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SKUTECZNY POLITYK 
ŚWIĘTY CZŁOWIEK



ROBERTA SCHUMANA 
znamy przede wszystkim
jako wybitnego polityka, 
który w swojej
działalności politycznej
dążył do zjednoczenia
państw europejskich, aby  
w ten sposób zakończyć
wojny pomiędzy nimi i
zbudować trwały pokój
oparty na dialogu, 
współpracy i szacunku dla
człowieka.



Pierwsze 
polityczne zadania 
Roberta Schumana

W życie polityczne zaangażował się 
jeszcze przed II wojną światową.

Był wielokrotnie wybierany na 
członka Zgromadzenia Narodowego. 
W 1920 roku został sekretarzem 
Komisji ds. Lotaryngii i Alzacji, a 
potem wiceprzewodniczącym i w 
końcu przewodniczącym tej komisji. 
W 1940 roku objął stanowisko 
podsekretarza stanu do spraw 
uchodźców.

W latach 1929 – 1940 pracował także 
w Komisji Finansów.



Po utworzeniu rządu w 
Vichy, Robert Schuman 
złożył dymisję, rezygnując
z pracy dla rządu
kolaborującego z 
Hitlerem.

Szybko został uwięziony
przez Gestapo, ponieważ
w jego domu znaleziono
korespondecję z 
politykami niemieckimi, 
którzy nie popierali
Hitlera.



Po zakończeniu II wojny
światowej Robert 
Schuman odegrał
znaczącą rolę w polityce
państwa francuskiego.

W latach 1946-47 
Schuman pełnił funkcję
ministra finansów w 
rządzie francuskim. 



W 1947 roku Robert 
Schuman został
premierem rządu
francuskiego. 
Rozwiązał wówczas
jeden z 
najtrudniejszych
kryzysów we Francji i
to w taki sposób, że
zyskał uznanie i
lewicowych, i
prawicowych partii.



Jednak najczęściej, w kolejnych rządach,
Robert Schuman pełnił funkcję Ministra Spraw 

Zagranicznych. 



W latach 1948 – 51 pełniąc
funkcję ministra spraw
zagranicznych, przygotował
Plan Schumana –
porozumienia pomiędzy
Francją i Niemcami w 
sprawie kontroli wydobycia
węgla i produkcji stali, który
doprowadził do powstania
Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali – początku Unii 
Europejskiej.



18 kwietnia 1951 r. 
traktat o utworzeniu
Europejskiej
Wspólnoty Węgla i
Stali podpisało sześć
państw. W imieniu
Francji podpis złożył
Robert Schuman.



19 marca 1958 r. rozpoczął pracę parlament europejski
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zasiadali w nim
posłowie z Niemiec, Francji, Włoch, Belgii, Holandii i

Luksemburga.



Robert Schuman był jedynym 
kandydatem na 
przewodniczącego tego 
parlamentu i został wybrany 
na to stanowisko przez 
aklamację. Posłowie tego 
parlamentu uhonorowali go 
tytułem Ojca Europy. Tego 
tytułu nie przyznano już 
żadnemu politykowi od 
czasów Schumana.



Robert Schuman był
człowiekiem religijnym i przez
całe życie podkreślał swoją
wierność wartościom
chrześcijańskim. Po śmierci
matki rozważał całkowite
poświęcenie się Bogu. Kiedy
poprosił o radę swojego
przyjaciela usłyszał:  
„Pozostaniesz w stanie
świeckim. W ten sposób
skuteczniej będziesz mógł
szerzyć dobro, a to przecież
Twoja największa troska… Mam 
wrażenie, że święci przyszłych
czasów będą świętymi w 
cywilnym garniturze”.



Miejsce modlitwy Roberta 
Schumana w kościele w Scy-
Chazelles koło Metz we 
Francji.
Robert Schuman każdy swój
dzień zaczynał od modlitwy.



Robert Schuman był człowiekiem
skromnym, gotowym do 
pomagania innym, cenionym za 
swoją uczciwość. Polityka nie była 
dla Roberta Schumana drogą do 
kariery, ale sposobem, by pomagać 
innym.

Konrad Adenauer, niemiecki
polityk i przyjaciel Schumana, 
mówił o nim : „Święty człowiek”.



Po śmierci Roberta 
Schumana bardzo szybko
rozpowszechniła się opinia o  
świętości jego życia.

W 1988 r. Instytut Świętego
Benedykta Patrona Europy
rozpoczął starania o 
rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Roberta 
Schumana.



"Robert Schuman w ponurych czasach
po ostatniej wojnie światowej
przeciwstawił demokratyczny model 
sprawowania władzy «modelowi
babilońskiemu» - władzy
nacjonalistycznej i ateistycznej: przez
pojednanie zbudować «wspólnotę
narodów» w wolności, 
sprawiedliwości, solidarności i pokoju, 
które są głęboko zakorzenione w 
wartościach chrześcijańskich, w 
szacunku do człowieka, w prawach
człowieka i swobodach obywatelskich. 
Mimo wielu ataków jako wierzący
chrześcijanin przedstawiał
przekonująco to podstawowe
założenie w swoim życiu i w swojej
działalności politycznej".



Papież Franciszek 
19 czerwca 2021r. podpisał
dekret o heroiczności cnót
Roberta Schumana, 
potwierdzając świętość życia
Ojca Europy i ukazując je 
jako wzór realizacji wartości 
chrześcijańskich.



Robert Schuman zmarł
4 września 1963 roku i został
pochowany na cmentarzu w 
Scy-Chazelles niedaleko Metz. 
Bardzo szybko, pod wpływem
rozpowszechniających się opinii
o świętości jego życia, jego
prochy przeniesiono do Kaplicy
Templariuszy stojącej
naprzeciwko jego domu.



„Luksemburczyk z urodzenia, wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z przekonania
i Francuz z serca”.



Robert Schuman mawiał
o sobie, że jest 
„człowiekiem
pogranicza”, pochodził z 
regionu,  który
zamieszkiwała ludność
pochodzenia
francuskiego, jak i
niemieckiego. 
Poszukiwanie tożsamości 
narodowej powodowała, 
że mieszkańcom nie 
zawsze było łatwo podać 
sobie przyjazną dłoń.



„Wartość Europy to 
Europa wartości”
Robert Schuman
Robert Schuman podkreślał, że kultura 
każdego narodu niesie ze sobą wartości, 
którymi narody mogą się wzajemnie 
ubogacać. W dialogu między narodami może 
urzeczywistniać się to poznawanie, 
rozumienie i czerpanie inspiracji z tych 
wartości.



„Po dwóch wojnach światowych uznaliśmy w końcu, że 
najlepszym zabezpieczeniem dla narodu nie jest ani 
izolacja, ani własna siła, jakakolwiek by była jego potęga, 
lecz solidarność narodów, którymi kieruje ten sam duch i 
które we wspólnym interesie akceptują wspólne 
zadania”.

„Aż do ostatniej wojny współpraca między narodami 
objawiała się przede wszystkim pod postacią 
traktatów przymierza, tych krótkotrwałych układów, 
tworzonych i obalanych zależnie od ambicji i urazów. 
Sojusze z Austrią Marii Teresy, Prusami Fryderyka II, 
Francją Napoleona I lub przeciw nim; sojusze 
zawierane w celu  przygotowania i urzeczywistniania 
przez kolejne wojny jedności niemieckiej lub włoskiej; 
układy mające mniej szczytny cel – podział Polski, 
tego nieszczęśliwego, rozdartego przez dwa wieki 
narodu, aż do przerażającego sojuszu niemiecko-
radzieckiego z sierpnia 1939 roku, który był ostatnim i 
najbardziej cynicznym przykładem tych wszystkich 
złych porozumień. Z pewnością nie tak należało 
budować Europę”. R. Schuman, Dla Europy



Współpraca narodów

"Prawdziwa wspólnota wymaga przynajmniej 
pewnych szczególnych związków i podobieństw. 
Państwa nie łączą się, dopóki nie poczują między 
sobą czegoś wspólnego, a tym, co przede 
wszystkim musi być wspólne, jest minimum 
zaufania. Potrzeba również jakiegoś minimum 
tożsamych interesów. Bez tego kończy się na 
zwykłym współistnieniu, a nie na współpracy. Aby 
zrozumieć się wzajemnie i stworzyć zażyły 
związek, można się w pewnej mierze różnić, ale 
trzeba również być pewnym, ze istnieje 
wystarczająco dużo więzów i wspólnych idei"

„Ta idea - Europa - ujawni wszystkim wspólne 
podstawy naszej cywilizacji i stworzy stopniowo 
więź podobną tej, która jeszcze niedawno była 
udziałem ojczyzn. Będzie ona siłą, w zderzeniu z 
którą runą wszystkie przeszkody”.

„Ta zjednoczona Europa nie jest skierowana 
przeciw komukolwiek; nie ma żadnego zamiaru 
agresji, żadnych oznak egoizmu lub imperializmu, 
ani w swym łonie, ani wobec innych krajów. 
Pozostaje dostępna dla każdego, kto będzie chciał 
do niej przystąpić. Jej racja bytu jest solidarność i 
współpraca międzynarodowa, rozumne 
organizowanie świata, w którym będzie musiała 
stanowić istotną część".

R. Schuman, Dla Europy


