
Говор о уједињењу Европе у Сједињене Европске Државе – енглески државник Винстон 

Черчил 

„…Желим вам данас говорити о трагедији Европе. 

Овај племенити континент, који у свему обухвата најлепша и најкултивиранија подручја земље и 

ужива благо и умерено поднебље, домовина је свих великих старих раса западног света. Овде су 

извори хришћанске вере и хришћанске етике. Овде је колевка скоро свих култура, уметности, 

филозофије и науке и старог и новог доба. Кад би се Европа једном ујединила у узајамном дељењу 

заједничке баштине, неизмерни би били срећа, благостање и слава у којима би уживало њених три 

или четири стотине милиона људи. Па ипак, у Европи је настао онај низ застрашујућих 

националистичких сукоба које су тевтонске нације покренуле у свом успону ка моћи, а сведоци 

смо како то у двадесетом веку, и то за време нашег животног века, уништава мир и упропаштава 

изгледе целог човечанства…“ 

„…Међутим, цело време постоји средство које би, када би га генерално и спонтано прихватила 

велика већина људи у многим земљама, као чудом преобразило целу сцену и за неколико година 

учинило целу Европу, или њен већ део, слободном и срећном, као што је то данас Швајцарска. 

Које је то суверено средство? 

Треба, наиме, поновно створити европску породицу народа или настојати, што је више могуће, да 

се то постигне, те тој породици дати структуру у којој ће живети у миру, сигурности и слободи. 

Морамо изградити неку врсту Сједињених Европских Држава. Само ће на тај начин стотине 

милиона људи моћи поново осетити мале радости и наде због којих вреди живјети. Процес је 

једноставан. Све што је потребно, одлука је стотина милиона мушкараца и жена да чине право, а 

не криво и да као награду за то добију благослов, а не проклетство… 

„…Сада ћу рећи нешто што ће вас изненадити. Први корак у поновном стварању европске 

породице мора бити партнерство између Француске и Немачке. Само на тај начин Француска 

може поновно задобити своју водећу моралну и културну улогу у Европи. 

Европа не може доживети препород без духовно велике Француске и без духовно велике Немачке. 

Структура Сједињених Европских Држава, ако се изгради добро и истински, биће таква да ће 

учинити материјалну снагу једне државе мање важном. Мале ће државе бити пођеднако важне као 

и велике, и стећи ће своју позицију кроз допринос заједничком циљу…“ 

„…Али морам вас упозорити. Време је можда кратко. Тренутно је предах. Топови су утихнули. 

Борбе су престале, али опасности нису. Ако желимо изградити Сједињене Европске Државе, или 

како год да се зову, морамо почети сада….“ 

„…Сада ћу сажети задатке које су пред вама. Наш трајни циљ мора бити изградња и јачање 

Уједињених народа. Под тим глобалним концептом и у склопу њега морамо поновно створити 

европску породицу народа у регионалној структури, под називом, можда, Сједињене Европске 

Државе. А први практични корак био би оснивање Већа Еуропе. 



Ако се у почетку све европске државе не буду желеле или могле придружити Унији, ми, без 

обзира на то, морамо кренути у окупљање и удруживање оних које то желе и могу. 

Спас обичних људи, сваке расе и сваке земље, од рата или надничарства мора се засновати на 

чврстим темељима и мора га чувати спремност свих мушкараца и жена да радије умру него да 

пристану на тиранију. У овом хитном послу Француска и Немачка морају заједнички преузети 

вођство. Велика Британија, британски Комонвелт, моћна Америка и, надам се, совјетска Русија – 

јер тада би заиста све било добро – морају бити пријатељи и покровитељи нове Европе и морају 

заговарати њено право да живи и сија. 

Стога вам кажем: Нека се Европа уздигне!“ 

. . . 

Говор одржан на Универзитету у Цириху, 19. септембар 1946. године. 

 


