мора
да кореспондира со христијанските начела на однесување, кои во
принцип се сосема спротивни и не го прифаќаат насилството како
концепт, владејачките елити на католичкиот свет (Christianitas),
пред сè Папите, морале да го пронајдат политичкиот легитимитет
за користењето на војната и насилството во самата христијанска
доктрина. Во својата суштина христијанството е мирољубива религија
која проповеда мир и еднаквост меѓу луѓето, со доминантна духовна
традиција според која „сите луѓе се еднакви пред Бог и заслужуваат
да бидат спасени и бидат примени во небеското кралство, без разлика
дали се верници или пагани, праведни или неправедни“.155 Затоа,
од пресудно значење било да се пронајде симболика во делата на
творците на христијанските догми кои го оправдуваат користењето
на сила во одбрана на религијата, со цел да ја поткрепат идејата за
војна, иако е сосема контрадикторна од суштината на христијанското
учење.
Delanty Gerard , 1995 стр. 29
http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/1/63 John M. Hobson and J. C. Sharman
2005, стр. 84
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http://jmems.dukejournals.org/cgi/content/abstract/39/2/257 Derek Pearsall „The Idea
of Universal Salvation“, стр. 259
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Слично како и при обидот за барање на легитимност на
идејата за создавање на обединета христијанска држава (Christianitas) во делата на Августин од Хипо (Sanctus Augustinus) кои се
сметале за основа на христијанската догма, и во претставувањето
на војната (особено онаа со нехристијаните и народите кои биле
надвор од католичката екумена) како оправдана и во согласност со
постулатите на католичката црква, нејзините промотори повторно
се повикуваат на делото на Августин. Според Бош, Августин долго
време се спротивставувал на идејата за користење на принуда кон
паганите и еретиците, со цел да бидат воведени во вистинската вера,
но преку негативните искуства и насилството врз христијаните на
кои бил сведок, тој ја надминал својата нерешителност. Во своето
писмо до Викентиј (Vicentus), Августин смета дека со цел да се спасат
многумина праведни, некогаш е оправдано да се примени сила за да
се заплаши злото и неговото олицетворение, бидејќи преку стравот
ќе исчезне и самото зло156. Овие теолошки дискурси на Августин
подоцна се искористени како религиозни преседани преку кои за
прв пат е оправдано користењето на сила во мисионерски походи
„кои довеле до принудна конверзија на паганското население во
христијанство, но и почеток на Крстоносните војни.“157
Соочени со заканите од исламските завојувачи, папите во
текот на единаесеттиот век повеќе пати повикувале на единство
меѓу католичките владетели во насока на создавање предуслови за
организирана одбрана на христијаните. На западните граници на
континентот, муслиманите по освојувањата во Иберија формираат
своја држава во Шпанија. На исток Турците биле на пат кон
Константинопол и доколку успеaле во нивните намери за уништување
на Византија, Рим и Christianitas би се соочиле со директна закана од
освојување. Во овој контекст бил и апелот за помош од Византискиот
император Алексеј I Комнен, до католичките владетели и Папата, со
цел да му се помогне да ги спречи турските освојувачи да го освојат
главниот град на Византија.
Иако овој апел помогнал да се забрза процесот на подготовка
за соочување на Западот со исламот, сепак современите сколари,
спекулираат дека всушност внатрешните фактори биле клучни за
конечно дефинирање на одлуката на Папата за почеток на Светата
http://www1000.newadvent.org/fathers/1102093.htm. Писма од Августин, писмо 93,
глава 1, пасус 3
157
Bosch, David „Transforming Mission“, New York: Orbis Books, 2006, стр. 226
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- Владимир Божиновски војна. „Првата причина за почеток на војната бил обидот да се забрза
реформата на црквата започната од влијателниот Папа Григориј VII
и втората да се зајакне ослабената позиција на Папството.“158 Со цел
да ги мотивираат католиците за масовна партиципација во битката
против муслиманите, Папата им го признал правото на европските
држави за суверено одлучување во световните аспекти на власта,
со што е напуштен ставот на црквата за супремација на духовната
над световната власт, кој бил клучен фактор за продлабочување
на антагонизмот меѓу владетелите и Папите уште од времето на
Карло Велики. Сепак, од друга страна обединувајќи ги во битка со
заедничкиот непријател, и наметнувајќи се како лидер во одбрана
на христијанството, Папата се обидел да ги субординира европските
суверени како единствен кој има легитимитет да одлучува за прашањата
од духовен карактер, каде како најзначаен религиозен аспект на власта
претставува ширењето и одбраната на христијанството.
Директен поттик за почеток на походот кој подоцна ќе
прерасне во Првата крстоносна војна претставува говорот на Папата
Урбан II кој го наследил Григориј VII. Како што беше и претходно
споменато, во својот говор од Клермон, тој повикал на обединување
на сите христијани со цел да се победат муслиманите и да се ослободи
Христовиот гроб, бидејќи таа битка претставува Deus lo volt, односно божја волја. Во својот говор Папата им ветил простување на
гревовите на сите кои ќе му се придружат како начин за покајание на
грешниците, но и можност на секој христијанин да го пренесе своето
верско убедување и на оние кои сè уште не ја прифатиле нивната
религија. „На овој начин тој ја создал рамката преку која идните
проповедници ќе ја шират религијата-преку моќта на убедување, но
и на силата.“159
Повикот на Папата за отпочнување на света војна бил
ентузијастички проследен од страна на свештениците и припадниците
на аристократијата и набргу се создало популарно движење кое
придонело многумина да ѝ се приклучат на новата армија од сите
страни на католичка Европа. Постојат повеќе фактори кои придонеле
за успехот во создавањето на големата европска или поточно католичка
армија со цел да се ослободи, односно освои Ерусалим. Најзначајни
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=39001444&site=eh
ost-live Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition, стр. 4
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство се високиот степен на религиозна посветеност кај населението,
можноста за територијална експанзија, колонијалните претензии на
аристократијата насочени кон муслиманските територии и Византија,
но и желбата особено на италијанските републики за доминација во
трговијата со Истокот.
Првиот крстоносен поход започнал кон крајот на 1095 година
и траел до 1099. Оваа војна ја исполнила својата претпоставена
цел и Ерусалим бил завладеан од католиците. Во текот на следните
неколку века биле организирани повеќе крстоносни походи и во овој
период создадени се повеќе христијански држави на Блискиот Исток.
Последното христијанско упориште во Палестина, градот Акра
било напуштено во 1291 година и го означува симболичниот крај на
католичките освојувања на источното крајбрежје на Медитеранот. Од
сите девет крстоносни походи, најзначаен е првиот и тоа не само поради
фактот што непријателот бил поразен и целта остварена, туку и затоа
што оваа војна ги обединила повеќето католички владетели. Во Првата
крстоносна војна Европа за првпат претставувала обединет фронт под
лидерство на Папата, иако мора да се напомене дека клучен фактор
за тоа единство бил заедничкиот непријател. Иако со напуштањето
на Светата земја основната цел на Крстоносните војни престанала да
постои, самата идеја која ги поттикнала војните, односно одбраната на
христијанството и териториите на кои тоа е распространето, односно
самиот Christianitas, продолжила да опстојува во модифицирани
форми со оглед на нејзината флексибилност.160
Самите крстоносни војни претставуваат форма на христијанска света војна која се карактеризирала со демонизирачка
реторика, духовен ентузијазам, религиозни церемонии, клерикални
институции, напредок во социјалниот статус и пред сè остварување
на политички цели. Сепак иако општеството кое ги создало било
затворено и со нагласен локален карактер, идејата која ги поттикнала
крстоносците е многу посеопфатна и тежи кон идеолошки универзализам.161 Притоа се дефинираат и редефинираат поими кои ја
претставуваат основата на католичката и европската политичка
култура, како црквата, верата, империјата и Папството. Според Tyerman има голема поврзаност помеѓу заложбата која ја претставуваат
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=45086606&site=eh
ost-live Phillips, Jonathan, The Call of the Crusades, стр. 3
161
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- Владимир Божиновски и која ги поттикнала Крстоносните војни и фундаментот на модерна
секуларна Европа Од развојот на идејата за нации кои ги поврзува
еден Бог, до создавање на техники на мобилизација на политичката
свест и политичкиот консензус. Иако преку Крстоносните походи,
католичката црква и Папството се обиделе да ја повратат и зацврстат
доминацијата над световната власт, процесот кој започнал токму
во времето на крстоносците, неколку века подоцна резултирал
со „создавање на модерните нации каде јавната религија станала
служител место арбитер во општествениот живот.“ 162
Во науката подолго време општо прифатен став за крстоносните
војни бил дека тие претставуваат колонијален потфат, агресија каде
одбраната на христијанството како мотив не постоел или бил тотално
игнориран. Малкумина сметаат дека крстоносните походи биле
мотивирани од автентични религиозни чувства, иако „во последно
време сколарите кои ја проучуваат оваа материја, признаваат дека
верата лесно може да ги придвижи луѓето кон насилство, слично како
што тоа можат да го направат алчноста или можноста за освојување
нови територии.“163
Според Џонсон, првата помисла кај секој што е и најмалку
запознаен со Крстоносните походи е „дека тоа било лоша работа и
дека овие походи претставуваат криминал против човештвото.“ 164
Според него, Папата бил многу помалку заинтересиран да ги одбрани
христијаните и нивните права, а многу повеќе да создаде војна со
оние кои не биле христијани, што било во спротивност со основните
христијански начела. Со слична аргументација се служи и Саул,
кој смета дека политичките манипулации на Папите во контекст на
Крстоносните војни, придонеле за намалување на нивното влијание
врз европските политички процеси во следните векови, односно
неуспехот да се оправда целисходноста на крстоносните походи ја
делегитимирал папската власт. Сепак, според Саул „уште долго време
по говорот на Урбан создавани се бројни крстоносни армии кои често
биле насочени да се борат и против самите христијани,“165 со што
Ibid стр.2
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164
http://www.commentarymagazine.com/article/how-to-think-about-the-crusades/ Johnson Daniel, „How to think About the Crusades“стр. 46
165
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=9708050182&site
=ehost-live Saul Nigel, „Late medieval crusading“History Today; June97, Vol. 47, стр.26
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство само се укажува на доследноста и опстојувањето на идејата кај дел
од католичките елити за создавање на заеднички европски сили со
Папата како нејзин лидер.
Низ текот на целиот среден век, доминантен или лајтмотив на политичкото делување на католичките елити претставува
пронаоѓање на издржана солуција, односно инструмент кој од една
страна ќе обезбеди ефикасна заштита од надворешната опасност, а од
друга ќе ја прошири надворешната сфера на влијание на европските
владетели. Очигледно е дека за да можат да ги постигнат овие
политички цели неопходно било да се изнајде определен модус за
заедничко дејствување, со оглед дека самостојниот политички и
воен ангажман на мноштвото мали феудални доминиони, контра
моќните непријатели надвор од католичката екумена, односно Christianitas, било однапред осудено на пропаст. Крстоносните походи
кои инспирирале создавање на католичка христијанска армада
го обезбедиле неопходниот инструмент за заедничко делување и
му дале сосема ново значење на поимот обединета христијанска
Европа, односно Christianitas, кој дотогаш претставувал недефиниран
католички сојуз со чести меѓусебни политички и воени конфликти.
Конфронтацијата со муслиманските освојувачи на христовиот гроб
како повод за обединување на Европа, односно војна која ќе стави крај
на војните е главна теза и во мировниот дизајн на Пјер ди Боа (Petrus
de Bosco) на почетокот на четиринаесеттиот век, по заземањето на
последното христијанско упориште во Светата земја. Во неговото
дело De Recuperatione Terrae Sanctae, „тој гледа на крстоносната војна
само како на маска или неопходна прелиминарна мерка во неговиот
план за обединување на христијанскиот свет.“166
Поттикнување и управување со крстоносен поход бил и дел
од плановите за нова папска реформа на црквата во петнаесеттиот век
по падот на Константинопол, кога Европа се соочила со нов и можеби
најопасен надворешен непријател и каде друг „силен Папа реформатор
работел на креирањето на мир во Christianitas преку инспирација за
нова Крстоносна војна со цел да се обноват религиозните фундаменти
на европското општество.“167 За Папата Пиј II (Pius II) фокусот на
секоја фаза од неговите политики бил создавање на нов Christiani
http://www.jstor.org/stable/1838418 Brandt, Walther “Pierre Dubois: Modern or Medieval?” The American Historical Review, Vol. 35, No. 3, 1930, стр. 510
167
Beck, Brandon H. “From the rising of the sun: English images of the Ottoman Empire
to 1715” New York: Peter Lang 1987, стр.17
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- Владимир Божиновски tas кој ќе им се спротивстави на неверниците. „Сепак, заедничката
кауза била предусловена со одложување на сите интерни европски
политички проблеми, кои никој од европската елита во тоа време не
бил подготвен да ги прифати.“168
Крстоносните походи сè уште се предмет на многу политички
контроверзи од аспект на дефинирање на причините за нивното
појавувања, како и целите кои се или требало да бидат постигнати.
Според Фишер, несомнено е дека голем дел од крстоносците биле
инспирирани од оригинерни религиозни мотиви, заедно со желбата за
лична профит. Сепак, „идејата за христијанско обединување, односно
единство, не успеала да се оствари како политичка реалност,“169 со
оглед дека политичките и воени несогласувања помеѓу католичките
лидери продолжиле. Поради тоа универзалната идеја за обединување
преку религијата, која ги инспирирала крстоносците и самата идеја
за политичко обединување преку создавање на христијански сојуз,
односно Christianitas, пропаднала. Од друга страна, Хал и Краточвил
сметаат дека постоењето на конфликти во феудалниот систем
на држави не може да имплицира дека идејата за обединување на
христијанска Европа пропаднала, со оглед дека теоријата за односите
меѓу модерните држави не е апликативна во средниот век.170
Имено, како што наведува и Алкопер, пораката на средновековното
општество за универзална заедница на сите христијани не може да се
набљудува еднодимензионално, со оглед дека конфликтите, особено
воените, биле составен дел од тогашниот политички дискурс и поради
нивното постоење не може да биде занемарена универзалната идеја
за обединување.Според него, во средниот век најголемата политичка
вредност претставувала одбраната на Christianitas.„Овие политики
биле формулирани од когнитивните христијански структури и биле
манифестирани преку создавање и конструкција на специфични
интереси и институции како што се Крстоносните походи.“171
Ady, Cecilia M. “Pius II (Aeneas Silvius Piccolomini)The humanist Pope” London:
Methuen & co. Ltd. 1913 стр. 304
169
http://www.jstor.org/stable/2706859 Fischer Markus, „Feudal Europe, 800-1300: communal discourse and conflictual practices“International Organization, Vol. 46, No. 2, стр.
438
170
http://www.jstor.org/stable/2706984 Hall, Rodney Bruce and Kratochwil, Friedrich V.
„Medieval Tales: Neorealist “Science” and the Abuse of History“International Organization, Vol. 47, No. 3, стр. 482-483
171
http://www.jstor.org/stable/3693507 Tal Dingott Alkopher „The Social (And Religious)
Meanings That Constitute War: The Crusades as Realpolitik vs. Socialpolitik“ International Studies Quarterly, Vol. 49, No. 4, pp. 734
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Подоцна и самиот Фишер полемизира дека сепак „католичката
црква обезбедила универзална духовна рамка која послужила и за
обезбедување на многу функции на цивилната администрација,“ иако
Крстоносните војни биле прилика преку која средновековните папи се
обиделе да го наметнат својот нормативен авторитет врз световните
политички лидери,172 како што беше и претходно напоменато во
анализата за причините кои ги поттикнале крстоносните походи.
Иако крстоносните походи сè уште претставуваат контроверзен
дел од европската средновековна историја и се споменуваат најчесто
во негативна конотација, нивното политичко наследство не може да
биде набљудувано еднострано, односно низ призмата на нивната
најчеста дефиниција, како долготрајно религиозно насилство и
повод за многубројни подоцнежни судири на политичка и религиозна
основа. И покрај тоа што е неспорен фактот дека основна причина
за почетокот на Крстоносните војни е пропагандата на католичката
црква, а главен мотив претставува желбата за нејзина политичка
доминација како и eден вид на архаичен прото-колонијализам и
материјално богатство за световните елити, сепак не може да се
занемари и позитивниот импакт на нивното политичко наследство,
од аспект на придонесот кон создавање на рамка за обединување на
европските држави. Заедничката религија придонела да се создаде
христијанската екумена или Christianitas како културен и делумно
административен идентитет, но дури со создавањето единствени
воени сили понесени од повикот за нејзина одбрана и понатамошна
конверзија, ова религиозно единство добило и поширок политички
контекст. Преку крстоносните походи, религиозниот идентитет
придонел да се надминат бројните несогласувања меѓу европските
политичките елити и до одреден степен да се создаде заеднички
политички идентитет и споделени вредности, а преку тоа да се
постигне и одреден степен на единство, кое иако е можеби нуспроизвод
или непланиран ефект од Крстоносните војни, придонел кон креација
на европскиот културен и политички простор и претставува еден од
темелите за нејзиното подоцнежно обединување. Според Деланти,
Крстоносните војни предизвикале колективна мобилизација на
Christianitas и на едно когнитивно рамниште поттикнале создавање
на заеднички територијален идентитет меѓу европските политички
елити. „Самата идеологијата која произлегла од претстоечките
крстоносни походи претставува интегрална компонента на европскиот
http://www.jstor.org/stable/2706985 Fischer Markus „On context, facts, and norms:
response to Hall and Kratochwil “, International Organization, Vol. 47, No. 3 стр. 495
- 69 172

- Владимир Божиновски идентитет. Несомнена е нивната круцијална улога во обликувањето
на хомоген етно-културен идентитет, кој подоцна станал фундамент
за европскиот идентитет во целина.“ 173
2.6. УНИВЕРЗАЛНИ ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ
Со развојот на средновековниот феудален систем на држави,
единството на државната организација и заедничките социоекономски и културни вредности на тлото на западна Европа,
воспоставен во времето на античката епоха полека исчезнувал. Во
текот на средниот век Европа била составена од сложен систем на
феуди, организирани како микро држави во кои иако вообичаено
подредени, односно во вазалски однос кон повисок авторитет,
господарите на феудите владееле суверено воспоставувајќи сопствен
систем на вредности на територијата која ја контролирале. На тој
начин културните и трговските врски меѓу населението, етаблирани
преку единството на поранешната римска држава, се нарушиле или
престанале да постојат. Со намалување на комуникацијата опаднал и
интересот за трговија, а преку неа и културната размена и чувството
за заедничка припадност меѓу населението. Големите градови, како
центри на трговијата го губат своето значење, а со тоа започнал и
процес на деклинација на културата и образованието. Секоја од
многуте мали држави, но и самите феудални имоти кои биле дел
од тие држави биле затворени ентитети со слаба или непостоечка
надворешна комуникација. Европа функционирала како мноштво
посебни микрокосмоси без меѓусебна интеракција што придонело за
постепено создавање на јазични бариери и губење на универзалноста
на латинскиот јазик во секојдневниот говор, кој полека го отстапувал
местото на новите дијалекти. „Процесот на урбанизација на Европа
во антиката, се претворил во процес на рурализација во средниот
век.“174
Иако главните политички и социо-економски текови ја
поттикнале локализацијата која создала бариери и го оттуѓувала
населението на западна Европа, а чувството за припадност и
идентитетот граден врз тие чувства обично завршувал на границата
на феудалниот посед, сепак, во средниот век постоела организација
која дејствувала како кохезивна сила, спротивна на процесот на
173
174

Delanty Gerard, 1995 стр. 34
За поопширно види во Le Goff Jacques , 2005, стр.10-12, 27, 49-50
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство идентитетска и културна хетерогеност која делувала деструктивно
на единството. Католичката црква имала тенденција да ги надмине
локалните бариери и да ги поврзе многуте локални идентитети
низ Европа, манифестирани низ различните обичаи, култура и
јазици, во единствена целина тежнеејќи кон нивно обединување
преку промоција на своите универзални вредности како еден
вид средновековен космополитизам. Како што беше поопширно
елаборирано во поглавјето посветено на Christianitas, католичката
црква претставувала доминантен фактор во севкупниот средновековен
живот која преку својата структура и организација ги промовирала
христијанските вредности, како догматско учење чија веродостојност
не можела да биде преиспитувана и во која никој не можел да се
сомнева. Основата на ова учење, односно концептот на Christianitas
во својата суштина го поттикнува обединувањето на Европа преку
заложбата сите христијани да бидат дел од една држава, базирано на
официјалната доктрина на католичката црква произлезена од учењето
на Августин.
Во своите настојувања за обединување на Европа, црквата
била водена од сопствените интереси за воспоставување на
доминација, повикувајќи се на концептот за предимство на духовната
над световната власт, со оглед дека сите световни владетели се пред
сè христијани, а според христијанското учење световниот елемент на
владеењето го црпи својот легитимитет од духовниот. Во текот на
средниот век црквата користела повеќе инструменти за да ја оствари
својата цел, односно да ја обедини Европа под нејзина јурисдикција.
Како што беше елаборирано во претходните поглавја, во поглед на
обединувањето, најуспешни се обидите за интеграција во време
на владеењето на Карло Велики и создавањето на светото Римско
Царство, како и крстоносните походи преку кои црквата создала
заедничка европска воена сила со која управувала директно или
индиректно, во повеќе наврати.
Покрај овие исклучително значајни периоди каде е постигнат
висок степен на политичко обединување на Европа, црквата создала
и широко религиозно единство кое се одржувало во текот на целиот
среден век и честопати било користено за да се манифестира
и одреден облик на единствен политички идентитет, преку
конзистентните напори за промоција на универзалност на европската
култура, социјален живот и економија кои директно произлегуваат
од религијата. Ширењето и зацврстувањето на христијанството
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- Владимир Божиновски претставуваат основа на средновековниот универзализам како
инструмент за создавање на единствен културен и духовен простор
и платформа за подоцнежните обиди за политичко единство. Во
периодот од втората половина на единаесеттиот, па сè до почетокот
на четиринаесеттиот век, средновековна Европа ги имала сите
карактеристики на теократско општество во кое превласт над целата
општествена хиерахија базирана на религијата ја имала духовната
власт, односно црквата, која во тој период го доживува својот најголем
подем. „Идеалот на каролинзите како лидери на универзалното
европско царство иако постоел, кон крајот на тринаесеттиот век бил
сведен на утопија, додека меѓународниот углед и моќта на папството
кое управувало со Европа преку централизираниот административен
апарат, биле во својот зенит.“ 175
Експанзијата на моќта на папската црква претпоставувала
иницирање на повеќе административно-организациони и политички
процеси за исполнување на претпоставените цели. Најзначајните
од нив, покрај постојаните напори за придобивање на верници и
нивна конверзија во христијанството како и религиозна експанзија
на нови територии, се и монастичката реформа, со цел да се обезбеди
доминација на папското влијание низ црковните поседи и доминиони
во Европа кое било загрозено од интерференците на световните
лидери, како и битката за автономијата на инвеститурата (позната
и како контроверзата со инвеститурата), преку која се обезбедило
независно одлучување на католичките претставници без влијание
од страна на световните лидери, при избор на папата и највисоките
црковни авторитети. Основен инструмент преку кој требало да се
зацврсти чувството за заедничка припадност, но и потчинување кон
религиозните авторитети било образованието чија цел е обединување
преку схоластиката, пред сè како доктринарно учење, но и
филозофски правец кој промовира научен приод кон религијата, со
цел да се потврди апсолутната вистина на христијанското толкување
на севкупните општествени процеси. Схоластиката ја надградувала
и прилагодувала христијанската догма како универзалност, односно
основа за создавање на единствен културен и политички идентитет
меѓу европската елита и предуслов за нејзино обединување под
покровителство и водство на католичката црква.			

175

Dawson, Christopher “Razumijevanje Europe” Split: Verbum, 2002 стр. 42-43
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Во настојувањата за зацврстување на христијанството и
придобивање на нови верници, црквата проповедала единство на
религијата, образованието и латинскиот како црковен јазик. Оваа
интернационализација на верата која црковните емисари се обидувале
да ја експонираат низ Европа била проследена со предавањата за
универзалните вредности на религијата како основни доблести
за секој добар католик и Христијанин. Во своето систематско
презентирање на заложбите за претставување на средновековната
црква како единствен фактор доволно моќен да обединува, Џордан
го потенцира приматот на религијата и духовноста над целокупните
општествено-политички процеси, односно световниот елемент на
власта како силно зависен од духовниот и европските владетели кои
му биле подредени на Рим, со оглед дека политичкиот легитимитет
да се владее произлегувал од Бог, чиј репрезент бил Папата кој ја
исполнувал неговата волја. Ова е сумирано во терминот кој го
користи за дефиниција на средновековното европско општество кое
тој го нарекува духовен свет. Космополитизмот бил централниот
идеолошки елемент на католичката црква, а нејзин основен постулат
било промовирање на универзалноста на религијата, а преку неа
и на општеството, со цел да се распространи и зацврсти. Основна
заложба на црквата била „интегрирање на сите луѓе во христијанска
заедница преку чинот на крштевање, без разлика на бојата на кожата,
етничкото потекло, местото на живеење или претходните верувања.“176
Напорите на црквата за што помасовна конверзија на нехристијаните
во Европа, како основа за идна интеграција, постигнале значаен
успех. Голем дел од Северна Европа, од Британските Острови, преку
Скандинавија завршувајќи со Балтичко Море на северо-исток бил
населен со пагани. Со константни мисионерски активности во тие
области, процес кој започнал во раниот среден век, а завршил со
прифаќање на христијанството од страна на Литванските владетели
кон крајот на 14 век , сите овие предели станале дел од христијанската
екумена под духовно водство на Папата.
2.6.1.

Реформа на католичката црква

Со цел да се постигне универзалноста на религијата, а
преку неа и на општеството, неопходна била централизација во
одлучувањето во самата католичка црква, односно координирана
акција заедно со манастирите и монашките редови ширум Европа.
176
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- Владимир Божиновски До средината на десеттиот век со манастирите и другите поседи
на католичката црква управувалe феудалците преку локалното
свештенство, со оглед дека епископите и опатите на манастирите на
католичката црква доаѓале од редовите на локалните благородници.
„Во текот на средниот век постоеле многу примери за корупција и
неуспех кај монашките редови, кои биле проследени со низа реформи
во обид повторно да се пронајде духовноста кај луѓето и пред сè
свештениците. Манастирот во Клини кој бил формиран во почетокот
на десеттиот век и ослободен од јурисдикцијата и влијанието на
локалните епископи бидејќи бил поставен под директна контрола на
Папата, успеал да воспостави ново реформирано монашко братство.
Опатот бил духовен лидер не само на Клини, туку и на мноштво други
манастири ширум Европа, кои станале дел од монашкото братство на
свети Бенедикт.“177 Лидерите на католичката црква преку поддршката
на монасите од Клини се обиделе да ја искористат приликата, преку
монашките редови да го намалат влијанието на световните владетели
и да воспостават посилна контрола врз манастирите. „Големата
реформа на манастирите започнала од Клини и до крајот на
единаесеттиот век повеќе од 2000 манастири го прифатиле неговото
духовно водство. Оваа нова организирана моќ, ослободена од
државна интервенција и супервизија на локалните епископи, му дала
на папството нов инструмент за контрола на секуларната хиерархија
во црквата. Во исто време станала возможна темелната реформа на
манастирите спроведена од самите монаси, преку која се ограничила
декаденцијата, се воспоставил ред и била повратена духовноста.“178
За значајниот успех на монашката реформа преку која Рим
се здобил со поголема контрола на манастирите постојат повеќе
причини. Монашките братства ја сфатиле потребата за духовна
реформа која можела да се оствари само преку реорганизација на
црковните редови што можело да се постигне само преку независно
делување, ослободено од влијанието на локалните властелини.
Прифаќањето на лидерството на Клини од страна на голем број
манастири низ Европа е делумно резултат и на претходниот обид на
Каролинзите за создавање на единство кај монашките братства токму
преку промовирање на редот на св. Бенедикт, со цел полесно да ја
контролираат црквата, иако во овој случај се постигнал спротивен
Plunket, Irene L. “Europe in the Middle Ages” Oxford: Oxford University Press, 1926,
стр. 127
178
Durant, Will “The story of civilisation” volume IV- “The age of faith” New York: Simon and Schuster, 1950, стр. 687-688
- 74 177

- Идејата за европа, идентитет и христијанство ефект на елиминирање на државното влијание и централна
хиерархиска поставеност на носење на одлуки во црквата на кои
можел да влијае само римскиот епископ, односно Папата, кој со цел
да ги придобие манастирите им гарантирал целосна автономија.
На тој начин монасите имале обврска да се покоруваат само на
Папата како нивен духовен, но и секуларен лидер, а локалните
световни владетели и кралеви немаат никаква моќ врз нив и нивната
сопственост. Реформата на манастирите и монашките братства ја
смени и дотогашната пракса на локално замонашување, односно
калуѓерите и свештениците не служеле повеќе само во црквите и
манастирите во местата од каде потекнуваат, туку низ цела католичка
Европа што придонело за понатамошна интернационализација на
духовниот живот.
Оваа реорганизација на манастирите придонела да се создаде
успешна и дисциплинирана монашка заедница, позната како ecclesia
Cluniacensis. Клини и манастирите кои го прифатиле неговото духовно
водство биле секуларно и духовно автономни и креирале нов тип на
централизирана монашка асоцијација, која според организационата
и административната структура наликувала на монархија, со
Клини како духовен и административен центар. „Еcclesia Cluniacensis била монашко општество од транс-национален карактер кое
се протегало од Шпанија до Фландрија и од Англија до централна
Италија и во исто време била локална заедница која номинално
претставувала еден голем манастир со опатот од Клини како нејзин
духовен лидер, но во исто време опфаќала илјадници индивидуални
манастири водени од приори, како заменици на опатот. На тој начин
се создала транс-регионална социјална група со Клини како центар
на административно-комуникацискиот систем кој се протегал низ
цела Европа, следејќи ги начелата на католичката црква и духовното
водство на Папата.“ 179 Значењето на монашките реформи и на самиот
манастирот во Клини како нивен центар е дотолку поголемо, ако се
знае дека двајцата папи од единаесеттиот век, Григориј VII и Урбан
II, кои со реформите ја реставрирале моќта но католичката црква
и ѝ го вратиле приматот на лидер и обединувач на Европа, во еден
период од својот монашки живот биле духовници токму во Клини.

Mitterauer, Michael „Why Europe?: the medieval origins of its special path“ Chicago:
Chicago University Press, 2010, стр. 188-191
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- Владимир Божиновски 2.6.2.

Контроверза со инвеститурите

Во процесот на духовно, а подоцна и административнополитичко обединување на Европа, за римскиот Папа како носител
на промените, врвен приоритет претставувало создавањето на нова
функционална и организирана католичка црква. Во овој процес се
истакнува настојувањето на папите за независност на духовната од
световната власт, чиј императив бил исполнување на зацртаните libertas ecclesiae, односно духовни слободи. Реформата не можела да
биде успешна без трајно ослободување од влијанието на секуларните
владетели (особено на императорот на светото римско кралство) во
инвеститурата, односно изборот на Папата и останатите епископи на
католичката црква. Затоа, суштинската промена во градењето на нова
и независна црква, која прераснува во долготрајна битка меѓу папите
реформатори од 11 век и императорот била ограничување на улогата на
секуларните лидери при назначување на црковните великодостојници,
повеќе познат како контроверза со инвеститурите.
Во средината на единаесеттиот век, Папата Лав IX бил решен
да ги положи темелите на папство кое ќе биде независно од контролата
на императорот. „Негов идеал било создавање на нова и прочистена
претстава за католичката црква која ќе го зголеми нејзиниот углед, по
примерот на калуѓерите од манастирот во Клини. Другата визија која
ја делел со неговите наследници било предоминација на папството
освен како духовна и како темпорална, односно секуларна сила во
Италија и подоцна во Европа.“180
Инвеститурата претставува церемонија при која темпоралниот
владетел му ги пренесува на новиот епископ земјата и правата на
црковниот посед кој со изборот треба да бидат во негова надлежност.
Римската црква сметала дека тоа не смее да се толерира повеќе,
бидејќи доколку световниот владетел му ги предава овие права на
свештеникот, тогаш неговата лојалност кон секуларниот владетел ќе
му биде позначајна дури и од заклетвата да му служи на бога, односно
на црквата. Тоа придонесува авторитетот на владетелот секогаш да има
приоритет пред оној на Папата, како што и било случај дотогаш. Во
насока на заложбите за промена на традицијата според која феудалниот
господар го има последниот збор во свештеничките именувања,
Папата Грегориј VII во една прилика изјавува: „Зар постои некој кој
се сомнева дека всушност служителите на Исус (свештениците) се
180

Plunket, Irene L. 1926, стр. 136
- 76 -

- Идејата за европа, идентитет и христијанство родители и господари на сите верници вклучително и кралевите и
принцовите?“ 181
За да се надминат недостатоците во црковните правила за
избор на Папа, црквата решила да се создаде колегиумот на кардинали
како единствено надлежен за избор на новиот римски епископ. Оваа
одлука ја донел Папата Никола II, советуван од Хилдебранд кој подоцна
станува Папа како Григориј VII. Со цел да се зголеми ефикасноста
на црквата и да се зајакне угледот на свештените лица, донесени се
уште две суштински правила, односно востановен е целибатот за сите
католички свештеници и предвидена е најстрога казна за практикување
на коруптивни дејствија за да се добие духовна позиција, што во
тоа време било широко распространето. Финалната одлука со која
католичката црква станала целосно автономна и исклучително моќна
институција ја донел токму Григориј VII со неговиот Dictatus Papae
во 1075 година. Тој објавил „дека е грев доколку идниот духовник
го прими благословот за определена црковна позиција од мирјанин,
односно од световно лице. Со тоа го осудил целиот дотогашен систем
на инвеститури каде изборот на свештениците го правеле феудалните
господари и со тоа го оспорил целокупниот авторитет на секуларните
лидери врз црквата. Со оглед дека половина од земјата и богатството
на Европа биле во рацете на епископите и опатите, со оваа одлука
правото на сувереност преминала од рацете на императорот и
владетелите во рацете на Папата. На овој начин позицијата на
секуларната власт била видно ослабена и без приходите од црковните
имоти, самото владеење станало невозможно.“ 182
Грегориј VII верувал дека црквата не може да се реформира
доколку свештениците не се ослободат од зависноста на секуларните
лидери. Од друга страна, преку предавање на инвеститурите во
исклучива надлежност на црквата, владетелот кој ќе го изгуби
правото да го назначува епископот во неговата држава или да го одбие
тоа доколку смета дека тој е неподобен за таа функција, ризикува
да ја загуби контролата врз голем дел од земјите и богатството во
своето кралство кои биле дел од имотот на црквата и да ризикува за
нов епископ да се назначи странец или човек кој не му е лојален.183
Whalen, Brett Edward “Dominion of God: Christendom and apocalypse in the Middle
Ages” Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009, стр. 11
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- Владимир Божиновски Дискрепанцата во ставовите било причина за почеток на воени
дејствија меѓу империјата и црквата, кое завршило половина век
подоцна со Конкордатот од Вормс од 1122, каде конечно биле уредени
односите меѓу секуларната власт и Папата. Решенијата кои биле
договорени со конкордатот, подоцна биле потврдени и ратификувани
на првиот латерански совет. „Иако со конкордатот се постигнал
компромис, сепак Папата излегол како победник, со оглед дека за
најголемиот дел од инвеститурите за свештените лица и официјално
надлежни станале исклучиво католичките легати со благослов
на Папата.“184 Во овој контекст треба да се напомене дека иако
конкордатот бил успех за реформираното папство на што наведува и
фактот дека Папата Каликст II, кој бил иницијатор на конкордатот, бил
избран за Папа токму во манастирот Клини кој претставувал центар
на црковните реформи, „тој претставува компромис кој произлегол
не како причина, туку како последица од внатрешните политички
битки за превласт во црквата“ 185, кои подоцна ќе резултираат со
нарушување на единството во црквата и оспорување на нејзината
доминација во Европа.
Сепак, преку договорот од Вормс, зависноста на Папството
од Империјата воспоставена во времето на Карло Велики престанала
да постои, со што бил значително се намалила на моќта на светото
Римско Кралство и бил отворен патот за предоминација на католичката
црква како врвен авторитет и унификатор на Европа. Контроверзата со
инвеститурите била конфликт меѓу императорот и Папата. Авторитетот
на црквата во средниот век не е стекнат поради долготрајноста на
институцијата и континуитетот кој го имала од античко време, туку
тој произлегол директно од борбата меѓу империјалните и црковните
традиции. „Не би можело да се говори за црквата како предоминантен
фактор или креатор на европскиот идентитет при анализа на генезата
на европското обединување, доколку не успеала да излезе како
победник во битката со инвеститурите и со тоа да се здобие со својата
уникатна позиција во Европа.“186
Контроверзата со инвеститурите, од нејзиниот почеток преку
едиктот Dictatus Papae од 1075, па сè до финалниот компромис во
Вормс во 1122 била пред сè правна битка, преку која легитимитетот
Bryce, James, 1907 стр. 163-164
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство на црквата се докажувал со легалистички инструменти. Самото
користење на правните нормативи го предусловувале победникот
во оваа битка со покажување на поголема вештина во толкување
на законските провизии, што подразбирало високо познавање и
интерперетирање на римското право, како единствен легален концепт
во средниот век и негово прилагодување на актуелниот случај.
Користењето на правните инструменти се покажало како доста
ефикасно оружје во конфликтот на црквата со секуларните лидери од
кои повеќето биле необразовани и целосно инфериорни во однос на
висококвалификуваното свештенство. Самото папство ја ја согледало
и искористило оваа предност и многу често најуспешните Папи повеќе
не биле едноставни монаси, туку правници со детално познавање
и користење на законските прерогативите кои произлегувале од
римското право, како што е случајот со Инокентиј III. Но, во време
на битката со инвеститурите кон крајот на единаесеттиот век, нивото
на познавање на правото не било доволно и затоа токму овој случај
го поттикнал создавањете на специјализирани правни училишта,
како тоа во Болоња во 1088, кое подоцна прераснува во првиот
европски универзитет. „Развојот на образованието и универзитетите
било директно предусловено преку контроверзата со инвеститурите,
односно со потребата темелно и професионално да се студира
римското право. Научната интерпретација на римското право станала
првата академска дисциплина во историјата на Европа.“ 187
2.6.3.

Првите европски универзитети

Преку реформите во самата организациона структура и
нејзината битка за правото на доминација во Европа со световната
власт на императорот, католичката црква постигнала значаен успех во
процесот на обединување на Европа во средниот век. Сепак успехот
на политички план, базиран на заедничкиот идентитет и наследство
кое црквата го промовирала преку религијата, не можел да опстои
без културна кохезија на општеството која се манифестирала преку
христијанското учење. Образованието било клучно за зацврстување
на заедничкиот идентитет наметнат преку христијанската догма. Со
оглед дека во средниот век манастирите биле центри на писменоста
и на научната мисла, како и чувари на античкото знаење, црквата не
смеела да дозволи да ѝ се одземе овој примат и некој да се посомнева
во исправноста и точноста на нејзината догма и одлуките кои ги
187
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- Владимир Божиновски носела базирани врз неа. Таа го имала монополот во образованието
и науката и тоа го користела за пропаганда на сопствените ставови.
Црквата ги претставувала, ги промовирала и ги надоградувала идеите
во согласност со својата догматска концепција. „Доколку се анализира
научниот придонес на антиката, постои прифатено верување
според кое Хелените биле носители на развојот на филозофската
мисла, Рим на организација и право, хебрејската цивилизација го
промовирала концептот на монотеизмот и моралната одговорност
на религијата, додека христијанството ги преземало овие идеи, ги
надоградило и ги направило универзални.“188 Но, во согласност со
религиозните приоритети, со цел да се обезбеди ексклузивност на
црковното учење, само одредени делови од научните дисциплини
биле пренесувани и надоградувани, додека знаењето кое не
кореспондирало со христијанската мисла, когнитивното расудување
како научно осознавање и аналитичкото толкување базирано врз
научна методологија биле потиснувани и заборавани, а подоцна и
официјално декларирани како ерес.
Доколку образовниот процес претставува основен инструмент
за промовирање на заедничката култура, која претставува главна
детерминанта за припадноста кон одредена популација и градител
на единството, тогаш основен показател за унифицираност на
образованието претставува јазикот, со оглед дека не може да говориме
за единствена култура без единствен јазик. Со диверзификацијата на
јазиците по падот на Римското Царство, латинскиот јазик се здобил
со ексклузивитет во комуникацијата на образованата средновековна
елита. „Црковниот латински бил јазик на определена каста. Иако тој
бил повеќе инструмент за доминација со масите, отколку средство за
интернационална комуникација. латинскиот бил пример за духовен
јазик кој ѝ дал ексклузивитет на општествената група која имала
привилегија да го говори. Со тоа значајно придонел кон единството
на европската цивилизација, бидејќи латинскиот бил јазикот на
средновековната европската елита.“189
Основни образовни и културни центри во раниот и развиениот
среден век биле манастирите, од типот на Клини или Монте Казино.
Развојот на образованието му бил целосно подреден на духовното
Cubberley, Ellwood P. „ The History Of Education“Montana: Kessinger Publishing,
LLC 2004, стр. 69
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство наследство на христијанството и главната цел на образовниот процес
бил ширење на религиозното учење. Според Бенедиктанците, како
највлијателен католички ред, „единственото образование на кое
се повикува Свети Бенедикт била школата на господовата служба
и тоа била целата наука потребна за развој и напредок на еден
средновековен свештеник. Манастирите биле школи каде идните
монаси учеле да му служат на Бога преку покорност и зацврстување
на верата.“190 Во нив предавањето и учењето на латинскиот јазик,
античката мисла и уметност биле усогласени со христијанската
догма, но истовремено изучувањето на класичните автори придонело
за развој на средновековната наука кој излегувал од рамките кои ги
поставила црквата. Во овој период кој подоцна станал познат и како
ренесансата од 12 век се развиваат многу научни дисциплини, чија
главна цел била да се даде поттик на интерпретација на библиските
пророштва, историјата на христијанството и теологијата во целина.
Сепак, „сколарите од тоа време го искористиле своето знаење и за
други цели, надвор од теолошките нормативи. Меѓу другото создале
конекција меѓу латинскиот и локалните говорни јазици, меѓу античката
и средновековната наука. Овој факт претставува витален линк меѓу
средновековната култура и западната интелектуална традиција,
мост кој создава континуитет во Европа помеѓу антиката и средниот
век.“191 Иако црквата ја поттикнала обновата на класичната наука
и образование со цел унапредување на христијанските традиции,
повторното откривање на класиците всушност го поттикнал развојот
на локалните јазици и литература и ги поставил темелите на модерната
европска наука.
Развојот на науката придонел и за реформа во образовниот
систем. Во училиштата кои се организирале во склоп на манастирите,
особено оние во градовите, интензивно се зголемувал бројот на
студенти кои доаѓале од регионите каде биле сместени училиштата, но
со оглед дека овие образовни центри биле релативно ретки, во потрага
по кариера како духовници или световни администратори, сè поголем
бил и бројот на студенти кои доаѓале од разни краишта на католичка
Европа, со што училиштата се здобиваат со интернационален карактер
и набргу прераснале во постојани образовни институции, односно
George Ferzoco and Carolyn Muessig, “Medieval Monastic Education”, London:
Leicester University Press, 2000, стр. 41
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- Владимир Божиновски станале првите средновековни универзитети. Самиот меѓународен
карактер на универзитетите придонел да дојде поинтензивна размена
на идеи, како и создавање на единствени ставови и меѓусебно
запознавање на студентите од кои поголем дел подоцна стануваат дел
од европската елита, со што дополнително се зацврстувале врските
меѓу европските држави и региони.
Овој потенцијал на универзитетите, како можност за влијание
при обликувањето на политичките ставови и идеологии на идните
европски елити бил препознат, како од религиозните, така и од
световните лидери на Европа. Затоа и самото етаблирање и развој
на средновековните универзитети бил окарактеризиран како фаза
која предизвикала сериозен конфликт меѓу духовните и секуларните
авторитети поради битката за превласт врз универзитетите. Обидот на
световните владетели да ги оспорат правата за ексклузивитет на црквата
во раководење со образовните институции, придонел да се зајакнат
позициите на самите универзитети кај кои се појавила тенденција
за автономно делување, „што во доцниот среден век резултирало со
генерално прифаќање на принципот дека универзитетот претставува
автономен ентитет кој не е дел од црковната хиерархија, од страна на
европскиот епископат.“ 192
2.6.4.

Схоластика

Иако црквата постепено ја губела директната контрола
врз универзитетите, индиректно таа постоела и најексплицитно се
истакнувала во делата кои биле продуцирани на универзитетите, како
и од самиот тип на предавања кои биле нудени во овие образовни
установи. Имено, целиот образовен процес било неопходно да биде
во потполност со теолошките начела на католичката црква и затоа
теологијата на пример бил главен курс на Универзитетот во Париз,
како што римското право било во Болоња. На универзитетите
главно се изучувале написите на црковните отци како основа на
христијанската догма и делата на античките филозофи, пред сè на
Аристотел кои биле достапни преку латинските и арапските преводи.
„Иако бил паган Аристотел бил ценет од повеќето средновековни
теолози како свети Јероним и свети Августин, кои ги посветиле
своите кариери во обид да направат симбиоза меѓу согледувањата
Smith, Lesley and Ward, Benedicta „Intellectual life in the Middle Ages“, London: the
Hambledon Press, 1992, стр. 233
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство на Аристотел и оние на Католичкото христијанство. Филозофијата
која резултирала од проучувањето на овие пагански и христијански
авторитети го добила името схоластика.“193 Преку овој поим се
нотира целокупниот развој на образованието и науката во средниот
век. „Схоластика бил супранационален термин, слично како и јазикот
на неговото изразување, латинскиот. Придавката схоластика покрива
многу гревови и прикрива важни нијанси, но во суштина терминот
е погоден за да ја истакне специфичната улога на универзитетите во
Европа во создавањето и размената на знаења.“194
Основна цел на схоластиката била усогласување на античките
автори со христијанските норми, со оглед дека овие филозофи преку
своите дела продуцирале аргументи и заклучоци кои биле надвор од
официјалните црковни ставови и поради тоа било неопходно да се
создаде баланс меѓу нив и религијата. Честопати дел од схоластиците
биле прогласувани за еретици и екскомуницирани од црквата, бидејќи
станувале премногу либерални во толкувањата. Во делата било
круцијално, но и многу тешко, да се задржи понекогаш премногу
тесната конекција помеѓу интерпретацијата на христијанската
вистина и делата на античките мислители, со оглед дека самата моќ
на црквата почивала врз темелите на христијанската теологија. Затоа
самата схоластика не била во потполност филозофска дисциплина
која ќе може независно да ги интерпретира и сублимира социјалните
и политички процеси во средниот век. Коплстон дава можеби најточна
дефиниција на схоластиката преку која суштински ја потенцира
нејзината подреденост на католичката догма. „Воведувањето на
дијалектиката во теологијата, односно прифаќање на позната
претпоставка која преку рационална аргументација води до определен
заклучок, придонела да се развие Схоластичната теологија, која
сепак не прераснува во филозофска гранка, со оглед дека теолошките
принципи и податоци кои биле познати и прифатени, не можеле да
се менуваат.“195 И самиот Тома Аквински за себе тврди дека не е
филозоф, туку учител на католичката вистина.
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- Владимир Божиновски 2.6.5.

Црквата и државата кај св. Тома Аквински

Со реоткривање на делото на Аристотел процесот на
консолидација на католичката црква бил сериозно загрозен и затоа
требало да се даде силна научна аргументација како поткрепа на
христијанството и да не се создаде можност за преиспитување на
апсолутната вистина на католичката христијанска доктрина и со тоа
да биде ослабена позицијата на самата црква, бидејќи се појавил
тренд, повторното актуелизирање на согледувањата на античките
автори да се развиваат како алтернатива на католицизмот. Самото
дело на Тома Аквински „можеби е создадено токму за да се убедат
следбениците на Аристотеловата philosophia, дека не само што е
сосема компатибилна со христијанското учење, туку ги потенцира
најголемите христијански вредности и доблести кај луѓето.“ 196
Тома Аквински е мислителот кој успеал да создаде најпотполна
симбиоза во својата интерпретација на античките мислители и
католичката теологија и затоа претставува и најексплоатиран автор
и претставник на средновековната схоластика. Во своето најобемно
и најпотполно дело Summa Theologiae тој ги комбинира делата на
Аристотел со оние на основачите на црковната догма, произведувајќи
рационална аргументација која оди во прилог на убедувањата на
католичката црква. „Неговите методи биле толку јасни, а неговиот
интелект толку брилијантен, што за идните генерации Тома Аквински
претставува авторитет скоро идентичен со оној на свети Августин.“197
Според св. Тома, сè е опфатено со филозофијата, вклучувајќи го и
божественото, затоа и Аристотел за дел од филозофијата вели дека е
теологија на божествената наука. Постојат два начина за поимање на
христијанска доктрина, едниот со проучување, а другиот преку божјо
вдахновение. „Теолозите ја користат филозофијата за да постигнат
потемелно духовно прочистување и затоа теологијата треба да се
изучува во завршниот стадиум на школувањето, по изучувањето на
филозофијата, со оглед дека иако во почеток некои тези изгледаат
како валидни, тие не се секогаш компатибилни меѓу себе, а повеќето
луѓе не можат да ги следат филозофските аргументи за постоењето
на Бог.“198
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Со оглед дека како и кај останатите средновековни мислители
основен фундамент на политичката композиција на свети Тома
Аквински претставува делото на Аристотел 199, поткрепено со
христијанска теолошка база, тој го поткрепува поимањето на
Аристотел за државата како идеална творба која ги задоволува сите
потреби на човекот, со христијанската религија според која земскиот
привремен карактер на постоењето е помалку важен, додека најважен
е надземниот конечен крај, за кој ексклузивно е одговорна црквата.
„Основната разлика меѓу нив е дека во средновековната политичката
теорија основна детерминанта претставува надреденоста во односите
на црквата кон државата, на природата и бог кој ја креирал, нешто
што не постоело во времето на Аристотел, додека во средниот век
тоа било прифатена доктрина на која св. Тома како теолог секогаш ѝ
давал приоритет.“200
Во својот дискурс, подоцна познат и како Христијански
аристотелизам, свети Тома го избегнува тврдењето на Августин
според кое државата е резултат на оригиналниот грев. Тој смета дека
државата е институција со сопствени права и сфера на дејствување.
Државата според него е совршена заедница communitas perfecta и тој
не ги прифаќа екстремните црковни позиции каде црквата е супердржава, а самата држава треба целосно да ѝ се подреди на црквата.
„Сепак во согласност со христијанската догма, свети Тома смета дека
црквата е заедница која е супериорна во однос на државата и таа треба
да ѝ се потчини на црквата во однос на прашањата за духовноста, но
во својата сфера на делување, државата треба да е автономна. “201
Во Summa Theologiae свети Тома вели дека „идеалната
состојба е категорија која е многу поблиска до епископската (папската)
држава, отколку до религиозната (световна) држава.“202 Моќта на
црквата врз државата не е директна и таа е автономна при одлучување
за привремените земски работи, но сепак приматот е даден на
вечната божја држава, каде црквата е според него неприкосновена,
што е во целосна согласност со претходниот голем христијански
теоретичар, свети Августин. Оттука се заклучува дека преку синтеза
на католичката догма со политичката теорија на Аристотел, Тома
Copeland, Rita “Criticism and Dissent in the Middle Ages”,Cambridge: Cambridge
University Press, 1996 стр. 203
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- Владимир Божиновски Аквински ја застапува тезата за индиректна моќ или potestas indirecta на црквата врз државата. Имено „влијанието на Аристотел го
поттикнало Тома Аквински да ја декларира државата како совршена
заедница, но неговите христијански убедувања го превенирале да
ја претстави државата како апсолутно автономно општество.“ 203 За
него световната држава треба да биде одвоена од епископската, но
со оглед дека секуларната власт ѝ е подредена на духовната, доколку
треба да се постави хиерархиска подреденост при одлучувањето,
врховниот авторитет го има црквата, односно наследникот на свети
Петар, Папата. Според него „будалести се мислењата на оние кои
велат дека коруптивниот привремен свет, индивидуалните работи
или меѓучовечките односи не се субјект на Божјото владеење.“204
Преку своето дело, кое станало највлијателен средновековен
схоластички материјал, Тома Аквински успеал да ја потврди
супремацијата на католичката христијанска доктрина преку
филозофските дискурси на античките мислители, во прв ред
Аристотел и да ја зајакне позицијата на црквата на идеолошки план,
со што придонел кон крајот на тринаесеттиот век црквата да го
задржи својот авторитет и да продолжи да егзистира како единствена
кохезивна сила доволно моќна да го обедини европскиот континент.
2.6.6. Средновековната христијанска доктрина и
унификацијата на Европа
По успехот во доцната антика кога било издигнато на ранг
на државна религија, христијанството продолжува да опстојува и
во средниот век како единствена структура во западна Европа која
ги конектира двете епохи и го одржува историскиот континуитет.
Но, иако религијата продолжила да се распространува, црквата се
карактеризира со слаба функционалност и организација која се
обидела да ја надмине преку кохабитација со империјата на Карло,
користејќи ја како територијална целина за христијанската екумена.
По неуспехот и подредената позиција во однос на секуларите
авторитети на светото Римско Царство моќта на католичката црква
дополнително се намалила. Постоеле неколку суштински проблеми
кои црквата морала да ги реши, како слабата административна
поврзаност и непостоење на вертикална хиерархиска контрола
203
204
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство помеѓу папството и манастирите распространети низ Европа. Друг
сериозен проблем бил религиозниот легитимитет за ексклузивно
управување со духовниот живот на верниците како и со сите прашања
поврзани со христијанството, со оглед дека екуменскиот патријарх
во Константинопол и Папата биле еднакви според христијанските
канони. Како трет проблем се истакнува широко распространетата
корупција меѓу свештениците која се јавува како директна последица
од начинот на избор на функцијата, каде традиционално одлуката
за избор ја носеле локалните феудалци, без особено влијание од
Ватикан. Со ова бил намален политичкиот легитимитет на Папата
во раководење на локалните епископии со оглед дека нивната
лојалност била кон оној кој ги избира, односно световниот владетел
и со тоа се продлабочил и проблемот со недостаток на контрола врз
големите европски црковни поседи, како територијални единици кои
претставуваат база на политичка моќ.
Лидерите на црквата биле свесни дека за решавање на овие
прашања кои би ѝ обезбедиле доминантен статус на католичката
црква, неопходна е темелна реформа, но пред сè потребна е идеја
која ќе обединува и доктрина преку која оваа идеја ќе се зацврсти.
Проблемот со источната црква бил решен со раскинување на сите
меѓусебни односи во 1054 година, познато како големата шизма и
продуцирање на неколку лажни документи како познатата донација
на Константин со која наводно императорот му дава првенство во
одлучувањето на римскиот епископ за сите религиозни прашања.
Недоволната административна поврзаност била надмината со
големата монашка реформа која придонела да се создаде успешна и
дисциплинирана монашка заедница како транс-регионална социјална
група и да се воспостави административно-комуникациски систем
кој се протегал низ цела Европа и бил под духовно водство на
Рим. „Новите организациските структури создале нови просторни,
односно територијални структури. Големата густина на трансрегионалните организации на универзалните религиозни редови
во западниот Christendom имале долготраен импакт, слично како
и самата црква, врз начинот на кој општеството ја структурирало
неговата корелација со просторот. Динамичната транс-регионална
организација на католичката црква создала одлични предуслови за
социјална и културна експанзија и интеграција во европскиот Christendom.“205
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- Владимир Божиновски Заедничката религија и нејзината организација, имала силно
влијание врз територијално поврзување на средновековните европски
општества со регионите во кој таа религија се практикувала. Со
создавањето на нови културни вредности почнал да се гради и
нов социјален и политички идентитет преку кој се интегрирале
локалните општества на целата територија на католичка Европа,
како поттик за создавање на единствен културен и социо-економски
простор. Територијалниот контекст на религијата претставува важен
предуслов во анализата на европската интеграција, при која се
идентификуваат границите на Christianitas, кои подоцна генерално
станале и граници на Европа, кои го надминуваат регионот на
западна Европа. „Географскиот опсег на католичката црква бил
многу поголем од областа опфатена со средновековната аграрна
револуција и со маноријалната реформа која го вообличила западниот
феудален систем, односно доменот на папската црква бил поширок
од територијата на западна феудална Европа.“206
Стекнувањето со организационо-територијална унификација,
на црквата ѝ обезбедила политичка моќ која резултирала со конфликт
насочен против императорот и секуларните господари околу
инвеститурите, односно именувањата на свештениците, епископите
и самиот Папа. Контроверзата со инвеститурите започнала по
прокламацијата на Папата Грегориј VII, позната како Decretus papae
и завршила половина век подоцна со потпишување на конкордатот
од Вормс како консензуално решение, но de facto од тој договор како
победник излегува црквата, која успева сите црковни именувања да ги
стави единствено под своја јурисдикција и да ја пренасочи лојалноста
на свештениците од секуларните владетели кон Рим. Споредено
со раниот среден век, процесот на политизирање на католичката
црква во развиениот среден век, претставува резултат на нејзината
еманципација од секуларната власт, која и овозможила и самата да
стане одреден тип аристократија. Нејзиниот авторитет произлегол
од борбата помеѓу империјалните и црковните традиции. „Доколку
црквата била под контрола на императорот, монархот или била
исклучиво организирана како територијален ентитет не би можела
независно да учествува во политиката. Само црквата на чело со
Папата, како изразит контраст на секуларната власт, можела да стане
нов моќен политички фактор, што од друга страна ја претпоставила
и независноста на Папата и го востоличила освен како духовен и како
секуларен владетел. Неговиот авторитет кој произлегувал од patrimo206
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство nium Petri го направил принц меѓу сите принцови.“ 207 Самиот patrimonium Petri како едикт на императорот Константин ѝ дозволувал на
црквата да поседува имот кој постојано се зголемувал. По победата
во битката со инвеститурите, Папата преку изборот на свештениците
воспоставува директна контрола врз црковните поседи. На тој
начин новата организирана, со ексклузивитет во духовните одлуки
и политички и територијално независна, католичката црква станува
предоминантен фактор во европската средновековна политика и
креатор на европскиот идентитет.
Идентитетот се креира преку културна кохезија и промоција
на единствена идеја за обединување. Политичката надмоќ на
папството можела да се зацврсти само доколку се прошири оваа
идеја преку создавање на единствена духовна матрица заедничка за
сите католици. Со оглед дека црквата била единствена институција
со континуитет меѓу епохите, таа била чувар на античкото знаење.
Идејата за обединувањето била вградена во доминантниот теолошкофилозофски правец кој им дал печат на севкупните културнополитички односи во развиениот среден век, схоластиката. Нејзина
основна цел била да се контемплираат античките автори и бидат
усогласат со христијанските норми, со оглед дека мислителите на
антиката продуцирале аргументи и заклучоци кои биле надвор од
официјалните црковни ставови и затоа било неопходно да се создаде
баланс меѓу нив и христијанството. Преку схоластиката „се создава
и надградува и европскиот идентитет, иако во поширока преносна
смисла. Во духовната сфера приоритет е даден на космополитскиот
карактер на схоластиката, поим кој ги обединува курикулумот,
научните методи и филозофските погледи на европската интелектуална
елита. Медиумот на схоластичниот дискурс бил латинскиот јазик и
благодарение на космополитскиот образец на католичката црква за
назначување на елитните црковни и образовни позиции, схоластиката
била доминантен модус за филозофско размислување и учење, од
Атлантикот до Карпатите.“208 Најистакнат претставник во развојот
на схоластичната христијанска мисла преку вградување на античките
филозофски и политички идеи во христијанската матрица е теологот
свети Тома Аквински. Според него, иако секуларното треба да
биде одвоено од духовното, доколку треба да се направи избор при
одлучувањето, предимството во авторитетот е кај црквата.
207
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- Владимир Божиновски Во средниот век манастирските школи биле центри на
писменоста и дел од нив подоцна прераснуваат во првите средновековни
универзитети како врвни образовни институции. Интернационалниот
карактер на универзитетите придонел за создавање на заеднички
ставови кај студентите кои потоа стануваат дел од политичката
и духовна елита, со што се зацврстувале меѓусебните европски
регионални конекции. Образованието било можност да се влијае врз
обликувањето на политичките ставови и идеологии. Сепак, со оглед
дека и световните лидери ја препознале можноста за промоција на
своите политички гледишта преку образованието, тие се обидуваат да
го локализираат, односно да ги подредат универзитетите под контрола
на секуларните власти. „Додека неколку од најстарите универзитети
како Болоња, Париз, Монтпелие и Саламанка биле космополитски
центри на знаењето, кои ги трансцедентирале националните граници
и ги надминале локалните несогласувања, универзитетите во доцниот
среден век биле формирани од монарси и аристократи како симбол
на национален, локален или граѓански престиж. Универзитетите сè
повеќе биле перцепирани како дел од политичките територијални
единици, дизајнирани да им служат на локалните или националните
интереси, со што потпаднале во орбитата на секуларната контрола
губејќи го нивниот супранационален карактер.“209 Постепено на
универзитетите започнува и процесот на замена на универзалниот
латински со локалните јазици, со кои се лимитираат во регионални,
а подоцна и во национални рамки со што и самиот образовен
процес ја губи својата универзалност. „Дури и во тринаесеттиот
век кога латинскиот јазик ги поврзувал интелектуалните елити
на универзитетите и универзалната црква, широката употреба на
народниот говор во секојдневната комуникација бил противтежа
на интеграцијата која водела кон сè поизразита регионализација и
локализација.“210 Овие процеси довеле до нарушување на единството
и космополитизмот, поттикнуван од црквата, кај европската научна
и политичка елита што било и една од причините за деклинација на
идејата за европско обединување на крајот од средниот век.
Реформите во католичката црква во десеттиот и единаесеттиот
век ја издигнале на пиедесталот на моќта во средновековна Европа.
Со сите католици под нивно спиритуално водство и големиот број
манастири со големи имоти каде духовниците од цела Европа му
служеле и се покорувале само на Папата, црквата се здобила со
209
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство можност за силна контрола во европските политички релации. „Кон
средината на дванаесеттиот век, многу повеќе се говорело за римската
влада (римската курија), отколку за римската црква како нејзин
синоним. Таа се издигнала во најмоќната држава која раководела
и ги обединувала сите останати. Инокентиј III211 го трансферирал
значењето на функцијата на Папата која прераснала од посредното
намесник на св. Петар директно како намесник на Исус и со него
папството го достигнало својот зенит.“ Инокентиј III бил Папа на
крајот од дванаесеттиот и почетокот на тринаесеттиот век. По смртта
на Хенри VI тронот на императорот на светото Римско Царство
останал празен. Инокентиј ја искористил оваа прилика и во неговиот
декрет Venerabilem тој тврди дека „Папата е тој кој ќе одлучи кој ќе
биде следниот император“, повикувајќи се на крунисувањето на Карло
Велики во Рим во 800 година. Всушност Инокентиј III, преку папскиот
декрет се надоврзува на концептот на translatio imperii кј го користи
со цел да се претстави како единствен надлежен за пополнување на
испразнетата императорска позиција. Со Venerabilem Папата ја пренел
одлуката за тоа кој ќе владее, односно империјалниот легитимитет,
од секуларните врз носителите на религиозната власт, со оглед дека
крунисувањето и изборот е исклучиво во надлежност на црквата.
Декретот бил преседан кој подоцна станал главен аргумент на папите
во политичката борба за превласт во Европа. Сепак политичките
прилики му дозволувале на Инокентиј преку Venerabilem „да го
искористи ова смело и дрско фалсификување на историјата како
кардинален факт во релациите меѓу црквата и Европа. Ниту едно
откровение во тој момент не можело да биде позначајно од ’Она што
Папата го дал, тој може и да го одземе‘. Со смртта на императорот,
јурисдикцијата врз империјата била пренесена во рацете на Папата и
единствено од него зависело кога празната императорска позиција ќе
биде пополнета. Никогаш оваа претензија не можела да биде помалку
оправдана и никогаш политичкиот карактер на папството не можел
да биде помалку прикриен.“212
Новата политичка моќ на Папата имала и позитивно влијание
врз политичкиот живот на Европа, особено во однос на интензивирање
на самиот процес на обединување под закрила на католичката црква
со оглед дека таа „претставувала медијатор меѓу Истокот и Западот,
помеѓу идеалот на духовна интуиција и на моралната и социјална
Poole, Reginald Lane “Illustrations of the history of Medieval thought and learning”
,New York: the Macmillan company, 1920, стр. 217
212
Ibid, стр. 221
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- Владимир Божиновски активност. Таа ја поседувала традицијата преку која е способна
да ја задоволи човековата природа и да ја донесе трансцедентната
реалност на духовното битие во корелација со човековото искуство
и реалностите на општествениот живот“213 , односно „за многу
реформатори папството претставувало најдобра гаранција за
католичката универзалност. Папата присвоил повеќе надлежности
кои му гарантираат широк авторитет во справување со религиозните
прашања и заштитата на духовната заедница. Оваа трансформација
се случувала во доцниот единаесетти и дванаесетти век и била
практикувана и во тринаесеттиот. Затоа на Папата Инокентиј III
и притоа да не звучи иронично, можела да му биде доделена и
титулата лидер на Европа“,214 со оглед дека престижот на папството
како институција која управува и владее, како финален арбитер на
сите одлуки во средновековното христијанско општество, не била
никогаш повисок отколку на крајот од владеењето на Инокентиј III.
Тој бил понтиф кој ги прикажал сите предности и недостатоци на
папството како институција на власта. „Силната страна ја претставува
формулацијата и апликацијата на средновековната христијанска
доктрина, верување во можноста да се обликува општеството преку
христијанската идеја втемелена во законите, како грандиозен концепт
чија слабост од друга страна бил самиот капацитет на папството за
негова имплементација во реалноста.“215
2.7. ОБЕДИНУВАЊЕТО НА ЕВРОПА ВО СРЕДНИОТ ВЕК
2.7.1. Судирот меѓу империјата и папството
Со употребата на поимот Европа во времето на Карло Велики
се нотираат католичките територии кои биле под негова директна
или индиректна власт и се прави дистинкција од регионот кој бил
под византиска доминација, но сепак потребен бил и нормативен
легитимитет на неговото владеењето во поранешниот западен
дел на Римското Царство. Затоа е формулиран концептот на translatio imperii преку кој се обезбедила линеарност на времето и
просторот и континуитет на власта преку создавање директна
Dawson, Christopher “Christianity and the New Age” London: Sheed & Ward, 1931,
стр. 90-91
214
Pagden, Anthony, 2002, стр. 82
215
Ullmann, Walter “A Short History of the Papacy in the Middle Ages” London:
Routledge, 2005 стр. 147
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство врска со антиката и Римската Империја. Карло бил крунисан со
империјалниот епитет Magnus од страна на римскиот Папа со кој се
поврзува староримската традиција со современата власт, односно се
возобновува империјалната реалност со нагласување на религиозниот
аспект на новиот западен император. „Преку воскреснувањето
на идејата за Римска Империја во средниот век, се манифестира
обид за унификација на Европа, поддржана од неколку фактори од
кои се издвојуваат имплементацијата на системот на римско право
и идеологијата за универзална христијанска заедница. Римското
право ја имплицирало фундаменталната претпоставка на општество
организирано под еден император од чиј врховен авторитет зависела
и самата валидност на системот.“216 Новиот император е независен
од византискиот домен на политичко влијание и дополнително,
источната империја го губи ексклузивитетот и самата јурисдикција
во однос на титулата император кој дотогаш го поседувала поради
континуитетот на Константинопол со поранешното Источно Римско
Царство. Многу посупстанцијално, барем за римската црква, е што
преку формалното удвојување на императорската титула, таа de
facto се одвојува од источната патријаршија која дотогаш, барем
нормативно била легитимен намесник на тронот на свети Петар.
„Суштинската улогата на Карло била да биде вистински монарх на
Западот, монарх кој владее со ентитетот кој од некои се нарекува
Европа, од други imperium Christianum и од останатите imperium
Romanum. Империјата под водство на Карло Велики го претставува
овој ентитет кој е обединет со христијанската религија толкувана од
римската црква.“217
Државата на Карло Велики кој е првиот владетел од каролиншката династија на почетокот на деветтиот век го симболизира
и почетокот на поделбата на власта во христијанската империја на
световна, која е надлежна за овоземните односи меѓу поданиците и
духовна, која се грижи за нивните души во небеското царство.
„Поделбата на два сегменти на власта во средновековна
Европа, духовна и секуларна, односно поделба која создала идеолошка
и политичка сфера на власта, претставува една од основните
продуктивни сепарации на Западот, без кои развојот на Европа би
бил сосема поинаков и кои биле зародиш на идеите за слобода,
http://www.jstor.org/stable/3329787 Huglin, Thomas O. 1982, стр. 13
Ullmann, Walter “The growth of Papal Government in the middle ages” London: Methuen, 2008 стр. 105
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- Владимир Божиновски фундаментална еманципација на општеството и државата нација
или на ренесансата и реформацијата, а кои ја издигнале западната
европска цивилизација како водечка во светот.“218
Во овој период кој трае сè до завршување на средниот век,
легитимитетот на целокупната власт која со поделбата барем теоретски
била бицефална, произлегувал директно од христијанството.
Носителите на двете власти, спиритуалната и овоземната биле
Папата и императорот. Иако во теоријата двете власти требало да се
надополнуваат една со друга, односно онаму каде што завршуваат
ингеренциите на секуларната започнуваат оние на спиритуалната,
нејзиното практикување најчесто било натпревар за доминација
кој како резултат иницирал перманентен конфликт со најголем
интензитет кај самите претенденти за позициите лидер на Sacerdotium и на Imperium, на духовната и на световната власт. Додека по
шизмата со Константинопол и особено по крајот на контроверзата
со инвеститурите кој го ограничил влијанието на секуларните водачи
при изборот на римскиот понтиф, „лидерството на Папата како
духовен водач на западниот Christianitas повеќе не било оспорувано,
хегемонијата на императорот во секуларниот домен на власта била
многу повеќе теоретска, отколку реална.“219
Од теоретски аспект, фундаментот на дебатата меѓу
папството и Империјата која подоцна преминува во отворен
конфликт, претставува инкомпатибилноста на конечноста на
дуализмот на моќта со средновековниот христијанскиот концепт за
помирување и ултимативно единство. Ова претставува почетна точка
од спекулативната дискусија за односите меѓу двете власти, каде
еклесијалниот argumentum unitatis според Гирке (Otto Von Gierke) е
дефиниран на следниот начин:
„Доколку човештвото е единствено и може
да има само една држава, таа не може да биде
друга освен црквата. Таа со мандат од Бог ја
добила севкупноста на духовната и световна
сила како интегрален дел од единствената моќ.
Доколку единството на човештвото треба да се
реализира и на овој свет, тогаш целестијалното
кралство на Бог мора да има и терестријално
218
219

Mitterauer, Michael, 2010, стр. 292-293
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство присуство, а лидерот на црквата,
на Бог е лидер и на човештвото.
е истовремено спиритуален
темпорален монарх на целата
луѓето.“220

како заменик
Затоа Папата
духовник и
заедница на

Политичкиот натпревар за превласт меѓу секуларниот и
духовниот елемент на власта за доминација со Christianitas со текот
на времето станал сè поизвесен, навестувајќи ја супремацијата на
католичката црква и превласта на Папата во однос на императорот.
Со декретот Venerabilem на Инокентиј, титулата на Папата во
дванаесеттиот век добила поголема формална политичка тежина
кога тој од намесник на свети Петар директно станува намесник
на Исус, а самата црковна организација прераснува во еден тип на
теократска монархија, особено во тринаесеттиот и четиринаесеттиот
век. Во меѓувреме титулата император како врховна секуларна
власт на западните христијани била сè повеќе оспорувана и иако
функцијата била формално легитимна во однос на своите аспирации
за врховна власт, во пракса императорот бил генерално игнориран
од владетелите на моќните европски монархии. Во средниот
век основниот инструмент за демонстрирање на политичка сила
била воената моќ, пропорционално зависна од претпоставената
финансиска поткрепа како главен предуслов за создавање на воени
сили, која во случајот на императорот константно опаѓала, поради
намалување на териториите кои директно ги контролирал. За
разлика од него, финансискиот прилив на Рим од многубројните
црковни поседи бил неспоредлив со било која европска држава, што
од друга страна ја гарантирало политичката позиција на Папата.
Со воспоставување на најефикасниот финансиски систем од тоа
време, католичката црква успеала дополнително да ги зголеми
приходите и со целосна евиденција на финансиските побарувања
преку liber censuum и намалување на процентот на даночна евазија
кај црковните такси како што бил данокот за собирање средства
за крстоносните походи. „Кон средината на четиринаесеттиот век
camera apostolica како централен финансиски сектор на католичката
црква била најразвиената средновековна финансиска организација
која функционирала беспрекорно. “221
Во својот Venerabilem, освен што го зајакнал правниот
von Gierke, Otto, 1900, стр.11-12
http://www.jstor.org/stable/1882800 Lunt, W. E. „The Financial System of the Medieval Papacy“The Quarterly Journal of Economics, Vol. 23, No. 2, 1909, стр. 263
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- Владимир Божиновски постулат на духовната власт, Инокентиј III го ослабнал формалниот
легитимитет на секуларната власт, односно суверенитетот на
императорот. Со концептот Insuper cum Rex (Franciae) superiorem in temporalibus minime recognoscat, Папата декларира дека во
пракса кралот (на Франција) е неприкосновен во носењето одлуки
за прашањата од секуларен карактер. „Всушност со оваа нотација
Папата само ја потврдил актуелната сосотојба на односот на силите
во почетокот на тринаесеттиот век, иако de iure, императорот сè уште
е суверен во секуларните одлуки,“222 со оглед дека неоспорното и
неприкосновено манифестирање на политичка моќ било прифатливо
само од аспект на функцијата император. Но, со декретот Папата de
facto потврдува дека сувереноста на световната власт е пренесена
и поделена. Неколку години подоцна, канонскиот јурист Аланус ја
протолкувал оваа контроверзна декларација како unusquisque enim
tantum iuris habet in regno mo quantum imperator in imperio. Тој изјавува
дека „секој во своето кралство ја има истата моќ како императорот во
империјата“, што потоа дополнително ја преформулирал како rex est
imperator in regno suo или кралот е император во неговото кралство.“
Ова толкување претпоставува дека кралот на една држава не е субјект
од повисок политички авторитет и е еднаков со другите суверени
во Европа, што претставува дополнителен удар и подривање на
позицијата на императорот која била сè повеќе маргинализирана.
Има повеќе причини за опаѓање на моќта на императорот како
носител на суверенитетот на секуларната власт од кои најзначајна
била традицијата за наследување која претпоставувала поделба на
кралството меѓу сите машки наследници. На тој начин доаѓа до
постојано раситнување на териториите под директна контрола на
императорот, кој требало да биде избран од страна на сите наследници
кои управувале со еден дел од империјата. Со цел да се избори за
тоа право секој претендент за позицијата им ветувал поголема
независност на останатите локални кралеви и благородници, со што
доаѓа до децентрализација на моќта која довела до фрагментција
на самата идеја за реставрација на старата Римска Империја. „Во
процесот на фрагментација на идејата за империја, носителите на
власта во средновековниот Christianitas биле многу помалку Папата
и императорот, а многу повеќе Папата и кралот или кралевите.“ 223
http://www.jstor.org/stable/555948 Ullmann, Walter „The Development of the Medieval
Idea of Sovereignty“ The English Historical Review, Vol. 64, No. 250, 1949 стр. 4
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Папата бил легитимен претставник на Sacerdotium, но императорот
не секогаш бил на Imperium. Дополнително, со јакнење на моќта на
Папата кон крајот на средниот век тој сè повеќе претендирал да биде
носител и на двете власти на христијанската империја во Европа,
односно како на спиритуалната така и на секуларната, со што до
одреден степен доаѓа до обединување на власта и политичката моќ
на територијата на средновековниот Christianitas. Сепак конфликтот
меѓу двете власти имал и негативен ефект врз европското единство
бидејќи според Ле Гоф, кон крајот на единаесеттиот век единството
на Christianitas започнало да исчезнува со заострување на конфликтот
за превласт меѓу световната и духовната власт. Крстоносните војни не
успеале да го создадат или обноват, туку придонеле кон понатамошно
раздвојување. „Социјалната фрагментација станала сè поизразена и
со појавата на национални поделби кои предизвикале сè поизразена
лингвистичка диференцијација. Раслојувањето на средновековното
општество за кое било свесно и самото население на Christianitas, создало бариери кои продолжиле да го еродираат ткивото на
европското единство.“ 224
2.7.2.

Христијанскиот идентитет на Европа

Со подемот на светото Римско Царство, а подоцна и со
создавањето на единствена воена сила која ќе биде испратена да
го ослободи Ерусалим, градот-симбол на верата, започнала „да се
создава експлицитна асоцијација помеѓу христијанството и областа
која подоцна ќе ја претставува Европа, односно помеѓу религијата
Christianismus и регионот Christianitas.“225 Релативното единство
постигнато преку христијанството придонело за создавање на идејата
за заедничка припадност или идеја за унификација на Christianitas како
синоним за Европа. „Единството било постигнато преку создавањето
на т.н. европска суперкултура, која произлегла од заедничкиот
официјален јазик латински и единствената религија христијанството,
кои продуцирале компатибилна симболика. Овие културни и
образовни елементи биле широко прифатени во целиот регион и
придонеле за конструкција на една политичка „континенталната
идеологија.“226 Папството ја наследило каролиншката теократија и ги
преземало и еволуирало концептите на Populus Dei, Societas Fidelium и
224
225
226
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- Владимир Божиновски Res Publica Christiana кои претставувале синоними на Christianitas. За
Грегориј VII Римската Империја претставува христијанска империја,
бидејќи според него „Исус владее таму каде што владеел Август.“
Но, христијанското општество или Christianitas е поголемо од Рим,
односно „законот на Папите опфаќал многу поголема територија
отколку империјалниот законик.“227 Затоа и Европа како поим чија
претстава за територија кореспондира со територијата на Западното
Римско Царство, во единаесеттиот век е комплетно заменета со
Christianitas, кој многу попрецизно ги отсликувал земјите во кои
живееле западните христијани и дополнително преку користење на
религиозен термин како географска, но пред сè културно-политичка
одредница, симболички е потенциран самиот христијански идентитет
на европските региони.
Според Деланти, во своите почетоци идејата за Европа
постои како недоволно дефиниран конструкт помеѓу географската
концепција и културно-политичкото значење на поимот. Основната
политичка поларизација која го поттикнала развојот на идејата
за Европа е антагонизмот меѓу христијанството и исламот кој
индиректно, но значајно влијаел врз идната претстава која ќе
му се придава на овој термин. „Идејата на европската историска
уникатност и автономија била иницирана преку соочување со
надворешни антагонизми. Исламските инвазии го креирале чувството
за заеднички европски идентитет вообличен во Christianitas кој се
наметнал како фортификација против нехристијанските освојувачи.“
228
По создавањето на каролиншката монархија, „идејата за Европа
еволуирала од географски топоним во културна идеја со определена
политичка конотација, но сè уште недоволно развиена за да креира
европски идентитет.“229 Крстоносните походи придонеле самата
идеја да се развие во определена идентитетска формулација која е
повторно фокусирана на судирот со исламот, перцепиран како нејзин
антоним. Креацијата на европскиот политички простор, според Ле
Гоф продолжува до крајот на средниот век кога исламската инвазија
на османлиите ја интензивира креацијата на европското единство.
„Турскиот продор имал два контрадикторни ефекти, односно од
една страна претставувал закана, додека од друга придонел да се
конструира колективен идентитет како реакција на надворешна
227
228
229

Hay, Denys, 1957, стр. 52
Delanty Gerard, 1995 стр. 26
Ibid, стр. 29
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство опасност и со тоа дал значаен придонес на европската унификација.“230
Навлегувањето на османлиите во југоисточна Европа освен директен,
како воена закана имал и значаен индиректен придонес во развој на
идејата за Европа. Имено, постоењето на повеќе претенденти за духовно
водство во Европа претставувало хендикеп, доколку се набљудува од
аспект на процесот за обединување, со оглед дека религијата и црквата
биле доминантни интегративни сили во средниот век. Со анулирање
на меѓусебните контакти по големата шизма, римската црква
обезбедила ексклузивност во религиозните односи кај католиците,
но Константинопол продолжил да егзистира како конкурентен центар
на политичка и религиозна моќ се до конечниот пад во 1453 година.
Неговото освојување од османлиите го означува крајот на една епоха
и цивилизација, но исто така „со оглед дека Византија како значаен
политички и религиозен чинител претставувала потенцијална пречка
за идната обединета Европа, нејзиното исчезнување од политичката
сцена дополнително го поттикнало и фокусирало процесот на
европската унификација.“231 Сепак до крајот на средниот век самиот
поим Европа пред сè претставува географски израз и самиот концепт
за идејата за Европа всушност претставува идеја за Christianitas
како предоминантен идентитетски систем.“232 Појава на латинскиот
Christianitas ја навестил новата политичка територијалност, христијанската геополитика во која просторната димензија на самиот
Christianitas добила ново значење. Сепак, „доколку се анализира
неговиот раст, тој демонстрира дека средновековната идеја за
политички простор била поинаква од денешниот концепт на поимот.
Територијалната експанзија на католичка Европа не придонела за
регионални дистинкции меѓу јадрото и периферијата, како што е
случај со подоцнежните примери на империјални освојувања.“233
Според Бартлет резултатот на средновековниот колонијализам не
бил креирање на колонии во смисла на територии кои се во секој
поглед зависни од метрополата, како што било случај со модерниот
колонијализам кој го поттикнувал јазот меѓу колонијата и метрополата
и создавал меѓунационални ривалитети на европските метрополи
што биле во функција на нејзина дезинтеграција. Територијалното
проширување на средновековна Европа било проследено со процес
на мултиплицирање на културните и општествените начела и норми
на католичката екумена и на новите територии кои станале дел од
230
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233
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- Владимир Божиновски Christianitas. „Новите земји кои го прифатиле латинскиот модел на
христијанството и со тоа и културата и општествените норми на Christianitas всушност се интегрирале со старите. Патниците кои во тоа
време крстосувале низ Европа, не би можеле да приметат некој особен
социјален или културен диверзитет со преминување на границата
на било која држава од католичка Европа.“234 Христијанската црква
ги надминувала границите на империјата и била вклучена во сите
позначајни политички и општествени процеси на целиот географски
простор на кој се етаблирале католичките институции. Реформата
на црквата која подовна и го обезбедила приматот на врховен
арбитер во средновековна Европа била иницирана во манастирите
во северозападна Европа, но нејзиниот општествен и политички
центар бил Рим. Интензивирањето на нивната комуникација и
самата административна динамика помеѓу црковните органи од
целиот христијански простор придонеле да дојде до регионална
интеракција, со што се иницира процесот на интеграција меѓу
Медитеранот и северот на Европа. Од друга страна, таа создавала
и одредена регионална поларизација која подоцна прераснува во
извор на многу политички тензии и фрагментација на општеството,
иако и понатаму се задржале многу заеднички карактеристики кои го
поврзувале целиот простор на Европа чии граници биле дефинирани
во тринаесеттиот век. „Во текот на следните векови Европа како
географска целина ќе мине низ многу трансформации, кои само
дополнително ќе ја етаблираат како единствен социјален и културен
простор кој ќе креира заеднички идентитет кој потекнува и се должи
на подемот на папската црква во средниот век,“ 235 затоа што „и покрај
подоцнежната постојана секуларизација на европското општество,
христијанството заедно со антиката претставува една од суштинските
одредници на европскиот идентитет.“236
Во развиениот среден век во Европа започнува подемот на
католичкото христијанско општество кое неколку века подоцна
прераснува во центар на светската култура преземајќи го приматот
од постарите ориентални цивилизации. „Сиот општествен развој бил
базиран на католичкото поимање на Европа и христијанството кое
претставувало симбол на општественото единство и едновремено
заедница на христијански народи. Притоа, Европа не го црпела
Bartlett, Robert “The making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural change
950-1350” london: penguin books, 1994, стр. 305-307
235
Mitterauer, Michael, 2010, стр. 192
236
Романо, Серџо „Европа-историја једне идеје“ Белград: Филип Вишњиќ, 2008 стр.
40
- 100 234

- Идејата за европа, идентитет и христијанство повеќе својот примарен идентитетски израз од идејата за универзално
царство, туку од идејата за универзална црква,“ 237 што било последица
од реформата на црквата и нејзиниот успех во борбата за превласт
со императорот на светото Римско Царство. Папата станал лидер на
христијанскиот свет и владетел на христијанските народи. Европа
за првпат била согледана како заедница на народи кои делат исти
морални вредности во моментот кога на тој простор се втемелило,
односно било прифатено христијанството, кое било доминантно во
обликување на средновековната култура и идентитет. „Постоењето
на духовна елита која била посветена на практичното остварување на
идеалот на христијанскиот начин на живот, го поттикнала и самото
општество генерално да го прифати христијанскиот поглед на светот
и барем теориски да ги усвои неговите морални начела. Со оглед на
самата христијанска традиција, тешко е да се порекне кумулативното
влијание на религијата врз општествениот живот и севкупните
социјално-политички односи. Духовниот интернационализам
кој го симболизира стремежот кон универзалност на католичката
црква претставува основен израз на целокупната средновековна
цивилизација, преку најважните културни и општествени процеси,
како Крстоносните војни од една страна или заедничките институции,
правниот систем, образованието и латинскиот јазик од друга.“238
Христијанството било доминантен систем на вредности во средниот
век кога е креиран социополитичкиот идентитет на Европа. Со
оглед на неговото влијание во создавањето на културно-политичката
дефиниција на Европа, се наметнува прашањето дали културата го
дефинира европскиот идентитет или тоа е религијата која претставува
одлучувачки импакт фактор во обликувањето на таа култура. Според
Рамфорд и Деланти, „доколку самата културата како идентитетски
израз не ја дефинира Европа, тогаш според могумина таа е
дефинирана преку христијанството како поширок и поинклузивен
културен идентитет кој е дистинктивно европски.“ 239
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- Владимир Божиновски 2.7.3.

Средновековната идеја за Европа

Според општата генерализација, во средниот век постоеле три
основни социјални категории, секоја со свои особености, поделени
врз база на нивната примарна функција во општеството, односно
свештенство, аристократија и селани. „Трите општествени категории
биле дистинктивни и комплементарни и секоја имала потреба од
другите две. Нивната карактеризација едноставно се сведувала на:
оние кои се молат, оние кои војуваат и оние кои работат или оratores,
bellatores, laboratories. Сепак, основната битка за превласт била
помеѓу две конфронтирани групи, католичката црква и секуларните
владетели.“ 240
Во битката за доминација која во континуитет била присутна
во текот на целиот среден век, успехот бил наизменичен, но и
релативизиран. Во почетокот, световните владетели, пред сè Карло,
имале определена контрола врз свештенството, но подоцна преку
реформите во сопствената организација и по битката со инвеститурите,
црквата станала доминантен фактор во средновековното општество.
Она што е најважно за европскиот интегративен процес е дека обете
страни, секоја од свој аспект, го имале за цел обединувањето на Европа
или Christianitas, која за првпат во историјата станала дефиниран
ентитет, кој не претставува само митолошка формулација на дел од
евроазиската копнена маса. Во врвот на средновековната епоха Европа
била религиозно и до одреден степен и територијално обединета под
патронат на католичката црква „Заедничката христијанска религија
била моќна унифицирачка сила. Заедно со употребата на латинскиот
како Lingua franca на средниот век и универзалноста на римското
право, религијата придонела да се создаде значајна културна
хомогеност. Со ширењето на христијанството до крајните рабови од
континентот, Европа од тринаесеттиот век, постигнала религиозно и
политичко единство.“241
Сепак, ова достигнување е релативизирано поради фактот
што долготрајната битка меѓу црквата и секуларната власт создала
перманентна состојба на војна, односно повеќе конфликти со многу
жртви во континуитет што како последица предизвикало социоекономска дестабилизација и ослабување на влијанието на папството.
Со намалувањето на моќта на католичката црква во четиринаесеттиот
240
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство век, бил нарушен и концептот за универзална христијанска држава и
започнал процесот на секуларизација на идејата за Европа кој може
да се забележи и со сè поизразената употреба на поимот Европа,
како замена за дотогашниот универзален термин Christianitas.
Единството кое било промовирано преку религијата, која дотогаш
претставувала детерминанта на целокупниот културно-политички
дискурс во средновековното општество, било нарушено во процесот
на ослабување на легитимитетот на делување на христијанската
општествено-религиозна матрица. Тоа понатаму резултирало со
ослабување или раскинување на врските помеѓу европските народи
и создавање на нови антагонизми кои по ослабување на моќта на
црквата како доминантна привлечна сила довела до раскинување на
ткивото на универзалните континентални вредности и преминување
на проектот обединета Европа од сферата на реалното во доменот на
имагинарното. Единството било нарушено, а космополитските идеи
им го отстапувале местото на националните, што било причина за
нови конфликти и несогласувања. Во периодот по средновековното
единство, идејата за Европа продолжува да егзистира само како
конструкт на повеќе значајни мислители, нивно логично решение за
избегнување на конфликтите и заемен просперитет, но сепак решение
кое останало само обид, без практична реализација сè до дваесеттиот
век.
Христијанството и црквата во средниот век ја обликувале
културно-политичката конструкција на Европа, од која произлегла
и самата идеја за европско единство. Со завршување на политичката
супремација на католичката црква тоа единство подоцна се
преформулирало во национално единство кое го креирало новиот
концепт за суверенитет, аплициран во модернистичката теорија за
нација и национален идентитет, како извор на континуирани проблеми
и поделби во Европа.
Сепак, иако во доцниот среден век се забележува деклинација
на моќта кај католичката црква како промотор и ексклузивен
толкувач на религиозните начела, позицијата на христијанството како
неприкосновен систем на вредности во Европа и неговото влијание
во општествено-политичките односи и понатаму останува значајно,
иако со намален интензитет. „Со замената на Christianitas со Европа
христијанството престанало да биде територијална детерминанта
на европскиот политички идентитет, но останува да суштествува
како единствен систем на религиозни вредности и основен извор
- 103 -

- Владимир Божиновски на европскиот културен идентитет,“242 и на тој начин основните
христијанските начела продолжуваат да претставуваат темел на
развојот на европската цивилизација. „Најголемата придобивка
од концептот за Европа, претставува европската способност за
прифаќање и практикување на прогресивни идеи кои водат кон
континуиран општествен развој кој станал евидентен во средниот
век, обезбедувајќи доминација на европскиот систем на вредности
меѓу кои најзначаен е развојот на идејата за единство.“ 243
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III ПОГЛАВЈЕ

3. ЕВРОПСКИТЕ ИДЕИ ЗА ЕДИНСТВО ВО ДОЦНИОТ
СРЕДЕН ВЕК
3.1. ДЕКЛИНАЦИЈА НА ЕВРОПСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО
ЕДИНСТВО
„Сите средновековни мислители биле
понесени од идејата за организирано единство
на спиритуалнит и темпоралниот поредок.
Дури и оние кои ја заземале страната на протонационалните држави во конфликтот со Папата,
на двете власти гледале само како на две страни
од единствениот христијански комонвелт.“ 244
Средновековната европска цивилизација честопати се
нарекува и теократска, во која идејата за сеприсутниот христијански
бог е единственот, ултимативен концепт на власта, кој е доволен да
се објаснат сите природни и социјални феномени. „Служењето на
Бог била доволна и единствена легитимна цел за секоја иницијатива
или организација преку која се дефинирал општествениот живот, а
самата контемплација на Бог била највисока форма на интелектуално
или креативно творештво.“ 245 Преку теократскиот концепт на власта,
католичката црква се обидела да ја обедини Европа и да се наметне
како неприкосновен лидер во нејзините два сегмента, духовниот
и световниот. Во долготрајниот судир за политичка превласт со
244
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- Владимир Божиновски империјата, црквата имала релативен успех во остварување на
својата цел, особено во дванаесеттиот и тринаесеттиот век, но сепак
не успеала да создаде континуитет на својот политички примат, туку
напротив, го продлабочила општествениот конфликт. „Ривалитетот
меѓу црквата и империјата прераснал во генерален судир меѓу црквата
и власта во секое поединечно кралство во Европа.“246 и со зајакнување
на секуларните монархии во Англија и пред сè во Франција, Папата
се соочил со нови политички сили кои се спротивставиле на неговото
влијание во световната власт.
За разлика од односите со империјата, каде и покрај меѓусебниот
судир таа традиционално била упатена на признавање на духовниот
авторитет на римскиот понтиф, „новите монархии немале традиција
која ќе ги наведе да ги координираат своите одлуки со светата столица
и поради тоа отворено се спротивставувале на претензиите на Папата.“
247
што подоцна резултирало со губење на авторитетот на црквата во
световниот сегмент на власт. „Соочена со издигнувањето на првите
национални држави и нивните администрации, црквата не можела
повеќе да ја задржи слободата која ѝ била овозможена со реформите
од единаесеттиот и дванаесеттиот век, односно афирмација на
апсолутен примат врз духовните институции и контрола и корекција
на целокупната општествена активност во Европа.“ 248
Последниот обид за зацврстување на лидерската улога на
средновековната црква во Европа бил декретот Unam Sanctam на
Папата Бонифациј VIII од 1302 година. Со оваа папска була, тој во
стилот на своите претходници од единаесеттиот и дванаесеттиот век,
Грегориј VII и Инокентиј III отворено бара безусловно прифаќање на
волјата на светата столица од страна на сите христијански владетели
и смета дека „subesse Romano Pontifici est omni humanae creaturae
de necessitate salutis,“249 односно за спасение од небескиот суд за
секој човек е апсолутно неопходно тој да биде потчинет на волјата
на римскиот понтиф, што на некој начин претставува „кулминација
на Цезаро-папизмот од претходната епоха и обид да се претстави
Папата како единствен и универзален принц на христијаните.“250
Poole, Reginald Lane, 1920 стр.216
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Овој декрет претставува „најбескомпромисна декларација за папската
супремација, но во исто време го означува и моментот на пресврт
во доминацијата на авторитетот на црквата во поглед на односите со
секуларните монархии.“251 Unam Sanctam бил насочен првенствено
кон францускиот крал кој ги намалил привилегиите на католичката
црква и со тоа иницирал конфликт со Папата. Со папскиот декрет
Бонифациј прави обид да им ја наметне својата волја и авторитет на
француската и англиската монархија, но реалната политичка сила
на црквата во однос на релативната моќ на монархиите била многу
послаба отколку во времето на неговите претходници.
Петрус де Флоте, претставникот на францускиот крал Филип
IV како одговор на оваа декларација ја дава познатата максима Utique
domine, sed vestra est verbalis, nostra autem realis, односно „додека моќта
на Папата е теоретска, таа на монархијата е практична“252 и со тоа ги
истакнал слабостите на католичката црква и нереалните очекувања
на Папата за потчинување кон грандиозните претензии на Unam
Sanctam. Освен што нејзиниот базичен постулат за папска доминација
бил отфрлен од страна на новите монархии, оваа декларација
претставува и директен повод за воена конфронтација помеѓу
Папата и францускиот суверен, од кој кралот на Франција излегува
како победник со што индиректно го поттикнала устоличувањето
на новото седиште на католичката црква во Авињон под диктат на
францускиот крал. Ова е почеток на периодот на т.н. „Авињонско
ропство“ каде неколку десетлетија со папската курија доминирале
француски кардинали кои ја раководеле црквата според желбите на
својот монарх. На почетокот на четиринаесеттиот век „папството
кое претходно извојувало победа над империјата, било совладано од
пркосот на Францускиот крал, или поточно од опозицијата создадена
поради појавата на новиот национален дух меѓу европските кралства.
Универзалниот европски авторитет на Рим со тоа бил ограничен во
рамките на територијата на градот Авињон.“ 253
Долгорочно гледано, суштинската негативна последица која
произлегла од поразот на Папата и неговата субмисија на волјата на
францускиот суверен, било губењето на репутацијата и авторитетот
на католичката црква во Европа. Имено, папството во Рим го
градело
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Hay, Denis, “Europe in the fourteenth and fifteenth centuries”, New York:Longman
Group, 1966 стр. 181
253
Poole, Reginald Lane, 1920 , стр. 217
- 107 251
252

- Владимир Божиновски својот престиж со векови и европските држави традиционално
ја уважувале и се покорувале на волјата на католичката црква.
„Создавањето на Авињонското папство, каде во континуитет се бирале
француски папи кои имале сервилен однос кон францускиот монарх,
предизвикало недоверба и аверзија кон католичката црква од страна
на останатите држави од Christianitas кои започнале да ги игнорираат
одлуките и санкциите на куријата, што довело до продлабочување
на деклинацијата на црковниот авторитет.“254 Отворената поддршка
на политиките на Франција од страна на Авињонските папи значело
и губење на независноста на црквата во односите со европските
држави. „Одлуките на Папата биле се повеќе секуларни, дипломатски
и финансиски мотивирани. Тоа ја загрозило компетентноста на
црквата во самата духовна сфера и како последица, голем дел од
најлојалните црковни мислители и авторитети се промовирале во
најголеми противници на папите, чија политика била перцепирана
како најбрзиот пат кој водел кон целосна деструкција на католичката
црква и причина за дополнителни внатрешни судири.“ 255
Со цел повторно да го етаблира нарушениот углед, Папата
Грегориј XI го вратил седиштето на црквата во Рим. Сепак,
деклинацијата на авторитетот на папите од периодот на авињонското
папство не бил реверзибилен процес кој можел да се надмине
едноставно со повторно устоличување на седиштето на црквата во
Рим, туку напротив, тој предизвикал раздор кој дополнително ќе му
нанесе штета на разнишаниот престиж на католичката црква. Имено,
по смртта на Грегориј во 1378 година, Папската курија составена
претежно од француски кардинали, под притисок на римската толпа
избира Папа Италијанец кој подоцна се спротивставува на куријата
и тие решаваат да изберат нов Папа кој би го вратил седиштето на
црквата во Авињон со цел да продолжи доминацијата на француското
свештенство. Со паралелното устоличување на двајца Папи
започнала големата западна шизма која во период од неколку децении
дополнително го продлабочила раздорот во католичката црква.
Расколот во западната црква бил надминат преку организирање
на повеќе црковни собори со цел да се надминат недоразбирањата
помеѓу двете црковни фракции. Со цел да се избегнат идни поделби
во црквата, повеќе средновековни теолози како Вилијам од Окам се
залагале за континуитет на системот на црковни собори преку кој
254
255
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство би се ограничила апсолутната власт на Папата. Папата Пие II во
декретот Execrabilis од 1460 го ставил надвор од канонското право
секој иден обид за организација на црковен собор, но сепак идејата
за ограничување на моќта на Папата продолжила да егзистира, а
подоцна е прифатена како основа за протестантското движење за
реформација на црквата. Според Тојнби (Arnold Toynbee) црковните
собори биле последната шанса за спасување на кредибилитетот и
улогата на папството. Теоретичарите кои се залагале за реформа на
католичката црква преку системот на црковни собори, се обидувале
да го спасат Папството, но пред се да ја спасат Respublica Christiana,
со обновување на балансот на политичка моќ кој би се постигнал
со рехабилитација на функцијата на Папата , но со воведување на
парламентарен елемент во еклесијалната конструкција како контролен
механизам. Со отфрлање на овие идеи, авторитетот на папите бил
осуден на пропаст. „Папството го одбило парламентарниот принцип и
оптирало за неограничен суверенитет на делување, но во конфликтен
политички простор, наместо алтернативата која подразбирала
одредени рестрикции преку прифаќање на новата улога на делумно
лимитиран конститутивен авторитет, но во еден лојален и неподелен
христијански комонвелт.“256
Со големата шизма и одбивањето на концилијарниот концепт
бил нарушен интегритетот на дотогаш неоспоруваната позиција на
Папата кој бил духовен лидер на христијаните и намесник на Исус,
носител на титула која имала божествен карактер и ја мотивирала
христијанската свест на масите во Европа за почит кон Папата како
неоспорен врвен авторитет. „Единството на католичкиот Christianitas
со Папата како негов лидер кое било градено од генерации свештеници
во период од повеќе векови, било уништено од слабоста која ја
покажале самите лидери на католичката црква. Тоа што шизмата не
успеала целосно да го уништи авторитетот на папите само покажува
колку силно била втемелена идејата за Christianitas во средновековна
Европа, како идеја за единствена црква во единствена држава.“257
Самата деклинација на авторитетот на Папата предизвикало
и сериозна дестабилизација на католичката супремација во духовната власт во Европа, преку регионализација на црквата, односно
локализација на високите црковни титулари во рамките на
националните граници, каде повторно доминантна улога во нивниот
256
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- Владимир Божиновски избор имале владетелите, а не Папата. Малкумина свештеници
добивале позиции надвор од нивните национални граници и многу
ретко универзитетски доктори од странски земји добивале позиции
во високите црковни институции. Во папската курија доминирале
Французи, а по враќањето на Папата во Рим во 1376 година, Италијанци.
Црковните редови кои претставувале столб на универзалниот
интегритет на црквата со промовирање на регионализмот започнале
да го губат својот меѓународен идентитет. „Интернационалниот
карактер на црквата од претходниот период бил сериозно ослабен, и
од аспект на практична организација и контрола, католичката црква
функционирала како збир од повеќе посебни цркви. Со постепеното
губење на интернационалниот карактер на црквата како институција
кон средината на четиринаесеттиот век, таа го изгубила и своето
значење како обединувачка сила и двигател на Christianitas. За Папите
биле многу поважни италијанските политики, отколку самиот Christianitas со оглед дека тие повеќе немале реален авторитет и моќ надвор
од границите на Италија.“258 со што католичката црква неповратно ја
загубила доминацијата и својот престиж во Европа.
Сублимирано може да се констатира дека „безграничното
настојување на папството од единаесеттиот до четиринаесеттиот век
да создадат стабилна власт преку определена форма на европска супер
држава со субординација на европските владетели кон Папата се
покажале неуспешни. Национализмот триумфирал над теократскиот
федерализам.“259 Затоа, политичката дезинтеграција се наметнува
како основна политичка детерминанта и карактеристичен процес
во Европа од крајот на тринаесеттиот и го доживува својот зенит во
четиринаесеттиот век. Имено, „крајот на средниот век е обележан
со тотална политичка и интелектуална дисперзија на континентот
креирана од новата политичка констелација која се карактеризира
со заострени меѓусебни односи и изразена криза во секој сегмент од
европското општество.“260
Доусон (Christopher Dawson) ја потврдува претходната
аргументација околу причините за деклинација на европското
средновековно единство, со потенцирање на два клучни процеса
како генератори за процесот на дезинтеграција. Првиот е „губење
на трансцедентниот супраполитички авторитет на Папата и со тоа
258
259
260
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство на самиот интернационализам во општествено-политичките односи
и вториот е појавата на националните политички ентитети, одноцно
протонационализмот кој го дефинира подоцнежниот развој на државите.“ 261 Овој период на своевидна политичкa анархија доминира
во европските политички односи во период од повеќе од два века, за
кон крајот на седумнаесеттиот и почетокот на осумнаесеттиот век да
се дефинира системот на баланс на сили кој подоцна ќе го иницира
концертот на Европа во деветнаесеттиот век. Во срцето на католичкиот
свет од почетокот на четиринаесеттиот век се до втората половина на
петнаесеттиот, политиката ротирала околу интересите и меѓусебниот
ривалитет на папството, империјата и Франција, иако „во секој од
овие три центри на политичка моќ внатрешните политички судири
и локалните проблеми биле толку изразени што ниту еден од нив не
излегол како победник од оваа битка за превласт, односно ниту една
страна не успеала да се наметне како неприкосновен центар на моќ и
креатор на новата европска политика.“ 262 Сè што успеале да постигнат
овие конфликти е дезинтеграција на Christianitas која негативно
влијаела и на духовната и на темпоралната власт, бидејќи „нивната
коегзистенција индуцирала ефективна кооперација во смисол на
дивергенција на интересите, како и облигација на компромис во духот
на целината на која ѝ биле подредени. Со распаѓање на овој систем
на вредности престанала да постои идејата за духовно анимирана
целина,“263 која го дефинирала политичкиот систем на вредности во
текот на целиот среден век.
Со отсуството на доминантна политичка сила која ќе биде
способна да ја спречи новонастанатата политичка конфузија, исчезнува
европското политичко единство под патронат на католичката црква,
карактеристично за периодот на развиениот среден век. Непостоењето
на политичка иницијатива преку која би започнал интеграциски
процес во европскиот децентрализиран феудален систем, составен
од многубројни мали држави во постојан натперевар за меѓусебна
доминација, наметнува создавање на политички формат на меѓусебни
односи кој генерира континуирани политички превирања.Тоа
претставува и предуслов за општа економска, но и духовна криза
која е интензивирана со климатските промени и епидемиите кои ја
Dawson, Christopher “The dividing of Christendom” New York:Sheed and Ward, 1965,
стр. 38
262
Davies, Norman, 1996, стр. 394
263
http://www.jstor.org/stable/1404762 Voegelin, Eric „Machiavelli’s Prince: Background
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- Владимир Божиновски десеткувале европската популација, како големата пандемија на
колера од средината на четиринаесеттиот век. Кризата предизвикува
нови локални судири, но со оглед дека „колапсот на етаблираните
социјални и политички рамки, како и сомнежот во традиционално
прифатените авторитети создал ефект на опшествена дезориентација,
во која се преиспитувале сите дотогашни општествени норми и
правила,“ што предизвикало дополнителни потреси во христијанска
Европа. Во ситуација на општа политичка анархија воените успеси
на Турците против византиската држава се наметнуваат како нова
надворешна закана која претставува дополнителен фактор кој го
загрозувал опстанокот на западна Европа.
Новите политички предизвици креирале состојба која
принудила „голем број интелектуалци да развијат повеќе теории
за интеграција бидејќи сметале дека обновата на единството е
единствениот спас за Европа.“264 Иако се стремеле кон повторно
обединување на континентот творците на теориите за европска
интеграција не биле имуни на политичките влијанија. Во раниот
четиринаесетти век претходно неприкосновената униполарност на
теократската политичката идеологија се соочува со предизвикот на
новите идеолошки концепти. „Иако во науката сè уште доминирале
црковните хиерократи кои теоретизирале во рамките на теократскиот
научен дискурс, многу од нив се залагале за сериозни рестрикции
во јурисдикцијата на духовните авторитети, додека други сколари
излегуваат од оваа рамка и ја промовираат новата доктрина за
територијален суверенитет,“265 како основен принцип за интеграција
на суверени заедници од кој подоцна произлегува федеративниот
концепт за обединување.
Наклоноста на определен концепт или политички фактор
како доминантен во креирање на претпоставеното европско единство
биле силно изразени кај повеќето од овие теоретичари и според
оваа претпоставка може да се направи општа генерализација на
интегративните теории, односно тие можат да бидат поделени во три
основни групи во зависност од нивниот политички фаворит под чие
покровителство би се обединиле државите во Европа. Во согласност со
доминантните принципи од крајот на средниот век, дел од теоретските
концепти фаворизирале унификација под покровителство на Папата,
други на императорот и останатите се залагале за обединување
264
265
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство предводено од новите монархии, пред сè Франција. Самиот Unam
Sanctam бил документ кој не одговарал на своето време, од аспект на
констелација на реалните политички односи во Европа и послужил
како повод за конфронтација и подоцнежна деклинацијата на моќта
на католичката црква. Но, од аспект на политичката теорија декретот
претставува „дефиниција на суверенитетот и инспирација за
теориите за европска интеграција под патронат на Папата, создадени
од значајни, пред сè црковни сколари во текот на следните два века,
во кои се промовира приматот на католичката црква во политичките
односи во Европа.“ 266
Во своето дело Ружмон се прашува „зошто првите повици
за обединување на Европа биле упатени дури во почетокот на
четиринаесеттиот век, а причината за тоа ја лоцира во појавата на
првата нација во Европа, која со своето создавање ги предизвикува и
империјата и папството, односно создавањето на Франција на Филип
Убавиот.“ Од друга страна тој вели дека „дотогаш притисоците кои го
бранувале христијанското тело биле универзални за секој европски
регион или држава, додека сега веќе стануваат посебни, одбранбени,
национални, значи со стремеж за отцепување и паралелно на тој
процес се раѓаат и идеи кои ќе повикуваат на единство.“267 Токму
преку оваа контрадикторност на Ружмон може да се сумира процесот
на распаѓање на единството кое de facto постоело во Европа од
дванаесеттиот до четиринаесеттиот век со креирањето на Рим како
неприкосновен центар на моќ во Европа и развојот на концептот на
Christianitas како доминантен политички модус за унификација на
континентот.
Со намалување на влијанието на папството и појавата на
првите протонации чие зајакнување придонесува за создавање на
мултиполаритет на моќта во Европа, политичкиот концепт на Christianitas кој се базира на универзална држава на сите христијани,
обединети со заедничката религија, преку кој се постигнал висок
степен на политичко единство во Европа, престанува да постои,
односно продолжува да егзистира само неговата културнорелигиозната компонента. „Christianitas не бил повеќе политичка
реалност. Новата реалност им припаднала на монархиите.“268 Од
новите протонации како најзначајна се издвојува токму Франција на
266
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- Владимир Божиновски Филип Убавиот, која го користи судирот меѓу империјата и папството,
за да се наметне како нов значаен политички субјект и на почетокот
на четиринаесеттиот век да го земе во заложништво и самото папство
преку трансферот на црковното седиште од Рим во Авињон. Обидот
на папите неколку децении подоцна да се вратат во Рим директно
резултирала со големата католичка шизма, која неповратно ја ослабува
моќта на католичката црква како единствената сила доволно моќна да
постигне европско политичко единство, преку својот континентален
административно-теолошки апаратус, контрола во образовниот процес и инструментализација на заедничката религија.
„Иако католичката црква успеала да стане доминантна сила во
европскиот Christianitas ниту таа, ниту императорот не биле конечни
победници. Најголемата корист од нивната битка ја извлекле оние
кои биле најмалку инволвирани, односно суверените на бројните
европски кралства и кнежества кои станале неприкосновени владетели на териториите кои ги контролирале. Со тоа ефективно и
конечно бил завршен периодот на европското средновековно политичко единство.“269 Сепак, останал идеалот кој во следните векови
инте-лектуалната елита се обидувала да го реализира преку промоција
на своите повеќе или помалку успешни теоретски политички дизајни
и планови. Со тоа „развојот на идејата за заеднички европски
идентитет бил ограничен на малубројната образована елита, која во
однос на многу други прашања била поделена со изразена меѓусебна
недоверба и антагонизам.“270 Теориите за интеграција се значајни
бидејќи „самото преиспитување на степенот на единство постигнато
во христијанскиот среден век му обезбедил историски фундамент на
концептот на Европа. Со тоа на идејата за Европа ѝ била дадена јасно
дефинирана и развиена историска перспектива.“271
Плановите за повторно обединување на Европа, презентирани
преку големите дизајни и концепти на редица сколари и влијателни
филозофи, но и од претставници на европскиот политички врв,
а кои ќе бидат претставени во следното поглавје, „имаат силно
влијание и претставуваат темел на подоцнежниот концепт на
Европските заедници од дваесеттиот век, подоцна обединети во
Европската унија.“272 Во овие планови концептот на Christianitas кој
http://dio.sagepub.com Fichtenau, Heinrich 1953; стр. 54
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство го изгубил политичкото значење полека се заменува со денешниот
термин Европа, иако теориите кои започнуваат да се создаваат од
четиринаесеттиот век наваму, воопшто немало да се појават доколку
било сочувано средновековното политичко единство кое исчезнува
со појавата на европскиот прото-национализам. Појавата на новите
теоретски концепти особено се интензивирала во периодот на
конфликтот меѓу Папата Бонифациј VII и Филип од Франција. Иако
спротивставени во однос на носителот на секуларната власт во Европа
(Папата, императорот или кралот на Франција), тие на некој начин
претставуваат континуиран обид на европскиот научен врв за повторно
обединување на Европа, со цел да се постигне идеалот на Christianitas
кој во средниот век бил реалност, односно преку политичко единство
на континентот да се надминат судирите кои произлегувале како
резултат на новиот европски политички концепт на нација-држава, но
за нивните идеи да станат реалност ќе бидат потребни повеќе векови
и две светски војни. Иако не резултирале со успех, многубројните
теории за обединување претставуваат исклучително важна кохезивна
компонента која го конектира средновековното европско единство со
современиот идеал за обединување на Европа и преку историскиот
континуитет овозможува развој на идејата за обединување, втемелена
во основните начела на Европската унија.

3.2. СРЕДНОВЕКОВНИ ТЕОРИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА
3.2.1. Секуларизација на теолошкиот
концепт на суверенитетот
Од перспектива на развојот на идеите за политички авторитет
и легитимитет на власта, но и од аспект на теориите за интеграција
кои се претпоставени од самата структура на власта, карактеристично
за европската политичка мисла од доцниот среден век е зголемениот
интензитет на диверзификација на толкувањата за изворот на политичкиот легитимитет и правото на владеење. Во христијанската
политичка мисла која била доминантна во текот на целиот среден
век, теоријата за супремација на авторитет произлезен од божјата
волја која е единствен извор на легитимитет, била неприкосновена.
Со создавањето на првите протонационални држави се појавила
потреба од дополнителна дефиниција на политичкиот легитимитет
за владеење и затоа теориите за универзалниот авторитет даден од
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- Владимир Божиновски Бог, биле прво надоградени со „дуализам на личноста на монархот и
авторитетот кој произлегува од неа,“273 а потоа се повеќе потиснувани
со „секуларизација на теолошкиот концепт на суверенитетот.“274
Дефиницијата на суверенитетот од перспектива на модерната
држава ја дава Боден (Jean Bodin), како „неприкосновеност на моќ на
санкција на авторитетот, неограничена со правна норма (potestas legibus soluta)“275 и легитимирана со концептот за трансцедентност на
суверенитетот. Подоцна, одвојувањето на концептот на суверенитетот
од личноста на монархот предизвикува негова деперсонализација,
а „самата негова локација станува неизвесна и дефиницијата
покомплексна, што наведува на заклучок дека суверенитетот може да
биде поделен.“ 276
Судирот на темпоралната власт со црквата, ја наметнала
потребата од поттикнување на секуларен симболизам со своја
политичка митологија и ритуали, со единствена цел да се создаде еден
нов граѓански култ кој ќе може да му парира на религиозниот, односно
создавање на т.н. цивилна религија,која е за првпат систематски
елаборирана од Русо (Jean Jacques Rousseau) во осмата глава на книга
четири од општествениот договор, каде вели дека „ниту една држава
не била создадена без темел кој почива на религијата.“277 Цивилната
религија со својата карактеристична симболика (грб, знаме, химна,
монументи или празници) требала да придонесе за придобивање
на граѓанството и создавање на нов корпоративен идентитет. „Во
процесот на креирање на цивилната религија се создава сосема нова
тотемска репрезентација, која се разликува од традиционалното
христијанство. Тоа е почетокот на процесот за одвојување на црквата
од државата, зголемената лојалност на дисперзираната популација
кон еден од секуларните центри, како најважен од симптомите кои ја
создаваат модерната држава.“ 278 Последиците биле регионализација и
Kantorowicz, Ernst H. “The King’s two bodies” Princeton: Princeton University Press,
1997, стр. 24-25 и 40-41
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276
http://www.jstor.org/stable/1951679 Lewis, Ewart „The Contribution of Medieval
Thought to the American Political Tradition“The American Political Science Review, Vol.
50, No. 2, 1956, стр. 474
277
http://www.constitution.org/jjr/socon_04.htm Rousseau, Jean Jacques“The Social Contract”, book IV,chapter8
278
http://www.constitution.org/jjr/socon_04.htm Rousseau, Jean Jacques“The Social Contract”, book IV,chapter8
- 116 273

- Идејата за европа, идентитет и христијанство мултипликација на универзалниот легитимитет, кои креирале состојба
на мултиавторитети и дефинирале ново поимање на суверенитетот
како неприкосновеност во носење политички одлуки на определена
територија, што всушност ја промовирало теоријата за територијален
суверенитет.
Почетоците на модерниот концептот за територијален
суверенитет во развиениот и особено кон крајот на средниот век,
како прогресија на концептот за концентрација на јавна моќ од
претходниот плуралитет на власта, вообичаено се лоцираат во
процесот на реетаблирање и промоција на античкото римско право
како основа на правниот систем од страна на црквата и реинвенција
на политичката мисла на Аристотел во политичката теорија, бидејќи
тие се сметаат за катализатори на неговиот развој, иако намената
им била токму спротивното. Римското право било втемелено и
генерално апсорбирано од канонското право, односно прилагодено
на црковната догма, со цел да се создаде легален инструмент кој ќе
го гарантира суверенитетот на папите како единствени легитимни
креатори на законските нормативи кои ќе важат подеднакво во целата
христијанска заедница. Но, имплементацијата на римското право ја
продуцирало идејата за приоритет на индивидуалното право како
дел од природното право, идеја која е вградена во есенцијата на
политичката мисла на Аристотел, според кое државата претставува
креација на заедничката волја на поединците. Со тоа е доведен во
прашање основниот постулат на Августин и традицијата на која се
базирала теолошката теорија за суверенитет, односно супремација
на идејата за божја волја, предодреденост на крајот и привремениот
карактер на civitas terrena, како творба која претставува само духовна
подготовка за ултимативниот civitas Dei. Данте Алигиери (Dantes
Alagherius) и подоцна Марсилиј од Падова (Marsilius Patavinus) ги
лоцираат ингеренциите на црквата и папата исклучиво во духовниот
домен (при што Марсилиј оди и чекор понапред и ја сместува во
подредена позиција на темпоралната држава) и ја промовираат
теоријата за секуларниот идентитет, бидејќи според нив „општеството
само по себе e легитимно и може да го пренесува својот легитимитет
во зависност од околностите и независно од волјата на црквата.
Целокупниот суверенитет е во рацете на владетелите на
општеството.“ 279Идентично со хиерократските мислители, во своите
теории тие се залагаат за единствен суверен на обединета христијанска
279
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- Владимир Божиновски држава, иако за разлика од хиерократите, тие го фаворизираат
императорот, а не Папата. Сепак, со самата секуларизација на
суверенитетот тие им даваат легитимитет и на монарсите од новите
протонационални држави кои го прифаќаат како извор на нивната
власт на определена територија. „Со оглед дека амбициите на
империјата биле дефинитивно поразени, а воинственото папство
морално дисквалификувано, суверенитетот станал ексклузивен
атрибут на европските монарси.“280
„Со развојот на националните држави кон крајот од средниот
век, теориите за територијален суверенитет станале доминантни во
доцната средновековна политичка мисла, иако теориите за интеграција
и идеите за универзален авторитет биле сè уште во фокусот на научната
работа на повеќе сколари.“281 Тие биле примарно насочени кон
поддршка на идејата за единствена христијанска држава раководена
од Папата или императорот како носители на универзалниот
авторитет. Но, во реалноста веројатноста за имплементација на овие
претензии била сè помала, со оглед на политичките процеси во новите
држави на Европа во кои зачетоците на националната идеја, односно
легитимитетот на власта втемелен на територијалниот суверенитет
станувал примарен фокус на политичко дејствување, што само по
себе иницирало и појава на повеќе независни центри на политичка
моќ и парцијализација на европскиот идентитет.
3.2.2. Универзалната монархија како облик на протофедерација
Со цел да се спречи фрагментација и атомизација на Европа
која претходно била конзистентна и обединета целина, во својата
политичка теорија Данте Алигиери предлага „корпоративна унија
на сите христијани преку својот базичен концепт на civilitas. Идејата
е дизајнирана за да се спротивстави на иницијалното распаѓање
на ткивото на европското единство, со промоција на универзална
држава обединета под император, кој ќе го гарантира правото на
слобода и политичко делување за сите кои ќе бидат дел од Унијата.“ 282
Државата на Карло Велики промовирана како христијанска
империја создадена врз темелите од Римското Царство со цел да
bid, стр.168
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство се обезбеди политички континуитет, претставува пресвртница за
политичките односи во средновековна Европа. Христијанската римска
империја е пример за силна држава управувана од еден центар кој ги
обединува многубројните европски кнежества кои претходно биле во
состојба на перманентен конфликт. Иако набргу по смртта на Карло,
империјата постепено ја губи својата моќ во процес на дезинтеграција
кој трае повеќе векови, со самото нејзиното етаблирање на политичката
сцена се промовира нова идеја за универзално христијанско царство
која има континуирано влијание врз теоретските модели за интеграција
од доцниот среден век. Идеалот на универзална европска држава како
империјален конструкт, недвосмислено се наметнува како примарна
цел во политичката теорија на Данте Алигиери (Dante Alighieri),
претставена во неговото дело De Monarchia, која е пишувана како
низа на силогизми бидејќи „според Данте логичната конзистентност
е најголемата гаранција со која ќе се покаже неоспорноста на
неговите аргументи.“283 Сепак, во почетокот на четиринаесетиот век
кога е создаден овој политички трактат, „империјата претставувала
само нешто повеќе од утописки идеал, додека меѓународниот углед
на папството како универзален авторитет, иако го губел својот
сјај, сè уште бил факт и реалност, претставен преку канонското
право и институциите на христијанството и имплементиран преку
централизираната администрација.“284
И за самиот Данте, Папата претставува извор на власта и
никој не може да ја практикува власта без негов благослов. Според
него „папството се наоѓа во деветиот небесен круг, кој всушност го
овозможува движењето кон другите осум.“285 Според него, намесникот
на Бог на земјата има исклучива надлежност да го пренесе правото
на владеење на секуларниот авторитет, преку својот благослов на
идниот владетел. Во согласност со традицијата на црковната мисла и
канонското право на Августин и Аквински, Данте прави јасна поделба
на духовната и световната власт, со строго поделени надлежности, каде
Папата е носител на духовната власт, без ингеренции да интервенира
во световните политики. За да направи дистинкција меѓу духовното
и секуларното, тој во духот на Августин го користи терминот pot
estas temporalis со цел да ја опише власта, којашто не е вечна и
континуирана како духовната, туку е секвенцијална и ограничена на
Southern, R.W„The Making оf The Middle Ages“ New Haven: Yale University Press,
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- Владимир Божиновски краткиот меѓупериод од животот на земјата без можност да се пренесе
во вечноста. Тој воопшто не се двоуми дека само Папата има вечна,
духовна моќ дадена од Бога. Во случајот на привременото владеење,
тој смета дека секуларните одлуки треба да се имплементираат
преку мудроста на еден универзален монарх на земјата со што би
се спречиле поделби и дезинтеграција, што всушност претставува
основен концепт во првата книга на трактатот и негов централен мотив
во политичката теорија за интеграција. „Монархот треба да биде
заштитник на мирот и чувар на правдата. Неговата функција е да се
издигне над локалните несогласувања и да го спречи деструктивниот
судир меѓу конфронтираните страни. Импресиониран од Pax Romana, Данте смета дека по создавањето на универзалната монархија таа
треба да го црпи сиот свој легитимитет на власта директно од Бог, без
Папата како посредник,“ 286 што е експлицитен заклучок во третата
книга од De Monarchia: „авторитетот на привремената монархија
произлегува директно, без посредник, од изворот на универзалниот
авторитет.“287
Ексклузивноста на правото на монархот во практикување на
секуларната власт, втемелена во политичката теорија на Данте, го
промовира начелото за директен трансфер на суверенитетот преку
која тој експлицитно ја отфрла идејата за територијален суверенитет
како продукт на протонационалната идеја во Европа, бидејќи сметал дека создавањето на нации предизвикува продлабочување на
поделбите и декомпозиција на единството на Европа. Сепак свесен за
неповратноста на овој процес кој ги поттикнал културно-политичките
разлики помеѓу народите во европа, Данте ја реафирмира идејата за
Pax Romana како модел на мирна коегзистенција на повеќе автономни
територии под врховна власт на императорот. Тоа е суштинската
порака во втората книга на трактатот, во кој централниот аргумент
е мотивиран со создавање на федеративен модел на управување како
средство за имплементација на идејата за универзална монархија,
како инструмент за апликација на теоретската рамка на Данте за
идните политички односи.
Универзалната монархија не е замислена како централизирана
држава под апсолутна власт на монархот, туку сложен политички
ентитет базиран на федеративни принципи под заштита на монархот
како врховен арбитер во споровите меѓу територијалните единици.
286
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Во петтата глава од првата книга,288 Данте резонира дека сите
територијални единици, почнувајќи од најмалата, се стремат кон иста
цел која ги обединува и затоа треба да постои универзална држава
преку која ќе се оствари целта, но во четиринаесеттата глава289
тој истакнува дека секој политички субјект има свои културни и
општествени специфики и затоа управувањето не може да биде
централизирано. „Идејата за светска монархија е федералистичка во
чиста форма. Данте никако не замислува некоја централизирана и
обединета држава во современо толкување на поимот, туку федерација
обединета преку различноста.“290
Со исклучување на Папата како посредник во трансферот на
секуларниот суверенитет, Данте се спротивставува на тенденциите на
папството за обединување на двата сегмента на владеење и контрола
на Папата над секуларните владетели, како неодржлива и штетна
за европското единство. Иако во неговата Божествена Комедија,
папството е сместено во рајот, Папите кои биле современици на
Данте, тој ги лоцира во најдлабоките јами на пеколот како најголеми
грешници.291 Со оглед дека тенденцијата на сегментирање на европското општество со појавата на протонационализмот, од една
страна произлегува од коруптивното владеење на Папите, што
според Данте се појавува како директна последица од обидот на
црквата за контрола во двата сегмента на власт, а од друга поради
континуираните интенции на владетелите на новите национални
држави да се здобијат со апсолутна власт, како единствен погоден
претендент за позицијата универзален монарх тој го посочува
императорот на светото Римско Царство. За Данте, тоа е логичен
континуитет на успехот кој го постигнал Карло Велики бидејќи во
негово време „империјата почивала на уверувањето дека постоењето
на единствената црква мора да биде компатибилно и поддржано од
единствена христијанска држава под власта на еден управувач.“292
Преку трансформација во универзална монархија империјата ќе се
здобие со неоспорен суверенитет и ќе продуцира стабилен поредок
и униформна правда, додека власта на единствениот монарх ќе
обезбеди мир и просперитет во христијанскиот свет,293 што е
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- Владимир Божиновски неопходно за луѓето да ја практикуваат својата основна функција,
интелектуалната дејност.294
Во De Monarchia Данте ги опсервира двете институции
кои во континуитет настојувале да ја обединат Европа, обновената
Римска Империја на Карло и реформираната црква која постигнува
политичка супремација во период од речиси три века, од Грегориј
VII до Бонифациј VIII. Нивната континуирана битка за доминација
во двата сегмента на власт, односно обидот да ги спојат функциите
на секуларниот rex и духовниот sacredos во една личност резултирала
со перманентен конфликт, поради кој не успеваат да ја остварат
својата основна амбиција за постигнување стабилно единство, иако
папството успева за одреден период во пракса да постигне единство
на власта, позната како средновековен цезаро-папизам. Но, токму
поради неуспехот на папите да обезбедат политички консензус кој
резултирал со ампфликација на судирите токму во времето на Данте,
тој го повикува императорот Хенри VII „да не се колеба, туку веднаш
да ја исполни својата должност и да ја преземе улогата на универзален
монарх.“295 Сепак, Хенри бил император само според титула, додека
„во реалноста тој немал никаква политичка моќ и не успеал да ги
сфати и аплицира доминантните политички идеи на неговото време.
Со интензивирање на антагонизмот меѓу него и Папата, тој го загрозил
својот опстанок, со што надежите и поткрепата на Данте останале
залудни.“296
Данте е сведок на создавањето на првите протонационални
држави кои меѓусебно се повеќе се разликуваат, создавајќи специфични јазици, култура и политичка администрација. Сепак, иако од
аспект на апликација на теоретскиот модел во пракса, проспектот
за единство бил неостварлив, Данте кој во своето дело се залага за
обединување на Европа, кое според него може да биде остварено само
на еден начин односно со регенерација на општеството и создавање
на заеднички политички интерес, под власта монархот кој ќе биде rex
universalis независен од црквата, создава рамка која ќе послужи за
надоградување на идејата за обединета Европа во следниот период.
„Концептот на универзалната монархија е исклучително значаен во
градењето на идејата за европско единство. Данте ја секуларизира
европската политичка мисла и предлага протофедерална структура
294
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство на државно уредување под власта на еден врховен авторитет, како
рамка за иден развој на секуларна идеја за интеграција, ослободена
од религиозната матрица на средниот век.“297
3.2.3. Легитимитетот на владеење и единството
во хиерократските теории
Во истиот период кога Данте ја претставува теоријата за
универзална монархија, се појавуваат уште неколку значајни текста
кои ја надополнуваат супстанцијалната теоретска база на европските
политички процеси од почетокот на четиринаесеттиот век и ја
претпоставуваат универзалната интеграција, како контратежа на
доминантните процеси за парцијално територијално обединување
преку промоција на националната идеја во Европа. Моделот за
интеграција на европскиот политички простор бил прифатен од повеќе
секуларни сколари како Данте, иако тој бил пред сè фаворизиран од
страна на црковните политички теоретичари. Заедничко за сите овие
средновековни мислители е политичка интеграција на Европа со оглед
дека сите ја препознале опасноста од разединување на претходно
обединетиот европски политички простор, но сепак постои голема
диференцијација во методите преку кои таа треба да биде постигната.
„За Данте и останатите сколари кои ја поддржувале идејата за единство
како акт на секуларната власт, обединувањето на Европа било
политичко решение, додека за хиерократските сколари тоа единство
можело да се реализира само како духовен проект под патронат на
црквата.“298 Суштинската разлика помеѓу теориите е во приодот за
дефиниција на потеклото на авторитетот и негов трансфер како право
за власт, односно „сите овие дела претставуваат пред сè синтеза која
е фокусирана на повеќе специфични теми, со цел да се обезбеди
аргументација на заложбите за дефинирање на политичката моќ,“299
или едноставно претставуваат повеќе различни пристапи со цел да
се определи „вистинскиот сооднос на моќта помеѓу средновековните
политичките елити, толку неопходен за да се постигне и одржи harmonia mundi“300 или светската хармонија. Пишувањето на политички
трактати кои се обидуваат да ја дефинираат и аргументираат моќта
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- Владимир Божиновски како основен предуслов за иницирање на интеграција, особено се
интензивираат во периодот на судирот помеѓу папата Бонифациј и
францускиот крал Филип, кога се појавува и едиктот Unam Sanctam.
Во тој период се создаваат повеќе дела во одбрана на позицијата на
Папата како единствен легитимен авторитет кој може и треба да ја
обедини Европа. „Најзначајните хиерократски текстови се создадени
во почетокот на четиринаесеттиот век, што претставува иронија со
оглед дека тоа е истата временска рамка која го означува и почетокот
на долгиот пад на цезаро-папизмот, односно папската монархија
како институција“301 Во овие теории „општеството се изедначува
со црквата, додека автономијата на темпоралната власт е потисната
од примарниот авторитет на духовната и подредена на сеопфатната
христијанска служба.“302 Црквата пред сè е перцепирана како заедница,
а дури потоа како религиозен ентитет и нејзините институции според
хиерократите, се суштинска организација на власта во општеството,
односно ја претставуваат државата. Прифаќањето на авторитетот на
единствената црква пред авторитетот на темпоралните владетели ќе
ги обедини сите христијани во една заедница. Иако постојат повеќе
аспекти на хиерократските теории за европско единство, според
Ото фон Гиерке нивната основна заложба може да биде сумирана во
следниот пасус:
„Доколку човештвото се обедини и се
создаде една држава во која ќе бидат вклучени
сите, таа држава не може да биде ниту една
друга освен светата црква која ја создал самиот
Бог. Секуларните лидери ќе можат да бидат
прифатени само доколку се признати како дел
од целоста на црквата, бидејќи само на неа
како единствена вистинска држава, со божји
благослов и е пренесен мандатот за раководење
со севкупната духовна и секуларна моќ, која
произлегува и е интегрален дел од Бог.“ 303
Постојат повеќе хиерократски теоретски концепти, но сепак
според својата автентичност, прецизноста и динамиката на мислата,
како и според компаративната супериорност на аргументите се
издвојуваат De Ecclesiastica Potestate на Евгидиј од Рим (Aegidius Ro301
302
303
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство manus), De regimine Christiano на Јаков од Витербо (Iacobus Viterbiensis), како и Summa De Potestate Ecclesiastica на Августин од Анкона
(Augustinus Triumphus). Првите две дела се создадени во 1301 и 1302,
додека третото е напишано нешто подоцна во 1326 година. Во оваа
група можат да се вбројат и Балдус де Убалди (Baldus de Ubaldis),
како и Енгелберт од Адмонт (Engelbertus Admontensis), кои иако се
поумерени поддржувачи на Папата како Балдус или прават обид за
сојуз и помирување меѓ империјата и папството како Енгелберт, сепак
во своите теории се компатибилни со хиерократските мислители
споменати претходно.
Евгидиј од Рим се залага за единство во Европа кое може
и треба да биде постигнато преку субординација на власта на
темпоралните владетели во однос на Папата, бидејќи секуларната
моќ е нелегитимна и неправедна доколку не е регенерирана преку
духовните институции со оглед дека темпоралната власт произлегува
од духовната. Според него, нехристијанските владетели немаат
легитимитет на владеење, бидејќи тоа е во спротивност со божјата
волја. Доколку се спореди неговото претходно дело De Regimine Principum, во кое тој потенцира дека апсолутната монархија е најдобар
облик на практикување на власта, со De Ecclesiastica Potestate каде тој
ѝ дава приоритет на духовната пред темпоралната власт, произлегува
заклучокот дека црквата раководена од Папата претставува духовна
монархија, чиј доминиум е приоритетен, супериорен и универзален.
Преку дополнителна аргументација со која се потенцира вертикалната
хиерарархиска поставеност на функциите во црквата и нивната
субординација, Евгидиј ја рефлектира, односно ја поистоветува моќта
на духовната власт со моќта на Папата, како носител на највисоката
позиција во црквата и следствено на тоа и на целокупната моќ. Тој
всушност го идентификува Папата како единствен легитимен водач,
односно апсолутен владетел на обединета христијанска духовна
монархија во Европа. Преку De Ecclesiastica Potestate Евгидиј „се
обидува да докаже, односно сублимирано да ги презентира сите
аргументи кои ќе го претстават Папата како единствен владетел на
целиот Christianitas.“304 Со цел да ја потенцира апсолутната власт
на Папата и духовната монархија и подреденоста на секуларното
општество, во својот политички трактат, Евгидиј дебатира и за
приватната сопственост односно смета дека само вистинските
христијани може да поседуваат материјални добра, бидејќи како
O’Donovan, Oliver and Joan “From Irenaeus to Grotius: a sourcebook in Christian
political thought”, Cambridge: Eardmaans Publishing, 1999 стр. 362-365
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сопственост е подредено на духовна потврда, односно тоа може да
биде дозволено само со благослов од црквата. „Во De Ecclesiastica
Potestate се презентира идејата дека кралската моќ е потчинета на
свештеничката моќ, бидејќи секоја легитимна монархија треба да се
институционализира преку свештенството, а духовната власт на чие
чело е Папата ѝ претходи и е супериорна во однос на секуларната
власт на кралевите.“305 Или според Улман „целта на Евгидиј е да
докаже дека Папата има супремација на целиот свет вклучувајќи
секого. Секуларните владетели и свештенството се подредени на
Папата, како и целокупната световна и клерикална моќ, бидејќи само
тој е доблесен да управува со неа во потполност.“306
Вториот значаен хиерократски политички трактат пишуван
во времето на судирот меѓу Папата и Филип од Франција претставува
De regimine Christiano на Јаков од Витербо, кој бил ученик на Евгидиј
и како и него тој пишува во одбрана на црквата и Папата, иако за
разлика од својот учител Јаков од Витербо го избегнува екстремниот
став според кој целокупната темпорална моќ е нелегитимна доколку
се практикува без благослов од Папата. Сепак во однос на дефинирање
на моќта и обликот на владеење неговите ставови се идентични и
тој се користи со слична аргументација како и својот учител. Според
неговиот силогизам „црквата е единствена совршена заедница
која мора да биде управувана на перфектен начин. Со оглед дека
најсовршен начин на управување е монархијата, од тоа произлегува
дека и црквата е монархија. Бидејќи Исус ја основал црквата и го
именувал Петар како негов заменик и намесник на земјата, Петар и
неговите наследници владеат со црквата во име на Бог. Затоа и Папата
како лидер на црквата-монархија е всушност владетел на целиот
христијански свет.“ 307
Во неговата дефиниција за легитимитетот на носителите
и правото за манифестација на моќта, Јаков најпрво ја градира и
типологизира универзалната моќ која произлегува од Бог, со potestas
ministerii како примарна или возвишена моќ, односно potestas excellentie. Нејзина основна цел е да управува и Бог им пренел дел од оваа
Rigby, Stephen H. “Wisdom and Chivalry: Chaucer’s Knight’s Tale and Medieval Political Theory” Leiden: Brill publishing, 2009 стр. 221
306
Ullmann, Walter “Medieval Political Thought”, London: Penguin Books, 1965 стр.
124
307
James of Viterbo “De regimine Christiano” превод Dyson, R.W. Leiden: Brill publishing, 2009 стр. 137, 143 и 159
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од моќта на креација која му е достапна само на Бог. Според него potestas ministerii има неколку димензии од кои најзначајни се свештената,
potestas sacerdotalis и кралската моќ, potestas regia. Свештеничката
моќ првенствено им е достапна на духовниците кои со самата нивна
иницијација располагаат со potestas ordinis или моќта на редот, која
им овозможува да ги администрираат духовните обреди, но таква
моќ има и секој човек кој е посветен христијанин, бидејќи тој е лично
одговорен за својот духовен живот. Potestas regia е моќ на одлучување
и пресуда. Тука тој ги разликува potestas regia temporalis и potestas regia spiritualis, односно кралска моќ која се однесува на темпоралните
прашања и кралска моќ над спиритуалната материја. Носители на
Potestas regia temporalis се владетелите кои ја практикуваат, за да ги
спроведат секуларните одлуки во нивните кралства, додека potestas
regia spiritualis всушност претставува potestas iurisdictionis или моќ на
јурисдикција која ја користат свештениците кога решаваат кој верник
заслужува да биде примен во небеското кралство.
Преку оваа аргументација Јаков се обидува да покаже дека
кралската моќ не е ексклузивно наменета за секуларните владетели,
туку ја поседуваат и свештениците, „кои во суштина се кралеви, но
не ја користат таа титула бидејќи со нејзина злоупотреба од страна на
повеќе секуларни владетели, таа асоцира на грев.“ 308 Дополнително,
тој смета дека potestas regia spiritualis е супериорна во однос на potestas regia temporalis затоа што „во својата суштина темпоралната
материја е секогаш инфериорна во однос на спиритуалната.“309 Ова го
тврди повикувајќи се на начелото на Аквински дека во односите меѓу
двете власти спиритуалната не ја исклучува привремената, односно
секуларната власт, туку ја насочува и усовршува, но со самото тоа
секогаш е над неа. На овој начин Јаков од Витербо ја формулира
својата теорија за папска монархија.
Oсновен постулат на De regimine Christiano е хипотезата дека
секуларните владетели се субјекти на црквата на чие чело е Папата
и можат да управуваат само со негова дозвола и под негово водство,
бидејќи нивна примарна цел е да ја штитат црквата и нејзините
интереси и затоа мора да бидат под нејзина контрола. Од друга страна
Папата освен во духовниот може да носи одлуки и во секуларниот
домен без ничија дозвола и секогаш кога тој самиот смета дека е
308
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- Владимир Божиновски тоа неопходно. Според него црквата претставува regnum и таа е
хиерархиски организирана според начелото на magnus ordo differentiae преку градација на структурата на црковните редови и позициите
на свештениците. „Тој ги користи аргументите за да создаде конструкт
на универзална држава обликувана според примерот на црквата,
бидејќи според Јаков единствено таа заслужува да го понесе епитетот
држава. Идеолошкиот резултат на оваа теорија е дека црквата треба
да прерасне во политички ентитет како единствена универзална
држава.“310
Во својата суштина Summa De Potestate Ecclesiastica на
Августин од Анкона се базира на премисата дека доброто на заедницата
е секогаш пред доброто на поединецот и затоа „секој човек пред сè
треба да помага за остварување на функционалност на целината.“
311
Со оглед дека темпоралното христијанско општество или Christianitas е сè уште несовршена човекова заедница, основната задача на
апсолутниот владетел е да ги артикулира општествените процеси со
цел да се постигне совршенство со кое Christianitas ќе се синонимизира
со Ecclesia, односно црквата, токму како и нејзиниот корпоративен,
односно институционален аспект кој е перфектен бидејќи е создаден
од Бог. Владетелот ќе ја реализира оваа намисла со трансформација
на божјиот образец во материјална форма, преку позитивното право
и како и во претходните два трактати, Августин смета дека единствен
кој може да ја реализира во целост функцијата на апсолутен владетел
е Папата.Тој е несомнено и недвосмислено единствениот „vicarius
Christi, овластен претставник на Бог на земјата од кого го црпи сиот
свој легитимитет и следствено на тоа универзален легислатор кој
ќе може да ги апстрахира принципите на божјата правда.“312 Иако
ингеренциите на темпоралниот и спиритуалниот елемент можат да
се одвојат, секоја дистинкција во таа насока е лимитирана бидејќи и
двата сегмента се интегрирани и апсорбирани во супраинклузивната
универзална еклесијална корпорација. „Principatus autem catholicus
sive politia Christiana est quoddam unum numerale, non habens sub se
partes subiectas, sed integrals.“313
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секуларен владетел има право да учествува во изборот на Папата,
додека од друга страна негово дискреционо право е по своја волја да
ги поставува или менува темпоралните владетели:
„Доколку постои потреба од еногласие при
изборот кое не може да се постигне, неопходност
од пре-еминентна мериторност или можност
со употреба на неговите прерогативи да го
зачува мирот или да ги порази непријателите
на црквата, Папата во случај на таква нужност
може да ги отповика етаблираните изборни
органи, односно електори и да го трансферира
правото на избор по негово видување или да
го смени империјалниот кодекс, исто како што
може да ја промени или укине секоја друга
темпорална власт, бидејќи тој е намесник на
Бог кој е создател и креатор на целокупната
власт. Сите владетели се подредени на Папата и
ниту императорот не може да делува без негова
согласност, со оглед дека тој е крајната врвна
инстанца за апелација.“ 314
„Со оглед дека Папата е апсолутен владетел, односно
симултано тој е врховен авторитет и последна жалбена инстанца,
од една страна Папата може да одбие секакво барање кое доаѓа од
световните лидери, а од друга никој нема право да се жали на неговите
одлуки“,315 што претставува основна хипотеза во Summa De Potestate
Ecclesiastica. Сепак, Августин од Анкона смета дека, иако Папата ја
има апсолутната власт тој е лимитиран во своето владеење, бидејќи
негова должност е правилна интерпретација на божјите закони и
доколку потфрли, треба да ја напушти функцијата. Тој ја одвојува
функцијата Папа која е поистоветена со црквата, односно Ecclesia и
следствено на тоа перфектна со оглед дека е создадена со послание од
Бог, од носителот на таа функција кој може да погреши или направи
ерес. Иако делува контрадикторно, со оглед дека не постои авторитет
кој може да го замени Папата, „Августин смета дека доколку Папата
Poole, Reginald Lane, 1920, стр. 222-22
Triumphus, Augustinus “Summa De Potestate Ecclesiastica”, превод McGrade, Arthur
S. „The Cambridge translations of Medieval political texts” Cambridge: Cambridge University Press, 2001, стр. 435
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пресуди на човекот.“ 316 Како што човекот кога ќе почине не е повеќе
човек, така и Папата фатен во ерес не е повеќе Папа и треба да биде
сменет, односно „sicut homo mortuus non est homo, ita papa deprehensus in haeresi non est papa, propter quod ipso facto est depositus.“317
Според Августин од Анкона, „не може да се говори за
обединето европско општество со единствена власт доколку има
повеќе владетели со еднакви ингеренции. Затоа апсолутната власт
на Папата како врховен арбитер е неопходна, бидејќи така ќе се
постигне единство кое ќе го трансформира општеството во совршена
христијанската заедница, односно Ecclesia.“318
Иако нема изразена хиерократска интерпретација на
авторитетот на Црквата како неговите претходници, пред сè Августин
од Анкона, еден од најпознатите средновековни јуристи, Балдус де
Убалди (Baldus de Ubaldis) сепак ги промовира пропапските ставови
во неговиот политички теоретски дискурс, иако универзалниот
темпорален суверенитет на императорот е фундаментален
принцип во неговата политичка мисла“319 во втората половина на
четиринаесеттиот век. Во неговата теорија божественото потекло на
империјалната моќ е неспорна, но сепак со прифаќање на концептот за
plentitudo potestas, тој ја прифаќа и идејата за апсолутен суверенитет
на Папата, кој е над сите правни акти, иако ограничен од повисоки
нормативи надвор од позитивното право:
„Папата не е само прв епископ, туку е над
свештениците и сите останати авторитети кои
можат да се замислат. На него му е целосно
пренесена божјата моќ да управува со црквата,
како највисока и неограничена моќ, ослободена
од сите лимити на канонското право и секое
правило освен правото кое произлегува од
евангелијата и апостолите на Исус.“ 320
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Проблемот кој се појавува во судирот на јурисдикцијата
меѓу Папата и императорот е решена со прифаќање на хиерархија
во суверенитетот и негова лимитација кај Папата, но пред сè кај
императорот. Имено, со самиот чин на крунисување на новиот
император, Папата мора да даде конфирмација на неговиот авторитет
со што неговата моќ е супериорна во однос на таа на императорот.
Иако Балдус е легалист и го користи правото за авторизација на моќта,
за разлика од другите хиерократи кои суштината на супериорноста на
Папата ја пронаоѓаат директно во теоријата која почива на божјото
потекло на суверенитетот, сепак со ова тврдење тој се изедначува
со нив преку поддршката на основната премиса на хиерократската
суштина на моќта интерпретирана на пример од Инокентиј III или
Бонифациј VIII. Сепак, тој го користи правниот аспект и затоа според
него „во согласност со структурата на конституционалното право на
Christianitas, универзалниот суверенитет на императорот останува
логичка неопходност, иако темпоралниот авторитет на тогаш
актуелните императори е поделен со оној на Папата и ограничен на
определени територии во централна Европа.“321
„Ништо не е повеличествено и посвето
од империјата со исклучок на понтифатот
на црквата. Со оглед дека Папата мора да
даде конфирмација на титулата на новиот
Rex Romanorum, тоа е јасен знак за неговата
супериорност и затоа императорот му ја дава
заклетвата за лојалност само на Папата...
темпоралната јурисдикција во основа е кај
императорот, но сепак неговиот imperium не е
универзално раководен од императорот, туку
тој го дели со Папата и затоа секој е суверен на
сопствената територија, terrae imperii или terrae ecclesiae соодветно. Императорот поседува
империјална величенственост насекаде, но
нема империјална администрација насекаде,
бидејќи териториите на римската црква не се
под негова јурисдикција.“322
Кај Балдус за разлика од останатите хиерократски теоретичари
се забележува баланс помеѓу двата авторитети. Иако и за него Папата
321
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- Владимир Божиновски е супериорен во споредба со императорот, сепак не инсистира на
негов апсолутен авторитет во темпоралниот сегмент, туку само
во спиритуалниот, додека за секуларната власт смета дека таа има
универзален империјален суверенитет, но поделен легитимитет
на управување, односно територијален лимит на јурисдикција
на териториите на Christianitas, бидејќи Папските владенија се
интегрален дел од imperium Romanum, но се изземени од неговата
управа. Фундаменталната забелешка дека императорот не може да
биде универзален владетел доколку има ограничена јурисдикција на
дел од териториите, Балдус ја отфрла со фактот дека „Папата во никој
случај не е инфериорен во однос на императорот, туку напротив тој е
супериорен во однос на него и затоа може да одземе дел од неговите
кралски права за определени територии.“323 Балдус како и неговиот
ментор Бартолo од Саксоферато (Bartolus de Saxoferrato) се залагаат
за обединета европска држава со автономија на нејзините провинции
и права на граѓаните во согласност со Ius commune. „Во основа
политичките идеи на Балдус кои се пред сè засновани врз правните
нормативи не се воопшто апсолутистички“ 324. За него универзалниот
император е позиција воспоставена во согласност со lex regia. „Тој не
е dominus во државата во смисла на нејзин сопственик, туку повеќе
како управник кој треба да работи за интересите на империјата“,325
што е во согласност со ставовите и на дел од проимперијалните
мислители како Јован од Париз.
Теориите за интеграција, расправата за изворот и легитимитетот
на носителот на власт, но и самата организацијата на структура на
власта, за еден дел од црковните теоретичари не претставува само
обид да ги репродуцираат и екстендираат аргументите на папството
во дебатата за приоритет на духовната власт и на Папата како
единствен претендент на функцијата суверен на обединета Европа,
туку напротив тие критички се поставуваат кон улогата на својот
духовен лидер во процесот на европска интеграција и токму него
го лоцираат како клучен фактор во политичката дезинтеграција на
континентот.
Причината за овој пристап може да се детектира во нивната
перцепција за нераскинливата врска и заемното влијание на
Ibid,стр. 53
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство секуларното и духовното, особено во основната претпоставка дека,
доколку не постои единство во секуларната власт не може да има и
единство во религијата, што подоцна во периодот на реформација се
покажало како исклучително прецизно толкување.
„Иако
за
христијанските
сколари
единството на религијата бил примарен фокус
и на која свештенството ѝ било приврзано
и според христијанската доктрина и во
праксата, тие ова единство го перцепирале
како интегрално и компатибилно со единството
на политичката заедница. Секоја човекова
активност од општествен и јавен карактер
има влијание и од морален и персонален
аспект. Духовните правила кои насочуваат и
секуларните кои наградуваат или казнуваат
треба да бидат паралелни и координирани во
своето делување, не толку како две одвоени
сили, туку повеќе како поинаква манифестација
на еден ист авторитет.“326
Во своето политичко дело De ortu, progressu et fine Romani imperii, Енгелберт од Адмонт (Engelbertus Admontensis), слично како и
Данте се залага за создавање на светска монархија преку возобновување
на Римската Империја како единствен модел за надминување на
поделбите и разликите во Европа. Преку опсервација на процесот
на создавање на нови политички ентитети кои предизвикуваат
континуирани меѓусебни конфликти карактеристични за германската
политичка сцена, „Енгелберт смета дека само преку обединување на
државите може да се надминат конфликтите и да се обезбеди нивен
просперитет. Оваа теза ја аргументира преку компарација на развојот
и напредокот на Римската Империја и затоа предлага ревитализација
и рекомпозиција на светото Римско Царство.“327
Во исто време тој ги отфрла територијално суверените
кралства и предлага конкорд, односно сојуз помеѓу папството и
империјата. Иако не навлегува во суштината на односите меѓу
нив, смета дека „релациите помеѓу Папата и императорот треба да
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- Владимир Божиновски бидат координирани“328 и нивна основна цел треба да претставува
конструкција на заедничка програма која ќе се промовира како
упориште против дезинтеграцијата на Европа, кое според него се
манифестира преку развојот на суверените национални држави.
„Доколку за раководење на душите
на христијаните е задолжена исклучиво
црквата, како добро структуирана и компактна
хиерархија со Папата како врвен авторитет, тие
не можат за нивните овоземни акции да бидат
одговорни на мноштво локални моќници, кои
се меѓусебно неповрзани и без постоење на
заемна одговорност, бидејќи тоа неопходно
се наметнува како спротивставеност на
божествениот поредок. Како што не може
да се перцепира духовната суштина на
канонската унија на светите отци без нивен
израз и приказ во апостолската црква, така
без формално поврзување не може да се
доживее супстанцијалноста на материјалното
постоење
која
претпоставува
духовно
братство меѓу луѓето, односно не може да се
создаде универзално човештво, без да постои
универзална држава.“ 329
3.2.4. Трансферот на моќта и дефинирање на сопственоста
Идејата за создавање на универзална држава како репрезент
на целата католичка екумена, односно унификација на Европа е
нераскинливо поврзана со суштинската, средновековната дебата
за потеклото на власта и правото на владеење. Самата дефиниција
на поимот моќ, како предуслов за владеење, била во доменот
на доминантната метафизичка перцепција за преносот од Бог
кон неговите репрезенти на земјата преку кое тие го стекнуваат
легитимитетот за владеење. Основна дилема не претставувал
концептот на божествениот извор на моќта, а со тоа и на власта, туку
начинот на нејзиниот трансфер. Хиерократските мислители тврделе
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство дека единствен кој има право да владее е Папата, додека нивните
опоненти сметале дека Папата треба да претставува само посредник
кој ќе ја пренесе моќта на темпоралниот владетел, бидејќи не смее да
постои интрузија на надлежностите помеѓу секуларната и духовната
власт од кои секоја е суверена во својата сфера на делување. Како
одговор, застапниците на Папата ја промовирале тезата за примат
на духовното на световното или поекстремната варијанта во која
се негира постоењето на две независни структури на власт туку се
промовира тезата за два аспекта на една иста власт. Со оглед дека
метафизичкиот концепт на власт се материјализира преку сувереност
во одлуките за одредување на правото на сопственост, Евгидиј од
Рим го користи како аргумент во своето тврдење за апсолутна власт
на Папата. Имено, според христијанската догма интерпретирана
од францисканците, бидејќи Бог ја создал материјата, Папата како
негов единствен претставник во финална инстанца ги поседува сите
материјални добра и само негова е одлуката дали и на кого ќе му го
пренесе тоа право.
Правото на сопственост претставува основа на конфликтот
помеѓу двата доминантни црковни редови францисканците и
доминиканците, кон крајот на тринаесеттиот и во почетокот на
четиринаесеттиот век, кој се проширува и во сферата на правото на
власт и управување, како базичен концепт на теоретскиот дискурс
на Јован од Париз (Iohannes Parisiensis) во кој ги отфрла аргументите
на францисканските хиерократи со кои тие се стремат да ја докажат
апсолутна власт на Папата. Позицијата на францисканците кои се
залагале за апсолутна сиромаштија, претставена пред сè од Евгидиј и
со поддршка на Бонифациј VIII, била дека црквата и владетелот немаат
право на сопственост, туку само право на користење на целокупните
материјалните добра кои се под нивна надлежност. Од друга страна
Јован од Париз смета дека доколку се користат, тогаш добрата и се
поседуваат, што била принципиелната позиција на доминиканците.
Во својата аргументација, Јован ги одделува поимите користење
и поседување, од термините управување и јурисдикција. Имено,
тој смета дека „личната сопственост се карактеризира со право на
користење на материјалните добра кои произлегуваат од неа, додека
јурисдикција на владетелите, вклучително и Папата претставува
право да управуваат со државите во своите сфери на надлежност,
што го исклучува правото да ги поседуваат и користат нивните
материјалните добра. Ова претставува сосема поинаков концепт,
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- Владимир Божиновски со кој Јован ги одвојува потеклото на приватната сопственост од
потеклото на државата и црквата.“330 Оваа дефиниција подоцна е
искористена и во политичкиот дискурс на Марсилиј од Падова кој ги
комбинира премисите на хиерократите за постоењето на два аспекти
на иста власт со поимот управување. Според него не може да постои
јурисдикција и во духовниот и во темпоралниот сегмент, бидејќи
таа е право да се носат закони чие прекршување потоа подлежи на
санкција, а тоа може да произлезе само од корпоративното тело на
граѓаните или legislator humanus, бидејќи со самата спротивставеност
на спиритуалниот концепт кој треба да се грижи за душите на
христијаните, со можноста за принуда, Папата не може да поседува
јурисдикција која е апсолутна и единствена и затоа самото папство
е во подредена позиција во однос на заедницата, односно на секој
поединечен principatus. „За Марсилиј дуализмот во јурисдикцијата
претставува најголемо зло и затоа тој ја реинтерпретира папската
теорија за апсолутна јурисдикција во сосема спротивно толкување во
кое ја инкорпорира црквата во секуларната држава.“331
Со своите антагонистички ставови во однос на хиерократите,
Јован се здобил со наклоност од секуларните владетели, пред сè
од кралот на Франција, кој ја употребил неговата аргументација во
судирот со Бонифациј. Тој се смета и за еден од принципиелните автори
на делото Quaestio de potestate papae,332 попознато како Rex pacificus,
во кое се прави обид да се побијат сите аргументи на хиерократите
изнесени во одбрана на приматот на Папата. „Базичните тези во Rex
pacificus ќе послужат како основа во неговиот подоцнежен опус“,333
пред сè во De potestate regia et papali каде ги проширува и дообјаснува
своите тези.
Во однос на дефиниција на самата власт, Јован ги пренесува
аргументите во кои ја одвојува личната сопственост која се користи,
а со тоа и поседува, од управувањето, односно јурисдикција на
владетелот да управува, но и не да поседува во исто време. Од
ова произлегува неговата најпозната карактеризација за моќта на
црквата и државата, во која го стеснува поимното значење преку
330
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство дефиниција на „моќта како dominium, управување, но не користење
и поседување на материјалната сопственост или dominium in rebus.“
334
Со материјализирање на поимот моќ, тој смета дека секуларната
власт како regimen, произлегува од ius naturalis и ius gentium, односно
од природното и меѓународното право. „Секуларната власт го црпи
својот авторитет од заедницата со која владее, бидејќи доколку не
постои заедницата се губи есенцијалната потреба од владеење, затоа
со самото свое егзистирање, заедницата го создава легитимитетот на
темпоралната власт.“335 Со тоа го отфрла божествениот карактер на
темпоралната власт и целосно ја одвојува од духовната. На тој начин
аргументацијата на хиерократите за апсолутна власт на Папата над
сите христијани, ја конвертира како исправно толкување, но само
во духовниот сегмент каде „Папата владее преку вербална санкција,
додека во световниот сегмент монархот владее преку принудна
санкција и затоа не е апсолутно неопходно да постои само еден
владетел.“336
Со корисење на типологијата за политичките уредувања
од Политика на Аристотел во конструкција на своите тези, тој ја
поттикнува тенденцијата за постоење на повеќе типови на управа
од кои тој ја преферира монархијата, впрочем како и останатите
средновековни сколари, но го поддржува и етаблирањето на повеќе
секуларни лидери со оглед на природното егзистирање на неколку
типови на општествени заедници и неможноста на еден владетел да ја
контролира целата екумена. Овие ставови претставуваат силен поттик
за владетелите на протонационалните држави, каде ги користат како
аргумент во процесот на диверзификација на европскиот политички
простор.
„Јован од Париз de iure ја потврдил веќе
етаблираната de facto независност на европските
монарси и од Папата и од императорот.
Координацијата на власта се наметнува како
приоритет во заштитата на индивидуалците и
нивната приватна сопственост. Тие го избираат
координаторот кој има јурисдикција да владее
за општото добро, што претставува генеза на
Ibid стр.119
Backman, Clifford R. “The Worlds of Medieval Europe” Oxford: Oxford University
Press, 2003, стр.398
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- Владимир Божиновски појавата на првите монарси, кои историски ѝ
претходеле на вистинската црква.“337

Сепак, неговата аргументација на моменти е конфузна и тој
донекаде ретерира во своите ставови бидејќи во одбрана на тезата
за монархија како идеално уредување тој смета дека е покорисно
власта да биде обединета во еден човек, отколку во повеќемина.
Иако причината за повеќе монарси ја бара во различните услови и
типологии на човекови заедници, сепак тврди дека „секој поединец
е дел од човековиот род со заеднички универзални карактеристики.
Постоењето на единствен универзален владетел, односно император
може да се случи како последица на волјата на луѓето. Доколку го добие
легитимитетот тој ќе биде монарх и владетел на целата екумена,“338 со
што смета дека ако се исполнат определени услови кои подразбираат
консензус, може да дојде до унификација на континентот.
3.2.5. Европското единство и Defensor pacis
Политичкиот концепт на Mарсилиј од Падова претставен во
Defensor pacis и дополнително елабориран во Defensor minor, слично
како и кај Данте е инспириран од современата средновековната
перспектива на градовите републики од северна Италија. Неговото
дело се наметнува како мировен проект, кој има за цел да го заштити
суверенитетот на италијанските републики преку нивно поврзување
во федерација на независни држави, иако тоа е пишувано во една многу
поширока перспектива во која се вклучени и останатите христијански
доминиони. Во суштина неговиот политички дизајн предлага
создавање на универзална власт и во плуралните европски политички
системи кој со користење на политичко-правни инструменти, односно
законски решенија и политички резолуции, би обезбедил рамка за
меѓусебно ненасилно решавање на конфликтите, како и заштита од
надворешниот непријател. Во креацијата на својот модел со елементи
на една протофедеративната идеја, Марсилиј создава паралела помеѓу
италијанските градови и античките провинции на Римската Империја,
како начин за презервација на локалната самоуправа и правото на
одлучување во однос на централната власт која треба да се грижи за
функционалност на целината. Инспириран од Аристотел и по примерот
на средновековните републики, тој се залага за колективен избор на
337
338

Ibid стр. 130
Ibid стр. 128, 132 и 134
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство владетелите од страна на самите граѓани, што претставува новина
во средновековната мисла, која подоцна придонесува неговото дело
од поедини автори да биде сметано не како средновековен, туку како
„модерен политички трактат со републиканска идеја.“339 Во неговата
политичка теорија сè е подредено на ексклузивитетот на власта која
не смее да има ниту внатрешна, ниту надворешна конкуренција.
Постоењето на повеќе држави и војната меѓу нив е природна
состојба, но сепак, со цел меѓусебно да се заштитат треба да бидат
обединети во нова христијанска империја во која би бил назначен
врховен владетел по угледот на римскиот император, а кој би
управувал единствено преку доследно спроведување на законите.
Овие две тези се навидум во меѓусебна негација бидејќи се поставува
прашањето: доколку мултидржавниот поредок и перманентната
состојба на војна се природна појава со цел да се обезбеди контрола
на природниот прираст на населението, како би можел да се постигне
мирот со меѓусебна интеграција кој во случајот би бил неприродна
појава. Конфликтот е надминат преку дефинирање на границите на
единството односно државите кои би се квалификувале да бидат
дел од процесот на интеграција. Имено, Defensor pacis, претставува
дизајн за обединување создаден како неопходност за да се избегнат
перманентни меѓусебни судири. Но, тоа сепак не значи дека има
потреба од создавање на една единствена држава на универзално
ниво, туку се однесува на креација на супра-национален политички
ентитет во рамките на христијанска Европа кој е дистинктивен од
универзалната светска држава, бидејќи „со непостоењето на експлицитна територијална дефиниција не може да ѝ се даде валидност
на претпоставката дека јурисдикцијата на супериорниот легислатор
е безгранична.“340 Тоа може да се детектира посредно во повеќе наврати. „...Состојбата на војна која е наметната од природата со цел
да се контролира светската популацијата ќе продолжи да опстојува
и во рамките на светата римска империја како што е во моментот
(во времето на Марсилиј) и претставува ситуација која мора да се
надмине, а се појавува пред сè како резултат на обидот за узурпација
на власта...за постигнување на целта не е потребно единство кое го
опфаќа целиот свет, тоа е повеќе единство за спас на христијаните
Reynolds, Noel B. “Religious Liberty in Western Thought “ Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1996, стр. 59, 71, исто Maiolo, Francesco „Medieval sovereignty:
Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato“Delft: Eburon Academic Publishers, 2007,
стр. 184
340
Garnett, George “Marsilius of Padua and the Truth of History” Oxford: Oxford University Press, 2006, стр. 165
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- Владимир Божиновски чија екумена има граници... Постојат principatus кои се разликуваат
од Рим со сите свои провинции... “341
И самата терминологија која се користи во Defensor pacis
наведува на еднаков заклучок. Секоја протодржава (или заедница како
покоректна современа терминолошка дефиниција на средновековниот
поим), односно провинција или град, civitas или principatus има
сопствен законодавец legislator humanus кој за одлуки од религиозен
карактер претставува fidelis legislator humanus, како функција на
колективното граѓанско тело universitas civium или барем неговиот
најголем (или најзначаен) дел valencior pars, владетел или влада како
колективно тело, односно princeps или pars principans. Легислаторот
од секоја провинција му е подреден на универзалното законодавно
тело humanus fidelis legislator superiore carens или Romani Imperii
legislator humanus supremus, кој го избира универзалниот владетел,
императорот на кој му се субординирани pars principans од секој
principatus. Со оглед дека универзалниот законодавец е составен
исклучиво од христијани „(од римските провинции, но и сите кои
подоцна го прифатиле христијанството), а универзалниот владетел
е императорот на римската империја,“342 следствено универзалната
држава на Марсилиј е во границите на христијанските провинции од
Римската Империја, односно Европа.
Бидејќи Марсилиј не ја објаснува природата на субординација
меѓу автономниот легислатор во однос на универзалниот законодавец, односно „не постои федерален баланс ниту може да се
направи трансфер на основната идеја за стабилност на civium, кон територијално поголем простор,“ 343 Гарнет смета дека
„федерализмот е еден од малкуте модерни политички концепти кои
не му биле анахроно припишани на Марсилиј од страна на модерните
сколари.“344 Сепак, иако функционалниот principatus е примарна цел
на Марсилиј, самата идеја за обединување на автономни провинции
и „дистрибуција на моќта кон единствен политички ентитет“345 во
ситуација на изразит општествен плуралитет, а со цел да се надмине
конфликтната тензија и да се создаде единство во управувањето, во
Ibid, стр. 160-162
Marsilius of Padua, “Defensor Minor”, преведено од Nederman, Carry J., Cambridge:
Cambridge University Press, 1993 стр. 39-40
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Hueglin, Thomas O, 1999, стр. 140
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Defensor Pacis може да се детектира зародиш на една протофедерална
идеја.
Функцијата на владетелот или princeps е во фокусот на Defensor pacis. Доколку таа е изборна, а не наследна, тој ќе ги поседува
сите доблести на врвен државник, што би било обезбедено со самиот
избор од страна на целата заедница. Предвидена е можноста за грешка
во изборот, бидејќи е оставена и опцијата за негова суспензија, што
претставува „казна за неуспех во остварување на високите очекувања
како заштитник на заедницата од узурпација на власта, пред сè од
страна на папството.“346 Основна улога на владетелите треба да
биде обединување на државата и затоа тој се залага за „неподелена
структура на јурисдикција,“347 каде управувањето е исклучиво во
рацете на еден владетел, иако во политичката структура може да
има повеќе лидери кои ќе му бидат субординирани на владетелот.
Иако типот на политички систем не е предмет на опсервација на
Марсилиј со оглед дека ја презема типологијата од Аристотел, тој
сепак навестува дека ја преферира монархијата. Едно од клучните
прашања е како да се спречи нејзина дисфункционалност и преоѓање
кон деспотизам. Според него „одговорот е во почитување на законите
и превенција на обединување на функцијата владетел со функцијата
примарен законодавец. Исто така ниту една индивидуа, без разлика
на неговиот статус, ниту колективно тело, нема право да спроведува
принудна санкција над никого, доколку тоа не е непосредно одобрено
од божјото провидение или legislator humanus.“348 Универзален
владетел е поголема неопходност за христијаните од единствен
епископ, односно Папа, бидејќи само тој ќе може да го воспостави
и одржи единството на христијаните, кое освен за овоземниот мир е
неопходно и за спасување на душите на верниците. „Единството не
може да се подели на единство за воспоставување на мир и единство
за спасување на душите на верниците.“349 Со оглед на изнесеното,
Папата станува секундарна функција и затоа постоењето на врховен
свештеник според Марсилиј не е неопходно, што претставува нов
радикален момент во неговата теорија, кој не може да се забележи кај
http://www.jstor.org/stable/2850573 Born, Lester Kruger „The Perfect Prince: A Study
in Thirteenth- and Fourteenth-Century Ideals“, Speculum, Vol. 3, No. 4, 1928, стр. 497498
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- Владимир Божиновски ниту еден од останатите средновековни сколари.
Уште една новина во политичката мисла на Марсилиј е дека
во Defensor pacis законите не се пред државата или над државата како
во претходните средновековни теории. Тие се креација на државата,
нејзин одраз на самостојноста како политичка граѓанска заедница.
Марсилиј претпоставува дека реалната и вистинска народна волја е
онаа која вклучува правна и граѓанска дебата. „Без оваа претпоставка
законите се нецелосни дури и во случај на надворешна принуда, која
не смее да постои во совршената заедница, односно христијанската
држава.“350 Во однос на божјите закони Марсилиј претпоставува дека
„иако тие не претставуваат обврзувачка сила за државата, природно е
да бидат вклучени во државата на христијаните. Затоа нема потреба
од одвојување или конфликт меѓу религијата и моралот од една
страна и политиката и законот од друга.“ 351 Дополнителен аргумент
во прилог на претходната констатација е претставен подоцна во Defensor Minor, каде се наведува дека божјиот закон не може туку мора
да биде вклучен во правниот систем. Самите законите се предлагаат
од неколкумина доблесни, но тие треба да бидат одобрени од legislator humanus, бидејќи иако „индивидуално се инфериорни во однос на
малцинството учени, сепак граѓаните како вкупност и мнозинство се
помудри од секој индивидуалец.“352
За да се обезбеди функционалност на системот, во
заклучоците353 од третиот дискурс на Defensor pacis Марсилиј
наведува дека:
•
само универзалното граѓанско тело
или неговиот најголем дел може да биде
законодавец;
•
изборот на Principatus (како владејачко
тело составено од еден или повеќемина) зависи
исклучиво од телото кое има авторитет да ги
избере, без потреба од никаква друга потврда
или одобрение;
http://www.jstor.org/stable/2851655 Lewis, Ewart „The “Positivism” of Marsiglio of
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство •
во еден град или кралство не треба да има
повеќе од еден Principatus;
•
со авторитет на легислаторот само
оној кој ја добил позицијата на Principatus
има јурисдикција да спроведува принудна
санкција;
•
декретите на римскиот понтиф, донесени индивидуално и без согласност од законодавецот, не се обврзувачки за никого и не
подлежат на темпорална санкција или казна;
•
со божји авторитет и согласност од
универзалниот легислатор, останатите епископи можат индивидуално или колективно да
го екскомуницираат Папата.
Според Марсилиј, „развојот на папството бил долг и штетен
процес кој навлегол и ја потиснал граѓанската сфера преку енормно
зголемување на својата сопственичка структура и материјалните
средства, како и во форма на самоволна употреба на принудни
санкции во остварување на своите цели.“354 Затоа и самиот Defensor pacis е составен во насока на ограничување и делегитимирање на
папството. „Како секуларен мислител тој настојува да покаже дека
клерот нема право на темпорална јурисдикција, бидејќи единствена
улога на папството треба да биде советодавната функција во областа
на религијата.“355 Тоа е особено изразено во вториот дискурс кој
се обидува преку поопширна аргументација да покаже дека Папата
нема право да биде ниту законодавец, ниту секуларен управител.
Аспирациите на Папите на функцијата универзален владетел се
неосновани, бидејќи историски единствен легитимен fidelis legisla
tor humanus supremus е римскиот император Константин и неговите
наследници кои ја христијанизирале империјата и со тоа го стекнале
правото да управуваат со државата, но и со црквата. „Римскиот
император е изборниот владетел кој имал право на принудна санкција,
но чиј авторитет не ги укинува регионалните и локалните управи
на подредените законодавци и принцови, туку ги унифицира во
единствен поредок.“356 Развојот на секуларната теорија за држава го
Brett, Annabel “вовед во Defensor Pacis”, Cambridge:Cambridge University Press,
2005 стр. XXVIII
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- Владимир Божиновски промовира Марсилиј во листата на средновековни филозофи кои се
обидуваат да му се спротивстават на цезаро-папизмот во периодот на
негова деклинација. Сепак за разлика од останатите империјалисти
кои ја признаваат супериорната улога на Папата во духовниот
домен, за Марсилиј сите свештеници имаат еднаков авторитет во
спиритуалната сфера.
Со оглед на негативниот приод на Defensor Pacis во однос на
политичката улога на Папата, „кај одредени современи теоретичари
постои убедување дека во политичката концепција на Марсилиј
нема место за Црквата или се потценува улогата на религијата во
цивилниот режим, што сепак претставува сосема погрешно толкување
на неговиот политички дискурс.“357 Генерално, идентификувањето
на Defensor Pacis како првиот секуларен политички трактат кој се
спротивставува на религиозниот концепт на општеството во средниот
век се базира на две претпоставки. Првата премиса е концептот на
колектив, односно заедниците како единствен легислатор кои би се
обединиле во глобална, односно европска христијанска корпорација
и втората е целосната ексклузија на папството како фактор на
влијание во носењето на политички одлуки, односно строга поделба
на секуларен и духовен сегмент, при што за првпат духовниот сегмент
е во целост подреден на световниот. Сепак во теоријата на Марсилиј,
религијата претставува суштествен дел, врзивно ткиво, вградено
во самото темпорално општество, неформален норматив кој ги
регулира односите во заедницата, бидејќи за самата функционалност
на претпоставениот дизајн кој ќе ги етаблира, а подоцна и обедини
заедниците, Марсилиј се потпира на две традиции. „Првата е
староримската традиција на ius gentium, додека втората е суштината
на религиозната традиција за суштествување на христијанската
заедница базирана врз евангелската прокламација за помош на
ближниот и соработка со соседот.“358 Дополнителен аргумент во
прилог на оваа констатација може да се забележи во неговиот опис
на функционалните делови од перфектната заедница, која е поделена
во шест сегменти од кои три се плебејски функции неопходни за
опстанок на луѓето (земјоделство, мануфактура и финансии), додека
останатите се почесни функции со највисок дигнитет, неопходни
за функционирање на целината или honorabilitas, „ во кои освен
војската и судството сместено е и свештенството.“359 Затоа доколку
357
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство свештенството е интегрален дел од државата, „модерната атрибуција
за „секуларна политичка теорија“ има потреба од сериозно преиспитување или преквалификација. Секуларниот елемент во теоријата
се истакнува преку монополот на моќта на принуда од страна на
корпорацијата на граѓаните кои ги усвојуваат законите и ја избираат
и менуваат егзекутивата на државата, но сепак религијата останува
есенцијален дел на секој цивилен режим.“360 Иако за Бекман (Clifford
R. Backman), Марсилиј повикува на „радикална секуларизација на
духовното општество,“361 сепак идејата за субординација на црквата
кон секуларната власт, всушност го иницира предлогот за подреденост
на Папството како институција кон темпоралниот владетел, но не и
одвојување на религијата од општеството, бидејќи таа претставува
негов основен елемент на кохезија.
Идејниот концепт на Марсилиј може да се дефинира како
креација на прото-федерален модел на функционални европски
општества ослободени од меѓусебни судири. Тоа би се постигнало
преку презервација на автономијата на заедниците како еден тип на
локално самоуправување во кое суверенитетот на одлучувањето би
почивал на членовите од заедницата. Со цел да го зачуваат мирот, овие
автономни единици би се обединиле во христијанска корпорација која
ќе го избере универзалниот христијански легислатор. Тој директно
го црпи својот легитимитет од христијанската корпорација, но
индиректно од Бог со што од процесот на трансфер на моќта целосно
се исклучува авторитетот на Папата и како што беше претходно
напоменато, според Марсилиј избраниот владетел е единствен кој
може да биде претендент за титулата христијански римски император.
„Иако неговиот вокабулар се разликува од претходните сколари,
основната порака на Defensor pacis во нејзината суштина е совршена
промоција на светото Римско Царство,“362 односно „прифаќањето на
историски круцијалната улога на римски император како неопходна
за постигнување единство, за Defensor pacis е подеднакво значајна
како што е фундамент и во теоријата на Данте во De Monarchia. “363
Христијанската империја е всушност бранителот на мирот
(Defensor Pacis) на Марсилиј од Падова, бидејќи само така би се
презервирала автономијата на државите и нивното самоуправување
360
361
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- Владимир Божиновски и би се заштитиле од аспирациите на Папството за доминација во
секуларниот сегмент на општеството. Затоа во оваа интерпретација не
смее да се исклучи религијата која претставува основа на единството,
туку само се менува политичката перцепција за папството, кое
со неговите амбиции за власт Марсилиј го промовира исклучиво
како секуларна сила и затоа прави обид за праведен повратен
трансфер364 на монополот на власта, (кој според него потекнува пред
хиерократскиот концепт за plentitudo potestas), од црквата кон legislator humanus, односно неговите pars principans или princeps. „Мирот
помеѓу христијаните претставува цел со највисок приоритет во
делото на Марсилиј, summum bonum на неговото време”.365 Тој дава
комплетна елаборација на новата политичка визија за политичката
организација на државните системи и власта. Иако тој говори за
светска империја, неговата перцепција е Европа. Тоа како што беше
претходно напоменато може да се детектира преку потенцирање
на христијанскиот концепт на неговата супер-држава и директната
алузија на римската империја како политички модел од кој ги црпи
своите идеи за трансферот на легислативната моќ преку римското
право како единствен прифатлив извор на легалитетот, за подоцна
да ги интегрира во единствениот концепт на христијанска римска
империја или sacrum imperium. Со тоа е направена синхронизација
на античката државотворна традиција со средновековната политичка
реалност, во која религиозниот моментум е движечка општествена
сила.
Со самата премиса за секуларизација на папството се
надминува компетитивноста во јурисдикцијата меѓу двата политички
ентитета, бидејќи папството како и другите темпорални структури
треба да бидат подредени на новиот император кој единствен може
да го гарантира европското христијанско единство. Промоцијата
на концептот за единство всушност претставува антиципација на
обединета Европа, „преку одбрана на античкиот мит за Римска
Империја, хармонизиран со нова религиозна матрица која го
интегрира христијанството. Според неговата визија новата sacrum
imperium го црпи својот легитимитет користејќи ја традицијата на
римското граѓанско право и е сосема независна од папството.“ 366
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Иако Марсилиј ја ограничува идејата за интеграција само на
христијанска Европа „во која ги вклучува и византиските провинции“367
, сепак тој смета дека во иднина концептот на обединување на
државите би можел да стане реалност и во еден поширок опсег.
„Дали е прикладно да се создаде еден principatus за граѓаните од целиот свет кој ќе им
биде надреден на останатите или е подобро
да има повеќе такви држави во различните
делови од светот, сепарирани од неопходност
поради географската положба, јазични бариери
или поинакви обичаи, создадени можеби
токму поради божјата намера да се спречи
пренаселеноста, претставува тема за рационално
испитување која е надвор од сегашната истрага.
Сепак, особено ќе бидат поддржани сите оние
кои понатаму ќе ја разгледаат можноста за
создавање на еден таков универзален мир во
целиот свет.“ 368
Теоретскиот дискурс на Марсилиј од Падова, особено
ако се опсервира од аспект на интегративна теорија, претставува
опсервација на аргументите во прилог на единството, во кои се
дефинираат црковните политики, правни и теолошки концепти,
комбинирани со античката теорија за држава на Аристотел. Тој е
можеби премногу радикален за средниот век, но подоцна е прифатен
како доста екстензивна и инвентивна теорија за интеграција, идеја
која излегува од рамките на средновековната политичка матрица.
Defensor pacis можеби претставува „прва европска теорија која се
обидува систематски и во широк опсег и често со неортодоксни
методи, да го дефинира самото управување како поим, а не како
дотогаш само носителите на власта од определен политички систем.
Во неа се дискутира за заедниците како политички ентитети со цел
теоријата да биде инклузивна за сите типови на европски општества.
Самата претпоставка дека владетелите, без разлика на природата
или типот на власт, треба да ѝ служат на заедницата, односно на
своите потчинети, сосема ја инвертира прифатената средновековна
концепција за политичкото општество.“369 За повеќето современи
367
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- Владимир Божиновски сколари Defensor pacis претставува „една од најимпресивните книги
во политичката теорија која го најавува идниот развој на политичката
мисла. Недостатокот на терминологија од тоа време не ја намалува
вредноста која се перцепира преку модерните политички доктрини,
кои произлегуваат од ова дело и го промовираат неговиот автор како
политички филозоф кој ја антиципира креацијата на модерната држава
преку идејата за сеопфатна и концентрирана политичка моќ, која не
дели туку обединува.“370 Во критиката на Defensor pacis и Defensor minor се наведува, можеби со полно право доколку се сумира претходно
изнесеното, дека теоретскиот дискурс во некои значајни сегменти не
е ниту модерен, ниту секуларен. Имено „самата претпоставка во која
е вградена премисата за целосно прифаќање на божјиот закон како
апсолутна вистина,“ 371 според Луис, ја намалува инвентивноста и
револуционерноста на делото. Сепак вградувањето на религијата како
основен именител на идното европско единство, само дополнително
ја потврдува аргументацијата дека основниот мотив за интеграција на
мултисоцијална Европа е заедничката историја, култура и традиција
кои се неизбежно поттикнати од христијанството. Според него:
„Ова дело се нарекува бранител на мирот,
бидејќи ги дискутира и објаснува конкретните
предуслови со цел да се овозможи да егзистира
граѓанскиот мир и хармонија. Владетелот, без
разлика дали е еден или неколкумина, ќе разбере
од самата човекова и божја вистина дека само
тој има авторитет да управува со граѓаните,
колективно или индивидуално...но тој ќе
сфати дека нема да може да направи ништо
повеќе, особено кога треба да се донесе некоја
важна одлука, без согласност од граѓаните
или законодавецот...тој како и останатите од
заедницата не смеат да претпостават дека
можат да бидат сопствени арбитри, со пресуда
или друга акција која е во колизија или надвор
од законите...“372
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство 3.2.6. Идејата за еклесијален републиканизам
Во дел од современите интерпретации на политичката теорија
на Вилијам од Окам (Guillelmus de Ockham) повеќе сколари сметаат дека
тој „не може да се квалификува како политички мислител туку повеќе
како спекулативен теоретичар или анти-политички индивидуалист,
додека други го нарекуваат радикален марсилијанист или пак човек
кој застапува слични идеи,“373 со оглед дека биле современици со
Марсилиј од Падова и двајцата ја застапуваат идејата за создавање
на универзална европска империја, независна од папството. Мекгрејд
смета дека „користењето на библиски и патристички аргументи
од страна на Окам е само со цел да се атестира легитимитетот на
империја која нема религиозна ориентација“.374 Сепак, за разлика од
радикалните идеи на Марсилиј кој предлага државата да ја апсорбира
црквата, но како институција, со цел да се создаде христијанска
империја, Окам се согласува со идејата за универзална држава, но со
еднаквост и строга поделба на ингеренциите на двете власти кои би
функционирале независно една од друга. Затоа за едни „тој е бранител
на империјалната кауза, додека за други неговата политичка теорија е
низа на модалитети кои би ги ограничиле папските ингеренции.“ 375
Односот меѓу поединецот и околината е во фокусот на
филозофскиот дискурс на Вилијам од Окам изразен преку основната
хипотеза дека „плуралитетот (како сложеност) на појавата не мора
да биде веднаш претпоставен, туку само доколку тоа е неопходно
за да се дефинира самата појава (pluralitas non est ponenda sine neccesitat)“376 , што се пресликува и во неговата политичка теорија. Тој
смета дека „вкупниот когнитивен процес е во форма на комплексна
каузална секвенца“377 и затоа во дефинирање на концептите тој
прави основна поделба на интуитивни и апстрактни. Доколку нешто
може да биде објаснето едноставно, преку веќе познати и признати
варијабли, тогаш нема потреба од негово усложнување со внесување
на непознати претпоставки во дефинирање на неговата суштина. Затоа
„секој кој излегува со определена претпоставка, мора да располага со
Shogimen, Takashi “Ockham and political Discourse in the Late middle ages” Cambridge:Cambridge University Press, 2007, стр. 7374
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- Владимир Божиновски соодветни аргументи за да ја потврди“378 и според тоа „семоќноста на
Бог не може од никого да биде предизвикана, а притоа да не се доведе
до контрадикција,“379 со што ја штити христијанската доктрина од
можните негативни влијанија предизвикани од повторното откривање
на античката филозофска мисла.
Политичкиот дискурс на Вилијам од Окам претставен пред
сè во неговите Dialogus, на прв поглед делува изразито контроверзно,
доколку неговото дело се опсервира без притоа да се земат сите
релевантни политички фактори во времето кога е создадено. Имено,
во целокупната политичка констелација на првата половина на
четиринаесеттиот век кога доминира изразен политички, но и
филозофски антагонизам помеѓу Папата и секуларните лидери,
кој се пренесува и во науката кај хиерократските и секуларните
теоретичари. Во овој политички и филозофски дисфункционалитет
секоја страна се обидува да го наметне својот поглед на изворот и
природата на политичката моќ и Окам на некој начин се обидува
преку својот теоретски дискурс да делува како медијатор, за кој би
ги помирил двете дијаметрално спротивни гледишта. Во неговиот
политички концепт во кој предмет на анализа претставува односот
меѓу световниот и спиритуалниот политички авторитет, тој се залага
за јасна поделба на надлежностите и независна функционалност на
двете власти. Од друга страна смета дека темпоралната власт иако
генерално не треба да интервенира во духовниот сегмент, сепак
повремено може тоа да го прави, а црквата во случај на очигледно
дезавуирање на секуларниот сектор, може да се наметне како фактор
на стабилност.
„Иако понекогаш кога не може да биде
пронајден погоден темпорален владетел,
свештеникот може за определен период да се
грижи за секуларните прашања, ова не смее
да биде толерирано како правило, со оглед
дека во согласност со апостолската доктрина,
свештениците не треба да се инволвираат во
потфат кој ги вклучува световните проблеми,
освен во необични околности и во што е можно
Ibid
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство пократок временски период.“380
Во однос на останатите теоретичари тој се наметнува како
конзервативен мислител, но со изразит индивидуализам кој преку
„теолошка библиска аргументација и користење на повторно
откриените дела на Аристотел се обидува да ја аргументира теоријата
за поделба на ингеренциите на sacerdotium и imperium“381 со цел да
се избегне конфликтот помеѓу нив. Во неговиот дискурс, Вилијам од
Окам се обидува да покаже дека унификацијата на христијанските
земји е единствено вистинско решение за проблемите и конфликтите
и дека постоењето на еден император и еден Папа кој ќе раководат со
државата секој во својот сегмент претставува природен и посакуван
начин на владеење.
Во однос на прашањето дали е најдобро
да постои еден владетел за целата човекова
заедница, кој ќе раководи исклучиво со
световните работи, аргументите покажуваат
дека тоа е најисправно мнение кое треба да се
почитува. Мудриот владетел кој ги поседува
сите доблести, треба да побара совет од
останатите и потоа да донесе решение, бидејќи
доколку не постои еден надреден авторитет над
сите други, власта ќе биде конфузна во своите
одлуки.382
Вилијам од Окам предлага универзална држава во која ќе
бидат „презервирани христијанските морални вредности и слободи,
со одвоени ингеренции на двете власти, кои во случај на потреба би
интервенирале меѓусебно, формулирано во една теорија на кризен
менаџмент. Можеби најточно може да се дефинира како поборник
за идејата на еклесијален републиканизам“,383 држава создадена врз
основа на средновековната христијанска традиција, која ги гарантира
индивидуалните права, преку законски нормативи базирани на
христијанските морални начела.
William of Ockham, „A letter to the Friars Minor, and other writings“превод McGrade,
Arthur Stephen Cambridge: Cambridge University Press, 2001, стр. 268
381
Ibid,стр. XII
382
Ibid,стр. 269-271
383
Shogimen, Takashi, 2007, стр. 34-35
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- Владимир Божиновски 3.2.7. Respublica Catholicorum – заедница на
христијански држави
Најистакнат пропонент на идејата за универзална држава
во средниот век кој е надвор од основната теоретска рамка во
средновековната дебата за универзалниот авторитет, со оглед дека
ја релативизира лидерската улога на Папата или императорот во
креацијата на единствен политички ентитет е Пјер ди Боа (Petrus de
Bosco) со својот теориски дискурс претставен во De Abbreviatione
(или Summmaria Brevis) и De Recuperatione Terrae Sanctae. Во овие два
трактата, создадени во периодот на судирот меѓу Бонифациј и Филип
Убавиот од Франција, односно во 1300 и 1306 година следствено, Ди
Боа, иако не отворено, ја промовира идејата за нов лидер на Европа,
кој тој го гледа во ликот на амбициозниот француски монарх. Тој го
промовира концептот за мир и стабилност во Европа преку создавање
на универзална држава, што е во согласност со идеите на останатите
мислители од почетокот на четиринаесеттиот век, но сепак со
неколку значајни отстапувања во поглед на модалитетите преку кои
би била постигната целта и самиот начин на уредување и политичко
устројство на идната држава. Имено освен во поглед на врховниот
авторитет, за разлика од повеќето негови современици кои се залагале
за единствена Европа преку создавање на универзална империја, „ди
Боа експлицитно се спротивставува на оваа идеја како и на идеите
за светска империја. Неговиот предлог е создавање на федерација на
христијанските држави, бидејќи „со прифаќање на новата политичка
реалност во која се издигнале неколку нови територијално дефинирани
политички ентитети како Франција и Англија, односно се појавила
протонационалната идеја, „Ди Боа стравувал дека унификацијата
преку ново воздигнување на Римската Империја ќе продуцира само
дополнителни судири.“384 Во идната федерација би се создал совет кој
ќе ги решава сите конфликти преку арбитража, бидејќи Ди Боа смета
дека секој кој е упатен во европската политика не верува дека еден
владетел е способен да управува со сите христијани, „што всушност
претставува предлог или прв обид за создавање на организација на
суверени европски држави.“ 385
Knutsen, Torbjørn L „A history of international relations theory“Manchester: Manchester University Press, 1997 стр. 34
385
Bozeman, Adda Bruemmer “Politics and culture in international history: from the ancient Near East to the opening of the modern age” New Brunswick:Transaction Publishers,
2010, стр. 247
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство „Верувам дека нема ниту еден човек со разумна
мисла кој смета дека во оваа доцна епоха може
да се најде некој кој ќе владее со сè на светот,
само еден темпорален монарх на кого сите ќе му
се покоруваат. Доколку некој и се обиде, тоа во
истиот момент ќе предизвика војна, конфликти
и поделби во бесконечност.“ 386
Пјер ди Боа за повеќето современи сколари кои ги проучуваат
неговите идеи, претставува теоретичар со доста конфузна мисла и
недоследности,387 но од друга страна „сепак повеќето сметаат дека
неговите теории се со храбри предвидувања со кои оди далеку
понапред од своето време, иако во неговите дела основната порака е
како што вели самиот во De Abbreviatione, „би било најдобро доколку
сите и се потчинат на Франција, затоа што од сите луѓе Французите
знаат најдобро да ја користат моќта и рационално да расудуваат.“388
Накратко „за реализација на средновековниот идеал за единство, Ди
Боа предлага методи кои ги игнорираат сите прифатени политички
концепции карактеристични за средниот век и почиваат врз анализа
на постоечките предуслови, односно кои се со еден збор брутално
практични.“389
Во неговото прво дело De abreviatione, ди Боа смета дека
светот е поделен на два дела, христијански и пагански. Постигнување
на континуиран меѓународен мир во неговиот модел е дизајнирано
исклучиво за христијанскиот дел од светот, што како концепт подоцна
го прифаќа и Марсилиј од Падова. Тоа би се постигнало со војна која
ќе ги сопре идните војни, но ниту една војна не може да ја постигне
својата цел доколку не остане само една доминантна темпорална сила
и еден владетел во Европа (односно во идната Respublica Christiana).
„Кралот на Франција треба да биде врховен господар на единствената
империја, световен владетел на сите христијани, додека провинциите
ќе бидат управувани од неговите намесници. Папата треба целосно
Modo non est homo sane mentis, ut credo, qui estimare verisimiliter posset in hoc fine
seculorum fieri posse quod esset totius mondi, quoad temporalia, solus unus monarcha qui
omnia regeret, cui tanquam superiori omnes obedirent ; quia si ad hoc tenderetur, essent
guerre, seditiones et dissensiones infinitas Dubois, Pierre “De Recuperatione Terre Sancte”
Paris: Alphonse Picard, 1891, стр. 54
387
Како на пример Langlois, Brandt, Burns или Ullmann
388
Heater Derek, 1992, стр. 17 и 18
389
Dunning,William Archibald “A History Of Political Theories-Ancient And Mediæval”
New York:The Macmillan Company, 1902, стр. 228
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- Владимир Божиновски да биде ослободен од товарот на темпоралната власт и да се посвети
исклучиво на религијата и само на овој начин ќе биде постигнат
мирот и единството.“390 Преку овие тврдења во De abreviatione се
забележува неговиот антагонизам кон амбициите на Папството за
световна доминација во Европа, што е карактеристично и за другите
секуларни теоретичари, но исто така може да се детектира и одредена
национална свест што е апсолутна новина во средновековната
политичка мисла, што може да се забележи и во неговата безусловна
поддршка на Филип, како крал на Франција и покрај тоа што „и самиот
Ди Боа смета дека тој прави многу грешки.“391 Оваа национална идеја
особено доаѓа до израз во De Recuperatione Terrae Sanctae, во која
со многу повеќе детали е разработен неговиот концепт за обединета
Европа.
За разлика од претходниот трактат во кој недвосмислено ја
фаворизира идејата за француска хегемонија во Европа, во De Recuperatione Ди Боа е многу посуптилен и неговиот предлог е создавање
на европска армија која ќе преземе нов крстоносен поход за да ја
ослободи светата земја, но претходно Европа ќе треба да стави крај на
сите меѓусебни конфликти со што би се исполнила неговата основна
цел за континуиран мир и единство. Во својата теорија Ди Боа го
користи ентузијазмот и повторниот интерес на европските лидери за
Светата земја со оглед дека последното христијанско упориште Акра,
било освоено неколку години претходно од страна на муслиманите.
Крстоносната војна претставува повод, додека целта е единство и
постигнување на мир помеѓу христијаните, повторно преку војна
која ќе стави крај на војните.
De Recuperatione Terrae Sanctae е поделен на два дела и во
првиот кој е наменет за сите христијански лидери Ди Боа ги објаснува
постулатите на заедничката држава во која Respublica Catholicorum
или Christicolarum e претставена како заедница со единствен
политички систем или „еден вид на конфедерација во која државите
би требало да ја задржат неприкосновеноста на одлуките во рамките
на својата територија.“392 Сумирано, дизајнот на Ди Боа вклучува
создавање на заеднички европски (христијански) совет како
меѓународен суд, односно арбитража.
http://www.jstor.org/stable/742956 Knight, W. S. M. “A Mediæval Pacifist: Pierre du
Bois” Transactions of the Grotius Society, Vol. 9, 1923 стр. 6 и 7
391
http://www.jstor.org/stable/1848510 Strayer, Joseph R. „Philip the Fair--A “Constitutional” King“ The American Historical Review, Vol. 62, No. 1, 1956, стр.
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де Ружмон, Дени, 1997, стр. 75 и Heater, Derek, 1992, стр. 10
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство „Да се конституира совет со цел сите монарси
под раководство на Папата да се обединат во
спасување на светата земја, да се направи
конкордат меѓу принцовите и прелатите кој
ќе донесат статут според кој ќе ги решаваат
сите конфликти во согласност со законите на
кралствата и регионите. Овие судии ќе носат
своите одлуки побргу од вообичаеното за
правдата да биде целосно задоволена.“ 393
Неговото делување би било во насока на изнаоѓање
компромис и мирно решавање на споровите кои би се создале меѓу
државите членки бидејќи „секоја голема војна започнува како еден
компаративно мал конфликт.“394 Одлуките на Советот треба да
бидат ефективни, што подразбира воведување на казнени мерки.
На чело на Советот би бил Папата, но само по претходна реформа
во католичката црква. „Доколку Папата навистина сака да ја сопре
војната тој најпрво мора да почне да го прави тоа меѓу своите
бискупи и кардинали за потоа заедно клерот и благородниците и сите
католици да создадат единствена духовна заедница“395 Вториот дел
од трактатот е ексклузивно наменет за францускиот крал. Овој дел е
еден вид на таен протокол со план за модернизација и територијална
експанзија на Франција, со цел да ја обезбеди нејзината лидерска
улога во идната конфедерација.
За Ди Боа е недвосмислено јасно дека империјата, односно
светото Римско Царство е конкурент на Франција за лидерство во
темпоралниот сегмент. Со оглед дека останатите секуларни теоретичари ја промовираат империјата како единствен легитимен
политички ентитет кој може да ја унифицира Европа, како и
неприкосновен носител на темпоралната политичка моќ, еден од
приоритетите на Ди Боа претставува теоретска дисквалификација
на империјата во обид да ја делегитимизира. Со оглед дека „imperConvocato concilie, propter ardorem salutis Terre Sancte summa regalis experiencia
petere poterit per dominum papam, principes et prelatos concordari et statui taliter quod
quibus cunque dicentibus se passos injurias secundum leges et consuetudines regnorum et
regionum, per judices in eis statutos, et ubi statuti non sunt, infrascripto modo statuendos,
fiât celerius quam solitum est justicie complementum. Dubois, Pierre “De Recuperatione
Terre Sancte” Paris: Alphonse Picard, 1891, стр. 6 и 7
394
http://www.jstor.org/stable/27900626 Burns, C. Delisle „A Medieval Internationalist “
The Monist, Vol. 27, No. 1, 1917, стр. 110
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Knight, W. S. M. 1923 стр. 9 и Burns, C. Delisle 1917, стр. 111
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- Владимир Божиновски ium е симбол за универзална светска држава за која тој смета дека е
невозможно да се создаде, тој доста прагматично го заменува поимот
со respublica, која за него претставува комонвелт на христијаните.“,396
Respublica на Ди Боа не смее да се синонимизира со современиот
поим република туку пред сè како заедница, кој е негов субститут
за единство во потесни европски рамки, иако и најголем дел
од останатите сколари универзалната држава ја подразбираат
ексклузивно како универзум на христијаните, кои во тоа време ја
населувале само Европа. Вториот елемент на дискредитација на
империјата е „идентификација на поимот Imperium Romanum со Regnum Alemannie“,397 во обид да направи диференцијација со античката
или со империјата на Карло Велики, чиј престиж и наследство го
поврзува исклучиво со самата титула император.
Во однос на актуелниот император кој го именува исклучиво
како rex Alemannie, Ди Боа „манифестира шовинизам достоен за
дваесеттиот век, бидејќи смета дека таа функција треба да му биде
доделена во наследство само на некој моќен монарх“,398 поточно
на кралот на Франција. Исто така, „тој не антиципира универзална
секуларна република, бидејќи само духовната држава може да биде
универзална и да поседува стабилност.“399 Во самата заедница според
него ќе продолжат да егзистираат независни секуларни авторитети,
иако тој се надева под хегемонија на францускиот сизерен. За разлика
од De abreviatione, во De Recuperatione „локалниот патриотизам на Пјер
ди Боа му отстапува место на поширокиот христијански идентитет,
како единствен начин за унификација на Европа. Неговите ставови
во однос на Папата се генерално антагонистички, но тој пронаоѓа
дека е невозможно да избегне да му ја додели најпрестижната улога
во неговиот систем“400 Сепак, иако теоретски Папата како политички
лидер е над Императорот, „за да ја манифестира својата моќ е
потребна сила која според Ди Боа тој не ја поседува бидејќи не е
воин. Затоа неговата работа треба да биде исклучиво во доменот на
духовноста.“401
Osiander, Andreas „Before the State:Systemic Political Change in the West from the
Greeks to the French Revolution“ Oxford: Oxford University Press, 2007, стр. 327
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Концептот на единство на Пјер ди Боа е доста контроверзен,
со оглед на космополитскиот став во првиот и етноцентричниот во
вториот, таен дел од De Recuperatione и кај него „многу од идеите
се безнадежно непрактични, но сепак неговиот визионерски дух
е недвосмислено извонреден и ги засенува подоцнежните идеи од
ренесансата, а неговиот проект вклучува широк спектар на политички
и социјални реформи во христијанска Европа.“402
Иако во дизајнот на Ди Боа улогата на Папата е од церемонијален карактер, додека вистинскиот авторитет го пронаоѓа
во моќта на францускиот крал како нов европски хегемон, ди Боа
ја признава улогата на христијанството како клучен фактор на
стабилност, односно и покрај неговиот протонационализам тој
посредно ја прифаќа религијата како единствен социјално-културен
именител за Европа, доволно моќен да ја обедини неговата Respublica Catholicorum. Во прилог на оваа констатација е аргументацијата
на Осиандер, кој оди доста подалеку, бидејќи смета дека самата
интерпретација на Ди Боа како секуларен теоретичар со конфедерален
проект, како што е перцепиран од повеќето современи сколари е
сосема погрешна. „Под влијание на истите интелектуални струи
како Енгелберт и Данте, тој ја реинтерпретира традиционалната
концепција на христијанска заедница. Ди Боа не може да повика на
поблиски врски меѓу државите бидејќи единството на Christianitas
бил неспорен факт на средновековната политичка теорија.
Тој не размислува за некаква творба составена од независни
политички ентитети, туку напротив, неговиот проект претставува
единствена заедница дефинирана од нејзината религија.“403

402
403

Ibid стр.229
Osiander, Andreas, 2007, стр. 284, 285 и 327
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IV ПОГЛАВЈЕ

4. ПОСТ-СРЕДНОВЕКОВНИ ТЕОРИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА
4.1. ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ
„Христијанството никако нема водач на
кого сите ќе сакаат да му се покорат. Ниту на
Папата, ниту на императорот не му го даваат
она што му го должат. Нема повеќе ни почит ни
покорност. Папата и императорот станаа само
имиња, измислици. Секој град се повикува на
својот крал, секое огниште на својот кнез.“
Пиј II 404
„Respublica christiana чиј фундамент бил поставен од папите
во единаесеттиот век создалa универзално христијанско единство кое
било еднакво корисно и за деловите и за целината. Истрајноста на
вербата во бесмртноста на универзална држава е дистинктивна од
интегритетот на нејзините владетели. Таа верба опстојува бидејќи
симболизира закрепнување од долготрајна мизерија во времињата
на несигурност.“405 Зголемениот интензитет со кој се продуцираат
теоретски дизајни во почетокот на четиринаесеттиот век, како идеи со
кои би се постигнала политичка унификација на Европа, претставува
пред сè апел на научната елита за реставрација на нарушеното
единство од претходниот период, кој со слабеење на моќта на
империјата, а особено на католичката црква, било со тенденција на
целосна дисолуција.

404
405

де Ружмон, Дени, 1997, стр. 88
Toynbee, Arnold, 1972, стр. 200 и 274
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- Владимир Божиновски Со текот на времето политичката еманципација на средновековните монархии и идејата за територијален суверенитет
стануваат иреверзибилни процеси со директно влијание на постепената сегментација на европската политичка мисла и нејзино
дистанцирање во рамките на националните граници, односно
апстрахирање на универзалноста на европските политички процеси
и нивно перцепирање само од аспект на релации помеѓу суверени
политички ентитети. Со тоа и динамиката на продукција на дела од
областа на европските интеграции од половината на петнаесеттиот,
па сè до дваесеттиот век е редуцирана на теории во кои, барем за
поголемиот дел од нив, идејата за европско единство претставува само
покритие за национална експанзија или континентална доминација
на некоја од новите европски сили. Во овој период е карактеристична
тенденцијата на секуларизација на европската политичката теорија,
која едноставно само ја следи политичката сепарација на религијата
од државата.
Во епохата на ренесансата започнува „распадот на
средновековната цивилизација и нејзината политичка матрица,
која преку реформацијата, просветителството и модернизмот го
симболизира долгиот процес на дезинтеграција и создавање на
модерните европски политики,“406 дефинирани преку концептот
на нација-држава. Христијанството се повлекува во доменот на
приватноста, супституирано од новата цивилна религија, „која
особено во деветнаесеттиот и дваесеттиот век, преку своите симболи
како сеприсутни одлики на нацијата-држава, се обидува да биде негов
комплемент кој ќе го пополни вакуумот создаден во јавниот домен
по одвојувањето на црквата од државата.“407 Сепак, амбицијата за
глобализација на цивилната религија и нејзината ориентација надвор
од рамките на нацијата-држава, за разлика од христијанството
е „ограничена од самиот нејзин култ кој ја промовира нацијата,
односно лимитирана поради апсолутизмот на своите етнокултурни
специфики.“408
Постојат неколку дополнителни причини кои влијаат на
рекомпозиција на европската политички сцена која се оддалечува
од идејата за универзална држава. Големите откритија од крајот на
Davies Norman, 1996, стр. 471
Turner, Bryan S. „The new Blackwell companion to the Sociology of Religion“ Oxford: Blackwell Publishers ltd, 2010, стр. 644
408
Ibid
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство петнаесеттиот век ги етаблирале новите протонационалните држави
во Европа како колонијални сили и им обезбедиле неограничени
економски ресурси кои продуцирале нови независни центри
на политичка моќ, со аспирации да станат хегемони во новиот
мултиполарен европски политички простор, што создал силен
ривалитет помеѓу нив дополнет со меѓусебните колонијални војни.
Независноста и моќта ја смениле перцепцијата и потребата од
унификација на континентот, односно идејата за Европа станала
далечна и непотребна.
Реформацијата од шеснаесеттиот век дополнително го
интензивирала и продлабочила раздорот во Европа, бидејќи
наметнала и религиозна диверзификација на континентот што како
директна последица ја предизвикала триесетгодишната војна која
траела до половината од седумнаесеттиот век. Духовното единство
на Западот симболизирано преку католичката црква, почнало да се
распаѓа со појавата на новите протестантски секти, кои промовирале
„универзална реформа на заедниците, професиите и образованието,
но пред сè реформа во начинот на адмирација кон Бог.“409 Иако
војната била перцепирана како конфликт во религиозната сфера кој
резултирал со поделба на христијанството, сепак тој бил финалниот
удар кој конечно го урнал столбот на единството во Европа, сè уште
дефинирана како Corpus Christianum.
Со интерните христијански религиозни конфликти се
променила самата хипотеза за оправдана војна, односно „не можело да
се аплицира средновековното толкување на праведна војна за судири
меѓу спротивставените католички фракции, особено што новите
протодржави ги менувале страните во согласност со интересите на
нивните политички елити, односно религиозната определба станала
инструмент кој се користел како повод за решавање на секуларните
конфликти.“410 Обидите за воспоставување на одреден систем во
европската политика која би ги редуцирала судирите помеѓу новите
суверени држави резултирале со краткотрајни периоди без војна,
но генерално не бил создаден политички дизајн кој би обезбедил
поекстензивен период на мир, иако по секој поголем судир имало
обиди за стабилизација на европските политички односи. Во почетокот
Huntington Samuel, “Сукоб Цивилизација” Београд: ЦИД, 2000, стр.123
Cassels Alan, “Ideology and international relations in the modern world”, London:
Routledge, 1996. стр. 9 и Hayek Friedrich, “The Fatal Conceit”, London: Routledge ltd,
2000, стр. 188
- 161 409
410

- Владимир Божиновски на осумнаесеттиот век е промовирана доктрината за баланс на сили,
која се покажала неуспешна бидејќи по револуцијата, Франција
се обидела преку воена сила да обезбеди доминантна улога на
континентот, која повторно резултирала со неуспех. Во Француската
Револуција идејата за нација-држава се имплементирала во пракса и
од суверените кралства ги создала модерните национални држави.
Идејата за Европа била целосно заменета со националната идеја и
секоја држава била оставена сама на себе што предизвикало хаос
во европската меѓународна политика. По поразот на Наполеон, на
конгресот во Виена од 1814 во обид да се создаде арбитража која
би ги регулирала односите меѓу европските држави, воспоставен
е конгресниот систем замислен како редовни консултации меѓу
шефовите на држави, кој по неговиот неуспех бил заменет со концертот
на Европа како полабава асоцијација, односно средби на пониско
ниво на амбасадори. Преку концертот на Европа големите европски
сили се обиделе да ги надминат новите конфликти со преговори, но
и со меѓусебни притисоци создавајќи фракции од заеднички интерес
меѓусебе, а од друга страна да не дозволат појава на нови сили или
политички движења кои би ја нарушиле конзервативната политичка
сцена во Европа. Со оглед дека не постоел систем на антиципација на
конфликтите, туку само на превенција од отворен судир, најчесто со
одложување, наместо со решение за истите, овој херметички модел
придонел сите наталожени проблеми и политичко незадоволство од
втората половина на деветнаесеттиот век, во периодот од 1914-1918
да експлодираат во дотогаш најмасовната европска војна, која поради
политичката доминација на Европа врз остатокот од светот добила
глобални размери. Парцијалните решенија кои произлегле по овој
судир имале директно влијание на новата Светска војна триесеттина
години подоцна, после која конечно преовладал ставот дека
превенцијата на конфликтите е можна само преку интензивирање на
меѓусебните односи со креација на нов систем на интеграција.
Целиот историски период на бесконечни воени судири на тлото
на Европа, поттикнал создавање на повеќе мировни концепти, кои
преку теориите за интеграција на Европа носталгично алудирале на
минатото политичко единство, „кога постоела алијанса меѓу круната и
олтарот, се дебатирало за политиката како акт на Бог и средновековниот
корпоративен идеал бил како контраст на егоцентризмот и нестабилноста на модерната епоха на која ѝ недостасувал моралниот
аспект и религиозниот ентузијазам од претходните времиња.”411
411

Collingwood Robin George, “The idea of History”, Oxford: Oxford University Press,
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Сколарите кои во периодот меѓу шеснаесеттиот и дваесеттиот век
ги создале концептите за унификација на Европа, базирани како на
средновековниот идеал, така и на новиот федеративен политички
модел, врз кои подоцна ќе биде втемелена новата унија на Европјаните,
имале јасна претстава за комплексноста на политичките релации,
чувствителноста на политичкиот баланс и неможноста за создавање
на издржана политичка солуција базирана на систем од неповрзани
суверени држави во постојан меѓусебен конфликт. Едноставно биле
свесни „дека нивната епоха има потреба од нови одлуки.“412

4.2. КОНФЕСИОНАЛНА УНИФИКАЦИЈА КАКО
ПРЕДУСЛОВ ЗА ЕДИНСТВО
Во претходните поглавја на улогата на теориите за интеграција
во создавањето на ЕУ беше повеќе пати споменато дека најсилна
инспирација кај теориите за унификација на Европа претставува
заканата од надворешна опасност. Исправноста на оваа констатација
повторно се потврдува и во концептот за единство во теоретскиот
дискурс на Никола од Куза (Nicolaus Cusanus), претставен во De Pace
fidei или „мировна унификација на религиите, како покана и предлог
до религиозните заедници од негово време.“413
Создадено по падот на Константинопол во 1453 година, кога
за повеќето современи сколари започнува нова ера во европската
политичка историја, Гиерке смета дека преку ова дело „генијот
на Никола се обидел да ги обедини двете епохи и да донесе нова
модерна динамика во средновековниот систем на идеи.“414 Неговата
теорија, со оглед дека е висок член на религиозната хиерархија,
односно кардинал на католичката црква претставува „повик за
создавање на вистинска организација на човештвото преку симбиоза,
односно хармонична интеракција на темпоралните и спиритуалните
системи на моќ.“415 Позначаен е сепак неговиот модус за идна
1996, стр. 73 и Cassels Alan, 1996, стр. 55 и Davies, Norman, 1996, стр. 581
412
Schmidt, Karl, 2005, стр. 73
413
Иако преводот може да биде и „за мирот на верата (религијата)“, Хопкинс сугерира
дека оваа транслација е поблиска на самата смисла на делото Hopkins, Jasper „Nicholas of Cusa’s De pace fidei and Cribratio alkorani “Minneapolis: The A. J. Banning Press,
1994, стр. 3
414
Von Gierke, Otto, 1900 стр. 6
415
http://www.jstor.org/stable/1404515 Chroust, Anton-Hermann “The Corporate Idea
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- Владимир Божиновски унификација во која тој, за разлика од останатите мислители
кои се стремат кон воено единство на христијаните контра
неверниците, повикува на европска религиозна кохабитација помеѓу
доминантното христијанство и исламот кој во тоа време преку
турските освојувања се пробива во Европа, како што сугерира и
самиот наслов на неговото дело. Никола предлага создавање на
европска религиозна алијанса во која би се вклучиле и османлиите
со оглед дека со преземање на нејзините европски територии, тие
се неформални наследници на Византија. Дополнително, тој смета
дека исламот има исти корени со христијанството и затоа е можна
нивна интеракција во насока на создавање на единствена религија.
Сепак, доколку неговата замисла биде прифатена, за муслиманите
тоа би значело нивна конверзија во христијанство, односно тој смета
дека исламот претставува фаза кон христијанството.“ 416 Подоцна,
во неговото дело Cribratio alkorani неговиот космополитизам е
заменет со многу поскептичен однос кон исламот, иако и самата
политичка ситуација имала големо влијание врз него, со оглед дека
му го посветил тоа дело напишано во 1461 година, на „неговиот
пријател и претпоставен Пиј II, во време кога тој се подготовувал за
имплементација на неговиот план за Крстоносна војна со Турците.“417
Никола од Куза смета дека тенденцијата на секое суштество е
да се идентификува и да се обедини со Бог, преку „неговото прифаќање
на концептот на апотеоза како основа на неговата доктрина,“ 418 бидејќи
семоќноста на Бог е изразена како „единство од сите поединечни моќи
на секое суштество, а не како нивна спротивставеност.“419 Тој верува
дека „единството е базирано на еден севкупен ред, во чија основа
е Бог.“420 За него Бог не е друг туку преку себе тој ги дефинира и
сите останати „Cum cuncti primum principium Deum appellent, videris
tu quidem ipsum per li ‘non aliud’ velle significari. Primum enim ipsum
and the Body Politic in the Middle Ages” The Review of Politics, Vol. 9, No. 4, 1947, стр.
435
416
http://dio.sagepub.com Godin, Christian „The Ecumenical Route“ Diogenes, 44, 1996,
стр. 124
417
Watanabe, Morimichi „Nicholas of Cusa –A Companion to his Life and his
Times“Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2011, стр. 55
418
Nancy J. Hudson “Becoming God, The Doctrine of Theosis in Nicholas of Cusa” Washington D.C:The Catholic University of America Press, 2007, стр. 3-6
419
Bocken, Inigo „Conflict And Reconciliation: Perspectives On Nicholas Of Cusa“ Leiden: Brill, 2004, стр. 186
420
http://ehq.sagepub.com Koenigsberger, Dorothy „Universality, the Universe and Nicholas of Cusa’s Untastable Foretaste of Wisdom“ European History Quarterly, 17, 1987,
стр. 11
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство fateri oportet, quod et se ipsum et omnia definit.“ 421
Неговиот пристап кон решавање на конфликтите во Европа
е уникатен со оглед дека се залага за религиозна толеранција, иако
дел од планот е да наметне дел од христијанската католичка догма на
останатите конфесии и се обидува да креира единствена матрица за
мирно обединување на религиите, наместо да повикува на принудна
конверзија која дотогаш била доминантна теоретска и практична
рамка. „Дистинктивната контрибуција на Никола од Куза во европската
филозофска мисла е неговиот бленд на теологијата, онтологијата
и космологијата во служба на devotio Christi.“422 Сепак како и кај
неговите претходници, во неговата аргументација религиозната
унитарност претставува најважен предуслов за универзално политичко единство.
Во согласност со неговите ставови за единството со Бог, за
него заедниците колку и да се одвоени помеѓу себе се стремат кон
една цел и затоа во природата на нештата е тие да се обединат, со
оглед дека во целиот универзум владее ред и се создаваат структури
преку чие градење треба да се постигне единството во чија суштина
е Бог. Самата структура на власта во црквата, но и во темпоралното
општество, треба да води кон единствен центар при што нејзиниот
легитимитет произлегува од изборот на авторитетите. Во двете сфери
на власт, спиритуалната и секуларната, Никола од Куза „инсистира
на избор на владетелите од страна на претставниците кои имаат
конститутивна јурисдикција“,423 како што е изборот на Папата од
страна на кардиналите. Имено, најниските структури на власт
се избираат од народот во заедниците, за потоа тие да ги изберат
повисоките инстанци, кои на крај го бираат врвниот авторитет. „424
Со оглед дека целата моќ доаѓа од Бог, целокупната власт има нешто
божествено во неа, но сепак авторитетот на императорите доаѓа
од доброволното потчинување и волјата на неговите поданици.“
Оваа повеќестепена структура на власта, кај која легитимитетот на
повисоката инстанца произлегува од претходното ниво и според тоа
постои силна меѓузависност на авторитетите, неодоливо потсетува на
, Nicolaus „ De li non aliud “ од Hopkins, Jasper „Nicholas of Cusa on god as notother“ Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1979, стр. 32
422
Hopkins, Jasper „ A concise introduction to the philosophy of Nicholas of
Cusa“Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1978, стр. 41
423
Ward Ann, Ward Lee, 2009, стр.41
424
Tierney, Brian „Religion, law, and the growth of Constitutional Thought 11501650“Cambridge:Cambridge University Press, 1982, Стр.70
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- Владимир Божиновски федеративниот политички концепт. Кога пишува за Алтузиус (Johannes Althusius) како теоретичар и промотор на идејата за федерализмот,
Тијрни (Brian Tierney) смета дека во многу сегменти теоријата за
држава на Алтузиус е како пресликана од концептот за црквата на
Никола од Куза. „Кластер од заедници кои формираат универзална
асоцијација при што авторитетот на власта произлегува од целиот
народ, легитимитетот на секое ниво е базиран на заемна согласност
и во случај на конфликт, мислењето на избраните претставници на
заедницата секогаш преовладува над нејзиниот лидер.“425
4.3. ГОЛЕМИОТ ДИЗАЈН ЗА ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА
Доколку се направи историска периодизација на теориите за
обединување на Европа, веднаш може да се забележи дека постои
нивна правопропорционална меѓузависност со периодите на изразени
политичко-воени кризи. Имено, во временските епохи на екстерни
закани или интензивни војни во кои биле инволвирани поголем дел
од европските држави се забележува многу поинтензивна продукција
на европските дизајни во кои се промовира единството, како што
беше впрочем и повеќепати напоменато во претходните поглавја.
Големата меѓурелигиска триесетгодишна војна од првата половина
на седумнаесеттиот век, како судир меѓу римската црква и новите
протестантски секти на Лутер и Калвин, не претставува исклучок од
овие согледувања. Емерик Крисе (Emeric Cruce) ја објавува својата
книга Le nouveau Cynee во 1623 година, која има одредено влијание и
врз Гротиус (Hugo Grotius) со неговиот De jurre belli ac pacis, како прв
систематизиран трактат од областа на меѓународното право од 1625
година, но и врз можеби најпознатиот план за европско единство од
седумнаесеттиот век le grand dessein de Henri IV од 1638 на Војводата
од Сили (Maximilien de Béthune, duc de Sully).
Суштината на проектот Le nouveau Cynee е дека сите
политички проблеми би требало да бидат решени со политички
средства. Од историска перспектива тој ги оправдува војните
како неопходни во создавањето на државите, но во современата
констелација сите причини за вооружен конфликт се исцрпени. Како
вистински пример кој ја вклучува суштината на идејата на хуманизмот
во политичката теорија, Крисе го промовира планот за универзален
мир во кој од една страна ги вклучува и тогашните неевропски држави,
425
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство а од друга, тој како Французин не ѝ дава никакво особено место на
Франција во неговиот мировен дизајн. Негова основна порака е „дека
пред да се потегне оружјето, секој потенцијален конфликт мора да
биде изложен пред арбитражата на светските владетели и моќници.
Затоа тој предлага создавање на унија на државите и формирање на
постојано тело на амбасадори, односно генерална конференција која
би ги решавала несогласувањата меѓу нациите, а одлуките би биле
обврзувачки за сите, дури и по цена на принуда.“426 Собранието на
амбасадори би било во постојано заседание во Венеција, како град со
најпогодна позиција во центарот на Европа, а одлуките би се носеле
со мнозинство гласови. Крисе се залага за презервација на политички
status quo меѓу државите и за целосна верска толеранција, со оглед
на причините за триесетгодишната војна која во тој момент била во
својот зенит. За повеќе современи сколари Крисе е првиот „кој ја
промовира интернационалната арбитража како последно средство за
решавање на меѓународните несогласувања. Од друга страна кај него
се забележува силно влијание на традиционалниот средновековен
систем на политичка моќ, бидејќи иако го признава постоењето на
новите суверени држави, во неговиот план се забележува градација
на суверенитетот.“427 Имено, тој како претседавач на идниот совет
на нации тој го предлага Папата, а по него императорот на светото
Римско Царство, но и турскиот султан како наследник на источната
империја. Интересна новина кај Крисе претставува и идејата за
слободна трговија меѓу државите која би ги зајакнала меѓусебните
врски и изобилството на народите, со што остварувањето на економски
бенефит преку војната би станало непотребно.
За разлика од Крисе кој се залага за асоцијација на држави и
перманентен совет, Гротиус смета дека треба да се создаде систем на
периодични конференции меѓу независни и еднакви држави на кој
преку дипломатски преговори би биле решавани сите потенцијални
конфликти, со што неговиот план станува предвесник на конгресниот
систем, етаблиран два века подоцна. Тој смета дека прогрес во
насока на превенција на конфликтите може да биде постигнат преку
„замена на средновековниот модел на европско единство со нов тип
на социјализација на меѓународната заедница на независни држави
и регулирање на нивните односи со правото на нациите. Нивната
Scott, James Brown “Peace through justice” New York:Oxford University Press, 1917,
стр. 18
427
Hinsley, F. H. „Power and the Pursuit of Peace“Cambridge:Cambridge University Press
,1963, стр.20-21
- 167 426

- Владимир Божиновски интеракција би била базирана на договор и правичност кој ќе ги
регулира војните, доколку веќе не може да го гарантира мирот.“
428
Очигледно под влијание на средновековните сколари, пред сè Јован
од Париз кој смета дека секуларната власт произлегува од ius gentium и ius naturalis, Гротиус се залага за правна регулатива на војната
и мирот, преку дефиниција на поимот праведна војна. „Во основата
за отпочнување праведна војна е повредата, од која произлегуваат
три праведни причини за војна, одбрана поради закана од повреда,
надоместок или оштета за повреда и казна за сторена повреда.“429
Големиот дизајн на Анри IV, чиј автор е војводата од Сили е дел
од неговите Мемоари кои ги напишал по завршување на политичката
кариера на дворот на францускиот крал Анри од Навара. Како и
неговиот монарх, Сили е припадник на француска протестантска
секта, односно хугенот, што има силно влијание и врз неговиот
теоретски дискурс претставен во Мемоарите. Долго по првото издание
на мемоарите во 1638 година се сметало дека автентичен автор на
дизајнот е Анри од Навара, но подоцна се покажало дека планот е
лична конструкција на Сили, иако самиот тој го посочува Анри како
автор на дизајнот, во обид да го амплифицира неговото влијание. Со
оглед дека неговата теорија за единство на Европа имала особено
влијание на највлијателните подоцнежни планови за обединување
на Абе де Сен-Пјер (abbé de Saint-Pierre), Кант (Immanuel Kant) или
Куденховe-Калерги (Richard von Coudenhove-Kalergi) „процената на
Сили за пропагандната вредност од припишување на авторството на
големиот дизајн на францускиот крал се покажала како точна.”430
Според Сили, основна цел на големиот дизајн е „промоција
на политиката на еквилибриум во европските меѓународни односи,
преку прекројување на границите на Европа, со што би се создале
држави со слична воено-политичка сила, но и креирање на заеднички
супранационални институции кои би овозможиле меѓусебен дијалог
и постигнување на консензус во случај на надворешна опасност.“431
Во воведот на неговиот дизајн, Сили ги потенцира трите најзначајни
политички прашања во Европа од неговото време, кои мора да
бидат надминати пред да почне да се спроведува неговиот план за
Ibid, стр.23-24
Grotius, Hugo „The Rights of War and Peace“Indianapolis: Liberty Fund, 2005, стр.
393-397
430
Heater Derek, 1992, стр. 25
431
Ibid,стр. 26
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство христијанска унија. Првото е прашањето на религиозниот конфликт,
потоа доминацијата на Хабзбурзите кои се на власт во поголемиот
дел на Европа, како и постојаната опасност од Турците, кои се на
границите на Christianitas.
Во однос на првото прашање, Сили смета дека со
реформацијата, религиозната ексклузивност на католичката црква на
целата територија на Christianitas престанала да егзистира. Бидејќи
повеќе не било возможно да се обезбеди супремација на една црква
на тлото на Европа, тој се залага за религиозна толеранција меѓу
трите според него признати цркви во Европа (Christianitas), односно
римокатолиците, протестантите (на Лутер) и реформистите ( на Калвин). Според него „најдобро е секоја од трите цркви да се зачува и
зајакне со цел да се избегне и сузбие појавата на нови секти. Во однос
на практикување на религијата секој треба да може слободно да го
обожува Бог, иако секоја држава според преференците и склоностите
на мнозинството треба да избере доминантна религија. Останатите
владетели кои не припаѓаат на овие религии треба да бидат принудени да ги прифатат или да бидат протерани од Европа.“432 Со
овој инструмент Сили бил убеден дека ќе се надминат религиозните
војни во Европа, што како претпоставка се покажала точна, бидејќи
на мировната конференција во Мунстер од 1648, ( Мирот од
Вестфалија), неколку години после смртта на Сули, со проширување
на концептот од Аугсбург cuius regio eius religio и врз калвинистите,
но и во приватната сфера, завршува периодот на религиозни војни.“
Вториот проблем кој требало да се надмине пред
имплементацијата на неговиот дизајн е редукцијата на моќта на
Хабзбурзите како неопходност за европскиот мир, поради нивните
обиди да наметнат хегемонија на континентот. Неговата идеја била
дека династијата на Хабзбурзите треба да биде редуцирана на
Пиринејскиот Полуостров, „но како компензација за нивните загуби
во Европа, на Хабсбурзите треба да им бидат дозволени ексклузивни
права на прекуморска империја на сите други континенти.”433 Во овој
предлог има два инте-ресни моменти, од кои едниот е дека за првпат
во една теорија за единство се аплицира идејата за колонијална
компензација со која новите територии надвор од Европа би се
употребиле за решавање на интерните европски несогласувања.
Duke of Sully, Maximilien de Béthune “Memoirs” London: Henry G. Bohn, 1856, стр.
235
433
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- Владимир Божиновски Втората карактеристика на која се однесува и најголемата
критика на овој дизајн е дека со изговор за еквилибриум на силите,
всушност се прикрива основниот мотив на Сили за отстранување на
Хабзбурзите од Европа, инспириран од неговата желба за превенција
на можните закани кон Франција. Опасноста од Турците би се
надминала со „решавање на сите меѓусебни спорови со европските
сили во корист на Унгарија, која како гранична држава би била
одговорна за обезбедување на Европа од турската закана.“434
Во основата на неговиот дизајн за христијанска република,
Сили предлага Европа да биде составена од петнаесет држави со
различни политички системи, но со приближно иста големина. Сите
би биле застапени во генерален Совет во постојано заседание и со
ист број претставници кои би се менувале на три години. „Одлуките
на Советот кои би биле обврзувачки се однесуваат на сите меѓусебни
отворени прашања од религиозен, економски или политички карактер.“
435
Многумина сколари забележуваат сериозни недоследности и
неконзистентност во дизајнот на Сили. Првата верзија на планот
потекнува од 1611, иако е финално издаден дури во 1638 година.
Во овој период тој доживеал повеќе измени и преку нивна споредба
се забележува еволуцијата на неговите тези. Дикерман (Edmund H.
Dickerman) ги лоцира мотивите за пишувањето на мемоарите во
првата фаза како „обид на Сили да го поврати политичкиот авторитет
загубен по смртта на Анри, но по овој неуспех, подоцна преку
интегрирање на космополитските идеи за единство тој се обидел да
го обезбеди своето место во историјата како моќен политичар и голем
државник.“436 Хинсли (Hinsley, F. H.) смета дека конфузијата која се
забележува кај одредени предлози во неговата теорија првенствено
се должи на два фактора. „Едниот е триесетгодишната војна која
започнала во меѓувреме, а другиот е влијанието на делата на Крисе
и Гротиус издадени во 1623 и 1625 година, што може да се забележи
и во самата формулација на неговата христијанска унија. Имено, во
првите верзии тој говори за христијанска асоцијација, une association tres chretienne, додека во финалното издание вели христијанска
република или une republique tres chretienne.“437 Сили очигледно ја
прифатил идејата на Крисе за решавање на проблемите меѓу членките
Ibid,стр. 241
Ibid,стр. 243-247
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство на унијата, со политички средства, со оглед дека во неговиот план
не вклучил вооружени сили за интервенција во унијата. Самата
теорија е базирана на платформа од четири основни принципи со
чие исполнување конфликтите во Европа можат да бидат избегнати,
повторно под силна импресија на Крисе и Гротиус, односно
„авторитет, еквилибриум, личен интерес и единство“.438 Политичкиот
авторитет би се постигнал со возобновување на средновековната моќ
на Папата и императорот, кои би биле дел од највисоките органи
на неговата христијанска унија со што би се зголемил нејзиниот
кредибилитет бидејќи ќе се направи асоцијација со средновековното
христијанско единство. Еквилибриум би се постигнал со самото
преуредување на државните граници со цел државите да се здобијат
со приближно еднаква моќ, додека преку социјализација на народите
би се постигнало единството меѓу луѓето на базично ниво. Личниот
интерес на државите тој го гледа со алокација на воените средства
кои европските земји ги користат за меѓусебни борби.
Во однос на целта и идеите на планот за европска република
на Сили, се забележуваат изразени поделби и несогласувања во
перцепциите на модерната и современата научна јавност, иако
генерално сите се согласуваат дека Сили „можеби не успеал доволно
да ги промовира и наметне своите идеи пред европската политичка
елита, но со екстензивното влијание врз идните проекти, неговиот
дизајн го обезбедил своето место во историјата“439 на европските
идеи. Во нивните критички опсервации Скот (James Brown Scott),
Буркхарт (Carl J. Burchardt) и Де Ружмон (Denis de Rougemont), биле
убедени дека во својот план „Сили се залага за европската идеја преку
создавање на еден супранационален ентитет, кој бил дијаметрално
спротивен од актуелните политички перцепции и послужил како
основа за многу идни теории за европско единство.“440 И Мид (Edwin
D. Mead), кој го цитира Хејл (Edward Everett Hale) смета дека делото
на Сили претставува „благородна идеја која се стреми да создаде
Heater Derek, 1992, стр. 34-35
http://www.jstor.org/stable/2859811 Dickerman, Edmund H. „Sully, the Press, and the
Pursuit of Power“ Renaissance Quarterly, Vol. 28, No. 3, 1975, стр. 343 и http://www.jstor.org/stable/2639157 Dickerman, Edmund H. „Conviction, Ambition and the Genesis of
Sully’s Économies Royales “ The Historical Journal, Vol. 30, No. 3, 1987, стр. 521
440
Burckhardt, Carl J “Richelieu-His rise to power” Oxford:Oxford University Press,
1940, стр.37-38, Scott, James Brown, 1917, стр. 23, и де Ружмон, Дени, 1997, стр. 113
438
439
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- Владимир Божиновски перманентен мир меѓу државите на Christianitas.“441 Од друга страна
Хинсли и Хитер (Derek Heater) се убедени дека „во неговиот дизајн
моќта на Франција е секогаш помалку балансирана во однос на другите
европски сили и овој проект претпоставува создавање на француска
хегемонија во Европа.“ Сепак и за најголемите критичари влијанието
на Сили на идните теории за интеграција е несомнено, исто како и
самата политичка вредност на проектот „кој ја антиципира идната
конструкција на националната идеја и се обидува да балансира меѓу
идејата за суверени држави и средновековната идеја за единството на
христијаните, сублимирана во концептот на Christianitas.“442

4.4. МОДЕРНА ФЕДЕРАЦИЈА ИЛИ МОДИФИКУВАНА
RESPUBLICA CHRISTIANA
Идеите за обединување на Европа, со оглед дека биле директно
инспирирани од обидите за надминување на тензиите помеѓу
европските држави кои предизвикувале континуирани конфликти,
биле сè повеќе промовирани како теории за мир во Европа, бидејќи
единството било перцепирано како примарен фактор или како
единствена солуција за спречување на воените судири. Овој аспект на
идеите како мировни планови е сè позначаен и веќе во осумнаесеттиот
век, најголем дел од идејните конструкции за европските интеграции
во самиот наслов ги потенцираат своите мировни претензии. Вилијам
Пен (William Penn) го претставил својот проект како an essay towards
the present and future peace in europe , потоа предлогот на Абе де СенПјер (Abbe de Saint-Pierre) projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe или zum ewigen frieden: ein philosophischer entwurf на Имануел
Кант (Immanuel Kant)).
Првото издание на проектот за воспоставување на траен мир во
Европа на Сен-Пјер било објавено во 1712 година, но набрзо проектот
претрпел сериозни корекции и бил реиздаден во 1713 година, за потоа
да биде надополнет и повторно објавен во 1717. Во 1729 година СенПјер создал скратена и покомпактна верзија насловена како Abrege
du projet de paix perpetuelle, за во 1738 финално да го објави како
ревизија на претходното скратено издание. Поврзаноста и влијанието
Mead, Edwin D. „The great design of Henry IV“ Boston:The Athenaean Press, 1909,
стр. 80
442
Hinsley, F. H.1963, стр.25 и 29, Heater Derek, 1992, стр. 32 и 35
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство на големот дизајн на Анри IV, на војводата од сили врз проектот
на Сен-Пјер непосредно се забележува во самиот наслов, со оглед
дека во целосниот назив на проектот се наведува дека оригиналниот
дизајн е создаден од кралот Анри IV.443 Согласно со планот и слично со
големиот дизајн, Сен-Пјер смета дека основањето на унија составена
од сите европски држави е неопходност за постигнување на траен
мир во Европа.
„Создавањето на алијансата би обезбедила
траен општ мир кој ќе ја гарантира територијата
и сите права на државите членки. Овој мир, за
разлика од војните кои се многу несигурни и
многу скапи, ќе обезбеди повеќе придобивки
за сите христијански владетели и со тоа ќе ги
превенира сите меѓусебни претензии.“444
Во овој план е предвидено и вклучувањето на Русија во
Европа, како резултат на реформите на Петар Велики во модернизација
на земјата по углед на европските држави, но сепак се залага за
„исклучување на Турците и нивно протерување од Европа.“445 И
за Сен-Пјер како и за неговите претходници, културните, но пред
сè религиозните спротивставености, биле непремостлива бариера
за вклучување на османлиите во неговата унија. Европската
конфедерација би се етаблирала со потпишување на мировен договор,
претставен во дванаесет основни членови. Во нив тој ги потенцира
бенефициите за државите доколку го потпишат договорот за траен
мир во Европа. Освен основната корист од планот која претпоставува
запирање на сите војни во Европа, Сен-Пјер наведува и други,
примарно економски предности како намалување на трошоците
за одржување на армиите. Потоа ги опишува начините за носење
одлуки во унијата и нејзиното финансирање. Тој предлага дека секоја
земја треба да има два члена во Сенатот на мирот или перманентниот
Конгрес на Унијата чие седиште ќе биде ротирачко во повеќе европски
целосниот назив на проектот на сен-пјер е projet pour rendre la paix perpetuelle en
europe, inventé par le roi henri le grand, aprouvé par la reine elisabeth, par le roi jaques
son successeur, par les republiques & par divers autres potentats : aproprié à l’etat présent
des affaires générales de l’europe : démontré infiniment avantageux pour tous les hommes
nés & à naître, en général & en particulier pour tous les souverains & pour les maisons
souveraines
444
Abbe de Saint-Pierre, „Abrégé du projet de paix perpétuelle“Rotterdam:Beman, 1729,
стр. 8 и 24
445
Ibid,стр. 70
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- Владимир Божиновски градови. За избегнување на конфликтите меѓу членовите, тој предлага
дека „секоја одлука треба да биде донесена од мнозинство од три
четвртини од сите членови и дека претседателството на Унијата
треба да се менува неделно од секој член на сенатот. Кај Сен-Пјер
повторно е реафирмирана идејата за непроменливост на границите,
односно за еквилибриум. Сите несогласувања треба да бидат решени
со медијација и арбитража, а доколку постои реална закана од
некоја членка, таа треба да биде спречена од страна на заедничките
вооружени сили. Доколку биде употребена воена сила против некоја
членка, таа потоа ќе треба да плаќа и репарации.
Сепак, Сен-Пјер сметал дека „самото потпишување на пактот
претставува доволна гаранција за мирот, бидејќи со него сите членки
се обврзуваат на непроменливост на границите. Воената закана
во форма на заедничка принудна сила, само дополнително ќе ги
обесхрабри потенцијалните нарушувања на мирот, бидејќи секое
општество делува во согласност на сопствените интереси, додека
сите судири се предизвикани од спротивставени интереси.“446 Затоа,
идната Унија ќе ги обедини парцијалните политички приоритети,
кои преку арбитража во крајна линија ќе бидат артикулирани во
единствен заеднички интерес на европските држави со што ќе бидат
превенирани сите меѓусебните конфликти. Во проектот според кој
треба да бидат вклучени меѓу 19 и 24 држави (во првата верзија се 24,
додека во последната 19, предвидено е сите членки да имаат еднакви
права без оглед на нивната големина или воена моќ, што претставува
реткост во претходните европските дизајни. „Помеѓу суверените кои
ќе го претставуваат гласот на христијанска Европа,“447 еден меѓу
еднаквите треба да биде и императорот на Германија, со што му дава
континуитет на светото Римско Царство. Сепак Лајбниц (Leibniz),
кој смета дека идејата на Сен-Пјер е добра и изводлива, најголема
забелешка му дава токму за обидот за субординација на императорот
со оглед дека „не е препорачливо и праведно да се потцени и да биде
згаснат авторитетот на императорот на светото Римско Царство кој
има континуитет со векови.“448

Scott, James Brown, 1917 стр.27 и Phillips, Walter Alison „The confederation of Europe: a study of the European Alliance“,London: Longmans Green, 1914, стр. 25-26
447
Abbe de Saint-Pierre, 1729, стр. 49
448 Phillips, Walter Alison, стр. 28
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Освен Лајбниц, планот на Сен-Пјер е доста критички
опсервиран и од другите великани на филозофската мисла од ерата
на просветителството, иако за разлика од другите идеи за единство
кои биле предмет на критика првенствено поради секретната или
латентна политичка позадина во нив, на овој план вообичено му
се замерува дека е искрен, но наивен. Волтер (Voltaire) смета дека
„мирот не може да се постигне со квази-федерални идеи туку тој ќе
биде реализиран во моментот кога луѓето ќе сфатат дека никој нема
корист од војната, освен можеби мал број на генерали и министри.“449
Од друга страна, иако вели дека проектот е „исмеван од голем број
државници и мислители, Кант смета дека сепак тој е валиден како
теоретска конструкција, што е доволна претпоставка дека е валиден
и во праксата.“450
Најобемен осврт и критика на планот за траен мир дава Русо
(Jean Jacques Rousseau), кој го едитира и интерпретира обемниот
материјал на Сен-Пјер во неговиот Abstract или Extrait, на концептот
за обединета Европа, а подоцна дава личен осврт и критика во
вториот есеј, Jugement, иако и во самиот Abstract покрај неговата
интерпреацијата, дополнително има и оригинална аргументација
на Русо, односно „анализа на планот од поинаква перспектива,“451
идеите на Русо биле блиски до размислувањата на Сен-Пјер, особено
доколку се споредат концептите на цивилна теологија на Сен-Пјер и
цивилната религија на Жан Жак. Во предговорот на двата есеи Вон
(C. E. Vаughan) вели, Русо со „спекулативна аргументација доаѓа до
истиот заклучок како и Сен-Пјер со неговото искуство и интуиција,
односно дека најпрактична и остварлива, а можеби и единствена
можност за аболиција на војната како феномен од тлото на Европа е
создавање на федерација.“452 Русо, кој со своите политички ставови ги
идеализира малите политички субјекти, како античките град држави
или неговата родна Женева, смета дека „федерацијата ги комбинира
предностите на малите и големите нации,“453 бидејќи и покрај сите
предности малите држави се секогаш изложени на надворешни закани.
http://www.jstor.org/stable/20671565 Riley, Patrick “The Abbé de st. Pierre and Voltaire on perpetual peace in Europe” World Affairs, Vol. 137, No. 3, 1975 стр. 192
450
Ibid,стр. 193
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Spector, Celine “principes du droit de la guerre: écrits sur la paix perpétuelle” Paris:
Vrin, 2008, стр. 230
452
Vaughan, C. E. вовед во “A lasting Peace through the Federation of Europe” London:
Constable and Company limited, 1917, стр. 5 и 11
453
Rousseau, Jean Jacques “A lasting Peace through the Federation of Europe” London:
Constable and Company limited, 1917, стр. 39
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- Владимир Божиновски Во неговата интерпретација на Сен-Пјер, Русо смета дека основата
на идната европска федерација треба да се бара во наследството на
Римската Империја, но пред сè во христијанството како заедничка
религија и извор на единствениот идентитет:
„Никогаш човекот не може да замисли
поблагороден план од идејата за траен мир во
Европа. Државите во Европа конституираат
целина, обединета преку нивниот религиозен
идентитет, морал и ius gentium. Со единствената
власт во Римската Империја е создадена силна
меѓусебна врска бидејќи, сите провинции на
империјата биле дел од единственото политичко
тело, дополнително обединети со закон и
цивилни институции. Сепак, најсилната врска
меѓу народите на Европа ја создала религијата,
бидејќи никој не може да порекне дека идејата
за создавање на Европска унија му должи
најмногу на влијанието од христијанството,
многу повеќе отколку која било друга причина
за единство. Вистина е дака секоја нација
која одбила да го прифати христијанството
засекогаш ќе остане странец помеѓу другите
народи во Европа, бидејќи тоа заедно со
империјата се врската меѓу различните народи,
кои креираат заеднички принципи и верувања.“
454

Русо смета дека истите оние владетели кои би ја бранеле
идната федерација, најмногу ќе се противат на нејзиното создавање и
„пресудата на нетрпеливиот читател на делото на Сен-Пјер ќе биде,
ова е празен сон, иако самиот проект според него е солиден и треба
секој да го поседува, но сепак заклучува дека со оглед на актуелната
ситуација, трајниот мир е проект кој е неиздржан и неостварлив,
бидејќи јасно е дека никогаш не може да се создаде европска
федерација, освен со револуција.“ 455

454
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Иако критикуван и потценет, проектот за траен мир на Абе де
Сен-Пјер е широко популаризиран, што во голема мера се должи токму
на неговите критичари, со оглед дека овој мировен план претставува
повеќе редизајн или спој од претходните идеи за единство, отколку
оригинален проект. Доколку се спореди со претходните проекти на
Сили, Крисе, Гротиус, но и со средновековните на Ди Боа, Никола
од Куза или Марсилиј, мировниот план на Сен-Пјер одвај може да
понуди нешто ново, со оглед дека „теоријата зад овој проект не била
ниту напредна, ниту надвор од политичките спекулации од неговото
време.“456 Неговото значење е пред сè во популаризација на идејата за
Европа која била во постојана деклинација од периодот на големите
идеи во четиринаесеттиот век, со оглед на упорноста на Сен Пјер во
своите настојувања да му даде публицитет на својот план. Иако сè
уште во зародиш, тој бил свесен за влијанието на јавното мислење
врз општествениот живот за кое сметал дека е „интегрален дел од
политичкиот авторитет, а меѓу другото создал и краток апстракт на
својот проект насловен Re’flexions sur la Grande Alliance во 1719,
со цел да го презентира пред кардиналот Дибоа,“457 во тоа време
премиер на Франција.
Во контекст со претходните опсервации во улогата на теориите
за интеграции во создавањето на ЕУ, влијанието на религијата
претставува еден од клучните аспекти во проектот на Сен-Пјер со
оглед на религиозната предусловеност на неговата европска унија, која
е претставена преку ексклузивитетот на христијанството во идната
федерација. Се поставува дилемата колку е тоа резултат на неговите
оригинерни замисли, а колку е наметната како последица од влијанието
на претходните проекти за обединување, пред сè од големиот дизајн
на Сили. Во почетокот постои извесна несигурност и кај самиот СенПјер во однос на интегрирање на османлиите во неговиот мировен
план што би дало сосема нова религиозна перспектива, но како што
беше претходно напоменато, тие финално се исклучени со препорака
за нивно протерување од Европа, токму поради конфесионалните
разлики што предизвикало и нивна идентитетска инкомпатибилност
http://www.jstor.org/stable/3143705 Perkins, Merle L. „The “Leviathan” and SaintPierre’s “Projet de Paix Perpétuelle” Proceedings of the American Philosophical Society,
Vol. 99, No. 4, 1955, стр. 267
457
http://www.jstor.org/stable/1878645 Kaiser, Thomas E. „The Abbe de Saint-Pierre,
Public Opinion, and the Reconstitution of the French Monarchy“ The Journal of Modern
History, Vol. 55, No. 4, 1983, стр. 624 и http://www.jstor.org/stable/1898819 Wade, Ira
O. „The Abbe de Saint-Pierre and Dubois“ The Journal of Modern History, Vol. 2, No. 3,
1930, стр. 433
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- Владимир Божиновски со остатокот од Европа.
Толкувањата по однос на ова прашање се доста амбивалентни
и донекаде занемарени поради неконзистентноста во самата
теоретска конструкција. Дискусијата околу религиозната мисла
на Абе де Сен-Пјер во суштина се сведува на прашањето дали таа
претставува значајна карактеристика, односно детерминанта во
мировниот проект или нејзиното влијание во неговата политичка
теорија е посредно. Затоа, широкиот спектар на толкувања, генерално
можат да се групираат во две теоретски концепции. Според првото
и можеби повеќе етаблирано гледиште, перцепцијата за духовноста
е површна, и ограничена на неговата афилијација кон учењата за
природна религија, вообличени преку деизмот. „Деистите ја отфрлаат
идејата за активната улога на Бог и божјото откровение“458 околу
која е создадена догмата и традицијата на христијанскиот теизам,
институционализиран во црквата. Затоа од страна на Фридрих (Carl
Joachim Friedrich) Сен-Пјер е претставен како „типичен пример за
рационалистите кои ја дефинираат религијата преку модификување
на античката концепција на Платон“. Од друга страна, претставниците
на второто толкување, пред сè Перкинс (Merle Perkins) сметаат дека
она што му се припишува како „занемарување на верувањата и
практикувањето на религијата низ историјата, во никој случај не е
есенцијален аспект на неговата политичка мисла, со оглед дека СенПјер смета дека религијата има многу конструктивна улога во секоја
држава,“459 како од аспект на идентитетска формација, така и во
однос на нејзината функционалност и одржливост.
„Државотворците мора да ја стимулираат
религијата, бидејќи таа ги поддржува еднаквоста,
но пред сè авторитетот на владетелот, заедно
со физичката сила која го поткрепува, која е
валидна со оглед дека за да се прилагодат во
согласност со божјото право кое промовира
еднаквост, луѓето мора претходно да постават
арбитререн авторитет со моќ да ги принуди
за тие да се конформираат. Авторитетот се
Gardner, James „Faiths of the World, part 2“Edinburgh: Fullarton and co, 2003, стр.
685
459
http://www.jstor.org/stable/2707627 Perkins, Merle L. „Civil Theology in the Writings
of the Abbé De Saint-Pierre“ Journal of the History of Ideas, Vol. 18, No. 2,1957, стр. 242243
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство легитимира преку претпоставената божја
санкција, а подоцна и самото позитивно право
како производ на државниот авторитет е
поддржано од божјата волја. Претпоставката
дека заедничките верувања и обичаи на
луѓето, кои ги обединуваат, се создадени
со божја намеса, произлегува од самиот
принцип на универзалност и единство како
карактеристики и атрибути на Бог, за разлика
од спротивставениот концепт на подвојувања и
поделби.“460
Иако поголем дел од мислителите од негово време, но и дел
од современите сколари, сметаат дека Абе де Сен-Пјер ја ограничува
својата перцепција за религија на постулатите на деизмот, текстот
погоре покажува дека тој сепак го прифатил нејзиното суштинско
значење во поттикнувањето и модификувањето на политичкоопштествените процеси. Свесен дека религијата продуцира и
конфликти „тој се обидел да создаде религиски концепт кој наместо
да раздвојува, ќе помогне во создавањето на единство. Креацијата
на оваа синтетичка религија била производ на опсежна емпириска
студија за доблестите и недостатоците на религиите низ историјата.“
461
Сепак на оваа негова цивилна религија или цивилна теологија ѝ
недостасува најзначајната карактеристика која го амплифицира влијанието на секоја религија, традицијата.
Со препознавање на моќта на религијата како есенција на
единството, Сен-Пјер ја промовира во суштински предуслов при
креацијата на заеднички идентитет. Според Филипс (Walter A. Phillips), основниот аргумент за создавање на европската конфедерација,
односно христијанска унија, претставува заедничкото христијанско
наследство кое го креирало целокупниот културно-политички идентитет на Европа. „За Сен-Пјер актуелниот европски општествен
поредок е детерминиран преку страста, наместо преку разумот. Од
друга страна, христијанството создало цврста импресија за единство
кај европските нации, преку моралот, културата, обичаите и законите,
до степен каде секој друг, кој дури и да припаѓа географски во Европа
(Османлиите), но не е дел од христијанството и неговите традиции,
Abbe de Saint-Pierre, есеи од Bibliotheque de la Ville de Neuchatel цитирано од
http://www.jstor.org/stable/2707627 Perkins, Merle L.,1957, стр. 252-253
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- Владимир Божиновски претставува странец. Дополнително, христијанската традиција го
сочувала сеќавањето на античката римска империја, преку чија
рефлексија е создаден континуитет на единството кај припадниците
на христијанскиот комонвелт.“ 462 Во ревизиите на својот проект тој
јасно ја прецизира својата идеја, која не е само план за создавање
на Европска унија, туку пред сè „креирање на христијанска унија
во Европа, во која останатите држави кои ќе останат надвор од
унијата, пред сè муслиманите, ќе бидат дополнителна мотивација
за надминување на внатрешните поделби,“463 односно ќе послужат
како инструмент за европска кохезија како што впрочем се случило
и повеќепати во минатото. Реинвенцијата на средновековниот идеал
преку нагласување на христијанство како симбол на обединета
Европа претставува суштинска карактеристика на идејниот концепт
за траен мир и основна претпоставка за хипотезата дека во целина
„планот на Сен-Пјер флуктуирал помеѓу идејата за федерација на
независни суверенитети и модификувана средновековна Respublica
Christiana.“464
4.5. УНИВЕРЗАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА ИЛИ
УНИВЕРЗАЛЕН ДОГОВОР
Кон трајниот мир-филозофска скица од 1795 година на
Имануел Кант е последниот во корпусот на мировни планови од
периодот на просветителството. Помеѓу научната јавност овој есеј
е познат по неговите контрадикторни интерпретации, со оглед
дека можеби единствениот компромис за него е дека и по два века
од неговото објавување, тој сè уште претставува предизвик и „има
витална улога во современите дебати за политиката и мирот.“465
Составен е во форма на мировен договор, слично како и планот на Абе
де Сен-Пјер, но издаден еден век подоцна. Во него Кант наведува шест
прелиминарни члена за превенција на конфликти, имплементирани
во идната федерација и три дефинитивни члена кои според него се
неопходни за постигнување мир кој нема да биде само период на
затишје меѓу два судира, туку ќе им стави крај на сите војни.
Phillips, Walter Alison, 1914, стр. 25
Evrigenis, Ioannis D. “Fear of Enemies and Collective Action”Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, стр. 141
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http://www.jstor.org/stable/20671565 Riley, Patrick, 1975 стр. 186
465
Kleingeld, Pauline вовед на “Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics,
Peace, and History” New Haven:Yale University Press 2006 стр. xv
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство „Прв дефинитивен член:
цивилната конституција на секоја држава ќе биде
републиканска, дефинирана преку принципот
на слобода на членовите на заедницата,
принципот за нивна субординираност кон
единствена заемна легислатива и според
законот за еднаквост на граѓаните;
Втор дефинитивен член:
меѓународното право ќе биде базирано на
федерализам од слободни држави;
Трет дефинитивен член:
космполитското право (ius cosmopoliticum)
ќе биде лимитирано според условите на
универзалната гостопримливост, како правна
норма која нема да го третира странецот како
непријател;“466
Кај Кант дефиницијата за република не е во спротивност со
монархија, со оглед дека тој прави разлика меѓу типови на власт и
форми на владеење (forma regiminis). Кант ја претпочита монархијата
пред аристократијата или демократијата како типови на власт, но го
исклучува деспотизмот како можен облик на владеење, на кој му
е спротивставен републиканскиот концепт како репрезантативен
конституционален систем за кој се залага.Тој токму за демократијата
смета дека „неизбежно води кон создавање на деспотска форма на
владеење.“467 Во согласност со овој член за секој граѓанин треба
да се почитува принципот праведна еднаквост, односно „ниту еден
граѓанин не може да биде ограничен од закон, доколку сите граѓани
не се симултано и подеднакво обврзани со него.“468
Дополнителна конфузија, гледано од аспект како на класичните така и на современите интерпретации, може да се појави
во поимното определување на федерација во неговиот втор член.
Самата дефиниција на федерација или унија на држави е основната
причина за неусогласеност помеѓу сколарите околу суштината на
идејата за континуиран мир. Според Изли (Eric S Easley) тоа може да
се објасни со концептот на еволуција во интерпретациите на ставовите

Kant, Immanuel “Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and
History” New Haven:Yale University Press 2006 стр. 74,78,82
467
Ibid,стр. 77
468
Pagden, Anthony, 2002, стр.347
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- Владимир Божиновски на Кант околу неопходните предиспозиции за постигнување на траен
мир. Сè до средината на дваесеттиот век доминираат толкувањата
според кои Кант се залага „за значајни рестрикции на националните
суверенитети со создавање на централен авторитет, преку креација на
супранационален политички ентитет, односно остварување на мирот
на едно наднационално ниво.“469 Овие толкувања го промовираат
Кант како федералист според современата терминологија на поимот,
но сепак, федерација, иако е дериват од фразата foedus кој е латински
синоним за пакт (covenant) со кој Алтузиус го дефинирал поимот во
модерна смисла, кај Кант се користи со неговото друго значење, односно
договор (treaty). Имено, Кант поттикнува „замена на несовршеното
меѓународно право со правно структуирано меѓународно општество
базирано на договор помеѓу независни држави. Тој не смета дека траен
мир би се постигнал со федерација меѓу државите како политички
сојуз, туку унијата на држави кај него е дефинирана исклучиво како
принцип на владеење на правото помеѓу државите како субјекти,“
470
што претпоставува создавање на заеднички меѓународни правни
нормативи со кои целосно би се регулирале меѓусебните односи на
државите. И Изли во својата анализа го поддржува ова толкување за
федерација како мировен предлог на ниво на нација, со меѓудржавен
договор и без креација на наднационален политички ентитет, што
е карактеристично за модерните и современи сколари од средината
на дваесеттиот век па наваму. Причината за овие тенденции Езлеј ја
пронаоѓа во „подемот и падот на надежта за мир преку етаблирање
на меѓународни организации, што предизвикало интерпретациите
со кои се лимитира суверенитетот да бидат заменети со државноцентристички толкувања и превенција на војната на национално
ниво.“471 Во прилог на овие констатации оди демократската теортија
за мир базирана токму врз есејот на Кант, според кои државите со
стабилен политички систем поддржан од граѓанството не генерираат
ниту интерни конфликти, но што е поважно од аспект на Кант, ниту
меѓусебни судири или сумирано во нејзиниот основен постулат
инициран од Бабст (Dean W. Babst), „демократиите не војуваат
со демократии.“472 Овие толкувања се поткрепени особено со
првиот член на договорот според кој сите држави треба да бидат со
републикански облик на владеење, бидејќи само тој може да биде
Easley, Eric S. “The War Over Perpetual Peace” New York: Palgrave Macmillan, 2004,
2 поглавје
470
Hinsley, F. H. 1963, стр. 66 и 69-70
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Easley, Eric S. 2004, стр. 127
472
Pauly, Robert J. „The Ashgate Research Companion to US Foreign Policy“Farnham:
Ashgate publishing limited, 2010, стр. 71
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство валидна претпоставка за почитувањето на договорот за мир. „Доколку
авторитетот кој владее е деспот, односно е над останатите граѓани,
тогаш започнување на војна ќе биде најлесната работа за него, со
оглед дека нема да биде лично инволвиран и нема да сноси никакви
последици.“473
Причината за создавање на заедници меѓу луѓето е
антагонизмот меѓу нив, со оглед дека само преку поредок кој е
креиран врз законски нормативи кои предвидуваат санкција, луѓето
нема да живеат во страв едни од други, односно во исчекување дека
ќе бидат нападнати од соседот, бидејќи природната состојба на
неограничена слобода претставува беззаконие кое креира војни. Оваа
идеја која во основа потекнува од Хобс (Thomas Hobbes), според Кант
е применлива и кај државите бидејќи интернационалното беззаконие
може да се спречи само доколку односите бидат правно регулирани.
Состојбата која „Кант ја нарекува несоцијална социјабилност,“474
односно принуда на здружување, ќе им наметне на самите држави
да го креираат и да го почитуваат меѓусебниот мировен договор/пакт
(foedus pacificum), кој ќе се разликува од постоечките договори (pactum pads), бидејќи „тие се обидуваат за сопрат еден судир, додека
foedus pacificum ќе ги превенира сите војни“475 пред да започнат.
Со договорот ќе се создаде заедница на нациите (civitas gentium),
како последица од „негативната супституција на позитивната
идеја за светска република, која е принудно креирана за да спречи
војна. Таа прво ќе ги вклучи луѓето од просветените држави и
подоцна ќе експандира сè додека не биде вклучен секој поединец на
планетата.“476
Во својата спекулативна анализа, Кант прави дистинкција
меѓу однесувањето на поединецот, кој за да преживее и излезе од
несигурноста на природната состојба инклинира кон групирање кое
му носи безбедност и од друга страна државите, во кои членовите
немаат потреба од дополнителна сигурност бидејќи веќе претставуваат
заедници на здружени индивидуи. Затоа и за самиот поединец е
природно да прифати една држава, но е неприродно да прифати две,
со што се објаснува „отфрлањето на политичка федерација како
непрактична, непосакувана и ирелевантна за проблемот на воспо473
474
475
476
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- Владимир Божиновски ставување траен мир.“477 Од друга страна, оправданоста на договорот
за дефинирање заедница на нациите или civitas gentium, призлегува
од аргументот дека луѓето кои се во меѓусебна интеракција треба
да бидат дел од цивилна конституција која ќе го регулира нивното
однесување. Затоа според него има потреба од правна конституција
која е „неопходно да биде во форма на ius civitatis како право кое
ги регулира односите меѓу поединците, ius gentium кое ги регулира
односите меѓу нациите и ius cosmopoliticum кое ги регулира односите и меѓу поединците и меѓу нациите екстерно поврзани преку
универзалната држава.“478 Дистинкцијата меѓу меѓународното и
космополитското право всушност ја претставува разликата меѓу
правото на нациите да водат војна, што било во согласност со ius
gentium и губење на тоа право во согласност со ius cosmopoliticum, а
по создавање на civitas gentium.
Со претпоставката дека просветените држави ќе го креираат
јадрото на идниот договор „преку создавање на повеќе регионални
унии и ќе бидат центар за ширење на идната федерација,“479 Кант
алудира на националните држави од осумнаесеттиот век, со што
ја дефинира Европа. Затоа неговиот план за траен мир всушност
претставува план за европски мир кој потоа евентуално би се проширил и на останатите држави. Според Тули (James Tully) „ идејата
на Кант не е толку космополитска колку што била неговата намера,
со оглед дека промовира латентен културен иперијализам, бидејќи
само европските држави и нивната унија се прототип за идната
федерација, организирана меѓу идентични држави, како одговор на
надворешните, пред сè меѓусебни закани во европскиот систем на
нации.“480 Во предложениот договор за идниот организиран систем
на држави, може да се забележи „желба за замена на нестабилниот и
милитантен еквилибриум, креиран со европскиот баланс на сили од
осумнаесеттиот век со новa помирољубива и стабилнa структура.“481
Западна Европа од крајот на осумнаесеттиот век е
епицентар на модерната национална идеја, во чиј примарен фокус
е промовирање на концептот на држава-нација. Затоа е разбирливо
Hinsley, F. H. 1963, стр. 79
Kant, Immanuel (2006), стр. 73
479
Marriot, John A. R. “Commonwealth or anarchy-A survey of projects of peace” London:Oxford University Press, 1939, стр.98
480
Pagden, Anthony 6, 331-332 и 358
481
http://jpr.sagepub.com Maurseth, Per „Balance-of-Power Thinking From the Renaissance To the French Revolution“ Journal of Peace Research 1964,1,120, стр. 129-130
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство што суштинска карактеристика на целиот план за траен мит почива
на идејата за неменливост на политичкиот формат на државата како
нација со дефинирање на поимот држава, исклучиво како суверена
територијална единица која ѝ припаѓа на една нација. Националната
држава претставува основен и единствен политички субјект во
неговиот нов меѓународен правен систем кој ќе биде регулиран со
foedus pacificum како што се забележува од следниот текст.
„Доколку се обединат повеќе нации во
една држава тие ќе можат да креираат само
една нација, што е контрадикторно со оглед
дека ние ги разгледуваме меѓусебните права на
нациите сè додека секоја од нив е конституент на
сопствена држава, а не повеќе кои се обединети
во една. Со тоа би се нарушила самата есенција
на суверенитетот според која државата не е
субјект на никаква надворешна принуда.“482
Со цел да ја наметне ексклузивноста на својот политички
идентитет, нацијата ги промовира атрибутите на цивилната религија
како интегриран систем на вредности на новата национална заедница.
Во него христијанството како европски културно-општествен идентитет се парцијализира за потребите на нацијата во согласност со
границите на територијата која ја опфаќа и со цел да ѝ обезбеди
традиција, неопходна за новата национална цивилна религија. Кант
смета дека природата „која е во суштината на сите нешта (natura daedala rerum) ги поделила луѓето во рамки на државите според јазикот
и религиите (иако за Кант во суштина постои една религија со повеќе
манифестации во зависност од време и место) и тие претставуваат
извор на поделби, но со унапредување на културата конфликтите
можат да бидат надминати.“483 Сепак, ако религијата е основна
причина за поделби меѓу две групи, тоа претпоставува дека е извор
на интеграција во рамки на една група на луѓе. Под претпоставка
дека идентитетските информации се кодирани преку културата и
традицијата на општествата, кои се пренесуваат преку религијата како
единствен континуиран систем на информации (барем во Европа),
тогаш се поставува следното прашање: Доколку космополитизмот на
Кант може да се аплицира на европските држави како „единствени
културно хомогени ентитети кои го имаат потребното ниво на
482
483

Kant, Immanuel цитирано од Hinsley, F. H. 1963 стр, 63
Kant, Immanuel (2006), стр. 85 и 92-93
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- Владимир Божиновски политички развој за иницирање на светската федерација/унија на
држави“,484 а би се проширила дури подоцна на остатокот од светот
заради неговиот културен диверзитет, која е специфичноста која ја
одвојува Европа како целина од останатите, освен христијанството.
4.6. ПАН-ЕВРОПСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Крајот на Првата светска војна претставува нов стимул
за интензивирање на европската политичка мисла во насока на
создавање на теоретски формат кој ќе овозможи стабилизација на
меѓународните односи, односно пред сè пацификација на интерните
европските тензии со цел да се превенираат нови конфликти. Како
и по претходните големи воени судири во Европа, едно од можните
решенија било обединување на континентот, што поттикнало
создавање на нови проекти за единство. Меѓу најпроминентните
промотори на идејата за единство бил Австриецот со космополитско
потекло, грофот Рихард Николаус фон Куденхове-Калерги (Richard
Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi). Со својот проект насловен како
Пан-Европа (Pan-Europa), Калерги им дава континуитет на плановите
за обединување, кои беа предмет на претходните анализи, но негова
примарна заслуга е поттикнување на актуелноста на оваа тема и
помеѓу други сколари и политичари. Со иницирање на неговото
пан-европско движење, дискусијата за европско единство излегува
од рамките на маргинални идеи и со неа се запознава и пошироката
пред сè политичка јавност, иако како и повеќето претходни идеолози
на европската идеја, неговиот проект бил доживуван како утописка
конструкција, иако често и со причина. Тој се залага за пан-европска
федерација, преку потпишување на договор кој со својата содржина
многу наликува на претходните идеи за единство. Така на пример тој
вклучува „задолжителна арбитража за сите спорови меѓу членките,
дисолуција на сите претходни политички договори меѓу европските
држави и економска антанта.“485 Неопходноста од овој пакт тој ја
аргументира со повеќе примери кои со својата едноставност пледираат
кон пошироката публика. На пример Калерги често го дава следниот
пример: „Доколку ја набљудувате Европа однатре, може да видите
само антагонизам, омраза и поделба, но доколку ја гледате однадвор
со очите на Јапонец, Кинез или Американец, вие ќе ја видите Европа
Pagden, Anthony, 2002, стр. 341
http://www.jstor.org/stable/20661381 Coudenhove-Kalergi, R. N. „War Danger in Europe“ Advocate of Peace through Justice, Vol. 88, No. 9/10, 1926, стр. 551
- 186 484
485

- Идејата за европа, идентитет и христијанство како целост.“486 Иако често со недоволно формулирани решенија за
пречките кои можат да се појават во процесот на интеграција, Калерги
во најголем дел многу точно ги лоцира проблемите на европските
општества, пред сè национализмот, кој токму во периодот меѓу
двете светски војни го добива својот најекстремен облик. Оваа како
што ја нарекува главна опасност за Европа, претставува екстремна
манифестација на националниот идентитет, која мора да биде
релативизирана.
Во периодот пред создавање на Европската унија, тој
смета дека секоја нација треба да развива сопствени културни
карактеристики бидејќи кога европските „нации ќе станат свесни
за својата културно-историска хомогеност, тие ќе го поттикнат
единството со цел да ја сочуваат својата уникатна симбиоза и затоа
смета дека националниот и регионалниот патриотизам може да се
надополни со трет, европски.“487 Сепак по формирањето на унијата,
тој се залага за процес на активна европеизација на населението,
односно потиснување на националниот идентитет како опасност од
можна радикализација, за сметка на европскиот и тоа со „целосна
аболиција на идентитетот помеѓу нацијата и државата со што би
се спречил прогресот на национализмот.“488 Тоа меѓу другото би
се постигнало и со активно промовирање на европската култура во
идната федерацијата во која централно место заземаат европските
христијански вредности. Со тоа Калерги ја продолжува традицијата
на претходните идеи за единство со издигнување на христијанството
како најважна карактеристика или според Вилануева, трансцедентен
концепт кој е неопходен за зацврстување на единството: „Европа е
поврзана меѓу себе преку христијанската религија, науката, уметноста
и културата од кои сите почиваат на христијанско-хеленска основа.“
Врз база на оваа прокламација, тој го предлага и идниот симбол на
Европската унија со кој ќе се потенцира христијанското наследство.
Имено, освен златниот диск на сина основа, централно место на
неговиот предложен симбол зазема црвениот крст кој според него е
репрезент на европското морално единство, од падот на Рим наваму.
Преку овие примери, Калерги укажува дека негова носечка идеја за
http://www.jstor.org/stable/3019776 Coudenhove-Kalergi, R. N. „Europe To-Morrow”
International Affairs, Vol. 18, No. 5, 1939, стр. 624
487
http://links.jstor.org/sici?sici=03611299%282005%2959%3A2%3C67%3ARVC%22A
T%3E2.0.CO%3B2-W Villanueva, Daniel C. „Richard von Coudenhove-Kalergi’s “PanEuropa” as the Elusive “Object of Longing” Rocky Mountain Review of Language and
Literature, Vol. 59, No. 2, 2005, стр. 74
488
http://www.jstor.org/stable/2144397 Haas, Ernst B, 1948, стр. 543
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- Владимир Божиновски новата европска идентитетска формација претставува културното
единство на Christianitas, односно „она што е недвосмислено јасно
е дека во суштината на паневропскиот проект на Куденхове-Калерги
е единството на Respublica Christiana и помирување со европското
христијанското наследство.“
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V ПОГЛАВЈЕ

5. СОВРЕМЕНАТА RESPUBLICA CHRISTIANA
5.1. ПРИОДИ КОН ЕВРОПСКИОТ ФЕДЕРАЛИЗАМ
		
Според прифатената етимологија на поимот,
федерација во своето современо значење претставува дериват од
латинскиот foedus и се дефинира како пакт. Тоа произлегува од
теолошката терминологија на калвинистите за нивното толкување на
односот меѓу бог и верниците, како пример за договор кој не смее
да се прекрши. Оттука произлегува и терминот федерална теологија,
која ги прецизира постулатите на тој пакт или договор со Господ. „На
идејата за договор се базира и теоријата за федерација на Алтузиус,
кој и сам бил калвинист и која преку него ги вградува основните
начела на христијанскиот пакт кој Алузиус го проширува и како
обврзувачки договор меѓу луѓе, односно заедници.“489 Затоа во основа,
современиот федерализам е теоретска конструкција на Алтузиус
кој „создал елаборирана схема на повеќеслојна репрезентација која
завршува со универзална управа. Со оглед дека процесот е базиран
на консензус, како согласност, а не надгласување, федерализмот
е договор кој обезбедува интегритет на конституентите, односно
политички систем конструиран од колективитети кои се генерички
слични и имаат еднакви права.“490 Федералниот пакт за разлика од
меѓународниот договор и дава дополнителна морално обврзувачка
димензија на федерацијата.
Вообичаено, федерализмот е поврзан со процесот на
интеграција и државотворност, како доброволна унија чија основна
Elazar, Daniel Judah и Kincaid, John „The covenant connection: from federal theology
to modern federalism“ Oxford:Lexington Books, 2000 стр. 9 и 66
490
Hueglin, Thomas O. (1999) стр, 222
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- Владимир Божиновски цел е да акомодира повеќе дистинктивни интереси на нејзините
членки. Постојат повеќе карактеристики врз основа на кои се
диверзифицирале заедниците како групи со посебни идентитети,
но генерално федералните партнери треба да поседуваат посебни
територијални идентитети од кои подоцна се создава унијата како
нов политички ентитет на вкупната територија од членките. Затоа,
иако постојат повеќе дефиниции и објаснувања, во одговорот на
прашањето што е федерализам Досенрод (Søren Dosenrode), смета
дека тоа во суштина се сведува на две работи, независност и политика,
поточно територијална политика.
Федерацијата се здобива со предности кои произлегуваат
од поголемиот територијален опфат на новиот ентитет, а во исто
време нејзините држави членки го задржуваат својот идентитет и
определена независност. Процесот на креација на нов политички
ентитет на доброволна основа има потреба од широк легитимитет
помеѓу популацијата и затоа е препорачливо да биде прифатен, а не
наметнат од елитите. „Суверенитетот на федерацијата претставува
амалгам од суверенитетите на државите членки и суверенитетот на
федерацијата, со оглед дека само заедно се суверени, што имплицира
состојба на поделен суверенитет и дуална лојалност.“491 Токму тука
се појавуваат и најсериозните пречки во обидот за федерализација на
Европската унија (ЕУ), со оглед дека тоа имплицира пренесување на
дел од суверенитетот од државите членки кон ЕУ и затоа за повеќето
европски политичари поврзување на поимите федерација и ЕУ е табу
тема, додека во научната литература за европските интеграции, со цел
да се потенцира овој проблем често и помалку иронично се именува
со the f-word.
Предизвиците кои произлегуваат од проектот за европска
федерација, а за кои подетално ќе стане збор во следните глави, се
пред сè поврзани со европскиот идентитет, односно со степенот
на политичка лојалност на јавноста кон самата унија која е од него
предусловена. Имено, токму со дефинициите претставени погоре,
федерацијата претпоставува постоење на силна идентитетска
конструкција и дуална лојалност на граѓаните и кон националната
држава , но и кон ЕУ, базирана на национален и европски идентитет.
Притоа треба да се земе во предвид фактот дека генерално, проектот
на Европските економски заедници (ЕЕЗ) кој подоцна прерасна во
Dosenrode, Søren „Approaching the European Federation?“ Burlington:Ashgate, 2007,
стр. 8
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство ЕУ, на својот старт беше наметнат од политичките елити на земјите
членки, а не беше произлезен од самата јавност.
Во текот на последниот половина век од формирањето на
заедниците и Унијата, малку е направено во тој правец, односно во
насока на создавање заеднички европски идентитет што се потврдува и
во стандардните истражувања на јавното мислење кои се спроведуваат
од европската статистичка агенција. Самиот процес на интеграција
се соочува со сериозен демократски дефицит, а институциите на ЕУ
со недостаток на легитимитет и затоа процесот на носење одлуки е сè
уште во најголем дел зависен од државите членки, што во суштина ги
кочи и самите интеграции. Затоа „кога станува збор за ЕУ има добри
причини за претпоставката дека масовните перцепции на Унијата се
невообичаено зависни од политичките елити на државите членки,
кои мора да ги преадаптираат претходно конструираните концепти
на колективен идентитет, за да го вклучат во нив и чувството за
припадност и идентификување на граѓаните со европскиот политички
систем.“492
5.2. ИДЕЈАТА ЗА СОВРЕМЕН ЕВРОПСКИ ФЕДЕРАЛИЗАМ
Како што беше доста опширно анализирано во претходните
поглавја, идејата за европско единство не е ниту нова, ниту пак
ексклузивно може да се поврзе само со еден или неколку поединци
од една епоха, иако е точно дека таа најчесто била маргинализирана
и ограничена во текот на историјата на мал круг припадници на
интелектуалната елита. Она што како карактеристика на современите
идеи за Европа е ново и значајно, претставува фактот дека конечно
во дваесеттиот век таа успеала да добие силна поддршка како од
интелектуалците, така и од политичките лидери со што за првпат по
средновековното единство се создале услови таа повторно да биде
реализирана. Со тоа што самата идеја за единство претпоставува
унија на постоечките национални држави, идејата за Европа во
својата суштина е федералистичка. За некои автори „прашањето
не е дали Европа ќе биде федерација, туку каква федерација ќе
биде.“493 Освен Куденхове-Калерги кој дал значаен придонес за
Weale Albert и Nentwich, Michael „Political Theory and the European Union-Legitimacy, constitutional choice andcitizenship“ London:Routledge, 2009, стр. 24
493
Burgess, Michael И Hans Vollaard „State Territoriality and European Integration“London:
Routledge, 2006, стр. 117
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- Владимир Божиновски популаризација на оваа идеја, како нејзини главни промотори кои го
обезбедиле континуитетот на идеите за Европа, но учествувале и во
самиот процес на создавање на европските заедници и чија главна цел
исто како и на нивните претходници е стабилен мир, се издвојуваат
имињата на Алтиеро Спинели (Altiero Spinelli) и Жан Моне (Jean
Monnet). Сепак, иако се стремеле кон заедничката цел за федерална
Европа, тие биле во целосна спротивставеност околу тежиштето кое
треба да биде основа на идната европска интеграција. Во суштина
нивните разлики произлегуваат од начинот на интеракција меѓу
економијата и политиката. Федералистичката стратегија на Спинели
која ја нарекувал „демократски радикализам“ е изградена на идејата
„за одлучувачка улога на парламентарното собрание во создавање на
идниот нов договор за Европа, познат како конститутивен метод со
кој избраниот европски парламент ќе биде основниот конституент
на европските народи кој ќе го артикулира и мобилизира европското
јавно мислење.“494 Во својот Манифест од 1941 година, тој ги изложил
аргументите за европска федерација и неговата визија за нејзиното
политичко уредување.
„Сега нациите повеќе не се сметаат како
историски производ на човековата заедница...
апсолутниот суверенитет на националните
држави ја создава желбата за доминација...
потребна е конечна аболиција на поделбите
во Европа на национални суверени држави...
рационална организација на соединетите
европски држави, која треба да биде втемелена
на републиканска конституција на федерални
земји.“495
Демократскиот радикализам на Спинели претставува обид за
премостување на политичката улога на националните држави како
медијатор меѓу интересите на европските граѓани и идната федерација,
преку создавање на предуслови за конституирање на европски
парламент на директни избори со што негов извор на легитимитетот
ќе бидат европските граѓани. На тој начин егзистенцијата на
националните држави во модерниот облик ќе застари и со тоа ќе
Wiener, Antje и Diez, Thomas „European Integration Theory “Oxford: Oxford University Press 2009, стр. 32
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство згасне и национализмот како постојан извор на конфликти. Првиот
чекор на Спинели е европски договор кој веднаш потоа би прераснал
во устав според кој ќе управува европскиот парламент со неспорен и
директен легитимитет.
За разлика од Спинели, Жан Моне се залагал за економскиот
интегративен пристап, односно стратегија на мали, но континуирани
и конкретни економски чекори од кои како финален продукт ќе биде
создадена федеративна Европа. Претпоставките од кои тргнал во
дефинирање на својот проект биле „застареноста на институцијата
држава, опасност од национализми, императивот да се замени
контекстот на проблемите и потребата од нови институции преку
кои ќе се поврзе заедничкиот интерес.“496 Основна цел на Моне е
да се променат односите меѓу луѓето преку директна интеракција со
институциите, со цел прво да бидат решени прашањата кои секојдневно
и директно ги засегаат, што подоцна резултира со создавањето на
заедничките секторски политики на унијата. Според него:
„Луѓето ги прифаќаат промените само кога
директно се соочени со неопходнст од нивно
решавање, односно во време на кризи. Секогаш
верував дека Европа ќе се изгради низ кризи и
дека новата Европа всушност ќе претставува
збир од нивните решенија.“497
Еволутивната клаузула на Моне која го потенцира економскиот
аспект на интеграциите и градење на европска администрација како
основен столб во развојот на европскиот процес на обединување,
бил поприфатлив пристап и во контекст на имплементација неговиот
функционален метод бил најуспешна стратегија со најголема практична
релевантност. Спинели не се согласувал со овој приод кој според него
ја занемарувал организацијата на политичка моќ на европско ниво со
која политичкиот центар останал слаб и импотентен. Неговата главна
замерка била дека проектираната одржлива динамика на интеграции
базирана на економските критериуми, која ќе еволуира кон унија на
народите и создавање на политичка Европа, не се реализира и затоа
„Европа може да остане ентитет во рамките (или нешто малку повеќе)
на она што се дефинира како „заеднички пазар. Моне ги направил
првите чекори [кон единството] полесни за имплементација, но затоа
496
497
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- 193 -

- Владимир Божиновски пак следните биле многу покомплексни за остварување.“498 Иако
подоцна, со усвојување на Европскиот единствен акт (СЕА), кој бил
ратификуван по иницијатива на Спинели, дел од неговите предлози
кон остварување на политичка Европа биле имплементирани, сепак
неговата визија била сè уште далеку од реализација.
Покрај демократскиот радикализам на Спинели и функционалниот метод на Моне како инспирација за двете највлијателни
струи на европската федерална теорија, постои уште еден значаен
приод промовиран од Марк (Alexander Marc) и ( Denis De Rougemont)
Де Ружмон, именуван како интегрален, персоналистички или
прудонистички федерализам. Идејниот концепт на интегралниот
федерализам е „промоција на заложбите за персонализација на
општеството преку директна граѓанска партиципација во процесот
на носење одлуки, целосна децентрализација, локална автономија
и почит кон меѓусебните разлики. Интегралниот федерализам се
обидува да ја прошири идејата на политичкиот федерализам и кон
социокултурната сфера и да ги етаблира регионите како најпогодни
социоекономски единици, додека идентитетот нема да се дефинира со
националноста туку на регионален принцип како дел од концептот за
европско граѓанство. “ 499 Иако, идејата на интегралниот федерализам
претставува софистициран поглед кон европските интеграции,
сепак според Виенер и Диез (Antje Wiener и Thomas Diez) на неа и
недостасуваат средства за практична имплементација за промена
на ставовите на јавноста и затоа дел од сколарите ја именуваат како
утописки федерализам, со оглед дека според Хјуглин (Hueglin, Thomas) овој пристап сугерира афинитет за нов приод кон политика на
идентитетот што претпоставува ексклузија на основните идентитетски
атрибути како раса и етницитет во доменот на приватноста.
Со оглед дека по создавањето на Европските економски
заедници започнува реална апликација на дел од идеите за
европска интеграција, потребно е тие да се одвојат од фазата на
нивна имплементација и затоа може да се направи дистинкција
меѓу проектот, процесот и продуктите на европска интеграција.
Набљудувано од аспект на причинско-последична анализа, проектот
е причина, процесот е повод, додека продуктот е последица на
интеграциите и како таков референтна вредност за самиот проект и
степенот на негова имплементација. Морган (Glyn Morgan) разликува
498
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство два различни концепта на европските интегративни проекти, според
кои може да се развива и идниот процес на интеграција, именувани
како, федералистички и постсуверенистички проект за европски
интеграции. Првиот систем на идеи претпоставува интеграција која
финално би завршила со создавање на европска федерална супердржава во која се предвидува субординација на националните држави
кон федералната власт, додека втората претпоставува создавање на
нов комплексен политички ентитет кој го дистрибуира политичкиот
авторитет на повеќе различни нивоа, локално, национално и европско,
во зависност од типот на одлуки. Постсуверениот проект предвидува
„континуирана интеграција и претставува радикално отстапување
од идејата за Европа на национални држави, преферирана од
евроскептиците и европската супер држава како Соединети европски
држави, заговарана од федералистите.“500 Преку едниот проект би
се создала европска супер држава, а преку другиот „нов европски
политички ентитет, понекогаш насловен како конфедерална Европа и
поприфатлив за евроскептиците“501 доколку мора да бираат се разбира,
иако тој предвидува аболиција на националните суверенитети.
Сепак „постои очигледна разлика помеѓу проектите и продуктот
на интеграција кој не е ниту европска федерација ниту постуверена
Европа и логично се поставува прашањето како да се дефинира
Европската унија?“502 Одговорот на Жак Делор (Jacques Delors) бил,
како un objet politique non-identifié.
Постојат повеќе дефиниции кои се обидуваат да одговорат
на прашањето што претставува Европската унија, како на пример
организација за меѓувладина соработка, супранационална меѓународна организација, федерација, конфедерација или меѓународна
организација со супранационални елементи. Формално правно
земено, ЕУ претставува „организација базирана на договор и контролирана од суверени држави, кои доколку сакаат може да ја напуштат.
Таа нема сопствена моќ на принуда и се потпира на активна поддршка од институциите на земјите членки во имплементирање на нејзините политики,“503 но сепак и оваа дефиниција не дава решение за
претходната дилема.
Morgan, Glyn “The Idea of a European Superstate” Princeton: Princeton University
Press, 2005 стр. 5
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- Владимир Божиновски Непостоењето на консензус при дефинирање на политичкиот
ентитет кој очигледно се стреми кон определена федерална форма
на управување, иницира проблем исто како и претходно споменатата
употреба на the f-word. Проблемот кој се јавува не е само семантички
и не се работи за прифаќање или неприфаќање на одредена
терминологија, туку е посуштествен со оглед дека за секој политички
ентитет потребна е генерална дефиниција со која би се согласиле сите
или барем мнозинството од, во овој случај научната и политичката
јавност. Целосната неусогласеност на ставовите имплицира
сериозна дилема околу ова прашање која асоцира на недостаток на
аргументација. Со цел да се добијат одговори поткрепени со факти
или барем да започне издржана дебата, можеби пред да се постави
прашање во облик како да се дефинира ЕУ, треба истото претходно да
се преформулира во зошто не може да се дефинира Европската унија
(како федерален политички ентитет)?
Се разбира и на ова прашање не може да се даде едноставен
одговор, бидејќи секој обид би бил едностран. Затоа првенствено
треба да се направи хипотетичка рамка преку која би се лоцирале
причините кои стојат зад оваа дилема и со тоа да се поттикнат идеи
и проекти кои евентуално би ги апсолвирале можните решенија на
проблемите. Со тоа би се добил и одговорот на претходното прашање,
на сличен начин како што плејадата мислители од средниот век наваму
се обидувале да одговорат зошто е потребно европското единство и
како тоа може да биде постигнато.
Имплементацијата на проектот за Европска унија, како
што беше напоменато и претходно, почива на идеите на Жан Моне
за постепена секторска интеграција, пред сè во економијата, што
подразбира креирање на заеднички економски политики во различни
социо-економски сегменти како земјоделството. Затоа и доминантната
валидација на проектот Европска унија е сегментирана, односно
постоењето на ЕУ се оправдува со користа која ја имаат поедини
економски сектори. „Но, оваа рационализација не може и не апелира
кон целата европска јавност, поради што на Европската унија као
политички ентитет ѝ е потребна генерална валидација, односно
оправданост.“504
504
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Според Хабермас (Jürgen Habermas ), економската мотивација
е значаен чинител, но не доволен за целосно да ја мобилизира јавната
поддршка во акцелерација на европските интеграции, туку е потребна
и легитимација на заедничките вредности. „Легитимацијата на
политичката власт зависи од ефикасноста, но политичката иновација
од типот на создавање нова држава [ЕУ] произлезена од повеќе
национални држави, има потреба од политичка мобилизација за
цели кои освен што апелираат на нивните интереси, апелираат и на
нивната граѓанска имагинација.“505 Затоа според него, сè повеќе се
манифестира „недостатокот од мотивација за политичка интеграција,
како потврда за недоволноста на исклучиво економската валидација
на европската унификација.“ 506
Во повеќето идеи за интеграција на Европа, економскиот
мотив иако се споменува како инструмент во создавање на единството,
сепак претставува само дополнително средство кое самостојно
не е доволно да ја етаблира унификацијата и да создаде европска
федерација која нема да биде предмет на дивергентни дефиниции или
ироничен термин кој се избегнува јавно да се нотира. „Федералната
држава можеби се разликува од унитарната, но сепак е држава со сите
проблеми кои можат да произлезат од недостаток на лојалност или
легитимитет. За да се креира чувството на лојалност потребно е да се
создаде нешто налик на национален дух.“507 Треба да се поттикнат
врските помеѓу луѓето во Европа кои Форсајт (Murray Forsyth) ги
нарекува природни заедници, со цел да се потврди и легитимира
заедничката европска власт (управа). Со други зборови потребно е
создавање на европски идентитет.
5.3. ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ
5.3.1 Колективни идентитетски конструкции
Во својата дефиниција на идентитет Деланти, наведува пет
основни карактеристики за колективна идентификација и смета дека
европскиот како и националниот, претставува прашање на колективен
идентитет и затоа теоретски тие не се разликуваат.
Habermas,Јürgen и др.“Тime of transitions” Cambridge:Polity Press, 2006, стр. 92
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- Владимир Божиновски 1. Идентитетот се формира само како последица на
општествена акција.
2. Секој идентитет има наративна димензија, односно
историска компонента.
3. Идентитетот се обликува како дистинкција меѓу себе и
другиот преку сет на симболични маркери и затоа е базиран
на различноста.
4. Колективните идентитети најчесто се јавуваат како
сложена или мулти-идентитетска формација на вредности.
Во зависност од нивната интеракција тие можат да бидат
преклопени (делумно коинцидентни), хибридни (мешани)
или слоевити (коегзистирачки).
5. Сите идентитети се конструкции без разлика од нивниот
тип-идентитетска конструкција.508
Овие карактеристики можат да бидат надополнети со
уште една концепт за односот помеѓу сложените идентитетски
конструкции која Виенер и Диез (Antje Wiener и Thomas Diez) ja
нарекуваат моделот на мермерен колач. Според овој модел слоевите
на сложениот идентитет, не можат да бидат одвоени меѓусебе,
бидејќи компонентите на идентитетот се надополнуваат и секој слој
без останатиот би бил нецелосен, кој може да биде аплициран и на
европскиот идентитет.
Колективниот идентитет како репрезент на заедницата се
одржува преку симболика претставена со заеднички институции и
традиции делумно манифестирани и преку социо-културни обичаи
и практики, кои можат да се истакнат само преку компарација на
ние со останатите. Колективните идентитетски форми како нацијата
остануваат релативно резистентни на промените, особено етничките
наспроти граѓанските модели, со оглед на поддршката на традицијата
и културните вредности кај едните, наспроти граѓанските принципи
на еднаква репрезентација и правна еднаквост кај другите. Според
Ситрин и Сајдс (Jack Citrin and John Sides) атрибутите на етничкиот
модел како лесно поимливи и емоционални се покажале многу
поефикасни во одржување на интензитетот на самите идентитетски
конструкции. Политичкиот како колективен идентитет претставува
значајна компонента од секој демократски интегративен процес,
со оглед дека постои симбиотска врска, односно предусловеност
на самиот процес на интеграцијата со поддршката на јавноста
508

Delanty, Gerard и Rumford, Chris, 2005, стр. 50-52
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство која произлегува од нејзината приврзаност кон создавање или
продлабочување на меѓусебните односи помеѓу државите кои се
креатори на новиот политички ентитет. Ова е особено значајно
доколку овој процес не е наметнат (од елитите), туку произлегува
од самите граѓани што е основна претпоставка за успешноста на
самата интеграција. Затоа прашањето на идентитетска поврзаност
на европската јавност со новата политичка заедница и неговото
зацврстување претставуваат значајни индикатори во определување на
идниот развој на Европската унија, како и определување на факторите
кои влијаат во создавање и промовирање на концептот на европски
идентитет, заедно со можните солуции за негово надоградување и
продлабочување кои призлегуваат од нив, кои ќе бидат предмет на
анализа. Сепак, претходно треба да се одговори и на прашањето дали
постои европски идентитет, односно да се лоцира и потврди, како и
да се определи степенот на афинитет на граѓаните кон Европската
унија.
Идентитетот не е ексклузивна категорија, односно не само
што не се исклучува постоење на сложени политички идентитетски
форми, туку тие се подразбираат и се воообичаено во меѓусебен
сооднос со перцепцијата за степенот на етапност на територијалното
опкружување прифатена од поединецот. Политичкиот идентитет
во себе вклучува повеќе форми на манифестација и може да биде
локален, регионален, и(ли) национален, во зависност од перцепцијата
и територијалната поделба на политички ентитети кон кои постои
идентитетска поврзаност. Во однос на идентитетот се поставува и
прашањето колку е тој „формиран концентрично [или повеќеслојно]
за да може неговиот плуралитет да биде акомодиран од поединецот, и
дали некои негови аспекти можат да бидат во меѓусебен конфликт.”509
Можеби најважна карактеристика на повеќеслојните идентитети
претставува степенот на доминација во случај на конфликт бидејќи од
тоа зависи и која лојалност ќе биде примарна. Постоењето и степенот
на инклинација на популацијата кон определен политички идентитет
може да биде определен директно, преку истражувања на јавното
мислење и индиректно, преку компаративна анализа на степенот на
демократска партиципација на одредена популација во институциите
на два или повеќе дистинктивни политички ентитета.

McAllister, Richard “From EC to EU An Historical and Political Survey “London:
Routledge, 1997, стр. 234
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- Владимир Божиновски 5.3.2.

Компаративна анализа на европскиот идентитет

Редовни и репрезентативни квантитативни истражувања на
јавно мислење во кои се вклучени и прашања кои го детектираат
присуството на европскиот идентитет, како и преференците на јавноста
во однос на националниот идентитет се спроведуваат од Eвропската
статистичка агенција (Eurostat), преку проектот евробарометар.510
Едно од стандардните прашања кои се поставуваат во евробарометар,
корисно за опсервација на перцепциите во однос на европскиот
идентитет гласи: во блиска иднина дали се гледате себеси само како
припадник на нацијата, припадник на нацијата и Европеец, Европеец
и припадник на нацијата или само како Европеец?
Понудените категории на одговори во ова прашање се
конструирани според ликертова мерна скала511 која иако е ординална мерна скала, резултатите можат да се искористат и за мерење на интервали, преку групирање на степенот на интензитет на
варијаблите. Притоа се комбинираат потолерантните, односно
поинклузивните ставови кои се приклучуваат кон двата екстрема,
при што се добиваат само два сложени збирни интервали или два
сета на резултати, кои преку меѓусебно компарирање го определуваат
доминантниот, односно ставот кој преовладува. Во одговорите на ова
прашање постои можност за избор кој претпоставува ексклузивност
на идентитетот (само како припадник на нацијата или само како
Европеец) и ставови кои вклучуваат сложени идентитетски форми
(припадник на нацијата и Европеец или Европеец и припадник на
нацијата).
Во анализата на Веил и Нентвич (Albert Weale и Michael Nentwich) добиените резултати покажуваат дека поголем дел од граѓаните
на ЕУ имаат дуален национален и европски идентитет, иако голем дел
го перцепираат само националниот, а многу мал, дури и незначителен
дел само европскиот идентитет. Сепак, во случајот на испитаниците
со дуален идентитет, најголем дел од нив го претпочитаат прво
националниот, а дури потоа европскиот. Доколку се комбинираат
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm податоците од евробарометар во
најголем дел се јавни и достапни преку неговата веб страна. За повеќе компаративни
податоци за соодносот меѓу европскиот и националниот идентитет можат на пример
да се консултираат истражувањата 2008/69.2, 2010/73.3, 2009/71.3, 2008/68
511
За подетално на Neuman, W. Lawrence “Basics of Social Research” New Jersey:
Prentice Hall, 2007, стр. 129-133 или Pennings, Paul “Doing Research in Political
Science”London:Sage Publications ltd., 2006, стр. 74-75
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство резултатите од истражувањето во сложен индикатор, при што
едниот сет вредности ги прикажува првите два одговора (само како
припадник на нацијата и припадник на нацијата и Европеец ), додека
вториот сет останатите два, односно само како Европеец и Европеец
и припадник на нацијата, резултатот оди исклучително во полза на
националниот идентитет, во соодност од повеќе од четири кон еден
(83% кон 17%). Овие резултати ја аргументираат претпоставката дека
во случај на колизија меѓу националниот и европскиот идентитет,
односно судир на интереси меѓу двата ентитета, поддршката кон
националниот идентитет и нацијата ќе бидат доминантно надмоќни
пред европските интереси. Слични заклучоци презентира Хименез
(Antonia Jiménez ) во анализата спроведена врз база на податоците на
евробарометар 57.2 од 2002 година. Иако според податоците може да
се претпостави дека дуалниот идентитет има релативно широк опсег
меѓу европската популација и двата идентитети се инклузивни и се
надополнуваат, сепак „приврзаноста кон националниот идентитет е
сè уште посилна отколку кон европскиот, односно речиси половина
век на интеграциии покажува дека унификацијата на општествата
е недоволна за самата да креира идентитет и затоа субјективните
афилијации останале приврзани кон националното ниво.“512 Според
претходните компаративни резултати и анализите кои од нив
произлегуваат, националната држава сè уште претставува примарна
колективна идентитетска форма, без големи изгледи да биде заменета
од некоја поопшта форма на европски идентитет во догледна
иднина.“513
Сè уште доминантната позиција во перцепцијата кон
националниот политичкиот идентитет се рефлектира и преку
дискрепанцата која се појавува во однос на поддршката за процесот
на европски интеграции, во споредбена анализа на ставовите во
однос на тоа дали членството во унијата е добра или лоша работа.
Резултатите од истражувањата меѓу 1991 и 2004 година спроведени на
испитаници од ЕУ-15 (членки на ЕУ пред јануари 2004) покажуваат
(сериозен) пад во поддршката на евроинтегративниот процес во сите
национални анкети спроведени од евробарометар, што наведува на
http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-011a.htm Jiménez, Antonia M. Ruiz и др. „European
and National Identities in EU’s Old and New Member States“ European Integration online
Papers (EIoP) Vol. 8, 2004 стр. 8 и Lacroix, Justine „For a European Constitutional Patriotism“ Political Studies: Vol 50, Oxford: Blackwell Publishing ltd, 2002, стр. 944-945
513
http://www.jhubc.it/ecpr-riga/virtualpaperroom/032.pdf Jeroen Moes European identity compared
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- Владимир Божиновски заклучокот дека има генерален тренд на намалување на довербата
во ЕУ и нејзините институции, односно „Европската унија се
оддалечила од патот на интеграција во првата деценија на новиот
милениум.“ 514Сличен заклучок во својата анализа има и Шор (Cris
Shore), кој во слична анализа за периодот од 1992-1999 наведува дека
поддршката кон членство се намалила од 73% на 46%, додека само
41% од граѓаните сматаат дека нивната држава имала бенефит од
членството во унијата.
И споредбата со резултатите од последниот евробарометар
од ноември 2011 година, ги потврдува заклучоците на претходните
анализи. Имено на прашањето дали кон вас ЕУ создава позитивен,
неутрален или негативен имиџ, 31% од граѓаните одговориле
позитивен што претставува пад од 19% (50% во 2005 година), 41%
неутрален што во споредба со 2005 е раст од 9%, додека 26% изјавиле
дека негативно ја доживуваат ЕУ, што во споредба со претходно е
раст од 11%.
515

Доста често во европската академска литература се појавуваат
изданија кои се обидуваат да ја промовираат европската идеја со
релативно непрецизно и методолошки неиздржано претставување
на резултатите од квантитативните истражувања на евробарометар.
Имено на основното прашање за европскиот и националниот
идентитет претставено со ликертова опционална мерна скала, кое
беше објаснето погоре, наместо сложен интервал како индикатор,
употребуваат dummy варијабли за конфронтирање на европскиот со
националниот идентитет. Dummy или бинарна варијабла се користи
за детекција на присуство или отсуство на определена категорија
која влијае на финалниот аутпут преку подредување на резултатите во
заемно ексклузивни (инкомпатибилни или неспоиви) категории. Со
овие варијабли употребени за детекција на идентитетот се корисни
за утврдување на негово постоење, односно когнитивна перцепција
во сложени идентитетски формации, но сепак тие често се погрешно
интерпретирани. Во овие компарации се собираат сите категории во
кои се споменува европски идентитет и резултатите се поставуваат
наспроти категоријата само национален идентитет. Сепак и во дел од
овие анализи е неизбежна констатацијата дека „објективните услови
514

33

Taylor, Paul “The End of European Integration “London:Routledge, 2008, стр 2 и 24-

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_first_en.pdf eurobarometer
76, стр. 19
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство за развојот на европската политичка заедница се исполнети само до
одреден, релативно низок степен.“516
Постои уште една формулација која се користи во
квантитативните анализи во насока на опрелување на приоритет на
политичките идентитети, односно во евробарометар периодично се
поставува прашањето кој идентитет би го избрале како прв, втор или
трет при што изборот е меѓу европски, национален и регионален
идентитет. Ова прашање е интересно со оглед дека внесува дополнителна идентитетска варијабла, односно регионалниот идентитет.
Врз база на одговорите од ова прашање, Ван дер Вин (A. Maurits
van der Veen) смета дека поради недостаток на европски идентитет
или барем недостаток на посилна идентификација, самиот прогрес
во европските интеграции може да биде редуциран. „Делот од
граѓаните на ЕУ кои се чувствуваат примарно или дури секундарно
како Европјани е во очигледно малцинство [во споредбена анализа
со националниот и регионалниот идентитет], иако најважен заклучок
од анализата е дека чувството на европски идентитет е проминентен
фактор во креацијата на колективна или индивидуална поддршка на
процесот на европски интеграции.“517
Претходните опсервации се потврдуваат и со посредна анализа
на идентитетскиот афинитет во Европа. Степенот на политичката
идентификација мерен според демократската партиципација, од
која подоцна произлегува и легитимитетот на институциите, како
релативна акцептибилност на демократското мнозинство, на ниво
на Европа може да биде проверен преку излезноста на изборите
за европскиот парламент. „Просечната излезност на изборите за
европски парламент е за 10-15% пониска, отколку при изборот
на националните парламенти, што сугерира понизок легитимитет
на народниот суверенитет на ниво на ЕУ,“518 „односно високиот
степен на гласачка апстиненција (61% во 1979 на под 50% од
изборите во1999) индицира висок степен на индиферентност или
негативна перцепција кон ЕУ, што како ретко кога порано ја прави
ЕУ непопуларна и(ли) нерелевантна за потребите на граѓаните.“
http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/BookSeries/Volume_
One Schmitt, Hermann European Elections after Eastern Enlargement, Connex, 2007, стр.
511
517
http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/vanderveen.html van der Veen, A. Maurits „Determinants Of European Identity: A Preliminary Investigation Using Eurobarometer Data“,
2002
518
Weale Albert и Nentwich, Michael, 2009, стр. 21
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- Владимир Божиновски Иако развојот на европските заедници се перцепира како европски
спас за националната држава или „спасување на Европа од Европа
поради можноста за деклинација на европските општества, сепак
останува прашањето дали може да има практикување на политика
без претпоставен колективен идентитет?“520
519

5.3.3. Европски идентитет и демократска партиципација
Токму од причинско-последичната врска меѓу идентитетот
и учеството во демократските процеси произлегуваат и најголемите
предизвици со кои може да се соочи идното продлабочување на
интегративниот процес, не само поради „недостатокот од европски
идентитет, туку и заради континуитет на стабилно опстојување на
националниот идентитет.“521
Посматрано од позитивен аспект, супранационалните институции го поттикнуваат создавањето на европски идентитет. Но, и
покрај тоа Ситрин и Сајдс (Jack Citrin and John Sides) сметаат дека
„и под услов националните лидери да бидат подготвени за поголема
интеграција, нема гаранции дека федерацијата на европско ниво ќе
може да биде прифатена во догледна иднина.“522 Овие ставови се
должат пред сè на недостатокот на легитимитет, со оглед дека не
може да се очекува доверба и поддршка за институциите и самиот
процес на обединување, доколку постои распространета скепса околу
нивниот авторитет и кредибилитетот во носење одлуки предизвикан
од демократскиот дефицит. Тука дополнително се наметнува
прашањето за импликацијата врз нивото на квалитет на демократијата
на супранационално ниво, со оглед дека демократското правило
за авторитет на мнозинството кое се стекнува на избори не може
да биде во целост имплементирано, доколку нема доволно високо
ниво на легитимитет. „Главниот предизвик за унијата во иднина
не претставува дали степенот на интеграција ќе биде во тандем со
процесот на демократизација во самата Европска унија, туку како таа
Shore, Cris “Building Europe The Cultural Politics of European Integration” London:
Routledge, 2000, стр. 19
520
Delanty, Gerard “Handbook of Contemporary European Social Theory” London:
Routledge, 2006, стр. 286 и 299
521
http://mondediplo.com/1999/06/05thiesse „Le monde diplomatique“ ANNE-MARIE
THIESSE, 1999
522
Hermann, Margaret G. „Advances in political psychology- Volume 1 “Oxford: Elsevier
ltd., 2004, стр. 69
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство демократија да се легитимира.“523
Конструкцијата на европски идентитет е долготраен
процес, кој претпоставува создавање конзистентност на заедницата,
првенствено преку културна идентификација. Кај повеќето нации,
во економската и политичка унификација често биле инволвирани
и „државната принуда и драконски техники на државотворност. За
самиот процес на идентитетска формација е потребен пред сè висок
степен на културна хомогеност, кој се постигнува преку заеднички
јазик, униформни медиуми и образовен систем. Европскиот vocation
federale не е загарантиран процес, бидејќи зависи од способноста на
европската администрација да се стекне со демократски легитимитет
на управување, што е предусловен со способноста да се креира
европска јавност.“524 Во овој контекст се наметнува прашањето за
транспозиција на одередени политички процеси кои учествуваат во
идентитетската формација, од национално кон европско ниво во обид
за зајакнување на легитимитет, но според Веил и Нентвич тоа може
повторно да создаде потешкотии со легитимирање на таквите одлуки.
Иако можеби „постојат европски граѓани, процесот на обединување
не успеал да создаде од нив интегрирана заедница со заеднички
идентитет.“525
Од претходната анализа може да се сумира дека Европа сèуште
нема изградена силна дистинктивна идентитетска формација која ќе
може да му парира на националниот идентитет. Со тоа изградената
лојалност кон супранационалната идеја е сè уште нестабилна и
предизвикува намалување на перцепција за доверба кон Европа
во случај на кризи, особено по економски турбуленции како оваа
последната. Тоа претпоставува дека за дурабилност и конзистентност
на процесот на европско обединување, освен иницијалните економски
погодности, потребен е силен политички идентитет кој ќе генерира
суфицит во демократската партиципација, како фундамент на
легитимитетот на европските институции.

Chryssochoou, Dimitris N. „Theorizing European Integration“ London:Routledge,
2009, стр. 132-133
524
Shore, Cris, (2000), стр. 19-21 и 64
525
http://www.jhubc.it/ecpr-riga/virtualpaperroom/080.pdf Memoli, Vincenzo “The Development of European Citizens: When Integration is not Enough” 2008, стр. 10
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- Владимир Божиновски 5.3.4. Креација на европски идентитет
Проблемот со спрегата идентитет-легитимитет е антиципиран
уште кон крајот на осумдесеттите години од минатиот век, кога
администрацијата подготвила проект за иницијативата да ѝ се даде
душа на Европа, претставен од Делор во 1992 година и кој меѓу
другото делумно апелира и кон традиционалните духовни вредности.
Сепак, проектот на Делор не е прва перцепција која ја антиципира
неопходноста од создавање на европски политички идентитет.
Според Страт (Bo Stråth) Европа како ентитет „не е стабилен, суверен
и автономен објект, туку егзистира само во форма на натпревар за
моќ во историските релации помеѓу државите, додека како концепт е
проширен во седумдесеттите.“526 Сепак, останува дилемата дали само
меѓусебниот антагонизам ја дефинира Европа, иако констатацијата е
точна, доколку се опсервираат деветнаесеттиот и првата половина на
дваесеттиот век, но креацијата на историска Европа, сепак треба да
се бара малку подалеку во времето. Жане (Henri Janne) за потребите
на комисијата изработил студија презентирана во 1973 година која
претставува прв синхронизиран обид на европската администрација
да ги детектира историските корени на европската кохезија, со цел
да се зајакне чувството на заедничка припадност меѓу државите
членки. Тогаш е периодот во кој после неколку кризи од шеесетите
години, станало јасно дека само економската интеграција издвоена
од останатите социо-економски односи, нема да може стихијно да
креира единство помеѓу популацијата од државите членки, според
претпоставената рамка за интеграција на Моне. Хантингтон (Samuel
Huntington) смета дека „економските асоцијации претпоставуваат
кооперација, но таа може да биде успешна и да се зајакне само доколку
се базира на доверба која призлегува од заедничките вредности и
култура.“527
Во извештајот на Жане, меѓу другото се вели:
„...Дали постојат оригинерни европски
вредности и што го предизвикува актуелното
[во време на анализата] преиспитување
на европскиот културен систем?... Оваа
култура е фундирана на морална филозофија
која е базирана на религија и обновена од
526
527

Stråth, Bo „The Meaning of Europe“ Oxford: Berg, 2000, стр. 7 и 11
Huntington Samuel, 2000, стр. 130-131
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство рационализмот. Европа [ЕЕЗ] е креирана како
„брак од потреба“, но неопходна потреба доколку
овој дел од човештвото сака да продолжи да
егзистира како валидна цивилизаија...европско
единство постоело во минатото, фундирано на
латинскиот и христијанството и на комуналните
и феудални структури...Европската култура во
промоција на нејзиниот диверзитет треба да се
отвори кон светот.“528
Иако според претходниот текст, проблемот со недостаток од
изразен европски идентитет е правилно детектиран, сепак е очигледно
дека инструментите кои подоцна се користени во тој правец не биле
доволни за посериозно да ја променат јавната перцепција во насока на
европеизирање на колективните идентитети. Во однос на евалуација
на обидите за промоција на европскиот дух, Деланти (Gerard Delanty) смета дека преку поизразената европска симболика, промоцијата
на европските вредности добиваат на интензитет, но Белами (Richard Bellamy) и Кастиљоне (Dario Castiglione) го перцепираат
интензивирањето на европскиот идентитет како „плиток симболизам
во обид за себепромоција, бидејќи е нецелисходно славење на Европа
заради самата себе, без да се истакнат заедничките национални и
културни вредности и обележја.“529 Причината за непромовирање
на дистинктивните европски национални и културно-општествени
вредности, е можеби токму во политиката на отвореност и диверзитет
каде што се супресираат обидите за исклучивост на Европа во
однос на останатите. Тоа е навидум политички коректно и во духот
на прокламираниот космополитизам и мултикултура во пошироки
глобални рамки, но низ историјата европскиот космополитизам
генерално бил ограничен само во границите на Европа. Европскиот
идентитет сам по себе делува како парадоксален проект, кој „од една
страна треба да обезбеди солидарност меѓу членките и да го надмине
национализмот, но од друга, самата креација на сопствен идентитет
изискува дефинирање на останатиот.“530 Потреба за баланс меѓу
http://aei.pitt.edu/5588/1/5588.pdf Henri Janne„For a Community policy on education
“Bulletin of the European Communities Supplement 10/73, стр. 17
529
http://www.freewebs.com/ovsiste/nationa%20state%20beyond.pdf Bellamy, Richard
и Castiglione, Dario „Building The Union: The Nature Of Sovereignty In The Political
Architecture Of Europe“ Law and Philosophy 16, 1997, стр. 439
530
http://est.sagepub.com/cgi/content/abstract/5/4/387 Stråth, Bo 2002; 5; 387, стр, 398
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- Владимир Божиновски односите на ЕУ и државите членки на интерно ниво и ЕУ и останатите
држави на екстерно ниво, предизвикуваат резервираност и неодлучност
во проекциите за идно делување во насока на европска идентитетска
формација, кои создаваат контрадикција во обидот за создавање на
идентитет кој бара дистанцирање од другиот, спрема промоцијата
на мултикултурни вредности кои сами по себе се инклузивни и го
вклучуваат и другиот од кого треба да се направи дистанца. Политиката
на баланс помеѓу нацијата и Европа е присутна преку одлуките на
европската администрација за интегрирана промоција на мултиидентитетски обележја, како на пример компатибилно европско и
национално државјанство. Причината е „неопходноста за создавање
на легитимитет на европско ниво, кој во исто време мора да обезбеди и
репрезентативност на националните идентитети поради несигурност
дека доколку тие се супресираат, тоа ќе предизвика реакција и
негативно ќе се одрази на самиот процес на интеграција.“531 Овие
политики кои промовираат повеќе делови од повеќеслоен колективен
идентитет кои меѓусебно се надополнуваат не можат да влијаат
негативно на ниту еден од слоевите, но од друга страна не можат
ниту да интензивираат наклоност кон еден од тие слоеви, во случајот
европскиот. Од друга страна, обидот за балансирање кај сложените
идентитети дополнително се продлабочува со промоција на глобален
мултикултурализам кој ги вклучува и неавтохтоните идентитети кои
потекнуваат надвор од Европа, но се присутни преку имиграција.
Доколку во првиот случај, промоцијата на автохтоните европски
национални идентитети е сè уште неопходна, која е причината за
еднаков третман на увезените малцински идентитети, особено што на
тој начин поради неможност за дефиниција на другиот или другите,
секое градење на посебен европски идентитет станува невозможно.
Неуспехот за коегзистенција преку мултикултурна интеракција
со неавтохтони култури во претходно компактни општествени
заедници на локално и национално ниво беше потврден и од самите
политички елити.532
Во процесот на создавање на нации кои се континуирано
најинтензивна колективна идентитетска формација „државата како
суверен ентитет креирала политички идентитет кој е еднаков со
Banchoff, Thomas F. и Smith, Mitchell P. „Legitimacy and the European Union: the
contested polity“ London:Routledge, 1999, стр. 164
532
http://www.stratfor.com/weekly/20101018_germany_and_failure_multiculturalism Кон крајот на 2010 Германската канцеларка Ангела Меркел даде изјава дека
мултикултурализмот е апсолутен неуспех, по што следеа слични изјави и на
Францускиот претседател и британскиот премиер.
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство доминантната културна идентификација и затоа мултикултурализмот
бил сведен на маргините на општеството.“533 Со оглед дека може
да се направи паралела меѓу посакуваниот европски и постоечкиот
национален идентитет, очигледна е потребата за дефинирање на
европски доминантен културен идентитет, кој може да произлезе
само од мнозинството. Се разбира претходно е неопходно да се
дефинираат европски вредности кои ќе го определат културниот
мајоритет. Затоа е потребно е да се промовираат карактеристики
на колективен идентитет како вредности кои од една страна ќе
постават граници на инклузија, но од друга страна потребно е истите
да бидат варијабилни и да опфатат спектар кој ќе биде поширок од
националните колективни социо-културни специфики. Поинаку
кажано, промоцијата на мултикултурни вредности да се лимитира во
опсегот на содржини специфични само за поширок европски регион.
Со тоа би се поттикнала меѓунационална кохезија помеѓу земјите
членки, но истовремено истите тие вредности ќе бидат автентични и
ќе се однесуваат само на Европа. Со тоа ќе се создаде интегративна
матрица за земјите членки, која во исто време за останатите ќе биде
монокултурна и ќе креира дистанца од другите кои не се Европа, како
предуслов за интензивна идентитетска формација. Според Деланти,
„доколку не постои европското јас не може да биде дефиниран ни
другиот, но мора да постои начин да се биде Европеец без тоа да биде
поставено спротивно на примарната лојалност кон националниот и
регионалниот идентитет.“534 Прашањето е само, кој е корпусот на
социокултурни вредности кои би биле автохтоно европски и нема да
бидат во колизија со другите колективни идентитетки конструкции.
5.4. QUO VADIS ЕUROPA?
Во преамбулата на договорот од Лисабон е наведено: инспирацијата се црпи од културното, религиозното и хуманистичкото
наследство на Европа, од кои се развиле универзалните вредности за
неприкосновени и неменливи права на човекот... По дебатата дали да
се наведе и бог во преамбулата таа референца е променета, но сепак
со споменување на религиозното наследство, конечно е прифатена
неговата улога, односно влијанието на христијанските вредности
и традиции како привлечна сила кон европските интеграции, која
со векови ги инспирирала европските идеи за единство, како што
533
534

Delanty, Gerard “Community” London:Routledge, 2003, стр. 73
Delanty, Gerard и Rumford, Chris, 2005, стр 69 и 76
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- Владимир Божиновски впрочем беше и покажано во претходните поглавја од книгата.
Христијанската симболика може да се пронајде и во официјално
мото на Европската унија единство преку диверзитетот (In varietate Concordia), кое според Деланти има недостаток на филозофска
длабочина, но сепак и тоа е прифатливо во недостиг на останати
консензуални дефиниции за Европа. Меѓу другите објаснувања, ова
мото може да биде дефинирано и како „диверзитет кој произлегува
од единството, како единство произлезено од историското наследство
на хеленистичко-латинската култура и христијанството и чија идеа
е дека фундаментот на единството постои и диверзитетот не е
пречка за негова реализација,“535 аргументирано со христијанското
и империјално единство. Уште пред да се создаде Европската унија
се забележува тенденција на идентификација на идната заедница
со христијанските вредности и принципи. Имено, со оглед дека
„духовните вредности промовираат етичка држава, христијанските
принципи мора да бидат интегрален дел од структурата на новата
унија.“536
Во својата визија за обединета Европа, Конрад Аденауер смета
дека главните цели на унификацијата треба да бидат „презервација
на христијанската традиција и промоција на нејзините вредности,
спротивставени на национализмот и други форми на радикализам, со
што прави цврста спрега меѓу христијанското и европското единство.
Затоа, правците за идниот развој на единствена Европа водат преку
интензивната промоција на христијанските принципи во јавните
политики.“537 Сепак иако христијанските вредности и симболика се
присутни во Европската унија, тие генерално се промовираат како
дел од една поширока интерпретација со што се губи традицијата
и спецификите на нивното европско значење, неопходни во
конструкција на идентитет, со оглед дека постојано се инсистира тие
да добијат глобален граѓански контекст. И Сен-Симон (Saint Simon)
под импресија на средновековната respublica christiana, предлага
нејзина супституција преку секуларен модел на „обновување на
европското единство, со замена на религиозните убедувања со
политиките на либерализмот и следствено институциите на црквата
со тие на парламентарната демократија.“538
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538

Ibid стр. 56
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- Идејата за европа, идентитет и христијанство Но, и покрај исполнување на овие предуслови во современ
контекст, мали се изгледите на обидот за создавање на нова европска
цивилна религија исклучиво преку граѓанската симболика, со
намера да се наметне над националната свест. Неможноста да се
интегрира традицијата на претходните универзални вредности на
христијанството во креација на новиот идентитет, претставува
суштинска контрадикторност во обидот за замена на една нација
која има идентитет заситен со традиција и емоции, со друга, која
набљудувано од емоционален аспект претставува празна рамка без
содржина или un objet politique non-identifié. Со тоа се исклучува
можноста за посериозен успех во доброволната замена на
доминантната национална цивилна религија со друга европска, со
оглед дека вредностите кои се промовираат, апелираат првенствено
кон таа која треба да биде потисната, за што сведочи приоритетот на
национална идентитетска свест и по половина век Европа.
Затоа, можеби единствен начин за конструкција на
оригинерна европска идентитетска формација е директно поврзување
со христијанската традиција како единствен силен стимул кој
е компатибилен со нацијата, но во исто време ги надминува
националните граници во Европа. Тоа би бил релевантен обид да
се креира нов сеопфатен европски политички идентитет кој ќе
коегзистира, но со текот на времето ќе му го одземе приматот на
националниот идентитет, како предуслов за креирање легитимен
европски политички ентитет.
Според Перкинс (Mary Anne Perkins) и Ман (Golo Mann)
„идејата за Европа, држава и нација се меѓусебно компатибилни
и меѓузависни со оглед дека и во средновековниот Christianitas
бил прифатен и потврден диверзитетот на заедниците кои својата
конституента му ја должат на природниот закон и на божественото
провидение. Локалниот патриотизам бил во согласност со поширокиот
космополитизам на Respublica Christiana, како што било случај и
со мислителите од деветнаесетиот век во однос на либералниот
национализам и космополитскиот идеал.“539
Самата констатација за разликите помеѓу соодветните
заедници во средниот век, како и претходно, но и потоа е неспорна.
Исто така е неспорно дека овие разлики настанале како резултат на
јазик, климатски услови, распространетост, локална традиција и
симболика што се прифатени како карактеристики и на модерната
539

Perkins, Mary Anne, 2004, стр. 189
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особини се исто така дистинктивни како карактеристики и за одредени
регионални и локални поделби во помал (но и во поголем обем) и во
самите националните држави, а сепак, тие се региони, но не и нации,
иако дел од нив се обиделе и успеале да се трансформираат, но како
резултат на рекомпонирање на регионалната во национална идеја
и исклучиво поради неуспехот за наметнување на конкурентната
национална форма.
Идентитетите можат да коегзистираат, но доколку направиме
паралела меѓу модерните и средновековните идентитетски форми, во
средновековниот космополитизам, христијанството била доминантна
идентитетска матрица во која биле вклучени и заедниците, кои со
сите свои особености биле секундарен идентитетски облик. Од друга
страна, примарен идентитет во модерната држава е националниот, кој
делумно го апсорбира и регионалниот како инфериорен идентитет. Затоа
претходно прашањето не беше дали постојат одредени карактеристики
како специфика на одреден идентитет, бидејќи и индивидуалната и
колективната дефиниција прифаќаат мултиидентитетски форми, туку
кои се карактеристиките на идентитетот кој ја дефинира припадноста
кон примарната организирана политичка структура, односно
доминантниот политички ентитет.
Примарната идентитетска припадност ја апстрахира и
Перкинс со напомената дека „секоја нација сака да се промовира
како бранител на европска култура синтетизирана од класичното и
христијанското наследство“, но потоа продолжува „балансот помеѓу
идеалот на националниот и европскиот дух станал исклучително
сложен за да биде одржлив. Со делумна инвокација на идеалот на
Respublica Christiana екстремниот национализам се здобива со
широка популарност и го гради својот авторитет врз премисите на
религиозната традиција, со што патриотизмот станува прашање на
вера.“540 Со погрешни интерпретации и деформација на неговата
суштина, христијанскиот наратив бил ставен во служба на нацијата
како еден од нејзините најексплоатирани пропагандни инструменти.
Националниот идентитет со употреба на религиозната митологија се
претворил во антитеза на Christianitas, кој претходно бил континуиран
извор на Европскиот идентитет. Во почетокот на дваесеттиот век
цивилната религија на нацијата, во најголем дел ги апсорбирала и
парцијализирала традиционалните космополитски христијански
540

Ibid, стр.190
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Тоа што останало од христијанскиот европски космополитизам било
целосно маргинализирано. Идентитетот на Европа станал безначајна
форма во сенката на нејзините нации. Но, дали овој процес не може
да биде реверзибилен и христијанските вредности апсорбирани во
националните идентитети да послужат како основа за нова европска
идентитетска формација.
Постојат неколку алтернативи за европските интеграции.
Првата е силна централизирана Европска унија, за која очигледно
нема поддршка од државите членки, со оглед дека секој посериозен
обид во тој правец доживува неуспех, како што беше во случајот
со европскиот устав. Втората алтернатива е унијата да остане во
рамките на сегашната дефиниција како недефинирана структура,
односно нешто помеѓу организација и посебен политички ентитет.
Сепак и во овој случај поради инфериорниот европски идентитет кој
ги делегитимира супранационалните институции, секој посериозен
предизвик како што се неодамнешните економски кризи, може
сериозно да ги разниша темелите на ЕУ и интеграциите да добијат
реверзибилна насока. Третата алтернатива е коегзистенција на националниот и европскиот идентитет во поврзана компатибилна
структура која ќе го креира моделот на мермерен колач во новата
идентитетска структура и со тоа ќе ги легитимира европските
политички институции. На овој начин интеграцијата ќе може да се
интензивира без притоа националните држави да се почувствуваат
загрозени. Единствен компактен сет на емоции, чувства и вредности
кој може да го постигне овој ефект е христијанскиот космополитизам,
демонстриран преку „органската теорија која претпоставува
хармонија меѓу поединецот и општеството со позитивен став кон
политичката организација како неопходност за надополнување на
човековата природа.“541

***
Во претходните поглавја беше истражена и анализирана
идејата за Европа во која, од својот почеток во средниот век па
сè до формирањето на европските заедници, носечки мотив на
обединувањето претставува христијанството. Европското единство од
http://www.jstor.org/stable/1948223 Lewis, Ewart “Organic Tendencies in Medieval
Political Thought” The American Political Science Review, Vol. 32, No. 5 (Oct., 1938),
стр. 876
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идеал на Christianitas што беше и претходно демонстрирано.
Христијанската држава претставува не само модел на подоцнежните
теории за интеграција, туку и креатор на Европа како политичка
целина, преку традицијата и социо-културните карактеристики. Се
разбира предлогот не претпоставува создавање на теолошка држава
и напуштање на современите граѓански придобивки, туку напротив
нивно поттикнување бидејќи тие почиваат на христијанската етика.
Со нивна колективна идентификација како европска христијанска
традиција ќе се поттикне зацврстување на свеста за единство,
бидејќи идентитетот е наратив кој доколку не се демонстрира може
да биде заменет или злоупотребен, како при создавањето на нацијата.
Христијанството, без разлика дали станува збор за латентна или
експлицитна форма на појавност, преку корпусот на традиционални
супранационални вредности претставува чувар на колективната
мемориска матрица и креатор на европскиот идентитет, неопходен за
процесот на европски интеграции.
Заедничка карактеристика на идеите за Европа, без разлика на
нивната хронолошка матрица е зголемување на нивниот интензитет
во време на криза, каде преку повикот за единство, креирано околу
христијанските вредности се бара решение за предизвиците. Во
современиот европски контекст, како последица на институционална
нестабилност, безбедносни закани, економски тензии или можеби се
заедно, повторно се забележува тренд кој го актуелизира прашањето
за христијанските вредности како фундамент за европското единство
и нивно промовирање во насока на зацврстување на меѓусебната
доверба.
Вејлер (Joseph Weiler) во неговата Un’Europa Cristiana
смета дека одржливоста на европската интеграција е „зависна од
промоција на политичкиот карактер на европската унија кој може
да биде постигнат преку создавање колективен европски политички
идентитет врз база на религиозниот идентитет.“542 Според Бекеманс
(Léonce Bekemans) „заедничкото наследство на Европа, хуманизмот
и демократскиот дијалог своите корени ги влечат од христијанските
вредности.“ 543 Деланти преку анализа на повеќе автори како
Weiler, Joseph цитат од http://srv1.es.rub.de/main/versteegen/europe Ratio Juris. Vol.
18 No. 2 June 2005, стр.202
543
http://www.europ-forum.org/dateien/alt/Bekemans.engl..pdf Bekemans, Léonce „The
Christian Identity in the Pluralistic Europe“
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социјални вредности имаат значајна улога во создавањето на ЕУ, ја
потврдува поврзаноста помеѓу кризата во ЕУ и зголемениот интерес
за промоција на христијанската традиција.“544 Ова ја потврдува
и претпоставката за континуирано присуство на христијанската
традиција во европската свест, која е секогаш со зголемен интензитет
во време на нестабилност и како појава која очигледно и во современа
Европа не претставува само историски анахронизам.
Во претходните анализи беше споменато дека клучен фактор
на државотворноста е обезбедување на стабилност и перспектива
на политичкиот ентитет, преку конструкција на идентитет кој се
базира на доминантната култура во општеството. Според Остергард
(Uffe Østergaard), во основата на европската култура има четири
индикатори: „францускиот републикански идеал, британската индустриска револуција и германската идеја за колективен идентитет, чиј
фундамент е христијанството како четврт и најважен индикатор,“545
што само ја потврдува потребата од референцирање и поддршка
на христијанството, како манифестација на европското единство.
Европските општества „се толку заситени од христијанството, што
за нив е невозможно да се дистанцираат од нивното христијанско
минато.“546
Во своите проекции за иднината на Европа, Зиелонка (Jan
Zielonka) претпоставува два можни правци на развој, неовестфалијанска
супер држава и неосредновековна империја. На првиот модел му дава
мали изгледи за реализација со слични аргументи како во претходниот
текст, вклучувајќи го отпорот на државите членки, недефинирани
надлежности или сложени процеси на одлучување. Во вториот модел
терминот империја, кој нема никаква сличност со колонијалните
империи на Европа од деветнаесеттиот век, го дефинира според
средновековниот модел како „полицентричен ентитет [заедница или
прото-држава] кој не ја контролира туку пенетрира во околината, со
повеќестепен управен систем на концентрични кругови, еластични
граници и ненаметлива проекција на екстерна моќ.“547
Delanty, Gerard „The Cosmopolitan Imagination“Cambridge:Cambridge University
Press, 2009, стр. 167
545
Dosenrode, Søren „Approaching the European Federation?“ Burlington:Ashgate, 2007,
стр.
546
Toynbee, Arnold, 1972, стр. 58
547
Zielonka, Jan „Europe as Empire:The Nature of the Enlarged European Union“Oxford:
Oxford University Press, 2006 стр. 1-20
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- Владимир Божиновски Доколку Европските интеграции се насочат според
проекциите на Зиелонка како рационално решение погодно за
реализација и единствен модел кој предвидува децентрализација како
развојна компонента и со кој ќе се избегнат тензиите и ќе се надминат
опструкциите, потребна е идентитетска рамка која ќе го обединува
овој ентитет. Како и во оригинерната средновековна заедница, само
кај христијанската традиција постојат органски тенденции доволно
силни да креираат европско единство и да спречат парцијализација
на европската структура.
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