
Z uvodom Lojzeta Peterleta in spremnima besedama 
Igorja Senčarja ter Igorja Bahovca.
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Manj kot dva tedna pred omenjenim datumom je Clap- 
pier postal nemiren, misleč, da se čas izteka  napočil je 
zadnji aprilski konec tedna, ko se je ustavil v Monneto-
vi pisarni, da bi preveril napredek  Monnet mu je poka-
zal zadnji osnutek  Clappier je na hitro preletel besedilo  
ko je ugotovil, da se zunanji minister ravno vkrcava na 
sobotni jutranji vlak proti Metzu, se je hitro opravičil in 
z besedilom v roki nemudoma odhitel na postajo Gare 
de l‘est 

ko ga je vlak vozil proti vzhodu, je Schuman začel do-
kument podrobneje prebirati  Monnet in njegova ekipa 
so njegova glavna načela in ideje očitno uspeli oblikova-
ti v izvedljiv načrt! bil je drzen in povsem brez primere  
Prekinil je znano izročilo dvostranskih in večstranskih 
sporazumov med državami  Doma ga je ob koncu tedna 
prebral še natančneje, toda na prvi pogled se je zdelo, 
da je načrt nantančno to, kar si je želel predstaviti na 
srečanju »Velike trojice« 

na postaji v Metzu ga je običajno čakalo službeno vo-
zilo  navadno, v veliko skrb varnostnega osebja, je vozi-
lo namenoma spregledal in se na obrobje mesta, v doma-
čo vas Scy-Chazelles na valovitem pobočju griča Mont 
Saint Quentin, raje odpeljal z avtobusom  

kot vedno ga je tam pozdravila gospodinja, ki mu je 
tudi kuhala  Sključena ženska nizke rasti, »la petit Ma-
rie« kelle, je skrbela za njegovo preprosto in skromno, s 
štukaturami okrašeno hišo sredi vrta, okoli katerega je 
stal visok zid  takšen dogovor je trajal dvainštirideset 
let, Schuman pa je v tem času živel preprosto življenje, 
podobno duhovniškemu 

nanj je čakala tudi knjižnica z okoli osem tisoč knji-
gami  to je bil njegov vir sreče in navdiha, v njej pa je 
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hranil redke rokopise in avtograme vseh francoskih 
kraljev od karla V  dalje  knjižnica, njegova delovna 
soba, vrt in utrdbena cerkev sv  kvintilijana čez cesto so 
bili njegovi priljubljeni kraji za tih razmislek o vrtincih 
njegovega političnega življenja 17 

ko se je Schuman sprehajal po svojem ljubem vrtu, je 
razmišljal o dveh letih, ki ju je preživel na položaju zu-
nanjega ministra in se spominjal Haaškega kongresa 
maja leta 1948  občutil je zadovoljstvo ob ustanovitvi 
Sveta evrope, s poudarkom na človekovih pravicah, 
pravu in demokratičnem razvoju  Sam je predlagal, naj 
ga slovesno odprejo naslednje leto v Strasbourgu 

ne glede na njegov pomen pa je bil Svet evrope ovi-
ran zaradi narodnostnih omejitev  to ni bila politična 
rešitev, ki jo je iskal in ki bi prinesla trajen mir, uteme-
ljen na enakosti in solidarnosti  

Schumana je preganjala tudi misel na njegov vznemir-
ljiv prvi uradni obisk nemčije na položaju zunanjega 
ministra, ki ga je opravil le nekaj mesecev prej  V Main-
zu, bonnu in berlinu so se z njim soočili sovražno na-
strojeni časnikarji  Zanje je poosebljal francosko gro-
žnjo o priključitvi posarskega območja premogovne in 
jeklarske industrije nedaleč od meje s Francijo  Večina 
Francozov je povojno nemčijo še vedno občutila kot 
pretečo grožnjo, tako politično kot gospodarsko  Čutili 
so, da imajo do Posarja moralno pravico 

Želel je verjeti, da je konrad adenauer, nemški kan-
cler, dober in pobožen človek, ki mu lahko zaupa  toda 
vprašanje Posarja je poostrilo celo njune odnose  Mesec 
dni pred tem, v marcu, je adenauer predlagal idejo o po-

17  Hiša roberta Schumana je danes muzej in spominsko obeležje s 
podporo evropske zveze 
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litični zvezi med Francijo in nemčijo, ki bi bila odprta 
do Velike britanije, italije in narodov beneluksa  ta ide-
ja ni bila nič novega  kancler je o tem razmišljal že od 
dvajsetih let 20  stoletja  toda vzdušje tako v Franciji kot 
v nemčiji takšnemu načrtu očitno ni bilo naklonjeno 

Monnetov osnutek pa je bil morda ravno dovolj prak-
tičen, da bi bil lahko tudi učinkovit …

V ponedeljek zjutraj, 1  maja, ko je vlak ustavil na po-
staji Gare de l‘est, je Clappier na peronu nestrpno priča-
koval svojega šefa  Schuman je izstopil iz vagona, po- 
zdravil vodjo svojega kabineta in brez dodatnih besed 
zakorakal proti avtu, ki je čakal nanj  Med vožnjo proti 
Quai d‘orsay je Clappierja skoraj razgnalo od radove-
dnosti, Schuman pa je vztrajno govoril le o vremenu 

naposled je Clappier izstrelil vprašanje: »Gospod mi-
nister, dokument, ki sem vam ga izročil v petek, kaj si 
mislite o njem?«

»Prebral sem predlog  uporabil ga bom,« mu je Schu-
man namenoma odgovoril povsem mimogrede  

Clappier se je nemudoma zavedel, da bodo naslednji 
dnevi vrtinec načrtovanj in priprav, pisanja in preobli-
kovanja osnutkov  razumel je tudi, da bo za uspeh pre-
dloga nujno potrebna popolna diskretnost  le pravi lju-
dje lahko izvejo zanj, da bi se izognili kakršnim koli po-
skusom za onemogočenje načrta 18

Schuman in Monnet sta obvestila dvomečega predse-
dnika vlade in še dva ministra, ki sta slovela po svoji 
veri v »evropo« 19 Sestanek francoskega vladnega kabi-
18  o tem dogodku obstajajo nasprotujoča si pričevanja  Gornji te-
melji na keyserlingku, 1972 
19  bidault je načrt poimenoval »milni mehurček, zgolj še eno med-
narodno telo« 
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neta je bil napovedan 9  maja, dan pred srečanjem »Veli-
ke trojice« v londonu 

naslednji ponedeljek, 8  maja, je Schuman zvestemu 
uradniku, robertu Mischlichu, zaupal »občutljivo in 
skrivno nalogo«, naj adenauerju v bonnu dostavi pi-
smo, v katerem mu je na kratko predstavil skrivni načrt  

naslednji dan je francoski vladni kabinet zaključeval 
z dnevnim redom sestanka  Schuman je ves čas sreča-
nja o svojem predlogu molčal, ker je čakal na odziv iz 
bonna  naposled mu je Clappier prinesel sporočilo, da 
mu je Mischlich prenesel navdušen adenauerjev odgo-
vor: »ta francoski predlog je v vseh pogledih zgodovin-
ski: znova vzpostavlja dostojanstvo moje domovine in je 
temeljni kamen za združitev evrope «

S tem podatkom je zunanji minister prosil, ali sme na 
dnevni red nujno uvrstiti še eno točko  nato je predsta-
vil načrt in poročal o soglasju bonna  oba ministra, ki 
sta bila z dogajanjem seznanjena že prej, sta predlog ne-
mudoma podprla  Za druge, ki jih je drznost načrta uje-
la nepripravljene, je bilo potrebno malce več prepričeva-
nja  Z omahovanjem in navkljub nekaterim zasebnim 
pomislekom se je kabinet nazadnje strinjal, da predlog 
predstavijo na tiskovni konferenci tistega večera ob še-
sti uri, v prostorih Quai d‘orsay, na sedežu zunanjega 
ministrstva  

Pripravljena besedila so v naglici dostavili veleposla-
nikom italije, nizozemske, belgije, luksemburga, Veli-
ke britanije in Združenih držav amerike  Poslana so 
bila vabila dvestotim časnikarjem 

toda tistega večera ob šesti uri je bila prosta le peščica 
časnikarjev, ki so delovali v Parizu, in ob povabilu tik 
pred zdajci se jih je le nekaj lahko pridružilo vladnim 
uradnikom, politikom in diplomatom, ki so se zbrali pod 
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visokimi stropovi, lestenci in zlato obarvanim baročnim 
okrasjem v veličastnem Salon d‘Horloge 

Schuman je stal pred velikanskim kaminom, ob njem 
je sedel Monnet, in pozval je k miru v dvorani  Zbrani 
so utihnili, on pa je sedel in začel brati skozi svoja očala 
s težkim roževinastim okvirjem 

»Svetovni mir,« je začel, »zahteva ustvarjalna prizade-
vanja, ki so enako močna kot grožnje  Francoska priza-
devanja, da bi dosegli združeno evropo, so bila v prete-
klosti neuspešna in so se končala z vojno  Do združene 
evrope pa ne bomo prišli naenkrat  Potrebni so koraki, 
ki bodo gradili solidarnost in odpravili starodavno so-
vražnost med Francijo in nemčijo « 

»Zato,« je bral, »bo vlada predlagala specifična, kon-
kretna dejanja glede enega odločilnega vprašanja: da bo 
francosko-nemška proizvodnja premoga in jekla zdru-
žena pod enotno, skupno 'visoko avtoriteto', ki bo pod 
nadzorom narodnih vlad in bo odprta tudi za pridruži-
tev drugih evropskih držav  

to naj bi spodbudilo skupne temelje za gospodarski 
razvoj in spremenilo usodo tistih območij, ki so se v zgo-
dovini ukvarjala s proizvodnjo streliva in vojne opreme, 
in ki so bila najpogostejše žrtve « Pri tem je imel Schu-
man v mislih predvsem industrijska območja v Posarju 
in Porurju 

Zaradi te solidarnosti v proizvodnji bi bila vojna med 
Francijo in nemčijo ne le nepredstavljiva, ampak mate-
rialno neizvedljiva 

Schuman je dvignil pogled od pripravljene izjave na 
mizi pred seboj in se zazrl v vrste navzočih z velikim pri-
čakovanjem na obrazih, ki so se trdno oklepali vsake 
njegove besede  Drznosti in daljnosežnih posledic tega 
predloga so se zavedali prav vsi, ki so se zbrali v dvora-
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ni  Vse, kar je bilo slišati, ko so pričakovali nadaljevanje 
govora zunanjega ministra, je bil zvok stenografke, ki je 
sedela tik pred njim in je s svojim velikim pisalnim stro-
jem lovila vsako besedo  

»enotnost te proizvodnje,« je nadaljeval z branjem, 
»bi položila trdne temelje za gospodarsko združitev 
vseh držav, ki bi želele pri tem sodelovati  Prispevala bi 
k dvigu življenjskega standarda in spodbujanju miro-
ljubnih dosežkov  evropa bi se tako lahko osredotočila 
na eno izmed najnujnejših nalog — razvoj afriške celine 

rezultat takšnega sodelovanja bi bil skupni gospodar-
ski sistem, ki bi vodil v poglobljene medsebojne vezi 
med državami, dotlej pogosto na nasprotnih bregovih  

ustanovitev tovrstne 'visoke avtoritete', katere odloči-
tve bi bile obvezujoče za Francijo, nemčijo in katero 
koli pridruženo državo, bi tlakovala pot evropski fede-
raciji, potrebni za ohranjanje miru,« je zaključil 

Hipni premor je nakazoval veličastnost pravkar pred-
stavljenega predloga, takoj zatem pa so časnikarji odhi-
teli proti svojim pisarnam 

to je bila pomembna vest  V manj kot treh minutah – 
toliko časa potrebujemo, da skuhamo jajce – je minister 
iz Mozele opisal novo potencialno prihodnost evrope  
napovedoval je nov odnos sodelovanja, medsebojnega 
spoštovanja in partnerstva med Francijo in nemčijo ter 
katero koli drugo sodelujočo državo  najbolj osupljivo 
pa je bilo, da je poraženo državo sprejel kot polnoprav-
no in enakovredno partnerko in s tem preoblikoval ob-
zorja prihodnosti 

naslovi, uredniški uvodniki in politični stripi v svetov-
nem tisku so v naslednjih dneh pozdravljali domiselnost 
in velikodušnost tega načrta  »Francija presenetila drža-
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ve,« je pisal Daily Herald  nemški Bonner Rundschau je 
objavil prispevek z naslovom »eine Sensation aus Fran-
kreich«  Le Monde je večino naslovnice posvetil, kot ga je 
sam poimenoval, »une proposition revolutionnaire« 

komunistični L‘Humanite pa je predlog označil kot 
grožnjo Sovjetski zvezi in prvi korak k obnovi zavezni-
škega vojnega aparata  

Švicarski časnik, Sie und Er, je moža, ki je stal za pre-
dlogom, opisal kot »razumnega, vitkega, plešastega, brez 
utvar, resnega, vendar ne brez smisla za humor, nepod-
kupljivega, marljivega, globoko vernega, malce šaljivega, 
ki ne ustreza predstavam o državniku republike Franci-
je  Saj niti ne govori dobre francoščine  njegov materni 
jezik je nemščina in za razliko od svojih rojakov nima 
niti trohice posluha za glasbo  kot zagrizen samec je Sc-
human javno priznaval, da se žensk boji  V tretji republi-
ki bi bil popolnoma nepredstavljiv  Da danes igra tako 
pomembno vlogo, je znamenje preobrazbe, ki jo je doži-
vela Francija, iz katere je izšla neizmerno skromna « 

Časnik je nadaljeval:
»Schuman ni … podkupljiv kot toliko ministrov tretje 

republike, ni nadut in nepopustljiv kot de Gaulle, ne 
premore bidaultove osupljivosti in razuma; pokončen je 
in iskren, nič več in nič manj  Politik, ki se izogiba zvi-
jačam in pretvarjanju, je redkost, in to zelo cenjena, pa 
ne le v francoski politiki «20 

Skoraj leto dni je minilo, preden je evropska sku-
pnost za premog in jeklo po Schumanovem predlogu s 
Pariško pogodbo, podpisano 15  aprila 1951, postala 
pravna stvarnost 

20  www ena lu 
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Glede mnogih podrobnosti so bila še potrebna poga-
janja s sodelujočimi državami, vključno z italijo, belgi-
jo, luksemburgom in nizozemsko  to nalogo je večino-
ma opravljal Monnet, pod budnim Schumanovim nad-
zorom iz ozadja  to je bil prvi primer v svetovni zgodo-
vini, ko so narodi drug drugemu prostovoljno podredili 
svojo suverenost, da bi s tem ustvarili nadnarodno prav-
no telo 

Pogajanja, ki niso bila niti najmanj enostavna in so po-
menila odkrivanje povsem novih področij, je močno 
olajšala skupna vera in vizija za evropo, ki so si jo med 
seboj delili Schuman in adenauer ter njun italijanski ko-
lega, predsednik vlade alcide de Gasperi  njihovo sku-
pno prepričanje, da je novo evropo potrebno zgraditi na 
krščanskih temeljih, in da je evropska skupnost za pre-
mog in jeklo korak v pravi smeri, je odsevalo na duhov-
nih vajah, ki so se jih pred podpisom Pariške pogodbe 
vsi trije udeležili v benediktinskem samostanu ob renu 

Jean Monnet je postal prvi predsednik »visoke avtori-
tete« (ki jo je danes nasledila evropska komisija)  to je 
bil eden izmed štirih stebrov, ki si jih je Schuman zami-
slil za novo evropo, skupaj z ministrskim svetom, sku-
pno skupščino (danes evropski parlament) in sodiščem 
(v luksemburgu)  

Številne strategije, ki so vodile proces evropskega zdru-
ževanja, je v zasnovi vseboval že izvirni Schumanov na-
črt  Z napredovanjem manjšinskega jedra držav je »dvo-
hitrostni« pristop k združevanju omogočil razmeroma hi-
tro rast projekta, ki se je rodil 9  maja 1950, v skupnost 
osemindvajsetih narodov petinšestdeset let kasneje  

Moja generacija in generacija mojih otrok, zrelih za 
služenje vojaškega roka, sta prvi generaciji v zahodni 
evropi, ki skozi daljše obdobje nista bili priči notranji 
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vojni  Za razliko od generacij naših staršev in starih 
staršev naše družine nič več ne žalujejo za svojimi naj-
bližjimi, ki bi življenje izgubili v evropski vojni med dr-
žavami članicami evropske zveze  

Že petinšestdeset let je zaradi tega drznega načrta 
vojna med državami članicami resnično nemogoča  

in za ta zgodovinski preboj se lahko zahvalimo bogu!
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2 
Aretacija in pobeg

kakšne življenjske izkušnje in vplivi so robertu Schu-
manu oblikovali duhovno strast in mednarodno spod-
budo za spravo v evropi? kateri osrednji dejavniki so 
oblikovali njegov značaj in pogled na svet? kaj ga je pri-
pravilo do tega, da je svojo roko ponudil nekdanjim so-
vražnikom in z njimi začel graditi skupno prihodnost?

V svojih štiriinšestdesetih letih pred podpisom dekla-
racije 9  maja je bil Schuman po spletu okoliščin prisi-
ljen kar petkrat spremeniti državljanstvo  iz prve roke je 
izkusil dve svetovni vojni, ki sta izbruhnili v srcu evro-
pe  bil je priča uničujočemu učinku Versajske pogodbe 
na nemce in gospodarski krizi, ki je privedla do nacio-
nalističnega zaščitništva  Videl je vzpon mednarodnega 
komunizma, ki se je začel z rusko revolucijo na enem 
koncu političnega spektra ter s fašizmom v italiji in na-
cionalsocializmom v nemčiji na drugem  aretiral ga je 
gestapo in grozilo mu je, da ga bodo poslali v Dachau, 
dokler mu ni uspelo pobegniti v Svobodno Francijo 

nemirni časi so oblikovali njegovo življenjsko poslan-
stvo, da bi odkril trden, pravičen in trajen evropski 
okvir za »skupnost narodov«, kjer bi vladali svoboda, 
enakost, solidarnost in mir  

njegovega očeta, Jean-Pierra Schumana, iz francoske 
lorene, je zajela pruska vojska v svoji uspešni kampanji 
proti Francozom leta 1870  ker po vojni ni želel ostati pod 
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prusko oblastjo, je iz lorene odšel čez mejo v luksem-
burg, kjer je spoznal dekle, eugenie Duren, in se z njo po-
ročil 

robert Schuman, njun edini otrok, se je rodil v 
luksemburgu leta 1886  Že od mladih let se je mali ro-
bert igral v zoranih brazdah na kmetiji svojega strica, ki 
se je raztezala ob meji med luksemburgom in prusko 
loreno, kar je v njem do konca življenja pustilo pečat 
»obmejne osebe«, kot je kasneje pojasnil sam   

njegova mati je bila goreča katoličanka in je mladega 
roberta vzgojila v svoji pobožni veri, ga redno spre-
mljala k maši in mu v branje svetovala nabožno knji-
ževnost  Vezi med materjo in sinom so se še okrepile po 
očetovi smrti na prelomu stoletja, ko je bilo robertu 
komaj štirinajst let  Skupaj sta prebirala knjige iz vedno 
bogatejše knjižnice, ki je nastajala na pobudo njegove 
matere  

robert je odšel od doma na enoletni študij v Metz, če-
mur je sledila univerza v berlinu, kjer je pomagal usta-
noviti združenje unitas, družbeno angažirano katoli-
ško študentsko organizacijo  Po študiju v bonnu, Mün-
chnu in Strasbourgu je leta 1910 naposled pridobil dok-
torat iz prava  

toda rožnata prihodnost, ki je čakala obetavnega 25-let- 
nega pravnika z novo odvetniško pisarno v Metzu, se je 
sesula nekega poletnega dne leta 1911  Do njega je pri-
šla vest, da so konji, ki so se splašili na poročnem slavju, 
njegovo mater podrli na tla in jo poteptali do smrti 

ta tragična izguba je v njem sprožila misli, da bi »za-
pustil ta svet« in vstopil v duhovniški stan  eden njego-
vih vzornikov v poznih najstniških letih je bil opat ben-
tzler iz opatije Maria laach, benediktinski menih, ki ga 
je Schuman spoštoval kot božjega moža  Mirno življe-
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nje v češčenju, premišljevanju in študiju ga je mikalo do 
konca dni  Zdaj, ko je ostal sam na svetu, se mu je ta 
možnost zdela še posebej privlačna  

Schuman je svoje misli v pismu zaupal prijatelju v 
Strasbourgu  boljšega apostola od Schumana si ni mo-
gel predstavljati, mu je v odgovor napisal Henri esch-
bach, toda »les saints de l‘avenir seront des saints en ve-
ston« – svetniki prihodnosti bodo svetniki v civilnih 
oblačilih 

V veri, da bog posameznike vodi osebno, je Schuman 
ta nasvet sprejel kot božjo spodbudo, naj »pomaga ate- 
istom živeti, ne pa kristjanom umirati« 

Študij v nemčiji je Schumana izpostavil vplivu kul-
turnega boja kanclerja bismarcka proti katoliški Cerkvi 
med letoma 1871 in 1878 in mu pomagal uvideti potre-
bo po pravnem znanju, s katerim bi zagovarjal versko 
strpnost 21

Prelomna okrožnica papeža leona Xiii , Rerum No-
varum, o družbenem nauku katoliške Cerkve, je obliko-
vala njegovo prepričanje o potrebi po strpni in pravični 
družbi, ki bi temeljila na gospodarstvu v službi člove-
štva in ne obratno 

21  bismarck si je prizadeval za uveljavitev sekularne istovetnosti 
novoustanovljenega nemškega cesarstva s političnim nadzorom 
nad rimskokatoliško Cerkvijo  Duhovniki, ki so se uprli »kultur-
kampfu«, so bili aretirani ali pa odstavljeni  V nekem trenutku je 
bila zaprtih ali izgnanih polovica pruskih škofov, ena od štirih žup-
nij ni imela svojega duhovnika, polovica menihov in nun je zapu- 
stila Prusijo, zaprta je bila tretjina moških in ženskih samostanov, 
1 800 župnijskih duhovnikov je bilo aretiranih ali izgnanih, in na 
tisoče laikov je bilo zaprtih, ker so pomagali duhovnikom  (Vir: 
Wikipedija)
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S svežim zagonom se je Schuman podal v družbene 
dejavnosti  kot voditelj mladih v škofiji Metz je poma-
gal pri organizaciji nemškega katoliškega kongresa v 
Metzu leta 1913  

naslednje leto je znova izbruhnila vojna med Franci-
jo in nemčijo in v vrtinec vojne vihre hitro potegnila 
tudi druge narode  ker Schuman ni uspešno opravil 
zdravniškega izpita, mu ni bilo potrebno služiti v nem-
ški vojski, zato mu je bilo dodeljeno pisarniško delo  
Prosti čas je preživljal tako, da je pomagal beguncem in 
zapornikom in pri tem izkoristil vse zveze v svoji katoli-
ški človekoljubni mreži 

Po porazu nemčije leta 1918 je alzacija-lorena znova 
prišla pod francosko oblast  Schumanovi prijatelji so ga 
spodbudili, naj kandidira za poslanca Mozele v franco-
skem parlamentu  Čeravno si ni želel politične kariere, 
je to spoznal kot odlično priložnost, da si dejavno priza-
deva za pravično in strpno družbo, o kakršni govori 
okrožnica Rerum Novarum 

Schuman se je pri triintridesetih letih kot poslanec 
soočil z nalogo, da uskladi bismarckove zakone »izgu-
bljenih pokrajin« alzacije in lorene z zakonodajo fran-
coske prestolnice  Pariz je denimo predlagal obvezno 
sekularizacijo izobraževanja in uskladitev z narodno 
državno varnostjo 

Večina prebivalcev alzacije in lorene je verjela, da 
jim je bismarck zagotovil boljšo družbeno varnost, ki je 
niso želeli izgubiti  Schuman se je s tem strinjal  kljub 
kulturnemu boju so nemci katoličanom, protestantom 
in judom dovolili, da so imeli v alzaciji in loreni svoje 
šole  Schuman se je energično boril za njihovo demokra-
tično pravico, da sledijo svoji vesti ter sami izbirajo ve-
roizpoved in izobrazbo 
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