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skiego. Mimo, i¿ wkrótce zaprzestano organizowania GENEZA  INTEGRACJI – PRZES£ANKI  
regularnych spotkañ, co oznacza³o, i¿ system opracowany W  SKALI  KONTYNENTU przez Kongres przesta³ funkcjonowaæ, pozosta³y pewne 

Nie wdaj¹c siê w definicje pojêcia integracji, którym wzorce dzia³ania oraz nawyki konsultacji. Trudno powiedzieæ 
poœwiêcone s¹ pierwsze rozdzia³y prawie wszystkich na ile te pierwsze próby integracyjne by³y skuteczne, faktem 
podrêczników literatury przedmiotu, ograniczmy siê do jest jednak, i¿ XIX wiek by³ na ogó³ wiekiem spokojnym. O ile 
definicji zaczerpniêtej ze s³ownika wyrazów obcych [1]. Czwórprzymierze oznacza³o harmonizacjê dzia³añ na 
„Integracja (³ac. integratio) to zespolenie siê, scalanie, poziomie pañstw w sferze polityczno-dyplomatycznej, o tyle 
tworzenie ca³oœci z czêœci”. Mo¿na dodaæ, i¿ w wyniku tego utworzony z inicjatywy Prus w 1834 roku Zwi¹zek Celny by³ 
scalania siê, tworzenia ca³oœci z odrêbnych czêœci, powstaje uni¹ celn¹ jednocz¹c¹ ponad 20 milionów Niemców. Bêd¹c 
coœ wiêcej ni¿ prosta suma czêœci sk³adowych.. Mamy wiêc do narzêdziem realizacji narodowych interesów i supremacji 
czynienia ze zjawiskiem synergii. gospodarczej tworz¹cych go pañstw, odegra³ znacz¹c¹ rolê w 

Integracja nie jest zjawiskiem nowym. O integracji zjednoczeniu Niemiec. Równie¿ germañskiej (niemieckiej               
wspomina³  ju¿ Tales z Miletu doradzaj¹c Joñczykom i austriackiej) proweniencji by³a wizja Mitteleuropy: w kon-
utworzenie pañstwa zwi¹zkowego (integrowania siê miast cepcji przestrzeni niemieckiego przeznaczenia czy te¿                    
greckich) w celu zwiêkszenia si³y odporu wobec potencjalnych w koncepcji gospodarki wielkiego obszaru [2].
najeŸdŸców. Mo¿na powiedzieæ, ¿e odpowiedŸ na pytanie co Powoli idea integracji schodzi³a z poziomu pañstwa na 
robiæ aby unikn¹æ wojen (do dziœ najwa¿niejsza przes³anka poziom obywatela. Victor Hugo uj¹³ to w proroczych s³owach 
integracji), staro¿ytni Grecy znajdowali w ró¿nych formach na paryskim Kongresie Pokoju w 1849 roku...”przyjdzie taki 
federacji dla pokoju. Niew¹tpliwie przejawem idei integracji dzieñ kiedy Europa nie bêdzie polem bitwy tylko wielk¹ 
by³y plany niemieckiego cesarza Ottona III (na prze³omie zjednoczon¹ przestrzeni¹ otwart¹ dla handlu i umys³ów 
pierwszego i drugiego tysi¹clecia) utworzenia imperium otwartych dla idei(....). Przyjdzie dzieñ kiedy ty Francjo, 
jednocz¹cego pañstwa chrzeœcijañskie ówczesnej Europy.             Anglio (...) i wy wszystkie Narody Kontynentu, bez utraty 
W sk³ad tego imperium mia³y wejœæ Galia, Germania, Romania waszych odrêbnych zalet i wspania³ej indywidualnoœci 
oraz Sklawinia. Du¿y wk³ad do doktryny integracji po³¹czycie siê w œcis³ym zwi¹zku i utworzycie braterstwo 
miêdzynarodowej wnieœli w Œredniowieczu Ojcowie Koœcio³a europejskie” [4].
œw. Augustyn i œw. Tomasz z Akwinu, opieraj¹c swe koncepcje Rozejœcie siê dróg koalicjantów, rozpad Czwórprzymierza, 
na boskim przykazaniu mi³oœci dla bliŸniego [2]. To, co zakoñczy³ siê I wojn¹ œwiatow¹, w której zginê³o ponad 8 
nazywamy dziœ czterema wolnoœciami Unii Europejskiej milionów ludzi a 21 milionów zosta³o rannych.
funkcjonowa³o ju¿ w Œredniowieczu. Przejawia³o siê to 

Przera¿aj¹cy bilans tej rzezi zaowocowa³ narodzinami idei miêdzy innymi mo¿liwoœciami swobodnego przemieszczania Ligi Narodów i utworzeniem organizacji miêdzynarodowej, 
siê ludzi (o¿ywione osadnictwo miejskie czy rolne z krajów której zadaniem by³oby zapewnienie trwa³ego pokoju opartego 
zachodnioeuropejskich, g³ównie z Niemiec, w krajach Europy na rozbrojeniu i systemie zbiorowego bezpieczeñstwa. 
Œrodkowej) b¹dŸ rozwojem ogólnoeuropejskiego handlu. Utworzona w 1920 roku Liga Narodów, podobnie jak 
W³oski artysta móg³ bez przeszkód tworzyæ we Francji, Czwórprzymierze, okaza³a siê nieskuteczna z powodu braku 
niemiecki snycerz w Krakowie, zaœ hanzeatycki kupiec odpowiednich mechanizmów w sferze podejmowania decyzji 
prowadzi³ nieskrêpowany handel z portami œródziemnomor- (Liga mog³a przedstawiaæ tylko rekomendacje) oraz ze 
skimi. Mówi¹c obrazowo, dzisiejsza Unia Europejska siêga wzglêdu na niedostateczn¹ wolê polityczn¹. Inn¹ s³aboœci¹ 
swymi korzeniami g³êboko w historiê Starego Kontynentu [3]. Ligi Narodów by³ brak uniwersalnoœci (nieobecnoœæ USA)               

Wydaje siê, i¿ mo¿na przyj¹æ, ¿e wiek XIX jest wiekiem i zmiany jakie nast¹pi³y w Europie w latach trzydziestych.. 
pocz¹tków „zinstytucjonalizowanej” integracji. Po 22 latach Z t¹ inicjatyw¹ miêdzypañstwow¹ korelowa³a miêdzynaro-
wojen napoleoñskich podpisano w 1814 roku w Chaumont dowa inicjatywa obywatelska, czyli powstaj¹cy ruch 
traktat miêdzy krajami tworz¹cymi zwyciêsk¹ koalicjê: paneuropejski, sformalizowany w 1922 roku w kszta³cie 
Prusami, Austri¹, Rosj¹ i Angli¹. Urzeczywistnieniem klauzul stowarzyszenia pod nazw¹ Unia Paneuropejska. Jego 
tego traktatu (wœród g³ównych nale¿y wymieniæ zacieœnianie sztandarow¹ postaci¹ by³ hrabia Richard Coudenhove Kalergi. 
wzajemnych wiêzów w celu zapewnienia Europie pokoju          Ju¿ sama jego biografia – urodzony w Tokio syn dyplomaty 
i dobrobytu), mia³y byæ postanowienia Kongresu Wiedeñ- Austro-Wêgier oraz Japonki, w którego ¿y³ach p³ynê³a krew
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Czêœæ I
®KORZENIE ATRAKCYJNOŒCI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Tekst jest fragmentem wiêkszej ca³oœci poœwiêconej europejskiej integracji. G³ównym celem tego artyku³u jest przedstawienie 
pocz¹tków integracji europejskiej jako logicznego i sta³ego procesu. St¹d wzajemna zale¿noœæ faktów uk³adaj¹cych siê w ³añcuch 
przyczynowo–skutkowy. Artyku³ zaczyna siê od przedstawienia bazowej definicji terminu „integracja”, nastêpnie prezentowana jest 
sama koncepcja integracji (od Staro¿ytnoœci, poprzez Œredniowiecze, a¿ do naszych czasów) i koñczy siê na ukazaniu przyczyn 
europejskiej integracji w XX wieku, poprzez wskazanie motywów dzia³ania „ojców Europy”.
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najznakomitszych rodów Europy (w tym i z Polski), z wyboru korzystny grunt dla ideologii partii komunistycznych lepszej 
obywatel Czechos³owacji – symbolizowa³a idea³y o które przesz³oœci. Widmo „pi¹tej” kolumny wyznawców idei 
walczy³: eliminacja wojen, braterstwo narodów, powszechny dotychczasowego sojusznika ze Wschodu stawa³o siê realne; 
pokój i przyjaŸñ miêdzy narodami. Wierzy³ w zjednoczon¹ we Francji i W³oszech komuniœci weszli w sk³ad rz¹du.
Europê, (ale bez Wielkiej Brytanii i ZSRR) posiadaj¹c¹ Po trzecie, szybko okaza³o siê, ¿e Krasna Armia pod 
dwuizbowy parlament, aktywn¹ na wielu polach. Nowa przywództwem „chor¹¿ego pokoju” Josifa Wissarionowicza 
Europa powinna rozpocz¹æ dzia³anie od paktu zapewniaj¹cego D¿ugaszwili, zwanego Stalinem, bardzo chêtnie kontynuo-
bezpieczeñstwo a nastêpnie utworzyæ uniê celn¹ i wspólny wa³aby marsz poza £abê aby wyzwoliæ spod w³adzy reakcyjnej 
rynek oraz uchwaliæ konstytucjê Stanów Zjednoczonych bur¿uazji, mi³uj¹ce pokój masy pracuj¹ce miast i wsi Francji, 
Europy. W³och, reszty Niemiec, a dlaczego by nie W. Brytanii                        

Inn¹ inicjatyw¹ lat miêdzywojennych, maj¹c¹ na celu i pozosta³ej Europy. Koszmar okupacji hitlerowskiej zast¹pi³o 
unikanie wojen, by³ podpisany w sierpniu 1928 roku Traktat o realne i bliskie zagro¿enie ze Wschodu Europy. Ostatnie 
wy rz ec ze ni u si ê wo jn y ja ko  in st ru me nt u po li ty ki  w¹tpliwoœci co do realnych zamiarów J. Stalina rozwia³y siê 
miêdzyna rodowej (tak  zwany pakt  Brianda-Kelloga) . pod wp³ywem trzech wydarzeñ. Powo³anie Kominformu 
Sygnatariuszami Traktatu by³y: Afryka Po³udniowa, Australia, (kolejnego wcielenia Kominternu) w paŸdzierniku 1947 roku 
Belgia, Czechos³owacja, Francja, Indie, Irlandia, Japonia, oraz „rewolucja lutowa” w 1948 roku w czeskiej Pradze 
Kanada, Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, USA, Wielka pozbawia³y reszty z³udzeñ. Trzecie wydarzenie, Blokada 
Brytania, W³ochy. Równie¿ koncepcja Stanów Zjednoczonych Berlina przez wojska sowieckie od kwietnia 1948 by³a 
Europy przedstawiona w roku 1929 na forum Ligi Narodów, w najgorêtszymi momentami „zimnej wojny”, która ostatecznie 
sytuac ji narasta j¹cego  pro tekcjonizmu w kon tak tach podzieli³a dotychczasowych sojuszników. Potwierdzi³y siê 
gospodarczych (po wielkim kryzysie lat 30.) i rozwoju ruchów prorocze s³owa W. Churchilla, które wyg³osi³ ju¿ w marcu 
nacjonalistycznych (dojœcie Hitlera do w³adzy) zakoñczy³a siê 1946 roku w Westminster College w Fulton (stan Missouri),            
na etapie dyskusji. o „¿elaznej kurtynie”, która od Szczecina do Triestu podzieli³a 

Europê na dwie czêœci.Konkluduj¹c, wszelkie dotychczasowe idee rodzi³y siê w 
sferze polityki zagranicznej pañstw a ich g³ównym celem by³o Po czwarte, zrujnowana i os³abiona Europa przesta³a siê 
zachowanie pokoju. Przes³anki gospodarcze praktycznie nie liczyæ w polityce œwiatowej. To ju¿ nie francuskie Quai d'Orsay 
mia³y znaczenia; jako ciekawostkê mo¿na wspomnieæ o czy brytyjski Foreign Office nadawa³y ton œwiatowej polityce  
opracowanym w latach 20., przez póŸniejszego kanclerza i dyplomacji, teraz tê rolê przejê³y Kreml i White House.
Niemiec Konrada Adenauera, planie luŸnej formy integracji Po pi¹te, najwa¿niejszym pytaniem jednak by³o pytanie co 
miêdzy Niemcami i Francj¹ w sektorze wydobycia wêgla                zrobiæ z pokonanymi Niemcami, którzy w ci¹gu nie ca³ych 100 
i produkcji stali. Idee paneuropejskie pozosta³y wiêc ideami           lat trzykrotnie wywo³ali wojnê w Europie (wojna francusko-
a dekada lat trzydziestych ubieg³ego wieku zakoñczy³a siê II pruska z 1870 roku, I wojna œwiatowa, II wojna œwiatowa); 
wojn¹ œwiatow¹, która mia³a byæ równie¿ odwetem Niemców g³ówn¹ ofiar¹ tych wojen by³a Francja. Z jednej strony nie 
za klêskê poniesion¹ podczas I wojny i „krzywdz¹cy” Traktat nale¿a³o pope³niæ „b³êdu” wersalskiego i za wszelk¹ cenê 
Wersalski. Traktat Wersalski, który dla Niemców sta³ siê utrzymaæ Niemcy po stronie aliantów zachodnich. Uniemo¿li-
symbolem przegranej, upokorzenia i frustracji narodu, wi³oby to zjednoczenie (na które liczy³ J. Stalin) z okupacyjn¹ 
niew¹tpliwie przyczyni³ siê do tego, ¿e zaledwie kilkanaœcie lat stref¹ wschodni¹, które w efekcie mog³oby wzmocniæ si³y                
póŸniej naród niemiecki, w legalnych i uczciwych wyborach, i zagro¿enie ze strony komunistycznego bloku. Poci¹ga³o to 
œwiadomie wybra³ na przywódcê cz³owieka, który obieca³ mu jednak za sob¹ pytanie, jak to przeprowadziæ, aby Niemcy nie 
zemstê za przegran¹ i powrót do œwietnoœci. stanowili wiêcej zagro¿enia dla Europy.

Klêska hitlerowskich Niemiec w 1945 roku i czas Rozwi¹zanie tych problemów wymaga³o wyci¹gniêcia 
bezpoœrednio po niej, czyli druga po³owa lat 40 ubieg³ego wniosków z wielowiekowej przesz³oœci i nowego podejœcia do 
wieku, to ró¿nej natury problemy do rozwi¹zania, które podstaw miêdzynarodowego ³adu politycznego – jakimi by³y 
jednoczeœnie sta³y siê przes³ankami nieuchronnego niepodleg³oœæ i suwerennoœæ pañstw narodowych. Jasnym siê 
jednoczenia siê Europy (zachodniej). sta³o, ¿e system pañstw narodowych ukszta³towany po pokoju 

Po pierwsze, wyg³odzona Europa le¿a³a w gruzach; westfalskim z 1648 roku, okaza³ siê nieskuteczny w zapew-
porz¹dkowanie spuœcizny po wojnie wymaga³o stworzenia nieniu pokoju i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego oraz 
silnie strze¿onych granic, zwa¿ywszy, i¿ Europê zalewa³y fale pomyœlnego ¿ycia narodów. Jednym z przedstawicieli tego 
uchodŸców oraz dokonywa³a siê wymiana ludnoœci. Zarówno „nowego myœlenia” by³ w³oski dzia³acz antyfaszystowski 
hitlerowcy jak i Sowieci zarz¹dzili masowe deportacje i roboty Altiero Spinelli, który osadzony w wiêzieniu opublikowa³ 
przymusowe. W samych tylko Niemczech liczba tak zwanych manifest, w którym pad³y znamienne s³owa o ostatecznym 
dipisów (displaced persons) siêga³a 9 milionów. Wiêkszoœæ     u p a d k u   systemu dziel¹cego Europê na suwerenne pañstwa 
z nich pochodzi³a z krajów „wyzwolonych” przez Krasn¹ narodowe i który zosta³by zast¹piony federacj¹ europejsk¹ [5].
Armiê i do których nie mieli ochoty wracaæ. Jednym z licznych Rozwi¹zywanie w/w problemów odbywa³o siê poprzez 
przyk³adów by³o kilkaset tysiêcy polskich ¿o³nierzy z Armii stopniowe, „sektorowe” jednoczenie Europy (zachodniej) 
gen. W. Andersa, którzy zakoñczyli swój szlak bojowy we kosztem stopniowej utraty czêœci suwerennoœci.
W³oszech.. Tymczasem spo³eczeñstwa, które przez 5 lat by³y Pierwsze posuniêcia mia³y miejsce w sferze obronnoœci.           
pozbawione przez okupanta normalnego ¿ycia i swobody 4 marca 1947 Francja i Wielka Brytania podpisa³y tak zwany 
przemieszczania, chcia³y powetowaæ to sobie poprzez podró¿e Traktat z Dunkierki gwarantuj¹c sobie wzajemn¹ pomoc            
i cieszyæ siê odzyskan¹ wolnoœci¹.. Nie sprzyja³y temu równie¿ w zakresie militarnym i innych dziedzinach w przypadku 

1powojenna bieda, niewymienialnoœæ walut i koniecznoœæ konfliktu z Niemcami . O ile z perspektywy europejskiej 
przeznaczania œrodków na odbudowê. najpowa¿niejszym zagro¿eniem dla pokoju by³a groŸba 

Po drugie, powszechne zniszczenia i bieda, œwiadomoœæ rewan¿u ze strony Niemiec o tyle z perspektywy Waszyngtonu 
dalszych wyrzeczeñ dla potrzeb odbudowy stwarza³y by³o nim zagro¿enie Europy, zewnêtrzne i wewnêtrzne, ze

1 Nawiasem mówi¹c, by³ to ostatni w historii Europy bilateralny uk³ad polityczno-wojskowy.
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2 rynków zbytu dla nadmiernie rozbudowanego przemys³u, strony komunizmu . W kilka dni po podpisaniu Traktatu               
który w miejsce dzia³, czo³gów i samolotów zacz¹³ z Dunkierki, 12 marca 1947 prezydent USA Harry Truman 
produkowaæ samochody, lodówki, pralki, itd. Naturalnym przedstawi³ w swym wyst¹pieniu do Kongresu, w sprawie 
odbiorc¹ powinna byæ Europa i Japonia; niestety zniszczone udzielenia pomocy gospodarczej w wysokoœci 400 mln $, dla 
nie dysponowa³y odpowiedni¹ si³¹ nabywcz¹. 5 czerwca 1947 pogr¹¿onej w wojnie domowej Grecji, amerykañsk¹ wizjê 
w swym przemówieniu, z okazji nadania stopni naukowych na przysz³oœci. „Stany Zjednoczone musz¹ realizowaæ politykê 
uniwersytecie Harvarda, amerykañski sekretarz stanu G. wspieraj¹c¹ wolne narody, które opieraj¹ siê próbom 
Marshall og³osi³ Europejski Plan Odbudowy (European podporz¹dkowania przez zbrojne mniejszoœci lub si³y 
Recovery Program), który zosta³ nazwany powszechnie zewnêtrzne” [6]. By³o to postawienie przys³owiowej kropki 
planem Marshalla. Stanowi³ on d³ugofalowy plan pomocy nad i. Dla USA zagro¿eniem numer 1 nie by³y wiêc Niemcy 
gospodarczej ze strony USA dla krajów Europy na lata 1948-lecz komunizm, niezale¿nie od „noœnika” czyli b¹dŸ to Krasnej 
1952. Proponowana pomoc przewidywa³a nieodp³atne Armii czy krajowej partii komunistycznej, czego dostarczy³ 
dostawy towarowe (85% pomocy) i bezzwrotne dotacje (15%), przyk³ad Grecji.. Dostrzeg³y to równie¿ kraje europejskie. Rok 
w rozmiarach uchwalanych corocznie przez Kongres USA. póŸniej, 17 marca 1948 roku Belgia, Francja, Holandia, 
Ogólna suma dostaw i kredytów dla krajów Europy Luksemburg i Wielka Brytania zawar³y na 50 lat Traktat               
(zachodniej) wynios³a prawie 13 mld $. Podstaw¹ prawn¹ o wspó³pracy gospodarczej, spo³ecznej i kulturalnej oraz 
pomocy by³a uchwalona w 1948 roku „Ustawa o pomocy dla zbiorowej samoobronie (Traktat Brukselski), który bez 
zagranicy”, która zak³ada³a, i¿ warunkiem uruchomienia w¹tpliwoœci ju¿ okreœli³, i¿ zagro¿eniem nie s¹ Niemcy lecz 
programu jest porozumienie siê krajów beneficjentów                  ZSRR. Ta europejska manifestacja d¹¿eñ do zwarcia szeregów 
w zakresie zarz¹dzania przyznan¹ pomoc¹. W tym celu, 16 wobec jednoznacznie wskazanego przeciwnika spotka³a siê            
krajów w kwietniu 1948 roku utworzy³o Organizacjê z uznaniem USA, które na mocy tak zwanej uchwa³y 
Europejskiej Wspó³pracy Gospodarczej, która zajmowa³a siê Vandenberga, ju¿ w rok póŸniej, 4 kwietnia 1949 roku wraz            

4z Belgi¹,  Dani¹, Francj¹, Holandi¹, Islandi¹,  Kanad¹ koordynacj¹ pomocy amerykañskiej w ramach planu . Plan 
Luksemburgiem, Norwegi¹, Portugali¹, Wielk¹ Brytani¹   M a rs ha lla   sk ier ow a ny   by ³  do wszystkich krajów Europy. 
i W³ochami podpisa³y Traktat Waszyngtoñski, tworz¹cy Jednak pod naciskiem Stalina, kraje, które znalaz³y siê                
Organizacjê Paktu Pó³nocno-Atlantyckiego (North Atlantic w radzieckiej strefy wp³ywów odmówi³y przyst¹pienia do 

3 programu. Po tak zwanej „rewolucji lutowej” w Pradze w 1948 Treaty Organisation – NATO) , którego jedno z najwa¿-
roku, czyli komunistycznym zamachu stanu, do³¹czy³a do nich niejszych postanowieñ (artyku³ V) brzmi „ Strony zgadzaj¹ siê, 
równie¿ Czechos³owacja. Mo¿na powiedzieæ u¿ywaj¹c ¿e zbrojna napaœæ na jedn¹ lub wiêcej z nich w Europie lub 
okreœlenia N. Daviesa [8], i¿ Plan Marshalla to by³o coœ w Ameryce Pó³nocnej bêdzie uznana za napaœæ przeciwko nim 
rodzaju czynnoœci „zalania pompy”, która „zassa³a” a potem wszystkim i dlatego zgadzaj¹ siê, ¿e jeœli taka zbrojna napaœæ 
miêdzy innymi poprzez mechanizm mno¿nika da³a wspania³e nast¹pi, to ka¿da z nich udzieli pomocy stronie lub stronom 
rezultaty. Dalsze wspó³dzia³anie z USA, klimat liberalnej napadniêtym, podejmuj¹c bezzw³ocznie dzia³ania, jakie uzna 
demokracji, sprzyjaj¹cy swobodnemu rozwojowi przedsiê-za konieczne, ³¹cznie z u¿yciem si³y zbrojnej” [7]. 
biorstw, postêp w nauce i technice przek³adaj¹cy siê na Przyst¹pienie w 1955 roku RFN do Traktatu Waszyngtoñ-
rewolucyjne zmiany w rolnictwie, energetyce, transporcie,             skiego oznacza³o, ¿e postawiona w drugiej po³owie lat 40. 
w strukturze przemys³u, niew¹tpliwie bardzo wspomog³y             diagnoza okaza³a siê trafna a utworzone ramy bezpieczeñstwa 
i przyspieszy³y póŸniejszy proces integracji. Co wiêcej, nale¿y europejskiego przetrwa³y nie tylko zimn¹ wojnê ale równie¿ 
podkreœliæ, i¿ plan Marshalla, dodatkowo oprócz efektów za³amanie siê systemu komunistycznego. Utworzenie NATO 
ekonomicznych, mia³ spore skutki polityczne stymuluj¹c,               formalnie nie wywo³a³o ¿adnej reakcji drugiej czêœci 
a wrêcz zobowi¹zuj¹c kraje, które z niego skorzysta³y, do podzielonej ju¿ Europy. Pakt Warszawski powsta³ dopiero             
zacieœnienia wspó³pracy politycznej pod rygorem zaniechania w maju 1955 roku jako odpowiedŸ na przyjêcie RFN do NATO. 
pomocy. By³ to du¿ej wagi krok na drodze do integracji Tak póŸne formalne posuniêcie t³umaczyæ nale¿y tym, ¿e do 
poprzez zdobycie umiejêtnoœci administrowania pomoc¹, po³owy lat 50. narodowe armie krajów Europy œrodkowej             
wzrost wymiany handlowej poprzez liberalizacjê a przede w pe³ni by³y podporz¹dkowane ZSRR (poprzez system 
wszystkim poprzez zbli¿enie i harmonizacjê stanowisk pañstw nadrzêdnoœci „doradców” z Czerwonej Armii). W Polsce do 

51956 roku, Ministrem Obrony Narodowej by³ sowiecki cz³onkowskich . Straci³a na tym Europa Œrodkowa, która te¿ 
marsza³ek Konstanty Rokossowski. zacieœni³a swe wiêzy polityczno-ekonomiczne tyle tylko, ¿e z 

ZSRR., w ramach utworzonej w styczniu 1949 roku Radzie Zniszczenia wojenne w Europie, powszechna bieda, 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.. Niestety, mimo pozytyw-wyrzeczenia spowodowane wojn¹ i niezaspokojone potrzeby 
nych rezultatów Planu Marshalla, Europa nie dojrza³a jeszcze obywateli, bêd¹ce po¿ywk¹ dla wzrostu wp³ywów partii 
aby zrobiæ kolejny krok w kierunku Unii Gospodarczej [9].komunistycznych, by³y problemem nie tylko Europy. 

Znikniêcie Europy jako jednego z biegunów gospodarki Postêpuj¹ce „porz¹dkowanie” kwestii polityczno-obron-
œwiatowej oznacza³o powa¿ne problemy dla gospodarki USA. nych (NATO) oraz odbudowy (plan Marshalla) sprzyja³o 
Przechodz¹c proces rekonwersji poszukiwa³y one nowych krystalizowaniu siê nowego „ducha czasu”. Klêska systemu

2 Opinia amerykañska w sprawie sowieckiego zagro¿enia by³a podzielona.. W Kongresie USA dzia³a³o silne lobby zwolenników pogl¹du, ¿e 
zagro¿enie jest przesadzone i ¿e Europejczycy sami sobie z nim poradz¹. Pogl¹d przeciwny, reprezentowany przez prezydenta H. Trumana, 
zgodny by³ z opini¹ W. Churchilla zawart¹ w przemówieniu w Fulton”… nasi rosyjscy przyjaciele (…) niczego tak bardzo nie podziwiaj¹ jak 
si³y”. N. Davies „Europa” Wyd. Znak, Kraków, 2001 s. 1131. Ostatecznie zwyciê¿y³a opcja H. Trumana, do czego przyczyni³o siê zaostrzenie 
kryzysu politycznego w Grecji wiosn¹ 1947 roku. By³o to wynikiem eskalacji komunistycznej rebelii wywo³anej w maju 1946 roku. 

3 PóŸniej przy³¹czy³y siê do niego Grecja i Turcja (1952),RFN (1955) i Hiszpania (1982)
4 „Ma³a Encyklopedia Ekonomiczna” PWE, Warszawa, 1962. By³y to Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja , Irlandia, Islandia, W³ochy, 

Luksemburg, Norwegia, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja. Niemcy zachodnie przyst¹pi³y w 1949 roku a 
Hiszpania w 1959.

5 warunek, by program odbudowy gospodarczej by³ „wspólny, ustalony przez kilka, jeœli nie wszystkie narody europejskie” T. Bainbridge, A. 
Teasdale „Leksykon Unii Europejskiej” Platan, Kraków, 1998 s. 199
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z³o¿onego z pañstw narodowych, który nie zapewni³ ani suwerennej w³adzy Francji i Niemiec i podporz¹dkowanie jej 
pokoju ani stabilnoœci, ogromne zniszczenia wojenna oraz ponadnarodowej w³adzy. Ostatecznie na udzia³ w tym 
pojawienie siê widma nowej wojny sprawi³y, i¿ g³oszone idee projekcie zdecydowa³y siê oprócz Francji i Niemiec równie¿ 
nowego porz¹dku trafia³y na podatny grunt i zaowocowa³y W³ochy i kraje Beneluksu (za³o¿ycielska Szóstka). Przyst¹-
powstaniem wielu ruchów ponad narodowych na rzecz pienie Niemiec do EWWiS oznacza³o, ¿e kraj zmienia³ swój 
nowego systemu politycznego w Europie. W maju 1948 roku status. Z pañstwa pokonanego, na którym ci¹¿y³o odium 
zwo³ano w Hadze Kongres Europejski, zorganizowany przez wywo³ania wojny, stawa³  siê suwerennym pañstwem, 
miêdzynarodowy Komitet Ruchów Zjednoczenia Europy,    pe ³n op r aw n ym cz³onkiem spo³ecznoœci miêdzynarodowej; 
w którym wziê³o udzia³ ponad 800 wybitnych przedstawicieli podobny status zyskiwa³y pokonane W³ochy. Przemys³y 
¿ycia politycznego z 16 krajów Europy. W przyjêtych wêglowy i stali zosta³y wybrane jako dwie, strategiczne ga³êzie 
uchwa³ach postulowano stworzenie unii gospodarczej   p rz em y s³u  o  k lu cz ow y m  z na cz eniu dla przemys³u zbrojenio-
i pol itycznej  zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo i  rozw ój wego. Je¿eli podporz¹dkowano by je wspólnej w³adzy 
spo³eczny, gwarantuj¹cej swobodny przep³yw ludzi, myœli    p o n ad n a ro d owej, to wojna miêdzy pañstwami-sygnatariu-
i towarów, skupiaj¹cej pañstwa gotowe do zrzeczenia siê czêœci szami sta³aby siê nie tylko nie do pomyœlenia, ale fizycznie 
swej suwerennoœci na rzecz wspólnych organów. Postulaty niemo¿liwa. Co wiêcej, uczestnictwo Niemiec Zachodnich          
Kongresu haskiego odbi³y siê szerokim echem, staj¹c siê w EWWiS wzmacnia³o Zachód wobec ZSRR i na sta³e 
impulsem do podjêcia rokowañ. Rok póŸniej doprowadzi³y zakotwicza³o Niemcy po zachodniej stronie wartoœci naszego 
one do utworzenia nowej miêdzynarodowej politycznej kontynentu. Wêgiel i stal by³y tak¿e konieczne do odbudowy 
organizacji europejskiej – Rady Europy, której celem by³o gospodarek, co mog³o nast¹piæ tym szybciej im szybciej te 
wspieranie jednoœci i wspó³pracy w Europie. Zgodnie ze kraje odesz³yby od przedwojennego systemu ce³ i kontyn-

6 gentów. Wyeliminowanie takich ograniczeñ w handlu statutem podpisanym 5 maja 1949 roku w Londynie  mia³a ona 
produktami wêgla i stali by³o podstawowym celem ekono-sprzyjaæ tworzeniu œciœlejszych powi¹zañ miêdzy swymi 
micznym EWWiS. Innymi celami by³y wspólne ceny, wspólna cz³onkami w celu ochrony i szerzenia idea³ów i zasad, które 
polityka importowa, wymuszanie konkurencyjnoœci oraz stanowi¹ ich wspólne dziedzictwo. Mimo, i¿ dziêki takiemu 
harmonizacja pomocy rz¹dowej. sformu³owaniu Rada Europy mog³a zajmowaæ siê wszystkimi 

problemami – poza zagadnieniami militarnymi – to z czasem Robert Schuman z³o¿y³ sw¹ deklaracjê 9 maja 1950 roku          
skoncentrowa³a siê na trzech dziedzinach: obrona praw i w wyniku intensywnych negocjacji, 18 kwietnia 1951 

7cz³owieka i demokracji , zagadnienia dziedzictwa kulturo- podpisano tak zwany Traktat Paryski powo³uj¹cy Europejsk¹ 
wego oraz kwestiami spo³ecznymi. Siedzib¹ Rady Europy Wspólnotê Wêgla i Stali, który wszed³ w ¿ycie w lipcu 1952 
zosta³ Strasburg, stolica Alzacji – od XVII wieku spornego roku. Tak szybkie tempo by³o mo¿liwe gdy¿ czo³owi politycy 
regionu miêdzy Niemcami i Francj¹ – co mia³o byæ symbolem krajów za³o¿ycielskich, nazwani póŸniej „ojcami Europy” jak 
pojednania europejskiego. Rada Europy okaza³a siê organi- b. premier W. Churchill, kanclerz RFN Konrad Adenauer, 
zacj¹ „porz¹dkuj¹c¹” kolejn¹ sferê dzia³alnoœci pañstwowej: premier W³och Alcide de Gasperi, belgijski Minister Spraw 
rz¹dy prawa i demokracji, poszanowanie praw cz³owieka, czyli Zagranicznych Paul Henri Spaak i jego francuski kolega 
to co uleg³o wynaturzeniu w wyniku wojen. Robert Schuman (oprócz W. Churchilla) byli gorliwymi, 

praktykuj¹cym katolikami. Przera¿eni hekatomb¹ II wojny Pozostawa³ jednak nierozwi¹zany do koñca problem 
œwiatowej postanowili zrobiæ wszystko aby ten horror – wyrzut pokonanych Niemiec. Co zrobiæ aby to pañstwo pozosta³o po 
sumienia dla chrzeœcijañskiego œwiata, wiêcej siê nie „zachodniej” stronie kontynentu a jednoczeœnie nigdy ju¿ nie 
powtórzy³. Gwarancj¹ tego mia³a byæ EWWiS. Konrad zagrozi³o pokojowi. Co zrobiæ aby nie powtórzyæ „b³êdu” 
Adenauer w swych pamiêtnikach stwierdzi³, ¿e „znaczenie wersalskiego.
propozycji Schumana mia³o przede wszystkim wymiar Rozwi¹zanie tej kwadratury ko³a jest dzie³em Francuza 
polityczny a nie ekonomiczny. Plan ten mia³ byæ pocz¹tkiem Jean Monnet. W wyniku wieloletnich przemyœleñ J. Monnet 
federalnej struktury Europy” [11].opracowa³ plan, który niektórzy porównuj¹ do przewrotu 

Niestety, integracja polityczna by³a spraw¹ o wiele kopernikañskiego czy te¿ odkrycia Einsteina [4]. Plan swój 
trudniejsz¹. W sierpniu 1950 roku, tu¿ po wybuchu Wojny przedstawi³ ówczesnemu francuskiemu Ministrowi Spraw 

8 Koreañskiej, niestrudzony W. Churchill zaproponowa³ na Zagranicznych Robertowi Schumanowi , który równie¿ mia³ 
forum Rady Europy utworzenie Armii Europejskiej. swoje przemyœlenia i wizjê Niemców. „Niemcy zazwyczaj 
Propozycja zosta³a podjêta przez rz¹d francuski, który staj¹ siê najbardziej niebezpieczni wówczas, gdy siê izoluj¹, 
przedstawi³ koncepcjê utworzenie w obrêbie „szóstki” gdy ufaj¹ swej rzekomej w³asnej potêdze oraz swym 
Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Znana pod nazw¹ Planu wyj¹tkowym cechom i gdy upajaj¹ siê sw¹ wy¿szoœci¹ nad 
Plevena, przewidywa³a armiê europejsk¹ do której pañstwa wszystkimi innymi. Z drugiej strony Niemcy maj¹ szczególnie 
cz³onkowskie, w tym Niemcy, oddelegowa³yby swoje dobrze wyrobione poczucie wspólnoty. W ramach Zjedno-
jednostki. Proponowane 40 dywizji by³yby tak pomieszane, czonej Europy sk³onnoœæ ta w pe³ni mo¿e zostaæ uprawniona” 
aby ¿aden oddzia³ nie sk³ada³ siê z ¿o³nierzy tylko jednej [10]. Po szybkich wstêpnych konsultacjach z s¹siaduj¹cymi 
narodowoœci. Mia³ obowi¹zywaæ jeden mundur i jedna flaga           pañstwami, R. Schuman 9 maja 1950 roku przedstawi³ ten plan 
a EWO mia³a mieæ w³asny bud¿et. Traktat o EWO podpisano               (tak zwana Deklaracja Schumana) proponuj¹c utworzenie 
w maju 1952 roku w Pary¿u. Mimo, i¿ w wiêkszoœci krajów Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali (EWWiS). Istot¹ tego 
ratyfikacja zosta³a przeprowadzona bardzo sprawnie, weprojektu by³o wy³¹czenie produkcji wêgla i stali spod 

6 Cz³onkami – za³o¿ycielami Rady Europy s¹ Dania, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, W³ochy, Grecja, Luksemburg, 
Francja,, Holandia, Belgia. W roku 1950 do³¹czy³y do nich Islandia i Turcja oraz (jako akt pojednania zasugerowany przez W. Churchilla) 
nowopowsta³a Republika Federalna Niemiec

7 Najwiêksze osi¹gniêcia w tym zakresie to podpisanie Konwencji Ochrony Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci oraz utworzenie 
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.

8 R. Schuman sam w sobie by³ symbolem Europejczyka. Urodzony w Luksemburgu jako syn Francuza z Lotaryngii (wówczas poddany kaisera) 
oraz poddanej Wielkiego Ksiêcia Luksemburga, w I wojnie œwiatowej walczy³ w wojsku niemieckim przeciwko Francji. Po powrocie Lotaryngii 
do Francji, ju¿ jako obywatel francuski, sta³ siê politykiem piastuj¹c wielokrotnie tekê ministra lub urz¹d premiera.
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Francji strach przed dominacj¹ niemieck¹ oraz utrat¹ idei i pomys³ów z powodzeniem stosowanych w procesach 
pog³êbiania i poszerzania integracji europejskiej. Co wiêcej, suwerennoœci wywo³a³ wiele w¹tpliwoœci wœród partii skrajnej 
prawie zawsze wykazywa³y jeœli nie jednomyœlnoœæ to daleko lewicy oraz nacjonalistycznej prawicy (szczególnie wœród 
id¹c¹ zbie¿noœæ pogl¹dów. Przyk³adów mo¿na mno¿yæ wiele zwolenników gen. De Gaulle'a). Ostatecznie w sierpniu 1954 
poczynaj¹c od: wspólnej propozycji dla pozosta³ych krajów roku francuskie Zgromadzenie Narodowe Traktat odrzuci³o     
EWWiS utworzenia europejskich organizacji ds. energii a komunistyczni przeciwnicy Traktatu odœpiewali „Marsy-
atomowej oraz unii celnej, w których handlem, rolnictwem, liankê” [11].

9energetyk¹ i transportem zarz¹dza³aby wspólna w³adza , Propozycja Europejskiej Wspólnoty Obronnej da³a 
promowania tak zwanej metody wspólnotowej, a nie pocz¹tek sugestiom, ¿e federalna armia powinna podlegaæ 
wspó³pracy miêdzyrz¹dowej, sprzyjania poszerzaniu kompe-kontroli wybieranej w³adzy ponadnarodowej. We wrzeœniu 
tencji Wspólnoty na nowe obszary. Zawsze by³y w czo³ówce 1952 rozpoczêto pracê nad projektem traktatu ustanawiaj¹cego 
inicjatorów, ró¿nice miêdzy nimi nie dotyczy³y podstawowych Europejsk¹ Wspólnotê Polityczn¹, która mia³aby pozycjê kwestii tylko taktyki integracji i kryteriów wa¿noœci. 

nadrzêdn¹ nad EWWiS i EWO. Projekt traktatu zosta³ przyjêty Uogólniaj¹c te i póŸniejsze doœwiadczenia, a nawet te 
w marcu 1953 roku przez Zgromadzenie EWWiS powiêkszone najnowsze, mo¿na stwierdziæ, ¿e im mniejsze pañstwo, tym 
o cz³onków Zgromadzenia Doradczego Rady Europy. Artyku³ wiêksze jego zaanga¿owanie w zjednoczenie Europy.
1 tego projektu ustanawia³ „Europejsk¹ Wspólnotê o ponad-

O ile kraje Beneluxu mo¿na uznaæ za prekursorów narodowym charakterze…opart¹ na unii narodów i Pañstw, na 
Wspólnoty Europejskiej, o tyle do jej utworzenia i zapro-respektowaniu ich osobowoœci oraz na równych prawach          
ponowania jej oryginalnej struktury przyczyni³a siê Francja. i obowi¹zkach dla ka¿dego” [11]. Aczkolwiek Traktat EWP  
Zajê³a ona miejsce lidera w integracji Europy, w sytuacji, gdy nie zosta³ nigdy formalnie odrzucony, to porzucono go, gdy           10zwyciêska W. Brytania wybra³a opcjê pozaeuropejsk¹ . Nie w sierpniu 1954 roku francuskie Zgromadzenie Narodowe ulega w¹tpliwoœci, ¿e g³ówn¹ przes³ank¹ aktywnej roli we 

zag³osowa³o przeciwko niemu. Jako projekt by³ on niezmiernie Wspólnocie, z wyj¹tkiem po³owy lat 50. gdy straci³a pozycjê 
ambitny, znalaz³o to odzwierciedlenie w komentarzu Jean lidera na rzecz krajów Beneluxu, by³a kwestia, czy wrêcz 
Monneta jaki zamieœci³ w swoich „Pamiêtnikach”…. autorzy kompleks, Niemiec. Utworzenie EWWiS by³o podyktowane 
Traktatu byli…niewystarczaj¹co [ostro¿ni] kiedy wyobra¿ali kontrolowaniem polityki Niemiec, natomiast cztery lata po 
sobie, ¿e jednoœæ europejska rozpocznie siê od stworzenia og³oszeniu Deklaracji Schumana, francuskie Zgromadzenie 
federalnego systemu politycznego…By³ to krok we w³aœci- Narodowe, odmówi³o ratyfikacji uk³adu o Europejskiej 
wym kierunku, ale proponowano pójœæ za daleko, nie czekaj¹c Wspólnocie Obronnej, argumentuj¹c to obaw¹ o groŸbie 
na to, aby koniecznoœæ uczyni³a to oczywistym w oczach remilitaryzacji Niemiec. Lata 60. to okres prezydentury                
Europejczyków” [11]. Dodajmy, i¿ kilka miesiêcy wczeœniej Ch. de Gaulle, którego g³ówn¹ trosk¹ by³o zachowanie pe³ni 
umar³ by³ „chor¹¿y pokoju” Józef Stalin. suwerennoœci a ambicj¹ utrzymanie wielkoœci Francji jako 

g³ównej potêgi politycznej Europy. Wymaga³o to ci¹g³ego Koñcz¹c, nie sposób nie dojœæ do dwóch konstatacji. Po 
obserwowania Niemiec. Najlepszym tego sposobem by³y pierwsze, wiedz¹c jaka by³a geneza integracji w Europie i kim 
alianse polityczne, takie jak francusko-niemiecki Uk³ad byli „ojcowie Europy” niezrozumia³y staje siê opór przeciwko 
Elizejski o PrzyjaŸni ze stycznia 1963 roku, czy odgrywanie w³¹czeniu Invocatio Dei do konstytucji europejskiej. Po 
przez d³ugie lata roli lokomotyw integracji europejskiej. drugie, motorem i gwarancj¹ szybkich sukcesów w integro-
Przyk³adem tego by³y liczne „tandemy” niemiecko-francuskie waniu siê zachodniej czêœci kontynentu by³ podwójny strach. 
poczynaj¹c od partnerstwa Ch. De Gaulle – Konrad Adenauer, Strach przed odwetem Niemców a potem strach przed by³ym 
po ust¹pieniu Genera³a, para prezydent V. Giscard d'Estaing – sojusznikiem J. Stalinem.
kanclerz Niemiec Helmut Schmidt, którzy doprowadzili do  Wygl¹da na to, ¿e „praojcami pogodzonej i zintegrowanej 
utworzenia Europejskiego Systemu Walutowego. Najbardziej 

Europy” s¹ Adolf Hitler i Józef Wissarionowicz zwany znanym tandemem by³a para F. Mitterand i Helmut Kohl. Przez 
Stalinem. ca³¹ dekadê lat 80. ci dwaj politycy utrzymywali bliskie, 

osobiste kontakty; mo¿na powiedzieæ, ¿e doprowadzenie do 
GENEZA  INTEGRACJI                                   Traktatu z Mastricht by³o ich wspólnym dzie³em. Tradycje te 

kontynuowali ich nastêpcy kanclerz Gerhard Schröder                    Z  PERSPEKTYWY     
i prezydent Jacques Chirac. Dla Francuzów projekt tworzenia ZA£O¯YCIELSKIEJ  „SZÓSTKI” unii gospodarczo-walutowej oznacza³ realizacjê idei 

Prekursorami integracji europejskiej, w sensie dostarczenia Schumana to znaczy ci¹g³a kontrola Niemców pos³uguj¹c siê 
modelu organizowania procesu integracyjnego, by³y Belgia, narzêdziem politycznej jednoœci. Mia³o to niebagatelne 
Holandia i Luksemburg. Ich rz¹dy na uchodŸstwie                  znaczenie po zjednoczeniu Niemiec na pocz¹tku lat 90., gdy 
w Londynie, zainspirowane fatalnymi doœwiadczeniami RFN sta³a siê najwiêksz¹ potêg¹ demograficzno-gospodarcz¹ 
polityki neutralnoœci i izolacjonizmu w centrum Europy oraz Europy. W³aœnie ta okolicznoœæ pcha³a Francuzów do 
fatalnymi w swych skutkach doœwiadczeniami ze stosowania opowiedzenia siê za pog³êbieniem integracji politycznej.           
protekcjonizmu, uzgodni³y w 1944 roku, i¿ po zakoñczeniu W latach 90. Francja oponowa³a przeciw jakiemukolwiek 
wojny utworz¹ uniê celn¹, eliminuj¹c tym samym wszystkie os³abieniu Wspólnoty na rzecz Wspólnoty à la carte czy te¿ 
bariery celne i wprowadzaj¹c jednolit¹ taryfê na produkty projektom Unii Europejskiej, które by³yby skupione wy³¹cznie 
importowane. Porozumienie wesz³o w ¿ycie w styczniu 1948 na kwestiach gospodarczych. Z drugiej strony, Francja 
roku. Zachêcone korzystnymi rezultatami unii celnej szybko sprzeciwia³a siê zawsze zwiêkszeniu uprawnieñ Parlamentu 
dosz³y do wniosku, ¿e wspó³pracê mo¿na rozszerzyæ na Europejskiego i Komisji Europejskiej gdy¿ s¹ to instytucje 
wszystkie pola gospodarki a tak¿e na p³aszczyznê polityczn¹. gdzie nie obowi¹zuje zasada jednomyœlnoœci czy te¿ 
Od samego pocz¹tku kraje Beneluxu by³y promotorem wielu wiêkszoœci kwalifikowanej.

9 Postulaty te zrealizowane zosta³y póŸniej w formie Euroatomu oraz EWG, w której wspólna polityka handlowa, rolna i transportowa nale¿a³y do 
wy³¹cznych kompetencji organu ponadnarodowego czyli Komisji.

10 W drugiej po³owie lat 40. bêd¹ca u w³adzy Labour Party, tradycyjnie ju¿ uchyli³a siê od wiêkszego zaanga¿owania na kontynencie, ceduj¹c na 
rzecz Francuzów rolê przywódców w kszta³towaniu jego powojennych losów. Wszystkie wyst¹pienia b. premiera W. Churchilla na rzecz 
jednoczenia Europy by³y inicjatywami a titre privé. 
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Reakcja Federalnej Republiki Niemiec, która powsta³a    w yk o rz y st aæ  d la podniesienia swego znaczenia. By³y bardzo 
w 1949 roku z po³¹czenia tak zwanej Trizonii czyli trzech stref akt ywn e prz y pos zer zen iac h po³ udn iow ych , bow iem  
okupacyjnych, na propozycje Rosji nie by³a jednomyœlnie oznacza³o to zwiêkszenie ciê¿aru Po³udnia w dzia³aniach 
pozytywna. Niektórzy postrzegali j¹ jako metodê powstrzy- EWG. Dziwnym zbiegiem okolicznoœci trzy z najwa¿niej-
mania odbudowy przemys³u niemieckiego w celu realizacji szych konferencji miêdzyrz¹dowych (które s¹ zwo³ywane          
francuskich planów pozyskiwania taniego niemieckiego wêgla; w prze³omowych momentach procesu integracj i) mia³y 
mia³o  to jednoczeœn ie stanowiæ tamê dla odbudowy miejsce we W³oszech. W roku 1990 w Rzymie mia³y miejsce 
niemieckiego przemys³u stalowego w Zag³êbiu Ruhry. Dla dwie konferencje, ich konsekwencj¹ by³ Traktat z Mastricht.  
socjaldemokratów by³ to atak na prawa robotników oraz W 1996 rozpoczê³a siê w Turynie trwaj¹ca rok konferencja 
powa¿ne zagro¿enie dla perspektyw zjednoczenia ze stref¹ miêdzyrz¹dowa, w efekcie której przygotowano Traktat 
okupowan¹ przez Rosjan. Œwie¿o wybrany na urz¹d kanclerski Amsterdamski. Równie¿ traktaty ustanawiaj¹ce Wspólnoty 
Konrad Adenauer, w ca³ej swej póŸniejszej dzia³alnoœci oraz ostatni Traktat Konstytucyjny podpisano w Rzymie. Przez 
kierowa³ siê prymatem polityki nad gospodark¹. Nie ufaj¹c ca³¹ dekadê lat dziewiêædziesi¹tych W³osi byli bardzo aktywni 
ZSRR i radzieckim ofertom zjednoczeniowym, których cen¹ g³ównie w obszarach dotycz¹cych Europy zmiennych 
mia³a byæ neutralizacja zjednoczonych Niemiec, Adenauer k³ad³ prêdkoœci. Sprzeciwiali siê tym koncepcjom przy ka¿dej okazji 
nacisk na wartoœci zachodnie i popiera³ model europejski, obawiaj¹c siê wypadniêcia z twardego rdzenia, krajów 
zdecydowanie odrzucaj¹c skompromitowany nacjonalizm. za³o¿ycielskich i zakwalifikowania siê do drugiej ligi. Sw¹ 
Podkreœla³, ¿e identyfikacja z zachodnioeuropejskimi aktywnoœæ przejawiali nie tylko w zakresie pierwszego filaru, 
wartoœciami otworzy drogê do rehabilitacji moralnej i poli- lecz równie¿ trzeciego a zw³aszcza drugiego.
tycznej oraz wzmocni now¹ demokracjê poprzez wspó³dzia-
³anie z innymi krajami demokratycznymi. TrzeŸwo widzia³ i by³ LITERATURA
przekonany, ¿e zapewni to bezpieczeñstwo narodowe przed 
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thdopuszczona do NATO. W 1959 roku na kongresie w Bad Marché unique, Single Market news, 10  anniversary, 
Godesbergu SPD ostatecznie po¿egna³a siê z marksizmem co na Special, 2003.
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skiej polityki RFN. Niemcy stali siê zagorza³ymi zwolennikami Union: a documentary history and analysis, Manchester 
„europejskich Niemiec” a nie „niemieckiej Europy” i aktywnie University Press, 1996,, s. 9-16.
wspó³dzia³ali z Francj¹ jako liderzy budowy integracji. Oprócz [6] H. Truman: The Truman doctrine, Special Message to the wspó³dzia³ania w tworzeniu Europejskiego Systemu 

Congress on Greece and Turkey, Public Papers of the Walutowego, w latach osiemdziesi¹tych szef MSZ Genscher by³ 
President of United States, 12 March 1947.jednym z g³ównym promotorów idei tworzenia Unii 

[7] „Manuel de l'OTAN” Bureau de l'Information et de la Europejskiej. By³o to dosyæ ³atwe do strawienia przez Niemców 
Presse, OTAN, Bruxelles 1998-1999.jako, ¿e ca³a ich przesz³oœæ historyczna przejawiaj¹ca siê             

[8] Davies N.: Europa, op.cit. s. 1151.w decentralizacji, u³atwia³a im akceptacjê kolejnego poziomu 
w³adzy „brukselskiej”. Postêpy w demokratyzacji i przezwyciê- [9] Chardonnet J. : L'Economie mondiale au milieudu XXe 
¿aniu niechlubnej przesz³oœci przejawia³y siê miêdzy innymi            siècle, Hachette, 1952.
w niezmiennym, pozytywnym stanowisku na rzecz zwiêkszenia [10] Schuman R.: Pour l'Europe, cyt. za G. Verheugen 
uprawnieñ Parlamentu Europejskiego co mia³o zmniejszyæ tak „Niemiecka polityka europejska“ w „Drogi do Unii 
zwany deficyt demokracji. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, Europejskiej „ Warszawa 2000.
¿e na prze³omie tysi¹cleci, Niemcy w odró¿nieniu od swego [11] Bainbridge T., Teasdale A.: Leksykon Unii Europejskiej, 
strategicznego partnera, postrzegaj¹ integracjê europejsk¹ jako Platan, Kraków, 1998,.s. 16.
rzecz dobr¹ sam¹ w sobie, która mo¿e przynieœæ korzyœci dla 
wszystkich.

THE REASON FOR THE BROADENING OF THE Podobnie jak Niemcy, W³ochy odczuwa³y praktyczn¹                 
EUROPEAN INTEGRATIONi psychologiczn¹ potrzebê zrzucenia z siebie ciê¿arów 

przesz³oœci, zrehabilitowania siê i ponownego zaistnienia na 
Part Iarenie miêdzynarodowej. Z drugiej strony przez d³ugie lata 

boryka³y siê z siln¹ pozycj¹ W³oskiej Partii Komunistycznej           THE ORIGINS OF THE EUROPEAN INTEGRATION 
i innych czynników destabilizuj¹cych pañstwo; z tego powodu ATTRACTIVENESS
swego bezpieczeñstwa szuka³y w strukturach zachodnich. Tak 
wiêc polityczna decyzja o poparciu idei integracji mia³a SUMMARY
pod³o¿e zarówno idealistyczne jak i bardzo pragmatyczne. Ta 

The text below will be a part of a bigger work devoted to the mieszanka idealizmu i pragmatyzmu nie u³atwia³a prze³o¿enia 
European Integration. The main objective of this part is to integracyjnej retoryki na konkretne dzia³ania. W³ochy nie raz 
present the origins of the European Integration understood as a by³y krytykowane jako kraj, który zbyt wolno realizuje unijne 

ustalenia. Prowadzi³o to do relatywnie niskiego presti¿u logical, continuous process having concrete, realistic aims. 
politycznego W³och, co by³o równie¿ wynikiem niestabilnoœci Hence focus on interrelations of facts and cause-and-effect 
politycznej kraju, czêstych przesileñ gabinetowych, trudnoœci chains. The work begins with basic definition of the term 
z koordynacj¹ polityki rz¹dowej, biernoœci w dzia³aniach “integration”, then proceeds to present the development of the 
politycznych. W³osi nie byli w stanie wywieraæ znacz¹cego concept of integration (from antiquity through the Middle Ages 
wp³ywu na wiele z obszarów wspólnych polityk, w których to modern times) and concludes with the origins of the 
byli ¿ywotnie zainteresowani, takich jak na przyk³ad wspólna European Integration in twenty century, taking into 
polityka rolna. Daleko im by³o do politycznej pozycji Francji              consideration direct motives of founders of the European 
i Niemiec, dlatego tak chêtnie poparli kandydaturê Wielkiej Communities.Brytanii. Bywa³y jednak okazje, które W³ochy umia³y 


