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Początki zjednoczonej Europy, „ojcowie-założyciele” 

 

W latach 50. XX wieku rozpoczął się proces nazywany integracją europejską. Słowo to 

pochodzi od łacińskiego integratio, oznaczającego zespolenie, scalenie, tworzenie jednolitej 

całości1. Konkretne plany zjednoczenia Europy (w formie państwa, federacji) były 

formułowane jednak trzy dekady wcześniej.  

 

Oficjalnie początki zjednoczonej Europy wiązały się z działaniami na rzecz pokoju. W tym celu 

w latach 50. miały powstać Wspólnoty Europejskie. W 1951 r. podpisano traktat paryski, 

powołujący pierwszą z nich – Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Plany powołania 

takiej wspólnoty pojawiły się w Deklaracji Schumana (lub Planie Schumana), czyli słynnym 

przemówieniu wygłoszonym 9 maja 1950 roku przez Roberta Schumana, ówczesnego 

ministra spraw zagranicznych Republiki Francuskiej. Plan został przygotowany przez 

Schumana oraz Jeana Monneta. Zdaniem wielu ekspertów i badaczy plan w rzeczywistości 

był planem Monneta, o czym jeszcze wspomnimy. 

Mówił on o potrzebie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Jego 

podstawami miało być: pojednanie francusko-niemieckie, czyli pojednanie pomiędzy dwoma 

odwiecznymi wrogami, oraz ustanowienie wspólnej kontroli nad rynkami węgla i stali – 

materiałami symbolizującymi potęgę przemysłową oraz militarną2. Trwały pokój miał 

doprowadzić do podwyższenia stopy życiowej społeczeństwa, ponadto można było 

kontrolować niemiecki przemysł zbrojeniowy oraz połączyć go z gospodarkami innych 

krajów, co zablokowałoby militarne dążenia Niemiec. To miało doprowadzić do „fuzji 

interesów niezbędnej do założenia wspólnoty gospodarczej i zaczynu szerszej i głębszej 

wspólnoty krajów przez długi czas podzielonych krwawymi konfliktami”. 

 

Kolejne plany dotyczyły Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO). Szóstka założycieli EWWiS 

podpisała traktat w tej sprawie, lecz ratyfikowały go jedynie Francja i Włochy. 

25 marca 1957 roku podpisano traktaty rzymskie, powołujące EWG oraz Europejską 

Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA/Euratom). Od tamtego czasu mówimy o „Wspólnotach 

Europejskich” (WE)3. 

Wśród ważnych wydarzeń z historii integracji europejskiej jest też podpisanie w 1985 roku 

Układu z Schengen4, a następnie powstanie w 1995 roku strefy Schengen, gdzie nie 

                                                           
1
 W słownikach możemy przeczytać o „procesie tworzenia się całości z części” (Słownik Języka Polskiego) 

lub „łączeniu jakichś elementów, żeby stworzyć z nich pewną całość” (Wielki Słownik Języka Polskiego). 
2
 Pełna treść Deklaracji Schumana. 

3
 Traktaty rzymskie weszły w życie 1 stycznia 1958 r. 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/integracja.html
https://wsjp.pl/haslo/podglad/33580/integracja/3973221/zespolu
http://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_pl
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obowiązują kontrole na granicach wewnętrznych państw europejskich. Do strefy Schengen 

należy 26 państw5. 

1 listopada 1993 roku wszedł w życie Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej, TUE), 

który powoływał Unię Europejską. Traktat stanowił o bardzo głębokiej zmianie 

funkcjonowania Wspólnot, wyrażającej się w szczególności w ustanowieniu Unii Europejskiej. 

Szczególnie doniosłe zmiany wiązały się z wprowadzeniem Unii Gospodarczej i Walutowej, 

w przyszłości z jednolitą walutą europejską6. Waluta, nazwana później euro, w 1999 roku 

stała się walutą 12 państw UE, a obecnie do strefy euro należy 19 państw. 

TUE był trzykrotnie zmieniany. W 1999 roku wszedł w życie Traktat amsterdamski, w 2003 

roku Traktat nicejski, a w 2009 roku Traktat lizboński. Każdy z nich (zgodnie z oficjalną 

nazwą) to traktat „zmieniający Traktat o Unii Europejskiej…”7. 

Na przestrzeni lat zmieniała się też liczba członków Wspólnot. Do szóstki założycieli dołączyły 

kolejne państwa, w tym – w 2004 toku – Polska. Raz zdarzyło się, że państwo opuściło Unię 

Europejską – była to Wielka Brytania w 2020 roku. Obecnie UE liczy 27 państw. 

 

Ojcowie-założyciele 

W kontekście początków zjednoczonej Europy (i ogólnie jej historii) warto zwrócić uwagę na 

„ojców-założycieli”. 

Nazywamy tak grupę europejskich polityków i działaczy, których działania i zaangażowanie 

doprowadziły do powstania Wspólnot Europejskich. W zależności od opinii i źródeł mówi się 

o kilku, kilkunastu, lub nawet 20 osobach8. 

 „Ojcami-założycielami” często nazywa się wspomnianego już Roberta Schumana, a także 

Konrada Adenauera i Alcide De Gasperiego. Często można się spotkać z opinią, że UE 

w swoim obecnym kształcie ma funkcjonować wbrew ich ideom – miała być wspólnotą 

państw narodowych i opierać się na chrześcijańskiej tożsamości tworzących ją narodów9. To 

dopiero ich następcy i kontynuatorzy ich dzieła odeszli od tych założeń. Najczęściej 

wspomina się tu Altiero Spinellego – komunistę, dążącego do budowy europejskiego 

superpaństwa (czemu dał wyraz w „Manifeście z Ventotene”. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
4
 Pełna nazwa układu podpisanego w Schengen: Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, 

Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na 
wspólnych granicach. 
5
 Granice strefy Schengen nie pokrywają się z granicami UE. Więcej na temat członków. 

6
 Traktat o Unii Europejskiej. 

7
 Więcej informacji o poszczególnych traktatach. 

8
 Przykładowe zestawienia na uniaeuropejska.info.pl i na europa.eu. 

9
 G. Górny, Schuman, Adenauer i De Gasperi nie byli ojcami-założycielami Unii Europejskiej. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(01)&from=PL
http://europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20180216STO98008/strefa-schengen-ktore-panstwa-do-niej-naleza-i-ktore-staraja-sie-o-czlonkostwo
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Traktat-o-Unii-Europejskiej;3988627.html
http://europarl.europa.eu/factsheets/pl/section/185/historyczna-ewolucja-integracji-europejskiej
http://uniaeuropejska.info.pl/ojcowie-zalozyciele-unii-europejskiej
http://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers_pl
https://wpolityce.pl/swiat/570710-schuman-adenauer-i-de-gasperi-nie-byli-ojcami-zalozycielami
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Mówiąc krótko – wspomniani chadeccy (związani z chrześcijańską demokracją) „ojcowie” 

chcieli dobrze, ale politycy i działacze lewicowi to popsuli. Receptą na naprawę Unii 

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

owianych duchem chrześcijańskim samej idei i jej twórców”10. 

Dariusz Lipiński stwierdził, że „Europa Schumana to już historia” i że „Spinelli zastąpił 

Schumana”. Pisał też: „Mówiąc brutalnie, można stwierdzić, że ukradziono szyld, starych 

patronów cichcem zastąpiono nowymi, a dla niepoznaki tabliczki z nazwiskami twórców 

integracji pozostawiono na drzwiach gabinetów bez zmian, choć do biura opatrzonego 

nazwiskiem Schumana już dawno temu wprowadził się Altiero Spinelli”11. 

Wspominany włoski komunista Altiero Spinelli dziś też jest zaliczany do grona „ojców-

założycieli”. Grzegorz Górny podkreśla, że współcześni liderzy UE częściej odwołują się do 

dziedzictwa Spinellego i jego marksistowskiego Manifestu z Ventotene niż do 

chrześcijańskich „ojców-założycieli”12. Przypomina, że w 2017 roku, podczas szczytu z okazji 

60-lecia podpisania traktatów rzymskich, podpisano „Białą Księgę w Sprawie Przyszłości 

Europy”13. Ani razu nie wspomniano w niej o Adenauerze, Schumanie czy De Gasperim, 

a jedyne nazwiska, jakie się tak pojawiły, to właśnie Spinelli oraz Ernesto Rossi – autorzy 

Manifestu z Ventotene, wskazani jako inspiratorzy procesu integracji europejskiej14. 

Również Instytut Myśli Schumana jest zaniepokojony, że europejscy politycy w 2017 roku nie 

nawiązali do Roberta Schumana. To „ignorowanie jego idei, przekreślenie jego wizji 

i niszczenie owoców, jakie zrodziły się z pojednania dokonanego według jego koncepcji”. 

Instytut w 2017 roku opublikował „Deklarację Schumana 2017”, która opisuje kierunki 

zmian, jakie należałoby podjąć, aby powrócić do Europy zgodnej z wizją Ojców Założycieli15. 

Jej autorzy podkreślają, że po śmierci Schumana w 1963 roku przestano realizować jego 

myśli i cele, a wręcz rozpoczęto działania przeciwne. Zwracają uwagę, że powstała w 1993 

roku Unia Europejska jest w swej koncepcji „modelem superpaństwa i zaprzeczeniem idei 

Roberta Schumana”. Przypominają też o chrześcijańskich wartościach16. 

 

Tymczasem wiele wskazuje na to, że prawda jest zupełnie inna. Współczesna Unia nie 

odchodzi od chrześcijańskich korzeni, bo nigdy ich nie miała. Unia nie odchodzi od koncepcji 

luźnego związku suwerennych państw, ponieważ od początku miała to być federacja… 

Oddajmy głos naukowcom, którzy badali to zagadnienie. 

                                                           
10

 J. Chodorowski, Kto kogo prowadzi? Szkice o zjednoczeniu Europy i globalizmie, Poznań 2003, s. 10. 
11

 D. Lipiński, Nie zabijajmy Europy! 
12

 Manifest oraz jego szczegółowa analiza. Por. rozmowa z dr Filipem Ludwinem, jednym z autorów analizy. 
13

 Biała Księga o przyszłości Europy. 
14

 G. Górny, Schuman, Adenauer i De Gasperi… 
15

 „Deklaracja Schumana 2017”, [Instytut Myśli Schumana, Polska, Warszawa, 25 marca 2017 r.]. 
16

 Tamże. 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dariusz-lipinski-spinelli-zastapil-schumana-jak-doktrynerstwo-zaczelo-rozbijac-projekt-europejski/
https://osrodekanaliz.pl/publikacja/altiero-spinelli-ernesto-rossi-manifest-z-ventotene-wraz-z-przedmowa-e-colorniego-tekst-tlumaczenie-komentarz/
https://youtube.com/watch?v=XdqUcvtYvak
http://ec.europa.eu/info/sites/default/files/biala_ksiega_w_sprawie_przyszlosci_europy_pl.pdf
https://wpolityce.pl/swiat/570710-schuman-adenauer-i-de-gasperi-nie-byli-ojcami-zalozycielami
http://imschuman.com/deklaracja-2017/
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O „ojcach-założycielach” pisał dużo Philippe de Villiers17, który wspominał swoją rozmowę 

z pewnym profesorem z paryskiej Sorbony na temat badania początków „konstruktu 

Europejskiego”. Profesor mówił mu o archiwach w Europie, a także Waszyngtonie i Moskwie, 

w których znajdowało się pełno materiałów na ten temat. Badacze niechętnie do nich 

zaglądali lub nie chcieli dzielić się zdobytą wiedzą, w obawie przed utratą stanowisk, katedry 

czy wydawcy. Profesor stwierdził, że jest to więcej niż temat tabu, „mamy do czynienia 

z mitem, ideologią, świętością… ‘Ojcowie założyciele’ to kwestia nietykalnego sacrum”18. 

De Villiers skrupulatnie przeszukiwał archiwa w różnych zakątkach świata, w USA, 

Niemczech, Rosji, „wszędzie, gdzie można było znaleźć świeżo odtajnione dokumenty”. 

Archiwa te „przemówiły, świadcząc przeciwko Unii Europejskiej i jej Ojcom Założycielom”. 

De Villiers wskazuje, że „założyciele Unii Europejskiej pracowali na rzecz obcych interesów, 

w dodatku doskonale wiedzieli, co robią. Chcieli Europy bez korzeni, bez duszy, bez ciała”19. 

 

Na postać „ojców-założycieli” i ogólnie twórców zjednoczonej Europy zwrócił uwagę 

profesor Jerzy Chodorowski20. Miał świadomość jak powszechne 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 członków21. 

Jerzy Chodorowski 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). 

 

Wspomnianych wyżej Schumana, De Gasperiego, Adenauera zalicza do ostatniej grupy. 

Żaden z nich nie był w pełnym tego słowa znaczeniu ideologiem zjednoczenia Europy 

(w pewnym stopniu był nim Schuman, ale jego rola była marginalna), a na pewno nikt nie był 

„twórcą-architektem”. Wszyscy byli wyłącznie realizatorami planu otrzymanego do 

wykonania od kogo innego, a dokładnie od masonów i socjalistów22. 

 

                                                           
17

 De Villiers to pochodzący z Wandei francuski polityk, pisarz i działacz kulturowy, a także były francuski 
deputowany oraz poseł do Parlamentu Europejskiego. 
18

 Rozmowa opisana w: P. De Villiers, Kiedy opadły maski, Warszawa 2019, s. 18-19. 
19

 Ibidem. 
20

 Jego oficjalny biogram znajdziemy w Bibliotece Cyfrowej Uniersytetu Wrocławskiego. Czytamy tam m. in., 
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”. 
21

 J. Chodorowski, Kto kogo prowadzi?..., s. 9. 
22

 Tamże, s. 10-11. 

https://sklep.antyk.org.pl/p,kiedy-opadly-maski-bestseller-o-korzeniach-unii-europejskiej,6905.html
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/183?language=pl
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Jako ideologów i „twórców-architektów” profesor Chodorowski wskazuje Richarda 

Coudenhove-Kalergiego i Jeana Monneta. Obaj byli masonami wysokiego stopnia, a zatem 

wrogami Kościoła, i obaj do realizacji swoich planów paneuropejskich posługiwali się 

chrześcijańską demokracją. 

 

Coudenhove-Kalergi 

Coudenhove-Kalergi był kosmopolitą, jak wielu austro-węgierskich arystokratów. Urodził się 

w Tokio, ale dzieciństwo spędził na terenie dzisiejszych Czech, ówcześnie na terytorium 

monarchii austro-węgierskiej. Monarchia ta nie wykształciła żadnej formy nacjonalizmu. 

Coudenhove-Kalergi był zdecydowanie niemieckojęzyczny i związany z kulturą niemiecką. 

W 1918 roku – po rozpadzie Austro-Węgier i powstaniu Czechosłowacji uzyskał 

obywatelstwo tego państwa. Nie uważał się jednak za Czecha, Czechosłowaka, ani za 

przedstawiciela jakiejkolwiek nacji. 

Profesor Adam Wielomski przypomina pismo, które Coudenhove-Kalergi napisał odręcznie, 

w celu uzasadnienia prośby o przyjęcie do loży masońskiej. Dowiadujemy się, że jego ojciec 

był Europejczykiem z flamandzką, grecką, rosyjską, polską, niemiecką i norweską krwią, 

a matka Japonką mieszczanką. Dalej pisał, że brakuje mi jakiejkolwiek wyłącznej 

przynależności „do jakiegokolwiek narodu, rasy, kasty”. Czuł się częścią europejskiej 

i niemieckiej wspólnoty kulturowej, ale nie w rozumieniu jakiegoś nacjonalizmu. Czuł się 

„kosmopolitą z tolerancją dla obcych i obcości, bez narodowych i społecznych uprzedzeń”. 

Wyrażał chęć przystąpienia do masonerii, czyli do „organizacji, tak samo kosmopolitycznej 

i internacjonalistycznej jak on sam”, mówiącej o pojednaniu i braterstwie narodów. 

Po wstąpieniu do wolnomularstwa chciał je wykorzystać do stworzenia jawnej organizacji 

zwanej Unią Paneuropejską23. Koncepcja Paneuropy wyłoniła się w toku dyskusji 

prowadzonych w wiedeńskiej loży masońskiej Humanitas24. 

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

formę doktryny połączenia państw europejskich w federację25. Celem realizacji Paneuropy 

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

Europy) z oddziałami niemal w każdym europejskim kraju. Według jego wspomnień, 

zakładając w różnych krajach oddziały organizacji, szukał kontaktów przede wszystkim 

z prawicą chrześcijańską, aby zademonstrować rzekomo ponadpartyjny 

i ponadświatopoglądowy charakter ruchu paneuropejskiego.  

                                                           
23

 Richard Coudenhove-Kalergi i idea paneuropejska w okresie międzywojennym | prof. Adam Wielomski (film 
na kanale Instytutu Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum), 
 (od minuty 17:20). Profesor Wielomski również w innych filmach wspominał o kosmopolitycznym charakterze 
austro-węgierskiej arystokracji oraz dynastii Habsburgów. 
24

 J. Chodorowski, Kto kogo prowadzi?..., s. 30. 
25

 Coudenhove-Kalergi uważał, że Europejczycy stanowią jeden naród (rozczłonkowany językowo i politycznie). 
Rolę narodu-przywódcy mieli spełniać Żydzi. Tamże, s. 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4CY1ub19mY
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Przykładem była Austria, gdzie przewodniczącym oddziału Unii 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”26. 

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

działań paneuropejskich będzie utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy na modłę Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, a po II wojnie światowej wystąpił z projektem utworzenia 

federacji europejskiej (jednego państwa!) w ramach ONZ27. Miało być to państwo 

z granicami nie o charakterze politycznym, lecz administracyjnym. 

Paneuropa miała być czymś w rodzaju Austro-Węgier powiększonych na całą Europę, bez 

podziału na narody. W skład Paneuropy miały wchodzić wszystkie państwa europejskie 

z wyjątkiem Rosji (carskiej lub sowieckiej) oraz Wielkiej Brytanii28. Serce Europy 

(z niemieckiego „Kern-Europa”) miały stanowić Francja i Niemcy. Stąd w wizji Coudenhovego 

brak w paneuropie miejsca dla Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, głównym językiem tego 

europejskiego państwa miał być angielski (aby w pewien sposób „pogodzić” Francję 

i Niemcy). 

W późniejszych latach doszło do rozłamu w Unii Paneuropejskiej. Masoni żydowscy 

intelektualiści odeszli z tego ruchu, nie zgadzając się z Coudenhove-Kalergim. Słusznie 

zarzucali mu, że nie chce on tworzenia rządu światowego. Istotnie, chciał on utworzenia 

Imperium Europejskiego – jednego z kilku imperiów na świecie29. 

W Unii Paneuropejskiej działali m. in. politycy, uważani dziś za „ojców-założycieli” tacy jak 

Schuman, Adenauer czy Winston Churchill. Byli tam również późniejsi przywódcy Francji – 

gen. Ch. De Gaulle i G. Pompidou, a także m. in. Albert Einstein, Tomasz Mann czy Zygmunt 

Freud30. 

 

Coudenhove-Kalergi był pierwszym laureatem Nagrody Karola Wielkiego, przyznawanej od 

1950 roku co roku przez niemieckie miasto Akwizgran. Nagroda uchodzi za najwyższe 

wyróżnienie UE. 

                                                           
26

 (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) 
uzyskać poparcie papieża Piusa XII dla idei zjednoczenia Europy. (J. Pomian, Józef Retinger, Życie i pamiętniki 
pioniera Jedności Europejskiej, s. 214-217). 
27

 R. Coudenhove-Kalergi, PanEuropa, Wiedeń 1923, s. 151-154; tenże, Weltmacht Europa, Stuttgart 1971, 
s. 136-139. 
28

 Richard Coudenhove-Kalergi i idea paneuropejska w okresie międzywojennym 
29

 Innymi miały być imperium brytyjskie (wraz z ówczesnymi koloniami), rosyjskie, amerykańskie (obejmujące 
całą Amerykę, pod zwierzchnictwem USA) oraz mongolskie (pod przewodnictwem Chin lub Japonii). Tamże. 
30

 Tamże. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4CY1ub19mY
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Dopiero w kolejnych latach otrzymali ją – nazywani „ojcami-założycielami” – De Gasperi, 

Adenauer, Churchill, Spaak czy Schuman. Wśród laureatów są również m. in. król Hiszpanii 

Juan Carlos, Vaclav Havel, Tony Blair, Bill Clinton, Jean-Claude Juncker, Herman Van Rompuy, 

Angela Merkel, Donald Tusk i papież Franciszek, a także Komisja Europejska i waluta euro. 

 

Od 1978 roku Europejskie Towarzystwo Coudenhove-Kalergi przyznaje Nagrodę Europejską. 

Nagroda jest przyznawana co dwa lata osobistościom, które miały „znaczący wkład w projekt 

zjednoczonej i pokojowej Europy”. Czytając o nagrodzie znajdziemy informacje, 

że Towarzystwo założono w 1978 roku ku czci „wielkiego europejskiego wizjonera” Richarda 

von Coudenhove-Kalergi oraz, że wzywał on do zjednoczonej Europy krótko po zakończeniu 

I wojny światowej, „w odpowiedzi na totalitarne idee faszyzmu, narodowego socjalizmu 

i komunizmu”31. 

Lista laureatów nagrody jest podobna do przytoczonych wyżej nazwisk32. Ostatnim jak dotąd 

laureatem jest prezydent Rumunii Klaus Iohannis (2020). W uzasadnieniu czytamy 

o „wybitnych zasługach” polityka, który poprzez „swoje poświęcenie dla europejskich 

wartości, zdecydowanie przyłożył się do głębszej integracji Rumunii we wspólnotę państw 

europejskich” oraz, że jego polityczne działanie było wzorem dla dawniej podzielonej Europy. 

 

Fundacja GEFIRA33 słusznie zwraca uwagę, że „żaden z szanownych laureatów nie określiłby 

się mianem rasisty; żaden publicznie nie powiedziałby, że istnieją pewne kategorie narodów 

lub ras, które są lepsze od innych i jako takie zasługują na preferencyjne traktowanie; 

wszyscy oni mają się demokratów, zwolenników bezklasowego, otwartego społeczeństwa 

skupiającego równoprawne jednostki”. Dodaja dalej, że „jeśli nazwisko hrabiego kojarzy się 

z dwiema nagrodami, to z pewnością jego pomysły muszą być miłe zarówno dla komisji je 

przyznających, jak i dla odbiorców tych nagród”. 

 

Jego poglądy, które sprawiły, że stał się tak popularny wśród ludzi, organizacji i instytucji 

działających na rzecz jedności europejskiej, zawarł w swoich pracach, zwłaszcza w  Der Adel 

(1922) i w Praktischer Idealismus (1925). 

Autor, żywo zainteresowany inżynierią społeczną, różnicami między rasami ludzkimi 

i dobroczynnymi aspektami eugeniki, w książkach postawił znak równości między 

bolszewizmem a chrześcijaństwem oraz żywił podziw dla Lenina, Trockiego i Ferdynanda 

Lassalle’a. Wyrażał poglądy, że Europa musi być zjednoczona poprzez likwidację granic 

państwowych i celnych oraz poprzez małżeństwa między przedstawicielami różnych ras.  

                                                           
31

 Informacje na stronie rumuńskiej prezydencji w Radzie UE. 
32

 Pełna lista. 
33

 Więcej o fundacji 

https://www.presidency.ro/en/media/the-awarding-ceremony-of-the-european-prize-coudenhove-kalergi-2020-to-the-president-of-romania-mr-klaus-iohannis
https://www.coudenhove-kalergi-society.eu/en/laureates-of-the-european-prize/
https://gefira.org/bulletin/dddaa/
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Zjednoczony kontynent powinien być natomiast zarządzany przez nową, duchową 

arystokrację, której podstawą są Żydzi (ponieważ z powodu wielowiekowego męczeństwa 

i dyskryminacji zostali ewolucyjnie pozytywnie wyselekcjonowani do tej roli i jako tacy są 

predestynowani do przewodzenia i nauczania – do bycia rasą przywódców Europy 

(Führerrasse Europas). 

Coudenhove-Kalergi (bynajmniej nie psycholog) doszedł do wniosku, że potomkowie 

rasowych krzyżówek są najbardziej odpowiednimi członkami przyszłego idealnego 

społeczeństwa. Jednak Żydzi, przyszła arystokracja Europy, są odmianą ludzkości, która 

zachowała chów wsobny (Inzuchtmenschen) i w ich przypadku, o dziwo, właśnie taki chów, 

a nie krzyżowanie się z innymi, zadziałał na korzyść przekształcając ich w naturalnych 

przywódców. 

Coudenhove-Kalergi uważał, że judaizm, ewoluujący poprzez chrześcijaństwo w kierunku 

socjalizmu (z bolszewizmem jako decydującym etapem – entscheidende Etappe) jest 

błogosławieństwem ludzkości, że jego głównie żydowscy aktywiści dążą do zgładzenia 

pierwotnego grzechu kapitalizmu, który to system również jest produktem judaizmu. 

Zbawienie świata, nie mówiąc już o Europie, przyjdzie przez Żydów jako duchową 

arystokrację (Geistesadel), która dokooptuje do siebie co lepsze jednostki z europejskiej 

arystokracji krwi (Blutadel), aby stworzyć z tych dwóch wysokiej jakości ras (Qualitätrassen) 

międzynarodową, syntetyczną arystokrację, która poprowadzi ludzkość, która bez takiej 

arystokracji nie może się obejść. Przecież większość jeśli nie wszystkie wybitne jednostki 

takie jak święty Augustyn, Rousseau, Kant i Tołstoj były z wyboru Żydami (Wahljuden), 

a to dlatego, że wszystko, co etyczne i moralne, wywodzi się z judaizmu. 

Richard Coudenhove-Kalergi uważa, że antysemityzm (zjawisko, które opisana przez niego 

rzeczywistość z pewnością musi wywołać) jest reakcją miernoty na doskonałość 

(Reaktionserscheinung des Mittelmäßigen gegen das Hervorragende)34. 

 

Brytyjski europoseł John Stuart Agnew zwrócił się w marcu 2019 roku (a więc tuż przed 

wyborami do PE) z oficjalnym pytaniem do Komisji Europejskiej w sprawie nagrody. Zwracał 

uwagę na publikację “Praktyczny idealizm”, w której Coudenhove-Kalergi zawarł rasistowskie 

teorie i opowiedział się za inżynierią rasową. Jest to zadziwiająco podobne do polityki 

„otwartych drzwi” w sprawie migracji. Pytał, czy Komisja zapewni jego wyborców, że polityka 

migracyjna nie jest ani odzwierciedleniem, ani częścią „Planu Kalergiego” oraz dlaczego 

hrabia jest fetowany, kiedy używanie takiego języka przez zwykłych Europejczyków wiąże się 

z prześladowaniami35. 

 

 

                                                           
34

 Artykuły na ten temat: Newropeans Magazine i GEFIRA  
35

 Pytanie J. S. Agnew  

http://www.newropeans-magazine.org/pl/2018/08/21/niemozliwe-patron-unii-europejskiej-byl-istnym-rasista/
https://gefira.org/pl/2018/08/21/niemozliwe-patron-unii-europejskiej-byl-istnym-rasista/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001516_EN.html
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W czerwcu odpowiedzi udzielił komisarz Awramopulos, odpowiedzialny m. in. za migrację. 

Stwierdził, że Komisja określiła swoją politykę w „Europejskim Programie w zakresie 

migracji” (z roku 2015). Według komisarza Komisja ani nie angażuje się w spekulacje ani nie 

jest świadoma istnienia jakiegoś „planu” wspomnianego przez europosła. Dodał, że Komisja 

nie jest zaangażowana w Nagrodę36. 

 

Monnet 

Po II wojnie światowej przywódcą ruchu na rzecz zjednoczenia Europy został Jean Monnet. 

W swoich pamiętnikach szczerze nazywał siebie „szarą eminencją” („twórcą-architektem” 

działającym zza kulis) ruchu na rzecz zjednoczenia Europy. 

Wspomniany „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” Schumana37. 

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”38. 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 federacji39. 

 

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”40. Dziś jednak jego beatyfikacja wydaje się być coraz 

bliżej. W 2021 roku papież Franciszek uznał dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana41. 

 

 

                                                           
36

 Odpowiedź D. Awramopulosa 
37

 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.) 
38

 Tamże, s. 524. 
39

 Tamże, s. 322, 326. 
40

 „Polska-Unia” 1999, nr 6 (29 III), s. 2. 
41

 Dzieje.pl [dostęp 27.02.2023]. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001516-ASW_EN.html
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/papiez-zatwierdzil-dekret-o-heroicznosci-cnot-roberta-schumana
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Adenauer 

Tezę, jakoby zjednoczenie Europy miało się ograniczyć wyłącznie do życia gospodarczego 

obalają także 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”42. 

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 

ekonomicznego swą dźwignię”. Zjednoczenie ekonomiczne poprzedziło jedność polityczną, 

ponieważ „kółka ekonomiczne są bardziej ruchliwe i zwinne niż struktury polityczne”43. 

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. 

Poglądy polityczne Adenauera ukształtował 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 Paneuropy44. 

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

przyjaźnić ze zwolennikami Hitlera45. 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”46. 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. 

                                                           
42

 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. 
43

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

 Jednym ze źródeł jest: Ch. Story, The European Union Collective Enemy of its Member States, Londyn, Nowy 
Jork 2002, s. 191-197. 
45

 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. 
46

 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. 
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W tym samym roku Adenauer miał uznawać utworzenie Europy silnej ekonomicznie 

i politycznie za „jedyną drogę prowadzącą do odzyskania przez Niemcy wschodnich 

terytoriów”47. 

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

Adenauer, De Gasperi „nie bali się federacji, to ich nie przerażało”48. 

 
 

 

 

Opracował Michał Witas, EUROPE DIRECT Katowice. 

                                                           
47

 Tamże. 
48

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


