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Ágrip 

 

Til að skilja Evrópusamrunann til fulls er nauðsynlegt að hafa skilning á „Þýska vanda-

málinu“, því það myndar grunnþáttinn sem drifið hefur forysturíki Evrópusamvinnunnar, 

Frakkland og Þýskaland, til sífellt meiri efnahagslegs og pólitísks samruna. Í þessari rit-

gerð er gerð grein fyrir uppruna Þýska vandamálsins á öndverðri nítjándu öld og þróun 

þess til vorra daga. Í brennidepli eru samskipti Þýskalands og Frakklands, rígurinn milli 

Prússa og Frakka frá dögum Napóleons og ummyndun þess rígs yfir í náið samband 

„vinaþjóðanna“ Þýskalands og Frakklands á síðari hluta tuttugustu aldar.  

Upphaf Evrópusamrunans í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar og þróun hans til 

stofnunar Evrópusambandsins á tíunda áratugnum er sett í samhengi við Þýska vanda-

málið og hvernig það hefur sprottið upp með reglulegu millibili og yfirleitt orsakað frekari 

samruna Evrópuþjóða í hvert sinn. Kola- og stálbandalagið, Efnahagsbandalag Evrópu og 

Evrópusambandið eru að ýmsu leyti tilkomin vegna Þýska vandamálsins í Evrópu og 

vandamála í sambúð Frakka og Þjóðverja á tuttugustu öld. 

Í ritgerðinni er því haldið fram að Þýska vandamálið sé sprottið af ráðandi stöðu 

Frakklands í Evrópu við upphaf nítjándu aldar. Vandamálið hafi síðan þróast út í það að 

verða ráðandi grunnþáttur í Evrópusamvinnunni, en ekki einungis einn af fjölmörgum, 

óljósum sameiningarkröftum sem virkað hafa á ríki í álfunni. Sívænkandi hagur Þýska-

lands innan Evrópusamstarfsins útskýrir síðan hinn mikla vilja þarlendis til að binda ríkið 

yfirþjóðlegum, sam-evrópskum stofnunum. 
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1. Inngangur 

 

Efnahagslegur og pólitískur samruni Evrópuríkja er eitt athyglisverðasta ferlið í samtíma-

sögu álfunnar. Náin samvinna fornra fjenda hefur vakið upp spurningar er lúta að Evrópu-

samrunanum og „eðli“ hans: Hvernig var þetta eiginlega hægt? Hefur samruninn stýrst af 

Evrópuhugsjóninni eða eru það fyrst og fremst efnahagslegir hagsmunir sem ráða 

ferðinni? Eða er það ef til vill bland beggja? Ýmislegt hefur verið skrifað um ástæður og 

drifkraft þessa ferlis enda um margslungið fyrirbæri að ræða og hafa spurningarnar og 

vandamálin þar að lútandi jafnvel alið af sér sérstaka fræðigrein, Evrópufræðin. 

 Þegar rituð eru yfirlitsrit um sögu Evrópusambandins er yfirleitt fjallað um sam-

runann á breiðum grundvelli og ýmsar kenningar reifaðar samhliða. Í slíkum ritum er 

jafnan annaðhvort sérstakur kafli um „Þýska vandamálið“ (þ. die Deutsche Frage) eða 

það skýtur upp kollinum á tveimur stöðum í sögunni; yfirleitt í tengslum við stofnun Kola- 

og stálbandalags Evrópu annars vegar og fall Berlínarmúrsins hins vegar. Ein hin nýjasta 

í flokki slíkra bóka er Europe Recast. A History of European Union eftir Desmond Dinan 

(2. útg. 2014). Annað nýlegt, fróðlegt og öllu frumlegra rit um sögu Evrópusambandsins 

er bókin The Passage to Europe. How a Continent Became a Union eftir Luuk van Midd-

elaar (ensk þýðing 2013).  

 Um miðja nítjándu öld voru í Evrópu fjölmörg óleyst vandamál verðandi þjóða, 

sem leituðust við að sameinast hver í sínu ríki: það var m.a. ítalskt vandamál, pólskt 

vandamál og þýskt vandamál. Þessi óleystu mál fengu viðskeytið „Frage/question/pro-

blem“ vegna þess að spurningunni um hvernig ríki þessar mögulegu þjóðir myndu stofna 

var enn ósvarað í öllum tilvikum. Pólverjar voru klofnir og undir stjórn erlendra stórvelda, 

Ítalir bjuggu í mörgum litlum ríkjum. Varðandi Þýska vandamálið má segja, að vanda-

málið/spurningin sé þríþætt: Hvernig átti að draga landamæri þýsks þjóðríkis? Hvernig 

stjórnarfar yrði í ríkinu? Og, ekki síst, hversu voldugt yrði þetta nýja ríki og hvernig 

myndi það fara með mögulegt vald sitt í samskiptum við önnur evrópsk ríki og hvaða 

áhrif myndi það hafa á hið viðkvæma valdajafnvægi sem komið hafði verið á á Vínar-

fundinum 1814. 

 Í þessari ritgerð er ætlunin að greina Evrópusamrunann sem tilraun til að leysa 

Þýska vandamálið. Skoðað verður að hve miklu leyti þetta tiltekna mál hefur haft áhrif á, 

og í reynd, stýrt samrunaþróuninni í Evrópu síðan á árunum eftir síðari heimsstyrjöld. 

Þýska vandamálið er skilgetið afkvæmi þýskrar þjóðernishyggju og þeirra væringa sem 

skóku Evrópu í kjölfar frönsku byltingarinnar 1789. Upphaf þess vítahrings hefnda og 
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gagnhefnda sem einkenndi samskipti Frakka og Þjóðverja á nítjándu öld og fyrri hluta 

þeirrar tuttugustu á rætur sínar að rekja til hernaðar og yfirráða l‘Empereur, Napóleons 

Bonaparte, í þýsku ríkjunum. Um þær mundir ruddu sér til rúms hugmyndirnar um nauð-

syn þess að Þjóðverjar sameinuðust í eitt ríki – hugmyndir sem lengi voru umdeildar í 

þýsku ríkjunum og síst fallnar til vinsælda í öðrum evrópskum ríkjum. Samfara 

hugmyndum um stofnun þýsks þjóðríkis komu fram hugmyndir um að Þjóðverjar væru í 

raun alveg sérstök þjóð með sérstakt hlutverk (þ. Sendung) í hinum siðmenntaða heimi – 

nokkurs konar ljós siðmenningarinnar. 

 Helsta markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á, að Þýska vandamálið sé ekki 

aðeins einn af fjölmörgum þáttum, sem hver og einn skipa jafn mikilvægan sess í sögu 

Evrópusamrunans, heldur þvert á móti, að þessi einstaki þáttur sé langmikilvægasti hvati 

Evrópusamvinnunnar og hafi í raun verið ráðandi í hverju samrunaskrefi, frá stofnun 

Kola- og stálbandalagsins til upptöku sameiginlegs gjaldmiðils, evrunnar. Þrátt fyrir fögur 

fyrirheit evrópskra fyrirmenna og innblásnar ræður þeirra við hátíðleg tækifæri um 

Evrópuhugsjónina, hafa samrunaskrefin einungis verið stigin til fulls, þegar brýn geó-

pólitísk eða efnahagsleg nauðsyn hefur krafist þess; í öllum tilvikum, að því er virðist, til 

að binda Þýskaland Evrópusamstarfinu traustari böndum. 

 Annað markmið er að svara því hvort tenging Þýskalands við sam-evrópskt stjórn-

kerfi hafi skilað tilætluðum árangri. Hollenski fræðimaðurinn Luuk van Middelaar heldur 

því fram, að upptaka sameiginlegs evrópsks gjaldmiðils, hafi verið síðasta tromp franskra 

stjórnvalda eftir að þau fengu sæti við borð sigurvegaranna í kjölfar síðari heims-

styrjaldarinnar. Í ljósi þess, að „Tveir-plús-fjórir-samningurinn“, sem undirritaður var í 

september 1990, batt formlegan endahnút á stríðið og greiddi úr þeim flækjum, sem eftir 

voru, gátu Frakkar ekki lengur ætlast til þess að hafa jafn mikil áhrif á málefni Þýskalands 

og þeir höfðu haft á árunum 1945-1990. Þýsk kol urðu evrópsk kol 1950 og þýska markið 

varð evra 1999.1 Sé raunin sú, að frönsk stjórnvöld hafi spilað út sínu síðasta eftirstríðs-

trompi, og eftir stendur sameinað og voldugt Þýskaland í ráðandi pólitískri, sem og efna-

hafslegri stöðu í miðri Evrópu, hefur þá herbragð Frakka gengið upp, sé litið á málin frá 

geópólitísku sjónarhorni? M.ö.o. hefur tenging Þýskalands við yfirþjóðlegar stofnanir 

skilað tilætluðum árangri frá frönskum sjónarhóli? 

Til er ógrynni af heimildum um Evrópusamrunann, samskipti Frakklands og 

Þýskalands, ráðamenn ríkjanna, Þýska vandamálið og í raun alla þá þætti, sem saman 

                                                 
1 Sbr. Luuk van Middelaar: The Passage to Europe. How a Continent became a Union, bls. 185-186.  
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mynda viðfangsefni ritgerðarinnar: ævisögur, prentuð skjöl, dagblöð, fræðibækur- og 

greinar o.fl.  Svo unnt yrði að sníða viðfangsefnið að þeim lengdarramma sem ritgerðinni 

er ætlaður var brugðið á það ráð að fjalla um viðfangsefnið fyrst og fremst frá þýskum 

sjónarhóli, enda líklega engir haft jafn mikla hagsmuni af því að leysa Þýska vandamálið 

og einmitt Þjóðverjar sjálfir. 

Ritgerðinni er skipt í fjóra meginhluta. Í fyrsta hlutanum er tilurð og eðli Þýska 

vandamálsins á nítjándu öld og áhrif þess á hina pólitísku þróun í átt til þýsks þjóðríkis 

tekin til gaumgæfilegrar skoðunnar. Í því samhengi verður fjallað um fáein kenningaleg 

atriði þess efnis hvernig þjóðerni skapast í orðræðu. Skrif helstu forvígismanna þýskrar 

þjóðernishyggju eru rædd og orðræða þeirra greind eftir því sem kostur gefst. Mikilvægi 

þessa frumþáttar og virkun hans á stjórnmálasögulega þróun í Evrópu allar götur frá önd-

verðri nítjándu öld til samtímans eru slík að nauðsynlegt er, að um hann sé fjallað í sér-

stökum kafla. Að þessu leyti, eins og svo mörgu öðru, er hin langa nítjánda öld undirstaða 

alls þess sem á eftir kemur.2 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður aðdragandi og stofnun Kola- og stál-

bandalagsins skoðaður með hliðsjón af Þýska vandamálinu í kjölfar síðari heims-

styrjaldarinnar. Hvaða ástæður lágu að baki því, að Frakkar buðu nýstofnuðu þýsku 

lýðveldi í náið Evrópusamstarf? Hvaða skilyrði voru sett af beggja hálfu? Þjóðverjar voru 

frá upphafi mjög virkir í að reyna að taka þátt í að leysa Þýska vandamálið eins og það 

birtist eftir síðari heimsstyrjöld. Þýskir ráðamenn litu á mögulegt samband Evrópuríkja 

sem einu færu leiðina til að endurheimta tapað fullveldi, glatað landssvæði og verða full-

gildur þátttakandi í samfélagi þjóðanna á nýjan leik. Fyrstu misserin eftir stríð voru 

franskir ráðamenn í raun frekar sáttir við stöðu mála varðandi Þýskaland. Landið var 

bútað niður í áhrifasvæði sigurvegaranna, Frakkar fengu Elsass-Lothringen/Alsace-

Lorraine til baka og réðu auk þess yfir Saarlandinu. Þeir streittust því gegn viðleitni 

Bandaríkjamanna í þá veru að stefna bæri að sjálfbæru Þýskalandi. Í augum Bandaríkja-

manna var endurreisn Þýskalands nauðsynleg til að koma evrópskum efnahag á réttan 

kjöl og til að styrkja V-Evrópu vegna síversnandi sambúðar við Sovétríkin. Þegar Frakkar 

loksins neyddust til að gefa eftir varð niðurstaðan sú að Þýskaland yrði kyrfilega bundið 

yfirþjóðlegum stofnunum. Það var í raun skilyrði Frakka fyrir endurreisn Þýskalands. 

Ráðamenn í Þýskalandi voru tilbúnir að fallast á slíka samvinnu með ákveðnum 

                                                 
2 Sagnfræðingurinn Eric Hobsbawm skipti tímabilinu frá 1789 til 1991 í „langa“ nítjándu öld (1789-1914) 
og „stutta“ tuttugustu öld (1914-1991). 
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skilyrðum. Frakkar og Þjóðverjar voru þar með farnir að leitast við að leysa Þýska vanda-

málið á friðsamlegan hátt og í sameiningu, en ekki endilega á sömu forsendum. Segja má, 

að Frakkar hafi varpað fram hugmyndinni um Evrópusamruna til að hafa stjórn á Þýska-

landi, en Þjóðverjar hafi tekið þátt í samrunanum til að fá að stjórna sér sjálfir.   

Í þriðja hluta verður fjallað um dýpkun Evrópusamrunans með Rómar-

sáttmálanum 1957 og enn nánari samvinnu Frakklands og Þýskalands með Élyssée 

samningnum 1963. Hvaða geópólitísku aðstæður gerðu frekara milli- og yfirþjóðlegt 

samstarf fýsilegt á þessum tíma? Hvaða áhrif hafði Þýska vandamálið? Í þessum hluta 

verður einnig fjallað um viðbrögð Frakka við „Ostpolitik“ Willys Brandts og hvernig 

Þýska vandamálið minnti á sig á áttunda áratugnum. Frakkar fylltust miklum grun-

semdum vegna þessa „daðurs“ Willys Brandts við Ráðstjórnarríkin og óttuðust að 

Þjóðverjar væru að fjarlægjast Vestrið og gera sig gildandi á gamla þýska áhrifasvæðinu 

í Mið-Evrópu.3 Sá ótti átti eftir að blossa upp á ný í lok níunda áratugarins – og það ekki 

af ástæðulausu. 

Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar verður stofnun Evrópusambandsins (ESB) 

með Maastricht-samkomulaginu sett í samhengi við fall Berlínarmúrsins og 

endursameiningu (þ. Wiedervereinigung) Þýskalands. Hvaða áhrif hafði Þýska vanda-

málið á tímasetningu og lokaútkomu Maastricht-samkomulagsins? Á meðan samninga-

viðræðunum stóð var sameinað Þýskaland tekið að beita sér á alþjóðavettvangi með 

þunga sem ekki hafði sést síðan fyrir síðari heimsstyrjöld. Skoðuð verður þróunin frá 

Maastricht (1992) til Lissabonsáttmálans (2007). Var þýsk/franska vandamálið leyst með 

Maastricht og Lissabon? Þó að þýsk/franski öxullinn sé enn mikilvægasti þáttur Evrópu-

samrunans, hafa áhrif og ítök Þýskalands í Mið- og A-Evrópu aukist til muna eftir 

stækkun ESB til austurs. Flutningur höfuðborgar sambandslýðveldisins frá Bonn til 

Berlínar er táknrænn fyrir þetta ferli. Þungamiðja sambandins hefur þannig, hægt en ör-

ugglega, verið að færast frá París í átt til Berlínar og eru áhrif þessa í raun ekki enn komin 

fyllilega í ljós. Nýjustu breytingar á sáttmálum ESB hafa einnig aukið áhrif Þýskalands 

og eru Þjóðverjar í fyrsta sinn með meira atkvæðavægi en Frakkland og Bretland hvort 

um sig í leiðtoga- og ráðherraráði ESB. Þýskaland er því, eftir meira en 65 ára Evrópu-

samruna, orðið fjölmennasta, ríkasta og pólitískt valdamesta ríki Evrópusambandsins.  

  

                                                 
3 Sbr. Desmond Dinan: Europe Recast. A History of European Union, bls. 125-126. 
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2. „Þýska vandamálið“: Tilurð, þróun og skilgreiningar 1806-1914 

 

2.1. Upphaf: 1806-1813 

 

Hluti þess að leggja stund á sagnfræði á 21. öldinni er að vera meðvitaður um, að banda-

ríski sagnfræðingurinn Hayden White hafi haft nokkuð til síns máls þegar hann kvað lítinn 

sem engan mun vera á sagnfræði og skáldskap.4 Sagnfræðingar skrifa undantekningalítið 

epískan prósa með upphafi, miðju og enda. Þeir þurfa að byrja á því, að „ímynda“ sér 

sögusviðið (e. prefigure), velja úr aragrúa atvika, ferla og persóna einhverja valda sögu-

þætti og leikendur sem saman geta tekið á sig vitrænt form sem saga. En hvenær hefst 

saga Þýska vandamálsins? Hefst hún með greinunum 95, sem Marteinn Lúther negldi á 

kirkjuhurðina í Wittemberg 31. október 1517? Siðaskiptunum og trúarbragða-

styrjöldunum sem hófust í kjölfarið? Hefst hún með þrjátíu ára stríðinu 1618 eða West-

falen samningunum 1648? Eða hefst hún ef til vill í París með frönsku byltingunni 1789? 

Þetta er í raun fyrsta bókmenntafræðilega ákvörðunin sem sagnfræðingurinn þarf að taka 

í þessu tilviki og til þess, að sagan nái ekki aftur til Hermanns mikla og orrustunnar í 

Tevtóborgarskógi árið 9 e. Kr., er ef til vill skynsamlegast að líta svo á, að saga Þýska 

vandamálsins sem mögulegs evrópsks framtíðarvandamáls hafi hafist með harla óvæntri 

franskri stórskotahríð úr þykkri og kaldri þokunni við bæina Jena og Auerstädt í Thürin-

gen árla þriðjudagsmorguns þann 14. október 1806. Eftir hádegi sama dag mátti heita 

ljóst að prússneski herinn hafði beðið afgerandi ósigur og fóru næstu dagar að mestu leyti 

í lítt skipulagt undanhald, að því er virðist til að bjarga því sem bjargað varð af hernum 

og reyna með því að styrkja samningsstöðuna gagnvart Frökkum í framhaldinu.5 Þegar 

upp var staðið reyndist samningsstaðan í raun varla hafa getað orðið verri. Prússum var 

gert að greiða franska ríkinu himinháar upphæðir í skaðabætur, sem og uppihald franska 

hersetuliðsins í Prússlandi. Þá var þeim gert að takmarka herafla sinn við 40.000 manns, 

og var sá herafli fyrst og fremst hugsaður til þess að aðstoða franska herinn, gerðist þess 

þörf. Prússland, hið stolta herveldi, var þar með orðið leppríki Frakklands. Fyrir utan 

                                                 
4 Sjá t.d. Hayden White: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. White 
tók líklega of djúpt í árinni en það er samt ákveðinn sannleikskjarni í þessu hjá honum. Munurinn á sagn-
fræði og skáldskap felst fyrst og fremst í því að táknmyndir skáldlegrar orðræðu vísa oftast í táknmið hugar-
burðar, á meðan sagnfræðileg orðræða vísar til ákveðins efnisveruleika; einhvers sem gerðist í raun og hafði 
raunverulegar afleiðingar fyrir raunverulegt fólk. Svo er vissulega til eitthvað þarna mitt á milli, en það er 
önnur saga. 
5 Ein besta heimildin um atburði þessara örlagaríku daga í október 1806 er skýrsla rannsóknarnefndar 
prússneska hersins, sem unnin var á árunum 1807-1808, gefin út alllöngu síðar í bókinni 1806. Das 
preußische Offizierkorps und die Untersuchung der Kriegsereignisse.  
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niðurlæginguna sem fólst í því að tapa úrslitaorrustu gegn Frökkum og neyðast til að 

beygja sig undir vilja keisarans, Napóleons Bónaparte, átti sér einnig stað táknræn niður-

læging sem varð ekki síður mikilvæg í sköpun þess sem síðar varð þekkt sem „Þýska 

vandamálið.“ Líkneski sigurgyðjunnar, Viktoríu, var t.a.m. fjarlægt af Brandenborgar-

hliðinu, pakkað í kassa og flutt til Parísar.6 

 Þýska vandamálið er bein afleiðing þýskrar þjóðernishyggju og þess hvernig hún 

varð sífellt áhrifameiri í Prússlandi og víðar í þýsku ríkjunum eftir ósigurinn 1806. En 

hvernig verður þjóð til? Til að svara þeirri spurningu er ekki úr vegi að líta í smiðju 

bandaríska félagsfræðingsins, Craigs Calhouns, sem telur þjóðernishyggju fyrst og fremst 

vera orðræðulegt fyrirbæri og að þjóðir séu í raun skapaðar með orðræðu, sem síðan 

verður grundvöllur tilvistar þeirra í efnismenningunni.7 Til að útskýra nánar hvað átt er 

við með orðræðulegri sköpun þjóðar er nauðsynlegt að skoða kenningar fransk-alsírska 

heimspekingsins, Jacques Derrida. Hugmyndir hans um texta og orðræðu byggja á 

kenningum „föður“ táknfræðinnar, svissneska málvísindamannsins, Ferdinands de 

Saussure, um táknmynd (e. signifier) og táknmið (e. signified). Derrida taldi, að í öllum 

texta sé undirliggjandi merking, sem hægt sé að greina með afbyggingu, t.d. með því að 

greina táknmið sem eiga sér enga áþreifanlega tilvísun, heldur grundvallast fyrst og fremst 

á andstæðu sinni; að í textanum sé net andstæðna sem stöðugt vísa hver í aðra og skapi 

þannig samhengi.8 Ástæða þess að Derrida taldi orðræðu aldrei hlutlausa (og því skipti 

engu máli hvort hún birtist sem lagabókstafur eða söngtexti), er sú að formgerðarinnar 

vegna er orðræða ávallt og einungis lýsandi fyrir afstöðu manna og tengsl; það er ekkert 

náttúrulegt (ómanngert) við hana. Þess vegna gildir einu um hverskonar texta er að ræða, 

afbyggingin leiðir sama kjarna í ljós. 

 Þjóðir og þjóðernishyggja verða ekki til í tómarúmi. Öll samskipti einstaklinga og 

hópa eru að einhverju leyti gagnvirk og stuðla að sköpun einskonar menningarlegs 

bræðings; indverski bókmenntafræðingurinn, Homi Bhabha, kallaði þetta ferli hybrid-

ization.9 Hugmyndin, sem er ein af grunvallarkenningum eftirlendufræða, byggir á því, 

að öll menning sé blönduð og í raun ekkert til sem kalla mætti upprunalegt – að allt sé 

dregið af öðru. Segja má að hugmyndin um þjóðríkið hafi borist til Þýskalands fyrir áhrif 

frönsku byltingarinnar og því merkilegt að Frakkar hafi lent í hlutverki hins illa sem 

                                                 
6 Gustav Seibt: „Das Brandenburger Tor“, bls. 68. 
7 Craig Calhoun: Nations Matter, bls. 27. 
8 Jacques Derrida: „Afterword: Toward an Ethic of Discussion“, bls. 137. 
9 Homi Bhabha: „Signs taken for Wonders“, bls. 35. 
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sameiningu þýsku ríkjanna var að lokum beint gegn. Til að skilgreina Þjóðverja sem sér-

staka þjóð reyndist nauðsynlegt að nota frönsku þjóðina sem viðmið að talsverðu leyti. 

 Eins og fyrr sagði byggir orðræða að miklu leyti á andstæðum. Óhlutbundin (e. 

abstract) hugtök, sem eiga sér enga áþreifanlega „tilvísun“ (e. referent), t.d. heiðarleiki, 

lygi, góðmennska o.s.fr., eru einungis skilgreinanleg með tilvísun í andstæðu sína. Til að 

vita hvað heiðarleiki er þarf óheiðarleika. Þar af leiðandi myndi Derrida líklega segja að 

í hvert skipti sem hugtakið „heiðarleiki“ er borið upp felist í því tilvísun í óheiðarleika.10 

Svo má velta því fyrir sér hvort táknmið geti hreinlega skapað „tilvísun“, t.d. þegar þjóðir 

eru skapaðar í orðræðu. Táknmiðið getur þá öðlast líf og jafnvel orðið að raunverulegu, 

nánast áþreifanlegu efni. Andstæða „þjóðar“ er t.d. einhvers konar „óþjóð“ eða einfald-

lega hópur sem telst ekki vera alvöru þjóð. Heimspekingurinn Johann Gottlieb Fichte 

taldi t.a.m. Þjóðverja vera einu alvöru þjóðina; hina upprunalegu þjóð (þ. Urvolk).11 Á 

sama hátt getur andstæða tiltekinnar þjóðar verið önnur og öðruvísi þjóð; þjóð sem býr 

ekki yfir sömu eiginleikum og sú sem verið er að skapa. 

 Hlutverk Frakka sem andþjóð Þjóðverja var þegar farið að taka á sig mynd á ofan-

verðri átjándu öld, t.d. í skrifum Johanns Gottfrieds Herders, sem taldi tungumálið vera 

algjöran grunnþátt í tilveru þjóðanna. Forsenda þess, að þjóðir héldust „hreinar“ var að 

mati Herders sú að þær töluðu „hreina“ tungu. Þjóðverjar gátu, þessu samkvæmt, státað 

af því að hafa „haldið tungumáli sínu, frá elstu þekktu tíð, óblandaðri öðrum tungum 

[...]“.12 Þeir höfðu einnig forðast blöndun við aðrar þjóðir, héldu þar af leiðandi hinum 

upprunalega hugsunarhætti þjóðarinnar og bjuggu þess vegna yfir sér-þýskum eigin-

leikum.13 Herder skynjaði mikla hættu samfara frönskunotkun prússneskrar yfirstéttar (og 

almennings, sem var jafnvel enn verra) og brýndi Þjóðverja til að „spýta út hinni and-

styggilegu leðju Signu“ og tala þýsku.14 En það voru ekki einungis frönsk menningaráhrif 

sem bar að óttast. Í kvæðinu Germanien segir Herder þýsku ríkin vera umkringd óvin-

veittum þjóðum og að sundraðir geti Þjóðverjar ekki fengið varist ágangi hinna herskáu 

nágranna sinna til lengdar. Hann bendir á örlög Póllands, Þjóðverjum til viðvörunnar, og 

spyr hvort Þýskaland muni, líkt og Pólland, „sundrað, krjúpa fyrir útlendingum.“15 Eftir 

að hann síðan varar við rússneska risanum í austri bendir hann lesandanum á að líta til 

                                                 
10 Jacques Derrida: „Afterword: Toward an Ethic of Discussion“, bls. 137. 
11 Johann Gottlieb Fichte: „Reden an die deutsche Nation“, bls. 659. 
12 Johann Gottfried Herder: „Idee zum ersten patriotischen Institut“, bls. 364. 
13 Sama heimild, bls. 364-366. 
14 Elie Kedourie: Nationalism, bls. 59. 
15 Johann Gottfried Herder: „Germanien“, bls. 45. 



10 
 

vesturs, því þar sé að finna herskáa þjóð, sem þegar hafi „tekið af þér lokk“ og vísar þar 

til Strassborgar, sem Lúðvík XIV. lét innlima í franska konungsríkið 1681. Í kvæðinu 

leggur Herder mikla áherslu á sameiningu allra Þjóðverja og vísar sérstaklega til Austur-

ríkis og Prússlands sem æskilegra forysturíkja í því samhengi.16 Þrátt fyrir þessa miklu 

áherslu á þjóðina sem lífræna heild, sem ber að sameinast í einu ríki, telst Herder yfirleitt 

ekki til upphafsmanna nútímalegrar þjóðernishyggju (þ. moderner Nationalismus) þó 

hann sé almennt talinn mikilvægur og í raun nauðsynlegur fyrirrennari hennar. Ástæða 

þessa er sú, að hann ætlaði Þjóðverjum í raun ekki æðri sess en öðrum þjóðum. Öðru máli 

gegndi um eftirmenn Herders, sem litu á Þjóðverja sem guðs útvalda þjóð meðal annarra 

og óæðri þjóða. Þýsku þjóðinni yrði þá ætlað sérstakt hlutskipti í veröldinni – að vera 

sjálft leiðarljós mennskunnar. 

 Aðeins örfáum misserum eftir innreið hins sigursæla franska hers og keisara í 

Berlín hófst Fichte handa við fyrirlestraröð sína við Berlínarháskóla, Reden an die 

deutsche Nation. Sagnfræðingurinn Heinrich August Winkler telur Fichte vera „föður“ 

þýskrar þjóðernishyggju17, en ef til vill var hann frekar í hlutverki ljósmóðurinnar því 

launfaðir þýskrar þjóðernishyggju er líklega l‘empereur, Napóleon Bonaparte: „Í upphafi 

var Napóleon“18; svo hefst fræg Þýskalandssaga Thomas Nipperdeys og sjálfsagt er það 

rétt, að enginn einn maður hafi haft jafn mikil áhrif á tilurð og þróun þýskrar 

þjóðernishyggju eins og Napóleon. Fyrrnefnd orrusta við Jena og Auerstädt haustið 1806 

ásamt formlegum endalokum „Ríkisins“ (þ. das Reich), hins Heilaga rómverska keisara-

dæmis, orsökuðu mikinn æsing meðal þýskra menntamanna. Prússland, hið yngsta, kraft-

mesta og nútímalegasta þýsku ríkjanna var svipt yfir helmingi landsvæðis síns og gert, 

eins og áður sagði, að greiða óviðráðanlegar upphæðir í stríðsskaðabætur og uppihald 

franska hersetuliðsins. Kominn var fram einn af frumþáttum „guðfræði“ 

þjóðernishyggjunnar – niðurlægingin. Eitt af grundvallareinkennum nútíma 

þjóðernishyggju er að hún tekur á sig form trúarbragða, að því leyti, að hún notast við 

dýrlinga, píslarvætti, heilaga staði o.s.fr. Þannig skapar þjóðernishyggjan að mati Wink-

lers „kerfisbundna endurtúlkun á trúarlegri dyggð yfir í þjóðlega hollustu [...]“.19 Nipper-

dey tók í sama streng og sagði að á tímum pólitískrar trúar verði „hið trúarlega [...] verald-

legt í þjóðinni, og það veraldlega verður heilagt.“20 Franski mann- og þjóðfræðingurinn, 

                                                 
16 Sama heimild, bls. 44-45. 
17 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen I, bls. 57. 
18 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800-1866, bls. 11. 
19 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen I, bls. 58. 
20 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800-1866, bls. 300. 
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Claude Lévi-Strauss, sem rannsakaði alls kyns goðsögur af miklum móði, hitti naglann á 

höfuðið þegar hann sagði: „Ekkert er jafnkeimlíkt goðsögulegri hugsun og pólitísk 

hugmyndafræði. Í þjóðfélagi nútímans hefir hin síðarnefnda einfaldlega komið í stað 

hinnar fyrrnefndu.“21 Það var einmitt vegferðin sem Fichte hóf með fyrirlestrum sínum 

sínum í Berlín veturinn 1807-1808. 

 Eins og áður kom fram snúast kenningar Derrida um það, að sérhver óhlutbundin 

táknmynd hljóti að vekja upp tilhugsunina um andstæðu sína. Ef þýska þjóðin er guðleg 

og heilög, þá hlýtur að felast í því tilvísun í hið óguðlega og óheilaga – andþjóðina. Í 

fyrirlestrum sínum fann Fichte Frökkum allt til foráttu og átti þannig umtalsverðan þátt í 

sköpun og skilgreiningu þýsks þjóðernis í gegn um franska andstæðu. Hann þróaði áfram 

hugmyndir Herders um mikilvægi tungumálsins sem eins helsta áhrifavaldsins í mótun 

þjóðareinkenna og studdi tilgátu sína þess efnis að Frakkar teldust varla alvöru þjóð með 

þeim rökum að franska væri svo afbökuð og úrkynjuð tunga, að hún væri í raun dauð. 

Þjóð sem er föst í viðjum dauðrar tungu er samkvæmt Fichte alls kostar ófær um að fram-

kalla frumlega hugsun og verður það henni þar af leiðandi um megn að framkvæma 

nokkurn skapaðan hlut af viti.22 

 Fyrst um sinn voru helstu talsmenn þjóðernishyggju í þýsku ríkjunum fremur fá-

menn elíta mennta- og embættismanna. Áhersla þeirra á tungumálið sem mikilvægasta 

grunnþátt tilvistar þjóðarinnar er þar af leiðandi frekar áhugaverð. Hvaða þýska skyldi 

það vera, sem Herder, Fichte o.fl. álitu svo mikilvæga og Ernst Moritz Arndt orti um að 

væri annar af tveimur frumpörtum þýsks þjóðernis?23 Þetta var í raun háþýska mennta- 

og embættismannanna sem skeggrætt gátu sín á milli um heimspeki, bókmenntir og 

heimsins gagn og nauðsynjar hvort sem þeir komu frá Königsberg eða Vínarborg; þýskan 

sem byggði á ritmáli Marteins Lúters. Það er aftur á móti ólíklegt að ólæs ánauðarbóndi 

frá A-Prússlandi hefði getað rætt við sótara frá Stuttgart vandræðalaust; svo ólíkar gátu 

hinar fjölmörgu mállýskur þýsku ríkjanna á nítjándu öld verið. Raunar samrýmist þetta 

kenningum ensk-tékkneska heimspekingsins og félagsmannfræðingsins, Ernests Gell-

ners, ágætlega; hámenning fremur fámenns hóps er gerð að menningu þjóðarinnar allrar 

og elítan gerir sitt eigið tungumál að þjóðartungunni.24  

                                                 
21 Claude Lévi-Strauss: „Formgerð goðsagna“, bls. 57. 
22 Sbr. Johann Gottlieb Fichte: „Reden an die deutsche Nation“, bls. 607-612. 
23 Sbr. Ernst Moritz Arndt: „Des Deutschen Vaterland“, bls. 18-21. 
24 Sjá t.d. Ernest Gellner: Nations and Nationalism, bls. 18. 
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 Önnur af mikilvægum grunnstoðum þjóðernishyggjunnar, sem kom frá þessari 

harla fámennu þýsku elítu var fyrrnefnd andúð á öllu, sem gæti talist vera franskt. Eftir 

fall og hernám Prússlands 1806 varð Frakkahatrið allsráðandi meðal þjóðernissinna. 

Almenningur var á hinn bóginn í mörgum tilfellum enn fullur aðdáunar á keisaranum, 

sem margir bundu vonir við að myndi koma á auknu félagslegu og lagalegu réttlæti í 

þýsku ríkjunum. Fjöldi fólks lagði á sig langt ferðalag til þess eins að bera Napóleon 

augum er hann reið gegn um prússneska bæi ásamt fylgdarliði sínu. Þegar hann reið inn í 

Dresden í Saxlandi 1807 kraup almúginn af lotningu.25 Auk þess að gera eigið tungumál 

að þjóðartungunni leituðust talsmenn þjóðernishyggjunnar við því að gera hatur sitt á 

Frökkum að sameiginlegu hatri þýsku þjóðarinnar í garð hinnar frönsku og gerði Arndt 

það jafnvel að óaðskiljanlegum hluta þess að geta talist þýskur eins og segir í kvæði hans, 

„Des Deutschen Vaterland“: „Þeim þýska er það föðurland/ þar sem reiðin eyðir völskum 

hégóma/ þar sem sérhver Fransmaður er fjandi/ og sérhver þýskur er frændi/ þar skal það 

vera! Þar skal það vera!/Gervallt Þýskaland skal það vera!“26 Á þessu sjást þess merki, að 

þýsku þjóðernissinnarnir hafi að vissu leyti skapað þjóðina í sinni eigin ímynd og minnir 

það á fullyrðingu Ernests Gellner þess efnis, að það sé „þjóðernishyggja, sem ali af sér 

þjóðir, en ekki öfugt.“27 Fljótlega eftir að erkifjandi þýsku þjóðarinnar hafði verið fundinn 

og skilgreindur rækilega fór þýsk þjóðernishyggja að taka á sig mynd guðlegrar forsjónar. 

Friedrich Ludwig Jahn sagði í ritinu, „Deutsches Volksthum“: „Þýskaland, ef það 

sameinast sem þýskt samfélag [og] þróar gríðarlega ónýtta krafta sína, getur það skapað 

eilífan frið í Evrópu, verið verndarengill mannkynsins!“28 

 Þjóðernishyggjan styðst við sams konar táknkerfi og hefðbundin trúarbrögð; hún 

þarfnast píslarvotta, dýrlinga, heilagra staða og helgiathafna ekki síður en kaþólska 

kirkjan. Fyrsta skrefið var að leiða fram í dagsljósið þjóðardýrlinga fortíðarinnar til að 

sýna fram á, að þýska þjóðin eigi sér fastar rætur í grárri forneskju, og hafi í gegn um 

tíðina þurft að standa saman gegn erlendum kúgunaröflum. Menn á borð við Hermann 

mikla, sem barðist gegn Rómverjum og Martein Lúther sem deildi við Páfagarð voru 

teknir í þjónustu hinna nýju borgaralegu trúarbragða. Áður en langt um leið frá hernámi 

Prússlands urðu til píslarvættir í baráttunni gegn Frökkum. Á meðal þeirra voru bóksalinn 

                                                 
25 Sbr. Hagen Schultze: „Napoleon“, bls. 30. 
26 Ernst Moritz Arndt: „Des Deutschen Vaterland“, bls. 20. „Das ist des Deutschen Vaterland/Wo Zorn 
vertilgt den welschen Tand/Wo jeder Franzmann heißet Feind/Wo jeder Deutsche heißet Freund/Das soll 
es sein! Das soll es sein! Das ganze Deutschland soll es sein!“ Á nítjándu öld notuðu Þjóðverjar oft hugtakið 
Welsche yfir Frakka. Í raun er það samheiti yfir Kelta undir latnesk/rómverskum áhrifum. 
27 Ernest Gellner: Nations and Nationalism, bls. 55. 
28 Friedrich Ludwig Jahn: Deutsches Volksthum, bls. xv. 
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Johann Philipp Palm, sem tekinn var af lífi 26. ágúst 1806 fyrir að hafa dreift ritinu 

„Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung“29, og riddaraliðsforinginn Friedrich von 

Schill, sem týndi lífinu í vita vonlausri herferð sumarið 1809. Um hann orti Arndt kvæðið 

„Das Lied vom Schill“, en þar segir t.a.m: „Hann sendi enginn keisari, enginn konungur/ 

Frelsið og föðurlandið sendu hann.“ Eftir að hafa „litað hið frjósama land frönsku blóði“ 

um hríð var hann skotinn í hjartað. „Þá skríkti spottandi franskur kjaftur/ Hann verður að 

grafa eins og hund.“30 Síðast en alls ekki síst ber að nefna Prússadrottninguna Luise, sem 

lést langt fyrir aldur fram í útlegð í sveitum A-Prússlands árið 1810. Að sögn læknis lést 

hún úr „of miklum og viðvarandi áhyggjum.“31 Væntanlega áhyggjum af ásigkomulagi 

þýsku þjóðarinnar á víðsjárverðum tímum. 

 Frakkahatrið náði áður óþekktum hæðum um þær mundir sem hin svonefndu 

frelsisstríð hófust (þ. Befreiungskriege). Dreifirit Arndts, „Über Volkshaß“, fjallaði um 

nauðsyn þess fyrir Þjóðverja að leggja fæð á Frakkland: „Ég vil hatrið gegn Frökkunum“ 

sagði Arndt, „ekki einungis í þessu stríði, ég vil það til langframa, ég vil það að eilífu.“32 

Hatrið átti að þjóna ákveðnu praktísku hlutverki; það átti að leysa krafta úr læðingi, sem 

sameinað gætu Þýskaland. Hatrið átti einnig að kalla fram hinar æðstu dyggðir í heilagri 

baráttu gegn hinni hreinu illsku, sem Arndt skynjaði vestan Rínar. 

 Í október 1813 átti sér stað við Leipzig stærsta orrusta sem háð hafði verið í 

Evrópu fram til þess tíma. „Orrusta þjóðanna“ (þ. Völkerschlacht bei Leipzig) varð nánast 

samstundis að goðsögn og vígvöllurinn varð kennileiti minninga (f. lieux de mémoire) 

eins og þau gerast  best – „fæðingarstaður þýsku þjóðarinnar“ eins og sagnfræðingurinn 

Kirstin Anne Schäfer orðaði það.33 Í túlkun þjóðernissinna var þar háður bardagi allra 

bardaga, „bardagi milli ljóss og myrkurs, milli góðs og ills“34 – Þjóðverja og Frakka. 

 Lík fallinna höfðu varla verið fjarlægð af vígvellinum þegar áköf umræða hófst 

um hvernig minnismerki skyldi reisa þessum goðsagnakennda vígvelli þar sem sigur 

hafði verið unninn á þjóðarníðingnum Napóleon. Hafið var meðvitað ferli sem snerist um 

að skapa kennileiti minninga við Leipzig. Sigurdagurinn, 18. október, átti að verða 

þjóðhátíðardagur Þjóðverja og mikil áhersla var lögð á að viðhalda „Leipzig-andanum“ 

(þ. Der Geist von Leipzig). Þess má einnig geta, að núverandi fáni Sambandslýðveldins 

                                                 
29 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen 1, bls. 53-54. 
30 Ernst Moritz Arndt: „Das Lied vom Schill“, bls. 329-331. 
31 Günter de Bruyn: „Königin Luise“, bls. 290. 
32 Ernst Moritz Arndt: „Über Volkshaß“, bls. 158. 
33 Kirstin Anne Schäfer: „Die Völkerschlacht“, bls. 188. 
34 Sama heimild, bls. 188. 
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Þýskalands á uppruna sinn í orrustunni við Leipzig. Sjálfboðaliðasveitir Prússa, undir 

stjórn Ludwigs von Lützows majors, báru svarta einkennisbúninga með rauðum kraga og 

gylltum hnöppum. Þetta urðu litir þjóðernissinna 1815, byltingarinnar 1848/49, Weimar-

lýðveldisins 1919-1933; síðar Alþýðulýðveldins, Sambandslýðveldisins, og loks 

sameinaðs Þýskalands 1990. Þannig eimir enn eftir af táknmyndum orrustunnar við 

Leipzig. 

 

2.2. Þróun: 1813-1864 

 

Eftir að sigur hafði unnist á Napóleon við Leipzig skrifaði Arndt þjóðernislega innblásið 

rit um æskileg næstu skref í sameiningarmálum Þjóðverja. Í Der Rhein Deutschlands 

Strom aber nicht Deutschlands Grenze, sagði hann jafnvægi þjóðanna og „guðlegum 

gangi náttúrunnar” (þ. Gottes Naturgang) hafa verið raskað með 300 ára stríðsyfirgangi 

af hálfu Frakka.35 Hann andmælti hinni frönsku kröfu, sem hann sagði hafa komið til 

sögunnar við upphaf sautjándu aldar, þess efnis, að Rín skyldi teljast vera náttúruleg 

austurlandamæri Frakklands og krafðist þess, að í komandi friðarsamningum yrði Elsass-

Lothringen/Alsace-Lorraine endanlega skilið frá Frakklandi. Hann færði rök fyrir því, að 

hin einu sönnu náttúrulegu landamæri þjóða væru skilin á milli tungumála (þ. 

Sprachgrenzen). Auk þessa gætu fljót ekki verið náttúruleg landamæri því þau séu í raun 

samgöngu- og samskiptaæðar, þ.e.a.s., að þau greiði frekar fyrir samskiptum en séu ekki 

hindrun. Þar að auki séu ár og fljót engin fyrirstaða fyrir fjölmennan og ákveðinn inn-

rásarher. Fljót fyrirfinnast yfirleitt á flatlendi þar sem fólk talar sömu tungu beggja megin. 

Öðru máli gegni um fjallgarða, sem yfirleitt séu náttúruleg landamæri vegna þess, að þeir 

eru jafnframt landfræðileg tungumálaskil líkt og úthöf.36 Það var hentugt fyrir málstaðin 

þar sem helsta krafa Arndts var sú, að landamæri Frakklands yrðu færð að Vosges fjall-

garðinum. Það er ekki einungis af ofangreindum ástæðum að Rín voru að hans mati 

ómöguleg landamæri. Það var ekki síst vegna þess að fljótið var „okkar forni, glæsti og 

heilagi Rínarstraumur [...]“.37 Málflutningur hans einkenndist af því að hér væri um að 

ræða söguleg mistök sem yrði að leiðrétta. Hinum „guðlega“ og „náttúrulega“ gangi sög-

unnar yrði að bjarga frá öflum sem reyni af öllum mætti að hindra og afskræma æskilega 

                                                 
35 Sbr. Ernst Moritz Arndt: Der Rhein Deutschlands Strom aber nicht Deutschlands Grenze, bls. 17 og 20. 
36 Sama heimild, bls. 24. 
37 Sama heimild, bls. 18. Leturbreyting mín. 
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þróun mála; en þetta var ekki í síðasta skipti sem slíkum málflutningi var beitt í deilum 

um þessi tilteknu landamæri. 

Eftir fall Parísar 1814 átti sér stað merkisatburður í sögu Brandenborgarhliðsins 

sem kennileitis minninga. Prússneski herinn hélt inn í Berlín við hátíðlega athöfn eftir að 

hafa sótt líkneski sigurgyðjunnar Viktoríu til Parísar. Viktoríu og stríðsvagni hennar var 

komið fyrir á borgarhliðinu á nýjan leik við mikinn fögnuð Berlínarbúa. Þar að auki var 

torgið umhverfis hliðið endurnefnt Pariser Platz til ævarandi minningar um sigurinn yfir 

Frökkum og heitir torgið það enn.38 Í þetta sinn var ekki beinlínis um nýsköpun kennileitis 

minninga að ræða, heldur var gömlu kennileiti ljáð ný merking. Staður, sem þegar hafði 

merkingu fyrir Prússa varð að þýskum stað minninga. Þannig gátu í raun allir, sem töldust 

vera Þjóðverjar, tengst við staðinn eftir 1814. Á svipuðum tíma á marskálkurinn Gebhard 

Leberecht von Blücher að hafa sagt: „Luise hefur verið hefnt!“39 Táknmyndir á borð við 

þjóðardýrlinga, persónugervinga, píslarvætti og önnur kennileiti minninga, sem tengdust 

baráttunni gegn erkifjendunum Frökkum á einhvern hátt voru sköpuð og endursköpuð af 

mikilli áfergju á þessum árum. 

Fljótlega eftir sigurinn við Leipzig og Vínarfundinn urðu talsmenn þýskrar 

þjóðernishyggju fyrir alvarlegu bakslagi. Þrátt fyrir að hafa nýtt sér krafta 

þjóðernishyggjunnar til hins ítrasta í „frelsisstríðunum“ reyndist enginn pólitískur vilji 

meðal keisara, konunga og fursta þýsku ríkjanna fyrir sameiningu Þjóðverja í eitt ríki, 

allra síst hjá stórveldunum tveimur, Austurríki og Prússlandi, en annað hvort þeirra hefði 

þurft að leiða slíka sameiningu.40 Tímabilið frá endalokum Napóleonsstyrjaldanna til 

byltingarinnar 1848 einkenndist af tilraunum stjórnvalda til að bæla niður alla viðleitni til 

frekari þróunar í lýðræðisátt. Þjóðernishyggjan hélst í hendur við hugmyndir um stjórnar-

skrá, lýðveldi og borgaraleg réttindi af ýmsu tagi; hún var því sem eitur í beinum ráðandi 

afla í hinum rótgrónu konungs- og keisaradæmum, sér í lagi á tímum þar sem engin 

utanaðkomandi ógn virtist aðsteðjandi. Þessi tímabundni skortur á erlendum fjand-

mönnum sem hægt væri að beina kröftum þjóðernishyggjunnar gegn, gerði það að 

verkum að stjórnvöld þýsku ríkjanna hófu í auknum mæli að beina spjótum sínum inn á 

                                                 
38 Gustav Seibt: „Das Brandenburger Tor“, bls. 70. 
39 Günter de Bruyn: „Königin Luise“, bls. 293. 
40 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen I, bls. 68-69. 
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við. Þar af leiðandi var á árunum eftir Napóleonsstyrjaldirnar komið á legg öflugu rit-

skoðunarkerfi í þýsku ríkjunum og varð það beinlínis hættulegt að reyna að vinna að 

þjóðernissinnuðum markmiðum á opinberum vettvangi.41  

Prússland og Austurríki sameinuðust um það 1819 að auka eftirlit með háskólum, 

prentmiðlum og þingum auk þess sem félagasamtök með þjóðernisleg markmið voru 

hreinlega bönnuð með lögum.42 Jahn varð t.a.m. að afplána sex ár í fangelsi vegna skrifa 

sinna og starfs í slíku félagi (1820-1825).43 Eftir júlíbyltinguna í Frakklandi 1830 varð 

sífellt erfiðara að þagga niður í þeim sem kröfðust í senn aukinna réttinda einstaklinga og 

sameiningu ríkja á grundvelli þjóðernis.44 Enn var þjóðernishyggjan að mestu leyti bundin 

við takmarkaðan hóp mennta- og embættismanna í yngri kantinum, en það átti eftir að 

breytast. Enn á ný var það ógn að utan sem gaf þjóðernishyggjunni byr undir báða vængi; 

og aftur kom ógnin úr vestri. Frakkland hafði náð aftur vopnum sínum og háværar raddir 

þarlendis kröfðust þess á ný að yfirráðasvæði Frakklands yrði útvíkkað að „náttúrulegum“ 

landamærum þess, Rín.45 Frakkahatrið, sem legið hafði í hálfgerðum dvala á 

friðarárunum, blossaði upp sem aldrei fyrr á árunum 1840-1841 í tilefni „Rínarkrísunnar“ 

(þ. Rheinkrise). Samin voru sönglög með þjóðernissinnuðum textum sem voru feykilega 

vinsæl og urðu með tímanum eins konar sálmar þjóðernishyggjunnar. Má þar nefna „Die 

Wacht am Rhein“ eftir Max Schneckenburger og „Deutschlandlied“ eftir Hoffman von 

Fallersleben, sem síðar varð þjóðsöngur Þýskalands.46 

 Í þessari ritgerð gefst ekki tóm til að fjalla ítarlega um ástæður og atburði 

byltingarinnar 1848/49 nema rétt að því leyti sem hún snertir togstreituna milli 

prússneskrar valdastéttar og þýskra þjóðernissinna Segja má að sameiningarsinnar hafi 

skiptst í tvær fylkingar: önnur var fylgjandi „stór-þýskri“ lausn Þýska vandamálsins (þ. 

Großdeutsche lösung), þ.e.a.s. að öll þýsku ríkin ásamt þýskumælandi hlutum Habs-

borgarakeisaradæmisins skyldu sameinast í stóru þjóðríki, sem rúma myndi mikinn meiri-

hluta þýskumælandi fólks í Evrópu. Hin hreifingin varð öllu stærri og áhrifameiri, en hún 

aðhylltist „smá-þýska“ lausn (þ. Kleindeutsche lösung). Í henni fólst sameining Þjóðverja 

undir forystu Prússlands án Austurríkismanna. Þó margir hafi viljað sjá þýskumælandi 

svæði austurríska keisaradæmisins sameinast hinum þýsku ríkjunum í hinu forna Heilaga 

                                                 
41 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1815-1845/49, bls. 395. 
42 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen, I, bls. 74. 
43 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1815-1845/49, bls. 402. 
44 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen, I, bls. 80. 
45 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1815-1845/49, bls. 398. 
46 Sama heimild, bls. 399. 
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rómverska keisaradæmi í nýju þjóðríki var það algerlega óraunhæf ósk að Austurríkis-

menn myndu einfaldlega segja skilið við sitt rótgróna (kaþólska) stórveldi til að verða 

hluti af nýju ríki undir forystu helsta (lúterska) keppinautar síns í Mið-Evrópu. Stór-þýska 

lausnin hefði því verið óhugsandi nema undir forystu Habsborgara, og það hefðu Prússar 

aldrei sætt sig við. Deilan um hvor leiðin skyldi farin var því ein af birtingarmyndum 

togstreitunnar milli þessara tveggja þýsku stórvelda. 

  Vegna fjölþjóðlegrar samsetningar Habsborgarakeisaradæmisins varð krafan um 

prússneska forystu sameiningarferlisins sífellt háværari. Þrátt fyrir, að hefðbundin 

prússnesk ættjarðarást og þýsk þjóðernishyggja væru vissulega samrýmanleg eins og átti 

eftir að koma á daginn, gætti enn ákveðinnar togstreitu milli þessara tveggja náskyldu 

tegunda hollustu. Gott dæmi um slíka togstreitu er að finna í söngkvæði sem prússneskir 

hermenn eiga, samkvæmt frásögn Bismarcks, að hafa sungið eftir að hafa fengið skipun 

um að yfirgefa Berlín í mesta umrótinu 1848: „Svart, rautt og gyllt, glóir nú í sólar-

geisla/Örninn svarti, afhelgaður dreginn af húni/Hér endar, Zollern, þín frægðarsaga/Hér 

féll konungur án bardaga.“47 Fyrir utan hinn augljósa ótta um afdrif prússnesku konungs-

fjölskyldunnar á tímum byltingar, birtist í þessum ljóðlínum einnig ótti við mögulega 

sameiningu þýskra ríkja. Tilfinning, sem má teljast bæði eðlileg og sígild í þessu sam-

hengi því hún er birtingarmynd hræðslunnar við að heimahagarnir glati hefðum sínum og 

sérstöðu verði þeir sameinaðir öðrum ríkjum í stærri heild og muni jafnvel þurfa að lúta 

erlendum yfirráðum í einhverri mynd. 

 Það eru þó fleiri dæmi þess, að hollustan við prússneska konungsríkið og ein-

dreginn stuðningur við mögulega sameiningu þýskra ríkja færi ágætlega saman. Bismarck 

var þeirrar skoðunnar að valdefling Prússlands og efnahagslegur (og jafnvel pólitískur) 

samruni við önnur þýsk ríki héldust hönd í hönd. Þessarar sömu viðleitni gætti einnig hjá 

sumum af hæst settu valdsmönnum landsins á þessum tíma; þ.á m. hjá Friedrich Wilhelm, 

greifa af Brandenburg, sem jafnframt var forsætisráðherra Prússlands. Bismarck taldi að 

hin prússneska ættjarðarást Friedrichs stafaði fyrst og fremst af minningunni frá 1812-

1813 og einkenndist þar af leiðandi af „þýskri þjóðartilfinningu“.48 „Leipzig-andinn“ lifði 

                                                 
47 Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen I, bls. 37. „Schwarz, Roth und Gold glüht nun im 
Sonnenlichte/Der schwarze Adler sinkt herab entweiht;/Hier endet, Zollern, Deines Ruhms 
Geschichte/Hier fiel ein König, aber nicht im Streit.“ Örninn svarti vísar til prússneska fánans, en hann var 
svartur örn á hvítum grunni. Zollern er stytting á Hohenzollern, sem var ættarnafn prússnesku 
konungsættarinnar. 
48 Sama heimild, bls. 61. 
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enn góðu lífi; meira að segja í efstu þrepum samfélagsins, þrátt fyrir langvarandi bann-

færingu.   

 Sjálfur konungur Prússlands, Friedrich Wilhelm IV., var ekki alls ósnortinn af 

þýskri þjóðerniskennd og hugmyndum um bræðralag Þjóðverja. Hann skrifaði Austur-

ríkiskeisara, Franz Joseph I., bréf, 5. júní 1852, sem Otto von Bismarck (sem þá var að 

hasla sér völl í prússnesku utanríkisþjónustunni) afhenti keisaranum er hann kom til Vínar 

í diplómatískum erindagjörðum. Prússland og Austurríki háðu um þær mundir, líkt og 

endranær, harða keppni um völd og áhrif í Mið-Evrópu en bréfið er á einstaklega vinsam-

legum, jafnvel smjaðurslegum nótum, eins og tíðkaðist í samskiptum tiginna manna og 

segir þar m.a., að „aðeins vort þrefalda, óbilandi, trúfasta og framtaksama samlyndi geti 

bjargað Evrópu og hinu spillta en þó svo elskaða þýska föðurlandi frá núverandi hættu-

ástandi [...] varðveitið þér, minn dýrasti vinur, ást yðar í minn garð eins og hún var á 

hinum stórkostlegu dögum við Tegernsee, og styrkið trú yðar og hinn mikilvæga og 

volduga vinskap yðar við mig, sem er föðurlandinu gervöllu svo ómissandi!“49 Þrátt fyrir 

kurteisislegan tón bréfsins áttu samskipti ríkjanna tveggja eftir að versna til muna samfara 

breytingum á valdajafnvæginu í Evrópu á næstu árum. Prússland átti eftir að styrkjast og 

Austurríki veikjast þar til háð yrði úrslitauppgjör í langvarandi deilu ríkjanna um hvort 

þeirra yrði forystuafl á meginlandi Evrópu. 

Eftir að byltingartilraunin 1848 hafði farið út um þúfur voru byltingarmenn margir 

ofsóttir, hundeltir og fangelsaðir; fjölmargir flúðu land tímabundið, t.d. tónskáldið 

Richard Wagner, sem fór til Sviss. Margir snéru aldrei aftur á heimaslóðir; sér í lagi þeir, 

sem fóru til N-Ameríku. Í raun var þetta mikil blóðtaka fyrir þýska þjóð og má segja að 

stjórnvöld hafi kosið að styrkja völd sín tímabundið á kostnað atgervisflótta, sem hafði 

varanleg áhrif að því leyti, að það voru fyrst og fremst frjálslyndir menntamenn sem flúðu 

land. Samt sem áður má merkja, að hinn þjóðernislegi þankagangur hafi fengið uppreisn 

æru á þessum árum. Vonin um þýskt lýðveldi var að mestu leyti kulnuð og ljóst að 

mögulegt framtíðarríki Þjóðverja yrði konungsríki eða keisaradæmi af gamla skólanum. 

Margir af helstu fræðimönnum Þýskalands aðhylltust smá-þýsku lausnina og biðluðu til 

Prússlands að leiða slíka sameiningu fyrir hönd þjóðarinnar. Sagnfræðingarnir Theodor 

Mommsen, Johann Gustav Droysen og Heinrich von Sybel fóru þar fremstir í flokki. Allir 

áttu þeir það sameiginlegt að vera virkir í stjórnmálum og leggja stund á sagnfræði, sem 

þjóna skyldi pólitískum samtímamarkmiðum. 

                                                 
49 Sama heimild, bls. 78-79. 
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Mommsen taldi, að þeim sem „skrifi sögu bæri skylda til pólitísks uppeldis“ 

lesandans.50 Í höfuðverki sínu, Römische Geschichte (1854-1856), túlkaði hann t.a.m. 

uppgang Rómarveldis sem ferli þjóðlegrar sameiningar og metur sagnfræðingurinn Hans-

Ulrich Wehler það svo að þjóðríkið hafi verið forskrift og leiðarljós þessara fræðimanna 

og hafi sem slíkt „einnig ákveðið gildismat þeirra“.51 Droysen var einnig sannfærður um 

að sagan gæti vísað veg þjóðarinnar til framtíðar og skrifaði að sagnfræðin krefðist „stöðu 

sinnar og skyldu í sífelldri verðandi; það sem gerist á meðal vor og kemur fyrir oss, hvað 

er það annað en samtíð sögunnar, saga samtíðarinnar[?]“52 Sagnfræðin þjónaði, sam-

kvæmt þessu, mikilvægum tilgangi í samtímanum og sagði Wehler Droysen hafa ritað 

ævisögu prússneska marskálksins Yorck von Wartenburg með þeim „yfirlýsta tilgangi að 

halda þjóðernisvitundinni vakandi á erfiðum tímum“.53 Í bókinni Geschichte der 

preußischen Politik sagði Droysen prússneska ríkið hafa verið stofnað og leitt áfram af 

„sögulegri nauðsyn“; að þýska þjóðin leiti þar „tjáningar, fulltrúa og mælikvarða síns 

þjóðlega lífs.“54 Droysen sagði enn fremur, að þótt Prússland samanstandi aðeins af smáu 

broti þýsks landsvæðis og þýskrar þjóðar, tilheyri það sjálfu eðli Prússlands að leiða 

saman þýska þjóð í eina heild – það er „köllun Prússlands fyrir hönd heildarinnar“. Þess 

vegna hafi landamæri ríkisins smám saman, nánast líkt og samkvæmt náttúrulögmáli, 

þanist út til að ná utan um sífellt fleiri meðlimi hinnar þýsku þjóðar: „Í þessari köllun er 

að finna réttlætinguna fyrir tilveru prússneska ríkisins og styrk þess.“55 Af þessum 

skrifum Droysens sést ágætlega með hvaða hætti þjóðernishyggjan hafði tekið á sig mynd 

trúarbragða. Prússland, sem skyldi leiða exodus barna þjóðarinnar frá ánauð óþjóðlegs 

tilgangsleysis og „heim“ í þjóðríkið, var orðið eins konar Zion hinnar þýsku þjóðar; 

andlegt heimili og táknræn móðir í senn. Því mætti spyrja hvort þjóðernishyggjan sé jafn 

„veraldleg“ útgáfa trúarbragða og sumir fræðimenn hafa haldið fram. Þegar byrjað er að 

dýrka þjóð sem ódauðlega heild, er hún þá ekki í vissum skilningi orðin guðleg vera og 

þar af leiðandi komin yfir á svið hins yfirnáttúrulega? 

Á árunum eftir byltingartilraunina voru það ekki einungis fræðimenn, sem kölluðu 

eftir styrkri forystu Prússakonungs í mögulegri sameiningu þýskra ríkja. Íhaldssamir 

stjórnmálamenn á borð við Otto von Bismarck og samstarfsmann hans, hershöfðingjann 

                                                 
50 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1848-1914, bls. 238. 
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54 Johann Gustav Droysen: Geschichte der preußischen Politik I, bls. 4. 
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Leopold von Gerlach virtust skynja stöðuna þannig að forræði þessara mála væri ótvírætt 

komið í hendur Prússakonungs og aðeins spurning um hvernig það yrði nýtt. Í bréfi, sem 

Gerlach ritaði Bismarck 9. ágúst 1854, á meðan Krímkrísan stóð sem hæst, sagði hann: 

„Lúðvík XIV. sagði ríkið, það er ég. Með enn meiri rétti getur Hans hátign [Friedrich 

Wilhelm IV.] sagt Þýskaland, það er ég.“56  

Í hinu utanríkispólitíska umróti, sem fylgdi Krímstríðinu og niðurstöðu þess urðu 

nokkrar breytingar á valdajafnvæginu í Evrópu. Um þessar breytingar segir Heinrich 

August Winkler: „Vestrið hafði sigrað, Austrið beðið ósigur, og ef það var forysturíki á 

meginlandinu var það ekki lengur Rússland, heldur Frakkland.“57 Aðeins örfáum árum 

síðar átti sér stað önnur styrjöld, sem varð til þess að styrkja stöðu Frakklands enn frekar; 

í þetta sinn á kostnað Austurríkis. Þá var komin upp sú vænlega staða fyrir Prússland að 

þrátt fyrir styrkingu Frakklands hafði staða keppinauta Prússa í austri veikst til muna, án 

þess þó að þeir hafi sjálfir þurft að gera nokkurn skapaðan hlut annan en að bíða rólegir 

og fylgjast með þróun mála; samt með tilbúinn herafla til að koma í veg fyrir að Frakkar 

gengju lengra gagnvart Austurríki en nauðsyn krafðist. 

Stríðið sem hér um ræðir var annað sjálfstæðisstríð Ítalíu og var háð árið 1859 

milli Frakka og Sardiníumanna annars vegar og Austurríkis-Ungverjalands hins vegar. 

Austurríkismenn biðu ósigur og varð það, eins og fyrr sagði, til þess að veikja nokkuð 

stöðu Austurríkis gagnvart Prússlandi. Þó svo að margir þjóðernissinnaðir Þjóðverjar hafi 

viljað rétta hinum þýsku bræðrum hjálparhönd í baráttunni við Frakka, voru „realpóli-

tíkusar“ eins og Bismarck staðfastlega á þeirri skoðun að sitja einfaldlega hjá, horfa á 

Austurríki fara sér að voða, en koma samt í veg fyrir að Frakkar næðu að auka áhrif sín í 

suður-þýsku ríkjunum og Rínarlöndunum. Þetta var vissulega hættuspil og ríkti mikill 

almennur ótti við það að sigursæll „bónapartismi“ (þ. Bonapartismus) myndi, eðli sínu 

samkvæmt og í ljósi sögunnar, ásælast þýsku löndin austan megin Rínar; ekki einungis 

með hótunum eins og 1840, heldur í reynd líkt og 1805-1807.58  

Þrátt fyrir slæma stöðu Austurríska keisaradæmisins í kjölfar þessa, mátti heita 

ljóst, að spennan, sem einkenndi samskipti Prússlands og Austurríkis var síður en svo úr 

sögunni. Bismarck virðist reyndar hafa verið kominn á þá skoðun í síðasta lagi á dögum 

„Krímkrísunnar“, og naut hann þar stuðnings hershöfðingjans Gustavs von Alvenslebens, 

sem báðir yrðu mikilvægir þátttakendur í örlagaríkum atburðum næsta áratugar, að 
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rígurinn milli Prússlands og Austurríkis yrði „aðeins leystur á vígvellinum, því hann væri 

óleysanlegur á nokkurn annan hátt“.59 Slíkt var hugarfarið, sem varð veganesti Bismarcks 

á leið til hæstu metorða í prússneskum og síðar þýskum stjórnmálum. Lokahluti veg-

ferðarinnar í átt til þýsks þjóðríkis einkenndist af ótrúlega vel leikinni refskák þar sem 

metnaður þjóðernissinnaðra hugsjónamanna var tekinn í þjónustu prússneska konungs-

ríkisins og fullkominn samhljómur fannst milli þessara fyrrum ósamrýmanlegu sjónar-

miða. 

 

2.3. Lausnir: 1864-1914 

 

Síðasti áratugurinn fyrir stofnun þýska þjóðríkisins og fyrstu áratugirnir eftir stofnun þess 

einkenndust af kanslaratíð Ottos von Bismarcks og stjórnarháttum hans. Sagnfræðingum 

hefur stundum gengið frekar illa að ráða í persónuleika Bismarcks – a.m.k. er lítill sam-

hljómur þeirra á meðal um nákvæmlega hvað honum gekk til. Var hann eingöngu 

pólitískur refur, sem hugsaði statt og stöðugt um að auka sín eigin völd og áhrif? Var hann 

fyrst og fremst traustur konungssinni sem var tilbúinn til að gera hvað sem er til að auka 

veg konungsríkisins? Eða var hann að einhverju leyti þýskur þjóðernissinni sem vann 

ötullega að sameiningu Þýskalands, þjóðinni allri til heilla? Svo er það hið sígilda deilu-

efni: spilaði Bismarck af fingrum fram eða voru gjörðir hans ávallt skipulagðar langt fram 

í tímann? Niðurstaðan er líklega sú að Bismarck hafi verið sitt lítið af hverju ofantöldu; 

hann var vissulega pólitískur refur með mikinn metnað, en hann virðist einnig hafa verið 

mjög konunghollur, sem og hallur undir hugmyndir um öflugt þýskt þjóðríki. Þá hafði 

hann skýra sýn á framtíðina en greip tækifærin eftir því sem þau gáfust og asaði aldrei 

um ráð fram. Mismunandi sýn fólks á ástæður sögulegrar framvindu hafa áhrif á það í 

hvaða ljósi það sér persónuleika á borð við Bismarck; hvort sagan telst einkennast af 

hinum þunga ópersónulega nið tímans eða hannaðri atburðarrás snillinga. Eins og í 

mörgum álitamálum, þar sem fólki hættir til að skipa sér í andstæðar fylkingar og „skóla“, 

er ef til vill farsælast að fara hér bil beggja og gera hvort tveggja í senn: horfast í augu við 

máttleysi einstaklingsins gagnvart formgerðum samfélaga og jafnframt viðurkenna áhrif 

aðsópsmikilla einstaklinga á örlagaríkum stundum mannkynssögunnar. 

„Sameiningarstríðin“ 1864-1871 (þ. Einigungskriege) voru ekki háð af hendi 

Prússlands til þess eins að skapa þýskt þjóðríki, heldur fyrst og fremst til að auka veg 
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prússneska konungsríkisins og yfirráðasvæði þess og voru að miklu leyti þess eðlis, að 

tilgangurinn helgaði meðalið. Þegar Otto von Bismarck (forsætisráðherra Prússlands 

síðan 1862) brýndi Wilhelm I. konung til aðgerða í upphafi Slésvíkurdeilunnar við Dani, 

gerði hann það ekki með innblásinni ræðu um nauðsyn þess að sameina bæri þýsku 

bræður þeirra og systur í þýskt ríki og frelsa þau þannig frá erlendri kúgun, heldur minnti 

hann konunginn á það, að nær allir forverar hans hefðu stækkað prússneska konungsríkið. 

Hann tók fram, að Friedrich Wilhelm IV. hafi hlotnast Hohenzollern og Jahdehéraðið, 

„Friedrich Wilhelm III. Rínarlöndin, Friedrich Wilhelm II. Pólland, Friedrich II. Slésíu, 

Friedrich Wilhelm I. Altvorpommern, Kúrfurstinn mikli [Friedrich Wilhelm (1620-

1688)] Hinterpommern og Magdeburg, Minden o.s.fr. og [Bismarck] hvatti hann til að 

gera slíkt hið sama.“60 

Danmörk hafði ekki farið varhluta af þjóðernisvakningu nítjándu aldar og var þar 

í landi um þessar mundir öllum árum róið að því markmiði að stofna danskt þjóðríki. Eitt 

fyrsta embættisverk Kristjáns IX. sem konungur 1863 var að undirrita nýja stjórnarskrá, 

sem í reynd innlimaði Slésvík í danska konungsríkið. Þetta var skýrt brot á Lundúnar-

samkomulaginu frá 1852, sem kvað m.a. á um, að Slésvík skyldi ekki bundið danska 

konungsríkinu nánari böndum en Holtsetaland, sem átti aðild að Þýska sambandinu (þ. 

Deutscher Bund). Slésvík var lén Danakonungs en suðurhluti hertogadæmisins var 

einkum byggður þýskumælandi fólki. Þessi tilraun til innlimunar landsvæða sem á bjó 

fjöldi þýskumælandi íbúa olli því að sló í brýnu milli þýskra og danskra þjóðernissinna, 

hvorra að sínu leyti, og var þar skyndilega kominn málstaður, sem flestir ef ekki allir 

þjóðernissinnaðir Þjóðverjar gátu sameinast um, hvort sem þeir voru Prússar eða Austur-

ríkismenn; hvort sem þeir voru fylgjandi „smá-þýskri“ eða „stór-þýskri“ lausn á Þýska 

vandamálinu. Í upphafi deilunnar héldu ráðamenn Austurríkis að sér höndum og vöktu 

með því mikla reiði meðal þýskra þjóðernissinna og í raun fældu þeir síðustu stuðnings-

menn stór-þýsku lausnarinnar frá þeirri hugmynd.61 Í bréfi til frjálslynda 

stjórnmálamannsins Oskars von Wydenbrugk skrifaði Gustav von Lerchenfeld, formaður 

frjálslyndra í Bæjaralandi eftirfarandi: „Skilji Prússland vænlega vígstöðu sína rétt, getur 

það nú bolað Austurríki út úr Þýskalandi án þess, að við það gali hani.“62 

Þrátt fyrir takmarkaðan stuðning við málstað þýskumælandi íbúa hertoga-

dæmanna við upphaf deilunnar, tóku Austurríkismenn að lokum þátt í bandalagi þýskra 
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ríkja undir forystu Prússlands sem hernam Holtsetaland, og lét loks sverfa til stáls með 

því að flæma danska herinn frá Slésvík 1864. Þrátt fyrir veru sína í bandalagi sigurvegara 

stríðsins varð það ekki til þess að hagur Austrríkis sem evrópsks stórveldis vænkaðist að 

nokkru ráði. Prússland hafði aftur á móti styrkt stöðu sína í valdataflinu að talsverðu leyti 

og ekki leið á löngu þar til skarst í odda milli hinna fornu, en náskyldu, fjandvina.   

Eftir Slésvíkur-Holtsetalandsstríðið stóð Prússland eftir með pálmann í 

höndunum. Prússar stýrðu í reynd tollabandalagi þýskra ríkja (þ. der Zollverein) og réðu 

því, sem þeir vildu í Þýska sambandinu. Prússland hafði því efnhagslegt forræði nær allrar 

þýskumælandi Evrópu á sínum höndum og hið eina sem stóð í vegi fyrir algjörri 

prússneskri forystu á pólitíska sviðinu var hið gamla og veiklaða Habsborgaraveldi. 

Austurríki hafði svo að segja verið málað út í horn. Árið 1865 var, samkvæmt Wehler, 

úrslitastund í málefnum Þýska vandamálsins, því að þá hafi endanlega orðið ljóst að 

Prússar myndu reyna að ná pólitískum yfirráðum á þýska svæðinu til að „bræða saman 

stór-prússneska útþenslustefnu og stofnun „smá-þýsks“ þjóðríkis“.63 „Þýska stríðið“ (þ. 

Deutscher Krieg) átti, að mati Wehlers, sér fjórar hliðar: það var síðasta innbyrðis stríðið 

milli þýskra ríkja; það var hefðbundið milliríkjastríð um forræði í Mið-Evrópu; það var 

sameiningarstríð þjóðar og þar af leiðandi einnig borgarastyrjöld. Afleiðingar 

styrjaldarinnar urðu síðan þær að Prússland varð að óumdeilanlegu forystuafli við 

sameiningu Þýskalands.64 

Þýska stríðið var ekki eingöngu stríð milli stórveldanna Prússlands og Austurríkis, 

því að í því tóku nær öll þýskumælandi ríki Evrópu þátt. Þetta var í raun styrjöld milli 

norður-þýskra og suður-þýskra ríkja. Bæjaraland, Baden, Württemberg, Hannover, 

Saxland, Hessen, Nassau, Reuß älterer Linie, Sachsen-Meinigen, Schaumburg-Lippe og 

Frankfurt börðust við hlið Austurríkis gegn Prússlandi, Mecklenburg-Schwerin, 

Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Anhalt, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Sachsen-

Coburg und Gotha, Sachsen-Lauenburg, Lippe, Reuß jüngerer Linie, Schwarzburg-

Sondershausen, Waldeck-Pyrmont, Bremen, Hamborg og Lübeck, auk Ítalíu.  

Norður-þýska bandalagið undir forystu Prússlands vann afgerandi sigur á lítt 

áhugasömum herjum Austurríkis og bandalagsríkja þess. Prússland innlimaði Slésvík-

Holtsetaland, Hannover, Nassau, Hannover, Hessen og Frankfurt, og var þar með búið að 

gulltryggja stöðu sína sem leiðandi afl á svæðinu; stofnun þýsks þjóðríkis var innan 

seilingar. Það var aðeins eitt vandamál sem þurfti að leysa fyrst. Hinn forni fjandi handan 
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Rínar myndi seint sætta sig við tilurð nýs stórveldis í túnfætinum; stórveldis sem þar að 

auki ætti harma að hefna. Yfirmaður prússneska heraflans, Helmuth von Moltke, sagði, 

að Þýskaland yrði aðeins fyllilega sameinað með uppgjöri við Frakkland. Síðan 1859 

hafði hann spáð, að slíkt „stríð þjóðanna“ myndi eiga sér stað.65 Spádómur hans byggði 

líklega frekar á óskhyggju hershöfðingjans en almennri skyggnigáfu; hann rættist engu 

að síður fyrr en varði. 

Stríðið við Frakkland var líklega nauðsynleg forsenda þess, að hægt yrði að skapa 

þýskt þjóðríki með jafn skjótum hætti og raun bar vitni. Ef sameiningin yrði hægfara var 

sú hætta fyrir hendi að Frakkar myndu að lokum grípa til vopna, ef til vill á óheppilegum 

tíma fyrir Þjóðverja.66 Ef Prússar réðust hins vegar á Frakka af fyrra bragði, yrðu þeir 

álitnir vera árásaraðili stríðsins og allsendis óvíst hvað Bretland og Rússland myndu gera 

við slíkar aðstæður. Það var því ótrúlega „heppilegt“ fyrir Prússa að eins og hendi væri 

veifað blossaði upp spenna milli ríkjanna. Stríð var þar með nánast óumflýjanlegt og það 

voru Frakkar sem yrðu í hlutverki árásaraðilans. Aðdragandinn var sá að Ísabellu II. 

Spánardrottningu var steypt í byltingu spænska hersins árið 1868 og vangaveltur þar-

lendis um að nýr Spánarkonungur yrði Leopold nokkur af Sigmaringen-grein sjálfrar Ho-

henzollern ættarinnar setti samskipti Prússlands og Frakklands í fullkomið uppnám. Við 

þennan ráðahag gátu stjórnvöld í Frakkland ekki unað og misreiknuðu sig hrapallega í 

framhaldinu. Leopold neitaði að taka við spænsku krúnunni en Frakkar virðast hafa verið 

ákveðnir í að binda endi á útþenslutilburði Prússa, sérstaklega eftir skipun Gramonts her-

toga í embætti utanríkisráðherra Frakklands í maí 1870. Frakkar töldu sig geta rekið fleyg 

milli prússneska konungsins og þýskra þjóðernissinna en reyndin varð önnur.67 Herskáir 

tilburðir Frakka höfðu þannig þveröfug áhrif á suður-þýsku ríkin sem snérust  á sveif með 

Prússum. Fyrir sannfærða þjóðernissinna var stríðið 1870 eins og himnasending. Þjóðinni 

var þjappað saman í stríði, sem hægt var að líta á sem varnarstríð þýsku þjóðarinnar gegn 

gömlu óvættinni. 

    Þegar ljóst mátti heita, að Prússar og þýskir bandamenn þeirra myndu fara með 

sigur af hólmi gegn Frökkum fór að gæta ákveðinnar taugaveiklunnar í vissum kreðsum 

þjóðernissinna, en hún tengdist því hvers kyns friðarsamningur yrði gerður við Frakka að 

stríðinu loknu. Að því tilefni ritaði sagnfræðingurinn Heinrich von Treitschke grein, sem 

birtist í Preussische Jahrbücher 1870. Í greininni, sem bar titilinn „Hvers krefjumst við 
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af Frakklandi?“ (þ. Was fordern wir von Frankreich?), fetaði Treitschke í fótspor Ernst-

Moritz Arndt og færði ítarleg söguleg rök fyrir því hvers vegna skilja bæri Elsass-Loth-

ringen frá Frakklandi og innlima héraðið í Prússland – eina ríkið, sem að mati Treitschkes 

var í stakk búið til að veita íbúum þar öruggt þýskt þjóðarheimili. Til þess að það yrði 

mögulegt, hvatti hann þýska fjölmiðla til að sinna skyldunni við þjóðina og „vekja til 

alsgáðrar meðvitundar hinar þöglu óákveðnu vonir, sem bærast í hverju brjósti, svo að 

þegar kemur að friðarsamningum, standi staðfast fullmyndað þjóðarstolt eins og veggur 

að baki ráðamönnum okkar“.68 Treitschke mat stöðuna þannig að bitur reynsla þýsku 

þjóðarinnar af þeim friðarsamningum sem gerðir höfðu verið við Frakka eftir frelsisstríð 

Napóleonsstyrjaldanna sýndi að ráðamönnum í Berlín væri í raun vart treystandi til að 

gæta hagsmuna þjóðarinnar við gerð slíkra samninga. Það var því þjóðin sjálf sem átti að 

krefjast hinna „fornu þýsku“ landsvæða einum rómi og gefa með því ráðamönnum skýr 

skilaboð um að þjóðin myndi ekki líða neina undanlátssemi gagnvart erkifjandanum. 

Þjóðin átti, sem sagt, að vera virkur þátttakandi í mótun sinna eigin örlaga. Í guðfræði 

þjóðernishyggjunnar hafði því verið sköpuð þýsk þjóð, sem myndaði eina heild, hafði 

einn þjóðarvilja og bjó yfir getunni (með aðstoð skyldurækinna prentmiðla) til að hrinda 

honum í framkvæmd. Landamærin milli Frakklands og þýsku ríkjanna sagði Treitschke 

vera „lélegan brandara“ í ljósi þess að „sigursæl vopn okkar gáfu heimsbyggðinni frið í 

tvígang“.69 Landamærin voru „skammarleg fyrir stolta þjóð“ og „lifandi áminning um 

þýskan vanmátt [...]“.70 Fullur af heift heimtaði Treitschke hefnd og fullyrti að Napóleon 

Bonaparte hafi ekki leitt frönsku þjóðina í stríð gegn Þjóðverjum á öndverðri nítjándu öld, 

heldur hafi franska þjóðin leitt Napóleon: „Þjóðin er óvinur okkar, ekki þessi Bónaparte 

[...]“.71 Vegna þess hve hættuleg hin herskáa franska þjóð hafi reynst öryggi annarra ríkja 

í gegn um tíðina, var þýska þjóðin tilneydd til að víkka út landamæri sín að því marki sem 

þau yrðu verjanleg gegn væntanlegum árásum. Heimsfriðurinn yrði aðeins tryggður með 

þeim hætti.72  

Spurningunni hvort íbúar Elsass-Lothringen vildu yfirleitt verða hluti af þýsku ríki 

svaraði Treitschke á þann hátt, að það skipti í raun engu máli hvað fólkið þar vildi: „Þessi 

lönd tilheyra okkur samkvæmt rétti sverðsins, og við viljum ráða yfir þeim í krafti æðri 

réttar, krafti réttar þýsku þjóðarinnar, sem getur ekki leyft týndum sonum sínum að vera 

                                                 
68 Heinrich von Treitschke: „Was fordern wir von Frankreich?“, bls. 3. 
69 Sama heimild, bls. 4. 
70 Sama heimild, bls. 5. 
71 Sama heimild, bls. 6. Leturbreyting mín. 
72 Sbr. sama heimild, bls. 6. 
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ókunnugir Þýska Ríkinu að eilífu.“73 Í þessari tilvitnun má finna eitt grundvallaratriði 

þýskrar þjóðernishyggju, sem skilur hana frá t.a.m. frönskum hugmyndum um þjóðerni. 

Einstaklingurinn hefur ekkert að segja um hvort hann tilheyri þjóðinni eða ekki; hann 

hefur ekkert val hvort hann er franskur eða þýskur. Þannig nægir í raun, að forfeður manns 

hafi verið þýskumælandi til að maður teljist sjálfur vera Þjóðverji. Treitschke vildi Elsass 

og Lothringen „heim ins Reich“74 hvað sem tautaði og raulaði, og frönskumælandi íbúar 

landsvæðisins voru, að hans mati, í grunninn Þjóðverjar, sem hafði verið spillt eftir 200 

ára frönsk yfirráð – ástand, sem vel væri hægt að lagfæra með réttri menningarlegri 

menntun. Þjóðverjarnir, sem gerðir höfðu verið að Frökkum, yrðu einfaldlega gerðir aftur 

að Þjóðverjum þegar þeir væru komnir í faðm þýska þjóðríkisins. Í þessu birtist aftur hið 

guðlega eðli sem mörgum fannst einkenna tiltekinn hóp einstaklinga, sem kallaður er þjóð 

og Treitschke lýsti svo: „Andi þjóðar umlykur ekki einungis samtíðarmenn, heldur einnig 

komandi kynslóðir.“75 

Einungis fáeinum mánuðum eftir að grein Treitschkes birtist hafði bænum hans 

verið svarað: Prússneska bandalagið hafði unnið stríðið, ekkert var gefið eftir í friðar-

samningunum og Elsass-Lothringen skilið frá Frakklandi og innlimað í nýtt þýskt keisa-

radæmi, sem stofnað var við hátíðlega athöfn í Versölum 18. janúar 1871. Þjóðarandinn 

hafði loks eignast sitt réttmæta heimili og var þessum tímamótum fagnað mjög um gerv-

allt ríkið. Listamenn, sem voru meðvitaðir um skyldu sína gagnvart þjóðinni lögðu sitt af 

mörkum og sköpuðu þjóðlega list. Richard Wagner samdi „Keisaramarsinn“ (þ. der Kais-

ermarsch) og Johannes Brahms samdi stórvirkið „Sigursöngur“ (þ. Triumphlied) til 

heiðurs hinu nýja þýska ríki og keisara þess. Heimspekingurinn Friedrich Nietzsche var 

heldur ekki ósnortinn af sigurvímunni sem fylgdi stofnun keisaradæmisins og skrifaði um 

notagildi sagnfræðinnar fyrir samtímann. Í „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für 

das Leben“ má finna ákveðinn samhljóm með því sem sagnfræðingarnir Droysen og 

Mommsen höfðu skrifað fyrr á öldinni. Innblásinn af mikilfengleika og mögulegum hins 

nýja ríkis, skrifaði Nietzsche, að „[s]agnfræðin“ tilheyri „hinum lifandi að þrennu leyti: 

hún tilheyrir honum sem hinum athafnasama og vinnandi, á meðan hann varðveitir og 

                                                 
73 Sama heimild, bls. 7. Leturbreyting mín. 
74 „Heim ins Reich“ var ekki til sem pólitískt slagorð á dögum Treitschkes en var notað eftir fyrri heims-
styrjöld, sérstaklega þegar Þýskaland leitaðist við að innlima landsvæði á ný, sem tapast höfðu með Ver-
salasamningunum 1919. Frímerki frá árinu 1935 sýnir móður taka fagnandi á móti lítilli stúlku sem faðmar 
hana innilega að sér. Yfirskriftin er: „Saar snýr aftur heim“ (þ. die Saar kehrt Heim); litla stúlkan táknar 
Saarlandið og móðirin, Germania, táknar Þýska Ríkið. Treitschke lýsir sömu hugsun um týnda syni, sem 
ættu að komast „heim“ sem allra fyrst. (Frímerkið má sjá á https://de.wikipedia.org/wiki/Briefmarken-Ja-
hrgang_1935_der_Deutschen_Reichspost). 
75 Heinrich von Treitschke: „Was fordern wir von Frankreich?“, bls. 7. 
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dýrkar, á meðan hann þjáist og þarfnast frelsunar“.76 Sagnfræðin á m.ö.o. að þjóna lífinu; 

einhverjum æðri tilgangi. Hún á að nota fortíðina sem vegvísi til framtíðar og á þannig að 

sinna þörfum samtímans.  

Þegar hér er komið við sögu má segja að Þýska vandamálið, eins og það birtist 

Þjóðverjum sjálfum, hafi verið leyst í bili, þ.e.a.s. sá hluti þess er laut að landfræðilegu 

umfangi Þýskalands og stjórnarfari þess. Enn var töluverð óvissa er laut að tveimur lykil-

spurningum: 1) Hversu voldugt getur þetta ríki orðið?; og 2) hvernig munu hin stórveldin 

í Evrópu bregðast við auknum umsvifum þessa ríkis á næstu árum og áratugum? Stofnað 

hafði verið þýskt þjóðríki – keisari þess krýndur í Versölum. Þýska vandamálið var því 

ekki lengur einungis þýskt; það var orðið að frönsku, bresku, rússnesku, og þar með 

evrópsku vandamáli. 

 Í hönd gekk tími þar sem hugmyndafræðin sem eitt sinn þótti svo hættuleg heill 

ríkisins var nú tekin í þjónustu þess og var í raun orðin því ómissandi að flestu leyti – 

sjálfur tilverugrundvöllur þess. Borgararnir skyldu markvisst uppaldir og menntaðir í 

þessari hugmyndafræði; hún skyldi umlykja þá frá vöggu til grafar og þeir skyldu tilbiðja 

við altari þjóðarinnar. Með tíð og tíma jukust menningarpólitísk áhrif Berlínar í öllum 

hlutum ríkisins. Um aldamótin 1900 var jafnvel búið að bæta Keisaranum og Ríkinu á 

listann yfir það sem beðið var fyrir í sunnudagsguðsþjónustum kaþólsku kirkjunnar í 

Bæjaralandi.77 Ríkisvaldið hóf einnig að beita sér í auknum mæli í menntamálum 

þjóðarinnar og er þá við hæfi að rifja upp kenningu franska heimspekingsins Michels 

Foucaults sem taldi menntakerfi ávallt vera pólitískan hátt „á að halda eða breyta tileinkun 

orðræðunnar og jafnframt þeirri þekkingu og því valdi sem hún ber í sér“.78 Á þennan 

hátt var þýska þjóðin að vissu leyti sköpuð eftir stofnun þjóðríkisins.  

Keisaradæmi Habsborgara var fjölþjóðlegt ríki og því með annars konar 

menningarpólitískar og uppeldislegar áherslur en þjóðríki, sem leitast við að skapa til-

tölulega einsleita þjóð. Austurríski rithöfundurinn, Stefan Zweig, lýsti því samt sem áður 

prýðilega hvernig ríkisvald í hvaða ríki sem er getur nýtt sér miðstýrt menntakerfi til að 

framleiða það sem því finnst æskilegir þegnar og beina þeim inn á braut hinnar ráðandi 

orðræðu samfélagsins. Hann sagði ríkisvaldið hafa notað, nánast arðrænt, menntakerfið 

til að viðhalda valdi sínu og styrkja. Nemendur voru uppaldir til að virða í einu og öllu 

þáverandi fyrirkomulag keisaradæmisins sem fullkomið og líta á stofnanir ríkisins sem 

                                                 
76 Friedrich Nietzsche: „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“, bls. 67. 
77 Sbr. Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866-1918 II, bls. 596. 
78 Michel Foucault: „Skipan orðræðunnar“, bls. 209. 
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eilífan óumbreytanlegan sannleik.79 Á ofanverðri nítjándu öld var sama uppeldisfræði 

notuð í Þýskalandi (og öðrum evrópskum þjóðríkjum). Til viðbótar við skilyrðislausa 

hlýðni við ríkið var nú nemendum þar einnig innrætt helgi þjóðarinnar og hlýðni við 

„þjóðarviljann“. 

Nú var Þýskaland komið í þá stöðu að vera sterkasta ríki Evrópu að flestu tilliti, 

en þurfti þó að óttast það að hin stórveldi álfunnar gætu myndað bandalag gegn þeim, 

litist þeim ekki á blikuna – Þýskaland var þannig orðið forystuafl í álfunni en umkringt 

mögulegum óvinum. Í stjórnartíð Bismarcks tókst Þjóðverjum að sigla milli skers og báru 

í utanríkismálum og að forðast það að ögra hinum stórveldunum að óþörfu. Sú stefna 

Bimarcks hefur stundum verið nefnd „sjálfstakmörkunarstefna“ (þ. Selbstbeschränkung) 

og birtist t.a.m. í ákveðnum óvilja við að taka fullan þátt í nýlendukapphlaupinu eða koma 

ríkinu upp öflugum sjóher, sem önnur stórveldi, sér í lagi Bretland, myndu túlka sem 

ögrun. Þessi stefna var að mati þýska sagnfræðingsins Guido Thiemeyer tilvistargrunnur 

þýska keisaradæmisins á ofanverðri nítjándu öld.80 Þegar Bismark hvarf af sviði 

stjórnmálanna breyttust utanríkispólitískar áherslur Þýskalands; þær urðu herskárri og 

tillitslausari gagnvart hinum stórveldunum. Sjálfum grundvelli tilveru ríkisins var þar 

með stefnt í hættu.  

 

  

                                                 
79 Sbr. Stefan Zweig: Die Welt von Gestern, bls. 42-43. 
80 Guido Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 28. 
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3. Kola- og stálbandalag Evrópu: Aðdragandi og stofnun 1914-1952 

 

3.1. Þýska vandamálið og heimsstyrjaldirnar: 1914-1945 

 

Stundum hefur verið sagt að fræjum alþjóðasamstarfs á borð við Sameinuðu þjóðirnar og 

Evrópusambandið hafi verið sáð með Vínarkonsertinum svokallaða, að því leyti að hann 

var samráðsgrundvöllur sem tók tillit til allra helstu hagsmuna evrópsku stórveldanna 

með það að markmiði að koma í veg fyrir stórstyrjöld í álfunni. Þetta fyrirkomulag hélt 

velli í rétt tæpa öld og virkaði sem skyldi í síðasta sinn í Balkanstyrjöldunum 1912-13. 

Þá tókst að koma í veg fyrir, að ófriðurinn á Balkanskaga næði að tendra bál evrópskrar 

stórstyrjaldar. Aðeins örfáum misserum síðar var Vínarkonsertinn orðinn óstarfhæfur 

vegna innri spennu sem að miklu leyti má rekja til Þýska vandamálsins, þ.e.a.s. þess hluta 

þess sem laut að hernaðarstyrk og metnaði Þýska keisaradæmisins. Þýskaland var orðið 

að „hálfráðandi“ (þ. Halbhegemonial) afli í Evrópu; það var lang sterkasta ríkið í álfunni 

en samt ekki sterkara en svo að hin stórveldin gætu ekki sigrað það ef þau stóðu saman. 

Hægt er að líta á fyrri heimsstyrjöldina sem tilraun Þýskalands til að brjótast úr þeirri 

stöðu. Því má segja að Þýska vandamálið hafi á endanum orðið til þess að Vínarkonsertinn 

lagði upp laupana með geigvænlegum afleiðingum sumarið 1914. Gefin var út hver stríðs-

yfirlýsingin á fætur annarri og í þetta sinn voru það Þjóðverjar sem voru fyrri til að lýsa 

yfir stríði á hendur Frökkum. Þeir voru því árásaraðilinn í þessari styrjöld og áttu eftir að 

súpa seyðið af því. 

Ákvörðun Bandaríkjamanna um að gera sig gildandi sem stórveldi á evrópskum 

vettvangi og taka þátt í styrjöldinni varð til þess að Þjóðverjar neyddust til að játa sig 

sigraða í nóvember 1918. Eftir fjögurra ára blóðsúthellingar á mælikvarða, sem aldrei 

hafði áður sést, ákváðu sigurríkin að gera tilraun til að leysa Þýska vandamálið með því 

að skera umtalsverð landsvæði af Þýskaland og takmarka hergagnaframleiðslu þess ásamt 

því að krefjast himinhárra stríðsskaðabóta. Frakkar innlimuðu Elsass-Lothringen, eða Al-

sace-Lorraine eins og þeir kölluðu héruðin, á ný og studdu þar að auki allar ítrustu kröfur 

Pólverja til landsvæða í austanverðu Þýskalandi með það fyrir augum að veikja Þýskaland 

bæði pólitískt og efnahagslega „eins mikið og mögulegt var.“81 Versalasamningarnir voru 

að þessu leyti hugsaðir sem lausn á tveimur þáttum Þýska vandamálsins: landsvæði 

                                                 
81 Jürgen Heyde: Geschichte Polens, bls. 92. 
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Þýskalands skyldi minnkað til muna og herafli þess háður ströngum takmörkunum. Mark-

mið þessara ráðstafana var að útiloka það að þýska ríkið næði yfirburðastöðu í Evrópu á 

ný. Hér gefst hvorki rúm né tilefni til að rekja í smáatriðum atburðarásina sem varð til 

þess að Þýskaland varð á ný „hálfráðandi“ í Evrópu, enda um ferli að ræða sem rannsakað 

hefur verið meira en flest annað í evrópskri samtímasögu. Rappallo samningurinn 1922, 

Locarno samningarnir 1925, valdataka Þjóðernissósíalista 1933 og „friðþægingarstefnan“ 

(e. appeasement) í kjölfarið voru áfangar á þeirri vegferð. Til að gera langa sögu stutta 

má segja að 1938 hafi ráðagerð Frakka varðandi Þýskaland verið með öllu runnin út í 

sandinn: Þýskaland hafði sameinast Austurríki og var þar með orðið „stór-þýskt“ ríki í 

fyrsta sinn, um leið og það hafði endurhervætt Rínarlöndin og innlimað Súdentahéröðin 

úr hinni nýstofnuðu Tékkóslóvakíu. Eftir hertöku Tékkóslóvakíu allrar (þ. Rest-

Tschechai) var þolinmæði keppinauta Þýskalands (Frakklands og Englands) á þrotum og 

næsta skref Þýskalands til aukinna áhrifa í Evópu var líklegt til að leiða til styrjaldar. 

Árangurslausar samningaviðræður við Pólverja um stöðu Danzig og A-Prússlands gerðu 

það að verkum að Þjóðverjar gerðu samkomulag við hugmyndafræðilegan erkióvin sinn, 

Sovétríkin, og réðust í kjölfarið inn í Pólland 1. september 1939. Stríðsyfirlýsingar Frakka 

og Breta á hendur Þjóðverjum má síðan líta á sem upphaf heimsstyrjaldarinnar síðari.  

 Eins ótrúlegt og það kann að virðast var það í mestu hörmungunum og sundrung-

inni, mitt í hamförunum tveimur á „öld öfganna“, svo vitnað sé í hugtakabanka enska 

sagnfræðingsins Erics Hobsbawms,82 að hugmyndir um algjöra uppstokkun öryggis- og 

ríkjakerfis Evrópu vegna Þýska vandamálsins byrjuðu að myndast fyrir alvöru. 

Hugmyndir um sameinaða og friðsama Evrópu litu fyrst dagsins ljós í kjölfar 

upplýsingarinnar og meitluðust í hugsun fræðimanna nítjándu aldar. Í ræðu sinni „Hvað 

er þjóð?“ (f. Qu‘est-ce qu‘une nation) sem flutt var við Sorbonne háskóla í París árið 

1882, mælti franski fræðimaðurinn Ernest Renan hin víðfrægu og margtilvitnuðu orð: 

„Þjóðir eru ekki eilífar. Þær höfðu upphaf og munu hafa endi; og munu líklega þurfa að 

víkja fyrir evrópsku sambandi.“83  

Næstum 100 árum fyrr, 1784, setti þýski heimspekingurinn Immanuel Kant fram 

þá kenningu að hinn skynsami gangur mannkynssögunnar myndi að lokum leiða mann-

kynið á þann stað að eftir árhundruð gegndarlausra styrjalda og eyðileggingar kæmi sá 

tími þegar mannkynið yrði „leitt út úr hinu löglausa ástandi villimennskunnar og inn í 

Þjóðasamband [þ. Völkerbund], þar sem öll ríki, jafnvel hið minnsta, gætu vænst öryggis 

                                                 
82 Sbr. Eric Hobsbawm: Öld öfganna. Saga heimsins 1914-1991. 
83 Ernest Renan: „What is a Nation?“, bls. 204. 
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og réttar, ekki vegna eigin styrks eða eigin úrskurðar, heldur einungis vegna þessa mikla 

Þjóðasambands (Foedus Amphictyonum), vegna sameinaðs valds og lögmætra 

ákvarðanna hins sameinaða vilja.“84 Kant og Renan höfðu óneitanlega skarpa sýn á þróun 

heimsmálanna eins og hún varð eftir heimsstyrjaldirnar sem þeir vissu þó hvorugur að 

ættu eftir að eiga sér stað. Það var í þessum hugmyndafræðilega jarðvegi sem Evrópu-

hugsjónin að lokum skaut rótum.  

Það var aftur á móti í eldhafi hrikalegustu styrjaldar, sem Evrópa hafði nokkurn 

tíma þurft að þola, að hugmyndir um sameinaða Evrópu sem praktískt og nauðsynlegt 

viðfangsefni fengu byr undir báða vængi. Þegar haft er í huga, að fólk sá rótgróna 

evrópska heimsmynd hrynja til grunna allt í kring um sig, þarf ekki að koma á óvart, að 

róttækra lausna fyrir framtíðina hafi verið leitað. Þýska vandamálið var skiljanlega ofar-

lega á baugi þeirra andspyrnuhreyfinga, sem börðust gegn hernámi Þjóðverja í síðari 

heimsstyrjöldinni. Hugmyndir um að nauðsynlegt væri að leysa þýska þjóðríkið upp á 

einhvern hátt og/eða innlima í nýtt ríkjakerfi sameinaðrar Evrópu, jafnvel evrópskt 

sambandsríki, voru t.a.m. þegar komnar fram hjá frönskum sósíalistum 1939.85 Charles 

de Gaulle viðraði svipaðar hugmyndir í október 1943 og sagði nauðsynlegt, að Þýskaland 

yrði bútað niður í smáríki, sem síðan yrðu meðlimir í evrópsku „sambandsríki eða 

heild“.86 

Líklega var það innan raða frönsku andspyrnuhreyfingarinnar sem slíkar 

hugmyndir um bindingu Þýskalands við yfirþjóðlegt evrópskt kerfi náðu hvað mestri út-

breiðslu. Þessar tillögur byggðu flestar á einhvers konar sambandi Evrópuríkja, sem 

Þýskaland yrði hluti af.87 Það var því almennt viðurkennt, jafnvel meðal þeirra sem stóðu 

í ströngu við að berjast gegn Þýskalandi nasismans, að efnahagskraftur Þýskalands væri 

sameinaðri Evrópu nauðsynlegur. Í grunninn eru þessar hugmyndir allar sprottnar af því 

hve rótgróið valdakerfi Evrópu var orðið þegar Þýska keisaradæmið leit loksins dagsins 

ljós. Allar götur frá upphafi hægfara styrkingu miðstýringarvaldsins í París, hafði sund-

rung og samkeppni einkennt þýsku ríkin. Eftir þrjátíu ára stríðið hafði Frakklandi tekist 

að deila og drottna í málefnum þeirra þýsku ríkja sem stóðu þeim næst landfræðilega. Það 

var því þýska þjóðríkið og þar með Þýska vandamálið sem varð til þess að ríkjakerfi 

Evrópu splundraðist á óafturkræfan hátt. Því má fullyrða, að flestar þær hugmyndir um 

                                                 
84 Immanuel Kant: „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“, bls. 42. 
85 Sbr. Guido Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 92. 
86 Sama heimild, bls. 92. 
87 Sbr. sama heimild, bls. 93. 
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nýskipan Evrópu, sem fram komu í síðari heimsstyrjöldinni hafi beinlínis snúist um það 

að finna lausn á þeim óstöðugleika sem sameining Þýskalands hafði valdið á ofanverðri 

nítjándu öld og í upphafi þeirrar tuttugustu. 

   

3.2. Franska lausnin: 1945-1949 

 

Þegar vopnin þögnuðu loks í Evrópu vorið 1945 var mikill hluti álfunnar rjúkandi rúst. 

Iðnaður, samgöngumannvirki og híbýli á stórum svæðum höfðu verið skotmörk linnu-

lausra stórskotaliðs- og loftárása, sumstaðar um árabil. Þar að auki var efnahagur Evrópu, 

hinna sigruðu sem og sigurvegaranna, í kaldakoli og framtíðarhorfur ekki glæstar. Eitt af 

þeim ríkjum sem fóru hvað verst út úr hildarleiknum var Þýskaland sjálft, en það er ein-

mitt í rústum hins sigraða Þýskalands sem upphaf sögu Þýska vandamálsins sem drifkrafts 

og viðfangs Evrópusamrunans er að finna. „Núllstundin“ (þ. Stunde Null) var stundin 

milli algerra endaloka og nýs upphafs. Vandamálin sem blöstu við voru svo risavaxin að 

fólk hafði vart hugmynd um hvar skyldi byrja. Stór hluti íbúðarhúsnæðis var ónýtur, 

samgöngumannvirkin rústir, engin kynding, ekkert vatn í húsum og ekkert rafmagn, auk 

þess sem matvæli voru af mjög skornum skammti.88 Stórveldið Þýskaland heyrði sögunni 

til. 

 Í hönd fór tími þar sem fyrrverandi borgarstjóri Kölnar og meðlimur kaþólska 

Miðflokksins, Konrad Adenauer, átti eftir að láta mikið til sín taka. Það mætti jafnvel 

segja, að hann hafi með tímanum öðlast sess við hlið Bismarcks sem einn af „lands-

feðrum“ Þýskalands. Adenauer var atkvæðamikill í sameiningu hægri- og íhaldsmanna 

Þýskalands í nýjum flokki kristilegra demókrata, CDU, sem hafði það megin markmið að 

tryggja veraldlega og „andlega sameiningu Þýskalands“.89 Þetta samrýmist ágætlega 

fyrstu línu þriðja erindis þýska þjóðsöngsins, sem hljóðar svo: „Sameining og réttlæti og 

frelsi fyrir hið þýska föðurland.“ Nú var heldur betur við ramman reip að draga og 

reyndust praktísk úrlausnarefni vegna þess neyðarástands sem þá ríkti í landinu taka upp 

allan tíma þeirra sem valdir höfðu verið til trúnaðarstarfa í rústum Þriðja ríkisins. Fyrir 

utan þær ógnir daglegs lífs sem steðjuðu að þýsku þjóðinni á þessum tíma, svo sem skort 

og hungursneyð, voru það fjandvinirnir fornu, Frakkar, auk Sovétmanna, sem virtust ætla 

að verða stærsta ógnin fyrir framtíð Þýskalands, þ.e.a.s. endurreisn þess sem fullgildur 

meðlimur evrópska ríkjakerfisins.  

                                                 
88 Sjá t.d. Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, bls. 25-26. 
89 Sama heimild, bls 56. 
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Þann 5. október 1945 hélt Charles de Gaulle merkilega ræðu fyrir meðlimi franska 

hersetuliðsins í þýsku borginni Baden-Baden. Í ræðunni útlistaði de Gaulle helstu mark-

mið Frakka varðandi hvað skyldi gera við hinn sigraða erkifjanda, Þýskaland. Takmark 

Frakka skyldi vera nokkurs konar endurreisn Frakklands og franskra áhrifa á þýskri gr-

undu og er í raun ekki ósvipað gjörningi Prússa er þeir stofnuðu þýskt keisaradæmi í 

Versölum 1871. Kjarni ræðunnar var sá, að sameining þýsku ríkjanna hafi verið einhvers 

konar sögulegt slys sem „truflað“ hafi hina náttúrulegu og réttu sögulegu þróun frönsku 

þjóðarinnar sem stórveldis á meginlandi Evrópu. De Gaulle sagði í ræðunni, að með því 

að grípa gæsina á þessum tímamótum væri verið að uppfylla „sögulega köllun“ Frakk-

lands, sem hafi oftar en einu sinni verið trufluð í fortíðinni. Söguspekileg orðræða de 

Gaulles, Treitschkes og Arndts er í grunnin hin sama. Hugtökin „söguleg mistök“, 

„köllun“ og „nauðsyn“ koma við sögu hjá þeim öllum með einum eða öðrum hætti, auk 

þess sem minnst er á hinn „náttúrulega“ gang sögunnar eða „sögulegan“ gang náttúrunnar. 

Þarna setti de Gaulle fram hugmyndir um hvað skyldi gera við herfangið, rétt eins og 

Treitschke hafði gert 75 árum fyrr. Hann velti því fyrir sér hvernig hægt væri að leiðrétta 

ranga stefnu fortíðarinnar, rétt eins og myndast hafi rof í eðlilegri sögulegri framvindu, 

sem nauðsynlegt væri að lagfæra. Með því að stýra gangi sögunnar aftur í réttan farveg 

gætu Frakkar skapað þær aðstæður, að Þjóðverjar muni „á náttúrulegan hátt snúa sér til 

þess lands, sem getur boðið upp á bestu framtíðarmöguleikana; möguleikann til að öðlast 

aftur sess í Evrópu“.90 Í ræðunni birtist eindregin ósk, þ.e. óskin um endurnýjun gamals 

evrópsks kerfis sem Frakkar leituðust við að endurreisa. Ræðan minnir, eins og áður 

sagði, að mörgu leyti á röksemdarfærslu Treitschkes frá 1870 og er í raun hin hliðin á 

sama peningi. Í stað þess að Elsass-Lothrinen sé náttúruleg framlenging þýskra 

landsvæða, líkt og Treitschke hélt fram, eru það þýsku Rínarlöndin, Köln, Ruhr og Pfalz, 

sem voru að mati de Gaulles náttúruleg framlenging Frakklands og hefðbundin athafna-

svæði franskra áhrifa.91 Í gegn um aldirnar höfðu franskir konungar sóst eftir auknum 

áhrifum handan Rínar, bæði með friðsamlegum hætti og með stríðsrekstri. Allt stefndi í 

að Frakkar næðu á ný gamalkunnu tangarhaldi á vestur-þýskum landsvæðum, sem var 

martröð þýskra þjóðernissinna: „Hvað gerum við hér í kjölfar sigurs okkar?“ spurði de 

Gaulle. „Er þetta innlimun? Nei, en við skulum ekki deila um hugtök. Takmarkið er 

                                                 
90 Franz Knipping: „Que faire de l’Allemagne? Die französische Deutschlandpolitik 1945 
- 1950“, bls. 142. 
91 Sbr. sama heimild, bls. 142. 
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efnahagsleg og sálfræðileg sameining, frönsk viðvera, ótakmörkuð stjórn.“92 De Gaulle 

talaði síðan um „landsvæðin austan Rínar, rétt hinum megin þessa evrópska fljóts, Baden 

eflaust, ef til vill Württemberg? Þessi svæði eru siðferðislega, andlega, efnahagslega 

tengd sögu lands okkar sterkum böndum. Hví ættum við ekki að reyna koma því til leiðar 

að þau snúi sér til okkar núna?“ Áformin voru ekki einungis tilraun til útbreiðslu franskra 

áhrifa í austurátt; þau áttu sér einnig mjög praktískar skýringar: „Ég hugsa líka um Ruhr-

héraðið, sem býr yfir svo miklum kolum, sem Vestur-Evrópa og sérstaklega Frakkland 

þurfa svo nauðsynlega á að halda.“93  

Frakkar litu á stöðu sína sem einn sigurvegara stríðsins sem kærkomið tækifæri til 

að vinda ofan af því sem þeir höfðu litið á sem „rót alls ills“ um langa hríð; hinu 

sameinaða þýska þjóðríki.94 Þá má segja að markmið og óskir Frakka varðandi Þýskaland 

hafi á þessum tímapunkti rímað ágætlega við fyrirætlanir Bandaríkjamanna og Breta eins 

og þær birtust í ræðu og riti fyrstu misserin eftir stríð. Í ræðu sinni á fundi fylkjaráðs 

bandaríska hernámssvæðisins í Stuttgart 17. október 1945 sagði hershöfðinginn og her-

námssvæðisstjórinn Lucius Dubignon Clay:  

 
Öllum vopnum, skotfærum, stríðstólum og sérhæfðum verksmiðjum til framleiðslu 
þeirra verður að eyða. Málmar, vélar og efni [e. chemicals] verða aðeins til að mæta 
innri eftirstríðsþörfum Þýskalands sjálfs. Þessar eftirstríðsþarfir munu samsvara lífs-
kjörum sem ekki mega verða meiri en meðallífskjör nágrannaríkjanna fyrir utan Bretl-
and og Rússland. Ykkur verður leyft að þróa inn- og útflutningsáætlun til að viðhalda 
slíkum lífskjörum. Árangur hennar mun ákvarðast af árangri ykkar í því að auka 
landbúnaðarframleiðslu og að þróa léttan iðnað. Samþjöppun í iðnaði verður brotin 
upp og ekki leyft að myndast á ný.95  

 

Enski hershöfðinginn Gerald Templer tók í sama streng á ráðstefnu fylkisstjóra breska 

hernámssvæðisins mánuði síðar þegar hann sagði við þýska áheyrendur, að um síðir 

myndu Þjóðverjar fá meiri mat „og meira af lífsnauðsynjum, en hergagnaiðnaði ykkar 

verður lokað að eilífu og þungaiðnaðurinn takmarkaður við þarfir fólksins ykkar“.96 Það 

er því ljóst að á þessum tímapunkti voru ekki uppi nein áform um að Þýskalandi yrði 

                                                 
92 Sama heimild, bls. 142. 
93 Sama heimild, bls. 142. 
94 Luuk van Middelaar: The Passage to Europe. How a Continent Became a Union, bls. 138. 
95 Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949 I, Nr. 2, Konstituierende Tagung 
des Länderrates des amerikanischen Besatzungsgebietes in Stuttgart 17. Oktober 1945, bls. 126. 
 Fylkjaráðið (þ. Länderrat) var samráðsvettvangur forsætisráðherra fylkjanna sem sköpuð höfðu verið á 
bandaríska hernámssvæðinu. 
96 Akten zur Vorgeschichte 1945-1949 I, Nr. 5, Konferenz der Chefs der Länder und Provinzen der 
britischen Zone in Detmold 19./20. November 1945, bls. 157. Leturbreyting mín. 
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nokkru sinni leyft að verða neins konar iðnveldi á ný, hvorki efnahagslegt né hernaðar-

legt. Það mætti því segja að á þessum tímapunkti í evrópskri sögu hafi Þýska vandamálið, 

eins og það birtist keppinautum Þýskalands, vera við það að leysast endanlega. Vanda-

málinu yrði einfaldlega eytt með því að beygja Þjóðverja í duftið í eitt skipti fyrir öll. 

 Af Vesturveldunum voru það samt fyrst og fremst Frakkar sem kröfðust 

tryggingar, sem myndi „vernda þá fyrir endurstyrkingu Þýskalands og þeirri nýju hættu, 

sem þeir skynjuðu samfara henni“, eins og Adenauer komst að orði.97 Ruhr-héraðið skyldi 

sett undir alþjóðlega stjórn, Rínarlöndin hersetin til frambúðar og þar jafnvel stofnað sér-

stakt ríki. Þar að auki skyldi Saarlandið lúta franskri stjórn um ókomna tíð. Til að mæta 

kröfum Frakka um öryggi til frambúðar bauðst James F. Byrnes, utanríkisráðherra Banda-

ríkjanna, til að ábyrgjast það, að Þýskaland yrði hersetið og ekki leyft að stofna her í 40 

ár.98 Það leit því allt út fyrir það, að Frakkar gætu vænst fyllsta öryggis á komandi árum 

og áratugum. 

Þegar Þjóðverjar byrjuðu svo smám saman að fá staðbundna stjórnsýslu aftur í eigin 

hendur var skýrt í huga nær allra þýskra forystumanna, að þáverandi ástand væri al-

gjörlega óviðunandi og því bæri að líta svo á að um tímabundið ástand væri að ræða; 

öllum árum yrði róið að því að koma stjórn landsins í þýskar hendur og helst að stofna 

þýskt ríki á ný sem allra fyrst. Um þetta voru menn almennt sammála, þvert á flokkslínur; 

ágreiningur var um leiðirnar en ekki takmarkið sjálft. Á fundi fylkjaráðsins í Stuttgart 3. 

apríl 1946 sagði formaður Jafnaðarmannaflokksins, Kurt Schumacher, að þó að stofnun 

fylkjanna sem stjórnsýslueininga væri jákvæð út af fyrir sig, mættu stjórnendur þar ekki 

líta á fylkin sem takmark í sjálfu sér, heldur yrðu þeir að vita, að þau gætu aðeins orðið 

byggingarsteinar „nýrrar og æðri“ landsskipunar.99 Hann sagði enn fremur, að fyrst ekki 

væri hægt að tryggja þáverandi umfang og fyrirkomulag þessara stjórnsýslueininga, yrði 

þeim að vera beitt í þágu „samþýskrar nauðsynjar“ og að það væru mistök að snúast gegn 

„Ríkishugsuninni“ (þ. Reichsgedanke).100 En það var alveg skýrt í huga Schumachers, að 

það yrði ekki aftur snúið til ríkjakerfis nítjándu aldar, heldur yrði um algjörlega nýtt fyrir-

komulag að ræða:  

                                                 
97 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, bls. 93. 
98 Sama heimild, bls. 93-94. 
99 Akten zur Vorgeschichte 1945-1949 I, Nr. 18, Tagung des Länderrates mit Mitgliedern des Zonenbeirates 
in Stuttgart 3. April 1946, bls. 431. 
100 Sama heimild, bls. 431. Hafa ber í huga að hugtakið „Ríkið“ (þ. das Reich) með greini og stórum upp-
hafsstaf (á íslensku) hefur sérstakan sess í þýskri hugsun og á uppruna sinn í hinu Heilaga rómverska keisa-
radæmi þýskrar þjóðar. Það er því mikilvægt að gera greinarmun á „ríki“ (þ. Staat) og „Ríkinu“. Hið síðar-
nefnda vísar eingöngu til þessa sér-þýska fyrirbæris, sem var ekki bara veraldlegt stjórnvald, heldur nokkurs 
konar andlegt ríki. 
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Þegar við tölum um Þýskaland, meinum við ekki nýja þjóðernishyggju, ekki nýtt 
þjóðernissinnað Þýskaland, sem lokar sig af frá Evrópu, heldur hið gagnstæða: Þýska-
land, sem stendur í samhengi evrópskrar nauðsynjar, en mun einnig njóta tillits og 
jafnréttis á við aðra sem hluti af bandaríkjum Evrópu. Við viljum sjá landið okkar á 
þeim stað að æskan geti sagt að þjóðin standi saman, en Ríkið verður skorðað í sam-
eiginlegum evrópskum ramma. Þegar þessum þjóðlegu skilyrðum verður fullnægt, 
munu verða til úr þýskri æsku góðir Evrópubúar. [...] Þýskaland er valdalaust land, 
sem stjórnar ekki eigin utanríkismálum og hvers innanríkismálum er að mestu stjórnað 
af hernámsveldunum. Það virðist harla þýðingarlaust. En það sem gerist nú á þýskri 
grundu á þátt í sköpun framtíðar Evrópu. Við þörfnumst efnahagslegra grunnstoða, 
annaðhvort landbúnaðar eða útflutnings. Það yrði mjög vandasamt að skipuleggja 
okkur með tilliti til landbúnaðar; þess vegna þurfum við útflutning. M.ö.o., þýsku 
vélarnar mynda grundvallarþáttinn, sem mun tryggja samheldni Evrópu og þýska 
Ríkisins til langs tíma.101 

 

Fjórum árum áður en Robert Schuman, þáverandi utanríkisráðherra Frakklands, sendi 

Konrad Adenauer bréf með formlegu boði um náið efnahagsbandalag ríkjanna tveggja, 

var í Þýskalandi þegar búin að myndast þverpólitísk samstaða um að eina leiðin til fram-

tíðar fyrir Þýskaland og önnur evrópsk ríki væri samruni þeirra í einhvers konar sambandi 

á jafningjagrundvelli. Það var ekki fyrr en eftir að Sambandslýðveldið Þýskaland var 

stofnað, að hefðbundin stjórnarandstöðupólitík fór að láta á sér kræla í landinu, þ.e.a.s. sú 

afstaða að andæfa stefnu og aðgerðum stjórnvalda, andófsins vegna. 

Á fundi hjá breska svæðisráðinu í Hamborg í júlí 1946 lauk Erich Roßman, aðal-

ritari fylkjaráðsins, ræðu sinni með eftirfarandi orðum: „[S]væðið og fylkin eru ekki 

markmið okkar. Takmark þrár okkar, þrár okkar [!] er ekki fylkið, er ekki svæðið, heldur 

Þýskaland og þýska þjóðin öll!“102 Á þessu sést, að þjóðernissinnuð orðræða lifði enn 

góðu lífi meðal forvarða Þýskalands, sem gengust enn við trúarjátningu 

þjóðernishyggjunnar – að þjóðarheill væri ofar öllu. Orðræðan var hins vegar komin í 

nýtt, evrópskt samhengi, og tók á sig þá mynd að heilbrigða og sameinaða Evrópu væri 

einungis hægt að skapa á grunni heilbrigðra og sameinaðra þjóða. Evrópa var þannig 

orðið hið nýja telos þýskrar þjóðernishyggju, þ.e.a.s. að þjóðin var ekki lengur eina loka-

takmarkið heldur hafði Evrópa fengið ómissandi sess við hlið hennar.   

Á þessum tíma var því sem eftir var af Þýskalandi skipt í fjögur hernámssvæði, 

sem hvert fyrir sig skyldi fyrst og fremst þjóna hagsmunum viðkomandi hernámsveldis 

                                                 
101 Sama heimild, bls. 431-432. 
102 Akten zur Vorgeschichte 1945-1949 II, Nr. 25, 5. Sitzung des Zonenbeirats der britisch besetzten Zone 
in Hamburg 10./11. Juli 1946, bls. 627. Hornklofinn er í fundargerðinni.  
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(Bandaríkjanna, Bretlands, Frakklands og Sovétríkjanna) og var misræmið slíkt, að her-

námssvæðin voru nánast eins og fjögur mismunandi ríki með enga viðskiptasamninga sín 

á milli. Þetta þýddi, að á sumum svæðum, svo sem í Württemberg-Baden, sem var á 

bandaríska hernámssvæðinu, voru allar tilraunir til endurreisnar hefðbundinnar iðnfram-

leiðslu dauðadæmdar, þar sem nauðsynlegt hráefni til framleiðslunnar var eingöngu að 

finna á hernámssvæði Breta.103 Þýskaland var því að miklu leyti lamað og möguleikar til 

efnahagslegs vaxtar litlir sem engir. Það var ekki fyrr en samskipti Vesturveldanna við 

Sovétríkin fóru hratt og örugglega kólnandi að Bandaríkjamenn sáu nauðsyn þess að 

Þýskaland yrði endurreist í einhverri mynd og jafnvel hervætt á ný. Fyrir sinnaskiptunum 

voru tvær ástæður: Evrópa myndi líklega aldrei ná sér á strik sem virkur markaður fyrir 

bandaríska framleiðslu nema ef Þýskaland styrktist efnhagslega, þ.e.a.s. ef „þýsku 

vélarnar“, sem Schumacher hafði sagt að myndu verða grundvöllur framtíðarstöðugleika 

Evrópu, yrðu endurræstar. 

 Síðari ástæðan var óttinn við mögulega útbreiðslu kommúnismans og sovéskra 

áhrifa í Vestur-Evrópu, þ.m.t. í Vestur-Þýskalandi. Efnahagsleg örbyrgð Evrópu á fyrstu 

eftirstríðsárunum var talin geta skapað pólitískan glundroða, sem síðan myndi greiða 

kommúnismanum götuna til áhrifa um álfuna alla. Það hékk því allt á sömu spýtunni – 

endurkomu Þýskalands sem gildur þátttakandi í evrópsku efnahagslífi. Lausnin á þessum 

vanda átti að vera sameining hernámssvæða Vesturveldanna þriggja, en sú hugmynd 

mætti kröftugri andstöðu frá frönskum ráðamönnum sem töldu hagsmunum sínum best 

borgið með óbreyttu ástandi í málefnum Þýskalands. 

Til að ná tökum á stjórnsýslu og framleiðslu hernámssvæðanna reyndist 

nauðsynlegt að skapa praktískar stjórnsýslueiningar á svæðunum. Ekki var vilji meðal 

hernámsríkjanna fyrir því að taka upp fyrri fylkjaskipan Þýskalands, m.a. vegna þess, að 

mörk hernámssvæðanna nýju sköruðust á við gömlu skipanina. Adenauer var fljótur að 

gefa samþykki sitt fyrir stofnun fylkisins Nordrhein-Westfalen í þeirri mynd sem bresku 

tillögurnar gerðu ráð fyrir og tókst þannig að koma í veg fyrir að Frakkar næðu varanlegri 

fótfestu austan Rínar. Hann hefði að vísu ekki getað staðið í vegi fyrir áætlunum Breta í 

þessum efnum en hann hefði getað tafið málið og gefið þannig Frökkum tíma til að hafa 

áhrif á gang mála. Á móti kröfðust Frakkar fullra yfirráða yfir Saarlandinu með þeim 

                                                 
103 Sbr. Akten zur Vorgeschichte 1945-1949 I, Nr. 11, Konferenz der Ministerpräsidenten der 
amerikanischen Zone mit den Oberpräsident Kopf und Dr. Lehr in Stuttgart 6. Februar 1946, bls. 281. 
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rökum að kolabirgðirnar þar væru „lífsnauðsynlegar fyrir franskan efnahag“.104 Saar-

vandamálið átti síðan eftir að vera einn helsti ásteitingarsteinn Þjóðverja og Frakka fram 

á sjötta áratuginn.   

 Þann 1. janúar 1947 voru hernámssvæði Bandaríkjamanna og Breta sameinuð í 

eitt. Frakkar höfnuðu hugmyndinni um sameinað svæði Vesturveldanna af þeirri einföldu 

ástæðu að í París var enginn pólitískur vilji fyrir því að gera Þýskaland sjálfbært eða sam-

keppnisfært. Markmið Frakka var ennþá að viðhalda einfaldlega óbreyttu ástandi og gátu 

þeir vel við unað að innheimta skaðabætur „og gera sér mat úr efnahagslegum dauða 

Þýskalands“.105 Luuk van Middelaar lýsti þáverandi stefnu Frakklands með þeim orðum, 

að „Þýskaland skyldi hlutað í sundur, bolað frá vesturbakka Rínar og svipt kolum 

sínum“.106 Það kom á daginn, að þessi stefna var í besta falli skammgóður vermir og ekki 

raunhæf eftir því sem árin liðu frá styrjaldarlokum. Þróun heimsmálanna og vilji hins nýja 

stórveldis, Bandaríkjanna, gengu gegn frönsku „hefndarstefnunni“. Stjórnvöld í Bretlandi 

og Bandaríkjunum voru sammála um, að tími væri kominn til að endurreisa Þýskaland í 

einhverri mynd, en Frakkar streittust á móti enn um sinn. Hvert skref til endurreisnar 

Þýskalands kostaði tilslakanir í þágu Frakka og hófst þannig mynstur, sem má greina allar 

götur til Maastricht-samkomulagsins árið 1992. 

Á ráðstefnu Vesturveldanna í London vorið 1948 var tekin ákvörðun um að 

samþykkja stofnun þýsks ríkis á hernámssvæðum Vesturveldanna þriggja. Fyrir 

samþykki sínu settu Frakkar á ný ákveðin skilyrði. Í fyrsta lagi yrði ríkið að vera 

sambandsríki með fremur sjálfstæðum fylkjum og veiku miðstjórnarvaldi, öfugt við 

Frakkland sjálft sem er einmitt miðstýrt frá höfuðborginni. Ástæða þess að þeir vildu ekki 

að Vestur-Þýskaland yrði skapað að franskri fyrirmynd var einföld: Frakkar myndu ekki 

líða samþjöppun valds í höfuðborg austan Rínar.107 Í öðru lagi yrði Ruhrhéraðinu að vera 

komið undir „alþjóðlega“ stjórn, þ.e.a.s. Vesturveldanna þriggja auk Benelux ríkjanna, 

Hollands, Belgíu og Lúxemborgar. Í Ruhrráðinu fengju Þjóðverjar upphaflega ekki at-

kvæði, einungis áheyrnarfulltrúa og var því Sambandslýðveldið stofnað sem nær al-

gjörlega ófullvalda og hernumið ríki með enga stjórn á sínum eigin náttúruauðlindum eða 

                                                 
104 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, bls. 101-102. 
105 Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 38. 
106 Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 138. 
107 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen II, bls. 131. 
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aðalatvinnuvegum.108 Það var Þjóðverjum ljóst, að það var aðeins ein fær leið í átt til 

aukins fullveldis og jafnréttis. Sú leið var evrópsk og hún yrði torsótt. 

Fyrirhuguð stofnun Evrópuráðsins olli miklum titringi í Þýskalandi. Áform 

Frakka um að Saarlandið yrði meðlimur ráðsins sem sjálfstæð eining vöktu illan grun 

Þjóðverja, sem litu á það sem tilraun til að slíta héraðið endanlega frá Þýskalandi. Á 

þessum tíma voru bundnar vonir við það að Evrópuráðið yrði upphafið að evrópsku ríkja-

sambandi, jafnvel sambandsríki, og var stundum kallað „Evrópusambandið“ (þ. der Eur-

opa-Union) á ríkisstjórnarfundum í Þýskalandi.109 Það var því mikið í húfi fyrir Þýskaland 

að sú samvinna færi vel af stað og að ríkið fengi sæti við borðið þar sem sameiginleg 

evrópsk málefni yrðu rædd og mikilvægar ákvarðanir teknar. Þrátt fyrir, að það virtist 

þýska sambandsríkinu lífsnauðsyn að gerast meðlimur Evrópuráðsins, var engan veginn 

öruggt að hægt yrði að tryggja meirihluta fyrir því í þýska þinginu; sérstaklega ef hugsan-

leg aðild að Evrópuráðinu stofnaði framtíð Saarlandsins sem þýsks yfirráðasvæðis í 

tvísýnu. 

Eftir miklar og hatrammar deilur í ríkisstjórn og á þingi ákváðu Þjóðverjar að láta 

þetta mikilvæga mál ekki stranda á Saarvandamálinu heldur að freista þess að ná 

samningum við Frakka um það mál í fyllingu tímans, enda hefði það átt að vera hluti 

endanlegs friðarsamnings milli ríkjanna tveggja. Í stuttri tilkynningu frá ríkisstjórn 

Vestur-Þýskalands varðandi inngöngu í Evrópuráðið má sjá hversu þýðingarmikið málið 

var í þeirra augum: „Sameining Evrópu með þátttöku Sambandslýðveldisins Þýskalands 

er nauðsynleg leið til að viðhalda friði og stuðla að endursameiningu Þýskalands. Með 

það að leiðarljósi að þjóna ofangreindum markmiðum, mælir ríkisstjórnin með því að 

samþykkja skuli boðið um þátttöku í Evrópuráðinu.“110 Lykillinn að Evrópu var Frakk-

land og því ljóst að sambandið milli Bonn og Parísar þurfti að batna til muna á næstu 

árum. 

Á ríkisstjórnarfundi 18. október 1949 lagði Adenauer ríka áherslu á að vinsamleg 

samskipti við stjórnvöld í París væru ekki eingöngu æskileg í sjálfu sér, heldur gegndu 

þau lykihlutverki í því að viðhalda góðum samskiptum við Bandaríkin. Hann benti á, að 

bandarísk stjórnvöld væru knúin til að taka fullt tillit til almenningsálits heimafyrir sem 

                                                 
108 Samkvæmt Petersberg-samkomulaginu frá 22. nóvember 1949 fékk Vestur-Þýskaland aðild að Ruhr-
ráðinu og var það fyrsta skref hins nýstofnaða ríkis í átt til frekari alþjóðlegrar samvinnu. 
109 Sjá t.d. Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, 7. mars 1950, A51 Saarfrage, http://www.bun-
desarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1950k/kap1_2/kap2_19/para3_11.html. 
110 Kabinettsprotokolle, 31. maí 1950, B. Beschluß der Bundesregierung über den Beitritt zum Europarat, 
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1950k/kap1_2/kap2_38/para3_11.html. 
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væri gríðarlega hliðhollt Frakklandi. Þar af leiðandi væri samkomulag við Frakka grund-

völlur fyrir góðum þýsk-bandarískum samskiptum.111 Burtséð frá hugsjónum um frið og 

samvinnu í Evrópu voru komnar fram gildari „realpólitískar“ ástæður fyrir nánari 

samvinnu við Frakkland en áður höfðu þekkst í Þýskalandi. Vandinn var sá, að samskipti 

ríkjanna voru enn ekki upp á marga fiska og þurfti lítið til að setja þau úr skorðum. 

Á samkomu hjá Frjálsum demókrötum (FDP) hinn 22. janúar 1950 hélt Thomas 

Dehler, dómsmálaráðherra Vestur-Þýskalands, ræðu þar sem hann sagði vera kominn tími 

til að benda á að Þýskaland bæri alls ekki alla ábyrgðina á „fyrirbærinu Hitler“, heldur 

væri þar Versalasamningunum og „fyrst og fremst hugleysi Frakklands um að kenna“.112 

Það þarf vart að taka það fram að þessi orð Dehlers settu allt á annan endann. André 

François-Poncet, sendiherra Frakklands í Bonn, mótmælti skriflega daginn eftir og þann 

24. janúar gaf ríkisstjórn Þýskalands út fréttatilkynningu þar sem hún sagðist staðföst í 

fyrirætlunum sínum um að skapa gott samband milli Frakklands og Þýskalands, og fylgja 

eftir „hugsjóninni um evrópskt samband“. Þar sagði einnig að það yrði að gera allt til að 

gera þýsku þjóðinni grein fyrir því, að „framtíð hennar og Vestur Evrópu sé hin sama“ og 

að berjast eigi ákveðið gegn „þjóðernissinnaðri viðleitni“.113 Nú var opinbera orðræðan 

farin að breytast hratt. Hugtök tengd evrópskri samvinnu og Evrópuhugsjóninni tóku á 

sig sífellt jákvæðari merkingu á meðan hugtök á borð við „þjóðernissinni“ merktu 

„einangrun“ og „afturhald“. Fengu þau æ neikvæðri merkingu og vísuðu til þeirra sem 

ekki vildu fylgja með í vegferðinni sem ráðamenn Þýskalands voru svo ákveðnir að fara 

í. Eitt meginmarkmið Evrópuvegferðarinnar var raunar að sameina þýsku þjóðina og var 

hún að því leyti þjóðernissinnuð, en hugtakið „þjóðernissinni“ var af ýmsum ástæðum 

ekki lengur nothæft í jákvæðum skilningi í Þýskalandi. 

Áður en lengra er haldið er rétt að taka það fram, að í þessari ritgerð er fyrst og 

síðast fjallað um forsögu, stofnun og þróun Sambandslýðveldisins Þýskalands, ekki 

Alþýðulýðveldisins Þýskalands. Fyrir því er góð ástæða. Sambandslýðveldið er ríkið sem 

tók formlega og lagalega við þjóðréttarlegum skyldum þýska ríkisins. Fljótlega eftir 

stofnun var t.a.m. ákveðið að nota gamla Ríkisörnin (þ. Reichsadler) sem opinbert tákn 

                                                 
111 Kabinettsprotokolle, 18. október 1949, D. Deutsch-französische Verhältnis, 
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1949k/kap1_2/kap2_13/para3_10.html. 
112 Kabinettsprotokolle, 24. janúar 1950, A38 Saarfrage,  
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1950k/kap1_2/kap2_6/para3_12.html. 
113 Sama heimild. 
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og innsigli ríkisins.114 Gamli þjóðsöngur þýska þjóðríkisins var einnig notaður áfram.115 

Alþýðulýðveldið, aftur á móti, afneitaði alfarið allri ábyrgð á gjörðum þýska ríkisins á 

fjórða og fimmta áratug tuttugustu aldar. Þar af leiðandi ber að líta svo á að 

Alþýðulýðveldið hafi verið stofnað sem spánnýtt ríki með enga fortíð. Einnig var það 

leppríki Sovétríkjanna í mun meiri mæli og lengur en hægt er að ætla Sambands-

lýðveldinu gagnvart Bandaríkjunum. Vissulega má færa rök fyrir því að bæði Austur og 

Vestur Þýskaland hafi verið leppríki hvort fyrir sig, sér í lagi fyrstu árin eftir stofnun 

ríkjanna. Síðast en ekki síst ber að hafa í huga, að það var Sambandslýðveldið, sem í krafti 

grunnlaganna (sem innihéldu þau markmið að sameina bæri alla Þjóðverja í eitt ríki) de 

facto innlimaði Alþýðulýðveldið eftir fall Berlínarmúrsins 1989. 

 

3.3. Evrópska lausnin: 1949-1952 

 

Umræðan um framtíð Saarlandsins reyndist þýsku ríkisstjórninni mjög erfið. Stjórnar-

andstaðan og fjölmiðlar sökuðu Adenauer um föðurlandssvik í Evrópuráðsmálinu og 

almenningsálitið gagnvart Frakklandi fór hríðversnandi. Adenauer var orðinn sannfærður 

um að eina farsæla lausnin á málum eins og Saarvandamálinu væri einhverskonar 

samband (þ. Union) Þýskalands og Frakklands með þátttöku annarra evrópskra lýðræðis-

ríkja. Í viðtali við bandaríska fjölmiðlamanninn Kingsbury-Smith í mars 1950, sagði 

Adenauer að algjört samband ríkjanna tveggja myndi „gefa fárveikri Evrópu nýtt líf og 

nýjan öflugan slagkraft“.116 Ástæða þessarar uppástungu var í raun ótti við að Frakkland 

myndi innlima Saar hvað úr hverju, og svo sannfæringin um að samband ríkjanna tveggja 

væri besta leiðin til að „bjarga vestrænni siðmenningu frá falli [þ. Untergang]“.117 De 

Gaulle tók vel í þessa hugmynd og greip enn á ný til sögulegra röksemda þegar hann sagði 

bandalag Germana, Galla og Rómverja hafa sigrað Atla Húnakonung; þar að auki myndi 

samband Frakklands og Þýskaland „halda áfram verki Karlamagnúsar“.118  

Þann 9. maí 1950 bárust Adenauer skilaboð frá Schuman. Skilaboðin voru tilboð 

frá Frökkum þess efnis að kola- og stálframleiðsla Þýskalands og Frakklands, auk annarra 

Evrópuríkja, yrði sett undir sameiginlega stjórn. Einnig stakk hann upp á að skapaður yrði 

                                                 
114 Kabinettsprotokolle, 21. desember 1949, E. Bundeswappen, Bundesadler und Dienstsiegel, 
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1949k/kap1_2/kap2_32/para3_30.html. 
115 Að vísu bara þriðja erindið, enda hefði verið hálf pínlegt að syngja um Þýskaland „frá Maas til Memel“ 
í litla V-Þýskalandi. 
116 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, bls. 312. 
117 Sama heimild, bls. 316. 
118 Sama heimild, bls. 316. 
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sameiginlegur evrópskur markaður fyrir kol og stál, sem þá voru mikilvægustu hráefnin 

fyrir framleiðslu iðnríkja. Þetta var hið eiginlega upphaf Evrópusamrunans; byrjunin á 

ferli sem enn er í fullum gangi og ekki sér fyrir endann á. Það var einnig upphafið af 

nánari og vinsamlegri samskiptum hinna fornu fjenda en nokkur fordæmi eru fyrir. 

Adenauer skynjaði undir eins hvílíkt tækifæri þetta gæti orðið. Þýskaland myndi í fyrsta 

sinn síðan í síðari heimsstyrjöld „ganga til liðs við alþjóðleg samtök á jafningjagrund-

velli“ og vera skrefinu nær „þjóðlegu athafnafrelsi“ á ný.119 

Þegar borin er saman þróun hagtalna í ríkjunum tveimur á síðustu árum fimmta 

áratugarins, kemur í ljós að tímasetning þessa franska boðs um nána samvinnu getur vart 

talist tilviljun. Árið 1949 var þýsk stálframleiðsla, þrátt fyrir takmarkanir og erlenda yfir-

stjórn, orðin jafn mikil og sú franska. Árið 1950 framleiddu Þjóðverjar 12,1 milljón tonn 

af stáli, en Frakkar framleiddu 8,6 milljón tonn og nálguðust óðum þanþol framleiðslu 

sinnar. Saarlandið framleiddi á sama tíma 1,9 milljón tonn og því eftir miklu slægjast 

þar.120 Samanlagt stein- og brúnkolanám var 188,2 milljón tonn í Sambandslýðveldinu, 

52,5 í Frakklandi og 15,1 í Saar.121 V-Þýskaland var því þegar 1950 orðið meira iðnveldi 

en Frakkland og átti enn langt í land með að ná efri mörkum framleiðslugetu sinnar. 

Vegna upphafs kalda stríðsins og andstöðu Bandaríkjamanna og Breta tókst Frökkum 

ekki ætlunarverk sitt eins og því var lýst í ræðu de Gaulles haustið 1945. Aðeins fimm 

árum eftir að allar dyr Þýskalands virtust standa Frakklandi opnar voru tímarnir heldur 

betur breyttir og góð ráð dýr. 

Þjóðverjar tóku tilboði Roberts Schumans, utanríkisráðherra Frakklands, fagnandi 

og hófust þegar handa við að undirbúa samningaviðræður. Eins og áður kom fram var það 

ekkert leyndarmál að Þjóðverjar yrðu opnir fyrir öllum hugmyndum um evrópska 

sameiningu og hafði Adenauer lýst því yfir í ræðu í Bern, 23. mars 1949, að almennt séu 

Þjóðverjar sannfærðir um, að það eina sem geti „bjargað vestur-evrópsku ríkjunum“ sé 

sameining. Hann sagði einnig að afstaða frönsku ríkisstjórnarinnar til Evrópumála nyti 

mikillar virðingar og samhljóms í Þýskalandi, sér í lagi afstaða utanríkisráðherrans 

Schumans sem hafi „leyst úr læðingi mjög mikla ánægju“; að varla sé til vinsælli 

hugmynd í Þýskalandi en hugmyndin um sameiningu Evrópu.122 En hann sagði líka að 

það bæri að fagna „endurvakningu þýskrar þjóðernistilfinningar“, því að þjóð án slíkrar 

                                                 
119 Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 142. 
120 Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1954, Internationale Übersichten, bls. 60. 
121 Sama heimild, bls. 52. 
122 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, bls. 190. 
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tilfinningar hætti að vera til. „Óskin um að sameina Þýskaland aftur,“ sagði hann, „að 

byggja það upp á ný, er alls staðar [í Þýskalandi] mjög sterk.“123 Vonin um endurreisn 

ríkisins og sameiningu Þjóðverja í einu ríki hélst hönd í hönd við hugmyndina um 

sameinaða Evrópu, og má segja, að þessir tveir þættir hafi verið leiðarljós þýskra 

stjórnmála allar götur frá lokum síðari heimsstyrjaldar til endursameiningar Þýskalands 

1990.    

 Þrátt fyrir jákvæðni og velvilja í garð verkefnisins gætti ákveðinnar tortryggni í 

garð Frakka á meðan á samningaviðræðunum stóð. Á ríkisstjórnarfundi 20. apríl hóf 

Franz Blücher, varakanslari, máls á því, að á meðan samninganefndirnar ynnu hörðum 

höndum við að undirbúa sáttmála Kola- og stálbandalags Evrópu héldi Robert Schuman 

ræður þar sem hann klifaði á því að Frakkland myndi ekki, undir neinum kringumstæðum, 

gefa eftir þumlung þess sem það hefði „unnið á sitt vald“.124 Auk þess óttuðust menn að 

Frakkar reyndu að grafa undan stöðu Þýskalands með samningum um verðsamráð og 

framleiðslumagn stáls við Benelúx ríkin; að unnið væri að því að haga málum þannig, að 

Þýskaland yrði í afleitri samkeppnisstöðu þegar sáttmálinn um Kola- og stálbandalagið 

tæki gildi.125 Áður en hægt væri að undirrita sáttmálann þurfti að ganga úr skugga um, að 

framtíð sameinaðrar Evrópu yrði byggð á jafnrétti hlutaðeigandi ríkja í samstarfinu og að 

Frakkar myndu ekki reyna að viðhalda skipan eftirstríðsáranna þar sem Þjóðverjar voru í 

hlutverki hins undirokaða. 

Fyrir hádegi þriðjudaginn 7. nóvember 1950, fundaði Adenauer með franska 

sendiherranum, François-Poncet, á Joachimstrasse í Bonn. Á fundinum lýsti François-

Poncet þeirri ósk frönsku ríkisstjórnarinnar að Schuman-áætlunin yrði undirrituð sem 

allra fyrst. Flýtirinn var til kominn vegna þrýstings frá Bandaríkjamönnum, en þeir vildu 

endurvopna Þýskaland eins fljótt og unnt væri. Frökkum var mikið í mun um að slíkt 

myndi ekki gerast nema innan ramma Evrópusamrunans og undir franskri forystu. 

Adenauer tjáði François-Poncet, að þrátt fyrir að viðræðum um Schuman-áætlunina 

miðaði vel, væru mál sem kæmu í veg fyrir að hægt væri að undirrita hana í flýti: 

Þjóðverjar þyrftu fyrst að fá tryggingu fyrir því að hin alþjóðlega stjórn Ruhrhéraðsins 

myndi heyra sögunni til um leið og Schuman-áætlunin tæki gildi.126 Með þessu skilyrði 

                                                 
123 Sama heimild, bls. 188. 
124 Kabinettsprotokolle, 20. júní 1950, A. Schuman-Plan,  
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1950k/kap1_2/kap2_43/para3_13.html. 
125 Sbr. Kabinettsprotokolle, 16. júní 1950, A. Schuman-Plan, 
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1950k/kap1_2/kap2_42/para3_17.html. 
126 Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1950, Nr. 142, Aufzeichnung des 
Ministerialdirektors Blankenhorn, bls. 403.  
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hafði Adenauer gefið tóninn fyrir framtíðarstefnu Þýskalands í Evrópumálum. Þjóðverjar 

samþykkja að deila fullveldi sínu með náinni bindingu við evrópskar stofnanir, að því 

tilskildu, að aðrir geri slíkt hið sama. Í þessari stefnu er fólgið ákveðið þýskt „tromp“, 

ásinn í erminni, sem tryggir Þýskalandi ráðandi stöðu innan Evrópusamrunans þrátt fyrir 

„fullveldisafsalið“ sem hann felur í sér, af þeirri einföldu ástæðu að ef allir eru „á sama 

báti“ fullveldis- og efnahagslega, verða Þjóðverjar alltaf stærstir í bátnum. 

Eins og áður sagði voru Bandaríkjamenn farnir að þrýsta á um hervæðingu Þýska-

lands. Stjórnvöld í París óttuðust að ef stofnaður yrði þýskur her myndi ekki líða á löngu 

þar til þýska „hernaðarhyggjan“ færi að láta á sér kræla á nýjan leik og Frakkar myndu 

súpa seyðið af því innan fárra ára.127 Þar af leiðandi var svo nauðsynlegt að koma Kola- 

og stálbandalaginu á legg sem allra fyrst. Eftir að möguleikar Þjóðverja til hergagnafram-

leiðslu yrðu kyrfilega bundnir yfirþjóðlegum evrópskum stofnunum, væri næsta mál á 

dagskrá að stofna evrópskan her og koma þannig í veg fyrir endurvakningu þýska 

hernaðarandans. Það var, fyrir kaldhæðni örlaganna, á endanum franska þingið, sem kom 

í veg fyrir stofnun Evrópuhersins. Tilhugsunin um vopnaða Þjóðverja vakti ennþá ugg í 

Frakklandi, enda var tortryggnin gagnvart Þýskalandi slík að jafnvel hugmyndir um 

stofnun þýskrar sambandslögreglu vakti grunsemdir. Þannig velti franska pressan því 

fyrir sér hvort fjölgun vopnaðra lögreglumanna væri ef til ekki bara fyrsta skrefið í átt að 

frekari hervæðingu landsins.128 

Um hádegisbil 9. september átti sér stað í París fundur formanna sendinefnda 

vegna Schuman-áætlunarinnar. Formenn þýsku og hollensku sendinefndanna, Walter 

Hallstein og Dirk Spierenburg, ræddu áhyggjur varðandi hið yfirþjóðlega stjórnskipulag 

fyrirhugaðs Kola- og stálbandalags og veltu því fyrir sér hvort fyrirséð neitunarvald 

aðildarríkjanna gæti gengið upp, þ.e.a.s. hvort ríki gæti sætt sig við að mikilvægum hags-

munum þess yrði ef til vill stofnað í hættu fyrir dutlunga annars ríkis, og hvort önnur ríki 

gætu t.a.m. sætt sig við þýskt „nei“ í mikilvægu máli í viðkvæmu andrúmslofti eftir-

stríðsáranna, sérstaklega ef samstarfið myndi þróast yfir í samstarf í varnarmálum. Jean 

Monnet, einn helsti hugmyndafræðingur Evrópusamrunans, svaraði á þann veg, að þessir 

erfiðleikar væru til komnir vegna þess að Evrópa væri í umbreytingarferli í tvennum skiln-

ingi: „annars vegar frá kerfi þjóðríkja til Evrópusambands, og hins vegar frá ófullvalda 

                                                 
127 Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 145. 
128 Akten zur auswärtigen Politik 1949-1950, Nr. 116, Aufzeichnung des Ministerialdirektors Blankenhorn, 
bls. 334-335. 
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Þýskalandi til frjáls Þýskalands“.129 Hugsjónamaðurinn Jean Monnet deildi þannig fram-

tíðarsýn þýskra ráðamanna um Evrópusamstarfið að vissu leyti og horfði á málin út frá 

sam-evrópskum hagsmunum frekar en þrengstu þjóðarhagsmunum eins og franskir ráða-

menn gerðu yfirleitt á þessum tíma. 

Gríðarlegt vantraust gagnvart Þjóðverjum á æðstu stöðum innan franskrar stjórn-

sýslu og meðal almennings gerði samningsgerðina erfiða og í raun ótrúlegt að hún hafi, í 

þessu andrúmslofti, gengið jafn fljótt fyrir sig og raun bar vitni. François-Poncet sagði 

t.a.m. Hans Riesser, varakonsúl Vestur-Þýskalands í New York, í óformlegu samtali á 

Waldorf-Astoria hótelinu að það væri mjög erfitt að eiga við Þýskaland vegna þess að 

það sem ráðherrarnir segðu væri á skjön við það, sem kanslarinn segði; þingið gerði allt 

öfugt við það sem ríkisstjórnin vildi, og þjóðin léti sig „hvorki þingið né ríkisstjórnina 

varða“. En ekki megi gleyma því, að tólf ára stjórn nasista hafi skilið eftir sig djúp spor 

og hugsunarháttur Þjóðverja væri því enn undir nasískum áhrifum.130 Vantraust François-

Poncets er að einhverju leyti skiljanlegt þegar haft er í huga að hann var liðsforingi í fyrri 

heimsstyrjöldinni, sendiherra í Berlín á uppgangstímum nasismans, og þurfti síðan að 

dúsa þrjú ár í fangelsi Gestapo í kjölfar innrásar Þjóðverja í Frakkland. En það voru ein-

mitt svipaðar raunir, sem margir af hans kynslóð höfðu í farteskinu og því merkilegt að 

hún skuli hafa byrjað þetta sögulega sáttaferli og stigið hin risastóru skref, að samtvinna 

efnahagslega grundvallarþætti ríkjanna á þann hátt að önnur styrjöld yrði að lokum 

óhugsandi. 

Samningaviðræðunum var nánast lokið og lítið eftir nema að undirrita samkomu-

lag þegar Þjóðverjar stóðu frammi fyrir því, að stjórnvöld í Saar höfðu krafist þess, sem 

aðili að Evrópuráðinu, að fá inngöngu í Kola- og stálbandalagið sem sjöunda aðildarríkið. 

Þýska ríkisstjórnin gat með engu móti sætt sig við slíkt og setti fram afarkosti: Fengi 

Saarlandið að skrifa undir Schuman-áætlunina, myndi Þýskaland ekki taka þátt í henni.131 

Aftur var þess krafist að engar þjóðréttarlegar ákvarðanir varðandi Saar yrðu teknar nema 

sem hluti af formlegum friðarsamningi Frakklands og Þýskalands. Samningarnir um 

Kola- og stálbandalagið voru því fyrsta tilefnið síðan fyrir síðari heimsstyrjöld þar sem 

að Þýskaland var í aðstöðu til að setja afarkosti sem taka þurfti mark á.  

                                                 
129 Akten zur auswärtigen Politik 1949-1950, Nr. 46, Bundeskanzler Adenauer an den Geschäftsführenden 
Vorsitzenden Alliierten Hohen Kommission, François-Poncet, bls. 119.  
130 Akten zur auswärtigen Politik 1945-1949, Nr. 48, Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Blankenhorn, 
bls. 122. 
131 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, bls. 432. 
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Þegar gengið hafði verið frá öllum tæknilegum atriðum og ágreiningsefnum í 

ströngum samningaviðræðum, kom loks að því að hægt var að undirrita sáttmálann um 

Kola- og stálbandalagið. Héðan í frá yrði ágreiningur þeirra, sem vanir voru að berast á 

banaspjót, leystur við samningaborðið. Samningaborðið var hins vegar enginn leikvöllur 

og lífið eftir sáttmálann var furðulega líkt því sem var á meðan samningaviðræðurnar 

stóðu yfir: stöðugt krísuástand, sem einkennist af sífelldri leit að málamiðlun, sem allir 

geta sæst á.  

 Upphaflega var hugmyndin um sameinaða Evrópu hugsjón. En hugsjónamenn á 

borð við Jean Monnet, sem var eins og fyrr sagði, einn af hugmyndafræðilegum arkí-

tektum Evrópusamrunans, hafa yfirleitt verið geymdir í framkvæmdastjórn sambandsins 

sjálfs, „innra rýminu“ (e. inner sphere) eins og van Middelaar kallar það.132 Yfirleitt hafa 

það nefnilega ekki verið hugsjónamennirnir, sem hafa fengið að ráða ferðinni í Evrópu-

samstarfinu, sem hefur frá upphafi falið í sér mikið samningaþref og hagsmunabaráttu 

aðildarríkjanna. Þó að samrunasáttmálarnir séu táknrænir fyrir sameiningu Evrópu bendir 

Desmond Dinan á að raunveruleikinn sé öllu flóknari: „Aðildarríkin [...] eru ekki drifin 

áfram af óljósum hugsjónum um evrópska sameiningu, heldur vandlega útreiknuðum 

þjóðarhag.“133 Það er því í raun „ytra rýmið“ (e. outer sphere), þjóðríkin sjálf, sem ráða 

ferðinni í Evrópusamvinnunni, enda er Evrópusambandið, að mati Heinrichs Augusts 

Winklers, „ekki skapað til höfuðs þjóðríkjunum, heldur í gegn um þau og með þeim“.134 

Svoleiðis hafa leikreglurnar verið þrátt fyrir síaukinn samruna í tímans rás. Það eru einnig 

almennt viðurkennd sannindi að stóru ríkin ákveði stefnuna; hin fylgja einfaldlega eftir. 

Það eru því ekki hugsjónirnar, sem ákvarða hvenær breytinga og aukins samruna sé þörf, 

heldur eitthvað annað. Og það eru ekki Belgía eða Lúxemborg sem ákveða þróun 

sambandsins. Hún ákvarðast af samskiptum og samspili annarra tveggja ríkja.  

 

  

                                                 
132 Sjá kenningar hans um lagskiptingu Evrópusamvinnunnar í: Luuk van Middelaar: The Passage to Eur-
ope, bls. 11-33. 
133 Desmond Dinan: Europe Recast, bls. xiv. 
134 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen II, bls. 639. 
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4. Rómarsáttmálinn, Élyssée samningurinn og kalt stríð: 1952-1986 

 

4.1. Efnahagsundur verður vandamál: 1952-1958 

 

Með gildistöku sáttmálans um Kola- og stálbandalag Evrópu hafði verið stigið fyrsta 

skrefið af mörgum í átt til síaukins samruna aðildarríkjanna. Fáeinum árum síðar var 

næsta stóra samrunaskrefið stigið. Á sjötta áratugnum átti sér stað í Evrópu fordæmalaus 

efnahagslegur uppgangur og hvergi var hann meiri en í Þýskalandi, sem var að koma sér 

þægilega fyrir sem efnahagslegur mótor Evrópu. „Efnahagsundrið“ (þ. 

Wirtschaftswunder) lyfti Þýskalandi upp úr rústum og niðurlægingu eftirstríðsáranna, og 

skapaði því fastan sess sem eitt af forysturíkjum Vestur-Evrópu. Evrópusamruninn, sem 

var þá nýhafinn, var þegar farinn að sýna eiginleika sína sem tvíeggja sverð í höndum 

Frakka. Kola- og stálbandalagið hafði reynst öllum hlutaðeigandi aðilum vel, því það 

hafði haft jákvæð áhrif á efnahag aðildarríkjanna og bundið iðnaðarhráefni Þýskalands 

yfirþjóðlegri stjórn. Bandalagið hafði veitt ákveðið öryggi, en á hinn bóginn voru „þýsku 

vélarnar“ komnar í gang og farnar að framleiða af fullum krafti á ný.  

Þegar fjallað er um tilurð Rómarsáttmálans í yfirlitsritum um sögu Evrópusam-

runans er því stundum haldið fram, að ferlið hafi byrjað fyrir frumkvæði belgíska utan-

ríkisráðherrans Pauls-Henris Spaaks, og að hann hafi leitt stórþjóðirnar saman til að semja 

um sameiginlegan markað;135 en var það svo? Eða var ef til vill eitthvað á seyði í forystu-

ríkjunum tveimur sem kallaði á frekari samruna á þessum tímapunkti? Þegar ástandið í 

Þýskalandi og Frakklandi á sjötta áratug síðustu aldar er skoðað, sést að bæði ríkin þurftu 

dýpri samruna, en á ólíkum sviðum og af ólíkum ástæðum. 

Utanríkismál eru tengd innanríkismálum órofa böndum og stundum reynist 

stjórnmálamönnum nauðsynlegt að sýna „styrk“ út á við til að tryggja stöðu sína heima-

fyrir. Það er t.d. hægt með því að kynda undir deilum við annað ríki og hvika hvergi; en 

sýndur styrkur getur einnig einfaldlega birst í formi orðræðu í heimalandinu þegar svo 

ber undir. Tilvonandi forsætisráðherra Frakklands, Guy Mollet, sagði eftirfarandi í hring-

borðsumræðum í franska sjónvarpinu í desember 1955: 

 
Það er engin lausn við Þýska vandamálinu önnur en Evrópa. Það er til staðar þýskt 
vandamál fyrir okkur Frakka. Við stöndum frammi fyrir eftirfarandi spurningu: Á 
Þýskaland að öðlast fullveldi sitt óskert á ný? Ég tek undir með Léon Blum, sem 
skrifaði í stríðinu: „Það er aðeins ein lausn fyrir Þýskaland. Það verður að verða bundið 

                                                 
135 Sjá t.d. Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 153-157. 
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í samfélag, sem er yfir því, sem getur hjálpað því, leitt það inn á réttu brautina og, ef 
nauðsyn krefst, ríkt yfir því.“ [...] Ef við finnum ekki leið á næstu fimm árum, til að 
binda Þýskaland í evrópskt kerfi, þá mun það skrifa undir nýjan þýsk-sovéskan sátt-
mála. Ég efast ekki um Evrópuhugsjónir núverandi leiðtoga þess, Dr. Adenauers eða 
Ollenhauers. Þeir standa fyrir 80% almenningsálitsins. En hvað gerist daginn, sem 
Rússland opnar markaði sína fyrir Þýskalandi, ef við verðum ekki með evrópskan 
markað þá?136 

 

Þarna ræddi hann opinskátt hinar sígildu frönsku áhyggjur af Þýskalandi, sem hafa haldið 

vöku fyrir Frökkum síðan á ofanverðri nítjándu öld. Mollet fór heldur ekki í grafgötur 

með franska skilninginn á hlutverki Evrópusamrunans sem verkfæri, bókstaflega til að 

halda Þýskalandi niðri og „ríkja yfir því“ þegar nauðsyn krefur. Það er verkfærið, sem átti 

að sjá til þess, að Þýskaland yrði ekki fyllilega fullvalda á ný. 

Þann 30. ágúst 1954 hafði franska þjóðþingið ákveðið að slá hugmynd fyrrverandi 

forsætisráðherra Frakklands, Renés Plevens, um Evrópuher frá árinu 1950, formlega og 

endanlega af borðinu. Frakkar settu það síðan fram sem skilyrði fyrir því að Vestur-

Þýskaland gæti orðið meðlimur hernaðarbandalagsins, Vestur-Evrópusambandsins, að 

Saarvandamálið yrði leyst fyrst. Frakkar lögðu fram tillögur byggðar á hugmyndum 

Schumans um „Evrópuvæðingu“ svæðisins. Saar myndi verða „evrópskt svæði“ og vera 

meðlimur Evrópusamstarfsins sem slíkt. Skyldu íbúar Saar kjósa um tillöguna í almennri 

atkvæðagreiðslu haustið 1955.137 Á þetta gátu Þjóðverjar fallist; líklega vegna fullvissu 

um að hugmyndin yrði seint samþykkt í kosningum. Hinn 5. maí 1955 var V-Þýskaland 

orðið meðlimur Atlantshafsbandalagsins (NATO), hernáminu var formlega aflétt og 

Sambandslýðveldinu þar með veitt fullveldi að mestu, þrátt fyrir ákveðin skilyrði her-

námsveldanna, sem voru í gildi til ársins 1990.138 Það varð samt ekki fullvalda í nítjándu 

aldar skilningi hugtaksins, því ríkin, sem mynduðu með sér Kola- og stálbandalagið, og 

voru um það bil að fara að stofna Efnahagsbandalag Evrópu, deildu með sér fullveldinu 

á ýmsum sviðum. Krafan sem birtist í ræðu Mollets var því sú að Þýskaland yrði aldrei 

meira fullvalda en það var þegar orðið. 

Á ráðstefnu í sikileysku borginni Messina, sem haldin var í júní 1954, voru ræddar 

tillögur um fyrirhugaðan sameiginlegan evrópskan markað. Þar vöknuðu gamlar grun-

semdir í nágrannaríkjum Þýskalands þegar í ljós kom að Adenauer myndi ekki mæta 

                                                 
136 Tilvitnun í: Guideo Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 101-102. 
137 „Saarstatut und Volksabstimmung 1955“, http://www.saarland.de/4795.htm.  
138 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1949-1990, bls. 17-18. 
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sjálfur á ráðstefnuna, heldur yrði ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins, Walter Hall-

stein, sendur í hans stað. Þetta var túlkað á þann veg að Þjóðverjar hefðu eingöngu notfært 

sér Evrópusamstarfið til að öðlast frekara fullveldi og sagði hollenski utanríkisráðherrann, 

Willem Beyen, að „tónn“ Hallsteins gæfi vísbendingu um hvernig mætti búast við að 

Þjóðverjar hegðuðu sér gagnvart Evrópu í framtíðinni.139 „Tónn“ Hallsteins var líklega 

ekki illa meintur og ætlað áhugaleysi Þjóðverja á Messina-ráðstefnunni stafaði af öðrum 

ástæðum en viðsemjendur þeirra héldu. Það var í raun ekki áhugaleysi fyrir efnahags-

legum samruna Evrópu, heldur viss vonbrigði með það að ekki væri verið að ræða dýpri 

pólitískan samruna evrópskra ríkja; og áhyggjur af því, að „efnahagslegu verkefnin 

myndu aftengja okkur aðalverkefninu, þ.e. sköpun hins pólitíska sambands“.140 Í október 

sama ár var síðan kosið í Saar; 67,2% kjósenda kusu gegn frönsku tillögunum141 – inn-

limun héraðsins í Sambandslýðveldið var þar með óumflýjanleg. 

Árið 1956 varð sú staðreynd ljós að gömlu stórveldin tvö, Bretland og Frakkland, 

voru líklegast ekki lengur stórveldi í orðsins fyllstu merkingu. Eftir að hafa lent í 

ógöngum í Indókína 1954, var það utanríkispólitískt áfall fyrir Frakkland þegar þeim var 

settur stóllinn fyrir dyrnar í Súez-deilunni. Þá var eins og það hafi runnið upp fyrir ráða-

mönnum og almenningi í Frakklandi að tímarnir voru heldur betur breyttir. Á þessum 

misserum veiktist ríkið bæði efnahagslega og „andlega“ og hafði verið þröngvað af 

Bandaríkjamönnum úr hefðbundnu hlutverki sínu sem stórveldi á alþjóðavettvangi. Ef 

það var annar þáttur en Þýska vandamálið sem spilaði hlutverk í tilurð Efnahags-

bandalagsins á sjötta áratugnum, var það Súez-deilan og afleiðingar hennar fyrir franska 

þjóðarsál. Þetta var því rétti tíminn til að endurvekja og styrkja áhrif Frakklands á 

nærumhverfið – Evrópu. 

Á fyrsta ríkisstjórnarfundi ársins 1957 fór Adenauer yfir stöðuna í heimsmálunum. 

Sagði hann að í ljósi atburðanna í Ungverjalandi árið áður og ekki síst vegna þess að 

Nasser Egyptalandsforseti hefði í Súez-deilunni bugað Stóra-Bretland og Frakkland, og 

með hjálp Sameinuðu Þjóðanna fagnað sigri á kostnað „allrar Evrópu og hins hvíta 

kynþáttar“, myndi þýska ríkisstjórnin „beita sér af öllum krafti við að skapa sameinaða 

Evrópu“.142 Það var einmitt þetta atriði sem Frakkar og Þjóðverjar gátu sammælst um. 

                                                 
139 Sbr. Guido Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 100-101. 
140 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1955-1959, bls. 32. 
141 Kabinettsprotokolle, 24. október 1955, 1. Saarfrage,  
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1955k/kap1_2/kap2_52/para3_1.html. 
142 Kabinettsprotokolle, 9. janúar 1957, A. Innen- und außenpolitische Lage, 
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1957k/kap1_2/kap2_1/para3_1.html. 
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„Gamla“ Evrópa stóð frammi fyrir því að verða áhrifalaus leik- og vígvöllur tveggja ofur-

velda, Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Adenauer sagði í endurminningum sínum, að 

Evrópumenn hefðu átt það á hættu á þessum árum að „tortímast í gjörbreyttum heimi“. 

„Sameining Evrópu var algjör nauðsyn. Án pólitískar sameiningar myndu tvístraðar 

þjóðir Evrópu verða undirorpnar ofurveldunum.“143 Það þurfti því ekki að draga Þjóðverja 

nauðuga viljuga til að undirrita Rómarsáttmálann og skapa Efnahagsbandalag Evrópu í 

mars 1957. 

Til marks um hversu hratt hlutirnir höfðu breyst í Evrópu síðan samningurinn um 

Kola- og stálbandalagið tók gildi má sjá að Frakkland hafði beðið Efnahags- og 

samvinnustofnun Evrópu, OECD, um efnahagsaðstoð til að nútímavæða innviði ríkisins 

árið 1957. Beiðnin var tekin fyrir á ríkisstjórnarfundi í Bonn og voru ráðherrar sammála 

um, að Frakkland ætti einungis að geta fengið slíka aðstoð í gegn um Greiðslusamband 

Evrópu (EZU). Stjórnin vildi fyrir hvern mun forðast tvíhliða viðræður við Frakka um 

slíka efnahagsaðstoð; Frakkar væru í engu tilbúnir til að „koma fjárlögum sínum í lag“ 

og þyrftu auk þess líklega mun meira en þær 5-600 milljónir dollara sem beðið var um.144 

Með allra einfaldasta móti má draga ástandið saman svona: Frakkland var á hvínandi 

kúpunni á meðan Þýskaland naut ávaxta „efnahagsundursins“.  

 Þjóðverjar voru einnig farnir að ásælast frekari völd innan Evrópusamstarfsins 

ásamt auknum áhrifum á „innra rýmið.“ Adenauer sagði á ríkisstjórnarfundi 13. desember 

að nauðsynlegt væri að hafa mann í æðstu stjórn EBE „sem samsvarar þýskum 

hugmyndum um efnahagsmál.“145 Maðurinn, sem síðan var skipaður fyrsti forseti fram-

kvæmdarstjórnar Efnahagsbandalagsins innan við mánuði síðar, og reyndist hafa mjög 

góðan skilning á þýskum hugmyndum um efnahagsmál, var enginn annar en áðurnefndur 

ráðuneytisstjóri þýska utanríkisráðuneytisins, Walter Hallstein, maðurinn sem hafði 

valdið hálfgerðu uppnámi í Messina í júní 1955.   

 Eftir undirritun og gildistöku Rómarsáttmálans var stefnt að samþættingu aðildar-

ríkjanna á mörgum nýjum sviðum. Hugmyndin um sameiginlegan markað Evrópuríkja 

var vissulega byltingarkennd og krafðist gríðarlegs undirbúnings, sem myndi vara í ára-

tugi áður en hinn sameiginlegi markaður yrði að veruleika. Fyrst þurfti að samrýma alls 

kyns atriði, svo sem í samgöngumálum, raforkudreifingu, o.fl. Hvert slíkt atriði sem leyst 

                                                 
143 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1955-1959, bls. 13. 
144 Kabinettsprotokolle, 27. nóvember 1957, 5. Kreditersuchen Frankreichs and die OEEC, BMWi, 
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1957k/kap1_2/kap2_45/para3_6.html. 
145 Kabinettsprotokolle, 13. desember 1957, B. Sitz und Personelle Besetzung der Organe der Europäischen 
Gemeinschaften, http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0/k/k1957k/kap1_2/kap2_47/para3_2.html. 
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var úr auðveldaði viðskipti á svæðinu og smám saman jukust viðskipti milli aðildar-

ríkjanna umtalsvert. Hans-Ulrich Wehler taldi að það væru „tvímælalaust hin endur-

nýjuðu þjóðríki sem mynduðu grundvöll Evrópusamrunans“ og að deiling fullveldis 

þeirra hafi myndað kröftugan hvata fyrir efnahagslegan vöxt.146  

 Varðandi þá skerðingu á hefðbundnu fullveldi sem fylgdi óumflýjanlega frekari 

samruna Evrópu með Rómarsáttmálanum sagði Adenauer að án sameiningar myndu 

Evrópuríkin í ljósi kalda stríðsins hvort eð er missa pólitísk áhrif, og að lokum einnig 

„efnahagslegan mátt“.147 Efnahagsbandalagið var því í augum þýskra ráðamanna tækifæri 

til aukinna pólitískra áhrifa og efnahagslegs máttar. Mollet var sammála Adenauer um að 

frekari samruna væri þörf, vegna þess, að án hans myndi Evrópa tapa áhrifum sínum á 

alþjóðavettvangi.148 Sendiherra Frakklands í Bonn, Couve de Murville, var á því máli, að 

Súez-krísan hafi sýnt, að Evrópa gæti ekki treyst á Bandaríkjamenn þegar allt kæmi til 

alls.149  

Það má því segja að áhugi Frakka á stóru samrunaskrefi í Evrópu hafi byggst fyrst 

og fremst á tvennu: Dvínandi áhrifum í heimsmálum og þörfinni fyrir að hafa hemil á 

Þýskalandi, en í þetta sinn var sú þörf tilkomin vegna þess að Frakkland, sem var farið að 

dragast verulega aftur úr vegna tollamúra og ofmetins gjaldmiðils, þurfti efnahagssam-

runa til að dragast ekki enn frekar aftur úr Þýskalandi en þegar var orðið.150 Það þurfti að 

skapa hagvöxt heimafyrir og freista þess á sama tíma, að hafa einhvers konar stjórn á 

Þýskalandi. Þannig er ákveðin þversögn fólgin í því, að þetta stóra samrunaskref hafi 

verið stigið, að hluta til af svo ólíkum ástæðum af hálfu forysturíkjanna tveggja. Frakk-

land vildi tjóðra Þýskaland, en Þýskaland vildi brjótast úr fjötrum. Gat Rómarsáttmálinn 

uppfyllt óskir beggja aðila samtímis?  

 

4.2. Samruni og samvinna: 1958-1968 

 

Það voru pólitísk stórtíðindi í Evrópu þegar Charles de Gaulle snéri aftur á vettvang 

stjórnmálanna og varð leiðtogi frönsku ríkisstjórnarinnar í júní 1958. Á þessum tíma hafði 

Þjóðverjum tekist, í gegn um Evrópusamrunann, að losna við alþjóðlega yfirstjórn Ruhr-

héraðsins, stofna her, endurheimta Saarlandið, losna við hernámið og öðlast fullveldi að 

                                                 
146 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1949-1990, bls. 57. 
147 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1955-1959, bls. 17. 
148 Sbr. sama heimild, bls. 224. 
149 Sbr. sama heimild, bls. 225. 
150 Sbr. Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 73. 
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mestu. Þjóðverjar litu því með þó nokkurri tortryggni á stjórnarskiptin í París. Í Þýska-

landi voru skoðanir de Gaulles taldar vera „germanófóbískar“, „and-evrópskar“ og 

einkennast af franskri þjóðrembu. Hann var höfundur hugtaksins, „Evrópa föður-

landanna“ (f. lʼEurope des patries),151 meinaði Bretlandi inngöngu í EBE og var við 

stjórnvölinn þegar Frakkar bókstaflega yfirgáfu Evrópusamstarfið í sjö mánuði á árunum 

1965-66 í krísunni, sem kennd er við „auða stólinn“ (e. empty chair).152 Þrátt fyrir 

erfiðleikana sem valdatími de Gaulles olli í Evrópu, urðu samskipti Frakklands og Þýska-

lands nánari á þeim tíma en nokkru sinni fyrr. 

De Gaulle bauð Adenauer til Frakklands í september til að ræða samskipti ríkjanna 

og ástandið í heimsmálunum. Til að undirstrika mikilvægi góðra samskipta þessara ná-

grannaríkja, bauð hann Adenauer á heimili sitt í Colombey fyrstum erlendra leiðtoga.153 

Á fundinum lagði Adenauer áherslu á mikilvægi Evrópusamvinnunnar og lýsti yfir vilja 

til að halda samrunanum áfram með það fyrir augum að gera hann „varanlegri“. De Gaulle 

sagðist reiðubúinn til að hefja nánari samvinnu að fjórum skilyrðum uppfylltum: Að 

Vestur-Þýskaland myndi ekki koma sér upp kjarnorkuvopnum, Þjóðverjar viðurkenndu 

þáverandi landamæri, þeir sýndu góðvilja varðandi Mið-Austurlönd154 og „ótakmarkaða 

þolinmæði í málefnum endursameiningar“ Þýskalands155 – m.ö.o. þá vildi de Gaulle helst 

ekki heyra á endursameiningu Þýskalands minnst. Það var nánast eins og ævarandi 

klofningur Þýskalands hafi verið eitt af skilyrðum áframhaldandi vinsamlegra samskipta 

ríkjanna í huga franskra ráðamanna allt fram til ársins 1990. Við þetta tækifæri sagðist 

Adenauer vera „glaður að sjá Frakkland endurheimta sinn réttmæta sess í heiminum“. 

„Lof mér að segja, samt sem áður“, sagði hann, „að þýska þjóðin, þó að andi hennar sé 

annar en Frakka, hefur svipaða þörf fyrir reisn. Eftir að hafa hitt þig og hlustað á þig er 

ég sannfærður um, að þú ert reiðubúinn til að hjálpa Þýskalandi að endurheimta þá 

reisn.“156 Þó að „reisn Þýskalands“ hafi líklega ekki verið forgangsatriði hjá de Gaulle 

reyndist það honum nauðsynlegt að dýpka samskiptin við nágrannaríkið til að endur-

heimta reisn Frakklands. 

Árið eftir var Willy Brandt, þáverandi borgarstjóri Vestur-Berlínar, í heimsókn í 

París. Fundur hans með de Gaulle er forvitnilegur fyrir þær sakir að þar birtist enn og 

                                                 
151 Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 56. 
152 Sjá t.d. sama heimild, bls. 54-64. 
153 Jean Lacouture: De Gaulle. The Ruler 1945-1970, bls. 215. 
154 Hér átti hann væntanlega við góðvilja gagnvart Frakklandi með tilliti til stríðsreksturs þeirra í Alsír. 
155 Jean Lacouture: De Gaulle. The Ruler 1945-1970, bls. 215. 
156 Sama heimild, bls. 215-216. 
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aftur sterk söguvitund de Gaulles og áhrif hennar á skynjun hans á samtíma sínum. De 

Gaulle heilsaði Brandt á þýsku og talaði svo hver sitt tungumál þar á eftir. Eftir að hafa 

rætt stuttlega um stöðu mála í Vestur-Berlín og Sambandslýðveldinu, spurði de Gaulle: 

„Og hvernig er staðan í Prússlandi?“ Það tók Brandt nokkur augnablik að átta sig á því, 

að de Gaulle átti við Alþýðulýðveldið. Síðar í samtalinu minntist hann aftur á „Prússland 

og Saxland“ þegar hann vék máli sínu að Austur-Þýskalandi.157 Það má því gera sér í 

hugarlund, að de Gaulle hafi séð Austur-Þýskaland sem nokkurs konar nútíma Prússland. 

Það er þá alls ekki fráleitt að ætla, að hann hafi þá á sama hátt séð Vestur-Þýskaland sem 

nútímaútgáfu Rínarsambandsins (þ. Rheinbund), sem var samband þýskra leppríkja 

Frakklands á valdatíma Napóleons. 

Í opinberri heimsókn de Gaulles til Þýskalands í septemberbyrjun 1962, var rætt 

um að auka samvinnu ríkjanna á öllum mögulegum sviðum. Hófust þá nær samstundis 

viðræður um mögulegan samvinnusamning. Í minnisblaði frönsku ríkisstjórnarinnar frá 

18. september 1962 var búið að leggja drög að umfangsmikilli samvinnu á sviðum utan-

ríkis-, varnar-, uppeldis-, og æskulýðsmála.158 Hér var verið að útvíkka og dýpka fransk-

þýska samvinnu vel út fyrir ramma Efnahagsbandalagsins og má segja að Élyssée 

samningurinn sé upphafið af hinu sérstaka sambandi ríkjanna, sem hefur verið viðhaldið 

æ síðan. 

 Í viðræðum um væntanlegan vináttu- og samstarfssamning lögðu Frakkar til, að 

ríkin tvö myndu skuldbinda sig til að hafa með sér samráð í öllum meiriháttar utan-

ríkispólitískum málum. Þjóðverjar féllust á það með því skilyrði að málefnum sem heyrðu 

undir mismunandi alþjóðastofnanir yrði ekki blandað saman.159 Í frönsku tillögunum voru 

tekin dæmi um mikilvæg utanríkismál. Þau voru annars vegar „[v]andamál er varða 

evrópska samfélagið og evrópska pólitíska samvinnu“ og hins vegar „[a]ustur-vestur-

samskiptin, pólitísk sem og efnahagsleg“.160 Það er hugsanlegt, að Frakkar hafi séð sér 

leik á borði og vonast eftir því að geta haft áhrif á utanríkisstefnu Sambandslýðveldisins 

gagnvart Ráðstjórnarríkjunum, en eins og skilja mátti af orðum Mollets 1955, höfðu 

Frakkar áhyggjur af hugsanlegri nánari samvinnu Vestur-Þýskalands og Sovétríkjanna. 

Það væri alls ekki óhugsandi, miðað við stefnu Frakklands gagnvart Þýskalandi síðan 

                                                 
157 Willy Brandt: Erinnerungen, bls. 243. 
158 Akten zur auswärtigen Politik 1963, Nr. 6, Protokoll über die deutsch-französische Zusammenarbeit 
(Entwurf), bls. 19. 
159 Akten zur auswärtigen Politik 1963, Nr. 18, Aufzeichnung des Ministerialdirektors Jansen, bls. 58.  
160 Akten zur auswärtigen Politik 1963, Nr. 6, Protokoll über die deutsch-französische Zusammenarbeit 
(Entwurf), bls. 24. 
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1945, að vináttu- og samstarfssamningurinn hafi að einhverju leyti verið hugsaður sem 

viðbót við hinn venjulega Evrópusamruna, þ.e. til að binda Sambandslýðveldið Frakk-

landi enn nánari böndum. Þar var a.m.k. kominn enn einn vettvangurinn þar sem 

Þjóðverjar myndu þurfa að ráðfæra sig við Frakka áður en hægt væri að taka „mikilvægar 

ákvarðanir“. 

 Yfirleitt fer ekki mikið fyrir Élyssée-samningnum. Honum er hampað á tylli-

dögum sem sérstökum vináttusamningi og undirskriftardagsins er minnst með táknrænum 

hætti, svo sem með því að slá sérstaka hátíðarmynt. Samningurinn er vissulega vináttu-

samningur og tekur til alls kyns samvinnu á borð við mennta- og menningarmál, en eins 

og sjá má á minnisblaði ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytis Vestur-Þýskalands, Karls 

Carstens, var talið að ákvæðið um samráð í mikilvægum utanríkismálum væri hið eigin-

lega hryggjarstykki samningsins.161 Hin fransk-þýska vinátta, eins og hún hefur birst í 

síauknum mæli síðan Schuman sendi Adenauer bréfið fræga, er ekki síst af 

„realpólitískum“ rótum sprottin. 

 Ljóst er, að samband Frakklands og Þýskalands var að taka á sig áður óþekkta, 

jafnvel óhugsandi, mynd. Það er einnig merkilegt að þetta skuli hafa gerst á meðan hers-

höfðinginn sjálfur, de Gaulle, var við völd; maðurinn sem fáa grunaði að myndi leggja 

sig svo fram við að byggja upp náið samband ríkjanna tveggja. Á blaðamannafundi í París 

í janúar 1963 virtist hann einstaklega jákvæður í garð þessarar þróunar. Eftir að hafa úti-

lokað inngöngu Bretlands í EBE, með svo skýrum hætti að viðstaddir lýstu því sem 

„útfararsálmi“ yfir aðildarferli Bretlands,162 færðist talið að sambandinu við Þýskaland. 

De Gaulle sagði þýsk-frönsku samvinnuna tilheyra „mikilvægustu grunnþáttum í heims-

skipan nútímans“, að „Germanir og Gallar [hafi] loksins gert sér grein fyrir bræðralagi 

sínu“. Hann sagði þjóðirnar hafa „sömu hagsmuni og menningarlega útgeislun“ og að 

viðtökurnar sem íbúar Þýskalands hafi veitt honum í síðustu heimsókn hans þangað „hafi 

hreyft við hans innstu sálarkimum“.163 Það hafði greinilega mikið vatn runnið til sjávar 

síðan hann hélt ræðuna í Baden-Baden 1945. Samt sem áður var vantraustið á Þjóðverjum 

aldrei langt undan, sérstaklega ef Frökkum fannst þáverandi skipan Evrópusamrunans 

ekki duga til að halda aftur af þeim. 

 En á nákvæmlega þessum tímapunkti gátu Frakkar vel við unað hvað ástandið í 

Evrópumálum varðaði, enda var de Gaulle fullkomlega sáttur við stöðu Frakklands sem 

                                                 
161 Sbr. Akten zur auswärtigen Politik 1963, Nr. 13, Aufzeichnung des Staatssekretärs Carstens, bls. 44. 
162 Akten zur auswärtigen Politik 1963, Nr. 21, Gesandter Knoke, Paris, an das Auswärtige Amt, bls. 67. 
163 Sama heimild, bls. 71. 
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leiðandi ríki Efnahagsbandalagsins. Ástæðurnar sem Frakkar gáfu fyrir höfnun sinni á 

aðild Bretlands að EBE voru:  

 

1. Bretland væri eyríki og bundið alls kyns pólitískum og hernaðarlegum milliríkja-

samningum vegna þessa.  

2. Efnahagskerfi Bretlands væri of ólíkt kerfunum í EBE-ríkjunum sex. 

3. Bretland hefði ekki raunverulegan vilja til að aðlagast lögum og reglum EBE.  

4. Fjölgun aðildarríkja myndi þýða „útvötnun“ sambandsins, sem gæti orðið til  þess að 

gera Evrópu útsetta fyrir bandarískum yfirráðum.  

5. Það væru svo mörg ágreiningsmál í veginum og því væri nánast ómögulegt að ná sam-

eiginlegri lendingu í samningum.164 

 

Voru þetta raunverulegar ástæður þess að Frakkland meinaði Bretlandi inngöngu í EBE 

eða yfirvarp? Var hin raunverulega ástæða kannski sú að Frakkar hafi einfaldlega viljað 

standa vörð um stöðu sína sem ráðandi veldi innan bandalagsins? Minnisblað úr þýska 

utanríkisráðuneytinu gefur það til kynna; þar segir m.a. að Frakkar gætu haft verulega 

hagsmuni af því að komast á Bretlandsmarkað með landbúnaðarafurðir sínar. Þar að auki 

var því vísað á bug, að ofangreind atriði væru þess eðlis, að þau útilokuðu mögulega aðild 

Bretlands.165  

Stjórnvöld í París voru því ánægð með EBE eins og það var á f. hl. sjöunda ára-

tugarins en það þurfti ekki mikið til að breyta stöðunni fáum árum síðar. Atburðir fjórða 

og fimmta áratugarins voru enn í fersku minni og Þjóðverjum var ekki treyst meira en svo 

að það þurfti að hafa á þeim stöðugar gætur. En það voru ekki einungis Frakkar og aðrar 

nágrannaþjóðir sem vantreystu Þjóðverjum. Adenauer sjálfur var stundum smeykur við 

sína eigin þjóð og sagði við Willy Brandt í tilefni hrifningaröldunar, sem gekk yfir landið 

á meðan heimsókn de Gaulles stóð, að „Þjóðverjar [missi] jafnvægið auðveldlega“. 

Fannst honum de Gaulle hafi verið sýnd  lítilsvirðing í Bæjaralandi þegar honum var færð 

verðmæt koparstunga af innreið Napóleons í München.166 Líkt og hjá stjórnvöldum 

annarra Evrópuríkja, er eins og stjórnmálamenn í Þýskalandi séu hálf hræddir við þýsku 

þjóðina á örlagastundum. Það hefur t.a.m. aldrei verið haldin þjóðaratkvæðagreiðsla í 

                                                 
164 Sbr. Akten zur auswärtigen Politik 1963, Nr. 31, Aufzeichnung des Legationsrats I. Klasse Voigt, bls. 
98. 
165 Sama heimild, bls. 98-99. 
166 Willy Brandt: Erinnerungen, bls. 45. 
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Sambandslýðveldinu og grunnlögin, sem hugsuð voru til bráðabirgða, gerðu ekki ráð fyrir 

þeim möguleika undir neinum kringumstæðum nema í einu tilfelli: Þegar þýska þjóðin 

hefur verið sameinuð í eitt ríki, skal þjóðin kjósa um stjórnarskrá.167 

 Þetta var aftur á móti ekki aðkallandi mál og virtist fjarlægur möguleiki eins og 

staða mála var þá. Eftir stofnun EBE og gildistöku Élyssée-samningsins var Þýska vanda-

málið sett til hliðar, enda ekki hægt að gera mikið meira á þeim tímapunkti. Efnahags-

bandalagið og sambúð Frakka og Þjóðverja virtist ætla að sigla lygnan sjó, en þá fór óvænt 

að hlána eilítið í kalda stríðinu. Gömlu leiðtogar ríkjanna hurfu á braut og í þeirra stað 

komu nýir menn með nýjar áherslur, en markmiðin voru hin sömu og áður: Þjóðverjar 

þráðu athafnafrelsi og endursameiningu, en Frakkar vildu helst hafa stjórn á Þýskalandi. 

Bæði ríkin notuðu Evrópu sem leiðina að markmiðum sínum.  

 

4.3. Ostpolitik: 1968-1986 

 

Innganga Bretlands í Efnahagsbandalag Evrópu er í raun einn af mikilvægustu atburðum 

í sögu Evrópusamrunans. Frakkland hafði komið í veg fyrir inngöngu landsins allar götur 

síðan 1960 þegar Bretar sóttu fyrst um aðild. Hugsunin á bak við þá stefnu var væntanlega 

sú að viðhalda stöðu Frakklands sem óskorað forysturíki Evrópusamvinnunnar. Það var 

ekki fyrr en farið var að fjara verulega undan þeirri stöðu, og samskipti Vestur-Þýskalands 

við Mið- og Austur-Evrópu fóru að aukast, að afstaðan til aðildar Bretlands fór að 

breytast.  

Mótmæli og verkföll í Frakklandi 1968 virtust undirstrika „franskan efnahags-

veikleika andspænis þýskum efnahagsstyrk“168 og segir Desmond Dinan að „Frakkland 

gæti hafa litið á mögulega aðild Bretlands sem leið til að koma á mótvægi við efnahags-

lega vigt Þýskalands innan evrópska samfélagsins og binda það Vestur-Evrópu fastari 

böndum“.169 

Af ævisögu Willys Brandts má ráða, að tvær helstu ástæður þess, að honum var 

svo mikið í mun að hefja sókn í samskiptum til austurs, hafi verið endursameining Þýska-

lands annars vegar og Evrópa hins vegar: „Evrópa [verður] hvorki sköpuð gegn Þýska-

landi né í kring um það“170 skrifaði Brandt. Hin augljósa merking þessarar orðræðu er, að 

                                                 
167 Sbr. 146. grein þýsku grunnlaganna. „Þessi grunnlög [...]  falla úr gildi daginn sem stjórnarskrá, ákveðin 
af þýsku þjóðinni í frjálsri kosningu, tekur gildi.“ 
168 Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 125. 
169 Sama heimild, bls. 125. 
170 Willy Brandt: Erinnerungen, bls. 14. 
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Evrópa verði aðeins sköpuð með Þýskalandi og í gegn um það. Spennan í samskiptum 

austurs og vesturs var líklega hvergi jafn áþreifanleg og í Berlín, en Brandt hafði verið 

borgarstjóri Vestur-Berlínar frá 1957-1966. Sú reynsla hefur sjálfsagt átt mikinn þátt í að 

móta viðhorf hans og áherslur gagnvart „austrinu“. Samkvæmt hinu tvöfalda markmiði 

um sameinað Þýskaland í sameinaðri Evrópu þurfti að freista þess, að bæta frosin sam-

skiptin við Alþýðulýðveldið og Sovétríkin. Evrópa yrði ekki sköpuð á meðan álfan var 

svo kyrfilega klofin í tvennt. 

 Síðan um miðjan sjöunda áratuginn hafði smám saman slaknað á spennunni sem 

hafði einkennt samskipti austurs og vesturs síðan í upphafi kalda stríðsins. Ný ríkisstjórn 

jafnaðarmanna og frjálslyndra demókrata undir forystu Willys Brandts, sem mynduð var 

í október 1969, setti ný utanríkispólitísk markmið sem miðuðu að því, að viðurkenna 

orðinn hlut, þ.e.a.s. landamærin milli austurs og vesturs eins og þau voru þá. Með því var 

vonast til að samskipti Sambandslýðveldisins og Alþýðulýðveldisins gætu komist í „eðli-

legt“ horf en langtíma markmið Brandts, eins og forvera og eftirmanna hans, var 

endursameiningin.171 Eftir því sem samskipti Vestur-Þýskalands við „Austurblokkina“ 

bötnuðu, fóru nágrannarnir í vestri að ókyrrast. Frakkar, sem höfðu í upphafi verið já-

kvæðir gagnvart hugmyndinni um sættir Vestur-Þýskalands við Sovétríkin, Pólland og 

Austur-Þýskalands,172 ljáðu fljótlega máls á nauðsyn þess að Vestur-Evrópuríkin ykju 

samvinnu sína og dýpkuðu samrunann. Forsætisráðherra Frakklands, Georges Pompidou, 

lýsti því yfir í samtali við Brandt í janúar 1971 að hann vildi stefna að Evrópusambandi 

(f. Union européenne). Hann var tilbúinn að fallast á „nýju austurpólitíkina“ (þ. Neue 

Ostpolitik) með því skilyrði, að Vestur-Þýskaland yrði enn nánar samofið Efnahags-

bandalaginu.173 

 Tveimur árum og fjórum „austursamningum“ (þ. Ostverträge) síðar fóru að renna 

tvær grímur á Pompidou.174 Í samtali hans við breska forsætisráðherrann, Edward Heath, 

21. maí 1973 barst talið, eins og svo oft áður, að Þýska vandamálinu. Pompidou sagðist 

hlynntur stefnu Brandts, en hafði af því áhyggjur að hann gæti orðið „sterkum áhrifum að 

bráð“, auk þess sem alls óvíst væri, hvers konar maður yrði næsti kanslari Þýskalands.175 

Hann hafði líka áhyggjur af því að þýðan í samskiptum austurs og vesturs gæti endað með 

                                                 
171 Sbr. Guido Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 103. 
172 Sjá t.d. Willy Brandt: Erinnerungen, bls. 50-53. 
173 Guido Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 105. 
174 „Austursamningarnir“ voru sjö talsins. Fjórir þeirra voru samningar varðandi samskipti A- og V-Þýska-
lands. Hinir þrír voru samningar kenndir við Moskvu, Prag og Varsjá. 
175 Guido Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 104. 
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endursameiningu Þýskalands og sagði það vera „enn eina ástæðuna til þess, að reyna að 

efla [evrópska] samfélagið, sérstaklega ef allt fer á versta veg og allt liggur undir“.176 

Franskir ráðamenn óttuðust sem sagt endursameiningu Þýskalands mest af öllu, og eina 

hugsanlega ráðstöfunin til að bregðast við möguleikanum á henni var aukinn samruni 

Evrópu, og meiri binding Þýskalands við hana. 

Í janúar sama ár hafði Bretland loks fengið inngöngu í EBE. Það gekk þó ekki 

eftir, sem Frakkar gætu hafa vonað, að Bretar styrktu stöðu Frakklands sem mótvægi við 

Sambandslýðveldið, enda höfðu Bretar engan sérstakan áhuga á því að aðstoða Frakkland 

við að styrkja stöðu sína innan Efnahagsbandalagsins. Það var hvort eð er í samræmi við 

hefðbundna utanríkisstefnu Bretlands að reyna að sjá til þess að ekkert ríki á megin-

landinu yrði of voldugt. Þannig hentaði spennan milli Frakklands og Þýskalands Bretum 

alveg prýðilega. Dinan kemst að þeirri niðurstöðu að það sem hafi komið í veg fyrir náin 

og góð samskipti Pompidous og Brandts hafi verið óróleiki hins fyrrnefnda, sem stafaði 

af „vaxandi efnahagslegu og pólitísku valdi Þýskalands“.177 Innganga Bretlands í EBE 

var af hálfu Frakka hugsuð til að draga úr áhrifum þessa, en allt kom fyrir ekki. Þar að 

auki höfðu Bretar líklega sjálfir hugsað sér að taka sér forystuhlutverk í Efnahags-

bandalaginu. Um það leyti sem Bretland sótti um aðild að EBE í annað sinn 1967, sagði 

George Brown, utanríkisráðherra Bretlands, við Brandt: „Þú verður að koma okkur inn 

svo við getum tekið forystuna.“178 

Óttinn við að Þjóðverjar væru að færa utanríkispólitískar og efnahagslegar 

áherslur sínar austur á bóginn til að auka áhrif sín þar hafði gert vart við sig um það leyti 

sem Moskvusamningurinn var undirritaður. Brandt var fullkomlega meðvitaður um tor-

tryggnina sem nýja austurpólitíkin gæti leyst úr læðingi vestan Rínar. Hann hélt ræðu í 

Sambandsþinginu í september 1970 þar sem hann sagði samninginn við Sovétríkin hvorki 

stofna NATO aðild Vestur-Þýskalands í hættu né draga úr vilja Þjóðverja til að halda 

áfram með Evrópusamrunann.179 Slíkar yfirlýsingar urðu síst til að róa Frakka, sem urðu 

tortryggnari eftir því sem fundum Brandts með mið- og austur-evrópskum ráðamönnum 

fjölgaði. Eftir hann þáði boð Brésnevs um að koma í heimsókn á Krímskaga án fylgdarliðs 

og fundarritara í september 1971 voru menn í innsta hring Pompidous, sem voru sann-

færðir um að þetta hafi verið mögulega vafasamur leynifundur; að Brandt og Brésnev hafi 

                                                 
176 Sama heimild, bls. 104. 
177 Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 125. 
178 Willy Brandt: Erinnerungen, bls. 453. 
179 Sama heimild, bls. 206. 
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verið að leggja á ráðin um endursameiningu Þýskalands með þeim skilyrðum Þjóðverjar 

yfirgæfu NATO og tækju upp hlutleysisstefnu.180 Vofa Hitlers-Stalíns sáttmálans frá 

1939 var aldrei langt undan. Það útskýrir að nokkru leyti af hverju Pompidou „nöldraði 

stöðugt“ yfir utanríkisstefnu Brandts.181   

Til að koma til móts við áhyggjur Vesturveldanna af því að Þjóðverjar væru að 

fjarlægjast vestrænt samstarf með viðræðum og viðskiptum sínum við Mið- og Austur-

Evrópu, hafa þeir ávallt verið reiðubúnir að svara kalli Frakklands og binda Þýskaland 

Evrópusamstarfinu nánar, skref fyrir skref. Slík „sjálfsbinding“ (þ. Selbsteinbindung) 

hefur yfirleitt veitt Sambandslýðveldinu aukið svigrúm til virkra utanríkisstjórnmála.182 

Guido Thiemeyer bendir á, að greina megi ákveðið mynstur að þessu leyti. Bæði 

Schuman-áætlunin og stofnun Efnahagsbandalagsins hafi veitt Þýskalandi rými til að reka 

eigin utanríkisstefnu. Til að geta að haldið áfram Ostpolitik í sæmilegri sátt við Frakkland, 

féllust Þjóðverjar á frekari Evrópusamruna.183  

Þegar Bandaríkjamenn aftengdu dollarann gullfæti varð vestur-þýska markið 

óumdeilanlegt fjárhagslegt akkeri annarra Evrópuríkja, þ.m.t. Frakklands.184 Efnahags-

legur uppgangur Vestur-Þýskalands, ásamt utanríkisstefnu Willys Brandts, sköpuðu 

þannig aðstæður þar sem meiri samruni varð óumflýjanlegur. Á Evrópuráðstefnu, sem 

haldin var að frumkvæði Frakka í Haag 1969, var hugmyndin um evrópskt myntbandalag 

(EMU) lögð formlega fram. Dinan telur hugmyndina hafa byggst á vilja Frakka til að 

„hafa hemil á peningalegu sjálfstæði“ Vestur-Þýskalands.185 Í París 1972 var svo 

samþykkt, enn af frumkvæði Frakka, að breyta Efnahagsbandalaginu í „pólitískt 

samband“ á næstu tíu árum. Pompidou sagði, að „það væri best að festa Þýskaland við 

Evrópu með þeim hætti að það geti aldrei losað sig framar“.186 Þetta ber ekki að skilja svo 

að Þýskaland hafi verið dregið í meiri samruna gegn vilja ráðamanna í Bonn, þvert á móti 

höfðu þeir lengi viljað pólitískt samband. Með bindingunni við vestrið tryggði Þýskaland 

sér athafnarými í austri. 

Einn mikilvægur þáttur utanríkisstefnu Brandts var að hún fól í sér viðurkenningu 

á friðhelgi þáverandi landamæra í Mið- og Austur-Evrópu. Það var ekki formleg viður-

kenning á landamærunum sjálfum sem eilífum og óumbreytanlegum, heldur einungis að 

                                                 
180 Sama heimild, bls. 208-210. 
181 Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 125. 
182 Guido Thiemeyer: Europäische Integration, bls. 105. 
183 Sama heimild, bls. 105. 
184 Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 73. 
185 Desmon Dinan: Europe Recast, bls. 128. 
186 Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 173. 
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V-Þjóðverjar höfnuðu þeirri leið að freista þess að breyta þeim með valdi. Pompidou hafði 

af þessu miklar áhyggjur og taldi Brandt hafa „gefið gríðarlega eftir“ í samningum sínum 

við Sovétríkin og bandalagsríki þeirra.187 Með tilkomu eftirmanns Pompidous í forseta-

embættið, Giscards dʼEstaings, hófst svo nýr kafli í þýsk-frönskum samskiptum. DʼEsta-

ing og Helmut Schmidt höfðu orðið persónulegir vinir meðan þeir voru báðir 

fjármálaráðherrar sinna ríkja. Þeir urðu síðan báðir leiðtogar ríkisstjórna og voru Þýska-

land og Frakkland á þeim tíma yfirleitt á sömu línu.188 Nú skyldi þess freistað að reisa 

franskan efnahag úr öskutónni með því að sníða franska hagstjórn að þýskri fyrirmynd, 

og varð sú ráðstöfun til þess að hefðbundnum ágreiningsefnum ríkjanna fækkaði til 

muna.189 

Þótt Frakkland hafi átt í efnahagslegum erfiðleikum á sjötta og sjöunda áratugnum 

hafði Evrópusamruninn samt sem áður haft mælanlega jákvæð áhrif á efnahag aðildar-

ríkjanna á þann hátt að viðskipti þeirra á milli jukust stig af stigi. Frá stofnun Kola- og 

stálbandalagsins til ársins 1970 höfðu viðskiptin milli bandalagsríkjanna aukist sexfalt; 

hagvöxtur hafði aukist að meðaltali um u.þ.b. 2%, og 75% utanríkisverslunar Þýskalands 

var við önnur aðildarríki.190 Samkvæmt Hans-Ulrich Wehler var Þýskaland á þessum tíma 

fremst í flokki þeirra ríkja sem högnuðust á efnahagslegum samruna „Evrópu Karl-

unga“.191 Í stað þess að virka hamlandi eða fullveldisskerðandi, var aðild Þýskalands farin 

að auka veg þess, ríkidæmi og fullveldi, þ.e.a.s. eiginlegt vald ríkisins. 

 

 

 

  

                                                 
187 Sama heimild, bls. 173. 
188 Sbr. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen II, bls. 334. 
189 Sbr. Desond Dinan: Europe Recast, bls. 151. 
190 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1949-1990, bls. 57. 
191 Sama heimild, bls. 57. Wehler vísar hér til keisaradæmis Karls mikla, sem óx á ármiðöldum yfir mest 
allt það landsvæði, sem tilheyrði Frakklandi og V-Þýskalandi á síðari hluta tuttugustu aldar. 
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5. Maastricht-samkomulagið, fall Járntjaldsins og ESB 21. aldarinnar: 1986-2015 

 

5.1. Teikn á lofti: 1986-1989 

 

Endurreisn fransks efnahags gekk ekki jafn vel og vonast hafði verið til. Takmarki dʼEsta-

ings, að Frakkland myndi jafna verga þjóðarframleiðslu Vestur-Þýskalands, var aldrei 

náð. Þegar François Mitterrand tók svo við stjórnartaumum í París árið 1981 var enn 

breytt um áherslur í efnahagsmálum og voru umtalsverðir efnahagsörðugleikar í Frakk-

landi í upphafi níunda áratugarins. Rætt var um frekari samruna og samþættingu í Evrópu 

á næstu árum, sérstaklega í framkvæmdarstjórn EBE, en þar sem forysturíkin sýndu 

ekkert frumkvæði gerðist harla lítið. Forseti framkvæmdarstjórnarinnar á árunum 1985-

1995, Jacques Delors, var ósáttur við áhugaleysi Frakklands og Þýskalands en Margaret 

Thatcher, forsætisráðherra Bretlands, var aftur á móti mjög sátt við stöðu mála.192    

Þegar leið lengra fram á níunda áratuginn hafði molnað verulega undan efnahags-

stoðum Sovétríkjanna og fylgiríkja þeirra; það kom öllu heldur í ljós, að efnhagsstoðir 

ríkjanna voru ekki beysnar. Bágur efnahagur ríkjanna, ásamt vaxandi óánægju borgara 

þeirra með skert tjáningar- og athafnafrelsi, mynduðu undiröldu sem beið þess að brjótast 

upp á yfirborðið. Það var ekki öfundsvert verkefnið, sem féll nýjum leiðtoga 

Sovétríkjanna, Mikael Gorbatsjoff, í skaut, þegar hann tók við sem aðalritari 

Kommúnistaflokksins 1985. Forysta flokks og ríkis var bókstaflega að deyja úr elli, þ.m.t. 

þrír aðalritarar á minna en þremur árum. Gorbatsjoff telur það hafa verið „hlaðið tákn-

rænni merkingu. Kerfið sjálft var að deyja út; hið stirðbusalega hrörnaða blóð var orðið 

gjörsneytt öllu lífi.“193 Gorbatsjoff reyndi að innleiða frjálslyndara stjórnkerfi, tilslakanir 

á áætlunarbúskapnum og opnun til vesturs; hugmyndafræðin, sem  kennd var við 

Glasnost og Perestrojka, átti eftir að hafa ófyrirséðar afleiðingar fyrir Evrópu og heiminn 

allan. Nýjar áherslur í Sovétríkjunum vöktu vissulega vonir en sköpuðu þó einnig óvissu.  

Haustið 1988 hittust Gorbatsjoff og Helmut Kohl Þýskalandskanslari í fyrsta sinn. 

Gorbatsjoff minntist „sjálfsprottins gagnkvæms trausts“ og taldi það hafa stafað af 

pólitískri köllun þeirra beggja, sem hann segir hafa verið að „skapa vinsamleg samskipti 

milli sovésku og þýsku þjóðanna“ og tryggja frið í Evrópu. Gorbatsjoff taldi hlýjuna í 

                                                 
192 Sbr. Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 205. 
193 Mikhail Gorbachev: Memoirs, bls. 168. 
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samskiptum hans og Kohls, auk annarra vestrænna leiðtoga, vera sönnun þess að kalda 

stríðið myndi „brátt heyra sögunni til“.194 

Þrátt fyrir að skyndilegt fall Berlínarmúrsins haustið 1989 hafi komið flestum í 

opna skjöldu voru margir, sem skynjuðu að breytingar voru í vændum á níunda áratug 

tuttugustu aldar. Einn þeirra, sem grunaði að miklar geópólitískar breytingar gætu verið í 

uppsiglingu var François Mitterrand. Í opinberri heimsókn til Moskvu 1986 sá hann með 

eigin augum áhrif breytinganna sem voru að eiga sér stað á sovésku samfélagi um þær 

mundir, og sannfærðist um nauðsyn þess að binda þyrfti Þýskaland fastar við Evrópu, ef 

vera kynni, að „umbætur Gorbatsjoffs myndu orsaka meiriháttar geópólitískar 

breytingar“.195 Í janúar 1988 sagði svo Eduard Balladur, fjármálaráðherra Frakklands, í 

minnisblaði, að Efnahagsbandalagið ætti að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil.196 Það 

var því farið að örla á áhuga og pólitískum vilja fyrir frekari pólitískum og efnahagslegum 

samruna EBE, sem ekki hafði verið fyrir hendi í Frakklandi á öndverðum níunda ára-

tugnum. Það var sem sagt farinn að myndast vilji í „ytra rýminu“, stóru forysturíki banda-

lagsins. Viljinn hafði lengi verið til staðar í „innra rýminu“, framkvæmdarstjórninni, en 

það hefur aldrei dugað, því það er ekki þar sem stóru ákvarðanirnar er varða framtíð 

Evrópusamrunans eru teknar.  

Evrópusamstarf í peningamálum á sér langa sögu. Undirbúningur fyrir mynt-

bandalag hófst með Haag-ráðstefnunni árið 1969 og gengi gjaldmiðla aðildarríkjanna 

hafði lengi verið samtengt með einum eða öðrum hætti með vestur-þýska markið sem 

akkeri. Á tímum mikillar verðbólgu í Frakklandi og gengisfalls frankans á áttunda ára-

tugnum og í upphafi hins níunda var það seðlabankinn í Frankfurt sem hélt frankanum á 

floti með því að styrkja hann með beinum aðgerðum.197 Efnahagur og gjaldmiðlar 

ríkjanna höfðu því lengi verið tengdir með ýmsum hætti. Hugmyndin um sameiginlegan 

evrópskan gjaldmiðil var heldur ekki ný, en skort hafði pólitíkan vilja í „ytra rýminu“ til 

að ýta henni í framkvæmd. Það er eins og með önnur stór skref sem hafa verið stigin í átt 

til aukins samruna Evrópuríkja, að það voru atburðir í Þýskalandi, sem urðu til þess 

skrefið var loks stigið til fulls. 

Árið 1987 skrifaði Helmut Schmidt að „Sambandslýðveldið [sé] – öfugt við Ítalíu, 

Frakkland, England, Holland eða Danmörku – ekki þjóðríki, heldur ríki aðeins hluta 

                                                 
194 Sama heimild, bls. 438. 
195 Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 223. 
196 Sama heimild, bls. 221. 
197 Sbr. Helmut Schmidt: Die Deutschen und ihre Nachbarn, bls. 250. 
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þjóðarinnar“.198 Óskin langþráða um sameinað föðurland, sem fylgdi öllum leiðtogum 

Vestur-Þýskalands frá 1945 til 1990, er því sprottin af sömu rótum og þeim er nærðu 

Fichte, Jahn og Arndt á nítjándu öld; rótum þjóðernishyggjunnar. Á níunda áratug 

tuttugustu aldar talaði að vísu enginn um Ríkið og erkifjandinn var orðinn félagi. 

Þjóðernishyggjan og Evrópuhugsjónin héldust því í hendur, eins ólíklega og það kann að 

virðast. Evrópuvæðing þjóðernishyggjunnar gerði það að verkum, að hún varð 

„góðkynja“, og beindist inn á við; í samhengi við önnur Evrópuríki frekar en gegn þeim. 

Það kom þó ekki í veg fyrir að gamla tortryggnin gagnvart Þjóðverjum skyti upp kollinum 

þegar Þýska vandamálið kom askvaðandi upp á yfirborð evrópskra stjórnmála á ný eftir 

nokkurt hlé.  

Willy Brandt segir í endurminningum sínum, að sú regla hafi gilt nánast undan-

tekningalaust yfir franska stjórnmálamenn „frá Charles de Gaulle til François Mitterands, 

að vera ávallt hugsandi um hættuna sem stafaði af sameinuðu þýsku ríki, en að forðast 

þau vandræði, að þurfa að ræða um það“.199 Margaret Thatcher taldi að Mitterand, „líkt 

og svo margir Frakkar af hans kynslóð, stýrðist af ótta við þýsk yfirráð“ og að stefna hans 

í garð Þýskalands hafi „ávallt miðað að því að halda Þjóðverjunum bundnum við evrópska 

samfélagið, þar sem Frakkar gætu haft aukin áhrif á þá“.200 Ástæðu þess að þessi ríki 

stefndu hægt en örugglega í átt að Evrópusambandi taldi Thatcher vera þá að hugtakið 

„Evrópusamband“ (e. European Union) gerði báðum þjóðum kleift að „gæta þjóðarhags-

muna sinna með virðingu“.201 En þótt mikið hafi verið talað um mögulega stofnun nánara 

pólitísks sambands á níunda áratugnum, hafði ekkert verið gert í þeim málum. Haustið 

1989 hófst síðan atburðarrás sem gerði það að verkum að ekki varð umflúið að ræða Þýska 

vandamálið, því framtíð Evrópusamrunans og sambandsins sem byggt hafði verið upp 

milli Frakklands og Þýskalands valt á því að Þýska vandamálið yrði leyst til frambúðar.  

Fjöldamótmæli hófust í Leipzig; hinn 3. október 1989 fóru 20.000 manns út á torg 

borgarinnar;202 slagorðið var sótt í smiðju þjóðernishyggjunnar: „Við erum þjóðin!“ (þ. 

Wir sind das Volk!). 

 

                                                 
198 Helmut Schmidt: Menschen und Mächte, bls. 42. 
199 Willy Brandt: Erinnerungen, bls. 489. 
200 Margaret Thatcher: The Downing Street Years, bls. 552. 
201 Sama heimild, bls. 552-553. 
202 Sbr. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen II, bls. 499.  
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5.2. Tjaldið fellur: 2+4=Maastricht 1989-1992 

 

Eftir að mótmælin hófust fyrir alvöru og fólk nýtti sér þær ferðaheimildir sem voru til 

staðar til að streyma frá Alþýðulýðveldinu í gegnum Tékkóslóvakíu, Ungverjaland, 

Austurríki og þaðan til V-Þýskalands, varð ekki lengur við neitt ráðið. Valdbeiting var 

nánast óhugsandi, sér í lagi vegna þess að samkvæmt Gorbatsjoff „kenningunni“ (e. 

doctrine) myndu Sovétríkin ekki lengur beita valdi til að viðhalda tangarhaldi sínu á 

öðrum ríkjum Varsjárbandalagsins líkt og gert hafði verið 1956 og 1968. Það var síðan 

fyrir misskilning að tilkynnt var á blaðamannafundi að fólki væri frjáls för til Vestur-

Þýskalands. Eftir það varð ekki aftur snúið. 

 Augu heimsins beindust nú að Brandenborgarhliðinu sem gekk í gegn um endur-

nýjun lífdaga sem kennileiti minninga haustið 1989. Á Pariser Platz, sama stað og sig-

rinum á Napóleon var fagnað 1814, var nú endursameiningu þýsku þjóðarinnar fagnað 

ákaft af mannfjöldanum. Brandenborgarhliðið tók því á sig enn eina merkinguna fyrir 

þýskt þjóðerni, og má segja að það hafi breyst úr sigurtákni í sameiningartákn þýsku 

þjóðarinnar, nánast á einni nóttu. 

Þegar múrinn var fallinn og möguleikinn á endursameiningu Þýskalands virtist 

loks innan seilingar, fóru hlutirnir að gerast hratt. Eina sigurveldið frá 1945 sem var 

hlynnt sameiningunni voru Bandaríkin, en þau settu ákveðin skilyrði fyrir stuðningi 

sínum. Markmiðið var að koma í veg fyrir að Þýska vandamálið birtist á ný í öllum sínum 

myndum: möguleg sameining yrði að vera lýðræðislega ákveðin af þjóðinni allri, nýja 

ríkið myndi halda sambandsríkisfyrirkomulaginu, það yrði að vera lýðræðisríki að 

vestrænni fyrirmynd og bundið Evrópusamstarfinu traustum böndum.203 Það þurfti ekki 

að bjóða vestur-þýskum stjórnvöldum þessa skilmála tvisvar, því þetta var í fullkomnu 

samræmi við þeirra eigin hugmyndir um framtíð Þýskalands.  

Í þýska utanríkisráðuneytinu var afstaða gömlu sigurveldanna til 

endursameiningar Þýskalands greind með þeim hætti, að Bandaríkin væru jákvæð, Frakk-

land efins, Sovétríkin hikandi og Bretland á móti.204 Í nóvember 1989, á meðan þrjú af 

fjórum sigurveldanna úr síðari heimsstyrjöldinni voru enn annaðhvort mótfallin 

endursameiningu Þýskalands eða mjög efins um hana, setti Kohl fram tíu-punkta áætlun 

                                                 
203 Sbr. Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit, Nr. 94B, Haltung der drei Westalliierten und 
der Sowjetunion zur deutschen Frage und zur Entwicklung in der DDR, bls. 546. 
204 Sbr. sama heimild, bls. 546-547.  



65 
 

sína í ræðu í Sambandsþinginu (þ. Zehn-Punkte-Programm). Punktur fimm kvað á um að 

nauðsynlegt væri að skapa stjórnsýslulegan ramma til að endursameining geti farið fram. 

Í punkti tíu var því lýst yfir að takmark ríkisstjórnar Þýskalands væri sameining þýska 

ríkisins. Þar sagði Kohl m.a: „Endursameiningin, þ.e.a.s. endurheimt einingar þýska 

ríkisins er pólitískt markmið ríkisstjórnarinnar.“205  

 Þessi punktur kom Vesturveldunum í opna skjöldu og Thatcher í uppnám vegna 

þess að Kohl hafði ekki upplýst leiðtoga Vesturveldanna um innhald þessarar áætlunar 

áður en hann tilkynnti hana opinberlega.206 Andstaða Breta við sameiningarferlið stafaði 

ekki síst af persónulegri afstöðu Thatcher, sem leist illa á málið. Jákvæð afstaða Banda-

ríkjamanna í garð endursameiningar Þýskalands olli Thatcher talsverðum vonbrigðum og 

staðfestu grun hennar frá því að ríkisstjórn Georges H. Bush tók við 1988 um að nú væri 

komin til valda stjórn í Bandaríkjunum sem liti á Þýskaland sem helsta samstarfsríki sitt 

í Evrópu og væri hlynnt Evrópusamruna. Thatcher fannst hún „ekki geta stólað á ameríska 

samvinnu“ líkt og hún hafði gert áður.207 

Sá liður áætlunarinnar sem hefði átt að róa stjórnvöld í Frakklandi og víðar var 

punktur sex, en þar er tekið fram að sameiningarferlið muni fara fram innan hinnar sam-

evrópsku þróunar. Kohl sagði að nýtt Þýskaland yrði, í uppbyggingu sinni, að passa inn í 

hið evrópska samhengi.208 Þrátt fyrir þessa eindregnu yfirlýsingu um að allt myndi fara 

fram undir sam-evrópskum formerkjum, hringdu viðvörunarbjöllur í París. Eitt af því sem 

gerði menn órólega var það sem var ekki sagt í tíu-punkta áætluninni: Þar var ekki að 

finna formlega viðurkenningu á austurlandamærum Alþýðulýðveldisins við Pólland. 

Staðfesta Þjóðverja í sameiningarmálinu setti leiðtoga annarra ríkja í fremur 

óþægilega stöðu. Thatcher var þeirrar skoðunar að bandalags- og nágrannaríki Þýskalands 

ættu heimtingu á því að tekið væri fullt tillit til skoðana þeirra og hagsmuna,209 og Gor-

batsjoff hafði það á tilfinningunni að Þjóðverjar væru að ýta málunum áfram með offorsi 

með stuðningi Bandaríkjanna til að geta stillt hinum ríkjunum upp við vegg þannig að 

þau stæðu frammi fyrir „orðnum hlut“ (f. fait accompli).210 Frakkar, sem reyndu í fyrstu 

að koma í veg fyrir sameiningarferlið, eða a.m.k. hægja á því, gátu í raun lítið aðhafst, 

                                                 
205 „Zehn-Punkte-Programm 1989“,  
http://webarchiv.bundestag.de/archive/2009/0109/geschichte/parlhist/dokumente/dok09.html. 
206 Sbr. Margaret Thatcher: The Downing Street Years, bls. 795. 
207 Sama heimild, bls. 768.  
208 „Zehn-Punkte-Programm 1989“,  
http://webarchiv.bundestag.de/archive/2009/0109/geschichte/parlhist/dokumente/dok09.html. 
209 Sbr. Margaret Thatcher: The Downing Street Years, bls. 792.  
210 Mikhael Gorbachev: Memoirs, bls. 532. 
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sérstaklega í ljósi jákvæðrar afstöðu Bandaríkjastjórnar. Þegar endursameiningarferlið 

var síðan orðið óstöðvandi, brást Mitterrand við „með að hraða evrópskri sameiningu“.211 

Hann var samt sem áður ekki alls kostar ánægður með gang mála, enda hafði sterkt, 

sameinað Þýskaland ekki verið ofarlega á óskalista franskra ráðamanna í gegn um tíðina. 

Hann neitaði t.a.m. að ganga við hlið Kohls í gegn um Brandenborgarhliðið í desember 

og útskýrði þá ákvörðun sína með eftirfarandi hætti:  

 
Það er mál fyrir Þjóðverjana sjálfa. Ég þarf ekki að taka þátt í því. Kohl lét mig ekki 
vita af tíu-punkta áætluninni sinni; hann neitar að viðurkenna Oder-Neisse línuna.212 
Svo vill hann að ég komi og ljái taki hans á Alþýðulýðveldinu lögmæti? ... Þar dreg ég 
línuna! ... Og franskir fjölmiðlar segja að ég skilji ekki ... Blaðamenn eru ávallt reiðu-
búnir til að varpa sér við fótskör sigurvegaranna, rétt eins og 1940!213 

 

En Thatcher var ósammála þeirri skoðun Frakka að hægt væri að halda aftur af Þýskalandi 

með Evrópusamruna og var það ein helsta ástæðan fyrir því, að hún var á móti 

endursameiningu Þýskalands: „„Sameinuð Evrópa“ myndi auka, ekki halda aftur af valdi 

sameinaðs Þýskalands. Þýskaland myndi gæta hagsmuna sinna innan eða utan slíkrar 

Evrópu [...]“.214 Önnur ástæða fyrir því að henni hugnaðist ekki hugmyndin um sameinað 

Þýskaland var sú að auk þess að verða ráðandi innan sameinaðrar Evrópu, hefði Þýska-

land ávallt horft til austurs ekki síður en til vesturs, þó það væri „efnahagsleg útþensla 

frekar en hernaðarleg árásarhneigð, sem [væri] birtingarmynd þessarar tilhneigingar í 

nútímanum“. Þar af leiðandi væri Þýskaland í eðli sínu valdur af óstöðugleika í Evrópu 

frekar en hitt.215 Burtséð frá vangaveltunum um „eðli“ Þýskalands verður að viðurkennast 

að í ljósi reynslunnar síðan Maastricht-samkomulagið var undirritað hafði Thatcher mikið 

til síns máls þegar hún sagði Evrópusamrunann styrkja Þýskaland og væri því ekki rétta 

verkfærið ef ætlunin væri að halda því í skefjum.  

Áhyggjur Frakka á þessum tímapunkti virðast samt sem áður hafa verið með öllu 

ástæðulausar, því Þjóðverjum gekk aldrei annað til en að framkvæma sameininguna innan 

ramma Evrópusamvinnurnnar. Eins og Helmut Kohl orðaði það í bréfi til forsætisráðherra 

Ísraels, Jitzhaks Shamirs: „Lausn okkar á Þýska vandamálinu var evrópsk frá upphafi og 

hún verður áfram evrópsk. Lausn Þýska vandamálsins og leiðrétting skiptingar Evrópu 

tengjast órofa böndum. Við viljum skapa  réttláta og langvarandi friðarskipan í Evrópu, 

                                                 
211 David S. Bell: François Mitterrand, bls. 139. 
212 Oder-Neisse línan er núverandi landamæri Þýskalands og Póllands. 
213 Tilvitnun í: Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, bls. 184. 
214 Margaret Thatcher: The Downing Street Years, bls. 784.  
215 Sama heimild, bls. 791. 
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þar sem þýska þjóðin mun einnig njóta sameiningar fyrir sjálfsákvörðun.“216 Þetta voru 

ekki bara innantóm orð til að róa forsætisráðherra Ísraels, heldur innsta sannfæring Kohls 

og í samræmi við stefnu og markmið allra fyrirrennara hans í embætti allar götur frá 

stofnun Sambandslýðveldisins 1949. 

Þrátt fyrir yfirlýsingar um að endursameiningin myndi fara fram í evrópsku sam-

hengi, reyndist Kohl erfitt að slá á hefðbundna tortryggni í garð Þjóðverja og óvissuna 

sem framtíðin bar í skauti sér. Það sem gerðist næst var kunnuglegt stef á skákborði 

evrópskra alþjóðasamskipta: Þýskur leikur í austurátt var bættur upp með öðrum leik til 

vesturs,217 til að fullvissa vestrið, sér í lagi Frakkland, um að ekkert „óevrópskt“ væri á 

seyði. 

Sú staðreynd að samband ríkjanna, og sér í lagi leiðtoganna tveggja, Kohl og Mitt-

errand, var orðið mjög náið varð eflaust til þess að endursameiningin gekk jafn áfallalaust 

fyrir sig og raun bar vitni. Bréf Kohls til Mitterrands hófust yfirleitt ávarpinu: „Hr. Hæst-

virti forseti, kæri François“. Í bréfi dagsettu 5. desember 1990, rituðu í tengslum við fyrir-

hugaðan fund forsætisráðherra EBE ríkjanna í Strassborg, sagði Kohl, að einmitt „vegna 

þróunarinnar í Mið-, Austur-, og Suðaustur-Evrópu sé þörfin á ákveðinni pólitík varðandi 

áframhald Evrópusamrunans mikilvægari en nokku sinni fyrr“.218 Hann sagði það al-

gjörlega nauðsynlegt að þeir myndu senda skýr pólitísk skilaboð í gegn um fund leið-

togaráðsins um að á næstu árum yrðu stigin skref í átt til pólitísks sambands; að ásamt 

fullsköpun innri markaðarins yrði undirbúningur myntbandalags nauðsynleg undirstaða 

hins pólitíska sambands. Bréfinu lýkur Kohl á persónulegum nótum: „Ég hlakka til að 

hittast aftur á föstudaginn og laugardaginn. Með bestu kveðjum, yðar Helmut Kohl.“219 

Þarna sést enn eitt dæmið um „sjálfsbindingu“ Þjóðverja við Evrópusamstarfið. Á sama 

hátt og þeir svöruðu ákalli Frakka um Evrópusamruna á áttunda áratugnum, þegar Ost-

politik var í algleymingi, var í þetta skiptið sameining Þýskalands og fall Járntjaldsins 

sem skapaði þýska þörf fyrir athafnarými í utanríkismálum – og franska þörf fyrir 

bindingu Þýskalands við yfirþjóðlegar stofnanir. 

 Á fundinum í Strassborg reyndi Thatcher að vinna Mitterrand á sitt band á einka-

fundum. Thatcher sagði að þótt NATO hefði lýst því yfir formlega að það styddi 

                                                 
216 Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit, Nr. 106, Schreiben des Bundeskanzlers Kohl an 
Premierminister Shamir, Bonn, 1. Dezember 1989, bls. 595.  
217 Sbr. David S. Bell: François Mitterrand, bls. 141. 
218 Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit, Nr. 111, Schreiben des Bundeskanzlers Kohl an 
Staatspräsident Mitterrand, Bonn, 5. Dezember 1989, bls. 614. 
219 Sama heimild, bls. 614-615. Leturbreyting í skjali. 
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endursameiningu Þýskalands, væri raunin önnur. Hún tók landakort úr handtöskunni sem 

sýndi þróun þýsku landamæranna í gegn um tíðina, „sem var ekki alfarið hughreystandi 

fyrir framtíðina“.220 Hún var aftur á móti ein á báti með það að halda andstöðu sinni við 

endursameiningu Þýskalands til streitu þrátt fyrir, að hún væri orðin óumflýjanleg. Í sam-

tölum Kohls við aðra leiðtoga Vesturveldanna gaf hann í skyn að Thatcher væri nánast 

ekki með öllum mjalla. Hann túlkaði tregðu hennar til að samþykkja endursameiningu 

Þýskalands á þann hátt að hún væri einfaldlega föst á tíma eftirstríðsáranna og skynjaði 

með engu móti hinn þunga nið sögunnar, sem væri að verki við sameiningu Þýskalands 

og samruna Evrópu. Kohl tjáði George Bush, Bandaríkjaforseta, að Thatcher væri þeirrar 

skoðunar að „forysta Evrópu væri staðsett í London. Hann hefði ekkert við þá skoðun að 

athuga; hún sé samt sem áður röng.“221 

   Á Lýðveldistorginu, fyrir framan hið sögufræga þinghús í Berlín, komu þann 2. 

október 1990 þúsundir saman til að fagna endursameiningu Þýskalands. Þegar Richard 

von Weizsäcker, forseti Þýskalands, tilkynnti mannfjöldanum í ræðu, að ríkið hefði verið 

sameinað á ný, var einnig minnst á sameinaða Evrópu: „Sameining Þýskalands er í höfn. 

Við erum meðvituð um ábyrgð okkar gagnvart Guði og mönnum. Við munum þjóna 

heimsfriðnum í sameinaðri Evrópu.“222 Daginn eftir hélt Weizsäcker svo aðra ræðu við 

hátíðlega athöfn í tónleikahúsi Berlínarfílharmóníunnar. Þar var tenging 

endursameiningarinnar við Evrópusamrunann enn ítrekuð: „[Endursameiningin] er hluti 

af sam-evrópsku sögulegu ferli, sem hefur frelsi þjóðanna og nýja friðarskipan álfunnar 

okkar að leiðarljósi.“223 Það átti ekki að fara á milli mála, að Þjóðverjar hefðu engan áhuga 

á öðru en að sameinast þjóðlega innan sameinaðrar, yfirþjóðlegrar Evrópu.  

Samningurinn, sem gerði endursameiningu Þýskalands formlega mögulega var 

„Tveir-plús-fjórir-samningurinn“ (þ. Zwei-Plus-Vier-Vertrag). Nafnið vísar til samnings-

aðilanna sex, sem voru annars vegar Sambandslýðveldið og Alþýðulýðveldið, og hins 

vegar sigurveldin fjögur frá því í síðari heimsstyrjöldinni. Þessi samningur markaði tákn-

ræn og lögformleg endalok stríðsins. Hann veitti Sambandslýðveldinu fullveldi, 

ákvarðaði landamæri þess og útrýmdi þar af leiðandi þeirri óvissu sem hafði verið uppi 

um landamærin við Pólland. Fólk gat þá hætt að hafa áhyggjur af mögulegum landa-

kröfum Þjóðverja á hendur Pólverjum og farið að snúa sér að öðru. 

                                                 
220 Margaret Thatcher: The Downing Street Years, bls. 796. 
221 Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit, Nr. 109, Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit 
Präsident Bush, Laeken bei Brüssel, 3. Dezember 1989, bls. 607. 
222 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen II, bls. 601. 
223 Sama heimild, bls. 601. 
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Þýskaland var sameinað; nú þurfti að sameina Evrópu. Aðeins einu ári eftir að 

Weizsäcker minnti á ábyrgð Þjóðverja gagnvart Guði og mönnum var stigið stærsta skref 

Evrópusamrunans síðan Rómarsáttmálinn var undirritaður árið 1957. Nú yrði ekki bara 

skrafað um sameiginlegt hitt og þetta. Nú yrði komið á fót raunverulegum sameiginlegum 

markaði, fjórfrelsi og sameiginlegri mynt. Nú skyldi samstarf Evrópuríkjanna ekki aðeins 

snúast um efnahagsmál, heldur átti að stofna hið langþráða pólitíska Evrópusamband 

(ESB). Múrinn féll ´89, endursameiningin var ´90, Maastricht sáttmálinn var saminn ´91, 

undirritaður ́ 92 og tók gildi ́ 93. Hið silalega og stirðbusalega samfélag Evrópu gat heldur 

betur tekið ákvarðanir og framkvæmt þær hratt þegar pólitískur vilji var til staðar í „ytra 

rýminu“, sér í lagi í París og Bonn. Maastricht sáttmálinn var þannig bein afleiðing 

endursameiningarinnar og var enn eitt fransk-evrópska viðbragðið við atburðum í Þýska-

landi og birtingarmyndum Þýska vandamálsins.  

Til marks um staðfastan vilja Kohls til að tryggja efnahagslega og pólitíska 

bindingu Þýskalands við sam-evrópskar stofnanir, er sú staðreynd að ríkisstjórn hans fór 

beinlínis gegn þýskum þjóðarhagsmunum í mikilvægum málum. Skýrasta dæmið um það 

er Myntbandalag Evrópu. Stjórn þýska seðlabankans var alfarið á móti upptöku sameigin-

legrar myntar og taldi hana geta stofnað efnahagslegum stöðugleika Þýskalands í tvísýnu. 

Kohl hélt málinu til streitu fyrst og fremst vegna þess að „Þýskand þarf vini“, eins og 

hann orðaði það, og þetta væri alls ekki rétti tíminn til að styggja evrópsku samstarfsríkin: 

„Það má ekki myndast neins konar tortryggni gagnvart okkur í Evrópu“ sagði hann við 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, James Baker, í desember 1989. Hann sagði líka að 

árangurinn af fundinum í Strassborg hafi almennt verið talinn vera Frökkum að þakka, en 

án hans hefðu hlutirnir aldrei getað gengið upp.224 Þýskaland þurfti þar að auki að bjarga 

frankanum einu sinni enn. Í ljósi þess að Maastricht-samkomulagið var samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu í Frakklandi með mjög naumum meirihluta, bað Mitterand Kohl 

um að sjá til þess að þýski seðlabankinn gæfi út bindandi yfirlýsingu þess efnis að bankinn 

myndi verja frankann falli „undir öllum kringumstæðum“.225 Helmut Schlesinger seðla-

bankastjóra var það þvert um geð, en hann lét undan þrýstingi frá Kohl og yfirlýsingin 

var gefin út. Winkler telur að hefði þetta ekki verið gert hefði myntbandalagið mögulega 

verið úr sögunni, og það áður en Maastricht-samkomulagið tók gildi.226 

                                                 
224 Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit, Nr. 120, Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit 
Außenminister Baker, Berlin (West), 12. Dezember 1989, bls. 638, 
225 Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens, bls. 36. 
226 Sbr. sama heimild, bls. 36. 
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Annað dæmi um þennan þýska vilja til „sjálfsbindingar“ er að aðildin að ESB var 

skýrt brot á grunnlögunum þýsku. Eftir að stjórnvöld breyttu hreinlega grunnlögunum til 

að aðlaga þau að regluverki ESB, var sá gjörningur kærður til stjórnlagadómstólsins í 

Karlsruhe, með þeim lagarökum að aðildin að ESB færði fullveldi frá löggjafanum til 

yfirþjóðlegra stofnana og græfi þar af leiðandi undan lýðræðinu í landinu. Kærunni var 

einfaldlega vísað frá.227 Viljinn til að bindast Evrópu sterkari böndum var slíkur að sjálf 

grunnlög ríkisins þurftu að víkja fyrir hugsjóninni um sameinað Þýskaland í sameinaðri 

Evrópu. Mikill meirihluti almennings í Þýskalandi var síðan mótfallinn því að leggja 

niður markið og taka upp hinn sam-evrópska gjaldmiðil, evruna.228 Það kom hins vegar 

ekki að sök vegna þess að þrátt fyrir gjánna milli þings og þjóðar var aldrei haldin þjóðar-

atkvæðagreiðsla um þátttöku Þýskalands í ESB.  

Helmut Schmidt skrifaði stuttu eftir fall Berlínarmúrsins að það væri lærdómur 

sögunnar að ekkert valdakerfi entist að eilífu, sé tekið mið af því, að kerfi Napóleons leið 

fljótt undir lok, kerfi hinna fimm evrópsku stórvelda leið undir lok og kerfi 

millistríðsáranna sem og þúsundáraríki Hitlers liðu undir lok. Þar af leiðandi hafi Schmidt 

aldrei efast um að skipting Evrópu samkvæmt Jalta og Potsdam ráðstefnunum hafi „ekki 

verið síðasta orðið“.229 Í ljósi þessarar söguspeki Schmidts verður þá einnig að draga það 

í efa, að núverandi skipan Evrópu verði eilíf. Hún veltur að mestu leyti á samskiptum 

Frakklands og Þýskalands; haldist þau áfram jafn góð og hingað til, er núverandi fyrir-

komulag Evrópu að mestu leyti tryggt. 

 

5.3. „Hálfráðandi“ á ný? 1992-2015 

 

Eins og sagði í upphafi annars kafla þarf sagnfræðingurinn að ákvarða upphaf sögunnar 

sem stendur til að skrifa. Á sama hátt þarf hann að ákveða hvenær sögunni lýkur. Banda-

ríski stjórnmálafræðingurinn, Francis Fukuyama, lýsti yfir endalokum sögunnar í frægri 

grein árið 1989, „The end of History?“,230 sem hefði væntanlega rykfallið á tímarita-

deildum bókasafna ef Járntjaldið hefði ekki fallið haustið eftir að greinin birtist. Þremur 

árum síðar hafði Fukuyama útvíkkað greinina í bók og fjarlægt spurningarmerkið úr titl-

                                                 
227 Sama heimild, bls. 22-23.  
228 Sbr. sama heimild., bls. 138. 
229 Helmut Schmidt: Die Deutschen und ihre Nachbarn, bls. 28. 
230 Francis Fukuyama: „The End of History?“ 
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inum.231 Höfundinum var ætluð einhvers konar fræðileg spádómsgáfa og margir sann-

færðust um að sviðstjöldin í leikhúsi mannkynssögunnar væru einnig við það að falla; en 

hugsunin um endalok sögunnar er hvorki byggð á skyggnigáfu né er hún sérstaklega frum-

leg. Gríski sagnaritarinn Polybios skrifaði á 2. öld f. Kr. að sagan hafi áður fyrr einkennst 

af glundroða og verið án samhengis, en „frá og með þessum tímapunkti [sigri Rómverja 

á Hannibal] verður sagan heild, líkt og einn líkami. Atburðir á Ítalíu, í Lýbíu, Asíu og 

Grikklandi fléttast saman og allt stefnir að sama takmarki.“232 Takmarkið var heims-

yfirráð Rómar; endalok sögunnar. 

 Þó það sé freistandi að álykta að endursameining Þýskalands og undirritun Maast-

richt-sáttmálans hafi markað endalok sögu Þýska vandamálsins sem viðfang og drif-

kraftur Evrópusamrunans, ber að hafa Polybios og varnaðarorð Helmuts Schmidts í huga. 

Þess vegna er við hæfi að segja að þótt þessi tiltekna saga Þýska vandamálsins endi með 

gildistöku Maastricht-sáttmálans, þá heldur sagan engu að síður áfram og því ekki úr vegi 

að líta á nokkur mikilvægustu atriði síðastliðinna áratuga.  

Margaret Thatcher hélt því fram í sjálfsævisögu sinni að Helmut Kohl hefði fyrst 

byrjað að framfylgja sérstakri, þýskri, utanríkisstefnu eftir endursameininguna; að hann 

hafi fram að því einfaldlega fylgt utanríkisstefnu Frakka til að styggja þá ekki í Evrópu-

samstarfinu.233 Þetta er bæði rétt og rangt hjá Thatcher, því Kohl þurfti svo sannarlega að 

fara eigin leiðir gagnvart Frakklandi, Bretlandi og Sovétríkjunum áður en tókst að 

sameina Þýskaland. Það er hins vegar rétt að utanríkisstefna Þýskalands varð ákveðnari 

og beittari eftir sameiningu. Gott dæmi um hversu fljótt utanríkisstefnan tók á sig nýja 

mynd er stefna ESB gagnvart borgarastyrjöldinni í ríkjum fyrrum Júgóslavíu. Þegar 

Króatar lýstu yfir sjálfstæði frá Júgóslavíu var enginn pólitískur vilji í Evrópu eða Banda-

ríkjunum til að styðja eða viðurkenna þann gjörning á nokkurn hátt. 

 Haustið 1991 ákváðu stjórnvöld í Þýskalandi að viðurkenna sjálfstæði Króatíu og 

Slóveníu. Það varð þrungið andrúmsloftið á fundi leiðtogaráðs ESB þegar Þjóðverjar 

kröfðust þess að sambandið myndi viðurkenna sjálfstæði þessara nýstofnuðu ríkja. Leið-

togar samstarfsríkja Þýskalands óttuðust réttilega að viðurkenning Króatíu og Slóveníu 

myndi gera illt verra og magna upp átökin í ríkjum fyrrverandi Júgóslavíu.234 Þjóðverjum 

tókst samt, með einhverjum hætti, að svínbeygja leiðtoga hinna ESB ríkjanna til að fylgja 

                                                 
231 Francis Fukuyama: The End of History and the last Man. 
232 Tilvitnun í: Arnold Gehlen: Einblicke, bls 116. 
233 Margaret Thatcher: The Downing Street Years, bls. 552. 
234 Sjá t.d. Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 241. 
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stefnu Þjóðverja í þessu máli. Þeir hunsuðu meira að segja vilja Bandaríkjastjórnar og 

Sameinuðu þjóðanna í þessu máli.235 Sumir töldu að þetta væri til marks um hvernig 

sameinað Þýskaland myndi ganga fram með offorsi þaðan í frá og gengu sumir svo langt 

að líkja þessu við framgöngu Þriðja ríkisins á fjórða áratug tuttugustu aldar.236 Afstaða 

Sambandslýðveldisins til stríðsins í ríkjum fyrrum Júgóslavíu er forvitnileg og er vel 

hugsanlegt að þegar skjalaleynd verður aflétt fyrir þetta tímabil muni koma í ljós að stefna 

Þjóðverja í málinu hafi ekki eingöngu verið byggð á manngæsku, heldur hafi ef til vill 

stjórnast af hefðbundnum hagsmunastjórnmálum í anda evrópskra stórvelda. 

Með flutningi höfuðborgar Sambandslýðveldisins frá Bonn til Berlínar er óhætt 

að fullyrða að pólitísk þungamiðja Evrópusambandsins, hafi flust frá París til Berlínar 

einnig, líklega til frambúðar, sér í lagi ef flutningurinn er skoðaður í samhengi við 

stækkun Evrópusambandsins til norðurs og austurs á tíunda áratug tuttugustu aldar og í 

upphafi þeirrar 21. Innganga Svíþjóðar, Finnlands, Austurríkis, Póllands, Eystrasalts-

ríkjanna, Ungverjalands, Tékklands, Slóvakíu, Búlgaríu, Rúmeníu, Slóveníu og Króatíu 

hefur flutt landfræðilega miðju sambandsins til Þýskalands og er nánast allt gamla við-

skipta- og áhrifasvæði hinna þýskumælandi ríkja, Mið-Evópa, komin í Evrópusamstarfið. 

Frakkland hefur á sama tíma ýst út á landfræðilegan jaðar sambandsins. Hvaða áhrif þetta 

mun hafa í framtíðinni er ómögulegt að spá um, en í ljósi sögunnar þarf ekki mikið til að 

vekja Þýska vandamálið úr dvala.  

Annað mikilvægt atriði í samtímasögu Evrópusambandsins er að eftir gildistöku 

Lissabon sáttmálans, 1. desember 2009, er Þýskaland orðið pólitískt atkvæðamesta ríki 

sambandsins í ráðherraráði, leiðtogaráði og á Evrópuþinginu. Frakkar höfðu ávallt reynt 

að koma í veg fyrir þessa stöðu, og í raun ekki tekið það í mál að Þýskaland hefði yfir 

fleiri atkvæðum að ráða en Frakkland í stofnunum Evrópusamvinnunnar. Eftir 

endursameiningu Þýskalands var, af hreinum lýðræðissjónarmiðum, ekki til lengdar hægt 

að takmarka atkvæðavægi Þýskalands eins og gert hafði verið fram að því. Það er því 

opinberlega orðið valdamesta ríki sambandsins, ekki eingöngu efnahagslega, heldur 

einnig pólitískt. 

Efnahagskrísan í Grikklandi, borgarastyrjöld í Úkraínu og málefni flóttmanna frá 

fátækari heimshlutum eru þau mál sem hafa einkennt umræðu um Evrópusambandið á 

síðastliðnum árum. Í öllum þremur málunum hefur verið ætlast til þess að Þýskaland tæki 

forystu við lausn þeirra. Þjóðverjar hafa aftur á móti verið tregir til að líta á Þýskaland 

                                                 
235 Sbr. Stephen Kinzer: „Europe, Backing Germans, Accepts Yugoslav Breakup“. 
236 Sbr. Desmond Dinan: Europe Recast, bls. 241. 
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sem eiginlegt, pólitískt forysturíki á þessu sviði, en hafa þó neyðst til að láta til sín taka. 

Það er fremur vandlifað fyrir Þjóðverja á 21. öldinni, því þegar þeir taka forystuna, líkar 

fæstum hvernig þeir taka á málunum. Er þá alltaf stutt í samlíkinguna við nasista og Þriðja 

ríkið. Angela Merkel kanslari Þýskalands og Wolfgang Schäuble fjármálaráðherra, hafa 

til að mynda prýtt forsíður grískra dagblaða, klædd í gamla einkennisbúninga og stundum 

jafnvel með kunnuglegt yfirskegg. Þýskaland er því komið í hlutverk kúgarans á ný, að 

vissu leyti. Viðbrögðin við flóttamannastraumnum hafa aftur á móti verið á þá leið að 

Þjóðverjar verða seint sakaðir um nasísk vinnubrögð í þeim efnum. 

Í kafla 4.2 var minnst á það, að grunnlög Þýskalands voru einungis hugsuð til 

bráðabirgða. Eftir sameiningu Þýskalands átti að semja nýja stjórnarskrá og þjóðin að 

kjósa um hana í almennri atkvæðagreiðslu. Samkvæmt 146. grein laganna var gert ráð 

fyrir því að grunnlögin myndu falla úr gildi við endursameiningu Þýskalands. Henni var 

hins vegar breytt 1992 til að grunnlögin gætu haldist í gildi, enn tímabundið, þar til ný 

stjórnarskrá væri samin. Þetta hefur aldrei verið gert og virðist ekki einu sinni vera á 

dagskrá af einhverjum ástæðum. Gæti verið að óttinn við að þýskar þjóðar-

atkvæðagreiðslur sé að einhverju leyti enn við lýði? Það er a.m.k. líklegt að Þýska vanda-

málið gæti birst í einhverri mynd þegar að kemur að því, að samin verður ný stjórnarskrá 

í Þýskalandi. 
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6. Niðurstöður 

 

Það sem hófst sem sérstakt þýskt vandamál á öndverðri nítjándu öld, þróaðist í það að 

vera orðið alþjóðlegt vandamál síðar á öldinni, og má segja að það hafi verið þríþætt. 

Óvissuþættirnir voru: stærð ríkisins, stjórnarfar þess og möguleikar til valds á evrópskum 

vettvangi. Allt voru þetta þættir sem höfðu ekki síður áhrif á nágrannaríkin en Þýskaland 

sjálft. Eftir að hafa átt sinn þátt í að orsaka tvær heimstyrjaldir, kom að því að reynt var 

að leysa Þýska vandamálið með friðsömum hætti. Frá sjónarhóli Frakklands var vanda-

málið tengt stærð, fjölmenni og valdamöguleikum Þýskalands á meginlandi Evrópu. 

Hvernig var hægt að tryggja öryggi og stöðu Frakklands í álfunni með þýskt þjóðríki í 

næsta nágrenni? Eftir að ljóst varð, að áætlun Frakka um að innlima Rínarlöndin og taka 

kolabirgðir þess, myndi ekki ganga eftir, var brugðið á það ráð að binda Þýskaland 

yfirþjóðlegum, sam-evrópskum stofnunum. Þessi lausn á Þýska vandamálinu átti að 

tryggja Frökkum forræði í Evrópu og halda aftur af möguleikum Þýskalands til að komast 

í ráðandi stöðu á nýjan leik. Frá þýskum sjónarhóli var Evrópusamstarfið aftur á móti leið 

til aukins fullveldis, efnahagsvaxtar og áhrifa. Það má því segja að Frakkar og Þjóðverjar 

hafi ætlað að nota sama verkfærið til fullkomlega ólíkra nota. Frakkar til að fjötra Þýska-

land og Þjóðverjar til að brjótast úr fjötrum eftirstríðsáranna. Það er því nokkuð augljóst 

að niðurstaða aukins Evrópusamruna hefur ekki getað uppfyllt vonir og væntingar beggja 

aðila samtímis. Sé árangur þessarar stefnu Frakka í gegn um tíðina skoðaður, kemur í ljós 

að Evrópusamruninn hafi þjónað efnahagslegum og pólitískum hagsmunum Þýskalands 

betur en hagsmunum Frakklands. Í ljósi stöðunnar eins og hún er þegar þessi orð eru 

skrifuð er ekkert sem bendir til annars en þessi þróun haldi áfram, sér í lagi vegna þess að 

eftir undirritun „Tveir-plús-fjórir-samningsins“ árið 1990, hafa Frakkar ekkert „tak“ á 

Þjóðverjum lengur, nema náttúrulega það sem þeir hafa í gegn um Evrópusamstarfið. Það 

er því margt til í því sem Margaret Thatcher sagði, þegar hún benti á að sameinað Þýska-

land yrði ráðandi á meginlandinu og myndi gæta hagsmuna sinna með eða án frekari 

Evrópusamruna. 

Niðurstaða ritgerðarinnar er í grunninn fremur einföld: lausn Þjóðverja sjálfra á 

Þýska vandamálinu reyndist nágrannaríkjunum og öðrum keppinautum allskostar ó-

ásættanleg. Þýska keisaradæmið var allt of stórt landfræðilega og allt of öflugt efnahags- 

og hernaðarlega til að hægt væri að viðhalda viðkvæmu valdajafnvægi Evrópu eins og 

það hafði verið fyrir stofnun þýsks þjóðríkis. Eftir að ríkjaskipan Evrópu riðlaðist í kjölfar 

heimsstyrjaldanna og upphafs kalda stríðsins og reynt var að leysa Þýska vandamálið sem 
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samvinnu Þjóðverja og Frakka, hófst ferli þar sem greina má síendurtekið mynstur: 

Sameining hernámssvæða Vesturveldanna varð til þess að Frakkar kröfðust þess að Ruhr-

héraðið yrði sett undir alþjóðlega stjórn; stofnun Sambandslýðveldisins varð til þess að 

Kola- og stálbandalagið var stofnað; „efnahagsundrið“ var helsta forsenda stofnunar 

Efnahagsbandalags Evrópu; Ostpolitik Willys Brandts opnaði leið Bretlands í EBE og ýtti 

undir samstarf í myntmálum; endursameining Þýskalands kallaði loks á hið pólitíska 

Evrópusamband, ESB, og sameiginlega mynt. Saga Evrópusamrunans er því að miklu 

leyti saga franskra viðbragða við atburðum í Þýskalandi.  

Þjóðverjar hafa einnig öðlast uppreisn æru, eins konar syndaaflausn í gegn um 

Evrópusamstarfið. Þjóðernishyggjan, sem hafði svo mikil áhrif í Þýskalandi fram til 

ársins 1945, virðist hafa verið brædd saman við Evrópuhugsjónina, og til að geta talist 

góður Þjóðverji þarf maður einnig að vera góður Evrópumaður. Sú staðreynd að á fyrstu 

árunum eftir síðari heimsstyrjöldina, virðast Þjóðverjar hafa breyst, í einu vetfangi, úr 

stækustu þjóðernissinnum í sannfærðustu Evrópusinna álfunnar, gefur til kynna að það 

séu ekki einungis fagrar hugsjónir, heldur einnig pólitísk klókindi og „realpólitik“, sem 

hafa ráðið ferðinni í samskiptum Þýskalands við önnur Evrópuríki; „realpólitík“, sem 

sjálfur landsfaðirinn, Otto von Bismarck, hefði getað verið stoltur af. Það breytir því þó 

ekki að efnhagsleg, menningarleg og pólitískur samruni þessara fyrrum erkifjenda hefur 

gert það að verkum að nú á dögum hljóta Þjóðverjar og Frakkar teljast vera „vinaþjóðir.“ 

Í ljósi ofangreinds ætti þá að vera óhætt að fullyrða að ef ekki væri fyrir Þýska vandamálið 

væri Evrópusambandið líklega enn einungis til í hugskotum hugsjónamanna.  
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