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Europa. Prima pars terrae in forma virginis
I 1592 udkom en tjekkisk oversættelse af Heinrich Bunting, Itinerarium sacrae scripturae,
(Rejse gennem de hellige skrifter). Den tjekkiske oversætter og forlægger var Daniel Adam z
Veleslavina (1545-1599), professor ved Karls-universitetet. Side 18-19 findes et træsnit med et
kort over Europa i form af en kongelig jomfru (Regina Europa). Et originalt eksemplar af
bogen er bevaret i det omfattende bibliotek i Strahov klostret i Praha, der efter at have været
hovedkvarter for Tjekkoslovakiets hemmelige politi i den kommunistiske periode nu igen
blevet kloster og en af Prahas store turistattraktioner. Undersøgelser af bogen har afsløret at
den oprindelige ophavsmand til dette ældste symbolske kort over Europa var Johannes Putsch
(Bucius 1516-42) fra Innsbruck; i 1537 blev kortet udgivet i Paris af Wechelus.
Idéen med at fremstille Europa som en kvinde blev populær i 1600-tallet. Bedst kendt er
gengivelsen i Sebastian Münsters Cosmographia Universalis (1588), der ligesom Buntings
værk udkom i mange udgaver i hele Europa. Den britiske historiker Norman Davies har taget
idéen til sig og systematisk udstyret sin omfattende Europa-historie fra 1996 med Europa-kort
der er vendt øst-vest i stedet for den sædvanlige nord-syd orientering med eksplicit forbillede i
Sebastian Münsters Europa-allegori. Strahov-kortet er derimod mindre kendt. Begge
allegoriske gengivelser af Europa er udtryk for overgangen fra middelalderens abstrakte
forestillinger om Respublica Christiana uden præcis geografisk placering til renæssancens
sækulare og geografisk mere konkrete fremstilling af det europæiske kontinent.
Begge fremstillinger af Europa som en person var led i bestræbelserne på at samle de stridende
europæiske stater til kamp mod de ekspanderende osmanniske fyrster i tiden mellem 1400 og
1700. Billedet er således samtidig et stykke anti-osmannisk propaganda der stadig i dag ikke
helt har mistet sin relevans, selv om moderne europæere har glemt eller fortrængt den konkrete
anledning til angsten for “tyrkerne”.
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Forord
Denne bog er skrevet i april og maj under storkonflikten da Danmark lå stille og derefter
kastede sig ud i en diskussion for og imod det europæiske samarbejde under foregivende af at
tage stilling til Amsterdam-traktaten. Det var ikke nogen god diskussion, men den
aktualiserede et ønske om lidt nøjere at analysere hvad de ophedede debatter egentlig handler
om – eller burde handle om. Den repræsenterer resultatet af et meget længerevarende
forskningsarbejde udført inden for rammerne af Europa-forskningsprogrammet ved Center for
Kulturforskning, Århus Universitet og de seneste par år desuden ved Dansk Udenrigspolitisk
Institut, DUPI. En første formulering blev fremlagt som diskussionspapir på en konference om
“European Identity and Identity Politics” på det Danske Institut i Rom i januar 1998 finansieret
af det begrebshistoriske netværk under Statens Humanistiske Forskningsråd. Mange af
kapitlerne begyndte deres liv som kommentarer i Information eller Standpunkt-kronikker i
Jyllands-Posten. Andre begyndte som kapitler i antologier, indlæg i radio og tv eller på møder i
Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab, i Socialforskningsinstituttets “tænketank”
om velfærdsstaten, på DUPI’s konferencer eller artikler i tidsskriftet Den Jyske Historiker. Den
direkte anledning var en opfordring fra Poul Erik Tøjner, Weekendavisen til at skrive et essay,
der “kan ændre den perspektivløse debat om EU”. Det lykkedes mig ikke, eller rettere:
resultatet ville have fyldt flere numre af bladet uden sikkerhed for at debatten var blevet
ændret, så vi enedes om at opgive idéen.
Tak til alle mine kolleger i disse mange forskellige sammenhænge for idéer, hjælp og kritik.
Jeg har profiteret af alle vore diskussioner, også når jeg ikke har rettet mig efter rådene, men
bærer naturligvis selv ansvaret for det endelige resultat. Tak til Center for Kulturforskning for
de inspirerende arbejdsbetingelser, fjernt fra undervisningens tummel og dog alligevel nær på.
Og tak til forlaget Rosinante/Munksgaard, hvor Birgitte Jensen med entusiasme og stor
kompetence har styret manuskriptet sikkert igennem produktionen på ingen tid.
Århus, København og Intercity-toget september 1998
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