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Kto kogo prowadzi? 

 

Na szczególną uwagę zasługuje praca prof. Jerzego Chodorowskiego pt. „Kto kogo prowadzi. 

Szkice o zjednoczeniu Europy i globalizmie”. Została ona opublikowana w 2003 roku, 

na podstawie artykułów Chodorowskiego z lat 2000-2002, czyli w okresie usilnych starań 

polskich władz ku przystąpieniu do Unii Europejskiej (UE). 

Obecnie możemy spojrzeć na te treści mądrzejsi, widząc bieżącą działalność Unii 

Europejskiej, jej plany na przyszłość  oraz skutki przystąpienia do Polski do UE. 

 
 

Autor… 

Warto na początku zwrócić uwagę na postać autora. Jego oficjalny biogram znajdziemy 

w Bibliotece Cyfrowej Uniersytetu Wrocławskiego. Z całym szacunkiem dla jego bogatego 

życiorysu i działalności naukowej, warto zwrócić uwagę na dwa zdania umieszczone na końcu 

tekstu. 

Czytamy, że „do jego śmierci można zastosować sentencję hiszpańską, która głosi, iż <umarli 

otwierają oczy żyjącym>”. oraz, że „pozostawił w nas wiarę w czystość nauki i głęboki sens 

dochodzenia do prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych”. 

Istotnie, można się zgodzić z powyższymi słowami. Jego publikacja otwiera oczy na różne 

ważne kwestie i jest przykładem dochodzenia do prawdy. 

 
 

Jakie były początki zjednoczonej Europy? 

Profesor Chodorowski w swojej publikacji obala popularne teorie o początkach zjednoczonej 

Europy. 

Ma świadomość jak powszechne (także na prawicy) jest myślenie o tym, że w planach 

„ojców-założycieli” zjednoczona Europa miała być chrześcijańska oraz, że miał być to luźny 

związek państw, nie ograniczający suwerenności poszczególnych członków. Czyli, że Unia 

Europejska obecnie (a przypominam: pisał to 20 lat temu) funkcjonuje zupełnie inaczej niż 

w wizji chrześcijańsko-demokratycznych (chadeckich) „ojców-założycieli”: Roberta 

Schumana, Alcide De Gasperiego oraz Konrada Adenauera. To dopiero ich następcy 

i kontynuatorzy ich działa odeszli od tych założeń. Receptą na naprawę Unii Europejskiej 

miałby być zatem powrót „do korzeni chrześcijańskich, do początków integracji owianych 

duchem chrześcijańskim samej idei i jej twórców”1. 

 

                                                           
1
 J. Chodorowski, Kto kogo prowadzi? Szkice o zjednoczeniu Europy i globalizmie, Poznań 2003, s. 10. 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/183?language=pl
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Chodorowski podaje cztery główne argumenty przeciwko tym tezom. 

 
 

1. Czy Schuman, De Gasperi i Adenauer byli „twórcami-architektami” zjednoczonej Europy? 
 

Profesor wskazuje na ważne pojęcia: 

 ideologów (którzy tworzą doktrynalną podstawę dla postulowanych zmian, kładą 

ideologiczne podwaliny pod wysunięty cel), 

 „twórców-architektów” (którzy przekładają to na konkretny i szczegółowy plan, 

proponują akty prawne w celu stworzenia nowych instytucji społecznych, wpływają 

na konkretne osoby u przedstawiają im cały plan do realizacji), 

 realizatorów (którzy mają za zadanie wprowadzić ten plan w życie). 

Następnie analizuje działalność Schumana, De Gasperiego, Adenauera. Żaden z nich nie był 

w pełnym tego słowa znaczeniu ideologiem zjednoczenia Europy (w pewnym stopniu był nim 

Schuman, ale jego rola była marginalna). Na pewno nikt nie był „twórcą-architektem”. 

Wszyscy byli wyłącznie realizatorami planu otrzymanego do wykonania od kogo innego, 

a dokładnie od masonów i socjalistów2. 

 
 

2. Kim byli ideolodzy i „twórcy-architekci” zjednoczonej Europy? 
 

Jako ideologów i „twórców-architektów” profesor Chodorowski wskazuje Richarda 

Coudenhove-Kalergiego i Jeana Monneta. Obaj byli masonami wysokiego stopnia i obaj do 

realizacji swoich planów paneuropejskich posługiwali się chrześcijańską demokracją. 

Coudenhove-Kalergi opublikował w 1923 roku „Paneuropę”, gdzie sformułował nowoczesną 

formę doktryny połączenia państw europejskich w federację3. Celem realizacji Paneuropy 

w 1923 r. powołano Unię Paneuropejską (organizację na rzecz zjednoczenia Europy) 

z oddziałami niemal w każdym europejskim kraju. Według wspomnień Coudenhovego, 

gdy zakładał w różnych krajach oddziały Unii Paneuropejskiej szukał kontaktów przede 

wszystkim z prawicą chrześcijańską, aby zademonstrować ponadpartyjny 

i ponadświatopoglądowy charakter ruchu paneuropejskiego4. 

                                                           
2
 Tamże, s. 10-11. 

3
 Koncepcja Paneuropy wyłoniła się w toku dyskusji prowadzonych w wiedeńskiej loży masońskiej Humanitas. 

Coudenhove-Kalergi uważał, że Europejczycy stanowią jeden naród (rozczłonkowany językowo i politycznie). 
Rolę narodu-przywódcy mieli spełniać Żydzi. Tamże, s. 30. 
4
 Przykładem jest Austria, gdzie przewodniczącym oddziału Unii Paneuropejskiej został ks. prałat prof. dr Ignaz 

Seipel, a jego zastępcą socjalista Karl Renner. Wg Coudenhovego oba te nazwiska „ułatwiły mu pozyskanie 
przywódców różnych ugrupowań katolickich i socjalistycznych we wszystkich ośrodkach życia umysłowego 
Europy”. (R. Coudenhove-Kalergi, Weltmacht Europa, Stuttgart 1971, s. 111-112; tenże, Kampf und Europa. 
Aus meinem Leben, Zurych 1949, s. 102). 
Podobnie działał Józef Retinger – inny „architekt” (i szara eminencja) zjednoczenia Europy. Świadom wpływu 
religii na rozwój cywilizacji miał instrumentalny stosunek do religii i np. w 1950 roku próbował (bezskutecznie) 
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Podobnie działał Monnet, który w swoich pamiętnikach szczerze nazywał siebie „szarą 

eminencją” („twórcą-architektem” działającym zza kulis) ruchu na rzecz zjednoczenia 

Europy. 

Słynny „plan Schumana” z 9 maja 1950 roku (który powoływał Europejską Wspólnotę Węgla 

i Stali – EWWiS) był faktycznie planem Monneta, a chadek Schuman (wówczas szef 

francuskiego MSZ) otrzymał go już tylko do realizacji. Schuman zresztą za każdym razem 

podkreślał, że twórcą planu był Monnet, a Schuman „był jedynie jego adoptowanym ojcem”. 

Monnet z kolei (jak to szara eminencja) nigdy nie zakwestionował „autorstwa” Schumana5. 

W ten sposób Schuman osiągnął sławę twórcy EWWiS, a Monnet swój cel w postaci 

powstania zalążka przyszłego ponadnarodowego państwa europejskiego – dalekiego od 

chrześcijańskiej wizji luźnego związku państw narodowych. Sam Monnet we Wspomnieniach 

pisał, że „Wspólnota Europejska jest tylko etapem na drodze do zorganizowanego świata 

jutra”6. 

Wracając do Schumana – obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny, ale jego rola jako twórcy 

EWWiS stała się powodem zablokowania procesu, ponieważ część francuskich biskupów 

uznała masoński model zjednoczenia Europy za szkodliwy dla Francji i Europy. Beatyfikacja 

dałaby Kościołowi „współczesnego świętego jedności europejskiej”, a ten krok „wzmocniłby 

tendencje proeuropejskie w Kościele”7. Dziś jednak jego beatyfikacja wydaje się być coraz 

bliżej. W 2021 roku papież Franciszek uznał dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana8. 

 
 

3. Czy według „ojców założycieli” zjednoczenie Europy miało się ograniczyć 
wyłącznie do życia gospodarczego? 

 

Przeczą temu wypowiedzi Konrada Adenauera, który  określał EWWiS jako projekt 

o znaczeniu przede wszystkim politycznym, a nie gospodarczym. Pisał też że „partnerzy 

układu byli jednomyślni, co do tego, że konieczne będą dalsze wysiłki zmierzające do 

utworzenia gospodarczo i politycznie zjednoczonej Europy poprzez zwiększenie liczby 

wspólnych instytucji”9. 

Potwierdził to Henri Luethy (współpracownik Monneta) w wypowiedzi z 1960 r. (trzy lata po 

powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – EWG). Według niego to nie ośrodki 

ekonomiczne powołały EWG do życia, ale „idealiści polityczni uczynili z rozumu 

                                                                                                                                                                                     
uzyskać poparcie papieża Piusa XII dla idei zjednoczenia Europy. (J. Pomian, Józef Retinger, Życie i pamiętniki 
pioniera Jedności Europejskiej, s. 214-217). 
5
 Rada Europejska utrzymuje termin „Plan Schumana” i nazywa Monneta „jego inspiratorem”. Również 

P. H. Spaak i Coundenhove-Kalergi uważał, ze „plan Schumana” pochodził od Monneta. (J. Monnet, Memoirs, 
Nowy Jork 1978, s. 231, 295, 403, 525.) 
6
 Tamże, s. 524. 

7
 „Polska-Unia” 1999, nr 6 (29 III), s. 2. 

8
 Dzieje.pl [dostęp 27.02.2023]. 

9
 Pierwsza wypowiedź  pochodzi z przemówienia w Bundestagu z czerwca 1950 r. (za J. Monnet, Memoirs, 

319-320), druga z jego Wspomnień (Errinerungen, 1967), s. 23. 

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/papiez-zatwierdzil-dekret-o-heroicznosci-cnot-roberta-schumana
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ekonomicznego swą dźwignię”. Zjednoczenie ekonomiczne poprzedziło jedność polityczną, 

ponieważ „kółka ekonomiczne są bardziej ruchliwe i zwinne niż struktury polityczne”10. 

Integracja gospodarcza miała zatem służyć celowi zbudowania integracji politycznej. 

W powojennej Europie nie było jednak zrozumienia  dla integracji politycznej, ani atmosfery 

temu sprzyjającej. Stąd ten plan został skryty za kulisami integracji gospodarczej, gdzie był 

dalej przygotowywany. 

Profesor Chodorowski poświęcił dużo miejsca Adenauerowi. Spośród wspomnianej trójki 

chadeckich polityków, którzy mieli tworzyć ugrupowania rzekomo o charakterze i celach 

chrześcijańskich, to Adenauer najbardziej przeczy tej hipotezie. Jego poglądy polityczne 

ukształtował bowiem pangermanizm (który „wiąże w jedną całość wszystkie momenty jego 

życia politycznego”) i przekonanie o wiodącej roli Niemiec wśród narodów Europy. Realizacji 

tej idei podporządkował swoją akceptację uniwersalizmu chrześcijańskiego i udział  

w chrześcijańskich partiach politycznych oraz swą działalność na rzecz utworzenia 

Paneuropy11. 

Choć Adenauer jest często kojarzony jako antynazista, to jeszcze przed 1933 rokiem miał się 

przyjaźnić ze zwolennikami Hitlera12. Poza tym, już jako kanclerz RFN, Adenauer nawiązywał 

do nazistowskiej koncepcji utworzenia europejskiej wspólnoty gospodarczej pod egidą 

Niemiec. W 1949 roku wznowił działalność komitet, mający zająć się organizacją „Nowej 

Europy”13. W 1951 r. minister handlu w rządzie Adenauera dr Seebolm pytał „Czy wolna 

Europa chce się przyłączyć do Niemiec?”. Mówił o Niemczech jako o „sercu Europy” i o tym, 

że to członki organizmu powinny się dostosować do serca, a nie na odwrót. W tym samym 

roku Adenauer miał uznawać utworzenie Europy silnej ekonomicznie i politycznie za „jedyną 

drogę prowadzącą do odzyskania przez Niemcy wschodnich terytoriów”14. 

 
 

4. Czy nawet jeśli niektórzy z „ojców założycieli” myśleli o politycznym zjednoczeniu 
Europy, to miała to być „Europa Ojczyzn” (luźny związek suwerennych państw 

europejskich), a nie zjednoczenie federalne (w jeden ponadnarodowy organizm)? 
 

Coudenhove-Kalergi, już w „Paneuropie” w 1923 r. pisał, że ukoronowaniem wszystkich 

działań paneuropejskich będzie utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy na modłę Stanów 

                                                           
10

 L'EUROPE AU-DELA DE L'ECONOMIE, Neuchatel 1961, s. 42, 44. 
11

 Jednym ze źródeł jest: Ch. Story, The European Union Collective Enemy of its Member States, Londyn, Nowy 
Jork 2002, s. 191-197. 
12

 Jeden z nich (dr Duisberg z IG Farben) pisał w 1931 roku, że „tęsknota za tysiącletnią Rzeszą woła o nowe 
podejście. Chcąc osiągnąć ten cel, możemy posłużyć się mirażem Paneuropy”. Adenauer miał też wzorować się 
na Gustavie Stresemannie, który w latach 20. XX wieku popierał projekt A. Brianda utworzenia z 27 państw 
europejskiej federacji. Stresemann i Briand byli ministrami spraw zagranicznych odpowiednio Niemiec i Francji. 
Obaj byli także masonami. J. Chodorowski, Kto kogo prowadzi?, s. 14-15. 
13

 Komitet został powołany w 1942 roku, a jego szefem Adolf Hitler mianował Heinza Trueschela von 
Falkensteina (jednego ze starych dyplomatów von Ribbentropa). Po II wojnie światowej komitet wznowił 
działalność z tym samym szefem (mianowanym tym razem przez, kanclerza Adenauera). Tamże. 
14

 Tamże. 
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Zjednoczonych Ameryki Północnej, a po wojnie wystąpił z projektem utworzenia federacji 

europejskiej (jednego państwa!) w ramach ONZ15. 

Z kolei Monnet w komunikacie z obrad nad projektem utworzenia EWWiS ogłosił, że (poza 

i ponad węglem i stalą) traktat kładzie fundamenty pod federację europejską, a władza 

ponadnarodowa jest najlepszym środkiem rozwiązywania problemów ekonomicznych 

i pierwszym ruchem w kierunku federacji16. 

Ponadto zdaniem Jana Pomiana (sekretarza Józefa Retingera) ludzie tacy jak Schuman, 

Adenauer, De Gasperi „nie bali się federacji, to ich nie przerażało”17. 

 
 

Chrystianizacja Europy? 
 

Nie ma zatem żadnych podstaw, ani żadnych szans na realizację nadziei, ze Polska, wszedłszy 

do UE, będzie mogła wraz z chadekami europejskimi zreformować ją, nawiązując do jej 

rzekomo chrześcijańskich korzeni, uczynić ją „Europą Ojczyzn”, związkiem suwerennych 

państw i narodów, respektujących ich tradycje i odrębności kulturowe. 

Przypominam, książka powstała 20 lat temu. Dziś dobrze widzimy, że nadzieja ta nie została 

zrealizowana. Warto wspomnieć słowa Pawła Chmielewskiego, który na łamach „Polonia 

Christiana” pisał o tych nadziejach, formułowanych w 2002 r. przez polskich biskupów18. 

Przekonywali oni, że „Polska będzie ubogacać Europe swoją chrześcijańską tożsamością”, 

a akces do Unii Europejskiej miał zdaniem naszego episkopatu wiązać się z duchowym 

dobrem Polaków. Po dwudziestu latach – stwierdza Chmielewski – „trzeba powiedzieć 

jednoznacznie: nie można było bardziej się pomylić”. Dodaje bardzo mocne, ale i bardzo 

prawdziwe słowa: „Po roku 2004 to nie my wnieśliśmy do Europy chrześcijańskie wiano; to 

raczej do nas wniesiono wiano szatańskie”19. 

 
 

Kto kogo prowadzi? 

 

Podsumowując swoje cztery powyższe kontrargumenty profesor Chodorowski odnosi się do 

ilustracji z pierwszej strony swojej książki (można ją zobaczyć tutaj). Zdjęcie to „jest niemal 

symbolicznym  skrótem wielu informacji na temat obecnie realizowanego modelu 

zjednoczenia Europy: mówi o jego początkach, treści, celu i kierunku dalszej ewolucji”. 

                                                           
15

 R. Coudenhove-Kalergi, PanEuropa, Wiedeń 1923, s. 151-154; tenże, Weltmacht Europa, Stuttgart 1971, 
s. 136-139. 
16

 J. Monnet, Memoirs, s. 322, 326 
17

 Wywiad K. Bobińskiego z J. Pomianem w : „Unia i Polska”, 9 X 2000, s. 12. 
18

 P. Chmielewski, Unia niechrześcijańska, w: „Polonia Christiana” nr 85 (marzec-kwiecień 2022), s. 55. 
Dwumiesięcznik „Polonia Christiana” z okazji 18 rocznicy przystąpienia Polski do UE opublikowała wiele 
artykułów związanych z tym tematem, w tym bilansem członkostwa.  
19

 Tamże, s. 56. 

https://3dom.pro/19050-kto-kogo-prowadzi-szkice-o-zjednoczeniu-europy-i-globalizmie-jerzy-chodorowski.html
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Widzimy na nim architekta EWWiS Jean Monneta (masona i socjalistę) i realizatora tego 

planu Roberta Schumana (chrześcijańskiego demokratę). Widzimy zatem w ten sposób 

przyszłość integracji europejskiej, która będzie musiała być zgodna z celami masonerii (z jej 

wizją zjednoczenia świata i jej stosunkiem do Kościoła), a chadecja utrzyma się przy 

współwładzy tylko pod warunkiem podporządkowania się tym celom. 

Kto kogo prowadzi? Monnet (delikatnie, ale zdecydowanie) prowadzi, a Schuman 

(z ociągającym się przyzwoleniem , jakby zawstydzeniem) daje się prowadzić. 

Chodorowski zwraca uwagę na współpracę tych dwóch sił (socjaliści i chadecy) w ramach 

unijnych instytucji. Przypomina, że od 1979 roku, czyli pierwszych wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, socjaldemokraci i chadecja mają stałą i bezwzględną przewagę w Parlamencie 

Europejskim. Wspomina o wyborach 1999 r. (ostatnich przed publikacją książki), ale po 

kolejnych ponad dwóch dekadach nic się w tej kwestii nie zmieniło. 

Profesor stwierdził, że „przystąpienie do UE niczego tu nie zmieni”. Przedstawiciele Polski 

będą musieli się opowiedzieć po stronie ich „Architektów” (jak Monnet) lub „Budowniczych” 

(Jak Schuman), ale i tak pójdą w tym samym kierunku – „i pewne jest, że nie będzie to 

kierunek polski”. 

Istotnie – dziś możemy stwierdzić, że miał rację. 

 

 

Opracował Michał Witas, EUROPE DIRECT Katowice. 


