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Hodnocení opravujícího:
  Referát je velmi dobrý. I přes značnou délku a místy zbytečnou podrobnost podává srozumitelný výklad myšlenek R. Bragua. Nicméně, na několika místech se ukazuje, že knížce nebylo zcela správně rozuměno. Konkrétně: "Tato rozdělení nejsou rovnocenná a každé má svou zajímavou historii, na to zde však není místo. Plyne z nich však, že existuje určité odstupňování evropanství (různé např. pro pravoslavnou a katolicko-protestantskou Evropu)." - dichotomie jsou zde dosti nepochopeny: ve smyslu Braguova eseje první 3 vymezují Evropu ve smyslu, jak s tímto pojmem bude dále nakládáno, čtvrtá jde skrz takto vymezenou Evropu [To jsem pochopil, leč nezdůraznil.]. Je ale naprosto mylné domnívat se, že se jedná o "odstupňování evropanství" - v duchu tohoto eseje "pravoslavná Evropa" vůbec Evropou není! [Mám dojem, že B. odstupňování zmiňoval, je ovšem dobře možné, že „v duchu eseje“ to je, jak tvrdí opravující.]; "Římanství je tedy „situace druhotnosti vzhledem k dřívější kultuře“. " - citace je špatni uchopena. Původně zní "Situace druhotnosti vzhledem k dřívější kultuře VYTVÁŘÍ (...) to, co jsem nazval římanstvím." (31), z čehož plyne, že pojem druhotnosti není totožný a zaměnitelný s pojmem římanství, ani není základním pilířem této práce, jak by z referátu místy vyplývalo [OK]; "Římané, a po nich i středověk, překládání převážně pomíjí" - a) "Římany" v této kapitole Brague míní spíše právě středověké (a pozdější) Evropany, b) překládání pomíjí Římané-obyvatelé antického Říma, ne již (vrcholně a pozdně) středověcí "Římané". 
Z dalších nedůsledností zmíním několik poznámek technického charakteru: přehlednosti referátu by prospělo, vypsal-li by pisatel "názvy" způsobu translace textu, jak je Brague sám označuje; kapitola VII je referována dosti zmateni a nestrukturovaně, nicméně, kromě přesnějšího vymezení toho, KDE tedy křesťanství světské a posvátné spájí a kde odděluje, nic důležitého nevynechává [Chyba, neuvedl jsem to explicitně. Odděluje nábož. a světskou moc, spájí vtělení boha do člověka.]; citace je zcela správná jenom když za ní následuje číslo zdrojové stránky (několikrát tak v referátu činěno je, jest mi záhadou, proč ne vždy); "jistý svatý dokonce prohlásil" - jelikož se jedná o práci s textem, je slušné zmínit jméno parafrázovaného autora. Co se jinak formální a stylistické stránky týče, je bez dalších chyb, snad jen dělení referátu podle původních kapitol je spíše vhodné např. u knížek Chalierové nebo Mimeze, kde je rozdělení evidentní, zde na sebe zvláště druhá polovina knížky daleko více navazuje. Pisatel zde sice předřazuje úvod, kde knížku shrnuje (což je správné), ten je nicméně dosti dlouhý (na stručné shrnutí hlavní myšlenky textu) a navíc ne zcela správný (ústřední u Bragua není druhotnost, ale římskost jako dynamický postoj..., ne druhotnost vede k napětí římskosti, ale toto napětí je pro Evropu specifickým uchopením reflektované druhotnosti, atd.). 11 bodů  z 15.
Úvod
Autor chce ukázat, že podstatou evropské kultury není nějaký její obsah, ale její forma, tedy její výjimečný vztah ke svým pramenům, vztah druhotnosti – náboženské a kulturní - který zakládá napětí, jež je hnací silou Evropy, a také její otevřenost vůči novému. Odcizujeme-li se tomuto postoji a pokládáme-li evropskou kulturu za svůj vlastní výtvor, ohrožujeme tím její životaschopnost i její nárok na univerzálnost. Brague, který je katolík, na základě vztahu druhotnosti a Vtělení vyzdvihuje význam křesťanství a zvláště katolictví pro evropskou kulturu, jakou se stala, i pro její zachování.

Vztah uvědomělé druhotnosti (narozdíl od druhotnosti nereflektované) je takovým vztahem ke svým pramenům, který je přičítá jiné kultuře, jejíž přínos pro sebe považuje za zásadní. Evropy se týká druhotnost kulturní vzhledem k helénismu a druhotnost náboženská vzhledem k židovství, respektive Starému zákonu. Brague používá také pojmu římanství, protože kulturní druhotnost právě tak charakterizovala Řím. To ovšem zahrnuje další rys, a to ten, že prameny nejsou jen slepě přejímány, ale jsou také inspirací k tvorbě a jsou nově nahlíženy. Od Římanů přejatý estetický postoj, který nehledí jen na obsah, ale též na formu, vede k uchovávání odkazu minulosti v jeho původní podobě, a tak umožňuje stále se k němu vracet. To umožnilo evropským dějinám jejich povahu sledu renesancí. Druhotnost vede k napětí mezi „klasickým“ a „barbarským“, tj. mezi vnějším původcem kulturního dědictví a zároveň zdrojem inspirace a tím, komu může být předáno. Dále, kultura, která svůj vzor vidí v cizím, je podněcována k úsilí o své pozdvižení a zároveň ji tento styk s cizím nutí ke kritické sebereflexi. Kultura, která se obrací jen k sobě, buď usíná na vavřínech nebo se utápí v sebelítosti a hledají příčiny úpadku pokud možno mimo sebe. V obou případech tak postrádá podnět k rozvoji.
Evropu nelze vymezit geograficky, ale právě jenom kulturně. Protože však žádná kultura nemá ostré hranice, jsou různé stupně „evropanství“ (čistě ve smyslu kulturním).
Dnes je hrozbou evropanství, respektive evropskému „římanství“, návrat marcionismu, neboli takový vztah k minulosti, pro nějž je v podstatě nezajímavá nebo nanejvýš „kuriózní“, který se obrací jen k přítomnosti a budoucnosti. To ovšem znamená také odmítnutí naší kulturní druhotnosti, která z minulosti pramení, a tím i všeho, co zakládá.
I. Konstitutivní rozdělení – vymezení Evropy
„Evropa“ může mít význam dvojí – jednak „kulturní“, tzn. souhrn určitých politických a ekonomických fakt, a jednak „geografický“, označuje-li určité místo na Zemi. Protože označení „evropské“ se používá pro to, co nějak pochází z onoho konkrétního místa, volí autor za východisko geografický pojem Evropy. Ten však zdaleka není bezproblémový, protože Evropa nemá přirozené hranice – její hranice jsou, jak chce Brague ukázat, hranicemi kulturními. Proto nelze k Evropě dospět sjednocením, ale rozdělením, oddělením od toho, čím není. Nachází řadu „kulturních předělů“, které vymezují Evropu, ale dělí i ji samu. Jedná se o rozdělení na Západ a Východ (čili zbytek světa), na evropský Sever a islámský Jih,  na původně katolický Západ a pravoslavný Východ, a konečně na oblast katolickou a protestantskou. Tato rozdělení nejsou rovnocenná a každé má svou zajímavou historii, na to zde však není místo. Plyne z nich však, že existuje určité odstupňování evropanství (různé např. pro pravoslavnou a katolicko-protestantskou Evropu). Ovšem evropanství zde nemá co dělat s „civilizovaností“ – jedná se čistě o vymezení kulturní, jež ani nelze nutit někomu, kdo k němu necítí přináležitost.
Evropa jako místo předchází Evropě jako obsahu, tzn. souboru historicky zjistitelných skutečností, jež vyvstaly v tomto místě. Co je (pouze) nám, Evropanům vlastní, není-li to helénismus, židovství ani křesťanství? Dle autora je to římanství, přesněji latinita. Konkrétně jde o „římskou“ povahu vztahu Evropy ke pramenům, z nichž čerpá.
II. Římanství jako model
To, co je Evropě vlastní, má zakládat její jednotu. Zjišťujeme však, že neexistuje jeden takový prvek, ale dva – jde o kulturní dědictví Řeků a Židů. Nelze jeden z nich bagatelizovat a druhý vyzdvihnout, pro Evropu jsou podstatné oba ve vzájemném působení či konfliktu. Dle autora existuje však ještě třetí, stejně podstatný prvek evropanství – je jím „římanství“. Římské dědictví je jednou popíráno, když je na Řím pohlíženo negativně, a jindy oslavováno, když se vyzdvihují římské občanské ctnosti ap. Římanům se vytýká (ne zcela oprávněně), že nic vlastního, snad s výjimkou práva, nevytvořili, že pouze přebírali od Řeků a jiných. Podle autora však právě toto předávání, přinášení starého jako nového, které ani zdaleka není jen neutrálním prostředníkem, je podstatné a Římanům vlastní. Římský postoj je tedy postojem k původu, jenž doznává, co dluží jiným, jenž má za sebou klasicismus, který má být napodoben, a proto je spojen s určitým „komplexem (kulturní) méněcennosti“. Zároveň je však postojem povinnosti toto dědictví šířit k barbarům. Řekové, kteří původně byli rovněž barbary, se od Římanů výrazně liší v tom, že ač původ jejich kultury také vzchází odjinud, netrpí k němu pocitem méněcennosti, protože se považují za ty, kdo své dědictví nejen převzali, ale také zdokonalili.
Brague se domnívá, že hnacím motorem Evropy je právě římské napětí mezi klasicismem za námi a barbarstvím před námi. Navrhuje, že příčinou evropské kolonizace mohla být touha vynahradit si komplex méněcennosti ovládnutím „nižších národů“.
III. Římanství náboženské: Evropa a židovství
Římanství je tedy „situace druhotnosti vzhledem k dřívější kultuře“. Právě díky římskému přístupu mohlo „židovské“ i „řecké“ zůstat samo sebou a plně uplatňovat svůj vliv. 
Židovské dějiny se rozhodně netýkají jen Evropy. Vlivem židovským však má autor na mysli převážně něco jiného, a to přínos Starého zákona (křesťanské označení) a z židovství se rodícího křesťanství (připomeňme např. myšlenky nadvlády člověka a historického dění). To je zde podstatné – křesťanství vychází z židovství, to znamená ze Starého zákona, a je si toho vědomo. Jeho postoj k židovskému je postojem římským – uvědomuje si svou druhotnost vůči němu a zároveň své dědictví vidí ve zcela novém světle: „křesťanství je Starému zákonu tím, čím jsou Římané Řekům“ [s.38]. Obě náboženství se shodnou na tomtéž základu, tedy Starém zákoně, liší se však v jeho výkladu (jistý svatý dokonce prohlásil, že Kristus nepřináší nic nového, ale zato přináší vše jako nové, tzn. nové rozumění). V Bibli jsou oba texty, Starý a Nový zákon, na téže úrovni, ač to není zcela bezproblémové a byly snahy starší text vyřadit (marcionismus). Podle církve však nejde o odstranění starého Zákona, ale jeho naplnění k dokonalosti. Narozdíl od křesťanství, pro islám žádný vztah druhotnosti díky odmítnutí společného základu ve Starém zákoně neexistuje.
IV. Římanství kulturní: Evropa a helénismus
Rovněž vztah Evropy k řeckému prameni je „římský“. Starověký svět známe jen z jeho stop, přičemž nejčastěji jde o psané texty. Ty se nám dochovaly dík předávání – ať šlo o opisování, překládání či upravování. Je třeba si uvědomit, že neexistují Řekové ani Římané jako jednoduché a homogenní skupiny, každá má svou šíři a hloubku. Vždyť řecká filosofie pokrývá kolem 12 století! Proto také začalo předávání řeckého dědictví již mezi Řeky, kteří hlavně opisovali starší díla. Texty, které se nám dochovaly, jsou výsledkem výběru. Zatímco my knihy skladujeme v knihovnách v mnoha kopiích, před rozšířením knihtisku, měl-li se text zachovat, bylo třeba jej namáhavě opsat, protože podléhal přirozenému rozkladu. Text je opisován, aby byl čten, a tedy se uplatnil sklon nahrazovat propracovanější a hlubší díla shrnutími a kompendii, které byly přístupnější a kratší. Obdobně zmizela díla, která už současníky neoslovovala. Naše poznání antiky je tedy „bytostně zmrzačené“. To, co z ní vidíme, je jen to, co se rozhodli uchovat pozdní Řekové, podle svých měřítek.
K zachování antického dědictví výrazně přispěli Arabové svými překlady. Téměř vůbec nepřekládali historii a poezii (vč. divadla), zato velkou pozornost věnovali vědám, např. matematice, astronomii, medicíně, alchymii a filosofii, které dále rozvíjeli. Mnohé se dochovalo jen díky arabskému překladu, a proto se Západ arabskému světu nesmírně kulturně zadlužil, ač od osvícenství na to rád zapomíná.  Římané, a po nich i středověk, překládání převážně pomíjí, zato texty upravují a znovu promýšlejí, přesazujíce je do svých kulturních podmínek, nebo se jimi inspirují. Díky Římanům se nám dochovala starověká literatura.
Styk kultur byl takový, že už nelze zjistit co odkud přišlo. Podle autora, pokud přiznáváme schopnost tvorby jen Řekům, je to proto, že se sami v podstatě cítíme být Řeky. Proto usiluje o vyvrácení tvrzení, že jsme vytvořili a vymysleli vše, právě proto klade důraz na naše „římanství“.
V. Přivlastnění cizího
Evropa se od jiných kultur liší zvláštní formou svého vztahu k vlastnímu: přivlastněním si toho, co je vnímáno jako cizí. Od Arabů se liší tím, že neusiluje výlučně o osvojení si obsahu (vědeckého či filosofického), ale řídí se též estetickými měřítky, tzn. bere v potaz i formu. Díky kráse tak přežívá i obsah, jenž není oblíben současným myšlením. Podle autora v tom spočívá hlavní rozdíl mezi arabským a křesťanským předáváním antického dědictví. S tím souvisí i kontinuita jazyka (poesie je nepřeložitelná) a vztah k němu. Barbaři, kteří přišli do Evropy, neměli literaturu, která by mohla soupeřit s antickou, zatímco Arabové již před Koránem (jenž jim byl mistrovským literárním dílem) měli rozsáhlou poesii – což je ostatně taky možný důvod, proč nepřekládali antickou poesii. Spolu s náboženským hlediskem to přispívá k dalšímu významnému rozdílu, který spočívá v hodnocení jazyka. Zatímco pro muslimy je arabština jazykem božím, překladem do nějž je každé dílo povzneseno, pro Evropany nemá jazyk (latina) žádnou zvláštní hodnotu. Obdobně je vynášen jazyk – řečtina největších osobností – v Byzanci, ačkoliv lidová řečtina se od klasické stále více vzdaluje (a jednota řečtiny je tak spíše jen přáním). Takže zatímco Byzanc se díky vlastnictví klasického dědictví cítí kulturně nadřazena a muslimský svět si vynahrazuje svou počáteční závislost na cizích pramenech pocitem, že je zušlechtil, Evropa si je vědoma, že si půjčuje bez naděje na vrácení. Cítí tedy k tomuto prameni odcizení a méněcennost, které plodí nostalgii – a právě tento pocit činí z Evropanů „Římany“. A to i přes změnu vztahu k historii, která je nyní uchovávána a studována jen proto, že je minulá a tudíž zajímavá, nikoliv čistě kvůli kráse či relevanci (historicismus). Tomuto je protiváhou postoj estetický, tzn. oceňování krásy textu, jenž byl přijat díky přítomnosti velké poesie a kulturnímu modelu druhotnosti, prosazenému křesťanstvím. Forma a obsah jsou neoddělitelné, a tak jedno pomáhá přežít druhému. Texty jsou uchovávány v originále – oproti islámu – (překladem se forma mění), a proto se lze k nim stále vracet a jsou tedy nevyčerpatelným zdrojem.
Pro Evropu je jedinečný její dvojitý vztah druhotnosti, jednak kulturní vůči Řekům (který je časový, tzn. vnímatelný jako pokrok) a jednak náboženský vůči Židům (jenž je „bezčasý“ – Starý zákon je vždy zde). Proto pokládá své prameny za cizí a nedokáže je pohltit – oproti islámu (což snad přispělo k jeho kulturní stagnaci). Nastává dvojí pohyb – rozpínání, tj. šíření evropské kultury, a návrat k pramenům, dějiny Evropy lze vidět jako sled renesancí. 
Je humanismus vlastní Evropě? Tento pojem má trojím význam: 1) myšlení světa výlučně ve vztahu k člověku, s vyloučením Boha (tedy muslimský i křesťanský humanismus jsou nesmyslem), 2) láska ke krásnému písemnictví, 3) hodnocení člověka jako stojícího na vrcholu přírody. Druhé dva významy lze nalézt i v muslimském světě, byť existují rozdíly – zatímco v Bibli Adam některá stvoření sám pojmenovává, v Koránu jsou mu jména pouze sdělena. A také v křesťanství činí lidstvo jedinečným myšlenka vtělení. Navíc Arabové nepřekládali antickou literaturu, a tedy se nesetkali s antickým pojetím člověka. Ať je či není humanismus i v muslimském světě, podstatný rozdíl je v renesancích, tedy obrácení k pramenům, jež jsou nám cizí (obrácení k vlastním pramenům je jen jakési oživení).
Každá kultura je druhotná, protože čerpá z předchozích. Pouze v Evropě je tato kulturní druhotnost „výslovně reflektována a s rozmyslem chtěna“.
VI. K hygieně čistě vlastního
Kultury mají sklon zbavovat se toho, co k nim nepatří. Evropské římanství však takovému sklonu, jakož i dalším „kulturním zvrácenostem“ brání. Pro Evropana nemůže být kultura něčím, co vlastní, neboť její kořeny jsou cizí. To má vysoce kladný důsledek – zatímco pohlížet na svou slavnou (kulturní) minulost vede k usnutí na vavřínech či později k hledání příčin „pádu“, a to zpravidla vně, pohlížet na cizí slávu je pouze motivující. Minulost každé kultury má i své temné, násilnické stránky. Dostane-li se kultura přičiněním jiné do podřadného postavení, vede to ke kritické sebereflexi. Evropa je výjimečná tím, že důvodem k reflexi ji bylo i vítězství, že se pokoušela vidět se očima cizince. Příčina je opět ve vztahu ke klasickým pramenům a z něj plynoucího pocitu méněcennosti.
Podle autora „vzdálenost mezi Řeky a námi není v zásadě o nic menší, než vzdálenost, která je dělí od ostatních moderních kultur“. Klasikové tedy nejsou o nic víc „západní“ než Konfucius. Proto bychom se nikdy neměli ptát na příslušnost autora k určité tradici či jiné jeho charakteristiky, ale pouze zda stojí za to, být studován jen pro sebe sama.
„Obsahem Evropy je právě býti nádobou“, která je otevřena naplnění.
Podle autora není křesťanství jen jedním z prvků naší kultury, ale, jak jeho esej ukazuje, „není ani tak jejím obsahem, ale spíše její formou“, která pomáhá přetrvávat ostatním složkám. Proto „obrana křesťanství je obranou celé evropské kultury“ [s.93].
VII. Římskokatolická církev
Katolictví spočívá v „přijetí křesťanské skutečnosti až do jejích nejzazších důsledků“. Křesťanství, tzn. určité pojetí vztahu božského a lidského, který nějak pojímá každá kultura, se od ostatních pojetí výrazně liší tím, že tyto dva prvky spojuje tam, kde je lehké je oddělit, a naopak je rozděluje tam, kde se zdají prostupovat. Konkrétně jednak, narozdíl od islámu, důrazně odděluje oblast světskou a náboženskou (i přes občasné pokusy o jejich spojení), a jednak Vtělením spojuje bytí člověka a Boha - Bůh se stal člověkem. Zatímco původně je celý život ve sféře posvátna, křesťanství to odmítá z důvodů historických (v židovské tradici i s ohledem na šíření v Římské říši) i z principu (Kristovo „dát císaři, co je císařovo“), odmítá zatížit mezilidské vztahy „vahou absolutna“. Podle autora myšlenka Vtělení tvoří jeden celek s náboženskou druhotností, protože příchod Krista je vyústěním staré smlouvy (tzn. židovské), Ježíš je Syn Boha Izraele. Rozdělení sféry duchovní a světské tvoří jednotu s kulturní druhotností, protože křesťanství díky svému rozšíření ve fungujícím státě jej nemuselo (politicky) utvářet, a díky své nesvětské povaze ani nechtělo. Oddělení světské oblasti je také důsledkem Vtělení, protože vše božské a posvátné se zde soustředí v jediné osobě a nezůstává v ničem jiném, dochází k „odkouzlení světa“. Posvátným nejsou Kristova slova či jeho činy (a tedy Evangelia), ale on celý se vším všudy, tedy se skrz Vtělení posvátnou stává sama lidskost. Proto také nemá křesťanství jediný „posvátný jazyk“, ale každý jeden je ho hoden. Pro křesťany jsou dějiny dějinami spásy, a tak ač nejsou zbožštěny, účastní se na božském. Dějiny křesťanství nejsou dějinami výkladu určitého textu, jsou také dějinami lidí, jak to zachovává katolictví (skrz svaté a církevní hierarchii). Myšlenka stvoření dobrým Bohem spolu s Vtělením vedou ke kladnému přijetí tělesnosti, až k „posvátnosti smyslového“ (oproti pohrdání tělesnem). Z předchozího i z katolického přesvědčení, že při svatém přijímání dochází ke skutečné přítomnosti těla Kristova plyne, že tím, co je katolictví vlastní, je že „bere vážně Vtělení“ [s.108].
VIII. Závěr: Je Evropa stále římská? 
Evropa je dnes ohrožována „marcionismem“, tzn. sklonem k odmítnutí části minulého jakožto již nepodstatného a gnostickým pojetím hmoty jako špatné. Na rovině kulturně-historické se to projevuje názorem, že minulost – klasikové – nás již nemá čemu naučit, což souvisí s myšlenkou pokroku („od horšího k lepšímu“) a historizací minulosti. Tím se ruší římanství, ztrácí se napětí mezi klasickým a barbarským, jež pohánělo Evropu. Zároveň evropská kultura přichází o své universální poslání zakotvené v minulosti a její šíření ztrácí legitimitu. Na rovině technické se to projevuje puzením zlepšovat svět, a tedy postojem, že je špatný. Dík vědě nelze již na svět pohlížet jako na řídící se podobnými principy jako my – řídí se jen fyzikálními zákony.
Pro zachování Evropy je podstatné římanství, tedy zachování napětí mezi klasicismem a barbarstvím, ať už konkrétně tyto póly představuje cokoliv. Nebezpečí je ve ztrátě přesvědčení o universálnosti evropské kultury, které plyne právě z toho, že její kořeny nepatří Evropě. Myšlenka pokroku ohrožuje kulturní druhotnost, stále zde však je katolická církev jako nositelka bezčasové náboženské druhotnosti, která tak snad může zabránit konci evropského římanství. Příroda pro nás ztratila svou přirozenou dobrotu a posvátnost, když ji židovské (a následně křesťanské) náboženství odmytizovalo, čímž se stala přístupna využití (ne zneužití!). „Je tedy třeba požadovat křesťanskou legitimitu technického využívání přírody“ [s.116]. Vůbec nepřísluší technice (genetice) měnit lidské tělo, neb to je místem Vtělení. Snad je třeba uchýlit se k „třetímu římanství“ – ne ve vztahu k dědictví řeckému či židovskému, ale k přírodě.
Křesťanství – nikoli však křesťané – nemá zasahovat do vývoje Evropy, neobsahuje „návody“ jak tak činit. Dává však Evropě její evropanství a proto musí být zachováno (aniž by to snad vyžadovalo, aby všichni byli křesťany). Musí se udržet dělba světského a duchovního, otevřenost cizímu atd. Evropa si musí být stále vědoma své ceny vůči vnitřnímu a vnějšímu barbarství, a své nehodnosti vůči tomu, čeho je poslem a služebnicí.

