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1. UVOD 
 

 
Raziskava o smislu in pomenu pojma Evropa je vsekakor naloga, ki zahteva zmožnost 
ujetja besede in smisla, v katerem se je ta pojem uporabljal in identificiral v preteklosti, 
kar zahteva od raziskovalca določeno poistovetenje s preteklim časom, okoljem in 
prostorom uporabe. Ta relativni premik miselnosti po premici časa, z namenom iskanja 
vrednosti in smisla pojma Evropa, bi lahko poimenovali  kombinacija zgodovinske 
semantike in zgodovine misli.  
Razlog iskanja odgovora na vse bolj kompleksna poglabljanja in razvoj tipov integracij na 
evropskih tleh: od podpisov temeljnih sporazumov, ki predstavljajo dejanski začetek 
evropske integracije (torej od s Pariško pogodbo ustanovljene Evropske skupnosti za 
premog in jeklo v letu 1951, z Rimsko pogodbo ustanovljene Evropske gospodarske 
skupnosti (EGS) v letu 1957 in Evratom Treaty v letu 1958, ki je v letu 1967 privedlo do 
združitve ministrskih svetov EGS, Evropske skupnosti za premog in jeklo in EURATOM-
a v Evropsko skupnost, ki je leto kasneje znotraj Evropske skupnosti odpravila notranje 
carine in poenotila zunanje carine), pa vse do končnega cilja monetarne in politično- 
ekonomske unije kot najbolj zahtevnega tipa integracije. Vse to, kar se danes dogaja v  
hitrem tempu zadnjih petdeset let, dejansko ne predstavlja nič več kot zadnja dva odstotka 
v evoluciji pojma Evropa, pod predpostavko, da srečamo ta pojem in idejo že v antični 
Grčiji cca.500 let pr. n. št. S tega stališča se nam zdi to samo zaključek maratona, in če 
ostanemo pri istem relativnem odnosu, je vse dogajanje zadnjega pol stoletja ekvivalent 
zadnjih osemsto metrov maratonskega teka. Iz tega gledišča se mi zdi torej skrajno  
samoumevno osvetliti evolucijo misli in toka dogodkov preteklih osemindevetdesetih 
odstotkov razvoja pojma Evrope in poizkusiti  poiskati bistvo in razvoj. 
Pogled v prihodnost na drugi strani zahteva konstruktiven skepticizem v smislu iskanja 
roka uporabnosti tega nastajajočega projekta Evropske unije. V tem  pogledu se lahko 
sedanji glavni akterji pri kreaciji tega projekta človeštva veliko naučijo od Slovencev, ki 
imamo za nami že en preizkus federacijskega sobivanja in tudi slabo izkušnjo po razpadu. 
Najbolj grobo bi lahko poiskali, po mojem mišljenju, dva razloga za končni neuspeh.  
Prvi tak razlog bi bil ravno nezmožnost vpeljave motivacijskega mehanizma po Adamu 
Smithu. S tem mislim na vsemogočno nevidno roko, ki pooseblja v ekonomskem smislu 
lasten interes vsakega hommo economicusa posebej, ki v končni točki pripelje ravnotežje 
v optimalno možno, če le vsak individuum posebej teži k zadovoljitvi lastnih potreb. Za  
izmenjavo in pretočnost v iskanju optimalne točke zadovoljenosti pa je potreben prostor, 
ki učinkovito poskrbi za proces menjave kot tak, trg.  
Druga  bistvena stvar, ki je nekako že v začetku obsodila celoten projekt federacije na 
propad, je vsekakor skupni imenovalec vseh sodelujočih. Če pogledamo v luči bližnje 
preteklosti krvave vojne na Balkanu vidimo, da je to delitev, ki temelji na čisti 
elementarni, celo malo trivialni delitvi Evrope glede na religiozno pripadnost. Še več, 
tektonska prelomnica religijske pripadnosti poteka ravno čez polovico bivše federacije, 
kar je po mojem mnenju že v izhodiščni točki narekovalo prej na neko dvo ali 
trosistemsko obliko federativnosti, ki bi verjetno z manj frikcije delovala dlje, kot pa ta, ki 
je bila in katere krvavega epiloga priča smo bili. 
Zatorej, če bi že globalno morali iskati predpogoje za uspeh kakršnekoli oblike 
povezovanj na ravni Evropske unije, nas naša izkušnja uči, da bi le-ta morala vsebovati 
kot predpogoj za svojo dolgoročno eksistenco nekaj skupnih fundamentalnih imenovalcev, 
ki bodo v času kriz odigrali najpomembnejšo vlogo v reševanju problemov. 
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Če potemtakem pogledamo na nastanek Evropske unije v tej luči in predpostavimo 
verjetnost negativnih dogodkov, s čimer bo na preizkušnjo prišla ideja nastanka Evrope, se 
mi zdi elementarno pomembno poiskati tisto vezno tkivo, ki nas povezuje, s čimer se 
identificiramo. Nenazadnje je potrebno ugotoviti, kaj je naš najmočnejši člen v verigi, in v 
duhu bodoče širitve, kaj bo naš najšibkejši člen. Tako je treba vsaj poskušati odgovoriti na 
vprašanja, ali ima sploh moderna Evropa dovolj skupnih vrednot, kulture in zgodovine. 
Ali bo ta skupni imenovalec zdržal preizkušnjo časa ali se bo vdal pod, recimo, 
pretenzijami določenih nacionalno in ekonomsko nadmočnih držav? Ali se bo mogoče 
zaradi trenutne prevlade desnice na političnem poligonu Evrope in bega proletariata - kot 
a priori domene levih političnih opcij - na desno začela doba ksenofobičnega zaprtja mej 
Evropske unije? Ali je sploh v začetni fazi delavski razred prešel iz leve v desno politično 
opcijo zaradi eksistencialnega strahu pred izgubo lastnih delovnih mest in/ali zaradi 
migracijskih tokov iz nerazvitih delov sveta, predvsem celin Azije in Afrike? Ali se bo na 
tej eksistenčno fundamentalni točki delavski razred zatekel k iskanju tistega, kar evropsko 
celino povezuje, in se začel definirati kot antiteza vsemu ostalemu? Ali, če večino 
strukture prebivalstva Evrope in s tem večino volivnega telesa Evrope predstavlja delavski 
razred in če se ta začne definirati s sovraštvom do vsega neevropskega, ne bo tudi Evropa 
kot pojem, čez zbir svojih prebivalcev, začela definirati kot utrdba, katere osnova bo 
definirana z antitezo drugačnosti do drugih in nečesa najbolj elementarno skupnega vsem 
prebivalcem Evrope? Če bo odgovor v prihodnosti potrdil predstavljen dvom, se lahko 
vprašamo, kaj bo oziroma kaj je bilo to, kar je osnovni fundament evropske celine, ki se 
bo v času kriz  zoperstavil vsem drugim.  
Na poti v iskanju bistva in evolucije pojma Evrope sem tako naletel na tri zelo močne 
glavne elemente, ki so se skozi zgodovino poskušali identificirati s pojmom Evropa. 
 
1. Identifikacija pojma Evropa s pojmom svobode. To je bilo v času antične Grčije 

(približno 5. st. pr. n. št.), še najpomembnejši člen v tem času pa razvoj polisa Atene in 
tipa demokracije. 

 
Če bi poskušali povzeti obdobje od identifikacije pojma Evropa s pojmom svobode v času 
antične Grčije pa vse tja do identifikacije pojma Evropa s krščanstvom (kar predstavlja 
približno obdobje dveh tisoč let), bi v smislu definicije pojma Evrope, ki se vedno definira 
tako, da se antidefinira do vsega ostalega, lahko našteli določena razmerja/antirazmerja 
Evrope in neevrope. Takšni odnosi so bili: Grki proti barbarom, Rimljani proti barbarom, 
kristjani proti nevernikom, poganom in židom ter kristjani proti Saracenom (Mastnak, 
1998, str. 52). 
 
2. Identifikacija pojma Evropa s krščanstvom - to je bilo najbolj izrazito v 15. st. 
3. Identifikacija pojma Evropa s civilizacijo - to je bilo najbolj izrazito v 18. st.  
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2. EVROPA IN ANTIKA 

 
 

Izvor besede Evropa kot imena celine je praktično neznan, saj najdemo zapiske od časa 
Herodota, ki je deloval v obdobju 5. st. pr. n. št. Herodot se je spraševal, zakaj je svet 
razdeljen na tri dele in zakaj so ti trije deli sveta (Azija, Afrika, Evropa) poimenovani z 
imeni ženskega spola. Tudi za Egipčane obstajajo dokazi o takem videnju sveta v tistem 
obdobju, toda brez poimenovanj celin in meja kot pri Herodotu (Boer, 1995, str. 14). 
 

 
2.1 MITOLOGIJA IN ETIMOLOGIJA 

 
V antični Grčiji je bil pojem Evropa povezan z mitom, saj je bila Evropa hči tirskega 
kralja Agenorja, ki je prebival na področju starodavne Fenicije (Hay, 1995, str. 23). 
Najmočnejši bog Zevs se je zaljubil vanjo ter se je z namenom, da jo osvoji, spremenil v 
veličastnega bika in se nato v takšni obliki prikazal na obali, kjer so se Evropa in njene 
prijateljice igrale. Evropo je bik očaral. Zevs, v preobleki bika, se je nato pognal v morje, 
noseč na hrbtu svoj želeni tovor, in je odplaval zahodno proti Kreti. Na Kreti je spet 
prevzel človeško obliko in v nadaljevanju imel z Evropo tri sinove. Ta ugrabitev Evrope je 
bila dokaj pogosta tema v literaturi in slikarstvu v obdobju klasike (Boer, 1995, str. 15). 
 
Slika 1: Evropa in bik; Derby 1760-5 
 

 
Vir: Hay, 1995, str. 68. 
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2.2 GEOGRAFSKA LOKACIJA 

 
Po pisanju Herodota je Mediteran ločil Evropo in Afriko. Na vzhodu sta reka Don in 
Azovsko morje predstavljala mejo med Evropo in Azijo, na zahodu pa stebri Herkula, 
Gibraltarska vrata, predstavljajo začetek velikega oceana, ki naj bi predvidoma zajemal 
vse okoli takratnega sveta (Boer, 1995, str. 15). 

 
Slika 2: Noetova karta, Izidor - Kodeks 236, Saint Gall Monastic Library, Switzerland 
(Tenth century) 
 

Legenda: Ecce.. = tako so si sinovi Noeta razdelili svet po potopu 
Tanai.Fluv. = reka Don 
Nilus Fluv. = reka Nil 
Meotides Paludes = Azovsko morje 
 
 
Vir:  Boer, 1995, str. 24. 
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2.3 GRKI IN PERZIJCI 
 
Neposredna meja med tema dvema velikima ljudstvoma, Grki in Perzijci, je bila 
odgovorna za dodajanje čustvenega naboja besedi Evropa, ki je označevala zahodno 
celino sveta. Sprva so Grki kolonizirali pokrajine na vzhodu, zato sta obe ljudstvi imeli 
skupno mejo in na stičiščih velike trgovske točke, kjer je potekalo intenzivno trgovanje. 
Ta stik med ljudstvoma pa je pokazal na velike razlike med njima, med Heleni in 
neheleni. Že jezik, ki so ga govorili Perzijci, je Grkom zvenel kot skrajno nenavaden, 
lahko bi celo rekli primitiven. Če so morali Grki govoriti o Perzijcih, so jih poimenovali 
kar po zvokih, ki so jih večinoma le-ti uporabljali v medsebojni komunikaciji in so jih 
Grki nekako opisali kot ''bar-bar'', iz česar tudi sledi poimenovanje barbari. Ta pejorativen 
prizvok se je še bolj poudaril z začetkom perzijske ekspanzije na zahod, kar je pripeljalo 
do grško-perzijske vojne.  
Tako so grški avtorji iz 5. st. pr. n. št. začeli dodajati pomen geografskima pojmoma 
Evrope in Azije, ki je temeljil na razlikah med njima, in sicer ne samo razlik v jeziku, 
navadah in mentaliteti, temveč tudi v zelo pomembnih razlikah političnih sistemov 
vladavine (Boer, 1995, str. 15). 
 
Slika 3: Zlata doba klasične Grčije v obdobju 500-323 l. pr. n. št.  
 

 
 
 
Vir: National geographic, Marec 2002, str. 107. 
 
 
Hipokrat - utemeljitelj grškega zdravilstva in zdravniške šole na Kosu, ki mu še danes 
pripisujemo veljavna načela o moralnem liku zdravnika – je postavil približno leta 400 pr. 
n. št. zanimivo tezo, ki išče razlago korelacije med tipom podnebja in tipom obnašanja 
človeka. Ugotovil je, da so prebivalci Azije nesrčni, zaradi nizke razlike v temperaturah 
med sezonami. Temperatura malo niha skozi vse leto. Iz tega sledi določena pasivnost 
duha Azijcev, iz česar je izpeljal sklep, da je to razlog, zakaj ostajajo vladani in zasužnjeni 
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ter odprti za despotski tip vladavine, kar pomeni negacijo svobode. Po drugi strani so 
zaradi teh podnebnih pogojev bolj razumni in vešči. Prebivalci celine Evrope pa, zaradi 
veliki oscilacij temperature na celini glede na letni čas polni srčnosti, vendar jim 
primanjkuje razuma in veščin. Kot najpomembneje pa ostajajo svobodni, vendar 
nedržavotvorni in nezmožni vladanja drugim.  
Od te točke naprej je to Hipokratovo teorijo prevzel in nadgradil Aristotel, ki je k temu 
dodal, da zaradi perfektnega geopolitičnega položaja Grčije le-ta zaobsega pozitivne 
značilnosti prebivalcev obeh celin, saj se Grčija nahaja ravno vmes. Zato so torej Grki 
svobodni, imajo najboljše politične institucije in so predvsem sposobni vladati. V tem 
obdobju je polis kot mestna država predstavljal simbol grške svobode in na drugi strani 
Perzija kot eklatanten primer despotizma in tiranije, kot načina vladanja na območju Azije 
nesvobodo. Tako je prišlo do prve zelo pomembne identifikacije grške svobode s pojmom 
Evropa ter perzijskega despotizma in nesvobode s pojmom barbarske Azije. 
 

 
2.4 POLIS, POLITIKA, EKONOMIJA 

 
Polis je predstavljal starogrško mestno državo, ki je bila prva oblika demokratične 
ureditve v razmerah sužnjelastniškega tipa družbene ureditve. Svoj vrhunec je dosegel v 
času 5. st. pr. n. št. Razvoj polisa je potekal od osnovnega nomadskega življenja Grkov 
čez razne načine združevanja v obliko polisa. Osnovo polisa je v materialnem smislu 
predstavljalo delo sužnjev na posestvu svobodnega Grka, kjer so tujci skupaj s sužnji 
dosegali nekako petdeset odstotni delež prebivalstva (Norčič, 1990, str. 20). 
Atenska demokracija je bila neverjeten dosežek, sploh če pomislimo na obdobje, v 
katerem se je ta proces v antični Grčiji dogajal. Kar je osupljivo pri vsem tem, je to, da so 
prebivalci državice, ki je zaobsegala Atene in Atiko, pred 2500 leti ustvarili tako družbeno 
ureditev, katere dvestoletni razcvet je pomenil takšno vizijo in dosežek, ki je od takrat pa 
do sedaj vir raziskav in podrobnega proučevanja (Thorley, 1998, str. 7). 
Če vzamemo za zgled Mezopotamijo in Egipt, so se namreč te visoke kulture tistega 
obdobja razvijale pod močnim vplivom monarhov, čeprav je bil razvoj kulture v vzponu, 
so proporcionalno s tem vladarji vedno bolj širili svojo lastno moč absolutizma in od tu 
navzven moč svoje lastne države. Ravno zaradi te relativne primerjave kultur tistega časa, 
je še toliko bolj nenavaden starogrški koncept k iskanju kar največje samostojnosti 
individuuma, ali drugače, poskušali so zasnovati  pojem enakosti. V 'družbeno pogodbo' 
so poskušali pritegniti skupnost, tako da so se v naslednjem koraku začeli zavedati lastne 
odgovornosti meščana do skupnosti, v kateri je le-ta bival. Kot taki so uvedli neverjetno 
radikalno spremembo. Kar je bilo pri drugih v procesu odločanja vodeno absolutno od 
zgoraj, je pri Grkih postalo stvar spoznanja, razuma in sposobnosti argumentacije. Za 
pomoč temu procesu so nato razvili tudi institucije. Da pa ne bi prišlo do brezvladja, je 
bilo treba postaviti določena pravila igre, merila, red. Če sedaj pogledamo na ta 
kompleksen proces, ki so ga dejansko izumili in razvili Grki, predvsem Klejsten in 
Klejstenove reforme, nam potemtakem sploh ni treba dvomiti, da je bil postavljen temeljni 
kamen za kulturo, ki bo imela največji mejni doprinos k znanosti na vseh področjih v 
celotni zgodovini človeštva. Začela sta se razvijati grška filozofija in politično 
razmišljanje. Ko so bile postavljene določene družbene norme, merila in zakonitosti, po 
katerih so se meščani morali ravnati, so dejansko vsi postali pareto učinkoviti, ali pa vsaj 
vsi, ki niso bili ne sužnji in ne pripadniki kakšnega drugega sankcioniranega sloja 
prebivalstva polisa, kot npr. ženske, saj so tako vsi udeleženci bili vsaj na isti stopnji 
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zadovoljenosti, medtem ko je skupnost, katere člani so bili, dosegla višjo stopnjo 
zadovoljenosti. 
Tak tip vladavine je potreboval birokracijo, torej, bilo je potrebno veliko uradnikov. Atene 
niso poznale stalne državne službe, temveč so uporabljale načelo letnih imenovanj iz vrst 
državljanov. Skoraj vsako leto je bilo imenovanih okoli šest tisoč novih državnih  
uradnikov. Zanimivo je bilo, da ni mogel biti nihče od uradnikov več kot enkrat v 
življenju na istem uradniškem položaju, vendar pa je lahko v naslednjem letu služboval na 
drugih uradniških prostorih. 
Glavne poteze atenske državne ekonomije so narekovale dodelitev raznih pooblastil z 
vidika finančnih zadev različnim telesom demokratičnega sistema. Državni dohodek so 
večinoma črpali iz lastniške posesti, še posebej pa iz rudnikov srebra in iz dvoodstotnega 
davka na vse blago, ki je šlo čez pristanišče Pirej, nekaj dohodka pa je prišlo v državno 
blagajno iz sodnih pristojbin in glob. Davka na dohodek niso poznali, pa četudi je znano, 
da so tuji prebivalci in prostitutke plačevali nekakšno glavarino. Glavna področja državne 
porabe so bila, razen ladjevja, naslednja: obramba ter plačilo vojakom, organiziranje 
verskih praznikov in vzdrževanje templjev, gradnja zgradb in javna dela ter plačila 
državnim uradnikom in porotnikom na sodiščih. Glavna postavka državne porabe so bili 
torej vojaški stroški. Organizacija atenske ekonomije je imela še eno posebnost, in sicer 
sistem, ki so mu rekli liturgija. Pomen te besede je javno delo. Pod liturgijo se je 
razumelo, da je od premožnih državljanov pričakovati, da bodo eno leto na lastne stroške 
opravljali določene državne naloge. Liturgije so zajemale dve vrsti odgovornosti, in sicer 
prispevek k organizaciji in stroškom vodenja številnih državnih verskih slovesnosti in 
dramskih festivalov. Drugi tak tip odgovornosti se je imenoval triearhija, kjer je moral biti 
triearh dejansko poveljnik ladje troveslače oz. triere in jo leto dni vzdrževati, država pa je 
plačala za gradnjo plovila. Kljub izdatkom je premožnejši sloj opravljal institut liturgije in 
znano je, da so med seboj celo tekmovali, kdo se bo izkazal za bolj radodarnega (Thorley, 
1998, str. 66). 
Razvoj grške demokracije polisa je zahteval tudi moment evolucije, saj so bili sprva za 
vladanje pristojni samo člani atenskega plemstva, ki jih je za dobo enega leta izvolil 
ljudski zbor, šele v 5. st. pr. n. št. je bilo s predstavništvom vseh atiških mest, v katerem 
organu je bilo petsto predstavnikov, sodelovanje pri volitvah dovoljeno tudi drugim 
slojem. Tu moramo spet opozoriti na ta korigiran koncept pravičnosti, saj sužnji in ženske 
niso imeli volilne pravice v polisu. Navkljub tej neljubi asimetriji pravičnosti je ta organ 
demokracije petstotih pod vodstvom, ki so ga zamenjali vsak dan, demokratično odločal o 
vseh javnih zadevah polisa. Tako je grško-atenska demokracija postavila največji 
pratemeljni kamen modernim družbenim oblikam, saj so prebivalci polisa volili iz svojih 
vrst tiste prebivalce polisa, ki so nato vladali celotnemu polisu. Začeli sta se razvijati obrt 
in trgovina, ki sta postali ključni za kritičen razvoj filozofske misli tako Platona kot tudi 
Aristotela. 
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2.4.1 PLATON 
 

Platon, filozof, 427 - 347 pr. n. št., je bil učenec Sokrata. V politiko se je vključil s svojim 
zavzemanjem za etiko in filozofijo na državniškem področju in se boril proti 
propadajočemu meščanstvu. Poskušal je poiskati idealen družbeni red, kjer je iskal 
optimalno sobivanje vseh slojev, pri čemer je zanikal idejo preintenzivnega lastnega 
interesa, poskušal definirati bolj socialno kohezijo sobivanja prebivalcev polisa. Določil  
je tri sloje prebivalstva, in sicer razred vladarjev, ki jim je Platon namenil še posebej 
drugačen način sobivanja, v katerem jih je poskušal popolnoma razbremeniti slabosti 
lastnega interesa, saj je pravil, da bi šele takrat lahko delovali optimalno za dosego 
skupnega dobrega; razred vojščakov in razred delavcev. V tej razredni delitvi lahko 
iščemo analogijo kasneje v srednjem veku, kjer imamo razrede duhovnikov, vojščakov in 
kmetov.  
Kar se tiče ekonomije, pa je Platon razvil negativen odnos do trgovine, ki jo je štel kot 
nujno zlo. Posebno odklonilno stališče je zavzel do posojilnega kapitala in oderuških 
obresti. Trdil je, da bi mnoge težave, ki jih prinašata posojanje denarja in trgovina, 
izginile, če bi bil denar samo manjvreden drobiž in ne zlato in srebro (Norčič, 1990, str. 
21).  
 

2.4.2 ARISOTEL 
 
Aristotel, filozof, 384-322 pr. n. št., je bil učenec in nato tudi kritik Platona. Od leta 342 
pr. n. št. je deloval kot osebni učitelj Aleksandra Velikega. Kot kritik Platona je branil 
zasebno lastnino, ker je uvidel, da je za dosego optimuma potrebna določena stopnja 
osebne stimulacije, ki deluje kot nekakšno gonilo razvoja individuuma in čez njega kot 
sklopa individuumov celotne družbe. 
''Njegove ekonomske misli lahko razvrstimo v tri dele: splošne poglede, ideje o uporabni 
in menjalni vrednosti in teoriji denarja. V prvem delu poda svojo razdelitev ekonomskega 
udejstvovanja na dva dela, in sicer na ekonomiko in hrematistiko. Pod ekonomiko razume 
pravo ekonomsko vedo o gospodarstvu na posestvu lastnika sužnjev, ki je organizirano 
naturalno. Cilj ekonomike je zadovoljevanje človeških potreb, zato se mu zdi naravna. 
Pod hrematistiko pa razume umetnost pridobivanja premoženja, ki gre prek naravnih meja 
zadovoljevanja potreb, in sicer v akumulacijo denarja'' (Norčič, 1990, str. 22). 
Na tej stopnji bi dejansko lahko postavili tezo, da Platon nekako postavlja začetek ali pa 
osnovo za socialistično ekonomsko misel, katere zametki se pojavijo še v starem in 
srednjem veku, do jasne definicije socialistične ideje pa pridemo v času razvoja 
kapitalizma, kjer pride s tem do izraza nezadovoljstva s socialnimi pogoji, v katerih živijo 
pripadniki družb, in nezadovoljstva s samo družbeno stratifikacijo. Na drugi strani pa 
lahko vidimo v Aristotelu, še bolj natančno v ekonomiki, zagovornika druge strani razvoja 
ekonomske misli, ki daje absolutno prednost na področju ekonomije lastnemu interesu ali 
mogoče še korak naprej, egoizmu. Tak tip ekonomije je poimenovan klasična politična 
ekonomija, katere tipična predstavnika sta bila nedvomno Adam Smith in David Ricardo. 
Tu moramo pripomniti, da ta klasična politična ekonomija ni nastala kot ločen pojav od 
vseh drugih ekonomskih misli, torej je imela povezave s prejšnjimi ekonomskimi idejami 
in šolami (Norčič, 1990, str. 47). 
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3. EVROPA IN BIBLIJA 
 
 
Izraza Evropa ni bilo zaslediti v Bibliji, toda kljub temu dejstvu je Evropa postala 
kristjanski način mišljenja ( Boer, 1993, str. 19). 
Grški način tripartitne delitve sveta je najti tako v Bibliji kot v Genezi. Tako lahko 
vidimo, da je bila krščansko-judovska topografija sposobna prilagoditi tri celine poganske 
antike tridelni delitvi sveta med Noetove sinove. 
V prvi knjigi Geneze je napisano, da je Noe imel tri sinove. To so bili Sem, Kam in Jafet. 
Oni in njihovi potomci so po velikem potopu naselili celo takrat znano površino zemlje. 
Biblija nam da popoln seznam njihovih otrok, vnukov in nadaljnjih potomcev, ki so 
naselili zemljo, ki je bila do tistega trenutka po poplavi nenaseljena (Boer, 1993, str. 19). 
 
 
Slika 4: Noe in njegovi trije sinovi 

 
Vir: Hay, 1995, str. 111. 
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3.1 JOŽEF FLAVIJ 

 
Jožef  Flavij je bil eden prvih, ki mu je uspelo z uporabo grških terminov standardizirati 
način mišljenja, da je bilo Noetovo nasledstvo tisto, ki se je razširilo čez cel svet. Njegova 
razprava o poseljevanju zemlje je zagledala luč sveta v delu Judovska starožitnost iz leta 
93 n. št. Tu je  predstavil širjenje Noetovih sinov in njihov otrok po treh celinah. 
Jafet je imel sedem sinov, ki so se naselili na področju današnjega geografskega področja 
Evrope, in ker tam pred njimi ni bilo nobenega prebivalca, so dali narodom svoja lastna 
imena. 
Kamovi otroci so naselili dežele na današnji celini Afrike. 
Semovi potomci, ki jih je bilo pet, so naselili Azijo, od Evfrata pa vse tja do Indijskega 
oceana. 
Tu je potrebno opozoriti, da ni čisto popolnega, preprostega enačenja celin s tremi 
Noetovi sinovi, temveč so to dokaj grobe ocene, pa vendar za tisti čas dokaj natančne.  
 

 
3.2 CERKVENI OČETJE  

                 
Prvi zelo vpliven teolog in filozof je bil nedvomno sv. Hieronim, čigar latinska verzija 
Biblije je postala največje literarno delo porimskega sveta. Pisal in dodajal je tudi mnoge 
komentarje k raznim poglavjem Biblije. Njegovi dodatki povzemajo poglede prejšnjih 
piscev, saj pravi, da Jafet označuje širitev (poganov) ter da je Sem začetnik Judov, čigar 
nasledniki so poselili Azijo. Sinovi Kama so se naselili na afriški celini. 
Nov prispevek sv. Hieronima pa je bila razlaga o širitvi Jafeta in njegovega bivanja v 
šotorih Sema. To je razložil tako, da so sedaj kristjani tisti, ki imajo monopol nad 
poznavanjem svetih spisov in izobrazbo, potem ko je prenehal obstajati prejšnji monopol 
Judov (Hay, 1995, str. 33).  
Drug tak pomemben in vpliven cerkveni oče, sv. Avguštin (354-430), je raziskal še naprej  
pomen in prerokbo, ki sledi iz imen sinov Noeta. Poskušal je razložiti skrite pomene te 
Noetove zgodbe. Po sv. Avguštinu je bil Noet obdarjen s prerokbo in je preklel naslednike 
svojega sinu Kama, čigar ime nosi pomen besede ''vroče''; kot nekaj, kar bi pomenilo 
slabo; iz česar potem sledi napoved bodočega krivoverstva. Sv. Avguštin je stvar še razvil 
in storjen je bil naslednji korak k uveljavljenju grozljive tradicije, s katero so kristjani v 
poznejših stoletjih včasih opravičevali izključujoč odnos do afriških črncev. Ime 
Noetovega najstarejšega sina, Sem, pomeni ''imenovani'' in vsebuje prerokbo, da bodo 
nasledniki Sema (Judje), med katerimi se bo rodil Jezus Kristus. V šotorih Sema, kar bi po 
sv. Avguštinu pomenilo v cerkvah, se bodo razširili potomci Jafeta, kar potemtakem 
pomeni, da ime Jafet nosi pomen razširitve. 
Sv. Avguštin tudi sprejme tripartitno delitev sveta, vendar jo dopolni s svojim opazkom, 
da Azija zavzema celo polovico sveta po njeni geografski velikosti, medtem ko Afrika in 
Evropa skupaj dosegata velikost preostale polovice (Boer, 1995, str. 21). 
 

 
3.3 SINOVI NOETA IN GEOGRAFSKA LOKACIJA  

 
Najstarejši in tudi najbopolnejši zemljevid je tisti, ki ga je zaslediti v zapiskih Izidorja 
Seviljskega (602-632). Izidor Seviljski je bil znan kot še zadnji veliki šolar klasične 
antike. Izročila pozne antike je zbral skupaj v delu Etimologija, v katerem je podal zelo 
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podroben opis tripartitnega sveta, ki pa je bil zelo podoben tistemu sv. Avguština izpred 
dvesto let. Azija zavzema polovico sveta, Afrika in Evropa skupaj pa ostalo polovico. 
Edina resnična novost v obravnavi Izidorja Seviljskega v zvezi z razdelitvijo sveta glede 
na potomce Noetovih sinov je ta, da poskuša razložiti pomen imen Jafeta in Kama. Za 
Kama pravi, da ta napoveduje bodočnost, kajti njegovi potomci so na tisti celini, ki je 
bližje soncu, Afriki. Le-ta je zato bolj vroč kot ostali deli takrat znane zemlje. Za Jafeta pa 
pravi, da nosi pomen razširitve tistih, ki verujejo, kar nas napeljuje na zmago Jafetovih 
sinov nad Semovimi sinovi (Hay, 1995, str. 34). 
Kar je najverjetneje najstarejši zemljevid iz poznega 7 st., ne prikazuje sveta, ki bi bil 
obkrožen z oceanom, temveč prikazuje kot pomembno novost nenaseljen del sveta na 
vzhodu, kjer sonce vzhaja in kjer po takratnih verovanjih leži raj (Boer, 1995, str. 25). 
 
Slika 5: Najstarejši znan zemljevid na svetu 

 
Vir: Boer, 1995, str. 25. 
 
Tako pridemo do tiste točke v razvoju pojma Evropa, v 7. st. n. št., kjer bo možno odnos 
do celin napolniti s ''čustvenim nabojem'', ki ni bil prisoten v času poganstva (Hay, 1995, 
str. 34). S tako preroško pomembnostjo imen sinov Noeta in biblijskim tekstom lahko 
predvidimo, da smo s tem korakom počasi postavili temeljni kamen za identifikacijo 
krščanstva s pojmom Evropa (Boer, 1995, str. 26). 
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4. EVROPA IN SREDNJI VEK 
 
 

4.1 KAREL VELIKI (OČE EVROPE)? 
 
V 7. st. n. št. se je začela razbijati enotnost takratnega področja Mediterana. Glavni razlog 
za tak potek dogodkov je velika arabska ekspanzija. Osvojeni so bili Perzija, Sirija in 
Palestina ter Damask, ki je postal center moči, iz katerega je bilo napadeno vzhodno 
rimsko cesarstvo. Osvojena sta bila tudi Egipt in celotna severna obala Afrike. Karel 
Martel, merovinški majordom, je z zmago pri Poitiersu leta 732 zaustavil invazijo 
Arabcev v Evropo. Z vzponom Karolingov (frankovsko vladarsko rodovino, katere 
začetnik je bil škof Arnulf iz Metza) se je center moči prenesel na sever Evrope. Pipin 
Mali je postal leta 751 kralj namesto družine Merovingov in je postal vladar celotnega 
Frankovskega imperija. Nato je sledila vladavina Karla Velikega (po njem se rodovina 
Karolingov tudi poimenuje), ki je v krvavih bojih v obdobju od leta 772 do leta 805 
podjarmil in pokristjanil Sase. Ta krvava vojna je trajala dobra tri desetletja, opravičevana 
pa je bila z izgovorom, da je treba pogane prisiliti h krstu, pa vendar ni bilo nič manj 
pomembno, da bi se Franki znebili sovražnika, ki jih nadleguje že stoletja. Karel Veliki je 
v tej vojni posegal po najbrutalnejših sredstvih, kot so masovne usmrtitve, kakršna je bila 
zloglasni pokol pri Verdunu s tisoči usmrčenih, prisilne migracije in pregnanstva, cerkveni 
nadzor in prevzgoja pa naj bi bilia še dodaten faktor ustrahovanja tam živečih. Vsa ta 
grozljiva tehnika je obrodila sadove, saj so po stoletju pripadanja frankovski državi Sasi v 
Karlu Velikemu prepoznali svojega odrešenika, ki jih je pripeljal h Kristusu. Toda kralj 
Karel Veliki je na papeževo pobudo kmalu po začetku vojne s Sasi že začel drug konflikt. 
Na papeževo pobudo je napadel langobardsko državo in osvojil ozemlje Italije vse do 
meja bizantinsko-rimskega cesarstva, tako si je priboril tudi Rim. Tudi sedaj ni miroval in 
obetal si je naslednji cilj, zavzetje Bavarske. Tako je leta 788 premagal bavarskega vodjo 
Tasila; s tem tudi Slovence. Komaj je bila osvojena Bavarska, se je že pripravljal na nov 
pohod, in sicer vojno z Avari, ki so živeli v Panoniji, na območju današnje Madžarske. 
Tudi oni so bili premagani, tako da se je karolinški imperij počasi razširil na vse njihove 
pokrajine, vse do Save, pa tudi severno jadransko obalo in Dalmacijo. Vojna sreča mu je 
obrnila hrbet v Španiji, kamor je odšel krotit muslimanske Mavre. 
Šele desetletja kasneje je Karlovemu sinu Ludviku uspelo prodreti vse do reke Ebro in 
ustanoviti tako imenovano ''špansko marko''. Karlovo cesarstvo se je tedaj razprostiralo 
skoraj po celotnem delu takratnega ozemlja zahodne in srednje celinske Evrope (Delo, SP; 
2002, str. 24). 
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Slika 6: Država Karla Velikega 
 

 
Vir: Delo; Sobotna priloga, februar 2002, str. 24. 
 
 
Karel Veliki se je zgledoval po antičnih in cerkvenih nazorih ter je krepil notranjo trdnost 
države. Pričel je tako s štirimi ali petimi legitimnimi zakonskimi zvezami, ki jih je podprl 
s pogodbami, ki so utišale uporno plemstvo in združile konkurenčne sorodstvene vezi. 
Krepitev je nadaljeval z gospodarskimi in socialnimi ukrepi, z vojaško reformo, z 
vzpostavitvijo pravne in sodne oblasti ter z urejanjem cerkve in uprave. Tako se je tudi 
Karel Veliki na božični dan leta 800 v Rimu papežu Leonu III. dal okronati za cesarja. Za 
Karla Velikega je bila obnova imperatorstva rimska ali krščanska, ne pa evropska. Zato 
lahko trdimo, da je bila ideja o Evropi še nedefinirana. Pojem Evropa je bil tako v tistem 
obdobju nič več kot izraz, ki je označeval ozemlje. Lahko rečemo, da je Evropa pojem, ki 
ji v tistem obdobju primanjkuje čustvenega naboja, na drugi strani pa bomo odkrili, da 
pojem krščanstvo nosi globok čustven pomen. 
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4.2 KRIŽARSKE VOJNE 
 

V iskanju razvoja pojma Evropa se je potrebno ustaviti na tem mestu v preteklosti in 
poskušati analizirati, kakšen je globlji pomen krščanskih vojn, v smislu ločnice med 
kristjani in njihovimi deželami ter med nekrščanskim svetom. 
V 10. st. je uspelo bizantinskemu vladarju pregnati muslimane nazaj na vzhod, vse do 
Tigrisa, toda ne za dolgo, saj je sledil preobrat v 11. st. z vpadom Seldžukov. Leta 1095 je 
zaprosil bizantinski vodja, vzhodno-rimski cesar, papeža za vojaško pomoč. Rezultat je bil 
prva križarska vojna. Papeža Urban II, s svojim znanim nagovorom na koncilu v 
Clermontu  je bil mejnik, ki je pozval k prvi križarski vojni, in je s tem nehote sprožil 
gibanje, ki je ušlo vsakršni razumni organizaciji in nadzoru. Lahko bi rekli, da je bil vdor 
Seldžukov v 11. st. največja kriza za kristjane, po prvem valu saracenskih vdorov. 
Seldžuški Turki, ki so bili v začetku zgolj najeti plačanci Arabcev, so sprva osvojili Egipt 
in se nato lotili osvajanj Male Azije. 
Na tej točki je potrebno opozoriti, da so ravno ti plačanci narekovali drugačen razvoj 
dogodkov, kot pa je bilo to značilno za prvi islamski imperij, saj so to bili ljudstvo 
tatarskega izvora, ki s sprejetjem islama niso prevzeli tistega občutka poslanstva, ki bi bilo 
osredotočeno na organizirano sistematično širjenje. Bili so pustolovci, ki so jim 
poveljevali pustolovci. 
Zapisovalci govora papeža Urbana II. so pokazali na pomembnost njegovih besed, ki so 
bile prežete z občutjem krščanstva. Pojavilo se je sprejemanje globalnega poslanstva 
krščanstva in sprejemanje grške cerkve kot dela skupnosti kristjanov. Tako lahko rečemo, 
da je turška grožnja vsilila krščanstvu zavest o skupnih elementih znotraj njegovih 
različnih sestavnih enot. Najboljši zapis govora Urbana II. poda Viljem iz Malmesburyja. 
Njegov opis nam pove, da je bilo tisto, kar je bilo najpomembnejše, širjenje zavesti o 
enotnosti znotraj krščanske družbe (Hay, 1995, str. 52). 
Obdobje pohoda križarjev z namenom zavzetja Jeruzalema bi lahko opisali kot neke vrste 
verske obsedenosti, ki je bila povezana s pričakovanjem konca sveta, saj, kar je bilo 
mišljeno kot vojaška akcija, postane neke vrste ljudsko gibanje, in ko so leta 1099 križarji 
zavzeli Jeruzalem, se jih je polotila že kar morilska sla. Kmalu za tem je prišlo do 
instrumentalizacije križarske ideje. Križarske vojske so bile preusmerjene v Španijo, kjer 
naj bi spotoma podprle rekonkvisto, ponovno osvojitev islamskih območij. Ideja 
križarskih vojn je militarizirala idejo božje poti in romanja ter z oblikovanjem viteških 
redov dotedaj relativno nenasilnem krščanskem meništvu dodala novo, vojaško različico 
(Delo, SP; 2002,  str. 25). 
Križarska vojna, torej sveta vojna na robovih krščanstva, je tako postala stalnica 
krščanskega delovanja od enajstega stoletja dalje. 
Lahko bi rekli, da je bila ravno križarska vojna tista, ki je uresničila idejo kristjanstva, saj 
tu ni več šlo samo za vero, kristjanstvo je postalo bojevita in gorečna skupnost, katere 
misel in volja sta se združili nasproti skupnemu sovražniku (Mastnak-spremna beseda; 
Hay, 1995, str 135). 
V zaključek tega poglavja v zgodovini iskanja evolucije pojma Evropa lahko zavzamemo 
stališče tistega, ki mora vladati. Ideja, ki se pojavlja v celotnem procesu zgodovine, je ta, 
da vladar doseže optimalno točko vladanja takrat, ko vladane uspe prepričati, da vsi zrejo 
v isto smer. Tako se posamezniki nimajo časa obračati proti tistemu, ki jim vlada, niti 
proti sebi enakemu. Iz tega sledi, da bi lahko označili idejo iskanja skupnega sovražnika 
za tisto idejo, ki združuje in reflektivno identificira posameznika in množico kot tvorbo 
posameznikov, čez točko skupnega imenovalca, v tem primeru tistega, ki je z nami, 
nasproti tistemu, ki je proti nam. Če je tako, potem bi lahko trdili, da imamo na dlani prvo 
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zahodno federacijo v času križarskih vojn, v kateri so sodelovale države, katerih skupni 
imenovalec je bila religiozna pripadnost eni religiji in negativna nastrojenost proti vsemu 
religiozno drugačnemu, tista, ki je bila temeljni kamen in vezno tkivo vseh udeležencev.  
Sledi korak aktualizacije. V sosledju dogodkov po 11. 9. 2001 se lahko vprašamo, ali se 
globalna delitev sveta na tiste, ki so z nami, in na tiste, ki so proti nam, ne nadaljuje po 
tektonski prelomnici religije. Če je odgovor pritrdilen, zakaj potemtakem evolucija 
človeške misli stagnira na isti točki že celo tisočletje, in kdaj nastopi tisti kritični trenutek 
v zgodovini človeštva,  ko bo zgodovina res postala učiteljica življenja.  
 

 
4.3 EKONOMSKA MISEL SREDNJEGA VEKA 

  
Vse od časa propada rimskega imperija, torej od leta 476, ki ni prinesel skoraj nič novega 
na teoretičnem področju ekonomije, pa do Kolumbovega odkritja Amerike so se 
izgrajevale srednjeveške institucije. Uveljavil se je drugačen družbeni red - fevdalizem 
(suženjstvo se je sicer odpravilo, toda pojavilo se je tlačanstvo), ki pa pomeni v primerjavi 
z antiko družbeno, politično in kulturno nazadovanje. Delitev prebivalstva po slojih je v 
srednjem veku  povzela in uresničila Platonovo idejo o treh družbenih razredih, in sicer v 
tem obdobju razred kmetov, vojščakov in duhovnikov. Filozofija obdobja je teološka. 
Najpomembnejši filozof obdobja je bil Tomaž Akvinski, ki je sestavil temelje 
srednjeveške krščanske filozofije – sholastike, ki nato definira nov pogled na svet v 
obdobju srednjega veka, in sicer teocentrizem (kjer je bil bog v središču sveta). Značilnost 
tega obdobja predstavljata Cerkev in rimski papež, ki imata izjemno vlogo v političnem 
življenju. Duhovščina je predstavljala najbolj izobražen sloj prebivalstva, zato je imela v 
izobraževanju in znanosti skoraj monopolen položaj, kar se je tudi pokazalo v končni fazi 
z vsemi negativnimi rezultati, ki jih monopol prinaša v ekonomskem smislu in analogno 
ekonomskemu vidiku na področju celotnega političnega, kulturnega in družbenega 
položaja nasploh. Cerkev, kot daleč najpomembnejša institucija v srednjem veku, je 
morala biti tista, ki je jasno in brez dvomov dala odgovor na vsa pomembna vprašanja o 
življenju, kar je vključevalo tudi ekonomske doktrine. 
Cerkev poskuša normativno urejati vsa področja, iz česar sledi, da se je srednjeveška 
praksa močno razlikovala od teorije. Tako je, recimo, treba samo biti pozoren na 
paradoksalno situacijo, kjer Cerkev na podlagi Aristotela pridiga pridobivanje dobička kot 
greh, pa vendar sama prodaja privilegije mestom, pobira rento ter kmalu postane največji 
lastnik zemeljskih  površin in denarja. Tako lahko postavimo sklep, da je bil ravno njen 
uspeh odvisen od moči uveljavitve tistega, kar je prepovedovala drugim in realizirala 
prepovedano na njen lasten račun. Orodje za dosego cilja je bilo v njenem primeru 
sholastika kot nauk in kot metoda v razsojanju. Ekonomska doktrina, bi lahko rekli, da v 
obdobju starega veka temelji na maksimizaciji miloščine (usmiljenja) in na drugi strani 
minimizacije greha (Norčič, 1990, str. 24).Tak proces bi lahko poimenovali minimax 
načelo srednjega veka. 
Moramo pa se zavedati, da je bila moč Cerkve v tistem obdobju ogromna in da je 
pomenilo biti proti njej ekvivalent v današnjem času biti proti vojaški, politični in 
ekonomski sili republikanca Busha. 
 
Za Rimljane bi lahko rekli, da jim je bila glavna prioriteta vojskovanje in širjenje imperija 
ne pa znanstvenih področij. Lahko pa sklepamo, da je ravno ta enormna velikost imperija 
narekovala potrebo po optimizaciji procesa vladavine, ki je rezultirala z razvojem 
pravnega redu. Tako bi potemtakem lahko trdili, da je bil ravno take vrste politični sistem, 
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ki je zanemarjal razvoj ekonomske in duhovne misli, povod za omejen rok uporabe tako 
velikega imperija, katerega vladarji niso bili kos upravljanju le-tega. 
 
Tomaž Akvinski (1225 - 1274) je bil v razvoju ekonomske misli pomemben predvsem 
zaradi svojega stališča o obrestih in pravični ceni. 
Pravično ceno je poskušal definirati na dva načina. Po enem načinu jo opiše kot tisto, ki 
posamezniku da dohodek višini njegovega socialnega stanu primerno; torej služi za 
ohranitev socialne strukture srednjega veka. 
Po drugem načinu pa naj bi bila višina pravične cene takšna, da bi nadomestila stroške, ki 
so bili potrebni za produkcijo določenega blaga. 
Tako je pravična cena služila Tomažu Akvinskemu za ohranitev socialne strukture 
prebivalstva in utemeljevanje sholastičnega pogleda na še iz Aristotelovih časov 
slabšalnega  odnosa do trgovine, ki je bila dovoljena le, če se je uresničevala pri pravični 
ceni, in je bila uporabljena za dobrobit celotnega gospodarstva in države. Pa kljub temu 
tudi Tomaž Akvinski opazi odstopanje vrednosti v določenih primerih od tiste pravične 
cene. Pravi, da, če kupec močno potrebuje blago in je prodajalec na drugi strani s tem 
oškodovan, se lahko cena dvigne nad vrednost predmeta. Cena se lahko poviša tudi, če 
tisti, ki prodaja, na podlagi lastnega preudarka postavi nekoliko višjo ceno in le-to za 
toliko, kolikor je stvar časti. Njegov pogled na situacijo, ali se lahko proda dražje, kot se 
kupi, pa le-to upraviči pod pogojem dodatnega truda v samem procesu prodaje in pa gre 
samo za zmerno višanje cene (Norčič, 1990, str. 25). 
Tomaž Akvinski je tudi pri obrestih ločil dva vidika. V primeru produktivnega angažiranja 
denarja v smislu investicij dovoli realizacijo obresti in dobička dočim v primeru 
potrošniškega izposojanja pobiranje obresti obsoja in enači z grehom, kjer se tudi sklicuje 
na Aristotela. Tu vidimo, da je ločil med potrošnimi in trajnimi dobrinami, med posodbo 
in posojilom. Pravi, da se naprimer hiša, kot dobrina trajnega značaja, v procesu, ko 
lastnik da le-to v najem in se le-ta v procesu ne potroši, lahko posojilodajalec realizira 
rento in po preteku pogodbe dobi hišo nazaj. Proces posodbe torej. Čisto nasprotno pa 
pravi o potrošnih dobrinah, kjer se, recimo, denar (vino, žito) v procesu uporabe v celoti 
potroši in ne daje nikakršnega donosa, zato posojilodajalec do dodatnega donosa (obresti) 
od tistega, kar je posodil (denarja), ni upravičen. Pravi, da zaradi enkratne uporabe denarja 
posojilodajalcu ne pripadajo obresti, iz česar sledi njegov negativen odnos do denarja. 
Proces posojila torej (Norčič, 1990, str. 25). 
Njegov pogled na mezde je podoben kot pri pravični ceni, saj je pravična cena kriterij za 
ustrezno nagrado tistega, ki dela in hkrati na strani delodajalca dovolj visoka  glede na 
nadaljnjo eksistenco delodajalca v njegovem socialnem razredu. 
Nadaljnji razvoj na področju razvoja denarja je opazen v spisih Orezmusa, za katerega bi 
lahko rekli, da je prehitel čas, ker je obsodil monopolno izkoriščanje vladarja pri kovanju 
denarja in mu je uspelo sprevideti prakso vladarskih mahinacij s prekovanjem denarja in 
razvrednotenjem denarja v obtoku. Pravi, da je tak proces slabši od oderuštva in ga označi 
kot skrito obdavčevanje. Pravi, da je razvrednotenje dopustno samo v času vojn (Norčič, 
1990, str. 25). 
Iz Orezmusovih pogledov lahko postavimo sklep o dvomu o neodvisnosti monetarne 
politike in s tem monopolnega položaja centralnih bank (v tistem času vladarjevih 
kovačnic) pri kovanju denarja, saj lahko trdimo, da v skladu z ekonomskimi vzgibi 
doseganja dobičkov pridobi centralna banka (beri: vladar) z dajatvijo po kovani enoti 
denarja (danes seniorage) v obtoku vspodbudo k vse večji proizvodnji in plasiranju le-te v 
denarni sistem in s tem k vse večjim absolutnim zneskom prihodka iz tega naslova, ter na 
drugi strani kot posledico razvrednotenje denarja v sistemu.  



 

  17 
 

Trenutek aktualizacije: to bi, preneseno v današnji čas, recimo pomenilo, da bi, ob 
predpostavki neneodvisnosti centralne banke od trenutne politične struje in vlade, vlada 
lahko zaradi težnje po povečanju vladne potrošnje s pomočjo centralne banke izdala 
državne obveznice, ki bi jih s svojo neomejeno močjo naredila tako ugodne, da se jim po 
donosnosti državljani in podjetja ne bi mogli odreči, saj bi bilo to ekonomsko nesmiselno. 
Obrestna mera tega vrednostnega papirja bi bila postavljena nadpovprečno visoko glede 
na minimalno tveganje papirja, katerega garant je država, in bi tako prišlo do pretoka 
premoženja iz borze v roke vlade, torej selitev kapitala iz privatne sfere v javno sfero. 
Tako bi državljani postali kreditodajalci države. Država pa bi s pomočjo centralne banke v 
času vračila dolga s povišanjem denarja v obtoku denar razvrednotila in ustvarila 
inflatorni davek, s katerim bi ji dejansko uspelo prevaliti plačevanje obresti njenega dolga 
na njene kreditodajalce. To pa je lahko samo prvi del zgodbe, saj če predpostavimo, da 
tega denarja ne bi bilo dovolj fizično narejenega na zalogo, pomeni njegova dodatna 
produkcija in plasiranje v obtok, katerega posledica je povišanje inflacije, še dodaten 
prihodek centralne banke čez seniorage. Torej dvojna korist monopolne prevlade 
vladajoče politične struje na račun, paradoksalno, kot je, tistega povprečnega volivca, brez 
katerega proces vladanja v procesu parlamentarne demokracije in izkoriščanje tega 
položaja sploh ne bi bila mogoča. Tu se lahko vprašamo, kako to, da je krivda padla ravno 
na volivno telo. Odgovor je, da je bila nujno potrebna večina glasov za izvolitev v 
parlament in prevlado v njem ter postavitev vlade. Tako tudi sledi, da je odgovorna ta ista 
večina volivnega telesa tista, ki je bila neposredno odgovorna za izvolitev te vladajoče 
opcije. Tako lahko sklenemo krog in postavimo trditev, da so ravno ti volivci, ki so 
omogočili vladavino te politične opcije v parlamentarnem tipu demokracije, tisti, ki nosijo 
večino tega policy mix bremena, saj zavzemajo relativno največji delež volivnega telesa. 
Recimo, da je ta scenarij tisti, ki drži v parlamentarno demokratičnih sistemih današnjega 
razvitega sveta, in pa, da je ravno z izgovorom demokracije ta proces postal legitimen. Če 
je tako, lahko trdimo, da je v primeru avtokracije breme takšne policy mix politike 
manjše, torej boljše za vsakega individuuma v sistemu, saj s tem, ko ni bila nikomur 
dovoljena izbira med alternativo vladavine, tudi ni nihče mogel storiti napake in biti 
neposredno kriv za dodelitev oblasti. In na drugi strani je v parlamentarno demokratičnih 
sistemih možnost nepravilne izbire tista, ki volivcu, ki da svoj volilni glas tisti vladavini, 
ki potem slabo vodi, samo ena od možnih alternativ, z vsemi odtenki sivine v razponu 
med dobrim in slabim vladanjem (odločitev potemtakem v demokraciji zahteva prevzem 
kolektivne odgovornosti volivca za trenutno in prihodnje stanje sistema). 
V tej točki je treba opozoriti tudi na slabosti takega tipa demokratičnega procesa in nekako 
osvoboditi povprečnega volivca nadpovprečnih zmot, saj nas ekonomska teorija uči, da bo 
v tistem trenutku, ko bomo sposobni popolnega racionalnega pričakovanja in se dvigniti 
nad razne nominalne iluzije kratkega roka, vsak poskus ekonomske politike po večini 
nevtraliziran. Torej, kot prvo stvar v tem procesu prenosa krivde od volivnega telesa na 
izvoljeno  politično opcijo moramo dati določen ponder oglaševanju in vplivu volivnih 
strank v ''demokratičnih'' predvolivnih bojih na zavajanje in uničevanje objektivnega 
odločanja povprečnega volivca, kjer bi eventualno lahko prenesli že v tej predvolivni 
gonji del krivde na tistega, ki je po zaslugi mahinacij in boljše prezentacije v medijih 
dosegel večji vpliv na svojega ciljnega volivca. Kot drugi del prenosa krivde možnosti 
nepravilne izbire volivca na voljeno politično opcijo pa lahko navedemo odstopanje 
politične stranke od obljubljenega političnega programa in uveljavljanjem svojih lastnih 
ekonomskih interesov, na kar pa volivec po procesu volitev do izteka mandata nima 
vpliva. 
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Če torej povzamem, Orezmus daleč pred svojim časom napove cel kup racionalnih težav 
in dilem monetarne ekonomske politike kot tudi politične sfere. 

 
 

4.4 TRGOVINA IN TRG SREDNJEGA VEKA 
 

Prvi skupni trg v Evropi je v 13. st. predstavljala francoska grofija Šampanja. Tu je bil 
sejem odprt skoraj celo leto, najprej v Lagnyu ob Marni in Baru, nato pa v Provisu in 
Troyesu.Tu so se srečevali tgovci z vseh podrčij, ki so še danes gospodarska središča 
Evropske unije. 
Ti, takrat najpomembnejši sejmi v Evropi (šampanjski sejmi) so delovali skoraj kot 
ekonomske integracije tipa notranji trg1. Prednost družbenega sistema tistega časa je bila  
vloga države, ki v tistem času še ni bila tako razvita, da bi posegla po izkorenitvi osebnih 
interesov individuumov, kar pa je predstavljalo gonilno silo trgovanja. Tako so bili 
današnji polnilci državnih blagajn, dajatve in carine, še bistveno nerazviti. 
V tistem času je bil edino grof tisti, ki je nekako prevzel institucionalni okvir zaščitnika 
laissez-fair trgovanja in omogočil nemotenost trgovinskih tokov. Grof je vzel trgovce pod 
svoje okrilje.  
V tistem obdobju se je kot normalna evolutivna potreba po zaščiti trgovanja pojavil razvoj 
sejemskega prava, ki je takrat celo imelo večji pomen kot pa deželno pravo. Sejemsko 
pravo je veljalo na vseh gospodarskih območjih, ki so bila takrat povezana v skupni trg. 
Tako se je bilo, recimo, tistemu, ki ni poravnal svojih dolgov na sejmu v Šampanji, 
potrebno zagovarjati doma. 
Lahko trdimo, da so bili ravno trgovci tisti, ki so v trinajstem stoletju vodili igro proste 
trgovine. Kar se tiče njihovih lastnosti, so pa le-ti bili bolj izobraženi od večine populacije 
tistega časa, saj so znali pisati in računati, pa tudi latinščino so obvladali. Lahko rečemo, 
da je ravno potreba po optimizaciji procesa trgovanja prisilila trgovce k znanju teh, za tisti 
čas dokaj relativno redkih znanj. Trdimo lahko, da so bili trgovci gonilo razvoja tistega 
časa. Preprosto ljudstvo ni potovalo in ni poznalo zunanjega sveta, majhni kmetje so na 
svojih kmetijah vodili samozadostno gospodarjenje. Trgovci so veliko tudi potovali in si 
nabirali najrazličnejših izkušenj, predvsem so pa pridobili, tako za razvoj in možnost 
investiranja ter gospodarsko rast pomembno sredstvo, kapital. Tako se je postopoma razvil 
gospodarski sistem, za katerega so bili značilni koncepti laissez-faire ekonomije s 
poudarkom na zadovoljitvi potrebe po lastnem dobičku in pripravljenostjo na vlaganja. 
Celoten proces je pa bil determiniran čez usklajevanje ponudbe in povpraševanja. 
Benetke, ki so služile kot pretovorna postaja križarskih vojn so kmalu slišale o užitkih, ki 
jih je nudil orient; začimbe, tkanine, žlahtni kamni. To je vzpodbudilo zanimanje za nove 
tipe dobrin, kar je rezultiralo s povečanim uvozom beneškega pristanišča, kjer je nastalo 
dejansko križišče svetovne trgovine. Benečani so križarjem pomagali pri prevozih in so 
bili cela stoletja posredniki med Rimom in Bizancem. Mreža trgovinskih poti je bila 
razpredena do roba takrat znanega sveta. Lahko trdimo, da je takrat nastala prva 
globalizacija, ki bi ji lahko nadeli pomen prave trgovske revolucije. Le-ta je korenito 
spremenila način življenja, saj je tradicionalno agrarno gospodarstvo bilo dokaj izčrpano 
in je potrebovalo nove proizvodne metode. Trgovina je ravno v potrebnem trenutku nudila 
evolucijo, saj je hitro naraščajočemu prebivalstvu nudila nove poklice, možnosti, 

                                                 
1 Ena od osnovih oblik ekonomskih integracij med državami je skupen (notranji) trg, katerega lastnosti so 
prosta medsebojna trgovina (menjava blaga), prosta medsebojna menjava (menjava blaga in storitev), skupna 
carinska tarifa, skupna zunanjeekonomska zaščita ter prosta gibljivost produkcijskih faktorjev.  
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proizvode. Trgovci so tako prevzeli vlogo povezovalcev regionalnih središč, kjer so 
navezovali stike s ponudniki, razširjali so ponujene proizvode, saj so stremeli k čim večji 
diverzifikaciji ponujenih produktov, tako da so tudi skrbeli za nenehno  širitev spektra 
ponudbenih artiklov. Zlato iz Senegala so menjali za volno iz Anglije, v Konstantinopolu 
so kupovali začimbe, ki so jih do tam prinesli arabski trgovci, dobavljali so svilo iz 
Kitajske. Lahko rečemo, da je takratna dinamika trgovanja dejansko tudi skrbela za 
kreiranje novih potreb pri potrošnikih (Delo, SP; 2002, str. 27). 
Ravno potrebe takratnih nadregionalnih trgovcev so proti koncu srednjega veka pospešile 
družbeno evolucijo s standardizacijo pravil, zakonov in celo marsikje priznanimi valutami. 
V dvanajstem stoletju so severno italijanski zlatarji denar in druge vrednosti, ki so jih 
sprejemali v hrambo, posojali za obresti. Pri tem obrestnem tipu poslovanja, ki jih je 
cerkev po nauki Akvinskega utemeljevala kot grešne in so bili zato pogosto v lastništvu 
Judov; so ti starodobni posojilodajalci sedeli na klopeh pred svojimi hišami. Italijani 
pravijo klopi banca, od tod potem izvedenka poimenovanja bankirjev. Bankirji so čez čas 
izdajali tudi vrednostna pisma, ki so bila vnovčljiva pri pooblaščenih osebah v drugih 
krajih, kar je bistveno povečalo varnost poslovanja v tistem obdobju, kjer so prevozi po 
kopnem bili dostikrat tarča roparjev. Tak tip brezgotovinskega poslovanja se razširi po 
celi Evropi in banke postanejo nepogrešljive tako za trgovce kot za države. 
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5. EVROPA IN KRŠČANSTVO  
 
 

5.1 KRŠČANSTVO IN  ZEMLJEVID SVETA 
 
Pojavil se je nov tip kartografije poznega srednjega veka. Tip zemljevida, poimenovan 
Mappaemundi, so še naprej izdelovali kot ilustracijo dobro znanih knjig. Pojavil se je tudi 
popolnoma drugačen tip zemljevida, ki je imel točno določeno ciljno skupino 
uporabnikov, in sicer popotnike, s še posebnim poudarkom na mornarje. Ta novi tip 
zemljevida se imenuje Portolano. Kar se tiče znanstvenega pristopa geografije ter s 
stališča tehnične kartografije, so portolani dejansko pomenili cel korak naprej v tej veji 
znanosti, predvidevamo pa lahko, da tega razvoja ne bi bilo zaznati v takšni magnitudi 
brez začetka uporabe kompasa. 
Vsak portolano je bil prekrit z mnogimi poševnimi jadri, loksodromnimi krivuljami ali 
''vetrovnicami'', s pomočjo katerih so mornarji določali vzporednike (Hay, 1995, str. 99). 
Vendar z našega vidika je ta korak najbolj pomemben zaradi podajanja take slike sveta, ki 
je bila bolj pravilna kot kdajkoli prej. Kot prvo so ti zemljevidi prikazovali območje 
Evrope in kot drugo so kazali na politično razdelitev območij, kar nobeden od prejšnjih 
zemljevidov ni. Mnogi portolani niso samo uprizarjali le bolj resničnih obrisov celin, 
ampak so dodatno vizualno identificirali regije glede na politične oblasti. To so storili z 
oznakami, ki so bili ščiti z grbi ali majhne zastavice. Korak naprej pa predstavlja 
zemljevid Andreja Walspergerja, ki ga je izdelal leta 1448 v Konstanci. Označil je 
krščanska mesta z rdečimi pikami, mesta nevernikov pa s črnimi. To je verjetno prvi 
primer kartografske lokalizacije krščanstva (Boer, 1993, str. 32). 
 
Slika 7: Zemljevid Andreasa Walspergerja 

Vir: Boer, 1995, str. 33. 
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Naslednji primer  prikazuje portolan, ki ga je okoli leta 1497 izdelal član anconske družine 
Freducci in prikazuje območje zahodnega dela Sredozemlja in sosednji atlantski obali 
Afrike in Španije. Portolan nam razodeva na zemljevidu začrtana muslimanska področja, 
ki so označena s polmesecem; glej sliko spodaj (Hay, 1995, str. 103). 
 
Slika 8: Del portolana iz petnajstega stoletja 

 
Vir: Hay, 1995, str. 102. 
 
 
Potrebno je omeniti tudi Rogerja Bacona, ki pravi, kako zelo tvegano je ne vedeti, kdaj 
vstopamo na krščansko ozemlje in kdaj na ozemlje Saracenov, Tatarov in tako naprej 
(Hay, 1995, str. 103).Tisti, ki je izdeloval te nove zemljevide, je jasno označil, kje se 
krščanstvo začenja in kje končuje, kar je bilo izjemnega pomena za takratne mornarje in 
popotnike, saj bi drugače lahko nevede zajadrali v njim neprijazen teritorij. Lahko rečemo, 
da so bili šele portolani kot vrsta zemljevida tisti, ki so začeli razlikovati med krščansko 
Evropo ter muslimansko Azijo in Afriko. 
Čeprav so bili ti zemljevidi narisani zaradi praktičnih in ne ideoloških potreb, so dejansko 
začeli proces vizualne identifikacije Evrope s krščanstvom. 
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5.2 IDENTIFIKACIJA EVROPE S KRŠČANSTVOM  
 

Pisalo se je že 15. st., ko se je beseda Evropa začela pojavljati v besednjakih različnih 
avtorjev. Od te točke naprej se v zgodovini človeštva pojavi beseda Evropa kot sinonim za 
krščanstvo, toda moramo se zavedati, da je bil ta korak naprej storjen šele po enormni 
depresiji, socialnih nemirih, visoki stopnji umrljivosti ter politični in religiozni krizi, kar je 
Evropa doživljala od sredine 14. st. pa vse tja do konca petnajstega stoletja. Kar se tiče 
tega obdobja, ki mu je nato sledila evolucija poistovetenja pojma Evrope s krščanstvom, 
so se ljudje na latinskem Zahodu najbolj identificirali čez takratno največjo skupnost, in 
sicer krščanstvo. V tem obdobju je v ljudskem jeziku samostalnik kristjan prikazoval, da 
je religija bolj kot geografska, nacionalna ali vladna pripadnost služila kot skupni temeljni 
kamen vseh različnih skupin ljudi takratne zahodne družbe. 
Terminologija križarskih vojn; ko se je latinski Zahod po nasilni poti seznanil z zunanjim 
svetom čez dejanje sprejema aktivnega in agresivnega krščanstva; je v tistem obdobju  
govorila, da je biti kristjan  pomenilo biti popoln človek v nasprotju s krutimi zvermi 
(Hay, 1995, str. 73). 
Lahko bi rekli, da je bila beseda Evropa do začetka 13. st. tista beseda, ki ji je definitivno 
primanjkovalo čustvenega naboja nasproti besedi krščanstvo, ki je bila beseda z globokim 
čustvenim prizvokom. 
Spremembo je zaznati v 13. in 14. st. Pri Danteju, ki je ustvarjal in pisal na prehodu 
trinajstega v štirinajsto stoletje, je beseda uporabljena redko pa vendar začenja dobivati 
določen poln pomen. Dante v svojem delu De Monarchia pravi, da je Italija najodličnejši 
del Evrope. Ko pa nastopi naslednja generacija florentinskih izobražencev in pesnikov, 
kot je bil na primer Petrarca, pa je uporaba besede Evropa že zelo pogosta (Hay, 1995, str. 
76). 
V tem obdobju se začne prebujati čustven prizvok pojma Evropa, kjer avtorji dejansko 
začnejo besedo Evropa uporabljati kot sinonim za krščanstvo, iz česar lahko sklepamo na 
prenos čustvenega naboja od besede krščanstvo na besedo Evropa. Lahko rečemo, da so v 
tem obdobju nastopile jasno izražene tendence, ki so začele proces poistovetenja Evrope 
in krščanstva. Razlog za tak odnos je nedvomno tičal v izgubi moči prejšnjih univerzalnih 
družbenih institucij, Cerkve in cesarstva. Cerkev kot mednarodna institucija je do srede 
14.  st. izčrpala večino svoje moči - nacionalno močne države so z nacionalnimi 
konkordati omejile moč Cerkve. Na začetku 14. st. je sledila selitev rezidence papeža v 
Avignon, v letu 1378 so simultano izvolili dva papeža, enega v Rimu in enega v 
Avignonu. Geografsko območje, nad katerim se je raztezalo takratno krščanstvo, je bilo 
tako veliko, da se je nekako v centru krščanskega sveta nahajal Marseilles in je tako služil 
Francozom takšen argument kot tisti, na podlagi katerega so utemeljevali bivanje papeža v 
Avignonu. Zagovarjali so tezo, da papež mora bivati v centru krščanstva, kar je bil v 
preteklosti Rim, vendar je v sedanjosti center predstavljal Avignon (Boer, 1993, str. 35). 
Tako so prišli v situacijo, kjer je Francija podpirala francoskega papeža, Anglija rimskega, 
in ker je bila Anglija za Rim, je bila Škotska za Francijo, iz česar lahko vidimo neko 
fuzijo nacionalnih nestrpnosti čez vprašanje enotnosti Cerkve. Cerkev potem preneha biti 
gonilna sila krščanstva, papeži v 14. in 15. st. pa niso več mogli spodbuditi kristjanov h 
križarskemu pohodu. Pa vendar je bilo v takratnem obdobju krščanstvo omejeno na 
Evropo, ki je bila sploh v 15. st. dejansko že enota zase. Vse te polemike o iskanju 
središča nam pravijo, da je Evropa bil v tistem času razumljena kot celina krščanstva. 
Po Evropi so v tistem času tudi divjale vojne, med katerimi je bila nedvomno najhujša 
med Anglijo in Francijo, ki pa je bistveno pripomogla k odvrnitvi Zahoda od še ene 
križarske vojne, saj sta bili obe udeleženki že dokaj izčrpani. Ko je bilo treba obraniti 
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padec Konstantinopola, to tako ni bilo več izvedljivo. 29. maja 1453 je zatem podlegel 
Vzhodno rimski imperij s padcem Konstantinopola. Osvojil ga je Mohamed II., ki je 
znamenito cerkev Hagia Sofija spremenil v mošejo. Angleško-francoska vojna se je 
končala šest mesecev po padcu Konstantinopola. 
Pet let po padcu Vzhodno rimskega imperija je nastopil papež Pij II., ki je dokaj dobro 
poznal tematiko takratnega izmučenega krščanskega sveta ter si za glavno nalogo zadal 
borbo proti turški grožnji. Na podlagi obsežne dokumentacije Pija II. lahko natančno 
opredelimo, da je bilo v geografskem smislu  potrebno braniti Evropo pred Turki (Hay, 
1995, str. 93). 
Iz njegovih del lahko naredimo zaključek, da sledi popolnoma stoodstotno poenotenje 
krščanstva z Evropo, saj sta za papeža besedi Evropa in krščanstvo pomenili popolnoma 
isto. 
Še več, iz del Pija II. prvič v zgodovini sledi uporaba pridevnika evropski. Piju II. lahko 
torej pripišemo vse zasluge za pomemben korak naprej. Z njim se je beseda popolnoma 
uveljavila in njena uporabnost ji je podelila resnični pomen. Iz uporabe besed Evropa in 
pridevnika evropski lahko sklepamo, da je na papeža najverjetneje vplivalo njegovo 
humanistično nagnjenje h klasičnemu latinskemu izrazoslovju kot pa k srednjeveškemu. 

  
 

5.3 VPLIV HUMANIZMA 
 
Humanizem je predstavljal kulturno gibanje, ki je nastalo na prehodu iz srednjega veka v 
renesanso. Glavna značilnost je bila študij antičnih piscev, pesnikov in filozofov, s čimer 
naj bi pripomogli k vsestranskemu razmahu človeške osebnosti v nasprotju s krščanskimi 
ideali.  
Humanitas in studia humanitas sta bila pojma, ki sta bila predvsem rezervirana za 
izobraževalne programe, ki so temeljili na delih starogrških in latinskih znanstvenikov. 
Cilj je bil izobraziti študenta v duhu klasičnih študij, ki so veljale za do takrat največji 
prispevek na področju znanosti v zgodovini človeštva. Tako je humanizem imel velik 
vpliv v izobraževalnem procesu vseh dežel Evrope. Povsod po Evropi so se morali 
študentje učiti klasike in pa tudi jezikov, ki so jih uporabljali pisci klasike (grščine, 
latinščine). Študentje evropske celine so prebirali iste avtorje pri študiju klasike, lahko 
celo rečemo, da so se vsi, ki so šli čez takratni izobraževalni sistem v Evropi, našli na 
skupnem imenovalcu klasične znanosti. Tako se je ustvaril občutek solidarnosti na 
učenjaškem področju, ki je povezoval učenjake celotne Evrope. 
Že pri uporabi besede Evropa in pridevnika evropski smo rekli, da je na papeža 
najverjetneje vplivalo njegovo humanistično nagnjenje h klasičnemu latinskemu 
izrazoslovju. V obdobju humanizma je torej obstajal trend nadomeščanja besed s 
srednjeveškim, lahko bi celo rekli pejorativnim, prizvokom. 
Ravno humanisti so bili tisti, ki so bili odgovorni za naraščanje naklonjenosti do izraza 
republica Christiana namesto veliko bolj uporabljenega izraza iz srednjega veka 
Chrisitanitas ali terra Christiana. Ena od razlag, zakaj se  tudi izraz Christianitas ni tako 
pogosto uporabljal, je tudi njegova nemogoča uporaba v heksametru, ki je bil 
najpogostejši verz antičnega pesništva. Pa če pustimo nerodnost uporabe te besede pri 
pesnikih, nam je dokaj hitro jasno, kako nerodna je bila beseda Christianitas za uporabo z 
vsebinskega stališča, saj je ravno to bila beseda, ki je bila nabita s čustvenim nabojem bolj 
kot katerakoli  tistem obdobju in je že na začetku sama po sebi negirala objektiven prikaz 
uporabe. Ravno to je bil razlog, zakaj so se humanisti izogibali uporabe te besede. Pisatelj 
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italijanskega rodu je v 15. st. uporabljal besedo Evropa namesto besede Christianitas 
(Hay, 1995, str. 99). 
Erazem Rotterdamski, predstavnik humanizma na Nizozemskem, omenja v svoji spisih 
enačenje krščanske celine s pojmom Evrope. Omenja tudi skupni imenovalec celotne 
evropske celine, krščanstvo, in ga postavlja kot razlog za prekinitiv sporov na evropskih 
tleh (Boer, 1995, str. 37). 

 
 

5.4 REFORMACIJA IN PROTIREFORMACIJA 
 

V 16. st. je nastala prava nespravljiva opozicija krščanski religiji. Ne samo da se je 
krščanstvo delilo na katoličane in protestante, tudi znotraj protestantizma je prišlo do 
delitve na različne religiozne smeri. Kar se tiče odnosov znotraj teh deljenih religioznih 
smeri, je stopnja kohezije narasla. Odnosi na zunaj pa so bili zvedeni na najmanjšo možno 
stopnjo tolerance, če sploh kakšno. Koeksistenca med njimi je bila praktično 
onemogočena (Boer, 1995, str. 38). 
Ravno zaradi take neenotnosti nam je lahko zelo razumljivo dejstvo, da je ravno ta 
tavtološka identifikacija Evrope s krščanstvom iz prejšnjega stoletja v tem stoletju postala 
zelo kompleksno vprašanje.Ta sinonim je bilo vse težje vzdrževati. 
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6. EVROPSKI VLADARJI IN RAVNOTEŽJE MOČI 
 
 

6.1 MACHIAVELLI  NICCOLO IN OSNOVA RAZUMEVANJA RAVNOTEŽJA MOČI 
 

V osnovi lahko rečemo, da je prišlo zopet do procesa iskanja odgovora na vprašanje o 
razlikah med prebivalci Evrope in Azije. Tako je bil že prvi tak poskus v antični Grčiji s 
pomočjo tipa podnebja. Zasledimo povsem drug tip razlage, in sicer politične teorije 
renesanse iščejo razlike v tipih političnih sistemov in tipi vladavine na celinah.  
Popolna razlaga takšne politične misli je sledila v delih Machiavellija (1469 - 1527). 
Njegovo najbolj znano delo Il Prince (Vladar) je bilo izdano šele po njegovi smrti v letu 
1532. 
Lahko rečemo, da je bila Machiavellijeva obsedenost politika. Iz take definicije na začetku 
je potem razumeti vsako njegovo delo, ki se ga je florentinski sekretar lotil, in ga razumeti 
z izključno političnega zornega kota. Sam o sebi pravi, da zanj obstajata samo dve opciji, 
ali razpravljati o državi ali molčati. Machiavelli je bil eden prvih, ki je prišel do zaključka, 
kako usodno je bilo za Italijo dejstvo, da se na njenem ozemlju ni izoblikovala država, 
podobna monarhijam, ki so nastale na tleh zahodne Evrope konec srednjega veka in potem 
postale velesile. Italija sploh ni mogla nuditi odpora tujim vojskam, ki so se prišle bojevat 
na njeno ozemlje, saj je imela le pet večjih pokrajinskih vladavin na svojih tleh, beneško 
republiko, milansko vojvodino, papeško državo, neapeljsko kraljestvo in Firence 
(Machiavelli, 1990, str. 232). 
Osnove Machiavellijevega pisanja govorijo o tem, da je država kot taka cilj zase, s čimer 
je zanikal tip od boga dane vladavine kraljem, ki je bila zgodba srednjeveške krščanske 
koncepcije sveta. 
Po Machiavelliju vladar lahko vlada na dva načina. Lahko izvaja absolutno moč, kjer si 
podredi vse ostale vladane, ali pa se obkroži z relativno neodvisnimi vladarji, katerih moči 
niso posledica njegove volje, temveč rojstne pravice. V prvem primeru ima torej vladar 
dejansko v suženjskem odnosu svoje ministre, ki jim dopusti, da mu asistirajo pri vodenju 
države. V drugem primeru pa vladarji, ki obkrožajo najpomembnejšega vladarja, suvereno 
vladajo na svojem ozemlju znotraj države. Machiavelli navede kot dva taka tipična 
primera različne vladavine Turčijo in Francijo. V Franciji je vladar obkrožen z 
neodvisnimi vladarji, medtem ko je v Turčiji vladar absoluten in so vsi okoli njega zgolj 
sužnji. Zato je, recimo, tisti, ki napade azijski imperij, soočen z večjo homogeno celoto, ki 
je težko premagljiva. Toda ko jo premaga, je premagana celota. Na podlagi tega 
Machiavelli razloži, zakaj se azijski imperij ni zoperstavil dedičem Aleksandra Velikega 
po njegovi smrti. 
Na evropskih tleh je bila zgodba ravno nasprotna, saj so tu veliki zavojevalci imeli 
nepretrgoma probleme z zadušitvijo uporov po celotnem imperiju, kot na primer Rimljani, 
saj so povsod obstajala majhna ''prinčevstva'' z željo po samostojnem uporu. 
Tako Machiavelli prvi definira pojem Evropa ne kot sinonim za religijo, temveč prvič v 
zgodovini uporabi popolnoma nereligiozni termin, in sicer politični pojem. 
Kar se tiče srednjeveškega pogleda, ki cel čas vsebuje tendenco po obnovitvi krščanskega 
imperija, Machiavelli to popolnoma negira, saj izhaja iz predpostavke, da se na evropskih 
tleh nahajajo močne suverene države, kjer je treba med njim najti takšno pravilno razmerje 
moči, ki bo dolgoročno omogočalo stabilnost v mednarodnih odnosih. Stabilnost v 
mednarodnih odnosih pa pomeni mir. 
Ravno teorija ravnotežja moči je nato odigrala pomembno vlogo pri nastanku 
nekrščanskega in političnega koncepta Evrope. 
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Tak koncept ravnotežja moči je že bil uporabljen prvič v drugi polovici 15. st. na 
območjih znotraj Italije, kjer so bile v tistem času prisotne štiri močne države. Odgovor na 
težnjo beneške ekspanzije je bila združitev moči Firenc, Milana in Neaplja, ki so sklenili 
alianso (Boer, 1995, str. 39). 

 
 

6.2 RAVNOTEŽJE MOČI V 16. STOLETJU 
 

Velika moč Habsburžanov, ki so imeli v tistem obdobju oblast nad Italijo, Španijo, 
Nemčijo, državami Beneluksa in še nekaterim, je rezultirala z nastankom alianse s 
Francijo na čelu za dosego ravnotežja moči na evropskih tleh . 
Tako vidimo, da je bil koncept ravnotežja moči uporabljen v polovici šestnajstega stoletja 
na celotni evropski celini, kar je bilo v prejšnjem stoletju uporabljeno samo na italijanskih 
tleh. Karel V., Habsburžan, je želel ponovno razširiti katoliško religijo in ji vrniti moč in 
ugled, restavrirati univerzalno monarhijo. Zanj lahko trdimo, da mu je bil koncept Evrope 
popolnoma tuj. Vse države takratne Evrope so opazovale njegova osvajanja s strahom, saj 
so njegove zmage pomenile konec svobode za veliko držav.  
Na drugi strani tehtnice ravnotežja moči se je nahajal Franc I., francoski kralj, ki je moral 
zaradi velike premoči Karla V. skleniti zavezništvo s Sulejmanom Velikim, s katerim je 
bilo po zasedbi Dunaja sklenjeno premirje, hkrati z delitvijo Madžarske. Tako smo spet 
enkrat priča formiranju zavezništev na evropskih tleh z namenom ohranjanja ravnotežja 
moči. 
Krščanska Evropa je bila razdeljena bolj kot kadarkoli doslej (Boer, 1995, str. 41). 

 
 

6.3 RAVNOTEŽJE MOČI V 17. STOLETJU 
 

V drugi polovici 17. st. je bila mednarodna politična situacija determinirana predvsem z 
ekspanzionističnimi težnjami Ludvika XIV., sončnega kralja, saj je do takrat moč 
Habsburžanov upadla in je Francija prevzela vlogo najpomembnejše grožnje ravnotežju 
moči na evropskih tleh (Boer, 1995, str. 42). 
Vladal je absolutistično, merkantilist Colbert pa mu je pa vodil finance in gospodarske 
zadeve. 
Okoli leta 1700 so vsi veliki misleci in politiki tistega časa začeli v svojih  političnih 
razmišljanjih vse bolj uporabljati koncept Evrope. Teorija ravnotežja moči je vse bolj 
postajala sinonim za ideal svobodne Evrope - Evrope v stanju mira. 
 

6.3.1 MERKANTILIZEM 
 

Merkantilizem je splošna ekonomska doktrina, ki je bila podlaga za teorijo in prakso  
mednarodne menjave v obdobju od 15. do 17. st. (Kumar, 1999, str. 49). 
Družbenoekonomske in politične okoliščine za nastanek merkantilizma lahko opredelimo 
kot posledico dveh načinov ekonomskega življenja in trgovine na evropskih tleh, ki sta si 
zaporedno sledila. Prvi način je nastopil v obdobju 12. st. in je bil povezan s pojavom 
urbanizacije in z izboljšanjem transportnih povezav (v ozadju tega dogajanja je bilo 
povečanje produktivnosti v agrarnem sektorju in med ostalim z uvedbo kolobarjenja). 
Drugi način ekonomskega življenja in trgovine pa je nastopil s koncem 15. st. kot 
posledica velikih geografskih odkritij in vse močnejše trgovine, zaradi česar je prišlo tudi 
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do selitve trgovskega središča sveta iz Sredozemlja na atlantsko obalo (Sušjan, 2001, str. 
4).  
Pojavil se je  nastanek mednarodnega trgovanja in tako so trgovci v družbi postali vse bolj 
pomembni. Iz tega sklepamo na logično pot razvoja te trgovske misli v celotnem obdobju 
merkantilizma. Za uveljavitev le-tega gre proces vzporedno z izgubo moči Cerkve, ki je 
sprejemala trgovino kot nujno zlo. Torej, tak proces je povezan z razpadom srednjeveške 
miselnosti in institucij. To je bilo tudi omenjeno v  predhodnih dveh poglavjih, obdobje 
nastanka močnih nacionalnih držav in povezav med njimi v nadnacionalne strukture - 
alianse, ki so bile v skladu z vse večjimi potrebami nadnacionalnega trgovanja. Tako 
lahko razumemo, da je trgovina v tistem obdobju predstavljala najpomembnejšo dejavnost 
v gospodarstvu in tisto dejavnost, ki je bila z nacionalnega vidika daleč najpomembnejša. 
Kljub temu da je obstajala cela kopica navodil, kako naj države regulirajo ekonomijo za 
dosego najboljše učinkovitosti, bom poskušal zajeti le tiste najpomembnejše: 
a) Država naj povečuje zalogo dragocenih kovin. 
b) Denar (zlato) je osnovna oblika bogastva. 
c) Ciljni namen vsakega gospodarskega delovanja je ustvarjanje bogastva. 
d) Denar je edino pravo bogastvo države in posameznikov 
e) Količina zlata (denarja) v državi lahko narašča zaradi proizvodnje te kovine ali pa 
kot rezultat zunanje trgovine, kjer, ko je vrednost izvoza države večja kot uvoz, priteka v 
državo zlato (denar). 
f) Razvoju moči države prispevajo tudi kolonije, iz katerih se uvažajo žlahtne kovine. 
 
Merkantilistični ukrepi so v grobem temljili predvsem na pospeševanju zunanje trgovine, 
ki naj jo država pospešuje in pa ustanavlja tisto proizvodnjo, ki je namenjena predvsem 
izvozu. 
 
V takratnem obdobju se je razvil tudi poseben odnos do delovne sile, ki je poleg zemlje 
predstavljala najpomembnejši element v produkciji, zato merkantilisti vidijo v večjem 
številu prebivalstva več ljudi, ki bi delali za potrebe izvoza. S številnejšim prebivalstvom 
se tudi zagotovi preprečitev dviga mezd in s tem ohranitev konkurenčnosti v mednarodni 
menjavi (Norčič, 1990, str. 29).  
Kot smo že v predhodnjem poglavju omenil, je bila glavna osebnost na področju 
merkantilizma v Franciji za časa Ludvika XIV. nedvomno Colbert; Jean – Baptiste de 
Seignelay2, ki je deloval kot finančni minister Ludvika XIV. Po njem sledi potem 
poimenovanje sistema razvitega merkantilizma – kolbertizem. 
Colbert je bil poznan kot tisti, ki je zagovarjal kontrolo produkcije, ki je do najmanjše 
potankosti predpisovala videz in kvaliteto blaga. Znani so dekreti s tega področja, ki so 
vsebovali  okoli 2200 strani in še toliko amandmajev, kjer je bilo na primer najti naštetih 
59 vrst oblek in 317 načinov barvanja. Uvedene so bile tudi kazni za kršitelje teh 
predpisov in kontrolne službe ter nenazadnje tudi kontrola potrošnje (Norčič, 1990, str. 
29).  
Opazili so, da prisotnost denarja pospešuje gospodarsko aktivnost, odsotnost jo pa ravno 
obratno zmanjšuje. Tako ugotovimo, da so merkantilisti bili implicitni zagovorniki 
kvantitativne  teorije denarja.  
David Hume, kritik merkantilizma in zagovornik popolnoma proste trgovine, v svoji 
teoriji mednarodne trgovine dokaže, da samoregulativni mehanizem pri zlatem standardu, 

                                                 
2 Jean – Baptiste de Seignelay, (1619 -1683), francoski državnik, minister Ludvika XIV. Uspešno razvil 
državne finance, industrijo in mornarico (Leksikon cankarjeve založbe, 1988, str. 159). 
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kjer je bilo zlato denar in hkrati denar zlato, s pomočjo  kvantitativne teorije denarja na 
dolgi rok pripelje do ravnovesja v trgovinski bilanci.S tem je dokazal, da je bila 
merkantilistična doktrina trgovinske bilance napaka. Dokaže, da, če je bil trenutno v 
državi A presežek izvoza nad uvozom, se je nato na kratek rok v tej državi pojavil 
presežek denarja (zlata), kar je rezultiralo z inflacijskim pritiskom (po kvantitativni teoriji 
denarja, če sta obtočna hitrost denarja in kvantiteta proizvodnje v državi v času relativno 
stabilna, ima na dolgi rok vpliv količine denarja v obtoku popolen vpliv na raven cen v tej 
državi), zaradi česar se v državi A dvignejo cene proizvodov in produkcijskih faktorjev. 
Zaradi tega bo vse manj dobrin še dovolj konkurenčnih za izvoz in zaradi vse večjih 
dohodkov se bo povečala nagnjenost k uvozu, iz česar potem z določenim časovnim 
zamikom sledi povečanje uvoza v državi A in znižanje izvoza iz države A. Analogen 
proces sledi v državi  B. Iz tega sledi, da nasproten tok toku blaga v mednarodni trovini, to 
je tok denarja (zlata), skrbi za avtomatično vzpostavljanje ravnotežja. 
Očitno je, da so merkantilsti z državnim intervencionizmom z ukrepi za zaviranje uvoza in 
pospeševanjem izvoza skušali podaljšati časovni zamik v prilagoditvi, ko povečanje 
količine denarja v obtoku še ni odreagiralo s povečanjem mezd in je proizvajalec v tem 
časovnem odlogu pridobil določen ekstra dobiček.   

 
 

6.4 RAVNOTEŽJE MOČI V 18. STOLETJU 
 
V toku dogodkov 18. st. se je konceptualna povezava med pojmom Evropa in idejo 
ravnotežja moči še bolj razvila. Bila je uporabljana tako v procesu razvoja politične misli 
kot tudi politike v praksi. Pojem ravnotežja moči je bil poučevan na univerzah tistega časa 
kot svoboda držav z enakimi pravicami, svobodnim izvajanjem protestantske religije in 
proste trgovine. 
V sferi politične prakse je starodavna vloga Anglije, ki je nekako zagotavljala ravnotežje 
moči med Burboni in Habsburžani, počasi izgubila svojo odločilno moč, saj je moč 
Prusije postajala vse večja in vpliv Rusije vse močnejši. Leta 1756 je nastopila tako 
imenovana diplomatska revolucija, kjer so Habsburžani in Burboni formirali zavezništvo 
nasproti vse močnejši Prusiji, ki pa jo je podprla Anglija. Nastopila je doba zelo 
zapletenega ravnotežja moči glede na prejšnje sisteme, kar je v tistem času povzročalo 
dokaj veliko zmedo. Tak sistem poimenovan, ''pentarhija'', katerega glavni igralci so bili 
Anglija, Avstrija, Francija, Prusija in Rusija, je vzdržal preizkušnjo časa tudi še v  19. st., 
navkljub francoski revoluciji in Napoleonu. 
Vse več je bilo tistih, ki so propagirali teorijo ravnotežja moči in so začeli uporabljati 
teorije na področju naravnih in mednarodnih zakonov. V začetku 18. st. je bil zelo poznan 
Abbe de Saint Pierre kot načrtovalec ne-religioznega plana za zagotovitev trajnega miru v 
Evropi. Njegova dela so bila eno glavnih stimulusov za Rousseauja, ki je zagovarjal 
nastanek organizacije evropskih narodov, ki bi bila temeljila na principu mednarodnega 
prava. Ta trenutek v zgodovini mnogi označujejo kot napoved za mnogo kasnejši nastanek 
Lige narodov in Združenih narodov. 
V 18. st. tako Abbe de Mably opiše javno pravo Evrope. Pravi, da naj ta nova forma 
evropskega prava vzame kot svoje izhodišče mednarodne sporazume, ki pa so bili 
posledica ravnotežja moči. Mably je izdal delo, ki je vsebovalo vse pomembnejše 
mednarodne sporazume. Te sporazume je razumel kot arhiv narodov Evrope, ki nam pove, 
kaj so posamezni narodi obvezni storiti drug do drugih, recipročne bilateralne obveznosti, 
ki so jih povezovale, pravice, ki so jih posamezni narodi dobili ali pa izgubili v določenem 
obdobju. Kot mejnik  začetka spremljanja teh mednarodnih odnosov je vzel letnico 1648. 
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Poskušal je pokazati, kako so države na evropskih tleh formirale zavezništva, ki so 
prinesla mir. Po Mableyevem mnenju so mednarodni sporazumi med državami imeli 
takšno moč kot civilna zakonodaja individualnih držav (Boer, 1995, str. 44). 
Tako je postal v 18. st. pojem Evropa neločljivo povezan z idejo ravnotežja moči, ki ni bil 
več v nikakršni povezavi z religijo. Koncept ravnotežja moči je bilo tisto, kar je 
predstavljalo temeljno zagotovilo za svoboščine in svobodo Evrope.      
 

6.4.1 KRITIKA MERKANTILIZMA 
 

Nekako od konca 17. st. ali na začetku 18. st. so se vse pogosteje začeli pojavljati avtorji, 
ki so vse bolj in bolj začeli dvomiti o državni regulativi in intervencionizmu pod okriljem 
merkantilistov. Začeli so vse bolj zagovarjati liberalen tip ekonomije. 
Zaradi natančne regulative v proizvodnji (glej vpliv finančnega ministra Colberta za časa 
Ludvika XIV. v  Franciji) je bilo zadoščeno določeni stopnji kvalitete v produkciji, pa 
vendar lahko trdimo, da to ni bilo optimalno stanje, saj bi sprostitev konkurence med 
podjetniki sama od sebe pripeljala do optimalnega položaja, ker bi tedaj tudi proizvodnja 
tehnološko napredovala (Sušjan, 2001, str. 6). 
Eden od razlogov za propad merkantilizma je bil tudi širjenje proizvodnje oz. 
manufakturne dejavnosti, zaradi česar se je pospešeno začel krepiti industrijski kapital. Na 
drugi strani zaradi upada trgovskih profitov pričela slabeti relativna moč trgovskega 
kapitala in s tem tudi merkantilistična politika. Tako se začneta dvom o državnem 
intervencionizmu in težnja po ekonomskem individualizmu in svobodnem delovanju trga. 
To obdobje ima torej lastnosti prehodnega obdobja iz teorije intervencionistične 
ekonomske politike v teorijo ekonomskega liberalizma (Sušjan, 2001, str. 9). 
Med pisci, ki spadajo v to obdobje razpada merkantilizma, so najpomembnejši Petty, 
North, Locke in Hume. Odnos teh avtorjev do delovanja na ekonomskem področju izhaja 
iz drugačnega pojmovanja človekove eksistence v družbi, ki ga je potrebno prvo 
osvoboditi in postaviti v odnos do sočloveka in pa na drugi strani nekako vpeti v okvir 
družbene pogodbe. Le tako je možna lastna uresničitev osebnih idej individuuma, čeprav 
družbena pogodba še vedno predvideva nekoga, ki je na vrhu hierarhije. 
 

6.4.1.1 FIZIOKRATIZEM 
 

To je bila prva šola ekonomske misli, katere najbolj eminentni predstavnik je bil Francois 
Quesnay (1694 - 1774) v Franciji s svojim delom Tableau Economique iz leta 1758. 
Fiziokratizem se tako na francoskih tleh pojavi kot ostra kritika merkantilizma v Franciji, 
katerega različica se je imenovala kolbertizem. 
Ozadje fiziokratizma je determiniralo obdobje vladavine Ludvika XIV. v Franciji in 
njegovega finančnega ministra Colberta. V tem obdobju je bila Francija vpletena v 
dolgotrajne vojne in je izgubila tudi nekaj svojih velikih kolonij (Kanado in Indijo). Poleg 
tega je še sklenila nekaj neugodnih mirovnih pogodb. Francija, ki je bila v tistem obdobju 
še dokaj agrarna dežela, je vse prihodke dobivala z obdavčitvijo kmetov, kar je bil začetek 
konca, saj je s tem uničevala stimulus za delo kmečkega sektorja. Plačevanja davkov je 
bila oproščena samo zemlja duhovščine, ki je bila lastnica petine celotne zemeljske 
površine. Demografske lastnosti takratne Francije so bile sledeče: 25 milijonov 
prebivalcev, od tega slabih 23 milijonov kmetov, 2 milijona rokodelcev in dobrega pol 
milijona aristokracije in duhovščine. Tako vidimo, da je pretežno agrarna dežela, kjer je 
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oblast pobrala 75 odstotkov celotnega kmetijskega dohodka, imela relativno slabe 
možnosti za pretrganje kroga nerazvitosti. Močno stimulirani panogi industrije in trgovine 
s strani Colberta, ki sta predstavljali majhen delež proizvoda v pretežno agrarni deželi, 
nista prinesli pričakovanega rezultata (Norčič, 1990, str. 36). 
Tako lahko vidimo, da je bil pojav fiziokratizma v Franciji logičen odgovor na rešitev 
obubožanega francoskega gospodarstva kot posledice napačno vodene ekonomske 
politike. 
Filozofska osnova fiziokratizma tiči v družbeni filozofiji tistega obdobja, ki je temeljila na 
ideji naravnega reda. To lahko razumemo kot dokaj logičen razplet dogodkov v agrarni 
Franciji tistega obdobja, katere velika večina prebivalstva je delala za razvratno življenje 
na versajskem dvoru peščice. Poleg tega je še, lahko predvidevamo, povprečnemu 
prebivalcu takratne Francije, kmetovalcu, bilo dokaj težko razumeti ''nenaraven'' koncept 
plačilne bilance merkantilizma, ki naj bi jim po navodilih Colberta prinesel blaginjo. 
Vidimo, da je bilo tako družbeno nepravilno ravnovesje, kjer se je dohodek večine prevalil 
v blagajno smešno majhnega reziduuma vladajočega razreda, predpriprava na revolucijo. 
Tako lahko popolnoma razumemo vrnitev iskanja definiranja odnosov v družbi k nečemu, 
kar je bilo preizkušeno na francoskih tleh že tisočletja. Povratek k naravi in naravnemu. 
Zaradi posega v naravno s pozitivnimi zakoni, ki so se izkazali za napačne, so 
merkantilisti, po mnenju fiziokratov, vnašali v družbene procese samo zmedo in kaos, kar 
je bilo v nasprotju z naravo. Kot rešitev vidijo fiziokrati ponovno vpeljavo vladavine 
narave - fiziokracijo, s čimer bi se pozitivistične napake preteklosti popravile. 
Fiziokrati so trdili, da je bil red, ki so ga uvajali merkantilisti, popoln nered. Zato tudi  
trdijo, da je bilo nenaravno trgovini pripisovati značaj produktivne dejavnosti. Fiziokrati 
se zavzemajo za način delovanja po principu ''laissez faire, laissez passer'', ki pomeni, 
pustite, naj gredo stvari svojo naravno pot. S tem se je poskušalo uveljaviti načelo 
ekonomskega liberalizma kot procesa svobodnega delovanja posameznikov, katerih 
glavno vodilo so njihovi lastni individualni interesi in načela. Najboljše delovanje tako za 
posameznika kot za družbo, družba kot zbir teh posameznikov, je doseženo takrat, ko je 
posameznikom dopuščeno, da delajo za dosego svojega lastnega optimuma. 
Ta proces pa je potrebno gledati pod pogojem, da je pozitivni red tak, ki je v skladu z 
naravnim, in le tako pridemo do dosega družbenega optimuma. Če pa pozitivni red 
odstopa od naravnega, svobodno optimiziranje posameznika ne vodi do družbenega 
maksimalnega zadovoljstva (Norčič, 1990, str. 37).       
  
 



 

  31 
 

 
7. ALEGORIJA EVROPE V UMETNOSTI 
 
 

Lep primer dokaj inventivnega prikaza Evrope v tistem obdobju kot kombinacije 
zemljevida in kraljice je najti v 16. st. pri Sebastianu Munsterju. Kar se tiče objektivnosti, 
lahko hitro ugotovimo, da je bil tak prikaz Evrope v interesu Habsburžanov. Španija je na 
tem zemljevidu kronana in Češka je v srcu Evrope. Italija prikazuje desno roko, kjer drži 
na dlani Sicilijo, in leva roka prikazuje Dansko, ki se z žezlom dotika Škotske in Anglije 
(Boer, 1995, str. 42). Glej sliko spodaj.  
 
Slika 9: Prikaz Evrope kot kraljice avtorja Sebastiena Munstra 

 
 
Vir: Boer, 1995, str. 52. 
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Drug tak prikaz Evrope je ohranjen v obliki srebrne bovle iz tretje četrtine 16. st. 
Prikazuje bitko pri Lepantu leta 1571, kjer je turške sile premagalo vojaško zavezništvo 
Španije, Benetk in papeške države (Boer, 1995, str. 53). 
 
Slika 10: Prikaz bitke pri Lepantu v letu 1571 

 
 
Vir: Boer, 1995, str. 54. 
 
V 18. st. se je čaščenje superiornosti Evrope razvilo še dodatno in sledilo v vse bolj 
jasnem eksplicitnem izrazu v umetnosti. Kjer se pojavljajo celine skupaj, je njihova 
postavitev takšna, da so nedvomno vsi v podrednem položaju glede na superiorno Evropo. 
Ponavadi je Evropa na prestolu kronana, medtem so vse ostale celine v klečečem položaju 
pred njo, kjer ji dajejo darila (Boer, 1995, str. 42). 
Prikaz Evrope, kronane v vsem svojem superiornem položaju do ostalih celin, je bil tisti, 
ki je vse bolj začrtal smernice razvoja v redefiniciji pojma Evrope, in sicer tokrat z 
idealom civilizacije. 
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8. CIVILIZACIJA EVROPE 
 
 

Kot dejstvo lahko postavimo tezo, da je s koncem 18. st. prenehal veljati sinonim Evrope 
in krščanstva. Ideja evropske superiornosti je začela temeljiti na naboru misli 
razsvetljenstva, ki je bilo hkrati zelo tesno povezano s pojmom civilizacije (Boer, 1995, 
str. 58). 
Preden se posvetimo identifikaciji pojma Evrope s pojmom krščanstva, je potrebno 
definirati pojem kulture. Le-tega je možno definirati z individualnega zornega kota tako 
kot z družbenega zornega kota, torej obstajata tako individualni koncept kot družbeni 
koncept kulture. Individualni koncept kulture v smislu razvoja celote materialnih in 
nematerialnih stvaritev človeške družbe na vseh področjih, od znanosti, ideologije, religije 
umetnosti .., je bil do 18. st. večinoma pojem, rezerviran za individuume in njihov osebni 
intelektualni razvoj. 
Do premika od individualnega koncepta kulture k nečemu višjemu, kar bi držalo v 
povprečju celotne družbe kot zbira individuumov, pa je prišlo šele po 18. st. Pojem kulture 
je bil v tesni povezavi z načinom obnašanja in lastnostmi mentalitete prebivalcev evropske 
celine glede na vse ostale. Ta družbeni koncept je prišel še bolj do izraza z relativno 
primerjavo med ljudstvi po času velikih odkritij in njihovimi običaji ter nasplošno običaji 
prebivalcev Evrope. Tak družbeni koncept kulture v 18. st. je bil v precejšnji meri 
posledica razsvetljenstva. Beseda, ki je služila za opis tega družbenega koncepta kulture, 
je bila vzeta iz francoščine, in sicer '’civilisation’’.  
Tako lahko naredimo zaključek, da se je v času razsvetljenstva pojavila potreba po 
redefiniciji pomena pojma kultura (do takrat individualni koncept) zaradi potrebe po širši 
uporabnosti tega pojma. Tako pride do evolucije v pomenu pojmovanja besede kultura. V 
uporabo pride nova beseda, ki označuje družbeni koncept pojma kultura, in za opis tega 
pojma se začne uporabljati beseda civilizacija. Civilizacija je torej sopomenka kulture v 
smislu družbenega koncepta pojma kulture. 
Iz česar pa sledi, da je identifikacija pojma Evrope ob koncu 18. st. s pojmom civilizacije 
dejansko identifikacija Evrope s pojmom kulture v družbenem konceptu. 
 

 
8.1 RAZSVETLJENSTVO ALI RACIONALIZEM (racio = razum) 

 
Idejno gibanje 18. st. na evropskih tleh je imelo velik vpliv na oblikovanje modernega 
pojma Evrope, tistega, ki se definitivno odtrga od krščanstva. Razsvetljenstvo je v razumu 
videlo bistvo človeka in je kot osnovo imelo znanstveno raziskovanje, ki naj bi bivanje 
postavilo na razumskonaravno osnovo, iz česar bi potem sledil razvoj človeštva. Osnovna 
ideja racionalizma je temeljila na prepričanju, da je človek zmožen z razumom dokazati 
vse. Tako so se  v tem obdobju začele razvijati matematične in naravoslovne vede. 
Glavni predstavniki razsvetljenske misli so bili  Locke, Montesquieu, Voltaire in 
Rousseau. 
Bacon, Descartes in Spinoza so razvili metode in zgradili sisteme, ki so se izključno 
opirali na uporabo razuma. 
Razsvetljenci v povprečju niso bili profesorji natančno definiranih znanstvenih disciplin, 
temveč so bili pogosto ekonomisti, zgodovinarji, pravniki, naravoslovci, pisatelji in še kaj 
v eni osebi (Markov, 1989, str. 34). 
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8.2 TRŽNA DRUŽBA (ekonomski liberalizem) - ADAM SMITH 

 
Ekonomska ideologija tržne družbe ima svoj temeljni kamen v konceptu ekonomskega 
liberalizma. Nastanek ekonomskega liberalizma v 18. st. ni bila le ideologija, ki bi 
razlagala razvoj produktivnih sil, ampak je ekonomski liberalizem zahteval osvoboditev 
ekonomske dejavnosti od morale. V tej luči ga lahko razumemo kot odgovor na vprašanja, 
ki jih teoretiki družbene pogodbe3 niso rešili. Če nadaljujemo razlago koncepta trga s tega 
zornega kota na časovni premici 18. st. , lahko rečemo, da je trg sociološki in politični 
koncept, ki postavlja alternativo konceptu družbene pogodbe. V tistem obdobju se je 
ekonomija (trg) uveljavila kot edina možna pravilna opcija sodobne družbe, kjer naj bi trg 
(s tem mislimo ekonomijo) dal vse odgovore na vprašanja o odnosih oblikovanja 
organizirane družbe in urejanja odnosov znotraj nje in pa ne družbena pogodba (s tem 
mislimo politiko). V tem smislu je potemtakem trg in ne pogodba tisti, ki je usklajevalec 
celotne družbe, ne samo ekonomskih tokov. Torej  moderen pristop k utemeljevanju 
obstoja družbe brez pomoči političnega sporazuma - družbene pogodbe. Oblikovanje take 
predstave družbe kot trga se je močno razmahnilo v škotski šoli 18. st., še posebej pri 
Adamu Smithu. 
Ekonomsko razumevanje trga kot tržne družbe je politični in sociološki koncept in ne 
tehnični koncept v smislu načina regulacije ekonomske dejavnosti s sistemom prosto 
oblikovanih cen. 
Teorija menjave je omogočila odgovor na Hobbsovo naravno stanje v obliki vojne. Tako 
so teoretiki družbenih pogodb večinoma zagovarjali mir znotraj nacije, niso pa uspeli  
razložiti miru med nacijami (družbena pogodba razlaga družbo kot igro, kjer vsi 
pripadniki dobijo v smislu varnosti in državljanskega miru in odnose med nacijami kot 
možnost pridobitve enega na račun izgube drugega). Teorija menjave pa uspe razložiti 
tudi odnose med nacijami, saj jemlje druge nacije kot individuume v mednarodni menjavi, 
čigar interesi se ravno tako usklajujejo na trgu. Tako uspe predstava družbe kot trga dati 
odgovor, da družbi ne morejo več vladati politika in spopad, temveč trg, iz česar potem 
trdimo, da funkcija trga ni le tehnični koncept regulacije ekonomske dejavnosti, temveč 
ima veliko močnejši političen in sociološki pomen. 
V tej luči Adam Smith ni toliko utemeljitelj politične ekonomije marveč teoretik, ki 
odjema politiki njeno moč. Adam Smith potemtakem ni bil ekonomist, ki se je ukvarjal z 
ekonomijo, temveč filozof,  ki je šele postal ekonomist z uresničevanjem svoje filozofije. 

                                                 
3 Družbena pogodba (ali izvorna pogodba) pogosto pokriva dve različni vrsti pogodbe. Obe vrsti sta bili 
prisotni že v 17. stoletju. Prva med njima je prava družbena pogodba, ki predppostavlja, da se številni 
posamezniki , ki živijo v ‘’naravnem’’ stanju, dogovorijo o oblikovanju organizirane družbe. Druga oblika 
družbene pogodbe pa lahko nosi tudi ime pogodba o podreditvi ali pogodba o oblasti, tako uredi odnose 
znotraj že organiziranega tipa družbe med sloji, individuumi …  
V zgodovinskem razvoju je bilo zaporedje pogodb ravno obratno, saj se je pogodba o oblasti pojavila prva. V 
monarhični dobi je bil njen pomen ekstremnega značaja za zatirane manjšine, v kontekstu določanja omejitev 
pri izvajanju monarhove oblasti. Prava pogodba se pojavi kasneje. Ko je v družbi napočil trenutek popolnega 
sistema politične znanosti, so prvo uporabljali pravo pogodbo za ustanovitev države in drugo pogodbo za 
uravnavanje oblasti v njej (Gough,  2001,  str. 13). 
V svojem delu Družbena pogodba je Jean Jacques Rousseau leta 1762 zavrnil kakršenkoli sporazum z 
absolutno monarhijo,  pa četudi bi bila ta razsvetljena, ter razglasil za vladarja namesto kralja celotno ljudstvo. 
Izvajanje ljudske oblasti v republiki, ki bi se bila upravljala sama, je Rousseau pogojil s popolno enakostjo 
med družbenimi sloji. Državi kot utelešenju obče volje (volonte generale) dodeli nalogo, naj s svojo 
zakonodajo vzpostavlja ter varuje tak družbeni sistem, naj poskrbi za razbitje družbenega monopola izobrazbe 
s splošno nacionalno vzgojo ter naj preprečuje zlorabo individualne lastnine (Markov, 1989, str. 38). 
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Ideja o trgu 18. st. je bila opcija za drug politični model. Trg tako predstavlja oportuniteto 
formalnim in hierarhičnim tipom avtoritete in zagovarja možnost tipa organizacije in 
odločanja, ki je ločen od kakršnekoli oblike  avtoritete, saj sam uresničuje samodejna 
prilagajanja in redistribucijo, brez kakršnekoli moči interference posameznika v sistemu 
in/ali voditeljev družbe. Tako se je s Smithom spremenil koncept trga, ki ni več samo 
oseben in lokaliziran kraj menjav, temveč je bolj kot mehanizem ekonomske regulacije 
mehanizem družbene organizacije. Tako se zavzema za ekonomijo kot podlago družbe in 
trga kot izvajalca družbenega reda. Lahko bi rekli, da je tako Smithova modernost vidna v 
dveh pogledih, in sicer, ko družbo dejansko začne razumeti kot ekonomsko in ne več 
politično tvorbo in ko rešitev usklajevanja odnosov družbe vidi v samoregulativnem 
konceptu trga in ne več v konceptu družbene pogodbe.  O vsem tem nam govori tudi zelo 
širok pomen besede trgovine tistega časa, saj je bila sopomenka za skoraj vse, kar bi 
dajalo družbeni vezi konsistentnost, ki je/bi bila neodvisna od avtoritete in tipa oblasti.  
Tak tip organizacije družbe ima za poglavitno lastnost abstrakten način družbenega 
uravnavanja, saj so razmerja med posamezniki urejena brez pomoči ukazovanja ali 
podrejanja. 
Ideja trga potemtakem ponuja antihiearhičen tip organizacije družbe. 
Lahko trdimo, da je po srednjeveški absolutni razlagi resnice s strani krščanske religije 
nastopila težnja po emancipaciji človeka od kakršnekoli oblasti, ki bi ga vpela v podredni 
položaj v družbi. Pojavi se zasuk k načelu individualne avtonomije. V takem sistemu se 
zavrača vloga absolutnega vladarja v političnem in ekonomskem smislu. Posameznik se 
osvobodi tako, da niti v političnem niti v ekonomskem kontekstu ne posluša ukaze 
nikogar. Hkrati so zaradi predstavniškega sistema zakoni države narejeni s pomočjo vseh. 
V takem konceptu družbe vsakdo prek institucije države onemogoči vsem drugim, da mu 
vladajo in omejujejo svobodo (Rosanvallon, 1998, str. 12). 
  

 
8.3 MONTESQUIEU 

 
Montesquieu leta 1748 v svojem delu De l'esprit des lois ( '' Duh zakonov'' ) da komentar 
na temo politične pomembnosti Evrope. V njem lahko razberemo njegovo pripadnost 
glede definiranja pojma Evrope kot popolnoma ločenega od krščanstva. Razumemo ga kot 
enega tistih, ki identificira Evropo z idejo svobode. V tej knjigi poskuša razložiti vzroke, 
zakaj Evropi in njenim prebivalcem pripada drugačna mentaliteta v primerjavi z Azijo. 
Tako sledi Hipokratovi tezi, stari več kot dva tisoč let (glej poglavje 1.4 z naslovom Polis, 
politika, ekonomija). 
Kakor večina sodobnikov tistega časa se je posvetil analizi družbe in odnosov znotraj nje, 
kjer poskuša poiskati pot umirjene monarhije, ki naj bi onemogočila despotizem. Celota 
njegovega sistema temelji na predpostavki teorije ločenosti in ločevanju oblasti 
(Rosanvallon, 1998, str. 34). 
Montesquieu je priporočal ustavno monarhijo ob hkratni delitvi oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno. To je bil načrt liberalnih kompromisov, ki je videl v ravnovesju 
najboljše varstvo pred despotsko oblastjo(Markov, 1989, str. 35). 
Montesquieu, tako kot Hipokrat, poskuša razložiti politično zasužnjenost na podlagi 
podnebnih pogojev. Pravi, da je Azija dežela brez zmernih podnebnih pogojev (torej 
prevladuje samo  ekstremnost v kontekstu ali zelo hladno ali zelo toplo), kar pomeni, da 
podnebni pas velike toplote trči s pasom ekstremnega mrazu. Na drugi strani, pravi 
Montesquieu, pa Evropa leži v pasu zmernih podnebnih pogojev, kjer je prehod iz enega 
podnebnega pasu v drugega veliko bolj zmeren, kar pomeni, da čeprav sta Španija in 
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Skandinavija vsaka v svojem podnebnem pasu, je med njima še pas, ki jih povezuje. V teh 
podnebnih pasovih pa je v vsakem posebej nekaj močnih narodov, iz česar potem sledi 
stabilnost in svoboda Evrope. Na azijskih tleh pa ravno močne nacije živijo v hladnejšem 
podnebnem pasu in ta potem trči ob toplejšega. Zato torej močnejši narodi z lahkoto 
osvojijo tiste iz toplejšega podnebnega pasu. To je potemtakem  po Montesquieuju  glavni 
razlog za svobodo na evropski celini in suženjstvo na azijski. Hkrati pa tudi razlog, zakaj 
na azijskih tleh ne more priti do povečanja stopnje svobode. Taka ideja govori v prid 
svobode na evropskih tleh v smislu mednarodnih odnosov, vendar kot predpogoj za 
uveljavitev svobode v mednarodni politiki zahteva ločenost vej oblasti. Saj na evropskih 
tleh predvideva obstoj monarhij, kjer imajo monarhi v rokah ‘samo’ zakonodajno in 
izvršno oblast, toda administriranje pravice prepusti svojim podrejenim. Na drugi strani 
navede primer Otomanskega imperija, kjer sultan združuje vse tri veje oblasti sam ter zato 
kot rezultat sledi despotizem. 
Do sedaj smo sledili definiciji pojma Evropa v političnem kontekstu, pa vendar pri 
Montesquieu zasledimo tudi prve znake definicije Evrope s kulturno civilizacijskega 
vidika. Še posebej v njegovih pismih Lettres Persanes iz leta 1721, kjer je pokazal na 
razlike v mentaliteti Evropejcev in Azijcev. Evropejci  naj bi imeli lastnosti delovne etike, 
dinamike ipd., medtem ko naj bi Azijce spremljala počasnost, nemobilnost in prevelika 
spokojnost (Boer, 1995, str. 59).  

 
 

8.4 VOLTAIRE 
 

Francois Marie Arouet, bolj znan kot Voltaire, je bil čaščen kot sonce razsvetljenstva. Po 
izvoru in miselnosti je bil del premožnega meščanskega pariškega stanu in je posvetil celo 
svoje življenje oponiranju svetohlinstvu in prevzetnosti klera, ki naj bi po njegovem 
mnenju zatiralo človekovo dostojanstvo in svobodo misli, da bi lahko nato na praznoverju 
gojilo pokornost (Markov, 1989, str. 36).  
Ideja skupnih evropskih navad in običajev je jasno izražena v delih daleč bolj popularnega 
sodobnika Montesquieua, Voltaira. V svojem delu Le siecle de Louis XIV. ('Stoletje 
Ludvika XIV.') iz leta 1751 je zapisal, da je krščansko Evropo mogoče  gledati kot zvezo 
držav, ki so povezane. Vse države v tej zvezi imajo enako religijsko ozadje, pa čeprav se 
le-to naprej deli na različne tipe. Vse države imajo enake principe civilnega prava in 
politike, kar je nepoznano ostalemu svetu. To je po njegovem mnenju razlog, zakaj 
evropske nacije ne ubijajo vojnih zapornikov in spoštujejo ambasadorje sovražnih držav 
ter poskušajo vzdrževati senzibilno ravnotežje moči med državami. 
Kar zadeva pogled znanosti in umetnosti, je stopila kulturološka interpretacija pojma 
Evropa v ospredje. Akademije različnih držav tvorijo evropsko republiko znanosti in 
umetnosti, kjer  je znanje tisto, ki predstavlja skupni imenovalec Evrope. V tem kontekstu 
lahko vidimo spet cikličen pogled nazaj v zgodovino (npr. Montesquieu - Hipokrat), ko je 
tako vezno tkivo med znanstveniki Evrope v obdobju humanizma predstavljala učenost 
klasične antike. Gledišče, kjer iščemo občutja solidarnosti čez znanost, so tokrat za razliko 
od humanizma in njenega poudarka klasični znanosti začeli znanstveniki evropske celine 
iskati na področjih naravoslovnih znanosti. 
Drugo delo Voltaira Essai sur les moeurs et l' esprit des nations (Essay on the customs 
and spirits of the nations), ki je nastalo dvajset let pred Smithovim Inquiry into the nature 
and causes of the wealth of nations, je poskus orisa zgodovine človeštva s perspektive 
zgodovine razvoja civilizacije. 
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Evropa postane celina razsvetljenstva. Voltaire domneva, da je Evropa njegovega časa 
najbolj civilizirana celina, toda vedno ponuja primer, na kakšni stopnji evolucije bi šele 
bili, če ne bi bili vpleteni v vojne, in na kakšni stopnji evolucije bi bila znanost in 
umetnost v Evropi, če ne bi bilo toliko ljudi nesmiselno zaprtih v samostanskem življenju. 
Tako lahko rečemo, da je koncept Evrope po Voltaire anti-klerikalnega tipa. Razlog za 
evropsko superiornost  je videl v razvoju znanosti in umetnosti, saj to postavlja kot 
temeljni razlog za preživetje kriz in vojn na evropskih tleh. Razvoj znanosti in umetnosti 
je bil ključnega pomena (Boer, 1995, str. 61). 

 
 

8.5 EVROPSKA CIVILIZACIJA 
 

Med prej opisanimi znanstveniki, kot sta Smith in Voltaire, deli, kot sta Voltairejevo 
Navade in običaji narodov in dve desetletji zatem Smithovo Bogastvo narodov, lahko 
iščemo skupni imenovalec v opazovanju družbe in njenih zakonitosti znotraj nje z makro 
perspektive, kar je tudi v skladu z že v uvodu tega poglavja omenjenim dejstvom, da 
pojem Evropa pridobi identifikacijo s pojmom družbenega koncepta kulture, ki  je opisan 
z besedo civilizacija. Že pri Montesquieu zasledimo tudi prve znake definicije Evrope s 
kulturno civilizacijskega vidika, še posebej v njegovih pismih Lettres Persanes iz leta 
1721, kjer je pokazal na razlike v mentaliteti Evropejcev in Azijcev. Evropejci naj bi imeli 
lastnosti delovne etike, dinamike ipd., medtem ko naj bi Azijce spremljala počasnost, 
nemobilnost in pa prevelika ‘spokojnost’. 
Moramo tudi opozoriti na dejstvo, da so tako Smith in Voltaire kot tudi vsi sodobniki v 
času razsvetljenstva težili k iskanju boljše družbe in so v tem smislu vsi konvergirali k 
skupni točki iskanja optimalnega družbenega reda ali idealne države. Iz tega potem sledi 
zavestna težnja k vse večji stopnji napredka, ki je vsekakor sovpadal z identificiranjem 
pojma Evropa z nečim, kar je pomenilo napredek. V našem primeru potem lahko 
identificiramo pojem Evropa z najvišjo stopnjo napredka ali civilizacije. Vidimo, da je bil 
napredek, ki je dinamičen pojem več stopenj, primeren za superlativ nečesa najboljšega. 
Bil je primeren za sinonim civilizacije, in civilizacija, kot najvišja stopnja napredka, 
primeren sinonim za pojem Evropa. Tako lahko tudi opazimo, da je koncept civilizacije 
nosil v sebi jasno in pozitivno usmerjenost napredka, sovpadajočo z rastočim občutkom 
superiornosti Evrope, še posebej eksplicitno izraženo v delih Montesquiea. 
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9. RAZLIČNE  ZAMISLI EVROPE 
 
 

9.1 REVOLUCIONARNE IDEJE IN KONCEPT STARE EVROPE  
 

Do prelomne točke v obliki francoske revolucije leta 1789, ki je pomenila popoln preobrat 
v socialnem in političnem mišljenju in ki je imela multiplikativno akceleracijski vpliv na 
celotno evropsko celino, so bili kmetje tisti, ki so zaobsegali največji delež evropske 
populacije. Tako je dejanje francoske revolucije simbolično pomenilo prelomnico s 
srednjeveškim fevdalnim družbenim redom. 
Ideal francoske revolucije, ki se je širil z geslom svobode, bratstva in enakosti, je imel 
velik vpliv na celotno Evropo. Kar je bilo dokaj nenavadno za revolucionarje, je bilo to, 
da je bilo pri njih veliko manj čutiti prisotnost in realizacijo ideje Evrope kot med 
antirevolucionarji. Videti je bilo, kot da bi bili v mentaliteti revolucionarjev zelo razpeti 
med opcijama državljanstva sveta na eni in državljanstva lastne države na drugi strani, 
tako da jim skoraj nič prostora ni ostalo za misli Evrope. Na drugi strani so pisci 
kontrarevolucije dokaj pogosto omenjali idejo Evrope v kombinaciji s težnjo po povrnitvi 
starega družbenega reda (Boer, 1995, str. 66). 

 
 

9.2 NAPOLEON IN KONCEPT NOVE EVROPE 
 

Iz dejanj Napoleona sledita dve pomembni posledici, in sicer: 
1) S širitvijo Francije pod Napoleonom je prišlo do širjenja idej in institucij revolucije 
čez evropsko celino, iz česar je sledilo določeno poenotenje in koherenca v velikem delu 
Evrope. 
2) Dominacija Napoleona in francoske tiranije je bila dejansko postavitev temeljnega 
kamna za vsa bodoča nacionalistična gibanja. 
Z uveljavitvijo Code Napoleon dejansko razveljavi socialno zakonodajo francoske 
revolucije in jo nadomesti s protekcijo zasebne lastnine, ohrani pa enakost vseh pred 
zakonom in uničenje fevdalnega družbenega redu. 
Lahko rečemo, da je bila Napoleonova ekspanzionistična politika rezultat vsesplošne 
prevlade francoske nacionalistične vneme tistega časa, katere rezultat je bila multiplikacija 
nacionalizma po večjem delu evropske celine. 
Šele po letu 1816, ko je bil Napoleon izgnan na otok Sv. Helene, je sam zase pravil, da je 
bil le logičen posrednik med starim in novim sistemom na evropskih tleh. Njegove misli 
post festum govorijo o želji po vzpostavitvi evropske zveze ''asociation europeene'', ki naj 
bi imela po celotni Evropi skupna načela kot tudi skupno evropsko sodišče, valuto, merski 
sistem … Napoleon naj bi se tudi zavzemal za ustanovitev Evropske akademije in instituta 
Evropske nagrade za stimulacijo znanstvenih raziskav (Boer, 1995, str. 68). 
Lahko rečemo, da je bila ta vizija Evrope po Napoleonu krepko pred svojim časom, saj če 
bi prišlo do uresničitve česa temu podobnega takrat, bi bili lahko priča tendenci dokaj 
poglobljenega tipa integracije4 na evropskih tleh, katere evoluciji smo bili priča po drugi 
svetovni vojni in katere vrh je bil dosežen s poglobitvijo integracije znotraj EU-15 v 

                                                 
4  Ekonomska integracija je spekter organizacijskih oblik, kjer en ekstrem predstavlja globalna ekonomija s 
prostim pretokom blaga, storitev in produkcijskih faktorjev, drugo skrajnost pa številna zaprta gospodarstva, ki 
delujejo samozadostno in neodvisno (Kumar-zapiski predavanj Ekonomike Evrope, 2001). 
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integracijo tipa EMU-12, katere poglavitna lastnost je ravno skupna valuta, o kateri je že 
leta 1816 govoril Napoleon.  

 
 

9.3 TRENUTEK ISKANJA ZGODOVINSKE OSNOVE 
 
Če bi morali definirati najpomembnejšo posledico, ki jo v razvoju pojma Evrope prinese 
francoska revolucija, bi bilo to nedvomno zaupanje v zgodovinsko preteklost, in le-to v  
smislu definiranja evolucije ideje Evrope na podlagi razvoja  čez čas. Lahko rečemo, da je 
ta zgodovinski tok evolucije do te točke v razvoju pojma Evrope primanjkoval. Tako se je 
pojavil pogled intelektualne srenje tistega časa, ki je pravil, da je treba za sedanjost iskati 
posledice razvoja dogodkov v preteklosti. S tem je dejansko ideja Evrope dobila lastnost 
zavestne in premišljene ideje, ki je iskala svojo osnovo v preteklih dogodkih (Boer, 1995, 
str. 69). 
Tako lahko od te točke naprej v razvoju pojma Evrope sklepamo, da se je ideja o 
prihodnosti pojma Evrope začela razvijati glede na iskanje osnov v preteklosti, le-te 
osnove pa so razne skupine iskale v skladu s svojimi videnji, glede na svoje interese, 
ideologije, prepričanja.                   

 
 

9.4 KRŠČANSKA EVROPA 
 

V 19. st. je opaziti pri številnih avtorjih nostalgičen povratek k času srednjega veka, kjer je 
prevladujočo vlogo igrala Cerkev. 
Tako, recimo, v Franciji Francois Rene, Vicomte de Chateaubriand (1768 - 1848), v 
svojem delu Genie du Christianisme leta 1802 povzdiguje vlogo krščanstva v srednjem 
veku in  pravi, da je vpliv krščanstva imel nesporno velik vpliv na razvoj umetnosti, 
glasbe, literature in arhitekture v tistem času. Gre celo tako daleč, da pripiše srednjemu 
veku moralno superiornost glede na obdobje antike. 
Ta negacija negacije Cerkve da konceptu Evrope določen zgodovinski temelj. Konceptu 
Evrope da določen zorni kot z zgodovinske perspektive. Lahko celo rečemo, da se je 
koncept evropske kulture res razvil v 18. st., vendar se je zgodovina evropske kulture kot 
ideja razvila šele a posteriori v 19. st. Vidimo, da je koncept Evrope postal dinamičen 
pojem. Zgodovinska vizija Evrope je postala zelo povezana s trenutnimi političnimi, 
družbeni in religioznimi ideali in iz tega potem sledijo ideje o prihodnosti, o viziji Evrope. 
Koncept Evrope je tako postal ne samo zgodovinski, temveč tudi političen. Tako so 
nastale različne vizije Evrope, glede na politično pripadnost, s poudarkom iskanja 
identificiranja pojma Evrope glede na iskanje temeljev Evrope v  zgodovinskem konceptu 
(Boer, 1995, str. 70). 

 
 

9.5 SVETA ALIANSA 
 

Leta 1815 se je oblikovala sveta aliansa, katere cilj je bil vpeljati enotnost med narodi 
Evrope na skupnem religijskem imenovalcu krščanstva. To lahko razumemo, saj so bile 
članice pravoslavna Rusija, katoliška Avstrija in protestantska Prusija. Aliansa je bila 
ekumenskega značaja, ki je oblikovala supranacionalno organizacijo. Lahko rečemo, da je 
v tem postrevolucionarnem obdobju postala zelo popularna idealizirana vizija kombinacije 
religije in politike (nostalgija srednjega veka) in je služila kot argument v trenutni moderni 
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politični misli tistega časa. Vidimo, da je šele v 15. st. pojem Evrope doživel identifikacijo 
s krščanstvom, toda v 19. st. je bila ideja Evrope projicirana veliko bolj nazaj v preteklost. 
Začelo se je iskanje korenin evropske civilizacije. 
Metternich, avstrijski kancler, je v tem postrevolucijskem času na evropskih tleh videl 
vizijo Evrope v luči Machiavellijevega ravnotežja moči. Tako Metternich vidi Evropo v 
prihodnosti kot združenje držav s poudarkom na usklajevanju ravnotežja moči 
(podrobnejši opis ravnotežja moči glej v poglavju 5). 
Tako definiramo popolnoma dva divergenčna procesa vizije Evrope v času po revoluciji. 
Imamo opraviti z nostalgično krščansko strujo romantikov in strujo pripadnikov 
ravnotežja moči s strani konzervativnih realistov (Boer, 1995, str. 71).  

 
 

9.6 LIBERALCI 
 

Kar se tiče novosti pri avtorjih pripadnikih liberalnih nazorov, je opaziti ločevanje med 
vzhodno in zahodno Evropo glede na tip vladavine. Pojavila se je ideja gledanja na 
Evropo kot zahodno liberalno in vzhodno konzervativno. Liberalna parlemantrnega tipa in 
konzervativna monarhičnega tipa vladanja. Med liberalci je bil avtor z največjim vplivom 
na iskanje zgodovinskih temeljev ideje Evrope Francois Guizot. V času reformacije 
Bourbonske  monarhije je bil eden vodilnih liberalne opozicije, poučeval pa je moderno 
zgodovino na Sorbonni, kjer je predaval in zagovarjal tip reprezentativne vladavine v 
nasprotju z zgovorniki sistema ‘božje’ monarhije. 
Guizot je videl superiornost Evrope v različnosti principov in tipov vladavine na 
evropskih tleh, ki ne morejo kar izključevati ena drugo, kar je po njegovem mnenju razlog 
za svobodo na evropskih tleh. Drugi, neevropski sistemi vladavine temeljijo na samo 
enem principu vladavine v obliki enovladja, kar slej kot prej pripelje do tiranije. 
Zgodovinski temelj v preteklosti je tako po Guizotu iskati s padcem rimskega imperija in z 
ustanovitvijo Krščanske cerkve, kjer pride do ločitve oblasti med dejansko in spiritualno 
sfero, kar je bil potemtakem temelj za svobodo zavesti. Tako je bilo z ločitvijo sveta 
dejanj in sveta misli storjeno tisto, kar je prineslo fundament svobode zavesti. Te ločitve 
ni uresničila nobena druga civilizacija. 
Pa čeprav je dajal Guizot določeno priznanje Cerkvi, je protestant, kot je bil, imel 
negativno mnenje do obdobja srednjega veka ter prevlade Cerkve. Vidi reformacijo kot 
upor človeškega duha in miselnosti proti absolutni avtoriteti. Guiozot jemlje reformacijo 
kot enormen korak k svobodi misli in osvoboditvi človeškega duha. 
Sumiranje njegovih idej nas privede do zaključka, da je svoboda rezultat razvoja 
pluralnega modela, kar pa predstavlja bistvo evropske civilizacije. 
Taka Guizojeva vizija razvoja Evrope postane standardizirana verzija Evrope, s katero so 
se identificirali liberalni privrženci po celotni evropski celini. 
Po letu 1830 je bil izkoreninjen ultra-rojalističen režim Bourbonov in ustanovljena je bila 
parlamentarna monarhija, v kateri je Guizot prevzel vlogo glavnega igralca kot premier. 
Tako je bilo videti, da so bili dogodki po letu 1830 upravičeni z vidika liberalne vizije, 
toda kmalu po letu 1840 se je začelo povečano povpraševanje po politični opciji bolj v 
levo od liberalne ideje, ki bi bolj zadostila potrebam nižjih družbenih slojev. Začela se je 
torej tendenca prevlade ideje demokratov. 
Tako se je začela doba, ki je bila zaznamovana s povpraševnjem po demokraciji in 
socialnih reformah z namenom povečanja dobrobiti nižjega družbenega razreda (Boer, 
1995, str. 73). 
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9.7 DEMOKRATI 
 

Šele po letu 1840 se je negativno mnenje o najnižjem družbenem sloju spremenilo, saj je 
do takrat veljalo prepričanje, da je pojem civiliziranosti namenjen samo družbeni eliti. 
Tako je prišlo do preobrata. Prevladalo je mišljenje, da je povprečen človek tisti, ki je bil 
odgovoren akter zgodovine sprememb in je bil odločilen faktor za razvoj civilizacije. Tak 
koncept gledišča je tako v sledeči fazi postal vpet v meje nacionalnega prostora. 
Zasledimo torej premik v miselnosti, kjer je prej veljal sinonim za pojma Evrope pojem 
civilizacija, sedaj pa je pojem civilizacije razdeljen na nacionalna področja. Evropska 
civilizacija je začela biti razdeljena med številne nacionalne kulture. 
Mnogi zagovorniki demokratov so postajali vse glasnejši z zahtevo po volilni pravici in 
socialni reformi. Pojavljala se je tendenca povzdigovanja povprečnega človeka na 
nacionalno raven. 
Tak primer je nedvomno Giuseppe Mazzini, katerega vizija Italije je bila za neodvisno ali 
antihabsburško, brezrazredno ali antifevdalno ter liberalno ali antiklerikalno Italijo. 
Ustanovi gibanje Mlada Italija, ki se je zavzemalo za univerzalne človekove pravice ter 
enakost vseh ljudi. 
Že v poglavju 8.1 z naslovom Revolucionarne ideje in koncept stare Evrope sem opisal, 
kako je bilo revolucionarjem francoske revolucije malo mar za idejo skupne Evrope. 
Toda, samo petdeset let zatem je koncept Evrope zasedel eminentno pozicijo 
revolucionarjev pomladi narodov leta 1848.  Želja osvoboditve državljana znotraj nacije in 
sodelovanje vseh družbenih slojev pri ustvarjanju družbene kulture ter pomiritev trenj med 
družbenimi sloji so bile ene glavnih zahtev. Po uveljavitvi take družbe, urejenih odnosov 
znotraj vsake nacije posebej, pa nato lahko sledi razvoj ideje bratstva evropskih narodov. 
Demokrati torej ne zagovarjajo vizijo Evrope čez koncept ravnotežja moči, kot ga 
vehementno zagovarjajo politični realisti, temveč kot sistem konfederacije narodov, kjer 
ni prostora za sovraštvo med narodi in kjer ultimativni cilj predstavlja stopnjo bratstva 
med narodi. 
Z ideali demokratov je nastopila drastična sprememba v postavitvi zgodovinske osnove za 
temelj ideje Evrope. Vse do sredine 19. st. so tako konzervativci kot liberalci (tudi Guizot) 
identificirali nastanek ideje Evrope s propadom rimskega imperija in vse večjo močjo 
krščanstva v srednjem veku. To naj bi bil po njihovem mnenju začetna točka nastanka 
evropske civilizacije. 
Fundamentalna reevalucija nastopi z idejo Georga Grota, ki ugotovi, da ni iskati temeljni 
kamen ideje Evrope z vzponom krščanstva,  temveč je treba osnovno idejo Evrope iskati v 
atenski demokraciji antične Grčije, ki predstavlja zibelko evropske civilizacije in 
demokracije nasploh. Tako je postala aktualna ideja politične pomembnosti Aten kot 
zibelke demokracije, saj so Grki dosegli tak tip politične svobode in demokracije (če 
pustimo ženske in sužnje ob strani), ki ga evolucija družbe še dolgo časa ni uspela doseči. 
Tako pride do potrditve, da je zgodovinski koncept evropske civilizacije dobil svoj 
temeljni kamen v  času antične Grčije (Boer, 1995, str. 74). 
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10. SKLEP 
 

 
Namen te diplomske naloge je bil poiskati začetek zgodbe o Evropi in po možnosti 
identificirati tisti skupni imenovalec, ki je/bo vzdržal preizkušnjo časa v smislu ohranjanja 
enotnosti in vizije Evrope v prihodnosti.  
Pot iskanja razvoja pojma Evropa lahko razdelimo na dva kronološko zaporedna dela. 
Prvi del nas dejansko vodi kronološko, po časovni premici od približno 5. st. pr. n. št. pa 
vse tja do 18. st. n. št. 
Drugi del pa pri spremljanju evolucije pojma Evropa od nas zahteva historični premik iz 
relativno bližnje preteklosti po časovnem traku stvarnega kazala nazaj, saj je bilo treba 
definirati koncept Evrope v preteklosti; glede na trenutno politično pripadnost 
opazovanega obdobja; zaradi ekstrapolacije vizije Evrope v prihodnosti. Ta drugi način 
spremljanja ideje  sledi kronološkemu zaključku prvega dela opazovanja in tako začne 
svojo razlago s koncem 18. st. 
 
Prvi del. V tem obdobju zasledimo uporabo besede in pojma Evropa v dokaj različnih 
kontekstih, kot geografskega indikatorja ene od takrat znanih treh celin, nato kot 
mitološkega bitja antične Grčije. Toda, nedolgo zatem začno že stari Grki opozarjati na 
razlike med prebivalci na evropski celini in azijski celini. Tu že prvič zasledimo 
poenotenje pojma Evrope s tipom svobode in demokracije, ki ga nudi atenski tip vladavine 
nasproti nesvobodi Perzijcev in tipa vladavine absolutizma. V tem koraku dejansko pride 
do poistovetenja celine Evrope s svobodo polisa Atene in despotizma s celino Azije. Drug 
tak mejnik v razvoju pojma Evropa skozi čas zasledimo z identificiranjem pojma Evrope s 
krščanstvom. Popoln sinonim pojma Evropa s pojmom krščanstva je sledil šele v 15. st., 
vendar bi lahko postavili hipotezo, da je ta ideja zorela čez identifikacijo in iskanje 
skupnega sovražnika evropske celine, katere skupni imenovalec je predstavljalo 
krščanstvo. Križarska vojna, torej sveta vojna na robovih krščanstva, je tako postala 
stalnica krščanskega delovanja od 11. st. naprej. 
Lahko bi rekli, da je bila ravno križarska vojna tista, ki je udejanjila idejo kristjanstva. Kar 
se tiče tega obdobja, ki mu je nato sledila evolucija poistovetenja pojma Evropa s 
krščanstvom, so se ljudje na latinskem Zahodu  najbolj identificirali čez takratno največjo 
skupnost. Krščanstvo. V tem obdobju je v ljudskem jeziku samostalnik kristjan 
prikazoval, da je religija bolj kot pa geografska, nacionalna ali vladna pripadnost služila 
kot skupni temeljni kamen vseh različnih skupin ljudi takratne zahodne družbe. 
Tretji tak koncept, ki bi se ga dalo izluščiti pri iskanju in povezovanju pojma Evropa, je  
koncept ravnotežja moči. Machiavelli prvi definira pojem Evropa ne kot sinonim za 
religijo, temveč kot popolnoma nereligiozni termin, in sicer kot politični pojem. Kar se 
tiče srednjeveškega pogleda, ki cel čas vsebuje tendenco po obnovitvi krščanskega 
imperija, Machiavelli to popolnoma negira, saj izhaja iz predpostavke, da se na evropskih 
tleh nahajajo močne suverene države, kjer je treba med njim najti takšno pravilno razmerje 
moči, ki bo dolgoročno omogočalo stabilnost v mednarodnih odnosih. Stabilnost v 
mednarodnih odnosih pa pomeni mir. Ravno teorija ravnotežja moči je bila tista, ki je nato 
odigrala pomembno vlogo pri kreaciji nekrščanskega in političnega koncepta Evrope. 
Četrti sinonim pojma Evropa je bilo zaslediti v idejah razsvetljenstva 18. st., kjer je 
identifikacija pojma Evropa s pojmom civilizacije pomenila identifikacijo Evrope s 
pojmom kulture v družbenem, sociološkem konceptu. Zagotovo lahko trdimo, da je s 
koncem 18. st. prenehal veljati sinonim Evrope in krščanstva in da je ideja evropske 
superiornosti začela bazirati na naboru misli razsvetljenstva, ki je bilo hkrati zelo tesno 
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povezano s pojmom civilizacije. Ta družbeni koncept je prišel še bolj do izraza z relativno 
primerjavo med ljudstvi po času velikih odkritij in njihovimi običaji ter nasplošno običaji 
prebivalcev Evrope. Smith, Voltaire, Montesquieu in vsi ostali sodobniki v času 
razsvetljenstva so težili k iskanju boljše družbe in se v tem kontekstu nagibali k iskanju 
optimalnega družbenega reda ali idealne države. Iz tega potem sledi zavestna težnja k vse 
večji stopnji napredka, ki tako sovpada s poenotenjem pojma Evropa z nečim, kar je 
pomenilo napredek. V našem primeru potem lahko identificiramo pojem Evropa z najvišjo 
stopnjo napredka ali civilizacije. Zaključimo, da je bil napredek, kot  dinamičen pojem več 
stopenj, primeren sinonim pojma civilizacije, in pa civilizacija, kot najvišja stopnja 
napredka, primeren sinonim pojma Evropa. 
 
Drugi del. V drugi polovici 19. st. se je pojavilo mišljenje, da je treba za sedanjost in 
projekcijo v prihodnost iskati posledice razvoja dogodkov v preteklosti. S tem je dejansko 
ideja Evrope dobila lastnost zavestne in premišljene ideje, ki je iskala svojo osnovo v 
preteklih dogodkih. Zgodovinska vizija Evrope je postala tesno povezana s trenutnimi 
političnimi, družbeni in religioznimi ideali in iz tega potem sledijo ideje o prihodnosti, 
ideje o viziji Evrope. 
Prvo strujo predstavljajo liberalci, ki vidijo superiornost Evrope v različnosti tipov  
vladavine na evropskih tleh in tistih drugod. Sumiranje njihovih idej nas privede do 
zaključka, da je svoboda rezultat razvoja pluralnega modela, kar predstavlja bistvo 
evropske civilizacije. Zgodovinski temelj v preteklosti je tako pri liberalcih kot 
konzervativnih katoličanih iskati s padcem rimskega imperija in z vzponom krščanstva.  
Drugo strujo, ki začne prevladovati po letu 1840, najbolj zaznamujejo demokrati. Po letu 
1840 se je začelo povečano povpraševanje po politični opciji bolj v levo od liberalne ideje, 
s čimer naj bi bilo bolj zadoščeno potrebam nižjih družbenih slojev. Tako se je začela 
doba, ki je bila zaznamovana s povpraševanjem po demokraciji in socialnih reformah za 
povečanje dobrobiti nižjega družbenega razreda. Pojavila se je tendenca povzdigovanja 
povprečnega človeka na nacionalno raven. Z ideali demokratov je nastopila drastična 
sprememba v postavitvi zgodovinske osnove iskanja temeljnega kamna ideje Evrope. 
Osnovo ideji Evrope najdejo v demokraciji polisa Atene antične Grčije, ki predstavlja 
zibelko evropske civilizacije in demokracije nasploh. Tako je postala aktualna ideja, da so 
antični  Grki dosegli tak tip politične svobode in demokracije (če pustimo ženske in sužnje 
ob strani), ki ga evolucija družbe še dolgo časa ni uspeli doseči.  
Zgodovinski koncept evropske civilizacije dobi svoj temeljni kamen v času antične Grčije, 
s čimer je krog evolucije pojma Evropa sklenjen, saj na koncu pridemo tja, kjer smo 
začeli. Atenska demokracija.   
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