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D Y S K U S J E I P O L E M I K I 
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Warszawa 

Pius XII a początki integracji europejskiej 

Stolica Apostolska a powojenna Europa 
Dla narodów Europy obraz, jaki ukazał się po zakończeniu II wojny światowej, tej 

„najstraszniejszej i najbardziej skomplikowanej ze wszystkich wojen", jak określił ją  Pius XII, 
nosił wszelkie cechy wojennego dramatu1. Kilkadziesiąt,  czterdzieści, pięćdziesiąt  milionów 
zabitych, niepoliczalna liczba rannych, niewyobrażalna ruina miast, spalone wsie, nędza 
ekonomiczna całych narodów. Straty materialne splatały się ze stratami ducha, psychika 
Europy przeżywała nadal skrajnie trudne czasy. Był to dramat państw, całych narodów 
i pojedynczych ludzi. Na domiar złego los, którego tragizm różnie rozkładał się podczas wojny, 
także po jej zakończeniu, nie był sprawiedliwy. Koniec wojny oznaczał wyzwolenie spod 
totalitaryzmu dla jednej części Europy, dla drugiej zaś — popadnięcie w totalitaryzm. Być 
może, na szczęście, nie wszyscy zdawali sobie sprawę w Europie z całego tragizmu sytuacji. 

Wiedział o tym Kościół, a przede wszystkim, Stolica Apostolska, która w 1945 r. staje 
wobec straszliwych faktów:  Europa, po części twór chrześcijański, leży w ruinach po apoka-
liptycznej wojnie, wywołanej i stoczonej przez narody chrześcijańskie [lub zakotwiczone 
w tradycji chrześcijańskiej], oddana na łaskę dwóch mocarstw, z których jedno — Ameryka 
— jest mocarstwem zamorskim, protestanckim i nadto liberalnym, a drugie — Związek 
Radziecki — jest nie tylko reżimem ateistycznym, ale i totalitarnym. Oddanie pół Europy pod 
władze antyreligijnego komunizmu, o czym oba mocarstwa w Jałcie zdecydowały, wywołało 
najczarniejsze przeczucia za Spiżową  Bramą2.  W rezultacie bardziej de  facto  niż de  iure. Polska, 
Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Jugosławia stają  się strefą  wpływów radzieckich, 
choć formalnie  nie wchodzą,  jak państwa nadbałtyckie, w skład ZSRR. Skutki nie dają  długo 
na siebie czekać. We wszystkich krajach wprowadzone zostają  antykościelne reżimy, rządy 

1 H. Stehle, Tajna  dyplomacja  Watykanu,  Warszawa 1993, s. 176. 
2 Dokumenty USNA, RG59,121. 866A/9-446 (Departamentu Stanu USA ) zawierające  rozważania nad 
komunizmem, w rozmowie watykańskiego podsekretarza stanu D. Tardiniego i przedstawiciela prezy-
denta USA przy Stolicy Apostolskiej M. Taylora. 
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zrywają  stosunki dyplomatyczne ze Stolicą  Apostolską,  a w ich polityce i retoryce dominują 
agresywne akcenty antyzachodnie i antypapieskie. Łamane są  prawa człowieka i zagrożone 
wolności religijne. Na Wschodzie Europy rodzi się „Kościół milczenia"3. 

Również sytuacja na Zachodzie Europy nie napawała optymizmem. Ruiny materialne, 
gospodarcze, psychiczne, wewnętrzne rozdarcie to cechy większości niedawno jeszcze potęż-
nych państw. Francja, zwycięzca z I wojny światowej, upokorzona klęską  z 1940 r., rozbita 
wewnętrznie, z nieczystym sumieniem kolaboracji, mimo wielkości de Gaulle'a, przecież 
wojny tej nie wygrała. Do wielkiej czwórki dokooptowano ją  z łaski i poniekąd  na kredyt. 
Wielka Brytania osłabiona, z dodatkowym ciężarem słabnącego  imperium. Do tego nie-
wdzięczna, bo odsunęła od władzy męża opatrznościowego, Winstona Churchilla, 
będącego  filarem  koalicji antyhitlerowskiej. Ten jednak niebawem rozegra jeszcze jedną, 
niezwykle ważną  partię, da sygnał startu jedności europejskiej. I jeszcze dwa kraje: Niemcy 
i Włochy. Niemcy, kraj chrześcijański, naród europejskich gigantów myśli, wiersza i muzyki, 
doznały bezwarunkowej klęski, upodlenia i upadku. Wydaje się, że tysiąc  lat trwać będzie 
zmywanie hańby i wielu win, w tym Holokaustu, tysiącletniej  Rzeszy. I byłoby tak być może, 
gdyby Niemcy były izolowane, skazane na siebie i swój nacjonalizm. Ale tu ojcowie przyszłej 
Europy i papież Pius XII okazali się niezwykle przewidujący.  Niemców nie można było 
izolować, należało ich wmontować we wspólne dzieło budowy nowej Europy. I to się udało. 

Włochy, kolebka faszyzmu,  ale kraj pacyfistów.  Spóźniający  się z każdą  ważną  decyzją. 
Zbyt późno rozpoczął  tę wojnę, by uczestniczyć w początkowych  triumfach,  zbyt późno 
zmieniający  front,  by zostać przyjętym w gronie zwycięskiej koalicji. Porażki na wszystkich 
frontach:  wojskowym, politycznym, materialnym, duchowym. Ale są  i dobre strony. Niemcy 
byli tak przekonani o wrodzonej nieudolności organizacyjnej Włochów, że nie dostrzegali, iż 
trudności z wywózką  Żydów z Włoch to celowe partactwo4. W sumie Włochy wyszły z wojny 
pod każdym względem rozbite. Kręgosłup narodu, jeśli jeszcze był, to bardzo nadwątlony. 

Gdzie indziej, w innych krajach, nie było lepiej, ale one mniej ważyły na europejskiej 
scenie. Był jednak czynnik, który ważył wiele i niestety negatywnie dla procesów odbudowy 
Europy. Była to postawa kręgów opiniodawczych, a niekiedy elit intelektualnych na Zacho-
dzie, a także częściowo w Europie Środkowowschodniej. Część, i to całkiem pokaźna, była 
zafascynowana  komunizmem. Na Wschodzie kręgi opinio- i kulturotwórcze nie miały wyboru, 
bo jakikolwiek sprzeciw wobec systemu, zwłaszcza w okresie stalinizmu, spychał je w niebyt. 
Na Zachodzie zaś, mimo znanych faktów,  braku cenzury, nawet gdy Chruszczow ujawnił całą 
zbrodniczość stalinizmu, trwała nieprzymuszona fascynacja,  w której unurzane były duże 
grupy ludzi i świetne nazwiska europejskich intelektualistów. Do tego dochodziły jakieś 
przedziwne idee europejskiej neutralności, między Rosją  i Ameryką  koncepcje jakby „euro-
pejskiego trzeciego świata"5. Na szczęście, nie one jednak dominowały i nie one zdecydowały 
0 perspektywie europejskiej. Dość szybko nastąpiło  zjawisko odrodzenia, oparte na silnym 
nurcie chrześcijańskim, w trzech silnie dotkniętych wojną  krajach: we Włoszech, Francji 
1 w Niemczech. 

' Nie było to dla Stolicy Apostolskiej, a dla papieża Piusa XII w szczególności, niespodzianką,  bo z dwóch 
wielkich zagrożeń dla Europy, nazizmu i komunizmu, ten ostatni Watykan uważał za groźniejszy, a na 
pewno za groźniejszy dla Kościoła, ibidem. 
4 M. Aarons, J. Loftus,  Akcja ocalenia, Warszawa 1994, s. 30. 
5 J. Kłoczowski, Chrześcijaństwo  i podwaliny  Unii  Europejskiej,  „Więź" 1995, nr 5, s. 21-22. 
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Generalnie jednak, z perspektywy europejskiej, wydawało się, że świat 1945 r., to komu-
nistyczna, coraz bardziej agresywna Rosja, wahająca  się między zaangażowaniem a izolacjo-
nizmem, coraz bardziej globalne mocarstwo — Ameryka i właśnie w środku Europa, słaba, 
rozbita i na tyle przygaszona, że nie sposób było wyobrazić sobie, by kiedyś jeszcze mogła być 
„latarnią  cywilizacji ludzkiej". 

Tak mniej więcej widziała powojenną  Europę Stolica Apostolska i papież Pius XII6. 

Pius XII wobec idei integracji europejskiej 
Dla Piusa XII i jego otoczenia punktem odniesienia do oceny sytuacji europejskiej stał się 

nie tyle moment zakończenia II wojny światowej, ile rozwój wydarzeń i tendencji w Europie 
w ostatnich latach wojny. Jak wynika z dokumentów będących  w posiadaniu Narodowego 
Archiwum Stanów Zjednoczonych, innych archiwów krajów zachodnich, a także ze wspo-
mnień mężów stanu i polityków, Stolica Apostolska już od maja 1943 r. zaczęła uświadamiać 
sobie, że zwycięzcami w wojnie zostaną  USA i ZSRR7. Przewidywano również w Watykanie, 
że ze względu na amerykańskie zaangażowanie w walki na Dalekim Wschodzie i naturalne, 
geograficzne  oddalenie Amerykanów od Europy prawdziwym zwycięzcą  na kontynencie 
europejskim będzie Związek  Radziecki i że wynikiem tego będzie szybkie przeniknięcie 
ideologii komunistycznej do ogromnej części Europy kontynentalnej, co z kolei doprowadzi 
do zniszczenia tam europejskiej cywilizacji i chrześcijańskiej kutlury8. 

Rozwój sytuacji na frontach  wojny w następnych miesiącach,  ofensywa  wojsk alianckich 
i ich zwycięstwa, szczególnie zaś zajmowanie przez armię radziecką  coraz większej części 
Europy Wschodniej i Środkowej, z wyraźnymi zamiarami tworzenia tam bloku komunistycz-
nego, potwierdzała najgorsze przeczucia Watykanu. Przeczucia te stawały się koszmarem 
rzeczywistości, potwierdzanym wieloma informacjami,  napływającymi  również wewnętrznymi 
kanałami Kościoła. Mówiły one o zabójstwach ludności cywilnej i księży, plądrowaniu  prywat-
nych domów, kościołów, probostw, a nawet siedzib biskupich. Równie częste były informacje 
o konfiskatach  mienia, deportacjach, licznych aborcjach będących  konsekwencją  masowych 
gwałtów, dokonywanych przez wojska sowieckie9. Ich wydźwięku nie łagodziły zdarzające  się 
od czasu do czasu przypadki bardziej „cywilizacyjnego" zachowania się przedstawicieli Armii 
Czerwonej w rodzaju wizyty generała Korawnikowa u kardynała Sapiehy w styczniu 1945 r., 
podczas której Sapieha wyraził zdziwienie „że bolszewicy nie spalili wszystkich kościołów"10. 

6 Zob. Ch. De Monteclos-Alix, Le Saint-Siège  et l'Europe,  w zbiorze: Le Saint-Siège  dans  les relations 
internationales,  pod red. J.-B. D'Onorio, Paris 1989, s. 140-141; J.-M. Mayeur, Pio XIIe  l'Europe, 
„Relations Internationales" 1981, nr 28, s. 413-425; J. Kłoczowski, op. cit., s. 21-22; P. Poupard, Rola 
Stolicy  Apostolskiej  w budowaniu  Europy, „Więź" 1998, nr 10, s. 17-18; H. Stehle, op. cit., s. 187-214. 
7 W zbiorach tych znajdują  się m.in. memoranda i oficjalne  stanowiska Stolicy Apostolskiej składane 
rządom  zachodnim, protokoły z rozmów prowadzonych przez wysokich urzędników watykańskich [prze-
de wszystkim podsekretarzy św. Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła Tardiniego i Montinie-
go], z dyplomatami zachodnimi, w tym z przedstawicielem prezydenta USA M. Taylorem, a także proto-
koły przesłuchań wysokich urzędników Rzeszy Niemieckiej. Wzmianki na ten temat znajdują  się także 
w pamiętnikach polityków de Gaulle'a, de Gasperiego i innych. 
8 Dok. USNA, RG 59, 121, 866A/9-446, zawierający  rozmowy podsekretarza stanu Tardiniego z M. Ty-
lorem. Zob. także M. Aarons, J. Loftus,  op. cit., s. 31. 
9 Dane na ten temat zawiera dok. USNA, RG 59.740.00119, (Germany) Control-10-1545. 
10 Zob. wywiad z gen. Korawnikowem, „Zycie Literackie", nr 806, s. 8. 
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W  sytuacji rosnącego  zagrożenia dla Kościoła i ludności katolickiej na zajmowanych przez 
armię radziecką  terenach, fiaska  prób nawiązania  przez Watykan bezpośrednich kontaktów 
z Moskwą11,  a także rosnącej,  antypapieskiej propagandy ze strony ZSRR Pius XII zdecydo-
wał się na nasilenie gry dyplomatycznej, której niektóre kierunki były sygnalizowane już 
wcześniej, w latach 1942-1943. Wtedy to ukazała się na łamach „L'Osservatore Romano" 
seria publikacji poświęcona stosunkom międzynarodowym, zawierająca  stwierdzenia o posza-
nowaniu praw małych i średnich państw, a w specjalnej broszurze wydanej przez Watykan 
zawarto założenia porządku  międzynarodowego. Główny kierunek zawartych w nich myśli, 
potwierdzonych w wystąpieniach  radiowych papieża z okazji Bożego Narodzenia, w latach 
1941-1944 sprowadzał się do tezy, że porządek  międzynarodowy wymaga stworzenia silnej 
i skutecznej władzy międzynarodowej, wykraczającej  poza struktury narodowo-państwowe, 
uwzględniającej  jednocześnie aspiracje małych i średnich państw12. Autorytatywny z natury 
Pius XII mówił także o potrzebie demokracji w stosunkach międzynarodowych jako nakazowi 
czasów i sytuacji, w jakiej znalazł się świat, o prawie narodów do swobodnego zrzeszania się, 
bez rezygnacji państw ze swych podstawowych praw, ale na zasadzie dobra wspólnego. Było 
to odniesienie do pojawiającej  się już idei Narodów Zjednoczonych, wiązało  się także z coraz 
bardziej uświadamianą  w Watykanie prawdą,  że zwycięzcami w wojnie będą  dwa mocarstwa: 
USA i ZSRR. Dla Stolicy Apostolskiej było to równoznaczne z przeświadczeniem, że w Eu-
ropie ton sprawom nadawać będzie mocarstwo komunistyczne i ateistyczne13. 

Odpowiednio do tego kształtowała się postawa papieża Piusa XII oraz kierunki działania 
dyplomacji watykańskiej. Składający  30 czerwca 1944 r. wizytę papieżowi generał de Gaulle 
dowiedział się nie tylko o „zdarzeniach w Galicji, gdzie wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej, 
rozpoczęło się prześladowanie wiernych i kapłanów", ale przywódcy Wolnej Francji przedsta-
wiona została watykańska idea ratowania Europy chrześcijańskiej. „Chrześcijaństwo poddane 
jest dziś okrutnej próbie" — mówił Pius XII — „i tylko ścisła unia krajów europejskich 
inspirowanych katolicyzmem: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Portugalii może 
zażegnać to niebezpieczeństwo"14. O unii państw Europy kontynentalnej, a więc bez Brytyj-
czyków, ale — zgodnie z nastrojami wpływowej Kurii rzymskiej — z Hiszpanią  i Portugalią, 
mimo dyktatorskiej formy  ich rządów,  mówił papież również latem 194415. I tu, w tym sfor-
mułowaniu, papież był sobą.  Autorytarny Pius XII nie wyczuwał nastrojów panujących 
w społeczeństwach europejskich, kształtowanych przez ruch oporu, zdominowany w niektó-
rych krajach, jak Włochy czy Francja, przez lewicę, równie łatwo szermującą  hasłami niepod-
ległościowymi, co demokratycznymi. 

Koncepcja ta, choć politycznie niespójna i wieloma elementami nieprzystawalna [choćby 
wynikającymi  z rozwoju sytuacji wojennej w połowie 1944 r.], zachowywała jednak jeden 
czynnik nadrzędny — więzy religii chrześcijańskiej, te, które już kiedyś zbudowały Europę. 
Tak więc dla odbudowy Europy, a potem budowy jej jedności, wszystkie inne różnice 
należało, zdaniem Piusa XII, potraktować jako mniej ważne, jako co prawda przeszkody, 
ale wobec tak wielkiej idei, jaką  była budowa Europy, drugorzędne i do przezwyciężenia. 

11 H. Stehle, op. cit., s. 184-186 i 201-206. 
12 J. Kłoczowski, op. cit., s. 24-25, zob. także AAS 34. 
13 Actes et documents  du  Saint-Siège,  t. VII, s. 378-380. 
14 Pisze o tym gen. de Gaulle w swoich pamiętnikach: Memoires  de  guerre:  L'unité1942-1944,  Paris 1956, 
s. 233-234. 
15 J.-M. Mayeur, op. cit., s. 417. 
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Koncepcje te zmierzały do przeciwdziałania wpływom dwóch mocarstw pozaeuropejskich: 
USA i ZSRR16. Europa w tych koncepcjach ograniczała się do zachodniej części kontynentu, 
bo choć Pius XII nigdy nie uznał podziału kontynentu dokonanego w Jałcie, to jednak był 
realistą  i dobrze wiedział, że zajęcie Środkowej i Wschodniej Europy przez ZSSR oznaczało 
narzucenie tym terenom komunizmu i wojującego  ateizmu17. Mógł współczuć krajom i naro-
dom, które to spotkało, o czym mówił na posiedzeniu Świętego Kolegium 2 czerwca 1945 r.18, 
ale dla idei unifikacyjnych,  opartych na tradycjach chrześcijańskich Europy, uważał te obszary 
za czasowo stracone. Zresztą  dla Europy Środkowej też tworzono w Watykanie koncepcję, 
która sprowadzać się miała do utworzenia państwa buforowego,  wolnego od wpływów nie-
mieckich i rosyjskich, a także amerykańskich. Państwo to byłoby swoistą  restauracją  monar-
chii Habsburgów, gromadzącą  wokół siebie narody ościenne w formie  swoistej federacji 
katolickiej19. Nad koncepcjami tymi mieli pracować watykański podsekretarz stanu Giovanii 
Battista Montini i Alcide de Gasperi, włoski działacz chadecki, w czasie wojny zażywający 
faktycznego  azylu na terenie Citta del Vaticano i pracujący  jako bibliotekarz watykański20. 
Szybkie postępy na wojennych frontach,  a także penetracja wywiadów, skutecznie zdezaktu-
alizowały te plany21. 

Jednak nie sprawa realizacji tych koncepcji była najważniejsza. One miały tylko inspirować 
kierunki myślenia i współpracy narodów europejskich, realizacja zaś miała być wynikiem 
świadomych już działań w skali kontynentu. W rozważaniach na temat roli Piusa XII w okresie 
II wojny światowej i w powojennej Europie na ogół dominowało określenie go jako papieża 
antykomunistycznego i proniemieckiego. Z analizy faktów,  dokumentów, wystąpień  papieża, 
jawi się Pius XII jako przywódca duchowy głęboko zaangażowany w sprawy europejskie, 
kreślący  śmiałe, a nawet szokujące  — jak na tamte czasy — wizje. Propozycja włączenia 
w struktury współpracy europejskiej w 1944 r. Niemiec, obok Francji, mogła szokować, mogła 
być dodatkowym argumentem na rzecz filogermanizmu  papieża, ale z drugiej strony, czy 
byłoby do pomyślenia jakakolwiek wizja Europy pokojowej bez rozwiązania  problemu nie-
mieckiego i kwestii sąsiedztwa  Niemiec i Francji? Jak pokazuje historia, ojcowie integracji 
europejskiej, działacze chadeccy, czerpiąc  inspirację z tradycji chrześcijańskiej kontynentu, 
sprawę tę uczynili osnową  budowy zjednoczonej Europy. Stolica Apostolska idee te współ-
tworzyła, równocześnie była na nie bardzo podatna. 

Kiedy więc w 1946 r. Winston Churchill w dwóch znaczących  przemówieniach skreślił 
najpierw strach i nędzę Europy, ową  „kupę gruzu — kostnicę, wylęgarnię zarazy i nienawi-
ści"22, przeciętą  w pół żelazną  kurtyną,  a następnie wezwał do wspólnej akcji, do budowy, 
czegoś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy23, mógł liczyć w kręgach watykańskich na 
pozytywny odzew! Było to o tyle ważne, że propozycje Churchilla nie wywołały entuzjazmu 
ani w kołach rządowych  głównych państw Europy Zachodniej, w tym w rządzonej  przez 

16 Zob. dokumenty z przesłuchania A. Hartla, z 17 V 1946, USNA, RG 59. 
17 Ch. de Monteclos-Alix, op. cit., s. 141. 
18 Zob. J.-M. Mayeur, op. cit., s. 417. 
19 Dane na ten temat są  zawarte w dokumentach archiwów: amerykańskich — USNA, RG 226, Archiwa 
Biur Strategicznych (OSS), 60701, a także w dokumencie Foreign Office  — PRO FO 371 60803. 
20 Zob. M. Aarons, J. Loftus,  op. cit., s. 34-35. 
21 Dokumenty: USNA, RG 226; Archiwa OSS, 60701; PRO FO 371 47606. 
22 Jak sam określił Europę w 1945 r., kiedy odsunięty od władzy, miał więcej czasu na przemyślenia 
i refleksje:  zob. N. Davies, Europa, Kraków 1999, s. 1134-1135. 
23 M. Gilbert, Winston  Spencer  Churchill,  t. VIII, London 1976, s. 200. 
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laburzystów Wielkiej Brytanii, ani w Waszyngtonie, ani w liczącej  się światowej prasie24. Jedną 
z niewielu osobistości, która pogratulowała Churchillowi wystąpienia,  był twórca ruchu pan-
europejskiego, wielki animator idei europejskich jeszcze w okresie międzywojennym, hrabia 
Coudenhove-Calergi. Chłodno przyjmowany przez rządy  apel Churchilla nie rozległ się 
jednak w próżni. W Europie coraz aktywniej rozwijały się ruchy na rzecz współpracy i zjed-
noczenia europejskiego. Były to ruchy o różnych odcieniach politycznych i różnych progra-
mach integracyjnych, jedne widzące  przyszłą  Europę w związku  państw, inne w państwie 
związkowym.  Silny był wśród nich nurt chrześcijański, najpełniej znajdujący  wyraz we Francji, 
Włoszech i Niemczech. 

Francja miała długie i dobre tradycje pozytywnego myślenia o współpracy europejskiej. 
Inspiracje wychodziły z kręgów katolickich, a dwaj księża: Felicité de Lamennais i Augu-
ste-Joseph Gratry stali się jego prekursorami. Ojciec duchowy Roberta Schumana, Marc 
Sanguier, jeszcze przez II wojną  światową  propagował „nowy, międzynarodowy stan umysłu", 
program współpracy europejskiej. Jego idee znalazły oddźwięk w ruchu republikańsko-ludo-
wym o inspiracji chrześcijańskiej, przekształconym w partię polityczną.  Obok grupy przywód-
ców, jak Robert Schuman czy Georges Bidault, znalazła się tam cała plejada młodych i trochę 
starszych ludzi, którzy wyszli z Akcji Katolickiej25. Stają  się pierwszą  partią  Francji i odgrywają 
decydującą  rolę w okresie formowania  się idei europejskich. Związany  z nimi był Jean Mon-
net: handlowiec, bankier, dyplomata, twórca planów odbudowy Francji i po części Europy. 
Plan Schumana, niczego nie ujmując  temu zasłużonemu dla spraw Europy politykowi, to plan 
Monneta, włożony na barki człowieka, któremu koneksje europejskie i funkcje,  znacznie 
ułatwiły jego realizację26. 

Włochy są  krajem na którym zawsze aktualnemu papieżowi szczególnie zależy. Watykan 
jest enklawą  na terytorium Włoch, jego funkcjonowanie  jako miniaturowego organizmu 
państwowego zależy w praktyce od Włoch27, a papież jest zgodnie z prawem kanonicznym 
biskupem Rzymu i prymasem Włoch. Troska o Włochy Piusa XII nie wynikała jednak z tych 
instytucjonalnych powiązań,  również nie z tego, że on sam był Włochem (choć miało to 
oczywiście emocjonalne znaczenie), ale przede wszystkim z tego, że—jak to już wspomniałem 
— Włochy po wojnie były społeczeństwem rozbitym. Spadek po faszyzmie,  systemie włoskiej 
inwencji, ale nie tak totalitarnym, jak w Niemczech, upokorzenia zmiennych losów w czasie 
wojny, ni to zwycięzców, ni to pokonanych, ale jednak przegranych, rzeczywista nędza 
milionów ludzi i groźba przejęcia władzy przez komunistów. I tego obawiał się Pius XII 
najbardziej. Dał temu wyraz kilkakrotnie, angażując  się osobiście, a najbardziej dobitnym 
akcentem był Dekret Congregatio Sancti Officii  z 14 lipca 1949 r., zakazujący  katolikom 
„jakiejkolwiek współpracy z komunistami, a nawet ze współpracującymi  z nimi"28. W drama-
tycznych warunkach lat 1944-1945 zaczął  się we Włoszech rozwijać ruch o charakterze 
katolickim, mający  swe korzenie w FUCI (Federacji Włoskich Uniwersytetów Katolickich), 
występujący  pod nazwą  Akcji Katolickiej. Jego przywódcą  został Alcide de Gasperi, człowiek 
pogranicza — podobnie jak dwaj inni wielcy Europejczycy, Schuman i Adenauer — i mieszka-

24 „The Times" z 6 III 1947 nazwał ją  „oburzającą  propozycją". 
25 J. Kłoczowski, op. cit., s. 27. 
26 J. B. Duroselle, Historia  Narodów  Europy, Warszawa 1996, s. 394-395. 
27 Zob. J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy  status Watykanu,  Warszawa 1983, s. 182-184. 
28 Zob. szerzej K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna  polityczna i społeczna Papiestwa (1789-1968), 
Warszawa 1971, s. 122. 
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niec austriackiego wtedy Trydentu, w 1911 r. został posłem do parlamentu austriackiego. 
Związany  z partią  ludowo-chrześcijańską  księdza Sturzo, po I wojnie światowej, w 1921 r., 
zasiadł w parlamencie włoskim, a w kilka lat potem [w 1926 r.], już po powrocie faszystow-
skim, został aresztowany i to był koniec jego publicznej działalności w realiach faszystowskich 
Włoch. Epizod okupacyjny de Gaspariego, okres gdy był faktycznym  azylantem na terenie 
Watykanu, pracując  jako sekretarz Biblioteki Watykańskiej, okazał się niezwykle ważny dla 
dalszych torów tego niemłodego już wówczas człowieka. Bliska współpraca z Montinim, 
jednym ze współpracowników papieża, późniejszym duszpasterzem środowisk akademickich, 
najbardziej zaangażowanych w działalność chrześcijańskiej demokracji, czynił de Gaspariego 
naturalnym kandydatem na przywódcę chadecji. Wszyscy we Włoszech zgodnie twierdzili, że 
jest kandydatem Watykanu29. 

Nie było to jednak takie oczywiste. Niewątpliwie  lata pracy w Watykanie zbliżały i ułatwia-
ły przenikanie idei, zaufanie  rosło jednak opornie. Gdy de Gasperi został w grudniu 1945 r., 
premierem Włoch i pozostał nim kilkanaście lat, być może jedynymi sprawami, co do których 
ci dwaj wielcy ludzie: Pius XII i Alcide de Gasperi się zgadzali, była budowa jedności 
europejskiej. Wszystko inne między tymi ludźmi nie było takie proste, a niekiedy rodziło się 
w bólu30. 

Najtrudniej sprawy rozwijały się w Niemczech, i to z oczywistych względów. Odium wy-
wołanej wojny i zbrodni wojennych ciążył  na całym narodzie. Do tego Niemcy zostały podzie-
lone na strefy  okupacyjne i faktycznie  jako państwo i naród ubezwłasnowolnione. Jeśli ktoś 
zachował resztki autorytetu i autonomii to był to przede wszystkim Kościół katolicki i prote-
stancki, choć ten ostatni bardziej uległy totalitarnemu państwu, dłużej odczuwał negatywne 
tego skutki31. Siły wewnętrzne, a przede wszystkim administracja aliancka, koncentrowały się 
na zorganizowaniu życia i zapewnieniu Niemcom wyżywienia. Szybko miało się to jednak 
zmienić. Przyszłość Niemiec stawała się ważnym elementem rozgrywek politycznych między 
Wschodem i Zachodem, a podziały między strefami  miały się pogłębiać. Tylko dla stref 
zachodnich oznaczało to względną  swobodę kształtowania modelu demokracji i gospodarki 
wolnorynkowej. W części wschodniej model polityczny i gospodarczy przywieziony został 
wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. W strefach  amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej 
zgodnie z koncepcją  „demokratycznej przemiany", powstały trzy partie: socjaldemokratyczna 
SPD, chadecka CDU i liberalna FDP. Największe społeczne poparcie, przekładające  się także 
na wyniki wyborów, miała CDU, w której znaleźli się zarówno katolicy, jak i protestanci i ten 
swoisty chrześcijański pluralizm był ewenementem wobec przedwojennej katolickiej Partii 
Centrum, w której zgodnie z nazwą  partii byli tylko katolicy. Osoba Konrada Adenauera, 
dawnego przywódcy partii katolików i współzałożyciela CDU, a jednocześnie antyfaszysty, 
staje się ogniwem spajającym  chrześcijańskie tradycje Niemiec. Przywrócony przez Ameryka-
nów na stanowisko burmistrza Kolonii (sprawował je do 1934 r., do momentu usunięcia przez 
nazistów) i wybrany na przywódcę chadecji, w momencie powstania RFN staje się jako 
kanclerz federalny  mężem opatrznościowym Niemiec. Realizuje linię, której wierni — jako 

2' M. R. Gatti de Gasperi, De Gasperi, polityk  i człowiek,  Londyn 1968, s. 213. 
30 Ibidem, rozdz. XII: Wobec  Spiżowej  Bramy, s. 212-235. Zob. także A. Scurani, Alcide  de  Gasper — 
twórca nowych Włoch,  „Chrześcijanin w Świecie" 1987, nr 165, s. 22, S. Fontana, Il  destino  politico de 
cattolici,  Mondatori Editore, Milano 1995, s. 3-20; C. Falconi, IlPentagono  Vaticano,  Bari 1958, s. 26-28. 
31 Por. T. Filipiak, Polityczna  i społeczna doktryna  faszyzmu.  Główne założenia i interpretacje,  Warszawa 
1985, s. 166. 
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swoistemu testamentowi politycznemu — pozostaną  jego następcy: pojednania z Francją, 
Izraelem, a potem z Polską,  a w szerszym europejskim kontekście polityki stawiania tamy 
niemieckiemu nacjonalizmowi na rzecz zaangażowania Niemiec w budowę zjednoczonej 
Europy. Z czasem, w warunkach integracji europejskiej, gdy z karła politycznego Niemcy stają 
się najpierw olbrzymem gospodarczym, a potem i politycznym, stosunek do Niemców w Eu-
ropie zacznie się określać w kategoriach akceptacji dla „Niemiec europejskich" jako przeci-
wieństwo dawnych prób realizacji „niemieckiej Europy". I jest w tym niewątpliwa  zasługa 
chadeckiego polityka Konrada Adenauera, ale koncepcja ta współgra z ideą,  którą  papież 
Pius XII, w tym przypadku bardziej Europejczyk niż filogermanista,  wysunął  ku zgorszeniu 
niektórych kół jeszcze w 1944 r. Nie umniejsza to zasług innych wielkich Europejczyków, 
którzy przyszły kształt Europy, przyszłość Niemiec i poszczególnych państw narodowych, jak 
i całego kontynentu, widzieli w ich zespoleniu32. 

W naszych rozważaniach o powojennej Europie zatrzymaliśmy się dlatego dłużej nad 
sytuacją  we Francji, Niemczech i Włoszech, gdyż właśnie obszary tych trzech krajów stały się 
najżyźniejszym podłożem ruchów chrześcijańsko-demokratycznych i z tych kręgów, wspiera-
nych przez silne elity intelektualne, płynęły idee jedności europejskiej. Postęp w tych krajach, 
uwarunkowany zarówno okolicznościami wewnętrznymi33, jak i zewnętrznymi — przede 
wszystkim nie zabliźnionymi jeszcze ranami wojny — warunkował rozprzestrzenianie się idei 
europejskich na inne kraje. Taki rozwój sytuacji w tych krajach był bliski ideom, które 
zarysował Pius XII. Uznawał on, że w nowej sytuacji powojennego świata dążenia  wolnych 
chrześcijańskich krajów do jednoczenia wysiłków na rzecz budowy zjednoczonej Europy są 
działaniami priorytetowymi, godnymi zdecydowanego wsparcia34. Wyrażał przy tym Pius XII 
pragnienie, aby Europę odbudować w oparciu „o związek  między religią  a cywilizacją",  co 
było cechą  jedności europejskiej w przeszłości35. Oczywiście ruchy proeuropejskie, czy pan-
europejskie, rozwijały się także w innych krajach, w tym w Belgii, Holandii i Luksemburgu, 
ale nie miały one już takiego, promieniującego  na Europę, znaczenia. 

Zwraca w tym kontekście próba jakby izolowania Wielkiej Brytanii. Pius XII wielokrotnie 
i w różnych okresach powtarzał, że mówiąc  o jedności europejskiej, ma na myśli „unię państw 
Europy kontynentalnej o tradycjach katolickich"36 lub „unię między narodami kontynentu"37. 
Oczywiście, jako dyplomata Pius XII nigdy wyraźnie nie powiedział, że we wspólnej Europie 
nie widzi Brytyjczyków, ale gdy po Kongresie Europejskim w Hadze przyjmował delegację 
federalistów  europejskich i wezwał „wielkie narody kontynentu" do budowy unii politycznej 
i gospodarczej, intencje były jasne38. Przypomnę, że już w czerwcu 1944 r., gdy przyjmował 
de Gaulle'a, w jego propozycjach związku  państw europejskich nie wymienił Anglii. Czy 
powiedział coś jeszcze, co wpłynęło na późniejsze stanowisko przywódcy Wolnej Francji, gdy 
ten jako premier tego kraju zgłosił veto wobec akcesu Wielkiej Brytanii do EWG? Na pewno 

32 K. Lehmann, Nowa  Europa —fikcje  i wizje, „Przegląd  Powszechny" 1997, nr 1 (specjalny), s. 52-53. 
33 Francja i Włochy miały silne partie komunistyczne, faktycznie  finansowanie  i kierowane z zewnątrz, 
które przez pierwsze lata powojenne uczestniczyły w rządach  tych krajów. Nie mogły one być w tych 
warunkach entuzjastami jedności europejskiej, zamykającej  się w ramach Europy Zachodniej. 
34 Dok. PRO FO 371 60803 — Foreign Office,  zawiera ocenę polityki Watykanu przez Moskwę, 
w kontekście idei unifikacyjnych.  Zob. także J. Kłoczowski, op. cit., s. 28. 
35 Documentation Catholique (DC) z 5 XII 1948 r., s. 1537-1540. 
36 Zob. na ten temat: P. Scoppola, La proposta politica di  De Gasperi, Il Mulino, Bologna 1977. 
37 DC z 10 I 1954 r., s. 8-9. 
38 DC z 5 XII 1948 r., s. 1537-1540. 
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de Gaulle miał swoje powody mówiąc  „nie" Brytyjczykom, ale podobieństwo w postawach 
obu wielkich postaci tamtych czasów, jest uderzające.  Ze strzępów informacji,  półsłówek, 
intencji, a także relacji osób trzecich możemy się domyślić, dlaczego. Po części kluczem do 
znalezienia odpowiedzi jest stosunek Piusa XII do Ameryki — „mocarstwa zamorskiego, 
liberalnego i protestanckiego", które po zwycięskiej wojnie miałoby coraz więcej do powie-
dzenia w Europie. A wizja Europy zniszczonej wojną  przez totalitaryzm faszystowski,  pozo-
stającej  w połowie w szponach jeszcze groźniejszego totalitaryzmu komunistycznego, prze-
chodząca  — w swej drugiej połowie — pod wpływy liberalizmu anglosaskiego, do tego 
protestanckiego, nie wydawała się Piusowi XII pociągająca.  Liberalizm niczym nie okiełznany 
nosił w zarodku zalążki  totalitaryzmu39, dlatego Pius XII sprzeciwił się — on, nieprzejednany 
przeciwnik komunizmu — takim formom  walki z komunizmem, które by afirmowały  totalną 
wolność40. Wielką  Brytanię traktował papież jak przedłużone ramię Ameryki w Europie. 
Zapewne w głębi duszy pochwalał to, co Amerykanie i Brytyjczycy zrobili, jeżeli chodzi 
0 bezpieczeństwo międzynarodowe, tworząc  Pakt Północnoatlantycki41, ale jednocześnie 
uważał, że sprawę unii europejskiej powinno się pozostawić Europejczykom z kontynentu. 
Tylko to pozwoliłoby zachować tożsamość europejską. 

Takie podejście tłumaczy też stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec apelu Churchilla. 
Formalnie rzecz biorąc,  stanowiska watykańskiego nie było (zresztą  apel Churchilla był 
głosem osoby prywatnej), nieoficjalnie  zaś Stolica Apostolska wsparła działania na rzecz 
jedności europejskiej, które apel ten uruchomił42. 

Wyrazem tego było wysłanie na Kongres Europejski do Hagi, w maju 1948 r., swego osobistego 
przedstawiciela w osobie internuncjusza apostolskiego monsignora Giobbe z zaleceniem wyraże-
nia nie tylko zainteresowania Stolicy Apostolskiej powodzeniem ruchów europejskich, ale prze-
kazania słów osobistej zachęty papieża do budowy jedności europejskiej. Kongres haski, mimo 
iż nie uczestniczyli w nim przedstawiciele krajów Europy Wschodniej („żelazna kurtyna" 
stawała się rzeczywistością),  był wielkim sukcesem sił proeuropejskich. Nigdy przedtem 
1 nigdy potem nie odbyła się tak potężna manifestacja  ludzi owładniętych wspólną  ideą  budowy 
zjednoczonej Europy. Szeroki krąg  wpływowych osobistości: ministrów, parlamentarzystów, 
byłych wysokich funkcjonariuszy  państwowych, przywódców związkowych,  pisarzy, uczonych, 
dziennikarzy opowiedział się za budową  ściślejszych związków  europejskich. Propozycje były 
różne, od Stanów Zjednoczonych Europy, poprzez unię, aż do luźnej federacji  europejskiej. 
W tych sprawach trudno było wyczerpać inwencję, a temat jest ciągle  aktualny, nawet dziś, 
w 50 lat po rozpoczęciu procesu integracji europejskiej. Niektóre kierunki działań zdołano 
w Hadze uzgodnić. Były nimi współpraca polityczna, wolna gospodarka, kultura. Wydarzenia 
w Pradze w lutym 1948 r. i przejęcie władzy przez komunistów nasuwały potrzebę jeszcze inne 
współpracy — obronnej. W wielu wystąpieniach  uczestników Kongresu pojawiały się odnie-
sienia do chrześcijańskiej wizji jedności europejskiej. Mówiono o „wspólnym dziedzictwie 
cywilizacji chrześcijańskiej", które jest czynnikiem spajającym  Europę. 

" Zob. J.-M. Mayeur, op. cit., s. 421-422. 
40 Tezy zawarte w wystąpieniu  bożonarodzeniowym 1955 r., DC z 8 I 1956 r., s. 12. 
41 W 1947 r. w wystąpieniu  bożonarodzeniowym jeszcze powstrzymywał się od wyrażenia poparcia dla 
„jednego lub drugiego bloku państw", ale w rok później już zachęcał do utworzenia Paktu Północnoatlan-
tyckiego. J.-M. Mayer, op. cit., s. 418. 
42 Wykład abp. A. Casarolliego, wygłoszony dla ISPI w Mediolanie 2011972 r., DC z7V 1972 r., nr 1608, 
s. 420. 
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Kongres haski przyspieszył proces budowy Europy. Oddziaływał w dwóch kierunkach: 
mobilizował rządy  państw do konkretnego działania na rzecz jedności europejskiej oraz 
zapoczątkował  ponadnarodowy sposób myślenia. W lipcu 1948 r. na konferencji  pięciu państw 
(Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Luksemburga) w Hadze francuski  premier G. Bi-
dault oświadczył: „nadeszła chwila — być może jedyna w historii, gdy możliwe jest utworzenie 
Europy. Rządy  muszą  zatem poprzeć ten ruch i spełnić jego dążenia"43.  Wtóruje mu głos 
papieża, który 11 listopada 1948 r., przyjmując  delegację Europejskiej Unii Federalistów, 
oświadcza: „Nie ma czasu do stracenia. I jeśli zależy nam na tym, by ta jedność osiągnęła  swój 
cel, jeśli chcemy, by służyła ona skutecznie sprawie wolności i zgody w Europie, sprawie 
pokoju gospodarczego i polityce międzynarodowej, jest czas najwyższy, by się dokonała. 
Niektórzy nawet zadają  sobie pytanie, czy nie jest za późno"44. 

Wreszcie przychodzi czas na działanie. W sierpniu 1949 r. rozpoczyna działalność Rada 
Europy. Ograniczona zastrzeżeniami Brytyjczyków, nie miała żadnej władzy wykonawczej, ale 
minimalistyczny cel, jakim było propagowanie idei jedności Europy, i jaki mogła spełniać. 

Stolica Apostolska, nie chcąc  angażować Kościoła w problemy natury doczesnej, akcesu 
do Rady Europy nie zgłosiła. Po kilkunastu latach, w 1962 r., już w warunkach „aggiornamen-
to" Kościoła, Stolica Apostolska przystąpiła  do Rady ds. Współpracy Kulturalnej przy Radzie 
Europy45. 

Na przełomie lat 1949-1951 wysuniętych zostało szereg inicjatywy europejskich, zawiera-
jących  propozycje zarówno współpracy politycznej, jak i gospodarczej. Są  one koordynowane 
w ramach grupy państw najbardziej zainteresowanych ściślejszą  współpracą.  Dochodzi do 
podpisania umów międzynarodowych i utworzenia pierwszych instytucji europejskich. Roz-
poczyna się era integracji europejskiej. 

Stolica Apostolska a początki integracji europejskiej 
Stolica Apostolska obserwowała początki  integracji europejskiej z uwagą  i nadzieją. 

Z uwagą  — ponieważ papież Pius XII był bezpośrednio zaangażowany w wypracowywanie 
idei budowy Europy, a równocześnie z nadzieją,  gdyż tylko zespolenie wysiłków gwarantowało 
odbudowę siły i znaczenia starego kontynentu w obliczu zagrożenia, jakim była ekspansja 
mocarstwa ateistycznego — Związku  Radzieckiego, a po części także wyzwanie amerykańskie, 
grożące  przede wszystkim zatraceniem tożsamości duchowej i niezależności materialnej Eu-
ropy. Jednocześnie Stolica Apostolska nie rezygnowała z dyskretnego, ale stanowczego for-
sowania własnych koncepcji integracji europejskiej, co wynikało zarówno z mocnej osobowo-
ści Piusa XII, jak i powiązań  Kościoła z ruchami chadeckimi, które dominowały w propago-
waniu idei o integracji. 

Pod koniec 1949 r., w okresie natężenia międzynarodowych spotkań i rozmów dyploma-
tycznych, mających  na celu konkretyzację współpracy europejskiej, powołany został w Luk-
semburgu, z siedzibą  w Strasburgu, Katolicki Sekretariat do Spraw Europejskich. Nie była to 
bezpośrednia inicjatywa Stolicy Apostolskiej, ale zestaw osób, bliskich kręgom watykańskim, 
świadczy, że nie odbyło się to bez „błogosławieństwa" Kurii Rzymskiej. Celem Sekretariatu 
miało być zapewnienie niezbędnej informacji  i dokumentacji organizacjom i osobistościom 
z kręgów katolickich, zainteresowanym problemami europejskimi. Chodziło o to, by osobi-

43 J. B. Duroselle, op. cit., s. 384. 
44 DC z 5 XII 1948 r., nr 1031, s. 1538. 
45 Zob. A. Casarolli, op. cit., s. 420. 
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stości te, uczestnicząc  w ważnych dla Europy gremiach, w każdym momencie dysponowały 
odpowiednim dossier,  zawierającym  chrześcijański punkt widzenia46. 

18 kwietnia 1951 r., z inicjatywy francuskiego  ministra spraw zagranicznych R. Schumana, 
doszło do podpisania układu o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali [EWWiS], a w roku 
następnym, po ratyfikacji  przez sześciu sygnatariuszy, wszedł on w życie47. Powołana została 
w ten sposób organizacja o celach gospodarczych, ale także politycznych. Celem gospodar-
czym było zorganizowanie wspólnego rynku dla węgla i stali, a celem politycznym stworzenie 
warunków współpracy, w ramach Wspólnoty, dla Francuzów i Niemców, a tym samym usu-
nięcie podstaw dziedzicznej wrogości obu tych narodów. EWWiS miała był eksperymentem, 
kładzącym  podwaliny szerszej europejskiej federacji.  Organizacja otrzymała również pewne 
kompetencje ponadnarodowe z założeniem możliwości ich rozszerzania. 

Kolejnym krokiem na drodze do integracji europejskiej miało być powołanie Europejskiej 
Wspólnoty Obronnej [EWO]. Układ w tej sprawie państwa członkowskie EWWiS podpisały 
25 maja 1952 r. Projekt miał być postępem w procesie tworzenia struktur ponadnarodowych, 
dotykał przy tym najczulszych strun dumy narodowej i suwerenności każdego państwa, mia-
nowicie armii. Przewidywał zbudowanie wspólnej europejskiej armii pod kierownictwem 
europejskiego ministra obrony. Uzupełnieniem tego projektu była zrodzona w euforii  powo-
dzenia pierwszych struktur inicjatywa powołania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do 
spraw koordynacji ważnymi sektorami gospodarki [węgla i stali] dojść miały sprawy obronne 
i koordynacja polityki zagranicznej. Prowadzone w latach 1952-1954 żmudne konsultacje 
i negocjacje ministrów spraw zagranicznych państw EWWiS nie przyniosły pomyślnych rezul-
tatów. W marcu 1954 r. EWO została definitywnie  pogrążona  przez odmowę ratyfikacji  przez 
francuskie  Zgromadzenie Narodowe. 

Powołanie pierwszych instytucji europejskich, polityczne i dyplomatyczne zabiegi o pogłę-
bienie integracji, zarówno co do jej zakresu, kierunków, jak i form  oraz charakteru, spotkały 
się z żywym oddźwiękiem za Spiżową  Bramą.  Wyraził to otwarcie Pius XII na spotkaniu 
z pielgrzymami Pax Christi,  13 grudnia 1952 r.: „Jeśli dziś osobistości polityczne, świadome 
swojej odpowiedzialności, jeśli mężowie stanu pracują  na rzecz jedności Europy, na rzecz 
pokoju w Europie i na świecie, Kościół naprawdę nie pozostaje obojętny na ich wysiłki. 
Wspiera ich całą  swoją  siłą,  poświęceniami i modlitwami..."48 

Utworzenie EWWiS zostało przyjęte przez Stolicę Apostolską  jako konieczność ekono-
miczna, nakazująca  nowoczesnym państwom zrzeszać się, aby skuteczniej rozwijać działalność 
naukową,  przemysłową  i handlową.  Jednocześnie fakt  ten widziano w Watykanie jako element 
szerszego procesu rzeczywistego jednoczenia się kontynentu. „Materialne i moralne ruiny 
spowodowanie ostatnim konfliktem  światowym — mówił na spotkaniu z członkami Zgroma-
dzenia Parlamentarnego EWWiS papież Pacelli — ukazały bezsensowność polityki wąsko 
pojętego nacjonalizmu: Europa umęczona i skarlała czuje potrzebę jednoczenia się i położe-
nia kresu odwiecznym rywalizacjom"49. 

Dla Piusa XII było oczywiste, że wchodząc  na drogę integracji, państwa powinny delego-
wać część swej suwerenności na organizm ponadnarodowy, który —jak wierzył — „jest drogą 
zbawienną,  która zaprowadzi zarówno państwa członkowskie, jak i Europę, do nowego życia 

46 DC z 1951 r., nr 1086, s. 53-54. 
47 Członkami EWWiS zostały: Francja, Niemcy, Włochy oraz kraje Beneluksu. 
48 DC z 13 IX 1952 r.,s. 1411. 
4' „LOsservatore Romano" z 4-5 XI 1957 r. 
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we wszystkich aspektach, do wzbogacenia nie tylko gospodarczego i kulturalnego, ale także 
duchowego i religijnego"50. 

Stolica Apostolska reagowała żywo na nowe fakty  znaczące  proces integracji, a w wypo-
wiedziach papieża i dostojników watykańskich refleksem  odbijała się polityka „szóstki" kra-
jów [członków EWWiS] nadających  ton sprawom europejskim, dążącym  do wzbogacenia 
integracji o nowe formy  i kierunki51. Autorytatywny i powściągliwy  z natury Pacelli w spra-
wach europejskich, które były po części jego pasją,  reagował bardziej spontanicznie. Aprobata 
dla głównych kierunków i postępu integracji mieszała się z goryczą  lub rozżaleniem, gdy 
sprawy szły zbyt wolno lub gdy były zbyt odległe od osobistych wizji papieża. Wizja Europy 
Piusa XII pokrywała się w dużym stopniu z granicami rozpowszechnienia chrześcijaństwa i był 
to obszar od Bałtyku do Morza Śródziemnego, od Atlantyku do równin Polski. Nigdy nie 
pogodził się z myślą,  że mogłaby obejmować tylko Europę Zachodnią,  choć, jako realista, 
uznawał fakty  wynikające  z podziału Europy52. Rozumiał, że cele ekonomiczne i polityczne 
są  ważne, ale szybko je uzupełniał o wartości duchowe, o czym świadczy wystąpienie  dla 
nauczycieli i studentów Kolegium Europejskiego w Brugii 5 kwietnia 1953: „poza celami 
ekonomicznymi i politycznymi, zjednoczona Europa powinna postawić sobie zadanie obrony 
wartości duchowych, co byłoby podstawą  i podporą  jej istnienia"53. Dodawał jednak, że sama 
perspektywa korzyści nie zagwarantuje, nie stworzy woli do poświęceń, niezbędnych do 
powodzenia procesów jednościowych. Po pewnym czasie okażą  się one złudne i przemijające. 
Potrzeba czegoś więcej: „w stosunkach międzyludzkich wartości duchowych, w stosunkach 
międzynarodowych prawdziwej przyjaźni"54. 

Po wydarzeniach w Czechosłowacji w 1948 r. Pius XII zaczął  wypowiadać się na temat 
„prawa do uzasadnionej obrony" i konieczności jednoczenia się Europy Zachodniej, by 
tak jak wschodnia część kontynentu nie wpadła pod wpływy ekspansjonistycznego mocar-
stwa komunistycznego. Nie oznaczało to — podkreślmy jeszcze raz — uznania podziału 
Europy i identyfikacji  z Europą  Zachodnią55.  Gdy w 1949 r. powstało NATO, co oznaczało, 
że polityka podziałów na bloki militarne wchodzi w fazę  instytucjonalizacji, Pius XII 
odrzucił możliwość, aby Kościół podążał  drogą  krucjaty, w imię wolnego świata. „Dla 
Kościoła, Wschód i Zachód nie przedstawiają  przeciwstawnych wartości, ale są  uczestni-
kami wspólnego dziedzictwa"56. Mogło to być szokujące  przede wszystkim dla Stanów 
Zjednoczonych, ale w rzeczywistości to właśnie skrajnie liberalna Ameryka, wywierają-
cacoraz większy wpływ na Europę Zachodnią,  tak negatywnie usposabiała papieża. 
A Pius XII był gorliwym zwolennikiem niezależności kontynentu. Dlatego z nieskrywaną 
nadzieją  przyjęto w Watykanie podpisanie układu o EWO. Wyrazem tego jest artykuł, który 
ukazał się w grudniu 1953 r. w „Civiltà Cattolica", piśmie zbliżonym do oficjalnych  kręgów 

50 Ibidem. 
51 Poza głównym nurtem integracji pozostała Wielka Brytania, po części z powodu własnej samoizolacji, 
prezentacji pomysłów odbiegających  od głównego kierunku, a także z powodu otwartej niechęci Francu-
zów. Negatywnie odbijały się tu także specjalne stosunki Brytyjczyków z Amerykanami. 
52 Wyraził to w homilii 18 września 1947 r. w Rzymie, w bazylice Św. Pawła za Murami. Zob. J.-M. Mayer, 
op. cit., s. 414. 
53 DC z 5 IV 1953 r., s. 393-398. 
54 Ibidem, s. 395. 
55 Zawarł to w liście do bp. Augsburga z okazji tysiącletniej  rocznicy bitwy pod Lechfeld,  DC 
z 18 IX 1955 r.,s. 1153-1156. 
56 DC z 13 I 1952 r. 
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watykańskich57. Artykuł napisany piórem A. Messineo, komentatora politycznego gazety, 
mimo zachowania formy  sprawozdawczej, referującej  zasady działania EWO, wyraża jedno-
cześnie nadzieję, że dzięki wspólnocie obronnej Europa przezwycięży nacjonalizm na rzecz 
ponadnarodowości. 

Upadek EWO wywołał rozgoryczenie za Spiżową  Bramą.  Echo tego przebrzmiewało 
niezwykle silnie w przesłaniu bożonarodzeniowym 1954 r.: „wydawało się, że Europa znajdzie 
w sobie siły swego zjednoczenia. Ale ostatnie wydarzenia [tj. odmowa ratyfikacji  EWO] nie 
mają  jako podstawy ideału rozszerzenia jedności europejskiej. Wiele świadczy, że wielka 
polityka orientuje się znowu w kierunku państwa nacjonalistycznego58. Z otwartą  krytyką 
francuskiej  decyzji wystąpił  na łamach „Civiltà Cattolica" w artykule Dryfująca  Europa cyto-
wany wyżej A. Messineo59. Nie mogło to wzbudzić echa we Francji, zwłaszcza w kręgach 
lewicowych, oskarżających  Watykan o bezpośrednią  ingerencję w proces integracji europej-
skiej. Wobec aktywnego zaangażowania Piusa XII i dyplomacji watykańskiej w sprawy euro-
pejskie komuniści, socjaliści, a także związki  zawodowe krajów uczestniczących  w integracji, 
zaczęły mówić o „Europie watykańskiej" lub „Europie klerykalnej"60. Zdaniem niektórych 
obserwatorów, właśnie mit „Europy watykańskiej", swego rodzaju nowego Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego, bardziej przyczynił się do upadku EWO niż inne powody61. 

Upadek Europejskiej Wspólnoty Obronnej oznaczał także niepowodzenie prób stworze-
nia wspólnoty politycznej ze wspólną  polityką  zagraniczną.  Był to kierunek, który Pius XII 
uznawał za niezwykle ważny, choć zdawał sobie sprawę, że musi on nastąpić  na wyższym etapie 
rozwoju współpracy europejskiej62. Po tych dramatycznych dla zwolenników szybkiej i pogłę-
bionej integracji faktach  wróciła ona do swojej podstawowej linii — integracji sektorowej. 
23 marca 1957 r. podpisane zostały Traktaty rzymskie, powołujące  do życia Europejską  Wspólnotę 
Gospodarczą  [EWG] i Europejską  Wspólnotę Energii Atomowej [Euratom]. Samo to wydarzenie 
i fakt,  iż nastąpiło  ono w Rzymie, zostało powitane i uznane przez Stolicę Apostolską  za najważ-
niejsze i za najbardziej znaczące  w nowożytnej historii Wiecznego Miasta63. Papież określił je 
jako „postęp w realizacji idei europejskiej", ale właściwym celem powinno być ustanowienie 
„politycznej władzy europejskiej", posiadającej  „rzeczywiste uprawnienia", odpowiednie do 
powierzonej jej odpowiedzialności64. Zwracając  się do uczestników odbywającego  się w Rzy-
mie w czerwcu 1957 r. Kongresu Europy, któremu przewodniczył Robert Schuman, Pius XII 
wezwał ich do „poszukiwań środków wzmocnienia władzy wykonawczej w istniejących  wspól-
notach, aby w końcu rozważyć powołanie zunifikowanego  organizmu politycznego"65. W kilka 
miesięcy potem, jakby zapominając,  że fiasko  EWO podsunęło mu gorzkie słowa o niedojrza-

57 „Civiltà Cattolica" z 5 XII 1953 r., opublikowany także w DC z 1953 r., nr 1180, s. 1057-1066. 
58 DC z 23 I 1955 r., s. 73. Rozgoryczenia nie złagodziło utworzenie w 1954 r. Unii Zachodnioeuropej-
skiej [UZE]. Działającą  w ramach NATO UZE, z Wielką  Brytanią  jako członkiem, Watykan traktował 
jako strukturę podporządkowaną  Waszyngtonowi. 
59 „Civiltà Cattolica" z 20 X 1954 r.; A. Messineo, L'Europa  alla  deriva? 
60 Zob. J.-M. Mayeur, op. cit., s. 423-424. 
61 Zob. J. Mallet, Quelle  Europe? Recherches et debats,  w: „Cahiers du Centre catholique des intelleectuels 
français",  luty 1958, s. 151. 
62 Zob. wystąpienie  na spotkaniu z uczestnikami Kongresu Europy, 13 VI 1957 r., „LOsservatore 
Romano" z 14 XI 1957 r. 
63 Tak to określiło „LOsservatore Romano" z 27 III 1957 r. 
64 Zob. tekst wystąpienia  papieskiego na spotkaniu z uczestnikami Kongresu Europy, „LOsservatore 
Romano" z 14 VI 1957 r. 
65 Ibidem, s. 424. 
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łości Europy, ponownie wyraził przekonanie, że droga scedowania części suwerenności na 
organizm ponadnarodowy jest dla krajów Europy drogą  słuszną66. 

Okres, jaki minął  od podpisania Traktatów rzymskich do chwili śmierci Piusa XII, to 
kilkanaście miesięcy, a jeśli weźmie się pod uwagę, że traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958 r., 
to zaledwie dziewięć miesięcy. Nie było więc dane papieżowi Pacelliemu znać praktyki 
funkcjonowania  EWG, ale zarówno wiedzą,  jak i przekonaniem wyczuwał, że droga, jaką 
odtąd  będzie posuwać się Europa, to „droga zbawienna". Nie szczędził więc rad i uwag twórcom 
i uczestnikom tej europejskiej eskapady. Mówił o ponadnarodowości struktur, ale nadmieniał, 
że tożsamość narodowa i kulturowa członków musi być zachowana. Odrzucał rozwiązania 
narzucane z góry, abstrakcyjne na rzecz rozwiązań  płynących  z „samej Europy". Uważał, że 
propozycje techniczne, mechanizmy, prawa i obowiązki  powinny być precyzyjnie określone. 

Mówił też wyraźnie o rządzie  europejskim, mającym  kompetencje w zakresie obrony 
i polityki zagranicznej. Jednocześnie chciał Europy opartej na społeczeństwie obywatelskim, 
gdzie osoba ludzka znajduje normalne warunki rozwoju i społecznego spełnienia. Dopiero 
poza tą  granicą  małych organizmów społecznych zaczynała się przestrzeń władzy państwowej, 
a dalej europejskiej67. Był więc zwolennikiem zasady subsydiarności, która od encykliki Piusa 
XI Quadragesimo  anno stała się częścią  społecznej doktryny kościelnej. 

* * * 

Na ocenach pontyfikatu  Piusa XII cieniem kładł się okres wojny. Dziś, gdy wiele archiwów 
jest otwartych — choć nie wszystkie — wiemy, że na ocenę tę wpływały także machinacje 
propagandy obu systemów totalitarnych, w czym zresztą  większe „zasługi" mieli komuniści, 
potrafiący  zawrócić w głowach niezależnym rzekomo wolnomyślicielom zachodnim. Swoje 
zrobiła w czasie wojny gra wywiadów. Nie należy nie doceniać kryzysu i bezsiły Kościoła, czy 
też Kościołów, które, podobnie jak narody europejskie, stanęły w wyniku wojny wobec 
straszliwych faktów:  bezprecedensowej ruiny materialnej i duchowej. Prowadziło to także do 
kryzysu wiary. 

Wszystko to miało wpływ na poczynania Kościoła i Stolicy Apostolskiej. Zaangażowanie 
Stolicy Apostolskiej i Piusa XII w sprawy europejskie interpretowano jako próby budowania 
„Europy watykańskiej", a fakt,  iż dominującą  rolę w ruchach europejskich odgrywali chadecy, 
umacniać miał wiarygodność oskarżeń. Padały one zresztą  z ust najwyższych dostojników. 
Prezydent Francji Vincent Auriol notował w swoim dzienniku: „Kościół zawarł potrójny 
sojusz, z Adenauerem, de Gasperim, Schumanem; trzy tonsury pod jedną  kalotą"68.  Do tego 
dochodziły oskarżenia, których źródła tkwiły w niedawno zakończonej wojnie, posądzające 
papieża o chęć budowy Europy nie tylko watykańskiej, ale i niemieckiej. W wersji uwzględnia-
jącej  antykomunizm papieża były one modyfikowane  przez stwierdzenia, że Pius XII chciał 
Europy zdominowanej przez antykomunizm, w której Niemcy grałyby rolę uprzywilejowaną. 

Ale Pius XII był przygotowany i odporny na pomówienia płynące  z różnych stron. W żad-
nym przypadku nie hamowały one jego aktywności na rzecz odbudowy roli i znaczenia Europy. 
Uważał, że tylko silna duchowo i materialnie Europa, świadoma swojej tożsamości i chrześci-

66 DC z 4 XI1957 r., nr 1265, s. 1497-1500. 
67 Zob. J. Kłoczowski, op. cit., s. 30-31. 
68 Cyt. za J.-M. Mayeur, op. cit., s. 4-3. W czasie gdy jedni Francuzi krytykowali papieża za nadmierne 
zaangażowanie w sprawy europejskie, inni podkreślali jego zasługi. Zob. wystąpienie  R. Schumana 
w Augsburgu, w lipcu 1955 r., L'Europe,  risque raisonnable,  DC z 1955 r., nr 1208. 
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jańskich korzeni, może być sobą  i nie ulec zdominowaniu. Ze Wschodu przez wojujący 
komunistyczny ateizm, z Zachodu przez bezideowy liberalizm, oba zaprawione, różnym co 
prawda, materializmem. 

Inspiracje ideowe czerpał z historii Europy, z działalności twórców ducha, prawa i kultury 
kontynentu, wśród których wyróżniał św. Benedykta (ogłosił go duchowym Ojcem Europy), 
Vittorię, Suareza, d'Azegalio69. Dla Piusa XII idealna Europa to Europa chrześcijańska, 
pokrywająca  się terytorialnie z wpływami chrześcijaństwa, ale na Wschodzie kończąca  się 
gdzieś na równinach Polski, czyli obszar, na którym legiony benedyktyńskie (monastycyzm) 
niosły kulturę a Stolica Apostolska była fundamentem.  Oczywiście obraz ten uwspółcześniał. 
Chciał, aby Europa była wspólnotą  organiczną,  być może na wzór Federacji Szwajcarskiej70. 
Wspólnota ta powinna zachować chrześcijańską  tożsamość, bo taka jest tożsamość Europy. 
„Albo cywilizacja europejska będzie autentycznie chrześcijańska i katolicka, albo zostanie 
przeżarta dewastującym  ogniem kultury materialnej, dla której liczy się ilość i czysta siła 
fizyczna",  mówił na spotkaniu z Katolicką  Federacją  Kobiet Niemieckich, w lipcu 1952 r.71 

Był za jednoczeniem się Europy, słowa „integracja" nie używał. Uważał, że tylko przez 
zjednoczenie się Europa może przezwyciężyć nacjonalizmy i partykularyzmy. Związek  państw 
europejskich powinien być organizacją  polityczną  z ogólnymi kompetencjami w zakresie 
gospodarki, obrony, polityki zagranicznej. Reszta kompetencji przysługiwałaby państwom 
i społeczności obywatelskiej. 

Ideałem organizacji jest societas naturalis  perfecta.  Tylko międzynarodowa organizacja 
polityczna może, zdaniem papieża, zasługiwać na ten tytuł. Nawiązywał  tu Pius XII wyraźnie 
do międzynarodowej pozycji Kościoła rzymskokatolickiego i definicji,  jaką  dał Kościołowi 
papież Leon XIII w encyklice ImmortaleDei,  używając  w stosunku do Kościoła sformułowania 
societas perfecta12.  Zdaniem Piusa XII, nie było jednak w Europie warunków (po II wojnie 
światowej), aby tworzyć taką  organizację. Proponował więc drogę pośrednią,  stopniowego 
zrzeszania się, a drogą  tą  był proces integracji europejskiej. 

6' Zob. bp T. Pieronek, Stolica  Apostolska  a Unia  Europejska,  w: Europa i Kościół,  Warszawa 1997, 
s. 104-105. 
70 Ibidem, s. 105. 
71 DC z 19 X 1952 r., s. 1289. 
72 Zob. J. Czaja, op. cit., s. 65. 


