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Abstract. Robert Schuman is one of the key figures of the European
construction pantheon. But beyond the recurrent discourse about him
assuming the French project – the famous Declaration of 9 may 1950 – one
may discover, from biographical and analytical sources – a more complex
and subtle portrait of Schuman. He was a pragmatic person, but not a
simple one; a discrete politician and lacking typical charisma, but an
efficient and resolute one. He was not a theorist of the political phenomenon.
Instead, the coherency of his conception had much to do with his Christian
convictions.
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Avorbi despre un om politic precum Robert Schuman este deopotrivã uºor ºi
dificil. Uºor, pentru cã despre aceastã personalitate putem gãsi o mare varietate
de surse ºi de analize, suficiente date ºi interpretãri. Dificil, pentru cã uneori, dincolo
de aceste informaþii care ne dau un portret de-a gata despre Robert Schuman, unele
analize îºi propun sã meargã mai în profunzimea subiectului, fie relevând aspecte
inedite despre viaþa ºi cariera sa, fie încercând sã analizeze conceptual scrierile
sale în raport cu o temã sau mai multe teme, fie ambele, propunând o posibilã
conexiune între determinãrile ce vin din spaþiul vieþii sale particulare ºi acþiunile
sale în domeniul afacerilor publice.

Acest om politic francez al secolului XX este cunoscut mai cu seamã pentru
declaraþia ºi planul Schuman, prin care, la 9 mai 1950, era lansatã invitaþia Franþei
cãtre Germania ºi statele Europei occidentale de creare a Comunitãþii Economice
a Cãrbunelui ºi Oþelului. Aceasta este imaginea cea mai vehiculatã cu privire la
aceastã personalitate care nu mai este doar un francez, ci, printr-o conjuncturã
complicatã ºi interesantã de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, are un rol
esenþial în debutul construcþiei europene ºi intrã în panteonul acesteia alãturi de
alte personalitãþi, precum JeanMonnet, fiind considerat unul din „pãrinþii Europei“:
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„De vreo douãzeci de ani, în manifestãrile europene, referinþa la Robert Schuman
este frecventã ºi ritualicã; este o referinþã selectivã, deoarece ea neglijeazã o viaþã
întreagã pentru a reþine anul 1950, cel al Planului Schuman.“1 O selectivitate
contradictorie, deoarece într-un sondaj realizat la începutul anului 2003 în legã-
turã cu „personaje care reprezintã identitatea europeanã“, Robert Schuman nu figu-
reazã (ºi nici Jean Monnet) cu mai mult de 1% din rãspunsuri, deºi a intrat în
spaþiul public european.

A îmbogãþi aceastã imagine standard care uneori poate deveni prea suficientã
ºi prin aceasta un obstacol pentru cunoaºterea mai în profunzime este un demers
ce poate porni de la simplul exerciþiu biografic despre Robert Schuman. În lumina
unor detalii ºi nuanþe cu care se dezvãluie în acest mod, Robert Schuman nu mai
apare doar ca etichetã pentru celebra declaraþie de la 9 mai 1950. Desigur, rele-
varea unui parcurs biografic nu are în sine o valoare explicativã obligatorie, care
se declanºeazã automat odatã început exerciþiul biografic. Totuºi, la capãtul de-
mersului, contextul vieþii personale ºi contextul epocii apar în complexitatea lor
ºi interconexiunea lor ºi aruncã o luminã multicolorã asupra unui act politic –
declaraþia de la 9 mai – la rândul ei transformatã într-un dat de la sine înþeles.
Refacem în acest scop traseul biografic al lui Robert Schuman bazându-ne în
principal pe una din biografiile considerate academice, de referinþã, ale acestei
personalitãþi, semnatã de François Roth.

Robert Schuman s-a nãscut la 29 iunie în 1886, la Luxemburg-Clausen, într-o
familie de burghezi originarã din provincia francezã Lorena. A primit o educaþie
catolicã, fiind un elev studios ºi foarte capabil, ºi învãþând de mic trei limbi:
luxemburgheza, limbã natalã, franceza – pe care o considera limba sa naþionalã,
germana. La finalul studiilor secundare era perfect bilingv, manevrând cu egalã
uºurinþã ºi franceza ºi germana; decide, în 1904, în contrast cu opþiunile curente
ale tinerilor din generaþia sa, sã urmeze studiile universitare în Germania, la Bonn,
apoi la München ºi Berlin. Studiazã dreptul public, economia politicã, finanþe
publice, istorie greacã ºi devine membru activ ºi cotizant disciplinat al asociaþiei
studenþilor catolici Unitas, dar ºi al societãþii Goerres (o asociaþie de intelectuali
catolici). Studiile universitare de drept, încununate cu obþinerea titlului de doctor, le
va încheia la Strasbourg (1906-1911).

Cu o fire interiorizatã ºi o constituþie fizicã fragilã, Schuman este foarte apropiat
de mama sa. În 1911, la moartea subitã a mamei sale, se gândeºte sã se retragã
în suferinþã în viaþa monasticã; un bun prieten, Henri Eschbach, îl convinge sã
renunþe la acest gând ºi sã se dedice datoriei de creºtin într-un „apostolat laic“2
nu mai puþin preþios ºi solicitant.

Dupã studii s-a înscris în baroul de la Metz, în Lorena (1912), la acea vreme
un puternic oraº situat la periferia Germaniei, al cãrui rol era de a proteja fron-
tierele occidentale ale imperiului german împotriva unei eventuale agresiuni
franceze. Numãrulmic de avocaþi din oraº contrasta cumarea lor influenþã. Schuman
are ºi avantajul de a stãpâni atât franceza cât ºi germana, dar ºi capacitatea de a-ºi
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exercita meseria cu o meticulozitate lipsitã în plan cotidian de vreo strãlucire sau
de vreun farmec aparte, dar foarte eficientã ºi precisã. De asemenea, se imer-
seazã firesc ºi în viaþa religioasã a oraºului, cu profilul sãu atât de apropiat de
idealul benedictin: discret, dedicat rugãciunii zilnice, frecventãrii fãrã greº a litur-
ghiei, participãrii active la felurite asociaþii catolice, fidelitãþii faþã de orientãrile
stabilite de Sfântul Scaun.

Fiind reformat din motive medicale în 1908, atunci când începe primul rãzboi
mondial, în 1914, Robert Schuman este afectat la un birou administrativ dintr-o
companie sanitarã. Departe de viaþa politicã ºi de realitatea de front a rãzboiului,
acceptã funcþii administrative la Metz.

Dupã semnarea armistiþiului de la 11 noiembrie 1918, Metz redevine oraº
francez, iar Lorena redevine La Moselle. La 32 de ani, Schuman devine cetãþean
francez, dupã ce va fi fost, pânã la acel moment, un supus respectuos al imperiului
german. Îºi reia activitatea de avocat, într-un oraº pãrãsit de locuitorii germani,
în locul cãrora vin sã se instaleze cetãþeni francezi.

Rãmâne implicat deopotrivã ºi în viaþa religioasã a comunitãþii, fiind acþionar
la un ziar catolic ºi contribuind la reorganizarea asociaþiilor catolice din Metz.
Între timp, se cristalizeazã ºi cariera sa politicã: se va regãsi pe lista electoralã a
formaþiunii de dreapta Union Républicaine Lorraine, pregãtitã pentru alegerile
din noiembrie 1919: cunoscut între cei ce participau la viaþa politicã a Lorenei,
necompromis de vreo colaborare sau afinitate cu administraþia germanã în timpul
primului rãzboi mondial, cunoscãtor al regiunii, al legislaþiei ºi aspiraþiilor acesteia,
vorbitor perfect al limbii franceze, având solide conexiuni în cercul clericilor
catolici, îºi face intrarea în viaþa politicã. Dubla sa culturã, germanã ºi francezã,
dubla sa raportare, naþionalã ºi regionalã, au fost atuuri în cariera sa politicã de
reprezentant al unei regiuni care revendica, în statul francez o identitate aparte.
În urma alegerilor din noiembrie 1919, Schuman ajunge parlamentar ºi pleacã la
Paris: este deputat de Moselle.

Pânã în 1930, mereu pe drum între Paris ºi Metz, practicã avocatura ºi îºi exer-
citã ºi mandatul de parlamentar. Activitatea lui se exercita la douã niveluri: nivelul
departamental ºi nivelul naþional. Ca parlamentar din partea Uniunii Republicane
Lorene, Schuman s-a înscris în grupul parlamentar al Uniunii Republicane ºi
Democratice (1924). În 1920 aderã la Antanta republicanã ºi democraticã, grup
dominant al dreptei în parlament. Devine din ce în ce mai cunoscut atunci când
se opune programului de guvernare laic propus de coaliþia de stânga ce ajunge
la putere în Franþa dupã alegerile din 1924. Este, în numele celor 21 din 24 de
deputaþi de Alsacia ºi Lorena, împotriva eliminãrii învãþãmântului religios din
ºcoala primarã în aceste provincii recuperate de Franþa dupã rãzboi; o poziþie co-
munã a catolicilor, protestanþilor ºi evreilor din aceste provincii. Face parte din
Blocul naþional ºi susþine guvernele Millerand, Leygues, Briand ºi Poincaré; este
ales vicepreºedinte al Uniunii Republicane ºi Democratice ºi apoi preºedinte al
comisiei Alsacia-Lorena; iese din uniune ºi devine deputat independent, pânã în
1931 când se apropie de grupul democrat-popular din Camerã; a susþinut guver-
nele de uniune naþionalã Gaston Doumergue, Pierre-Etienne Flandin, Pierre Laval;
a fost în opoziþie faþã de guvernul Albert Sarraut; a votat împotriva pactului
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franco-sovietic; este ostil Frontului Popular; pierde preºedinþia comisiei Alsacia-
Lorena în 1935; nu susþine guvernele Léon Blum ºi Camille Chautemps, iar în
1938 susþine guvernul lui Edouard Daladier; în 1938 pãrãseºte grupul parlamentar
democrat-popular, fiind în dezacord cu acesta referitor la susþinea Republicii spa-
niole (Rãzboiul din Spania). În 1933 renunþã definitiv la cariera de avocat.

Dintre cei 24 de deputaþi din Alsacia ºi Moselle, dintre care majoritatea fãrã
experienþã parlamentarã ºi vorbind cu greu limba francezã, Schuman îºi gãseºte
relativ uºor locul în centrul politic al Franþei: datoritã cunoºtinþelor sale juridice
ºi faptului cã era un perfect vorbitor de limbã francezã ia cuvântul, în stilul sãu
sobru, la unele dezbateri din plen ºi întocmeºte rapoarte în cadrul comisiilor de
specialitate din parlament. În fapt, „Robert Schuman nu era ceea ce de obicei
numim orator; avea vorba înceatã, aplicatã, fãrã uºurinþã, ceea ce îl dezavantaja
uneori la reuniunile publice… Avea un accent care nu deranja în Lorena sau
Alsacia, dar care, la Paris, îi trãda originile.“3 Atent, muncitor, foarte informat,
discret, atunci când intervine în discuþiile generale, în numele micului sãu grup
parlamentar, cu timp de intervenþii limitat în reuniuni, propune mai cu seamã
soluþii tehnice ºi practice pentru îmbunãtãþirea unor texte. La începutul carierei
sale politice, nu este un specialist al relaþiilor internaþionale; experienþa sa se
rezumã în acea vreme la o serie de vizite în Germania, prin 1920, ºi la câteva
luãri de poziþie vizavi de evoluþiile de pe scena internaþionalã: acceptã clauzele
tratatului de la Versailles în privinþa Germaniei, apoi îºi schimbã optica ºi se
raliazã la politica de apropiere susþinutã deAristide Briand la Societatea Naþiunilor;
susþine Tratatul de la Locarno; urmãreºte ºi aprobã orientãrile Sfântului Scaun,
care încuraja cooperarea internaþionalã în cadrul Societãþii Naþiunilor.

Pe fundalul general al vieþii publice, soarta Alsaciei ºi Lorenei, istoric dispu-
tate între Franþa ºi Germania, sunt obiectul interesului tuturor, generând felurite
scenarii posibile, în funcþie de rezultatul rãzboiului: fie integrarea celor douã în
statul german, fie a Alsaciei în statul francez ºi a Lorenei în cel german.

Schuman avea o înþelegere aparte asupra celor ce locuiau în aceastã disputatã
regiune: îi numea „nomazi politici“, constant obligaþi a se adapta unor contexte
de politicã internaþionalã ce treceau adesea peste nivelul vieþii lor individuale. O
constatare care pentru Schuman venea de la sine, el însuºi plasându-se la inter-
secþia a douã culturi.

Totuºi, dupã sfârºitul rãzboiului, în august 1920, regãsim într-un document de
corespondenþã privatã, încã din 1914, preferinþa sa, pãstratã la acel moment doar
în forul sãu interior, pentru Franþa, dar pe care o va întãri ulterior, urmare a
reflecþiilor pe marginea ororilor comise de Germania pe durata acestui rãzboi:
„Franþa, o cunoºteam foarte, foarte superficial; ºi totuºi, prin tradiþia dinspre tatã
ºi prin studiile fãcute la Luxemburg, aveam o simpatie pentru ea ca naþiune, în
istorie ºi în prezent, dacã nu pentru guvernanþii ei ºi pentru unele instituþii publice.
Eram, una peste alta, un cosmopolit sau, dacã vrei, un indiferent, aºa cum mulþi
sunt în þinuturile noastre de frontierã, unde sângele se amestecã ºi caracterele
naþionale se confundã.“4
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Interesat direct ºi cunoscãtor fin al acestei chestiuni, Schuman este membru
în comisia dedicatã acestei chestiuni ºi participã, împreunã cu colegii dinAlsacia
ºi Lorena, la un intergrup parlamentar informal ce studia proiectele privind cele
douã provincii. Lucreazã dând dovadã de spirit de deschidere pentru reintegrarea
Alsaciei ºi Lorenei în comunitatea naþionalã francezã ºi se declarã împotriva cu-
rentului autonomist din Alsacia ºi Lorena, împreunã cu Uniunea Republicanã
Lorenã, partidul regional din care fãcea parte.

În anii dintre cele douã rãzboaie, Schuman aprofundeazã ceea ce numea el
meseria politicã, în care se considera novice dar pe care considera cã oricine o
poate învãþa. Orizonturile sale în ce priveºte cunoaºterea scenei europene se
extind. Se intereseazã de situaþia Europei Centrale: face o vizitã în Ungaria, ca
membru al unei delegaþii parlamentare, unde constatã nemulþumirea acestei þãri
faþã de Tratatul de la Trianon (1930, 1934, 1935, 1937), în Austria (1934, 1935,
1937), în Iugoslavia (1934), Italia (1937) unde ia act de revendicãrile croaþilor.
Se edificã în ce priveºte expansionismul german ºi dificultatea de a menþine pacea
de-a lungul cãlãtoriilor sale în aceastã regiune. În 1932 cãlãtoreºte la Köln, dar
va întrerupe vizitele în Germania din 1933, odatã cu venirea la putere a lui Hitler:
„regimul (lui Hitler) a adoptat un profil jos în relaþiile internaþionale, intenþiile
revizioniste ale lui Hitler nu aveau cum sã-i scape unui cunoscãtor atât de avizat
al chestiunii germane cum era Robert Schuman.“5

ªi totuºi, în faþa probabilitãþii izbucnirii unui nou rãzboi, dezvãluitã de atitu-
dinea Germaniei, Schuman acceptã concesiunile fãcute Germaniei ºi susþine Tratatul
de la München, care a dus la demantelarea Cehoslovaciei, menþinând, cu acest
preþ, provizoriu, pacea. Era astfel în sintonie cu „o opinie foarte larg rãspânditã
în populaþia francezã, cea de refuz al oricãrui nou rãzboi. În consecinþã, pentru
a pãstra pacea, binele suprem, trebuiau fãcute concesiuni Germaniei. Ceea ce
Schuman ºi alþii nu înþeleseserã era cã o concesie fãcutã lui Hitler o chema, repede,
pe urmãtoarea…“6.

În contextul celui de-al doilea rãzboi mondial, la începerea cãruia au fost eva-
cuate populaþiile din Alsacia ºi Lorena aflate în proximitatea liniei Maginot, în
martie 1940, la formarea unui nou guvern Paul Reynaud – în locul guvernului
lui Edouard Daladier –, Schuman ocupã postul de subsecretar de stat pentru
refugiaþi. În iunie 1940 ia parte la reuniunile de consiliu de miniºtri care discutau
opþiunile Franþei: rãmânerea Franþei, armistiþiul, mutarea guvernului francez cãtre
Anglia, în condiþiile în care ofensiva militarã germanã înainta. Schuman, alãturi
de mareºalul Pétain ºi Camille Chautemps, susþinea cererea armistiþiului de cãtre
Franþa, rãmânerea guvernului pe teritoriu francez, nefiind un partizan al continuãrii
luptei în Anglia sau Africa de Nord; pe de altã parte, Paul Reynaud, generalul de
Gaulle susþineau continuarea rãzboiului.

La 14 iunie guvernul francez începe retragerea cãtre Bordeaux. Dupã demisia
guvernului lui Paul Reynaud, preºedintele Albert Lebrun cere mareºalului Pétain
formarea unui nou guvern ºi negocieri cuGermania.Apelul lui deGaulle din 18 iunie,
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lansat de la Londra, nu este în rezonanþã cu concepþia lui Schuman pentru care
guvernul lui Pétain era legitim. Schuman pãstreazã, în cabinetul lui Pétain, funcþia
de subsecretar de stat pentru refugiaþi. Armistiþiul este semnat la 22 iunie ºi intrã
în vigoare la 25 iunie. Guvernul se mutã la Vichy. La 10 iulie 1940, Schuman se aflã
printre cei 569 de parlamentari care au votat pentru acordarea de puteri depline
lui Pétain, act fondator al regimului Vichy.

Îndepãrtat din noul guvern al lui Pétain, Schuman ia decizia de a se întoarce
în Moselle, redevenitã germanã, împreunã cu o serie de refugiaþi, atraºi de apelul
autoritãþilor germane care îi îndemnau sã revinã în provincii. Va fi acuzat ulterior
atât de generalul de Gaulle cât ºi de extrema stângã pentru participarea sa la
guvernul Pétain ºi prezenþa la Vichy în prima parte a lui iulie 1940, dar ºi pentru
revenirea sa în Moselle, în august-septembrie 1940. Motivele acestei reveniri
sunt mai degrabã necunoscute: una din mãrturisirile sale indicã necesitatea de a
distruge o anumitã corespondenþã ce rãmãsese la Metz dupã ce îºi începuse cariera
politicã la Paris, dar ºi de a-i ajuta pe refugiaþii ce se întorceau la Metz dupã un
an de la evacuarea regiunii.

La Metz, autoritãþile germane îi propun lui Schuman sã colaboreze cu ele;
Schuman refuzã ºi este închis în septembrie 1940. Conducãtorii SS iau, în aprilie
1941, decizia de a-l transfera într-un lagãr de concentrare; este salvat în ultima
clipã prin intervenþia procurorului general german din Lorena, ºi plasat la un
domiciliu forþat, undeva în regiunea Palatinat. De aici, plãnuieºte împreunã cu
apropiaþi ai sãi o evadare, pe care o ºi reuºeºte în noaptea de 1 spre 2 august 1942;
deplasându-se cu trenul, dar ºi mari distanþe pe jos, ajunge la Besançon, având
acte de identitate false. Trece ulterior prin Poitiers ºi reuºeºte sã depãºeascã linia
ce demarca zona ocupatã a Franþei de cea liberã, ajungând la Lyon. În noiembrie
1942, când Germania invadeazã ºi zona liberã a Franþei, Schuman preferã sã intre
în clandestinitate ºi se ascunde timp de un an într-o mãnãstire în munþiiArdechoise,
apoi la Grenoble, în 1943, în diferite locaþii catolice. Din august 1944, când arma-
tele franceze încep sã elibereze regiunile ocupate, revine la Metz ºi apoi, din 1945,
se reinstaleazã la Chazelles.

La Metz, se ocupã de opere de într-ajutorare, de soarta prizonierilor, a depor-
taþilor. Din februarie 1945 face parte din comitetul departamental de eliberare, în
virtutea competenþelor sale juridice, dar participã ºi la diferite comisii din primãrie,
prefecturã, consiliul general, unde se ocupã de chestiuni precum cea privitoare
la cetãþenii germani rãmaºi în regiune dupã încetarea ocupaþiei germane. Este
interesat ºi de pãstrarea presei catolice de limbã germanã din La Moselle, în con-
diþiile în care, dupã rãzboi, presa bilingvã urma sã fie supusã unui control strict
în aceste regiuni.

Reintegrat cu uºurinþã în viaþa publicã de la Metz, mai cu seamã în ce priveºte
asociaþiile religioase, este interesat ºi sã-ºi reia activitatea politicã de dinainte de
rãzboiul mondial. Se confruntã însã cu suspiciunile ce planeazã asupra sa dinspre
mediul politic parizian: eticheta de „produs al guvernului Vichy“ i se aplica destul
de frecvent; personalitãþi precum Charles de Gaulle aveau mari rezerve în ceea
ce-l priveºte, pãstrând amintirea apartenenþei sale la primul guvern Vichy ºi a
votului favorabil puterilor depline acordate mareºalului Pétain. A fost considerat,
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astfel, ineligibil, ceea ce îl determinã pe Schuman sã facã o serie de demersuri
pe lângã oameni politici de la Paris pentru a fi reabilitat, dorind sã participe, ca
deputat din partea Alsaciei ºi Lorenei, la alegerile parlamentare pregãtite pentru
toamna lui 1945.

În cele din urmã, reabilitarea sa a venit prin intervenþia personalã chiar a lui de
Gaulle: un juriu de onoare a ridicat aceastã barierã din calea carierei politice a lui
Schuman. Este invitat de partidul Miºcarea Republicanã Popularã sã adere, dar
respinge aceastã opþiune, ºi încearcã sã refacã, din ruinele fostei URL, un partid
regional loren – Adunarea Democraticã din Moselle – în septembrie 1945. La ale-
gerile legislative din octombrie 1945 a negociat cu MRP sã nu intre în concurenþã
electoralã directã. La aceste alegeri au fost antrenate cinci liste: o listã comunistã, o
listã socialistã, o listã gaullistã, o listã republicanã, ºi lista republicano-democraticã
a lui Schuman. Aceasta din urmã se plaseazã în fruntea clasamentului în majori-
tatea cantoanelor, cu excepþia celor din bazinul minier ºi siderurgic, unde alege-
rile au fost câºtigate de lista gaullistã.

Plecat la Strasbourg, Schuman aderã la MRP în noiembrie 1945 ºi se înscrie
în respectivul grup parlamentar; chiar dacã mai moderat decât linia generalã a
acestei formaþiuni, el venea cu experienþa sa mai veche de parlamentar. În
decembrie 1945 se formeazã federaþia MRP din Moselle, care îl are ca preºedinte.
Fiind unul din puþinii parlamentari experimentaþi din adunarea legislativã, Schuman
este numit preºedinte al Comisiei de Finanþe, devenind un interlocutor obiºnuit
al ministrului de Finanþe ºi al guvernului.

Câºtigã detaºat ºi alegerile din iunie 1946 pentru a doua adunare constituantã
francezã, surclasând atât lista gaullistã cât ºi pe cea a generalului Giraud prezen-
tate pentru regiunea lorenã. Facþiunea MRP, condusã de Schuman, devine princi-
pala formaþiune politicã din Moselle. La scurt timp este numit ministru de Finanþe,
în guvernul Georges Bidault, care reunea MRP, SFIO, partidul comunist. În aceastã
calitate, participã la mai multe negocieri internaþionale privind aplicarea Acor-
durilor Blum-Byrnes7, la Washington (1946), unde face cunoºtinþã cu generalul
Marshall; la Londra, unde se întâlneºte cu Ernest Bevin ºi Hugh Dalton. Dupã
votarea celui de-al doilea text constituþional, în octombrie 1946, ºi instaurarea
Republicii a IV-a, lista lui Schuman câºtigã, la alegerile din decembrie 1946, din
nou detaºat în La Moselle. În contextul de instabilitate guvernamentalã din
timpul Republicii a IV-a, Schuman deþine, în diferite guverne, importante funcþii
ministeriale. Guvernul Bidault demisioneazã, pânã la alegerea unui preºedinte al
republicii fiind încredinþatã puterea unui guvern socialist condus de Léon Blum.

În ianuarie 1947 este ales preºedinte al Republicii Vincent Auriol. Schuman
a refuzat sã candideze el însuºi la aceastã funcþie din partea MRP, dar este numit
ministru de Finanþe, într-un guvern format din radical-socialiºti, comuniºti, gaulliºti,
MRP. Încearcã sã gestioneze problematici dificile: inflaþie, creºterea preþurilor,
raþionalizarea alimentelor de primã necesitate, naþionalizãrile – pe care personal
nu le agrea, alternativa economie de stat-economia liberalã. Este ºi perioada în
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care Jean Monnet conduce comisariatul general pentru planificare, unde se ela-
bora „politica economicã de ansamblu“ pentru redresarea economicã a Franþei.
Cei doi fac cunoºtinþã în aceastã perioadã ºi obiºnuiesc sã se întâlneascã ºi sã
colaboreze.

Între timp, generalul de Gaulle reintrã în forþã în viaþa politicã, formând
Rassemblement du Peuple Français; partidul gaullist va începe sã câºtige alege-
rile în teritoriu, inclusiv în La Moselle. Guvernul lui Ramadier demisioneazã, la
doar un an de la constituire. În noiembrie 1947, la propunerea preºedintelui Auriol,
Schuman este numit prim-ministru, ºi votat ca atare în adunare, în ciuda opoziþiei
dure a comuniºtilor, gaulliºtilor ºi a SFIO. Guvernul Schuman al aºa-numitei „a
treia forþã“ regrupa toate partidele parlamentare. Este o perioadã de mari tulburãri
sociale în Franþa, de greve, susþinute de partidul comunist, de conducerea comu-
nistã a CGT (sindicate), pe fondul inflaþiei ºi al creºterii preþurilor. Tensionatã
între comuniºti ºi gaulliºti, Republica a patra ºi guvernul Schuman erau o realitate
fragilã. În iulie 1948, guvernul condus de Schuman cade, dupã nouã luni de gu-
vernare într-o dificilã perioadã traversatã de societatea francezã. Dar Schuman va
prelua un portofoliu important, succedându-l, la 26 iulie 1948 pe Georges Bidault
în funcþia de ministru de Externe al Franþei, pe care avea sã o deþinã pânã în 1953.
Nefiind un diplomat prin formaþie, a fost înconjurat cu o echipã de diplomaþi, iar
aceastã importantã posturã i-a adus ºi cea mai mare notorietate.

Schuman ajunge ministru de externe al Franþei în perioada de debut a rãzboiului
rece; pe fondul blocadei Berlinului, exista temerea izbucnirii unul al treilea rãzboi
mondial. În aceastã funcþie, Schuman pãstreazã o parte din direcþiile de politicã
externã a lui de Gaulle ºi Georges Bidault, mai cu seamã în ce priveºte reafirmarea
Franþei pe scena internaþionalã ca mare putere, dar accentueazã poziþia Franþei
de aliat al puterilor occidentale, constituite în aºa numitul bloc democratic. Susþine
parteneriatul transatlantic cu SUA, concretizat sub forma ajutorului Marshall ºi
a creãrii Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord. Dezvoltã, de asemenea,
colaborarea cu Marea Britanie, având ca prim interlocutor pe Ernest Bevin; cu
Italia, prin Alcide de Gasperi ºi mai cu seamã Carlo Sforza, cu care întreþine o
corespondenþã privitoare la ideea de uniune europeanã; relaþia franco-italianã se
va remedia prin tratatul bilateral din martie 1949, care a pus capãt diferendului
din timpul rãzboiului mondial; cu Luxemburgul, colaborând cu ministrul de
Externe Joseph Beck; cu Belgia, colaborând cu Paul Van Zeeland ºi Paul-Henri
Spaak. Îl susþine pe Winston Churchill în crearea Consiliului Europei, în mai
1946, ºi influenþeazã stabilirea sediului acestei prime instanþe europene la Strasbourg.
În relaþia cu URSS, exprimã incompatibilitatea celor douã blocuri opuse în rãzboiul
rece, necesitatea unui modus vivendi cu marele stat sovietic ºi evitarea unei
confruntãri directe.

O atenþie aparte meritã, în schimb, abordarea sa în ce priveºte chestiunea ger-
manã. Dincolo de detaliatele repere cronologice, perspectiva lui Schuman asupra
Germaniei este interesantã: el rostea, în faþa Adunãrii Naþionale, aceste cuvinte
privind politica faþã de Germania: „Mã aflu în acest loc nu pentru cã am vrut asta,
ci, fãrã îndoialã, pentru cã era nevoie de cineva de la aceastã frontierã de Est care
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sã încerce sã facã sã coexiste în pace douã þãri care adeseori s-au sfâºiat.“8 ªi mai
spunea tot în faþa Adunãrii Naþionale, tot în 1949, despre necesitatea de a înþelege
relaþiile franco-germane altfel decât în spiritul trecutului: „Încrederea între popoare
nu se improvizeazã ºi nu poate fi impusã… Nu putem ajunge la ea decât într-un
cadru mai larg în care mai mulþi se vor îngriji sã dea dovadã de bunãvoinþã. Acest
cadru este Europa!“9

Numea politica sa faþã de Germania Federalã politicã a Germaniei ºi nu o
politicã germanã. Prin aceasta, Schuman înþelegea parteneriat ºi egalitate, re-
nunþarea la spiritul de discriminare faþã de Germania ºi la aplicarea strictã a pre-
vederilor privind reparaþiile ºi despãgubirile de rãzboi, integrarea Germaniei în
reconstrucþia economicã a Europei; cu alte cuvinte, abandonarea spiritului ce a
guvernat Tratatul de la Versailles ºi a obstinaþiei de a impune o „pace negativã“.
În acest sens, Schuman a mers în contra curentului opiniei dominante în Franþa.

Aceastã abordare s-a relevat de-a lungul carierei sale la Ministerul de Externe.
La ocuparea acestei funcþii de cãtre Schuman, în 1948, Germania nu avea un gu-
vern; teritoriul ei era împãrþit în patru zone de ocupaþie – sovieticã, americanã,
englezã, francezã. Berlinul era de asemenea împãrþit în patru sectoare controlate
de cele patru puteri. Câteva teme constituiau subiect de discordie între acestea.
Problema demontãrii uzinelor germane, cerutã de francezi, era contracaratã de
anglo-saxoni, care susþineau necesitatea redresãrii economice rapide a Germaniei.
Problema statutului zonei Ruhr ºi a resurselor sale necesare pentru industria
siderurgicã – Franþa fiind la acea vreme dependentã de aceste materii prime – a
fost soluþionatã prin crearea Autoritãþii Internaþionale a Ruhrului, în decembrie
1948. O a treia temã era crearea statului german occidental, prin fuziunea celor
trei zone germane aflate sub ocupaþie occidentalã. Chiar dacã iniþial reticent faþã
de ideea fondãrii unui stat german occidental, susþinutã din plin de englezi, Schuman
admite, în contextul finalizãrii crizei Berlinului, fondarea Germaniei de Vest (1949);
zona de ocupaþie francezã fuzioneazã cu zona anglo-saxonã, dând naºtere unui
nou stat federal, în care Berlinul de Vest totuºi nu este integrat cu totul.

Obiectivul reconcilierii franco-germane face parte de altfel din viziunea lui
Schuman privind relaþia dintre cele douã state. Germania federalã trebuia în primul
rând sã se doteze cu instituþiile de bazã pentru a putea funcþiona ºi primi recu-
noaºterea sa ca stat. Se înfiinþase astfel un consiliu parlamentar al Landurilor
germane, ce avea funcþia de a alcãtui un proiect de constituþie pentru noul stat,
în fruntea cãruia se afla creºtin-democratul Konrad Adenauer, viitorul ºi faimosul
cancelar vest-german. Carierele politice ale celor doi se vor întrepãtrunde într-un
mod destul de sinuos: apropierea culturalã ºi opiniile uneori convergente aveau
sã faciliteze colaborarea dintre ei; o colaborare de pe poziþii ferme, totuºi, fiecare
apãrând interesele propriei þãri. O mai mare afinitate va avea în schimb Konrad
Adenauer cu Charles de Gaulle, cel a cãrui venire la putere îl va transfera pe
Schuman într-un definitiv con de umbrã.
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O serie de chestiuni arzãtoare îºi aºteptau soluþionarea. Problema reînarmãrii
noului stat german constituia o preocupare constantã pentru Schuman, care i se
opunea; era ºi un motiv de disputã între aliaþi: SUA vor cere, în contextul rãz-
boiului rece, reînarmarea Germaniei Federale, acest stat nou ce se refãcea cu ra-
piditate. O altã temã importantã a relaþiei franco-germane este problema Sarrei,
regiune intens disputatã între francezi ºi germani, cu o mizã deopotrivã politicã,
economicã ºi religioasã; ataºatã Germaniei în timpul rãzboiului, devenitã zonã
de ocupaþie americanã, dupã rãzboi, aceastã regiune a fost, prin conferinþa de la
Moscova, plasatã sub control francez, fiind autonomã de Franþa din punct de
vedere politic ºi ataºatã de aceasta din punct de vedere economic. Ca ministru de
Externe, Schuman afirma în 1949 cele trei direcþii principale ale statutului Sarrei:
legãturi economice cu Franþa, uniune monetarã ºi vamalã, separarea politicã a
Sarrei de Germania. Negocierile germano-franceze privind statutul acesteia dema-
reazã în iulie-august 1952, dupã o serie de reciproce tatonãri ºi poziþionãri. Schuman
îl avea drept interlocutor pe Walter Hallstein, care fãcea parte ºi din Înalta Auto-
ritate a CECO. Pe de o parte, Germania federalã cerea autorizarea a trei partide
progermane (interzise) în Sarra, precum ºi organizarea alegerilor sarreze la o
datã care sã permitã participarea acestora. Obiectivul lui Adenauer era revenirea
Sarrei la Germania; în schimb, Schuman considera cã situaþia Sarrei trebuia rezol-
vatã în sensul europenizãrii acestui teritoriu ºi al menþinerii uniunii economice
ºi vamale cu Franþa. În cursul negocierilor, poziþia francezã pare a pierde teren,
dar alegerile prevãzute s-au desfãºurat dupã programul iniþial, nu dupã cel cerut
de Adenauer, ºi fãrã participarea partidelor progermane. Majoritatea a votat
pentru menþinerea statutului Sarrei; acest rezultat era defavorabil celor reclamate
de Adenauer în legãturã cu aceastã regiune. La plecarea lui Schuman din funcþia
de ministru de Externe, acest dosar era în continuare nefinalizat.

Impulsul orientãrii politicii franceze faþã de Germania a venit însã ºi dinspre
Statele Unite ºi Anglia. În septembrie 1949, Schuman se întâlnea, la Washington,
cu Dean Acheson ºi Ernest Bevin, într-o discuþie informalã privind viitorul
Germaniei; Dean Acheson i-a propus cu aceastã ocazie ministrului francez sã
defineascã un proiect în acest sens, subliniind buna cunoaºtere de cãtre Schuman
a realitãþii germane. Ca termen pentru ca Franþa sã prezinte oficial un astfel de
proiect este fixat sfârºitul primãverii anului 1950: „Aportul Germaniei la lumea
liberã va fi pozitiv sau negativ. Rãspunsul va depinde în primul rând de Franþa…
A venit vremea ca Franþa sã ia iniþiativa“, erau vorbele pe care Dean Acheson i
le spunea în mod repetat lui Schuman.10 Situaþia Germaniei federale este redis-
cutatã în noiembrie 1949 de cãtre Acheson, Bevin, Schuman la conferinþa tripar-
titã de la Paris: se avea în vedere revizuirea statutului de ocupaþie ºi mai cu seamã
integrarea Germaniei federale în Europa ºi admiterea ei în Consiliul Europei.
Schuman acceptã principiul relaxãrii progresive ºi lente a statutului de ocupaþie
asupra Germaniei ºi integrarea Sarrei în Consiliul Europei. De partea sa, Konrad
Adenauer propune încetarea imediatã a demontãrii uzinelor germane ºi integrarea
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Germaniei într-un ansamblu economic în care sã se asocieze Franþa, Italia ºi
Benelux. Aceastã propunere a inflamat opinia publicã germanã ºi a fãcut sã pla-
neze asupra lui Adenauer suspiciuni de trãdare a intereselor germane.

În ianuarie 1950, Schuman face o primã vizitã oficialã în Germania federalã,
unde se întâlneºte cu KonradAdenauer; în miezul discuþiilor se aflã aceleaºi ches-
tiuni referitoare la relaþia franco-germanã: statutul ocupaþiei aliate asupra Germaniei,
statutul (provizoriu) al Sarrei ºi convenþiile franco-sarreze semnate în martie
1950, intrarea Sarrei, dar ºi a Germaniei, în Consiliul Europei, infrastructura in-
dustrialã germanã, reintegrarea Germaniei în politica internaþionalã de pe poziþii
de egalitate etc. Departe de o normalizare a relaþiilor franco-germane, aceastã
vizitã a însemnat pentru Schuman o presiune în plus legatã de misiunea de a pro-
pune, în numele Franþei, o soluþie la chestiunea germanã. La data de 10 mai
1950, Schuman trebuia sã prezinte o astfel de propunere în faþa Consiliului
atlantic ºi a aliaþilor occidentali, pentru a evita situaþia în care anglo-saxonii ar fi
impus o soluþie proprie pentru integrarea Germaniei în rândul statelor europene.

Schuman va identifica aceastã soluþie în aprilie 1950: o soluþie ce a venit
dinspre Jean Monnet ºi care a devenit congruentã cu aºteptata propunere francezã
cu privire la Germania. Schuman ºi Monnet se cunoºteau, de altfel, din preajma
anului 1946. Relaþiile dintre ei au fost constante, marcate de unele convergenþe
de opinii, cum e cazul necesarei integrãri europene a Germaniei sau a respingerii
naþionalismului strict. Bernard Clappier, ºef de cabinet al lui Schuman, asigura
comunicarea între cei doi. El se întâlnea regulat cu Monnet; cu ocazia unei astfel
de discuþii, Monnet i-a expus câteva idei privind situaþia Germaniei, pe care
Clappier i-a cerut sã le redacteze sub forma unui text. La 16 aprilie 1950, Pierre
Reuter11, profesor de drept internaþional ºi apropiat al lui Monnet, redacta res-
pectivul document, ulterior modificat în versiuni succesive de cãtre Monnet însuºi
ºi Pierre Uri, economist, un alt colaborator al acestuia.

La 28 aprilie, versiunea finalã a textului este trimisã, simultan, prim-ministrului
Bidault ºi ministrului de Externe Schuman. La cabinetul premierului, documentul
este, se pare, fãrã intenþie omis de ºeful de cabinet. Clappier îl înmâneazã lui
Schuman; la capãtul câtorva zile, Schuman îi transmite lui Monnet, prin Clappier,
acordul sãu de a-ºi asuma politic proiectul.Acest proiect reprezenta pentru Schuman
soluþia cerutã de anglo-saxoni pentru a integra Germania în Europa ºi a debloca
relaþiile franco-germane. Abordarea „paºilor mici concreþi“ este consideratã apro-
priatã de cãtre Schuman, care, chiar susþinãtor al ideilor federaliste fiind – un
federalism de respiraþie catolic-creºtinã –, considera ca deocamdatã impractica-
bile proiectele federaliste.

Declaraþia ce urma a fi prezentatã de Schuman a fost redactatã în strict secret,
versiunea nouã, finalã, a textului, a fost gata la 6 mai. Au fost înºtiinþaþi cu privire
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la proiect preºedintele Auriol, René Pléven ºi René Mayer; nu ºi parlamentul,
partidele, jurnaliºtii, organizaþiile profesionale, ºi nici personalul din Ministerul
de Externe. Rãmânea de obþinut aprobarea premierului Bidault; în legãturã cu
acest aspect, prezentarea faptelor cunoaºte diferenþe. Unii autori considerã cã
Bidault a luat la cunoºtinþã despre proiect doar în dimineaþa zilei de 10 mai; aceastã
versiune puþin verosimilã – dupã alte surse, la 5 mai Bidault ºi Monnet s-ar fi
întâlnit, iar documentul în cauzã a suferit adnotãri din partea premierului. La 7 mai,
trimisul lui Schuman la Bonn primeºte însãrcinarea de a-i prezenta lui Konrad
Adenauer propunerea francezã. Adenauer primeºte o scrisoare oficialã cu pro-
iectul, ºi o scrisoare personalã din partea lui Schuman. Adenauer acceptã atât ideea
proiectului, cât ºi, saumai cu seamã, principiul egalitãþii de drepturi pentru Germania.

La 8mai, Schuman îl informeazã ºi pe secretarul de stat american DeanAcheson
despre acceptul german. Cei doi discutã despre situaþia internaþionalã/europeanã
per ansamblu, mai cu seamã despre pericolul sovietic ºi despre miza armamentului
german în acest context. Schuman considera cã este nevoie sã se pãstreze încã
autoritatea occidentalilor în Germania, cã Germania trebuie sã participe la cola-
borarea europeanã dar cã discuþia despre reînarmarea germanã trebuie amânatã.
A doua zi, la 9 mai, se reuneºte la Paris Consiliul de miniºtri, unde Schuman îºi
prezintã proiectul, dar nu citeºte declaraþia aferentã. Bidault nu se opune, fãrã a
se implica în mod direct, iar acordul cabinetului va veni în cursul zilei.

Declaraþia Schuman este cititã la ora 18.oo în faþa presei internaþionale ºi este
o surprizã totalã; ulterior, momentul a fost repetat pentru a fi captat fotografic ºi
documentat în acest fel. Conferinþa tripartitã se reuneºte la data prevãzutã, de 10
mai 1950: Schuman se încadrase în termenul fixat pentru a veni cu o propunere
francezã. În schimb, Ernest Bevin manifestã nemulþumirea de a nu fi fost informat
decât în cursul zilei de 9 mai; nemulþumirea englezã se exprimã sub forma suspi-
ciunii privind intenþia de a exclude Marea Britanie din plan. Declaraþia comunã
a conferinþei, din 13 mai, anunþã, în ce priveºte Germania, dispoziþii deja cunos-
cute: respingerea pãcii separate; autoritatea puterilor occidentale la Berlin; demili-
tarizarea ºi dezarmarea Germaniei, dar nu face nicio aluzie la declaraþia din 9 mai.

În plan intern, reacþiile au fost amestecate, rezerve ºi critici venind din partea
categoriilor profesionale interesate, care acuzau cã Declaraþia Schuman este în
fapt marcatã de dirijism, respingeau configuraþia instituþionalã a comunitãþii, se
temeau de evoluþiile din industria oþelului ºi cãrbunelui. Pe plan politic, Schuman
a fost sprijinit de coaliþia guvernamentalã ºi aspru combãtut de comuniºti ºi
gaulliºti. Schuman este intens criticat în regiunea de origine, La Moselle, pentru
politica sa de reconciliere ºi de concesii nepermise faþã de Germania. Ca urmare,
Schuman avea sã câºtige cu greu alegerile din iunie 1951.

În plan extern, dincolo de rãsunãtorul refuz britanic, declaraþia a primit acordul
a cinci state: Germania, singura explicit invitatã de Franþa sã demareze acest proiect,
Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda.

Schuman a condus delegaþia francezã la negocierile pentru tratatul de înfiin-
þare a comunitãþii, chiar dacã nu a fost implicat efectiv în derularea lor. Asemenea
lui Monnet, Schuman pleda pentru caracterul supranaþional al Înaltei Autoritãþi
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a CECO ºi pentru ideea cã aceastã comunitate cu specific economic prefigura ºi
o viitoare entitate politicã europeanã.

Încã din etapa negocierilor pentru aceastã primã comunitate europeanã, iese
la ivealã dificultatea de a opta/discerne/prioritiza interesul naþional de cel comu-
nitar. Criza coreeanã a interferat de asemenea cu negocierile. Pe fondul redistri-
buirii eforturilor americane cãtre noul focar de crizã, SUA cer reînarmarea ger-
manã, motiv de aprehensiune francezã ºi de blocare a negocierilor pentru comu-
nitatea cãrbunelui ºi oþelului. Soluþia a venit sub forma unui proiect de comunitate
europeanã de apãrare, în care sã se integreze, într-o formulã controlabilã, ºi ches-
tiunea reînarmãrii germane.

Inspirat de Jean Monnet, acest proiect a fost asumat de Schuman ºi a fãcut
posibilã continuarea negocierilor pentru CECO, finalizate în aprilie 1951. În raport
cu versiunea iniþialã, tratatul negociat a reprezentat un pas înapoi prin aceea cã
admitea concesii în ce priveºte competenþele supranaþionale ale Înaltei Autoritãþi,
acordând numeroase drepturi unor instanþe naþionale. A fost ratificat de cele ºase
state, iar sediul Înaltei Autoritãþi a fost fixat la Luxemburg, nu fãrã îndelungi ºi
tensionate dezbateri; în urma negocierilor, au fost adãugate celelalte instituþii ale
CECO, inexistente în textul declaraþiei din 9 mai: Consiliul de Miniºtri, Adunarea
Parlamentarã, Curtea de Justiþie.

Schuman este de asemenea, ca ministru de Externe, implicat în negocierile
privind ridicarea ocupaþiei tripartite asupra Germaniei Federale, cerutã explicit
ºi repetat deAdenauer. În contextul rãzboiului rece, chestiunea germanã constituia
un aspect major al politicii internaþionale ºi interesa direct Statele Unite. Proiectul
comunitãþii europene de apãrare rãspundea necesitãþii de a reînarma Germania
într-un context de interdependenþã ºi control, însã, pentru a-l contracara, URSS
lanseazã propunerea la fel de sensibilã de unificare a Germaniei. În cele din urmã,
cu presiunea Statelor Unite pe fundal, sunt încheiate acordurile de la Bonn din
mai 1952 între cele trei puteri de ocupaþie occidentale ºi Republica Federalã a
Germaniei: statutul de ocupaþie a fost ridicat, cu anumite condiþii: staþionarea pe
teritoriul german a unor trupe de ocupaþie, statutul Berlinului ºi reglementarea
viitorului tratat de pace.

Imediat dupã renunþarea la statutul de ocupaþie asupra Germaniei federale, a
fost semnat la Paris tratatul privind Comunitatea Europeanã de Apãrare; susþinut,
dar fãrã participare efectivã, de Marea Britanie, acest proiect a stârnit aprinse
reacþii în Franþa. Schuman considera cã este nevoie de asocierea Marii Britanii
la proiectul comunitãþii de apãrare, chiar dacã aceasta din urmã nu ar fi participat
deplin la comunitatea respectivã. Pe fondul cãderii guvernului Pinay ºi al coagu-
lãrii forþelor de dreapta, ostile comunitãþii europene ºi comunitãþii de apãrare, în
Adunarea parlamentarã a Franþei, Schuman pãrãseºte, în 1953, funcþia de ministru
de Externe, înainte ca proiectul privind comunitatea europeanã de apãrare sã fi
fost tranºat, prin ratificãrile în parlamentele naþionale, într-un sens sau altul. Eºecul
ulterior al comunitãþii de apãrare a fost consacrat de votul negativ din Adunarea
Naþionalã, un anmai târziu, în august 1954, prin coalizarea conjuncturalã a gaulliºtilor
ºi comuniºtilor.
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Ministerul de Externe îi revine, în guvernul René Mayer, lui Georges Bidault.
Schuman rãmâne deputat în Adunarea Naþionalã. Are o intensã activitate publicã
pânã în preajma anului 1958. Cãlãtoreºte frecvent în Franþa ºi în Europa, susþinând
tema europeanã. Se pot distinge douã etape în aceastã preocupare care i-a atras
apelativul de pelerin al Europei: între 1953-1954, perioadã în care deþinea un
mandat parlamentar; între 1956-1959, când a asigurat preºedinþiaMiºcãrii Europene,
ºi, din 1958, pe cea a Parlamentului European.

Susþine numeroase conferinþe la diferite universitãþi franceze, germane, dar ºi
în Scandinavia, în care prezintã argumente în favoarea construcþiei europene,
mai cu seamã destinate unui auditoriu format din studenþi. Printre maximele sale
privind efortul european, amintim: „Europa este o întreprindere a raþiunii ºi nu a
sentimentului“.12 În 1955 devine preºedinte al Miºcãrii Europene, în locul lui Paul
Henri Spaak; în schimb, nu este interesat sã preia funcþia de preºedinte al Înaltei
Autoritãþi a CECO, pe care o deþinuse pânã atunci Jean Monnet. În calitate de
preºedinte alMiºcãrii Europene colaboreazã cu Comitetul deAcþiune pentru Statele
Unite ale Europei creat de Jean Monnet în 1955, discutând împreunã despre pro-
iectul de sufragiu universal pentru Parlamentul European ºi despre o posibilã uni-
versitate europeanã. Apreciazã Tratatele de la Roma, pe care le considera nece-
sare pentru continuarea procesului european. Subliniazã nevoia de a se crea o co-
munitate politicã europeanã, care sã se concretizeze printr-un comitet de miniºtri
europeni. Susþine participarea popoarelor care sã aleagã prin sufragiu universal,
adunarea parlamentarã; asocierea la Europa a þãrilor africane; în concepþia sa
regãsim referiri la o entitate politicã denumitã Eurafrica. Schuman intrã într-un
con de umbrã odatã cu deznodãmântul crizei algeriene, revenirea la putere a gene-
ralului de Gaulle ºi instaurarea republicii a V-a, în 1958. I se decerneazã la 15 mai
1958, la Aix-la-Chapelle, premiul Charlemagne. Se stinge la 4 septembrie 1963.

Schuman s-a poziþionat la dreapta eºichierului politic: a susþinut guvernele de
dreapta ºi de centru ºi a refuzat sã acorde încredere guvernelor de stânga, fãrã a
agrea nici excesele naþionaliste ºi nici aprehensiunile antigermane. A contat în
schimb în orientãrile sale politice profunzimea credinþei sale religioase: Schuman
era mai întâi de toate un catolic practicant, ce se împotrivea cu hotãrâre laicizãrii;
se considera el însuºi de orientare creºtin-socialã, în linia Enciclicelor papale
Rerum Novarum ºi Quadragesimo Anno. Urmeazã cu maximã atenþie orientãrile
de la Vatican, unde are numeroase conexiuni; îl admirã pe papa Pius al XI-lea ºi
mai ales pe Pius al XII-lea ºi este la rândul sãu apreciat de aceºtia; ca ministru
de Externe, politica sa referitoare la Germania este încurajatã de la Vatican, pentru
cã reprezintã o schimbare în raport cu politica lui de Gaulle sau Bidault. Nu e
surprinzãtor deci cã la 14 mai 1950, Sfântul Scaun evoca în cei mai buni termeni
Declaraþia de la 9 mai 1950. În 1956, Pius XII l-a decorat cu ordinul Saint-
Grégoire-le-Grand.

Concepþia sa despre relaþia dintre stat ºi bisericã este în favoarea separãrii
acestora: „Ea (biserica) nu se preteazã la a deveni un simplu instrument în slujba
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politicului. Ea nu se identificã cu niciun guvern, niciun regim. Ea existã de dinainte
de naºterea statelor actuale; are pretenþia ºi promisiunea divinã de a le supravieþui.
Este internaþionalã în sensul în care este comunã tuturor naþiunilor, nu sub forma
unei federaþii de Biserici naþionale, ci prin unitatea ºi universalitatea sa. …Cu cât
statul reglementeazã mai mult actele cetãþenilor ºi le supune unei discipline
rigide, cu atât posibilitãþile de conflict cu Biserica se precizeazã. Atunci când
regimul politic se bazeazã pe o doctrinã de viaþã (Weltanschauung) care îmbracã
un caracter oficial ºi sfârºeºte prin a monopoliza, invadând legislaþia, politica
internã ºi externã, toate instituþiile statului, mai ales învãþãmântul public ºi edu-
caþia popularã, Biserica este în rolul ei, atunci când confruntã aceastã credinþã
nouã cu adevãruri care sunt în sarcina ei, pe care are misiunea de a le pãstra ºi
rãspândi.“13

Schuman este un republican parlamentar, susþinãtor al regimului reprezentativ
bazat pe sufragiul universal ºi pe rãspunderea guvernului; dar nu echivaleazã
republica în mod obligatoriu cu ideea de progres; combate regimurile totalitare
– comunist: pentru colectivismul ºi ateismul sãu mesianic; naþional-socialismul:
pentru rasism, anticristianism ºi spiritul revanºard ºi de cucerire. Simpatizeazã
totuºi cu regimurile autoritare ale lui Dollfuss dinAustria ºi Salazar din Portugalia.
Susþine libera întreprindere ºi proprietatea privatã; dar ºi temperarea capitalis-
mului industrial ºi financiar prin intervenþia statului ºi o legislaþie socialã insti-
tuitã de acesta; susþine, de asemenea, ºi rolul sindicatelor, dar precizeazã specificul
sindicatelor confesionale: „Catolicismul nu este doar o credinþã religioasã; este
o doctrinã socialã… Catolicii au dreptul de a se organiza în sindicate pe baza
credinþelor lor.“14

Amprenta religioasã transpare ºi în ceea ce priveºte Comunitatea Europeanã
a Cãrbunelui ºi Oþelului, despre care Schuman spunea, într-un articol publicat
într-un ziar catolic: „Ideea de comunitate a devenit pentru contemporanii noºtri
o noþiune curentã (…) Ea presupune mai întâi libera alegere, libera adeziune a
comunitãþilor participante. Constrângerea, de orice fel, este exclusã prin definiþie.
În plus, comunitatea propune fiecãrui partener acelaºi obiectiv, pe care filosofia
Sfântului Toma îl denumeºte bine comun. Ea se situeazã în afara oricãrei finali-
tãþi egoiste. Binele fiecãruia este binele tuturor ºi reciproc (…) De câþiva ani,
mai exact din 1950, o aplicãm pentru prima datã în relaþiile dintre state pânã atunci
suverane ºi complet independente. Atunci când a fost vorba de organizarea
Europei, într-un mod solid ºi durabil, pentru a-i asigura unitatea ºi libertatea, am
plecat tot de la noþiunea de comunitate, conceputã ca autoritate ºi cooperare
acceptatã de bunã voie. Statele europene astfel asociate se supun unei discipline
concrete, stabilitã printr-un tratat practic nereziliabil. Statele au renunþat spontan
la o parcelã de suveranitate ºi independenþã. Ele acceptã de la început anumite
decizii luate în comun, cu majoritate de voturi, în condiþiile prevãzute de tratatul
de asociere (…) Dar ar fi fost imposibil sau cel puþin prematur sã se aplice aceastã
regulã la toate cazurile de comunitate“.15

36 RUXANDRA IORDACHE 15

————————
13 Ibidem, p. 196.
14 Ibidem, p. 199.
15 Robert Schuman, în Rennaissance de Fleury, nr. 159, 1960.



În plan european, ideile sale, regãsite sub forma unui volum, redactat cãtre
sfârºitul vieþii cu ajutorul apropiaþilor sãi, intitulat Pour l’Europe, apãrut la scurt
timp dupã moartea sa, sunt încã de actualitate.Dintre acestea, evocãm: lipsa con-
tradicþiei dintre construcþia europeanã – supranaþionalã – ºi idealul naþional, pa-
triotic, specific; condamnarea unui naþionalism visceral, responsabil de trecutul
sângeros al Europei; principiul solidaritãþii între naþiuni, în contextul postbelic,
în locul suveranitãþii stricte; supranaþionalitatea fondatã pe nivelul naþional, dar
fãrã absolutizarea naþiunii; extinderea Europei celor ºase; anularea rupturii dintre
Europa de Vest ºi Europa de Est; viziunea unei Europe unite ºi creºtine, reflexie
fireascã a universalismului creºtin, rupt de excesele naþionalismului16.

Schuman considera cã Europa avea sã se clãdeascã printr-un proces lung ºi
progresiv, marcat de etape de înaintare ºi de recul, într-o evoluþie lipsitã de dra-
matismul ce decurgea din alternativa Europa atlanticã-Europa grandorii, atât de
prezentã în retorica lui de Gaulle.

Nu întâmplãtoare este, dat fiind fundamentul creºtin al personalitãþii lui Schuman,
preocuparea sa pentru tema pãcii. Pacea, aratã Schuman, este mai mult decât
absenþa rãzboiului, este un proces de voinþã ce presupune solidaritate, cooperare,
înþelegere reciprocã, concesii ºi bunãvoinþã. Este ºi indivizibilã: nu existã pace
în Europa fãrã pace în lume ºi invers. Pacea înseamnã securitate ºi este condiþia
obligatorie pentru libertate, prosperitate ºi democraþie, fiind în schimb incompa-
tibilã cu rivalitatea, concurenþa, hegemonia, naþionalismul, materialismul sau
totalitarismul.17

Reperele acestui discurs al lui Schuman nu sunt surprinzãtoare: în epocã,
tema pãcii pãstra încãrcãtura recentei experienþe a rãzboaielor mondiale. Era, de
asemenea, conectatã cu ideea de a reorganiza Europa (occidentalã) în spiritul
pacificãrii relaþiilor dintre state cu rivalitãþi istorice. Într-o telegramã cãtre ºeful
sãu de cabinet, Bernard Clappier, Schuman afirma cã obiectivul propunerii de la
9 mai era aºezarea Europei pe baze mai bune, esenþialã pentru menþinerea pãcii.18

Aceastã conexiune între idealul de pace ºi Europa unitã se va menþine permanent
în concepþia sa. Pe de altã parte, datã fiind realitatea rãzboiului rece, Schuman
considera cã, dincolo de orice incompatibilitate substanþialã dintre blocul demo-
cratic ºi cel patronat de URSS, coexistenþa celor doi rivali este ºi trebuie sã fie
posibilã tot în spiritul menþinerii pãcii.19

Schuman nu a fost un doctrinar ºi nici un scriitor; nu a fost nici geopolitician,
strateg sau vizionar; de-a lungul carierei sale de om politic s-a remarcat mai ce
seamã prin expertiza sa „tehnicã“, rezultat al minuþioasei sale formãri în domeniul
dreptului, prin aplecarea cãtre detalii, cãtre precis ºi concret, prin capacitatea ºi
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disponibilitatea de a munci; discursurile ºi textele sale sunt sobre, specioase, ideile,
chiar ºi cele care ating chestiuni de anvergura relansãrii relaþiilor franco-germane
sau a construirii Europei, sau teme mai degrabã filosofice, precum pacea, nu sunt
învelite într-un stil retoric. Cu toate acestea, pragmatismul sãu, specific de altfel
mai multor personaje cheie din epoca sa20, este departe de a fi simplu sau lipsit
de substanþã.
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