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ормирањето на Ев-
ропската унија до-
веде до појава на 
нови термини во 
политичкото изра-
зување, вклу чувај-

ќи го во себе зборот "ев роп-
ски". Па, оттаму Унијата и неј-
зините лидери како да си го 
доделија самите на себе пра-
вото сè што й припаѓа на Уни-
јата да го ословуваат со збо-
рот "европски". Само да трг-
неме од институциите на Уни-
јата и нивните називи и прет-
ходно наведеното ќе се пот-
врди без исклучок. Значи, Ев-
ропска комисија, Европски 
парламент, Европски совет 
(што не е исто со Советот на 
Европа, како што многумина 
од нашите новинари мислат), 
како и Европскиот суд на 
прав  дата, се називи на че ти-
рите главни институции на 
Европската унија, кои во се-
бе го содржат зборот "европ-
ски". Но, секој напредок на 
Унијата и секое нејзино про-
ширување ја зголемуваа пот-
ребата за подигнување на 
свеста за припадност на гра-
ѓаните на самата Унија, а не 
само на своите национални 
држави. Затоа, како низ ин-
ституциите, така и во науч-
ните и во академските кру-
гови сè повеќе почнаа да се 
форсираат изразите од ти-
пот "европски идентитет", за 
подоцна дури и преку Спо-
годбата од Мастрихт да се 
воведе и поимот "европско 
жителство", како исклучи тел-
но право на оние кои се жи-
тели на земјите-членки на 
Европската унија. Оттука, се 
поставува прашањето, дали 
само жителите на земјите-
членки на Европската унија 
имаат право да бидат "ев роп-
ски" граѓани и дали само она 
што директно или ин ди рект-
но е поврзано со постоењето 
на Европската унија треба и 
може да се нарекува "ев роп-
ско"? Дали "европскиот иден-
титет" го имаат само тие луѓе 
или можеби тој европски иден-

титет постои и кај оние кои 
не се граѓани на Унијата? 
Многу прашања и многу од-
говори, но кој е вистинскиот 
и дали воопшто постои? Ка-
ко и да е, со овој текст сакам 
да покажам и да докажам 
дека правото на сопственост 
на терминот "европски" не е 
и не може да биде право са-
мо на делот од Европа, кој се 
нарекува Европска унија, ту-
ку и на сите останати кои 
географски припаѓаат на еден 
од континентите на Земји на-
та топка. Да тргнам со ред. 
Имено, поимот "европски 
иден титет" е сè повеќе екс-
плоатиран, но често пати тој 
е тема на дебати, заради не-
колку дилеми. Една од ди-
лемите, на пример, е дали на-
вистина постои таков иден-
титет? Друга дилема е дали 
оние кои наводно би тре-
бало да се носители на тој 
"европски идентитет" (гра ѓа-
ните на ЕУ) навистина се со 
чувство на вистински "Ев-
ропејци" или, пак, повеќе 
преферираат себеси да се 
гледаат како Французи, Шпан -
ци, Германци... или уште по-
веќе од тоа, како Каталонци, 
Баварци, Корзиканци...??? Ако 
појдеме од латинскиот ко-
рен на зборот идентитет, од-
носно "identities", што само 
по себе значи "исто" или 
"иден тично", се појавува уш-
те една дилема - дали сите 
граѓани на ЕУ се исти, од-
носно идентични? Напротив, 
ЕУ се дефинира како "един-
ство на разликите", имајќи 
предвид дека во самата Уни-
ја евидентно е постоењето 
на лепеза од јазици, култури, 
истории итн. Па, оттука што 
би можело да се окарак те-
ризира како "европско"? Што 
би претставувало тогаш "ев-
ропска култура" или "ев роп-
ска историја"? Дали кул ту-
рата и историјата само на 
оние кои й припаѓаат на ЕУ 
можat да бидат "европски"? 
Дилемите по сите овие пра-
шања се расчистуваат со не-

колку факти. Според Евро ба-
рометар, најголем број гра-
ѓани на ЕУ себеси повеќе се 
чувствуваат како припад ни-
ци на своите национални др-
жави, отколку како "Евро пеј-
ци" (во случајов се мисли на 
ЕУ), што значи дека кај нив сè 
уште е повеќе изразено на-
ционалното од наднацио нал-
ното чувство на припадност. 
Според тоа, и поимот "ев-
ропско жителство" има по-
веќе административно-тех нич-
ко, отколку суштинско зна  че-
ње. Постоењето на некои за-
еднички симболи, кои тре ба 
да претставуваат основа за 
изградбата на "европски 
иден  титет", можеби е добра 
основа за почнување на про-
цесот на "европеизација". Ов-
де мислам на "европското" 
знаме (сина основа со 12 
жолти ѕвезди наредeни во 
круг), на "европската химна", 
односно "Одата на радоста" 
од Моцартовата 9-та сим фо-
нија, како и на 9 Мај, Денот 
на Европа, кој се слави и кај 
нас. Значи, доаѓаме и до мо-
ментот дека многу поими 
кои се со предзнак "европ-
ски" ни припаѓаат и нам, ис-
то како и на граѓаните на ЕУ. 
Имаме ли право и ние од 
Македонија, Хрватска, па и 
од Молдавија, на пример, да 
се нарекуваме себеси "Евро-
пејци"? Секако! Зашто да се 
биде Европеец не значи и да 
се биде жител на Европската 
унија што, пак, се потврдува 
и со истражувањето на Ев-
робарометар, за кое кажав 
погоре. И ние кои не сме дел 
од ЕУ имаме свое учество во 
креирањето на европската 
историја и на европската кул-
тура и со право може да 
кажеме дека сме со европски 
дух, како и многумина на кон-
тинентот кој се вика Европа. 
Затоа, можеби многу попра-
вилно би било сите поими 
поврзани со Европската уни-
ја да се користат во друга 
форма, а не да се користат со 
префиксот "европски". Ова би 

значело дека инсти ту ции те 
на ЕУ би се ословувале како 
Комисија на Европската уни-
ја, Парламент на Ев роп ската 
унија, Совет на Европ ската 
унија и Суд на правда на 
Европската унија, односно 
не би се употребувал изра-
зот "европско жителство", 
туку "жителство на Ев роп-
ската унија" итн. На овој на-
чин би се избегнала узур-
пацијата на поимот "ев роп-
ски" од страна на само еден 
дел од оние кои му при па-
ѓаат на ев роп скиот конти нент. 
Ова се чини не е единствен 
пример, заш то ако ја земеме 
Македонија како географски 
поим, исто така, се отвора 
прашањето - кој го има пра-
вото себеси да се нарекува 
Македонец и што би можело 
да се ословува како "маке-
донско"?  Нашите јужни со-
седи сметаат дека само тие 
и никој освен нив го нема 
правото да користи термини 
поврзани со поимот Маке-
донија, "заборавајќи" при тоа 
дека има делови од таа Ма-
кедонија во кои живеат лу-
ѓе, кои себеси не можат да 
се чувствуваат никако пои-
наку, зашто од памтивек би-
ле тоа што се - Македонци. И 
во случајот кога името на др-
жавата е во прашање, ние 
барем не сме го узурпирале 
поимот Македонија, зашто 
на  шата држава се вика Ре-
публика Македонија што, пак, 
утврдува конкретна гео граф-
ска целина, како што е тоа и 
самата Европска унија. От ту-
ка, кој може да ни  го од земе 
правото да бидеме тоа што 
сме... да бидеме Маке донци, 
односно да бидеме Евро-
пејци? А кога и нашата земја 
официјално ќе стане дел од 
таа Европска унија, Македо-
нија повторно ќе ста не една 
целина како пред еден век, 
зашто тогаш гра ниците ќе 
бидат иреле ван тни. И то гаш 
нема да биде важно од кој 
дел на Маке донија сме, зашто 
сите ќе бидеме едно. 


