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Uwagi wstępne

Doświadczenia ostatnich dwóch wojen światowych niosły Europie szczególne 
zobowiązanie na drugą połowę XX stulecia. Tworzyły naturalny klimat dla sku-
tecznego porządkowania sytuacji na starym kontynencie, poszukiwania trwałych 
gwarantów międzypaństwowej i ponadnarodowej więzi. Szybko się jednak oka-
zało, że w warunkach pogłębiających się zdecydowanie po 1945 r. odrębności 
ustrojowo-politycznych pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Europy okreś-
lone działania integracyjne mogą mieć jedynie ograniczony zasięg. Następowała 
koncentracja ruchów proeuropejskich po zachodniej stronie „żelaznej kurtyny”, 
gdzie zresztą również, wraz z utrzymującą się aktywnością powojennych organi-
zacji populistycznych, inspirowano opór przeciw demokratycznym programom 
szybkiej koegzystencji.

Do roku 1947 debatę w sprawie zjednoczenia Europy zdominowały na kon-
tynencie dwa ugrupowania: opowiadająca się za błyskawicznym powoływaniem 
ponadnarodowych instytucji Unia Federalistów (z Altiero Spinellim na czele) 
oraz bardziej umiarkowana Unia Parlamentarna (z Richardem Coudenhove-
-Kalergim). Dynamicznie działające w czasie wojny prointegracyjne środowiska 
brytyjskie reprezentował teraz przede wszystkim Winston Churchill, nawołujący 
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Europę do stworzenia (poza Zjednoczonym Królestwem) swoich Stanów Zjed-
noczonych1.

Korzystne dla ruchów chrześcijańsko-demokratycznych zmiany rządów 
w Europie Zachodniej powodowały modyfikacje programów integracyjnych. 
Ujawnił je zwłaszcza kongres haski (7–10 maja 1948 r.) gromadzący około 
ośmiuset zwolenników paneuropejskiej współpracy. Pod widocznym wpływem 
Churchilla i Coudenhove-Kalergiego zneutralizowano w gruncie rzeczy rady-
kalne koncepcje zjednoczeniowe (np. pomysł powstania europejskiego państwa). 
Do idei paneuropejskiej próbowano włączyć wszystkie kraje spoza „żelaznej 
kurtyny”, niezależnie od dzielących je różnic ekonomicznych czy interesów poli-
tycznych. Instytucjonalną formą luźnego zespolenia stać się miała, działająca od 
1949 r., Rada Europy. Pod wpływem natomiast planu Marshalla, uruchomionego 
w połowie 1948 r., powstała Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej, 
pośrednicząca w realizacji amerykańskiej pomocy dla szesnastu krajów Europy. 
Stany Zjednoczone rozszerzyły niebawem wsparcie ekonomiczne na sferę obron-
ności. Narastające zagrożenie bezpośrednią konfrontacją pomiędzy Zachodem 
a obozem radzieckim przyspieszyło przygotowania do stworzenia północnoat-
lantyckiej organizacji wojskowej. W kwietniu 1949 r. USA i większość państw 
Europy Zachodniej podpisały formalny pakt o współpracy w ramach NATO. Nie-
jako jednocześnie konkretyzowała się koncepcja wspólnotowa2. 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali: 
polityczny konsensus w gospodarczym uniformie?

Przełomowe, wręcz rozstrzygające znaczenie dla ówczesnych przeobrażeń miała 
blokada Berlina, zapoczątkowana przez Związek Radziecki w czerwcu 1948 r. 
Dla Stanów Zjednoczonych stanowiła ona decydujący moment do finalizacji pro-
cesu budowy zachodnioniemieckiego organizmu państwowego – względnie au-
tonomicznego politycznie i silnego gospodarczo ogniwa zachodnioeuropejskiej 
współpracy. Francja z kolei, godząca się powoli z nieuchronnością odrodzenia 
się jej historycznego konkurenta, próbowała się odnaleźć w tej niełatwej sytua-
cji poprzez rozwiązania ponadnarodowe, wkomponowanie problemów fran-

1 Szerzej piszę o tym w artykule: Idea federalizmu w okresie przedwspólnotowym. W: Księ-
ga pamiątkowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Barbary Popielas-Szultki. Słupsk 
2010. Tam również literatura przedmiotu.

2 A. Czubiński, Europa XX wieku. Poznań 2000, s. 274, 275. 
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cusko-niemieckich w program europejskiej integracji. Zyskiwała w ten sposób 
niepowtarzalną szansę wypracowania skutecznego modus vivendi pomiędzy 
amerykańskimi sugestiami rozpoczęcia działań zjednoczeniowych w Europie 
od zespolenia krajów najbliższych sobie gospodarczo i politycznie a gotowoś-
cią (funkcjonujących od 1 stycznia 1948 r. w unii celnej) państw Beneluksu do 
połączenia się ze swymi większymi sąsiadami. Rodziła się (zgoda: dyktowana 
wyższą koniecznością) wizja przecięcia odwiecznego gordyjskiego węzła pomię-
dzy najważniejszymi mocarstwami Europy Zachodniej, zainicjowania poprzez 
ich pokojową koegzystencję europejskich struktur wspólnotowych.

Węzeł ten zdawał się mieć określone imię i konkretne granice. Dla dalszej 
współpracy Francji i Niemiec decydujące, wymierne znaczenie miał sposób za-
rządzania zasobami i przemysłem obu państw. Stopniowo najbardziej newral-
gicznym punktem negocjacji stawał się zwłaszcza los Zagłębia Ruhry, podda-
nego w roku 1948 zarządowi międzynarodowemu. W roku następnym Ruhra 
stała się swoistym epicentrum politycznych rozgrywek o pierwszą europejską 
wspólnotę. Ówczesny symbol nowoczesności i gospodarczego zaawansowania 
był przedmiotem oczywistych zabiegów o wyłączność, ukonstytuowanej defini-
tywnie we wrześniu 1949 r., Republiki Federalnej Niemiec. Francja, coraz bar-
dziej świadoma rangi swej politycznej misji, traktowała ten region jako swego 
rodzaju (niezbędną) rękojmię własnej racji stanu oraz instrument do realizacji 
własnych aspiracji. Brytyjczycy, usuwający się – raczej niespodziewanie – w cień 
tych zmagań, ułatwili amerykańskiej dyplomacji jednoznaczne działania wspo-
magające na rzecz zbliżenia francusko-niemieckiego. 

Rok 1949 przyniósł głównym rozgrywającym w zachodnioeuropejskim ży-
ciu politycznym pierwsze widoczniejsze oznaki powojennego przebudzenia gos-
podarczego, pozytywnego oddziaływania planu Marshalla. Najważniejsze pań-
stwa starego kontynentu zaznaczać zaczęły zatem swoje miejsce w światowym 
przyspieszeniu ekonomicznym, które w następnym dziesięcioleciu przybierało 
nierzadko postać „cudu gospodarczego”. Ciągle spore trudności z „rozpędze-
niem” gospodarki miały, uwikłane w problemy kolonialne, Francja i Wielka Bry-
tania. Szybszy postęp odnotowały, koncentrujące się na zagadnieniach wewnętrz-
nych, Niemcy Zachodnie i Włochy. Angielski autor Tony Judt traktuje znaczący 
rozwój ich gospodarek w okresie przedwspólnotowym jako potwierdzenie ma-
łego – w gruncie rzeczy – wpływu pierwszej wspólnoty na status ekonomiczny 
zrzeszonych w niej państw. Przypomina, że w ostatnim kwartale 1949 r. RFN 
osiągnęła poziom produkcji z 1936 r., a do końca 1950 r. był on wyższy o jedną 
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trzecią. Jeszcze bardziej znamienne są dane z 1951 r., w którym niemiecki eks-
port sześciokrotnie przewyższył dane z 1948 r. Judt twierdzi wręcz, że niemiecki 
handel produktów gotowych oraz węgiel, stanowiący wówczas podstawowy to-
war eksportowy, napędzały gospodarcze odrodzenie Europy3. 

Wokół gorączkowych poszukiwań politycznej i gospodarczej równowa-
gi między Francją a RFN gromadzić się zaczęli najwybitniejsi politycy zain-
teresowanych krajów, także Włoch i Beneluksu. W pełni mógł teraz sięgnąć 
do swojego integracyjnego instynktu Robert Schuman, czołowy przedstawiciel 
francusko-niemiecko-luksemburskiego pogranicza, doskonale wyczuwający za-
równo zachodnioeuropejskie oczekiwania, jak i amerykańskie preferencje końca 
lat czterdziestych ubiegłego wieku. Schuman występował w roli ministra spraw 
zagranicznych Francji, który to urząd objął w 1948 r. – po rocznym okresie „pre-
mierowania”. Dążył do urealnienia federalistycznej koncepcji Europy. Podtrzy-
mywał wizję stopniowego formowania ponadnarodowej organizacji budowanej 
w duchu wewnątrzeuropejskiej solidarności, bez przedwczesnego ograniczania 
suwerenności państw narodowych. Bezpośrednim asumptem do zapoczątkowa-
nia procesu urzeczywistnia tej idei było powstanie zachodnioniemieckiego pań-
stwa. Schuman uznał po prostu, że nadszedł czas przekształcenia wzajemnych 
zależności obu krajów w zalążek ponadnarodowej struktury4. 

Najbardziej skutecznego, merytorycznego wsparcia udzielił Schumanowi 
inny francuski orędownik integracji, Jean Monnet. Ten świetny znawca amery-
kańskich realiów, były wysoki przedstawiciel Ligi Narodów, równie zdecydo-
wanie odrzucał ideologiczny optymizm radykalnych federalistów. Podobnie jak 
Schuman, nigdy jednak nie opowiedział się przeciwko europejskiej federacji. Po-
stawił sobie za cel skonkretyzowanie – w naprawdę trudnym, zimnowojennym 
okresie – politycznego realizmu Schumana, przygotowanie projektu sektorowej 
wspólnoty francusko-niemieckiej, stanowiącego dobry materiał do poszerzenia 
politycznych negocjacji na sąsiednie kraje5.

3 Jedynie w kilku kwartałach 1950 r. handlowy bilans Niemiec był ujemny, ponieważ kraj ten 
musiał okresowo zużywać więcej surowców na własne potrzeby. T. Judt, Powojnie. Historia Eu-
ropy od roku 1945. Przeł. R. Bartołd. Poznań 2008, s. 193–195. Por. N. Davies, Europa. Rozprawa 
historyka z historią. Przeł. E. Tabakowska. Kraków 1998, s. 1153. 

4 Szerzej: A. Wahl, Robert Schuman – Ojciec Europy. Przeł. S.  Dzida. Gliwice 1999.
5 A. Szeptycki, Historia idei jedności europejskiej. W: Unia Europejska. T. I: Geneza. System. 

Prawo. Red. W.M. Góralski. Warszawa 2007, s. 41–46; J. Łukaszewski, Cel: Europa. Dziewięć 
esejów o budowniczych jedności europejskiej. Warszawa 2002, s. 100–104.
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Szczęście sprzyjało Schumanowi także w kontaktach z przywódcami Nie-
miec i Włoch, dla których zapowiadane konstrukcje ponadnarodowe stanowiły 
w jakiejś mierze istotną, psychologiczną przeciwwagę dla niedawnej nacjonali-
stycznej przeszłości obu krajów. Konrad Adenauer i Alcide De Gasperi dzielili 
podobne losy – wywodzili się z katolickich regionów przygranicznych, byli bli-
scy sobie kulturowo i wyznawali podobne wartości. Pierwszy zachodnioniemiec-
ki kanclerz konsekwentnie opowiadał się za przyszłymi Zjednoczonymi Stana-
mi Europy, gwarantującymi pokój i korzystającymi z niemieckich doświadczeń 
federalnych6. Podkreślał jednocześnie coraz częściej wolę narodu niemieckiego 
włączenia się w proces integracji i służenia pokojowi światowemu na równych 
prawach z innymi narodami, a także jego zgodę na „pewne ograniczenia swej 
suwerenności”7.

Alcide De Gasperi, wieloletni premier Włoch i przywódca chadecji, działał 
w podobnym duchu, akcentując mocniej konieczność koordynacji procesu zjed-
noczeniowego ze współpracą atlantycką oraz potrzebę wzmocnienia wspólnoty 
silnym zgromadzeniem parlamentarnym8.

Na przełomie 1949 i 1950 r. stało się oczywiste, że do rodzącego się wspól-
notowego organizmu akces zgłaszali również Włosi. Nie mniej oczywista dla 
Schumana, i w tym wypadku wspieranego przez Stany Zjednoczone, była akce-
sja, połączonych unią celną, krajów Beneluksu do tej organizacji. Do roli liderów 
integracyjnych przedsięwzięć tego regionu pretendowali Paul Henri Spaak oraz 
Jan Willem Beyen. Najbliższa przyszłość miała pokazać, jak bardzo się uzupeł-
niali. Na razie Spaak stanął w 1949 r. na czele chrześcijańsko-socjalistycznego 
rządu belgijskiego, by następnie przejąć funkcję przewodniczącego Zgromadze-
nia Doradczego Rady Europy. Beyen, związany z kołami finansowymi Holandii, 

6 Już 8.05.1948 Rada Parlamentarna w Bonn zdecydowała się na wprowadzenie do przyjętego 
w tym dniu projektu zachodnioniemieckiej konstytucji sformułowania o zjednoczonej Europie: 
T. Judt, Powojnie..., s. 180; K. Popowicz, Historia integracji europejskiej. Warszawa 2006, s. 44, 
45.

7 W wywiadzie dla „Die Zeit” z 3.11.1949 Adenauer podkreślał, że chce uczynić z projektu 
unii niemiecko-francuskiej oś swojej polityki. Uważał, iż proces tworzenia tej unii powinien się 
rozpocząć od wspólnoty celnej i gospodarczej wzorowanej na organizacji niemieckich Zollverein 
z XIX w. Szerzej: W. Bokajło, Koncepcja Europy Konrada Adenauera i jej realizacja w praktyce 
politycznej w latach 1945–1954. Wrocław 1995. 

8 J. Łukaszewski, Cel: Europa..., s. 218, 219.
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lansował ideę integracji całej gospodarki najważniejszych krajów Europy Za-
chodniej, krytykując jednosektorowe pomysły zjednoczeniowe Jeana Monneta9. 

Rok 1950 stworzył kolejne interesujące przesłanki polityczne dla integra-
cyjnych planów Roberta Schumana. Wiosną tego roku Konrad Adenauer pono-
wił swoje wcześniejsze deklaracje zainicjowania bliższej zachodnioeuropejskiej 
współpracy poprzez określoną formę francusko-niemieckiej wspólnoty. Przypo-
mniano wówczas fakt włączenia się w 1919 r. Adenauera (ówczesnego burmistrza 
Kolonii) w ruch dążący do „umocnienia pokoju w Europie” – m.in. poprzez ode-
rwanie Nadrenii od Prus i przekształcenie jej w państwo zachodnioniemieckie. 
Cztery lata później, mimo krytyki w niemieckiej prasie jego „separatystycznych 
skłonności”, Adenauer zyskał ogromną popularność we Francji, udzielając „Le 
Figaro” odważnego wywiadu. Stwierdził mianowicie, że największe kraje Euro-
py zobowiązane są do neutralizacji powersalskich zagrożeń, a Francja i Niemcy 
winny w pierwszej kolejności szukać zbliżenia na drodze „ograniczonego zespo-
lenia” ciężkich przemysłów Francji i Niemiec10.

Jednocześnie podobne koncepcje głosił przedstawiciel luksemburskiej fi-
nansjery Emile Mayrisch. Znany w Europie11, szukał od początku lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku poparcia dla pomysłu integracji przemysłowej Ruhry, Lo-
taryngii, Walonii i Luksemburga. Z najżywszą reakcją propozycja ta spotkała się 
w krajach Beneluksu i właśnie w ośrodkach wydobywczych północnej Francji 
i Nadrenii. Zrozumiałe, że dla nabierającej tempa u progu lat pięćdziesiątych roz-
grywki wspólnotowej te dawne idee stanowiły korzystne odniesienie. Adenauer 
sięgał teraz do nich, pamiętając o zachowaniu niezbędnego umiaru, politycznych 
granic wyznaczonych wyznawaną przez niego zasadą „niskiego profilu”. Prze-
chodził zresztą jej kolejną próbę w ramach, traktowanej po trosze jako pole ćwi-
czebne, Rady Europy12. 31 marca 1950 r. Rada odmówiła rządowi RFN uczest-
nictwa w pracach Rady Ministrów, sprowadzając rolę Niemiec Zachodnich do 
drugorzędnego statusu „członka stowarzyszonego”. Na dodatek, pod wpływem 
Francji, analogiczną rangę przyznała rządowi Saary. Adenauer uspokajał swoich 
polityków, że pamięć ostatniej wojny wciąż odbiera Niemcom prawo do proce-

9 Tamże, s. 239–245, 254–257.
10 W okresie tym Adenauer ściśle współpracował z zachodnioniemieckim przemysłem, zwłasz-

cza z Zagłębiem Ruhry. Zob. „Le Figaro”, 31.10.1923.
11 Zginął w wypadku samochodowym w 1928 r. 
12 Warto przypomnieć, że współpracujący z Adenauerem Monnet ignorował po prostu Radę 

Europy. 
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duralnych batalii. Powtarzał, iż o wiele ważniejsze dla przyszłości Niemiec jest 
kompleksowe (polityczne) rozwiązanie między najbliższymi sąsiadami statusu 
prawnego ich centrów wydobywczych i przemysłowych13.

Alcide De Gasperi także koncentrował się na tym projekcie, aczkolwiek za-
liczał się do aktywnych uczestników posiedzeń Rady Europy. Traktował je jako 
pomocne forum dyskusji o Europie, której najbliższe losy rozegrają się jednak 
poza Radą. 

Robert Schuman uznał, że nadchodził moment odsłonięcia przed światem 
założeń pierwszej europejskiej wspólnoty. Wiedział, że Europa Zachodnia nadal 
działała w ramach atlantyckiego przymierza, zdominowanego przez Waszyngton 
i uważnie obserwowanego przez Londyn. Musiał zatem uwzględnić w pierwszej 
kolejności głos NATO i OEEC (później OECD), a także oczekiwania Rady Eu-
ropy, w której Wielka Brytania (nadal niechętna ponadnarodowym programom 
wspólnotowym) odgrywała, jak wiadomo, kluczową rolę. 

Historyczną deklarację, nazwaną jego imieniem, ogłosił Schuman rok po 
utworzeniu Rady, raczej rozczarowany jej politycznym niedowładem niż poszu-
kujący w tym gremium jakichś symbolicznych wskazań. W powszechnym od-
czuciu jego deklaracja z 9 maja 1950 r. nawiązywała przede wszystkim do zakoń-
czenia ostatniej wojny, otwierając przed doświadczonym licznymi konfliktami 
starym kontynentem oryginalne, niespotykane w dziejach gwarancje pokojowej 
współegzystencji. Schuman zapowiadał powołanie zintegrowanej organizacji za-
rządzającej wydobyciem węgla i produkcją stali Francji i Niemiec oraz krajów 
akceptujących wspólnotowe zasady. Deklaracja zawierała także pakiet wzmac-
niających tę wspólnotę instytucji obronnych i politycznych. Chyba rację ma Nor-
man Davies, twierdząc, że główna siła planu Schumana leżała nie tylko w tym, że 
odwoływał się on do pojednania francusko-niemieckiego. Pojawił się w momen-
cie, gdy RFN znajdowała się już na progu spektakularnej ekspansji gospodarczej, 
pozostając wciąż w politycznej izolacji. Zachodnie Niemcy wnosiły do tych pa-
kietów rozległe ekonomiczne zaplecze, zyskując jednocześnie polityczny awans, 
który otwierał Niemcom drogę do NATO14.

13 Stosowne głosowanie w Bundestagu nad ustawą o przystąpieniu RFN do Rady Europy od-
było się 15.06.1950. W maju następnego roku Rada Europy przyznała RFN pełne członkostwo. 
J. Łukaszewski, Cel: Europa..., s. 102, 103, 152, 153, 176, 177.

14 N. Davies, Europa..., s. 1155. Deklaracja Roberta Schumana. Paryż, 9 maja 1950 r. W: In-
tegracja europejska w dokumentach. Wybór i oprac. S. Parzymies. Warszawa 2008, s. 100 i n.
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Deklaracja Schumana była polityczną interpretacją ministra spraw zagra-
nicznych Francji wspomnianego planu Monneta – sektorowej wspólnoty gospo-
darczej. Wszystkie, jak zauważa Tony Judt, powojenne plany Monneta ściśle 
uzależniały odbudowę gospodarki francuskiej od rozwiązania problemu nadzo-
ru nad produkcją stali w Niemczech i ochrony własnego przemysłu stalowego. 
Tym razem Schuman odczytał jego pomysł jako propozycję stworzenia naczel-
nej instytucji wspólnotowej – Wysokiej Władzy, zawiadującej całym francu-
sko-niemieckim wydobyciem węgla i produkcją stali. Dla Francji oznaczało to 
rozwiązanie – za pośrednictwem „europejskiej nadbudowy” – dręczących ją od 
1945 r. kwestii: zabezpieczenia przed politycznymi następstwami gospodarczej 
ekspansji Zagłębia Ruhry i kontroli strategicznych zasobów Niemiec. Tak potęż-
ne instrumenty stabilizacyjne w samym sercu Europy Zachodniej zdecydowanie 
ułatwiały innym negocjatorom (Włochom i krajom Beneluksu) przełamywanie 
ewentualnych oporów integracyjnych15.

Europa spodziewała się w 1950 r. ważnego francuskiego manifestu zjed-
noczeniowego. Wystąpienie Schumana z 9 maja zaskoczyło jednak większość 
polityków. Dzień wcześniej Schuman poinformował o swoim planie amerykań-
skiego sekretarza stanu Deana Achesona. Brytyjczyków natomiast nie uprzedził, 
co (być może) było pewnym odwetem za wcześniejsze decyzje „Angloameryka-
nów”, podejmowane bez konsultacji z Paryżem – jak chociażby przeprowadzona 
osiem miesięcy wcześniej jednostronna dewaluacja funta szterlinga16. 

Oficjalne negocjacje zainteresowanych państw („Szóstki”) w sprawie fran-
cuskich propozycji rozpoczęły się w czerwcu 1950 r. Deklarację Schumana 
natychmiast poparły rządy Włoch i RFN. Gasperi najwięcej uwagi poświęcał 
sprawom zapewnienia warunków szybkiego uformowania wspólnych jednostek 
obronnych oraz politycznej rangi instytucji wspólnotowych – nie tylko Wysokiej 
Władzy, lecz i, traktowanego wtedy marginalnie, zgromadzenia parlamentar-
nego (nazwanego ostatecznie Wspólnym Zgromadzeniem). Adenauer także nie 

15 T. Judt, Powojnie..., s. 192. R. Schuman powtórzył w deklaracji swoją tezę sprzed dwóch lat 
(z Poitiers), że Europa nie stworzy się od razu ani w całości. Stworzy się ją za pomocą konkret-
nych poczynań, których pierwszym etapem będzie rzeczywista solidarność. J. Łukaszewski, Cel: 
Europa..., s. 128, 129; P. Gerbert, La construction de l’Europe. Paris 1999, s. 95–106.

16 Brytyjczycy uprzedzili o tym tylko Amerykanów, pomijając całkowicie rządy europejskie. 
Zdaniem Tony’ego Judta to właśnie skłoniło bezpośrednio polityków zachodnioeuropejskich do 
przyspieszenia poszukiwań integracyjnych rozwiązań: aby zabezpieczyć się przed ryzykiem oży-
wienia gospodarczego egoizmu i utraty komunikacji między europejskimi partnerami. T. Judt, 
Powojnie..., s. 192, 193. 
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krył zachwytu. Oświadczył, że ów plan francuskiego rządu nadawał stosunkom 
pomiędzy naszymi dwoma państwami, którym w wyniku nieufności i rezerwy 
groził paraliż, nowy impet kierujący ku konstytutywnej współpracy17. Zachod-
nioniemiecki kanclerz podkreślał, że FRN po raz pierwszy przystąpiła do mię-
dzynarodowej organizacji na warunkach równoprawnych z innymi niepodległy-
mi państwami. Praktycznie rzecz biorąc, tak jak pragnął, była odtąd związana 
formalnym sojuszem z Zachodem. Wiele mówiąca zapowiedź „konstytutywnej 
współpracy” znalazła niebawem polityczną wykładnię. 26 lipca 1950 r. Bundes-
tag uchwalił rezolucję, w której opowiedział się za europejskim zjednoczeniem 
w ramach federacji przewidzianej w konstytucji. Zaproponowano daleko idące 
– w zestawieniu ze stanowiskiem Schumana czy Monneta – rozwiązania, a mia-
nowicie, by stworzyć ponadpaństwową władzę federalną wyłanianą drogą bez-
pośrednich wyborów18. 

Generalnie jednak negocjacje „Szóstki” potoczyły się po myśli Francuzów. 
Deklarację Schumana zaakceptowały również kraje Beneluksu. Jedynie Holen-
drzy, w akcie solidarności ze zdystansowanymi wobec wspólnoty Brytyjczy-
kami i Skandynawami, wahali się przez kilka miesięcy. Sprawdziły się w tym 
wstępnym procesie zjednoczeniowym przewidywania Monneta: nie wchodziła 
wówczas w rachubę unia gospodarcza, której jedynym celem miała być np. aku-
mulacja kapitału. Szansę powodzenia dawała gospodarcza integracja europejska 
uwzględniająca polityczne potrzeby krajów członkowskich; budowana na funda-
mencie pokoju, porządku, bezpieczeństwa i dobrobytu19. 

Statut Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), regularnie w litera-
turze omawiany, podpisano w Paryżu po dziewięciomiesięcznych negocjacjach 
(18 kwietnia 1951 r.) jako traktat założycielski EWWiS20. Stanowił on dorobek 
europejskiej myśli integracyjnej – wieńczył proces gorączkowych poszukiwań po 
1945 r. gwarancji pokojowych na kontynencie. Jego ponadnarodowy wymiar za-

17 W rozmowach z najbliższymi współpracownikami Adenauer nazywał propozycję Schumana 
„naszym przełomem”. 

18 Zgodnie z francuską koncepcją Wspólne Zgromadzenie EWWiS było jedynie reprezentacją 
parlamentów krajowych. J. Łukaszewski, Cel: Europa..., s. 130, 131; K. Łastawski, Historia in-
tegracji europejskiej. Toruń 2008, s. 94.

19 M. Burgess, Federalizm i federacja. W: Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. 
Red. M. Cini, przeł. G. Dąbkowski. Warszawa 2007, s. 107.

20 Wszedł w życie 23.07.1952. Utworzenie tzw. wspólnego rynku węgla, rud żelaza i złomu na-
stąpiło 10.02.1953, wspólnego rynku stali – 1.05.1953 r. (stali specjalnej – 1.08.1954). Cały okres 
przejściowy zakończył się 9.02.1958.
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wdzięcza jednak Europa najbardziej zdeterminowanym krajom, zdecydowanym 
na stworzenie zalążka politycznej struktury – wspólnych, ponadnarodowych in-
stytucji. Kraje „Szóstki”, popierane przez Stany Zjednoczone, zdołały wypra-
cować „niekonfrontacyjną płaszczyznę jedności”, nadać konkretny kształt idei 
zjednoczenia21. 

Upływ czasu jak gdyby utrwalał polityczny sens sektorowej (gospodarczej) 
Wspólnoty Węgla i Stali. Wizjonerstwo Schumana i praktyczny zmysł Monne-
ta odnalazły swój optymalny moment realizacyjny. Początek lat pięćdziesiątych, 
którym wojna koreańska przyniosła nowe zagrożenia dla egzystencji ówczesnego 
świata, okazał się właśnie szczególnie podatny na solidarnościowe impulsy. Do-
pomógł także obu Francuzom przekonać wreszcie ościenne państwa i rządy, by 
przekształciły dawne animozje we współpracę. Dokonali tego oczywiście dzięki 
życzliwemu nastawieniu wielu polityków; tylko wówczas mogli uzyskać nadrzęd-
ny cel: zmianę kontekstu, w jakim do tych konfliktów dochodziło. Monnet na-
zwał to metodą EWWiS, polegającą na stopniowym rozszerzaniu poprzez osmozę 
wspólnotowej jedności. Głosił, że jak największa solidarność między narodami 
doprowadzi również inne narody do tego, by zaczęły podlegać tym samym zasa-
dom i instytucjom (lub być może innym instytucjom). Uważał ten proces integra-
cji gospodarczej i politycznej za powolny, ale w gruncie rzeczy nieuchronny22.

Politycznemu zbliżeniu między krajami „Szóstki” sprzyjała także konfigu-
racja partyjna: wszyscy ministrowie spraw zagranicznych tych państw należeli do 
partii chrześcijańsko-demokratycznej. Postrzegali pierwszą wspólnotę jako bu-
dzące nadzieje zabezpieczenie przed powtórzeniem się kryzysu cywilizacyjnego 
Europy z czasów ich młodości. Dla protestantów północnej części starego konty-
nentu ta „katolicka dominacja” w przeobrażeniach politycznych Europy Zachod-
niej budziła niechęć. Tage Erlander, socjaldemokratyczny premier Szwecji, tym 
właśnie tłumaczył swoje „mieszane uczucia” wobec EWWiS. Niektórzy politycy 
brytyjscy, jak pisze Tony Judt, mówili wręcz o czarnej, katolickiej międzynaro-
dówce. Stopniowo i oni zmieniali zdanie. Wspólnota po prostu, niezależnie od jej 

21 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Paryż, 18 kwietnia 
1951 r. W: Integracja europejska..., s. 112 i n. Szerzej m.in.: A. Szeptycki, Historia idei jedności..., 
s. 46 i n.; K. Popowicz, Historia integracji..., s. 52 i n.; K. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna inte-
gracja Europy Zachodniej. Toruń 2000, s. 68 i n. 

22 Ten umiarkowany federalizm Monneta uzależniał konstytucjonalizm – Europę polityczną 
– od skumulowanego efektu praktycznych osiągnięć. J. Monnet, Memoirs. New York 1978, s. 367, 
394, 395; M. Burgess, Federalism and European Union: The Building of Europe, 1950–2000. 
London 1999, s. 58 i n.; tenże, Federalizm..., s. 111, 112, 114. 
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faktycznej funkcji gospodarczej, odgrywała niepowtarzalną rolę psychologiczną 
w budowie politycznego zespolenia wśród ważnych krajów Europy Zachodniej, 
odzyskiwaniu ich pewności siebie. Dziesięć lat po podpisaniu traktatu paryskiego 
w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Adenauer wyjaśniał 
premierowi Wielkiej Brytanii Macmillanowi, że EWWiS nie była tak napraw-
dę nawet organizacją gospodarczą, lecz najmniejszym w owym czasie wspólnym 
mianownikiem zachodnioeuropejskich wzajemnych interesów. Było to narzędzie 
polityczne w gospodarczym przebraniu, które doprowadziło jednak do przezwy-
ciężenia francusko-niemieckiej wrogości23.

Problemy z segmentem obronnym

Zarówno Robert Schuman, jak i Jean Monnet łączyli idee wspólnoty gospodar-
czej z obronną i polityczną. W 1950 r. szczególnie pilna wydawała się sprawa 
utworzenia w Europie Zachodniej wspólnej armii. Wybuch – w czerwcu tego 
roku – wojny koreańskiej powodował wzrost nacisków Stanów Zjednoczonych 
na zwiększenie potencjału obronnego Europy. W przekonaniu Amerykanów 
mogła się do tego przyczynić przede wszystkim remilitaryzacja Niemiec, które 
znajdowały się poza wcześniejszymi traktami obronnymi24. Zwracał na to uwa-
gę Konrad Adenauer, kierując do rządów trzech mocarstw zachodnich specjalne 
memorandum. Kanclerz RFN nie upominał się o szybką odbudowę niemieckiej 
armii, podkreślał natomiast potrzebę nowych regulacji wzajemnych stosunków 
w obliczu bezpośredniego zagrożenia pokoju światowego. 

Swoją partię rozgrywała w tej kwestii także Wielka Brytania. Operowała 
na dwóch płaszczyznach: wspierała działania Stanów Zjednoczonych na rzecz 
uzbrojenia RFN oraz zachęcała Radę Europy do poparcia idei remilitaryzacji 
tego kraju. Winston Churchill przedłożył Radzie 11 sierpnia 1950 r. projekt re-

23 Adenauer tak wyjaśniał (4.02.1952) gabinetowi zachodnioniemieckiemu znaczenie pomysłu 
Schumana: Narodowi trzeba dać nową ideologię. Może to być jedynie ideologia Europy. Cyt. 
za: T. Judt, Powojnie..., s. 327. Co do Brytyjczyków, to przypomnijmy, że w latach 50. ubiegłego 
wieku byli oni dość przychylni europejskiej unii celnej, podtrzymywali natomiast swoją niechęć 
wobec ponadnarodowych ciał wykonawczych. EWWiS była dla nich swoistym „koniem trojań-
skim”, wstępem do mieszania się kontynentu w ich sprawy. Tamże, s. 193, 195. 

24 Nie obejmował Niemiec ani traktat brukselski z 17.03.1948 (o współpracy gospodarczej, spo-
łecznej i kolektywnej obronie Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga), ani 
zawarty w kwietniu następnego roku Sojusz Północnoatlantycki z udziałem 12 państw (w tym 
Stanów Zjednoczonych i Kanady). Obronę Europy Zachodniej przejęło NATO (North Atlantic 
Treaty Organisation).
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zolucji w sprawie natychmiastowego utworzenia armii niemieckiej, współdzia-
łającej ściśle z obecnymi na kontynencie siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. W rozmowach ministrów spraw zagranicznych trzech zachodnich 
mocarstw (przeprowadzonych w Nowym Jorku 12–18 września 1950 r.) Dean 
Acheson, mający poparcie wielu państw NATO, ponowił amerykańskie propozy-
cje. Długotrwałe negocjacje przyniosły ograniczony skutek – Francja skutecznie 
podtrzymywała swój sprzeciw wobec szybkiego odrodzenia samodzielnej ar-
mii niemieckiej. Zgodzono się (podobne stanowisko zajęło również NATO) na 
doprowadzenie do zakończenia stanu wojny z Niemcami, rewizji ich produkcji 
przemysłowej oraz włączenia niemieckiego kontyngentu do wspólnej zachodnio-
europejskiej armii25. 

Pomysł zorganizowania takiej armii zaczęła teraz lansować Francja, nie 
tylko nadal zależna gospodarczo od Stanów Zjednoczonych, lecz i angażująca 
swoje wojska w Indochinach. Schuman i Monnet nie kryli obaw przed groźbą 
politycznej izolacji Francji w Europie Zachodniej; zgodnie opowiadali się za 
rozszerzeniem zasad EWWiS na kwestie wojskowe. W liście z 14 października 
1950 r. do ówczesnego ministra obrony Francji René Plevena Jean Monnet za-
chęcał do zgłoszenia przez Francję (mimo zdecydowanego sprzeciwu ze strony 
de Gaulle’a) własnej propozycji powołania wspólnotowej organizacji obronnej26. 
Według Normana Daviesa miała to być zmodyfikowana wersja odpowiednich 
klauzul wojskowych deklaracji Schumana. W tej konwencji prezentował projekt 
na forum Zgromadzenia Narodowego Pleven. Podkreślił on, że plan Europejskiej 
Wspólnoty Obronnej (EWO) przygotowali ci sami eksperci, którzy opracowali 
projekt EWWiS. Twierdził, iż wspólna armia, podporządkowana politycznym in-
stytucjom zjednoczonej Europy, stanowić będzie najlepsze zabezpieczenie przed 
odrodzeniem się niekontrolowanych militaryzmów. Armia ta miała być wielona-
rodowym związkiem wojskowym dowodzonym przez ministra obrony powoły-
wanego przez kraje członkowskie EWO27.

25 R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warszawa 2007, 
s. 16, 17; J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2006, 
s. 36; K. Łastawski, Historia integracji..., s. 94; K. Popowicz, Historia integracji..., s. 55; A. Szep-
tycki, Historia idei jedności..., s. 48.

26 Monnet przestrzegał, że w razie przedłużającego się oporu Francji Waszyngton zdecyduje się 
na „przekazanie pola Niemcom”. J. Monnet, Memoirs..., s. 398 i n. 

27 Deklaracja Plevena. Paryż, 24 października 1950 r. W: Integracja europejska..., s. 104 i n. 
Szerzej m.in.: M. Burgess, Fedralism and European Union..., s. 67, 68; R. Zięba, Wspólna poli-
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Przeciw utworzeniu Europejskiego Ministerstwa Obrony natychmiast za-
protestował rząd brytyjski. Nieprzychylne reakcje następowały także w innych 
krajach – m.in. ze strony niektórych polityków francuskich. Wręcz frontalny atak 
na plan Plevena przypuścił w imieniu zachodnioniemieckich socjaldemokratów 
Kurt Schumacher, dopatrujący się we francuskim pomyśle próby dyskryminacji 
Niemiec. Amerykanie początkowo również nie kryli swojego rozczarowania, ko-
mentując plan jako francuską grę na zwłokę, opóźnianie remilitaryzacji RFN28. 

Plan Plevena w szczególnie trudnej sytuacji stawiał jednak kanclerza RFN. 
Przez pewien czas Konrad Adenauer demonstrował jak gdyby brak zdecydowa-
nia, targające nim wahania wynikające z politycznej odpowiedzialności wobec 
wierzących w jego przezorność współobywateli, którzy notabene w autentycz-
nym napięciu oczekiwali dalszego biegu wypadków. Intuicja zdawała się pod-
powiadać Adenauerowi, że najbardziej spektakularną w tym momencie kwestię 
powstania zachodnioniemieckiej armii rozwiążą za niego Angloamerykanie. 
Wielostronne ówczesne negocjacje w tej sprawie starał się wzmacniać niemiecką 
wolą wsparcia europejskich przygotowań obronnych rosnącym potencjałem eko-
nomicznym Niemiec. Na gruncie krajowym z kolei eksponował rolę integracyjną 
planu Plevena. Twierdził, że właśnie mechanizmy integracyjne, prowadzące do 
równego traktowania wszystkich partnerów, ograniczać będą próby ewentual-
nych dyskryminacyjnych przedsięwzięć wobec Niemiec29. Dla zachodnionie-
mieckiego kanclerza ta nowa sytuacja stanowić mogła korzystną okazję do za-
gwarantowania Niemcom czegoś więcej niż szybka remilitaryzacja. Wierzył, że 
coraz widoczniejszy wkład RFN w obronę Zachodu otworzy drogę do szybszych 
negocjacji w sprawie pełnego międzynarodowego uznania jej państwowości, 
a także częściowej amnestii dla więzionych przez aliantów niemieckich zbrod-
niarzy wojennych30. 

tyka zagraniczna..., s. 17; K. Popowicz, Historia integracji..., s. 55; N. Davies, Europa..., s. 1155; 
A. Szeptycki, Historia idei jedności..., s. 48.

28 Szerzej m.in.: K. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja..., s. 73; K. Popowicz, Historia 
integracji..., s. 56.

29 Adenauer sugerował, że plan Plevena jest przyczynkiem do integracji i chociażby dlatego 
nie powinien doprowadzić do „roztopienia” przyszłych niemieckich sił zbrojnych w europejskiej 
armii. Zob. K. Łastawski, Historia integracji..., s. 107; J. Łukaszewski, Cel: Europa..., s. 178.

30 T. Judt, Powojnie..., s. 290. René Pleven wychodził zresztą naprzeciw oczekiwaniom Ade-
nauera. Zapisał mianowicie w swojej deklaracji z 24 października: Rozwiązanie problemu nie-
mieckiego wkładu we wspólną obronę należy poszukiwać bez kompromisów i bez niepotrzebnej 
zwłoki, mając na uwadze zarówno możliwości bezpośredniego działania, jak i perspektywę przy-
szłej jedności Europy. Deklaracja Plevena..., s. 104.
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Zasadnicze, polityczne negocjacje w sprawie zachodnioeuropejskiej armii 
prowadzone były w roku 1951. Przez kilka miesięcy Amerykanie forsowali nadal 
(głównie poprzez NATO) swoją koncepcję remilitaryzacji i pełnej suwerenności 
Niemiec. Jednocześnie – w trakcie trwającej z przerwami około pół roku pary-
skiej konferencji – Francja przekonywała państwa NATO do planu Plevena. Trze-
cim, nie mniej skutecznym instrumentem negocjacji okazały się bezpośrednie 
spotkania ministrów spraw zagranicznych trzech mocarstw zachodnich: Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Przybliżmy niektóre z nich31.

Już pod koniec października 1950 r., kilka dni po deklaracji Plevena, we 
francuskim Zgromadzeniu Narodowym w trakcie obrad NATO dyskutowano 
nad amerykańską propozycją (tzw. planem Spofforda) utworzenia niemieckich 
grup bojowych bezpośrednio podporządkowanych dowództwu tej organizacji. 
W styczniu 1951 r. rozpoczęły się natomiast obrady wspomnianych trzech mo-
carstw z delegacją niemiecką (w Petersbergu koło Bonn)32 oraz zwołanej przez 
Francję w Paryżu konferencji krajów NATO oraz RFN. Ani Stany Zjednoczone, 
mocno wspierane przez Wielką Brytanię, ani Francja nie osiągnęły w czasie tych 
długich spotkań spodziewanych rezultatów. Znamienne, że przedstawiciele nie-
mieccy, zachowujący dystans wobec wszelkich sugestii ograniczania ich nieza-
leżności politycznej, opowiadali się za przyjęciem planu Plevena jako podstawy 
dalszych negocjacji.

Pod koniec czerwca 1951 r., po niepowodzeniu rozmów w Petersbergu, 
Amerykanie zaczęli zmieniać swoje nastawienie do francuskiej polityki. Istotną 
rolę odegrał i tym razem Konrad Adenauer. Dyskretnie dążył do neutralizacji 
anglosaskich zapowiedzi podporządkowania oddziałów niemieckich kontroli, 
zdominowanych przez USA, struktur NATO. Było dla niego oczywiste, że szan-
se na większe równouprawnienie armii RFN stworzy, wzorowana na EWWiS, 
Europejska Wspólnota Obronna, kierowana przez ponadnarodową organizację 
wojskową. 

Po wakacjach 1951 r. negocjacje wspólnotowe wyraźnie przyspieszono. 
Na wrześniowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii 

31 Podstawę tej krótkiej rekonstrukcji stanowią następujące pozycje: „Chronique de Politique 
Etrangère” 5 (1952), nr 5–6, s. 521–587; G. Andreani, C. Bertram, C. Grant, Europe’s Military 
Revolution. London 2001, s. 14 i n.; K. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja..., s. 73–78; 
J. Zajączkowski, Unia Europejska..., s. 36, 37; R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna..., s. 17, 18; 
A. Szeptycki, Historia idei jedności..., s. 49.

32 W literaturze podkreśla się wielokrotnie, że było to pierwsze oficjalne spotkanie przedstawi-
cieli wojskowych trzech mocarstw zachodnich i RFN po drugiej wojnie światowej.
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i Stanów Zjednoczonych uznano utworzenie EWWiS oraz EWO za ważny etap 
na drodze do jedności Europy: gospodarczej, politycznej i obronnej. 14 września 
kraje te ogłosiły w Nowym Jorku, że od tej pory ich stosunki z Niemcami będą 
oparte na zasadzie całkowitej równości. Wznowiona w październiku 1951 r. kon-
ferencja paryska odbyła się już w „wypróbowanym” kręgu wspólnotowej „Szóst-
ki”: państw, które podpisały traktat ustanawiający EWWiS.

Powstała tym samym możliwość konkretyzacji prac nad przyszłym trakta-
tem EWO – w tym również wywołujących największe kontrowersje rozwiązań 
ponadnarodowych. Potwierdzono konieczność nawiązania w tym względzie do 
wzorów EWWiS. Taką linię postępowania krajów „Szóstki” poparły w listopa-
dzie pozostałe państwa NATO33. Korzystny klimat polityczny wobec idei zachod-
nioeuropejskiej wspólnoty obronnej budził, rzecz jasna, uzasadniony optymizm. 
Obserwatorzy konferencji paryskiej wyrażali nadzieję, że jej uczestnicy uporają 
się jakoś z ostatnim zadaniem – konstrukcją prawną przygotowywanego doku-
mentu, finalizacją ostatecznego kształtu EWO. Rok 1951 nie przyniósł jednak 
spodziewanych rozstrzygnięć; ciągle pojawiały się nowe przeszkody obrazujące 
trudne do zniwelowania różnice interesów w układzie euroatlantyckim.

W początkach 1952 r. Francji udawało się utrzymać inicjatywę negocjacyj-
ną. W trakcie kolejnej konferencji paryskiej przekonała kraje Beneluksu do swojej 
koncepcji finansowania EWO ze wspólnego budżetu34. Płaciła za to jednak okreś-
loną cenę polityczną. Podporządkowanie europejskiej armii niezależnej władzy 
ponadnarodowej wymagało od rządu francuskiego kolejnych ustępstw w stosun-
ku do zabiegającej o polityczne równouprawnienie RFN. Powodowało jednocześ-
nie wzrost oporu ze strony, konfederacyjnie nastawionej, własnej opozycji. 

W lutym 1952 r. uaktywniło się ponownie NATO, przypominające o po-
trzebie zachowania właściwych proporcji w strukturze obronnej Europy i bli-
skiego współdziałania z przyszłą EWO. Na wyraźne żądanie Francji ministro-
wie spraw zagranicznych trzech mocarstw zaprosili kanclerza RFN do rozmów 
w sprawie aktualnej sytuacji w sojuszu. Zgodnie z oczekiwaniami Francji Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone zobowiązały się do udzielenia gwarancji wojsko-
wych Europejskiej Wspólnocie Obronnej w razie zewnętrznego i wewnętrznego 

33 Według niektórych autorów pewien wpływ na to stanowisko NATO miał, niekorzystny dla 
Zachodu, rozwój sytuacji w wojnie koreańskiej – jesienią 1951 r. włączyli się do niej „chińscy 
ochotnicy”. Por. J. Zajączkowski, Unia Europejska..., s. 37. 

34 Kraje Beneluksu proponowały, aby wielkość wkładów poszczególnych państw odnośnie do 
finansowania wspólnotowej armii ustalały parlamenty narodowe.
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zagrożenia. Przy okazji zamknięto na pewien czas problem odrodzenia armii 
zachodnioniemieckiej poza strukturami EWO35. Rozpoczęta 20 lutego w Lizbo-
nie sesja Rady NATO potwierdziła te ustalenia (remilitaryzację RFN w ramach 
Wspólnoty Obronnej). Zapowiedziano także stworzenie systemu powiązań obu 
organizacji, który pomoże EWO działać zgodnie z interesem polityczno-wojsko-
wym Paktu Północnoatlantyckiego. Wydaje się, że kraje deklarujące powołanie 
zachodnio europejskiej armii otrzymały z Lizbony jasny sygnał: jeśli chcą rze-
czywiście stworzyć Wspólnotę Obronną powinny (muszą) uznać swoją zależność 
od NATO. Jednym z elementów parafowanego 5 maja 1952 r. przez sześć państw 
EWWiS traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Obronną był protokół, 
który regulował zakres współpracy między EWO a NATO36.

Ministrowie spraw zagranicznych „Szóstki” podpisali traktat 27 maja 1952 r. 
w okolicznościach, które poświadczały szczególne znaczenie RFN w politycz-
nym krajobrazie Europy Zachodniej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX w. 
W przededniu tego wydarzenia trzy zachodnie mocarstwa i RFN parafowały 
w Bonn układ o wzajemnych stosunkach. Zmieniał on dotychczasowy statut oku-
pacyjny RFN, zdecydowanie poszerzając jej możliwości swobodnego działania 
na arenie międzynarodowej w zamian za włączenie przyszłych zachodnioniemiec-
kich sił zbrojnych do wspólnej, europejskiej armii. Tak więc, po lutowych gwa-
rancjach wojskowych, udzielonych przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię 
EWO – swoistym akcie solidarności z pełną obaw Francją – przyszedł czas na 
dowartościowanie jej odwiecznego konkurenta. Adenauer otrzymał w zasadzie 
to, na czym mu najbardziej zależało: właściwie nieograniczone możliwości wol-
nego rozwoju gospodarczego swego kraju37. 

Paryski traktat z 27 maja 1952 r. podtrzymywał w znacznej mierze, dekla-
rowany wielokrotnie, federalistyczny charakter EWO, której struktura wzorowa-
na była na EWWiS. Wspólna, ponadnarodowa organizacja obronna opierać się 
miała na wspólnych instytucjach, wspólnej armii i wspólnym budżecie. Armia 
zarządzana miała być przez ponadnarodowy organ polityczny zwany Komisa-
riatem, funkcjonujący na podobnych zasadach, jak Wysoka Władza w EWWiS. 
Organem decyzyjnym w sprawach pozawojskowych miała być Rada Ministrów. 

35 Dodajmy, że Wielka Brytania zrezygnowała definitywnie z członkostwa w EWO, popierając 
jednak samą ideę utworzenia armii europejskiej.

36 Por. przyp. 31. 
37 K. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja..., s. 79; A. Szeptycki, Historia idei jedności..., 

s. 49.
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Wspólne Zgromadzenie, złożone jak w EWWiS z deputowanych delegowanych 
przez parlamenty krajowe, stanowić miało natomiast – jako ciało doradcze – luź-
niejsze gremium. Zapowiadano również utworzenie Trybunału Sprawiedliwości. 
Artykuł piąty traktatu zobowiązywał EWO do ścisłej współpracy z Organizacją 
Paktu Północnoatlantyckiego. Ostatecznie przyjęto (art. 9), że siły zbrojne Eu-
ropejskiej Wspólnoty Obronnej składać się będą z narodowych kontyngentów 
oddanych do dyspozycji EWO przez państwa członkowskie. Planowane do roz-
winięcia nowe jednostki wojskowe RFN zamierzano w całości podporządkować 
wspólnej armii europejskiej38.

Postępowanie ratyfikacyjne rozgrywane było w kilku fazach. Rozpoczęto 
od merytorycznej debaty nad rozbieżnościami między deklaracją Plevena a trak-
tatem EWO. W tym kontekście podejmowane były również próby interpretacji 
rangi politycznej obu dokumentów. Niezależnie od propagandowego charakteru 
większości ówczesnych opinii odzwierciedlały one dość powszechne przekona-
nie o szczególnej funkcji EWO w procesie federalizacji Europy Zachodniej. Ze-
spolenie zarządu nad węglem i stalą krajów „Szóstki” odbierano jako stosunkowo 
najprostszą konstrukcję wspólnotową, która w najbliższej perspektywie czasowej 
umożliwiać miała względną, w miarę bezkolizyjną, polityczną koegzystencję. 
Obronność natomiast, w przeciwieństwie do ukierunkowanej rynkowo gospo-
darki, wymagała bardziej jednoznacznych systemów decyzyjnych. Zgłaszała po-
niekąd potrzebę daleko idącej synchronizacji nie tylko systemów dowodzenia 
krajów członkowskich, lecz i ich politycznej gotowości do bezpośredniej współ-
pracy. Instytucje ponadnarodowe, jeśli miały wypełniać swoje zadanie, musiały 
po prostu dysponować stosowną władzą. Czy to w pierwszym powojennym dzie-
sięcioleciu było możliwe? 

Przedmiotem ogólnej dyskusji nad traktatem ustanawiającym EWO były 
kwestie redakcyjne. Kontrowersje wywoływał zwłaszcza zapis dotyczący usytu-
owania przyszłej armii niemieckiej. Pleven, który jednoznacznie odrzucał ewen-
tualność utworzenia autonomicznej, narodowej armii RFN, proponował budo-
wę zintegrowanej armii na bazie małych grup wojskowych. Traktat wprowadzał 
większe oddziały, wymagające powstania odpowiednich dowództw narodowych. 

38 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną (EWO). Paryż, 27 maja 1952 r. W: In-
tegracja europejska..., s. 134 i n.; J. Zajączkowski, Unia Europejska..., s. 38; A. Szeptycki, Histo-
ria idei jedności..., s. 49; K. Łastawski, Historia integracji..., s. 109; A. Przyborowska-Klimczak, 
Prawne aspekty procesu integracji europejskiej. W: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia syste-
mowe. Red. J. Barcz. Warszawa 2006, s. 1–6.
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W sytuacji wspomnianej wcześniej zależności EWO od NATO zakres faktycz-
nego przyporządkowania tych dużych narodowych jednostek Komisariatowi 
Wspólnoty mógł rodzić wątpliwości. Niepokój zwolenników EWO budził zapew-
ne fakt, że w sporach politycznych, toczonych wewnątrz Wspólnoty, przebijał się 
mocno głos antyfederalistów, przeciwników remilitaryzacji Niemiec i amerykań-
skiej hegemonii w Europie39. 

Tak jak w wypadku EWWiS, decydująca debata ratyfikacyjna nad EWO 
odbywała się w RFN i we Francji. Gwarantem zachodnioniemieckich interesów 
nadal pozostawał kanclerz Adenauer. Jego generalna strategia w zasadzie się 
nie zmieniła: szybki rozwój gospodarczy RFN zwiększał potrzeby poszerzenia 
autonomii politycznej. Traktat o EWO, dzięki korzystnym dla tego kraju mo-
dyfikacjom deklaracji Plevena, dawał Adenauerowi dodatkowe możliwości ela-
stycznego działania. Zdołał on m.in. uzyskać poparcie natowskich dowódców dla 
zapewnienia Niemcom względnej swobody przy formowaniu ich kontyngentu 
wojskowego dla europejskiej armii. Pakt Północnoatlantycki stawał się dla kanc-
lerza RFN ważnym strategicznym partnerem, który (na dodatek) przypisywał 
jego krajowi główną rolę w umacnianiu gospodarczej i militarnej pozycji Europy 
Zachodniej40. 

Opozycja socjaldemokratyczna stawiała wspólnocie obronnej większy opór 
niż wspólnocie sektorowej. Kurt Schumacher zyskał wsparcie ze strony pacyfi-
stów niemieckich, którym przewodniczył Martin Niemoeller. W momencie prze-
słania przez rząd RFN ustawy ratyfikacyjnej do Bundestagu, SPD zaskarżyła ten 
akt do Trybunału Konstytucyjnego – jako sprzeczny z ustawą zasadniczą. Profe-
sor Walter Hallstein41, uczestniczący w negocjacjach ratyfikacyjnych w imieniu 
rządu, zdołał jednak opanować sytuację. 19 marca 1953 r. parlament RFN, pierw-
szy wśród krajów „Szóstki”, ratyfikował traktat o EWO. Podobnie uczyniły par-

39 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–2000. Warszawa 
2001, s. 74; K. Łastawski, Historia integracji..., s. 109, 110.

40 Niemiecki komisarz ds. bezpieczeństwa deklarował w połowie 1952 r., że RFN jest w stanie 
przygotować w ciągu roku 500-tysięczną, w pełni wyposażoną armię. Niektórzy autorzy podkreś-
lają wprost, iż traktat paryski z 27.05.1952 był w swej treści przejawem zwycięstwa politycznej 
koncepcji RFN. Zob. K. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja..., s. 80; por. N. Davies, Eu-
ropa..., s. 1153.

41 Przewodniczący Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 1958–1967.
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lamenty krajów Beneluksu. Włosi czekali jeszcze na to, co zrobi Francja, w której 
miały się rozstrzygnąć losy Europejskiej Wspólnoty Obronnej42. 

Kraj ten zdawał się okresowo odczuwać brak przywództwa godnego jego 
mocarstwowych ambicji; na dodatek coraz więcej problemów stwarzały francu-
skie kolonie. Mało stabilna wewnętrzna sytuacja polityczna państwa utrudniała 
realizację perspektywicznych programów. Po ogłoszeniu traktatu o EWO prze-
toczyła się przez Francję fala demonstracji. Opozycja (głównie gaulliści, radyka-
łowie i komuniści) skutecznie sięgała teraz do społecznego przeczulenia na tle 
germańskiego zagrożenia – większość Francuzów nie przyjmowała do wiadomo-
ści ponownego uzbrojenia Niemiec. Jednocześnie upowszechniano opinię o zbyt 
jednostronnej wymowie politycznej EWO: dalsze umacnianie pozycji Niemiec 
kosztem suwerenności Francji43.

W 1954 r. nastąpiła kumulacja tych niechętnych EWO nastrojów. Francja 
znalazła się wówczas w niezmiernie trudnym (wręcz upokarzającym) położeniu. 
W marcu wojska francuskie skapitulowały w Wietnamie, a w lipcu kraj ten po-
dzielono na dwie części. W ten sposób zakończyła się dziewięcioletnia wojna, 
która kosztowała życie stu tysięcy żołnierzy francuskich. Tymczasem, po długim 
kryzysie rządowym, radykał Pierre Mendès-France skompletował nowy gabinet, 
który starał się unikać nierozważnego narażania przyszłości nowej, kruchej ko-
alicji. Taką groźbę stwarzało zwłaszcza poparcie niepopularnej propozycji remi-
litaryzacji RFN44. 

Politycy francuscy musieli także podjąć nową próbę redefinicji swych pre-
ferencji integracyjnych. Dominować zaczęły głosy, że dalsze podtrzymywanie 
francuskiego przewodnictwa w utrwalaniu ponadnarodowych instytucji EWO 
kłóci się zarówno z dotychczasową strategią proeuropejską, jak i z narodowy-
mi interesami tego kraju. Otaczający de Gaulle’a konfederacjoniści przypomi-
nali okoliczności upadku memorandum Aristide’a Brianda z 1930 r. w sprawie 
europejskiego związku federacyjnego45. Sugerowaną przez zwolenników EWO 

42 W. Bokajło, Koncepcja Europy..., s. 103 i n.; K. Łastawski, Historia integracji..., s. 109; J. Łu-
kaszewski, Cel: Europa... s. 178, 179. 

43 J. Krasucki, Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945–1993. Warszawa 1995, s. 137; A. Czu-
biński, Europa..., s. 287–289.

44 T. Judt, Powojnie..., s. 291. 
45 Przypomnijmy, że wielokrotny premier i minister spraw zagranicznych Francji wyszedł wte-

dy z umiarkowaną w gruncie rzeczy inicjatywą stworzenia w Europie luźnego związku państw, 
nienaruszającego w zasadzie ich suwerenności narodowej i wpływu poszczególnych rządów na 
proces decyzyjny. Mimo ostrożności Brianda propozycję uznano w Europie za zbyt daleko idącą.
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potrzebę dalszego wzmacniania ponadnarodowych kompetencji organów prawo-
dawczo-wykonawczych określali jako spekulatywny federalizm, pomysł wykra-
czający poza praktyczne możliwości realizacyjne. Premier Mendès-France posta-
nowił nie czekać dłużej. 30 sierpnia 1954 r. poddał pod głosowanie Zgromadzenia 
Narodowego traktat ustanawiający EWO. Mobilizacja chrześcijańskich demokra-
tów, centrystów i części socjalistów nie powstrzymała przeciwników traktatu, 
którzy odrzucili go większością 55 głosów. Prace nad utworzeniem EWO zostały 
przerwane. Robert Schuman, główny inicjator EWWiS, nie był zaskoczony tym 
faktem. W jego opinii postawa Zgromadzenia Narodowego osłabiała z pewnością 
rolę Francji jako lidera w dziedzinie inicjatywy europejskiej; ewentualne wyrze-
czenie się własnej armii na rzecz EWO uznał jednak za wyrzeczenie się własnej 
suwerenności46.

Jeszcze jedna wspólnota?

Długotrwałe negocjacje w sprawie EWO otwierały drogę do dyskusji o trzecim, 
zapowiadanym przez Roberta Schumana, integracyjnym spoiwie – Europejskiej 
Wspólnocie Politycznej (EWP). Wzorem organizacyjnym miała być dla niej rów-
nież EWWiS. Po raz pierwszy przedstawiono projekt EWP w Ottawie – 20 wrześ-
nia 1951 r., a więc kilka miesięcy po podpisaniu pierwszego traktatu wspólno-
towego. Wniosek ten ponownie omawiany był w Paryżu 29 października tegoż 
roku. Oficjalnie minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman zgłosił go 
1 lipca 1952 r. – czyli po akceptacji traktatu o EWO przez rządy „Szóstki”47. 

Zasadniczą intencją projektodawców było zapewnienie politycznego nad-
zoru nad powstającymi wspólnotami, bezpośrednim zaś motywem przyspiesze-
nia przez kraje „Szóstki” prac nad traktatem o EWP było stworzenie skutecznej 
kontroli politycznej nad EWO politycznym instytucjom Europy. W trakcie dysku-
sji przypominano, że podobnie ujmowała ten problem deklaracja Plevena, włą-
czająca przyszłą europejską armię w zakres wspólnotowej kontroli politycznej. 
Podkreślano również aktywność na tym polu Rady Europy48. Ze Zgromadzenia 

46 W momencie odrzucenia traktatu o EWO przez Francję wycofały się również z jego ratyfi-
kacji Włochy. Szerzej: Foreign and Security Policy in the European Union. Ed. by K.A. Eliassen. 
London 1998, s. 3; Y. Doutriaux, Le Traité sur l’Union Européenne. Paris 1992, s. 210; K. Po-
powicz, Historia integracji..., s. 58, 59; J. Zajączkowski, Unia Europejska..., s. 39; J. Łukaszewski, 
Cel: Europa..., s. 140.

47 A. Przyborowska-Klimczak, Prawne aspekty..., s. 6.
48 Wymienia tu się m.in. Roberta Schumana, Georges’a Bidaulta czy Harolda Macmillana.
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Doradczego wyszedł postulat przyznania nowej wspólnocie bardzo szerokich 
uprawnień, czemu jednak, po dodatkowych konsultacjach, sprzeciwiła się Wiel-
ka Brytania. Ożywili się również europejscy federaliści, którzy łączyli tę debatę 
z głośną promocją rozwiązań ponadnarodowych w nowych wspólnotach. Kon-
struktywnymi uczestnikami tych dyskusji stali się zwolennicy projektu EWO, 
słusznie obawiając się zakłóceń procesu ratyfikacyjnego, jeśli nie zapewni się 
obywateli Europy o przyporządkowaniu proponowanych związków wojskowych 
wspólnotowym organom49.

Ministrowie spraw zagranicznych „Szóstki” odpowiedzieli konkretną decy-
zją: 10 września 1952 r. zlecili Wspólnemu Zgromadzeniu EWWiS dopracowanie 
założeń Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Na czele prac stanął przewodniczą-
cy Zgromadzenia Paul Henri Spaak50. Postawiono przed nim naprawdę trudne 
zadanie: pozbawione istotniejszych uprawnień gremium 78 zachodnioeuropej-
skich parlamentarzystów wkraczało na niepewną drogę politycznego wzmocnie-
nia wspólnot – z długą perspektywą pokonania ważnej, psychologicznej bariery. 
Miała ona, jak chce Jürgen Habermas, polegać na przekroczeniu ram państwa 
narodowego przez dysponującego rzeczywistymi (europejskimi) prawami poli-
tycznymi obywatela51. 

Spaak, doświadczony belgijski dyplomata, nadał swojej misji realistyczną 
miarę, koncentrując się na wynegocjowanych dotychczas, konkretnych zapisach. 
Do podstawowych z pewnością należał XXXVIII artykuł traktatu o EWO, któ-
ry pozostawał w zgodzie z generalnym przesłaniem Roberta Schumana. W po-
wszechnej opinii za głównego inspiratora tego zapisu traktatowego uchodził Alci-
de De Gasperi. W literaturze przywołuje się często jego argument, że bez wspólnej 
władzy politycznej solidarność obronna krajów EWO nie oprze się destrukcyjnej 
sile narodowych partykularyzmów. Jednocześnie zatem z przygotowaniami do 
formowania europejskiej armii winny postępować prace nad traktatem o wspól-
nocie politycznej. Gasperi po raz kolejny mógł teraz sięgnąć do swoich wcześ-
niejszych deklaracji na rzecz ponadnarodowego parlamentu. Uważał, że właśnie 
do kompetencji takiego Zgromadzenia, składającego się z reprezentantów krajów 
„Szóstki”, musi należeć nadzór polityczny nad zjednoczonym wojskiem. Popierał 

49 S.J. Nuttall, European Political Co-operation. Oxford 1992, s. 34.
50 P.H. Spaak do 11.12.1951 pełnił eksponowane funkcje w Radzie Europy. Po ustąpieniu po-

wrócił do działalności na rzecz wspólnot krajów „Szóstki”. 
51 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i de-

mokratycznego państwa prawnego. Przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek. Warszawa 2005, s. 559.
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przy tym francuskie zastrzeżenia, iż chociażby z uwagi na pamięć po niedawnej 
straszliwej wojnie nie wolno dopuścić do sytuacji, w której potężna europejska 
armia mogłaby operować poza demokratycznymi strukturami52. 

Obawy te upoważniały Spaaka do włączenia do programu dyskusji wyło-
nionego przez Zgromadzenie komitetu redakcyjnego trzech kwestii zasadniczych 
dla rozwoju integracji. Od początku prac komitetu przewodniczący Wspólnego 
Parlamentu EWWiS, popierający ideę połączenia wspólnot pod egidą EWP, opo-
wiadał się za skróceniem nazwy nowej wspólnoty do „Europejska Wspólnota”. 
Druga kwestia to perspektywa znaczącego wzrostu rangi tej instytucji, która 
powinna stanowić podstawowy segment przyszłej struktury federalnej lub kon-
federacyjnej. Trzecia natomiast dotyczyła – coraz mocniej podnoszonego przez 
przedstawiciela Holandii Jana Willema Beyena – stanowiska w sprawie zastę-
powania „luźnego związku państw” niezależną od rządów krajowych „władzą 
ponadnarodową”. 

Spaak, który sympatyzował z federalistycznymi poglądami Beyena, starał 
się jednak oszczędzić Zgromadzeniu konieczności podejmowania nazbyt kon-
trowersyjnych spraw. Wielka Brytania i znaczna część opinii publicznej na kon-
tynencie nie kryły zresztą swojego antyfederalistycznego nastawienia. Zręczny 
belgijski polityk zdołał mimo to wynegocjować ciekawą, nowatorską koncepcję 
politycznej wspólnoty. 

Przedłożony Wspólnemu Zgromadzeniu EWWiS projekt traktatu, datowa-
ny 10 marca 1953 r., zapowiadał powołanie Europejskiej Wspólnoty. Miała być 
ona unią narodów i państw o charakterze ponadnarodowym. Do podstawowych 
zadań tej wspólnoty zaliczono ochronę praw człowieka i podstawowych wolności 
w państwach członkowskich oraz koordynację ich polityki zewnętrznej w kwe-
stiach, które mogą wiązać się z istnieniem, bezpieczeństwem lub dobrobytem. Ar-
tykuł piąty przewidywał połączenie wszystkich trzech wspólnot w jedną jednost-
kę prawną. Spaak interpretował ten zapis jako narodziny nadrzędnej wspólnoty 
wobec EWWiS i EWO – politycznej nadbudowy.

Nową wspólnotę firmować miał przede wszystkim dwuizbowy Parlament: 
Senat stanowić powinien reprezentację parlamentów krajowych, a Izba Ludów 
pochodzić miała z wyborów bezpośrednich. Parlament wyłaniał również organ 
wykonawczy wspólnoty – Radę, która była przed nim odpowiedzialna53. Rolę 

52 Por. J. Łukaszewski, Cel: Europa..., s. 224, 243; K. Popowicz, Historia integracji..., s. 56, 57.
53 Przewodniczącego Rady wybierać miał Senat, a jej członków wskazywał sam przewodniczą-

cy (w składzie od jednego do dwóch przedstawicieli każdego państwa).
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konsultanta Rady Wykonawczej oraz pośrednika między tą instytucją a rządami 
krajowymi odgrywać miała Rada Ministrów Narodowych54. Funkcje doradcze 
wobec instytucji wspólnotowych sprawować miała Rada Ekonomiczno-Społecz-
na. Trybunał Sprawiedliwości EWWiS miał zagwarantowaną jednolitość wyda-
wanego orzecznictwa także w stosunku do nowo powstających wspólnot55.

Debata nad projektem Spaaka rozpoczynała się pod silnym wpływem atmo-
sfery politycznej, którą wywoływała ratyfikacja EWO. W przeżywającej ciężkie 
chwile Francji oponowali przeciw Europejskiej Wspólnocie Politycznej zarówno 
konfederaliści z partii gaullistowskiej, jak i federalistycznie nastawieni socjaliści. 
Z nieufnością podchodzili do tej propozycji również przedstawiciele głównych 
zachodnioniemieckich partii – po prostu nie dawali wiary w polityczną skutecz-
ność Parlamentu, który nie został wyposażony w stosowne federalistyczne in-
strumenty.

Sam Spaak przyznawał, że musiał iść na kompromis, nadając traktatowi 
ambiwalentny charakter: częściowo federalny, częściowo konfederacyjny. Nie-
dawny zwolennik radykalnego („integralnego”) federalizmu Altiero Spinelli cie-
szył się natomiast, że EWP będzie posiadała już pewne elementy struktury fede-
ralistycznej, które mogą ulec rozwojowi w przyszłości56. Na razie, przypomnijmy, 
Parlament otrzymywał uprawnienia ustawodawcze ograniczone do problematyki 
integracyjnej. Niezależna z kolei od rządów państw członkowskich Europejska 
Rada Wykonawcza mogła prowadzić politykę zagraniczną wspólnie z państwami 
członkowskimi – upoważniona jednomyślną decyzją Rady Ministrów Narodo-
wych. Przewidywano jednocześnie ewentualność przeniesienia – w drodze kon-
sensusu – na szczebel europejski (do kompetencji Rady Wykonawczej) spraw, 
które państwa członkowskie zatrzymały do swojej narodowej kompetencji57.

54 Każde z państw członkowskich miało oddelegowywać do niej jednego członka swojego rzą-
du.

55 Projekt statutu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Strasburg, 10 marca 1953 r. W: In-
tegracja europejska, s. 158 i n.; Ch. Zorgbibe, Historia integracji europejskiej. Przeł. A. Górska. 
Łódź 1998, s. 49; S. Stebelski, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 
„Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 3, s. 24; K. Łastawski, Historia integracji..., s. 111.

56 Por. J. Zajączkowski, Unia Europejska..., s. 39.
57 Szerzej: Policymaking in the European Union. Ed. by H. Wallace, W. Wallace. 1997, s. 411, 

412; A. Podraza, Unia Europejska. Lublin 1999, s. 29–33; R. Zięba, Wspólna polityka zagranicz-
na..., s. 19; K. Popowicz, Historia integracji..., s. 57.  
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Narastająca niechęć rządów wobec federalistycznych deklaracji Parlamentu, 
bodaj najbardziej konsekwentnie popieranego w Holandii58, spowodowała powo-
łanie nowej komisji międzyrządowej do spraw EWP. W latach 1953–1954 komi-
sja ta obradowała w Rzymie, Paryżu i Baden-Baden, początkowo na szczeblu 
ministrów spraw zagranicznych, potem ich zastępców59. Wraz z kłopotami raty-
fikacyjnymi EWO słabł jednak animusz tego zespołu. W sierpniu 1954 r., po od-
mowie francuskiego Zgromadzenia Narodowego w sprawie formowania wspól-
nej armii, wstrzymano także prace nad EWP.

W takich okolicznościach nie ziścił się śmiały zamiar Alcide De Gasperie-
go, inspiratora XXXVIII artykułu traktatu o EWO, wprowadzenia „tylną furt-
ką” wspólnoty politycznej do procesu integracyjnego Europy Zachodniej60. Autor 
tego pomysłu, przeżywający niepokojące sygnały nadchodzące z Paryża, nie do-
czekał tego smutnego finału. Jak czytamy w biograficznej nocie nieocenionego 
Jerzego Łukaszewskiego, 18 sierpnia 1954 r. – ostatni dzień swego życia – spędził 
Gasperi przy telefonie, podejmując ostatni wysiłek, aby zapobiec ruinie projektu 
europejskiego61.

Uwagi końcowe

Osobisty dramat wieloletniego premiera Włoch i wielu innych pionierów inte-
gracji, obserwujących upadek idei EWO i EWP, nie zamykał oczywiście proce-
su zjednoczeniowego. Jeden z głównych organizatorów prac nad obu traktatami, 
Paul Henri Spaak, podjął się wkrótce kolejnego zadania, polegającego na przygo-
towaniu projektu rozszerzenia sektorowej wspólnoty węgla i stali na unię celną 
i wspólny rynek. Wstępnym warunkiem wypełnienia tej nowej misji była właści-
wa ocena próby „upolitycznienia” pierwszego czterolecia dziejów zachodnioeu-
ropejskiej integracji: począwszy od deklaracji Roberta Schumana z 9 maja 1950 r. 
po odrzucenie 30 sierpnia 1954 r. Europejskiej Wspólnoty Obronnej (a tym sa-

58 Jan Willem Beyen, minister spraw zagranicznych Holandii, od 1952 r. proponował rozsze-
rzenie tandemu EWO/EWP o unię celną i wspólny rynek. Zob. Unia Europejska. Organizacja..., 
s. 40.

59 K. Popowicz, Historia integracji..., s. 58.
60 Tamże, s. 57.
61 J. Łukaszewski, Cel: Europa..., s. 225. Decyzja Francuskiego Zgromadzenia Narodowego 

wywołała euforię w Związku Radzieckim, czemu dał wyraz minister spraw zagranicznych ZSRR 
w oświadczeniu z 10.09.1954. Zob. K. Łastawski, Historia integracji..., s. 112. 
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mym i Europejskiej Wspólnoty Politycznej) przez francuskie Zgromadzenie Na-
rodowe62. 

W roli udanego eksperymentu, wskazującego drogę do wielostronnych mo-
dyfikacji, występowała w tych analizach Europejska Wspólnota Węgla i Stali. 
Podkreślano najczęściej historyczne znaczenie tej pierwszej wspólnoty dla stwo-
rzenia w Europie Zachodniej podstaw przyszłych gwarancji pokojowych i budo-
wy społeczeństwa dobrobytu. Wspólne doświadczenia związane z zawiadywa-
niem przez Francję, Niemcy i ich najbliższych sąsiadów centrami wydobywczymi 
i przemysłowymi stanowiło znakomity punkt wyjścia do objęcia zintegrowanym 
zarządzaniem i innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Niesamowita 
dynamika ówczesnych wydarzeń wyzwalała, siłą rzeczy, nowe pomysły; rodziła 
pokusę zabezpieczenia własnych, fundamentalnych interesów głównych inicjato-
rów integracji poprzez niekonwencjonalne działania. 

Francja, obawiająca się odrodzenia sił zbrojnych w szybko odbudowującej 
swój potencjał gospodarczy RFN, była bliska objęcia nadzorem wspólnotowym 
armii tego kraju. Stworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej wymagało jed-
nak daleko idących rozwiązań federalistycznych na poziomie ponadnarodowym. 
Nie chciały ich ani dążące do remilitaryzacji Niemiec kraje anglosaskie, ani ocze-
kujące odwrotnych rozwiązań, opozycyjne środowiska francuskie63.

Szczególnych poszukiwań programowych wymagała również Europejska 
Wspólnota Polityczna, nadzorowana głównie przez dwuizbowy Parlament Eu-
ropejski (Izba Ludowa miała być powoływana w powszechnym głosowaniu). Jej 
projektodawcy widzieli w EWP niezbędny instrument politycznej kontroli nad 
zapowiadaną wspólną armią europejską. Zwolennicy konfederacji przestrzega-
li natomiast opinię publiczną przed niezbyt klarownie zarysowanym zasięgiem 
działania EWP, skutkami jej ponadsektorowych kompetencji. Sugerowali, że 
silne polityczne zabarwienie intensywnych przedsięwzięć integracyjnych w la-
tach 1950–1954 doprowadziło kraje „Szóstki” do nader ryzykownej konstrukcji 

62 Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że Zgromadzenie odrzuciło EWO, posługując się swego 
rodzaju fortelem: pod głosowanie poddano wniosek, czy parlament francuski chce dyskutować 
nad traktatem o EWO, a nie nad tym, czy należy zatwierdzić powstanie tej wspólnoty. 

63 Odrzucenie przez Francję traktatu o EWO nie zamknęło, jak wiadomo, kwestii remilitaryza-
cji Niemiec. Kraje „Szóstki” zaakceptowały brytyjską propozycję modyfikacji traktatu bruksel-
skiego z 1948 r. i objęcia nim Wielkiej Brytanii oraz wszystkich państw członkowskich EWWiS 
(a więc i Niemiec Zachodnich). W ten sposób 23.10.1954 powstała Unii Zachodnioeuropejska, 
odgrywająca znikomą rolę polityczną. RFN weszła natomiast wkrótce do NATO na warunkach 
pełnego partnerstwa. Zob. Unia Europejska. Organizacja..., s. 40; A. Szeptycki, Historia idei 
jedności..., s. 51.
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wspólnotowej, przypominającej „odwróconą piramidę”. Jej „uziemiony” szczyt 
stanowiły niejednoznaczne zapowiedzi stworzenia federacyjno-konfederacyjnej 
nadbudowy politycznej, środek zabezpieczać miała niewolna od działań odśrod-
kowych wspólna armia, a fundamenty – decydująca o potencjale wspólnot, lecz 
traktowana instrumentalnie przez ambitnych polityków, gospodarka. Najbliższe 
lata zdawały się częściowo potwierdzać zasadność tego sarkazmu64. Na szczęście 
nie zneutralizowały twórczej energii wielu pomysłów integracyjnych z począt-
ków lat pięćdziesiątych, dzięki czemu mogły być skutecznie przetwarzane w dal-
szym procesie zjednoczeniowym.

DER POLITISCHE FEHLSTART 
DER LÄNDER DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL: 

1949–1954

ZUSAMMENFASSUNG

Das gelungene Experiment einer Sektorgemeinschaft (für Kohle und Stahl) von sechs 
westeuropäischen Ländern bildete zu Anfang der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts 
vor allem die Grundlagen für Gewährleistung des innereuropäischen Friedens und der 
ökonomischen Ordnung in Europa. Die Erfahrungen Frankreichs, der Bundesrepublik 
Deutschland und der nächsten Nachbarstaaten mit der gemeinsamen Leitung von Berg-
bauzentren schienen zugleich einen günstigen Ausgangspunkt für die integrierte Ver-
waltung von anderen Sektoren zu bieten. Sie verlockten auch zur Sicherung von grundle-
genden Staatsinteressen der Hauptinitiatoren der Integration. Frankreich, das sich ständig 
vor Entstehung der Nationalarmee in der ihr Potential schnell wieder aufbauenden BRD 
fürchtete, war nahe daran, seine Pläne zur Gemeinschaftsaufsicht über die Streitkräfte 
der Bundesrepublik zu realisieren. Es sollte sich aber bald zeigen, dass diese Idee sowohl 
von den direkt interessierten Staaten, als auch von der die Remilitarisierung Deutsch-
lands anstrebenden Anglosphäre als verfrüht angesehen wurde.

Noch kleinere Chancen, akzeptiert zu werden, hatte damals die Europäische Poli-
tische Gemeinschaft. Die Ankündigung, im Rahmen der EPG sich über die Sektoren 
hinaus erstreckende und supranationale Strukturen ausbauen zu wollen, wirkte zwar auf 

64 Klimat tych lat dobrze oddaje szczyt krajów „Szóstki” w czerwcu 1955 r. w Messynie, na 
którym bardzo ostrożnie traktowano wszelkie pomysły zjednoczeniowe. Powołano wówczas Ko-
mitet Międzyrządowy (aby podkreślić jego międzynarodowy, a nie ponadnarodowy charakter) 
w celu wypracowania projektu poszerzenia wspólnoty bez zmiany jej zasięgu terytorialnego. Fi-
nalny efekt prac tego komitetu (któremu przewodził ponownie P.H. Spaak) przekroczył jednak 
oczekiwania zwolenników konfederacji (np. de Gaulle’a) – powołano m.in. Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą, którą nie będziemy się tu już zajmować.
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die Vorstellungskraft der Anhänger einer schellen Europavereinigung, aber sie war doch 
außerstande, die Probe politischer Verifizierung des Jahres 1954 zu bestehen: einer Zeit, 
wo die Opposition an Bedeutung gewann und die föderalistische Idee zunehmend mar-
ginalisiert wurde.
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