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Abstract. This study will present some interesting aspects of the Roma-
nian-Italian relations during the years 1947-1948, based on Romanian
diplomatic documents. These aspects refer to the troubled period after
World War II, when the two countries lost the chance to build long-term
and constructive relations due to the evolution of the international affairs.
The necessities of reconstruction after the war determined a close interest
mainly in economic cooperation but the beginning of the Cold War had a
dramatic impact on the bilateral relations. The study will describe the
period when, in spite of the mutual interests, Romania and Italy grew
further apart as a consequence of the international tension.

Dupã al doilea rãzboi mondial, relaþiile româno-italiene au fost în cea mai
mare mãsurã dependente de conjunctura internaþionalã. Ambele þãri aºteptau cu
îngrijorare tratatele de pace, ieºind învinse dintr-un rãzboi în care suferiserã mari
daune materiale. Anii 1945-1947 marcheazã alunecarea celor douã þãri cãtre
blocuri politico-militare adverse ºi evoluþia relaþiilor dintre aceste blocuri va fixa
cadrul pentru desfãºurarea relaþiilor între cele douã þãri. Încadrarea României în
tabãra sovieticã ºi instalarea comuniºtilor la putere nu va fi favorabilã dezvoltãrii
relaþiilor româno-italiene. Dacã pânã în 1947 ambele pãrþi se vor tatona reciproc
cu privire la posibilitatea dezvoltãrii unor schimburi comerciale, dupã 1947 re-
laþiile vor fi compromise în condiþiile radicalizãrii atitudinii sovietice faþã de
Occident.
Dupã 1947, viaþa politicã italianã va fi dominatã de Alcide de Gasperi. Pre-

mierul creºtin-democrat va duce o politicã de reconciliere între cele douã pãrþi
ale continentului, fiind profund convins de idealuri pacifiste. De Gasperi avea o
puternicã credinþã în idealul european — fiind cunoscut ca unul dintre iniþiatorii
integrãrii europene1 —, ideal pe care îl asocia cu valorile creºtine ºi principiile
de libertate ºi democraþie2. Alcide de Gasperi va influenþa puternic viaþa politicã
italianã în primii ani postbelici, imprimând totodatã cursul prooccidental ºi
proamerican al acesteia.
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Agresiunea comunistã în Europa Centralã ºi de Est, ca ºi marile necesitãþi
financiare ale reconstrucþiei postbelice vor determina Italia lui Gasperi sã opteze
pentru un curs de puternicã apropiere faþã de Statele Unite ºi pentru o rezumare
a idealului pacifist ºi federativ paneuropean la integrarea economicã vest-euro-
peanã, care alãturi de aderarea la NATO ca soluþie de securitate, vor rãmâne co-
ordonatele de care Italia îºi va lega evoluþia pentru urmãtoarele decenii3.
Acest studiu îºi propune sã evidenþieze câteva dintre aspectele interesante ale

relaþiilor româno-italiene în anii 1947-1949, pe baza documentelor disponibile
în arhivele diplomatice româneºti. Aceste aspecte vor surprinde perioada în care
ºansa de a stabili relaþii constructive, de duratã, a fost total compromisã, din pri-
cina evoluþiilor internaþionale cu un mare impact asupra orientãrilor externe ale
celor douã þãri.

Încercãri de regãsire a legãturilor comerciale

Necesitãþile de refacere ºi reconstrucþie ale economiei italiene dupã sfârºitul
celui de-al doilea rãzboi mondial au determinat acordarea unei atenþii deosebite
de cãtre guvernele de la Roma, reluãrii relaþiilor comerciale tradiþionale. Încã de
la începutul lui 1946, Consulatul general al României din Milano era asaltat cu
note ºi adrese de cãtre diferite companii comerciale italiene, dornice a relua
schimburile economice cu România. Marea majoritate erau interesate de plasa-
rea pe piaþa româneascã a unor produse industriale precum maºini sau þesãturi.
Consulul general al României la Milano, Anghel Voicu, a fost vizitat la 8 martie
1946 de cãtre un membru al Asociaþiei Comercianþilor cu Strãinãtatea din Mi-
lano, care a exprimat interesul comercianþilor italieni faþã de piaþa româneascã ºi
a cerut informaþii privind posibilitatea reluãrii schimburilor comerciale între cele
douã þãri4.
Diplomaþia româneascã remarcase eforturile deosebite depuse de guvernul

italian pentru a relua legãturile comerciale cu alte state, ca motor pentru reface-
rea industriei. În acest fel, se încerca asigurarea materiilor prime necesare pentru
industria italianã, cât ºi a pieþelor de desfacere vitale pentru funcþionarea aces-
teia. România era unul dintre puþinele state cu care Italia nu încheiase la acel
moment niciun angajament comercial5. Autoritãþile româneºti luau în calcul mai
cu seamã încheierea unor angajamente comerciale provizorii, conforme cu posi-
bilitãþile foarte limitate de export ale României la momentul respectiv. România
era interesatã în mod special de importul unor mãrfuri industriale precum utilaje
petroliere, motoare, produse farmaceutice6.
Problemele economice deosebite ale României, precum recolta proastã a

acelui an ºi obligaþiile ridicate ce trebuiau satisfãcute faþã de Uniunea Sovieticã
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în contul armistiþiului îngreunau reluarea relaþiilor comerciale din cauza lipsei
mijloacelor de platã. Mãrfurile italiene erau însã foarte necesare pentru România
ºi de aceea s-a încercat gãsirea unor soluþii alternative. Consilierul economic
Titus Cristureanu a propus guvernului italian, în septembrie 1946, încheierea
unui acord comercial pe credit, pe o duratã de mai mulþi ani7. La 28 septembrie,
ministrul italian al comerþului exterior, într-o discuþie cu Cristureanu, a exprimat
acordul guvernului sãu faþã de un acord comercial pe credit. Italia putea acorda
României un credit pe mai mulþi ani, plãtibil în mãrfuri, cu care aceasta sã poatã
achiziþiona diverse mãrfuri de pe piaþa italianã8.
Aceastã soluþie nu se va concretiza însã. În noiembrie 1946 au loc noi discuþii

româno-italiene pentru reluarea schimburilor comerciale, discuþii ce vor conti-
nua ºi în 1947, prin intermediul consilierului italian la Bucureºti, Alfredo Lenzi9.
Interesele comerciale ale României se manifestau în aceastã perioadã mai degra-
bã sporadic, din pricina dificultãþilor economice interne care cu greu puteau
permite dezvoltarea unor relaþii economice de duratã. În ianuarie 1947, guvernul
se interesa în Italia de posibilitãþile de a importa hârtie10, iar o lunã mai târziu
Ministerul Comunicaþiilor manifesta un interes deosebit pentru achiziþionarea a
ºase dragoare ºi douã remorchere scoase la licitaþie de marina americanã11.
Abia în decembrie 1947 se va ajunge la un acord de reluare a schimburilor

comerciale. Acordul a fost semnat la Roma de cãtre Carlo Sforza, ministrul ita-
lian de externe, ºi Bucur ªchiopu, subsecretar de stat la Ministerul Industriei ºi
Comerþului12. În acest sens, cele douã guverne au procedat la 24 decembrie la un
schimb de note13.

Italia ºi reorganizarea lumii în optica româneascã.

Evoluþiile politice de la Roma au primit o atenþie deosebitã din partea diplo-
maþiei româneºti, având în vedere faptul cã cele douã þãri se regãseau la sfârºitul
rãzboiului în aceeaºi tabãrã a învinºilor care aºteptau pregãtirea unui tratat de
pace. România a acordat o mare atenþie problemelor ce priveau tratatul de pace
cu Italia ºi reacþiilor acesteia la tratat.
La începutul lui 1947, cercurile diplomatice remarcau o oarecare consolidare

a poziþiei premierului Alcide de Gasperi în raporturile sale cu comuniºtii, care
reprezentaserã o forþã turbulentã în guvern. Gasperi se arãta chiar dispus sã re-
nunþe la colaborarea comuniºtilor, în cazul în care atitudinea acestora nu avea sã
se schimbe. Comuniºtii reacþionaserã defensiv, arãtând cã, pentru moment, gu-
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vernul de coaliþie condus de Gasperi ar trebui sã continue în formula respectivã,
pânã la semnarea tratatului de pace14. Tratatul de pace era o chestiune extrem de
sensibilã în Italia, datoritã clauzelor sale severe.
Ministrul de externe Nenni a remis chiar o notã reprezentanþilor Marilor Pu-

teri în care propunea revizuirea clauzelor tratatului despre care afirma cã „jig-
neºte conºtiinþa naþionalã“15. Ministerul italian de Externe a protestat vehement
mai ales faþã de clauzele teritoriale — în special cu referire la Triest — ºi a cerut
recunoaºterea internaþionalã a principiului revizuirii tratatului pe bazã de
acorduri bilaterale sub control O.N.U.16 Însãrcinatul cu afaceri al României, M.
Cãmãrãºescu, raporta la Bucureºti despre atitudinea de nemulþumire a Marii
Britanii faþã de pretenþiile italiene, nemulþumire binecunoscutã la Roma. În
disputa lor cu italienii, britanicii ar fi argumentat, conform lui Cãmãrãºescu, cã
desfiinþarea Comisiei Aliate de Control din Italia înainte de semnarea tratatului de
pace era tocmai un semn de bunãvoinþã al aliaþilor, pe care Italia nu-l aprecia17.
Cãmãrãºescu a avut ocazia sã discute cu ministrul italian de externe, contele

Sforza, despre viitoarea organizare a lumii ºi despre relaþiile între cele douã þãri.
Cei doi au avut o întrevedere la Palazzo Chiggi, la 7 martie 1947. Contele Sforza
i-a explicat diplomatului român cã þara sa se împotriveºte politicii de formare a
blocurilor militare adverse, care nu puteau conduce, în opinia sa, decât la
transformarea Balcanilor ºi Italiei în teatre de operaþiuni. Singura posibilitate de
evitare a unui asemenea deznodãmânt era federalizarea Europei, într-o formã sau
alta, pe care Italia o susþinea cu convingere. Contele Sforza a mai afirmat cã una
dintre prioritãþile politicii sale externe era apropierea Italiei de vecinii sãi ºi mai
ales de þãrile sud-estului european, preferabil într-o formulã federativã. Totodatã,
Sforza a reafirmat dorinþa þãrii sale de a dezvolta „legãturile de tradiþionalã ami-
ciþie dintre Italia ºi România“18. Referitor la evoluþiile politice internaþionale,
ministrul italian de externe s-a exprimat în favoarea unei înþelegeri între lumea
apuseanã ºi cea rãsãriteanã, arãtând totodatã cã nu înþelege reticenþele Kremli-
nului faþã de Occident, care în opinia sa ar fi inutile având în vedere forþa de care
beneficiazã Uniunea Sovieticã19.
Sforza ºi-a reafirmat în faþa lui Cãmãrãºescu convingerile sale într-o nouã

întâlnire, în iunie 1947. Ministrul italian de externe se exprima în favoarea des-
tinderii ºi colaborãrii între apusul ºi rãsãritul continentului, arãtând însã cã, în
calitate de þarã învinsã, Italia nu putea face multe în aceastã privinþã. Þara sa era
însã hotãrâtã, afirma Sforza, sã contribuie în mãsura în care îi era posibil la re-
ducerea neînþelegerilor care divizau continentul european20. Aceste idei au fost
confirmate de Sforza o lunã mai târziu, când Italia a acceptat planul Marshall.
Sforza a declarat într-o conferinþã de presã cã acceptarea planului Marshall nu
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înseamnã cã Italia aderã la anumite viziuni politice confruntaþionale, ci era vorba
doar despre o colaborare economicã. De altfel, cu unele rezerve, inclusiv comu-
niºtii lui Togliatti vor accepta necesitatea de a primi ajutor. Comuniºtii italieni
erau de pãrere cã, deºi sunt împotriva subordonãrii Italiei faþã de vreo putere im-
perialistã apuseanã, totuºi, situaþia economicã a þãrii nu permite refuzarea ajuto-
rului21.
Guvernul italian era deosebit de precaut faþã de Uniunea Sovieticã, mai ales

în condiþiile în care opoziþia acesteia faþã de planul Marshall devenise deja cu-
noscutã. Ministerul italian de externe se va interesa direct ºi de poziþia României
faþã de ajutorul american. Subsecretarul de stat de la M.A.E. italian, într-o con-
vorbire cu consilierul de la Legaþia românã, va arãta cã Italia doreºte sã previnã
sub orice formã divizarea continentului ºi cã acordã o importanþã deosebitã atitu-
dinii Uniunii Sovietice ºi a þãrilor din rãsãrit faþã de problemele continentului. În
concepþia italianã, pacea nu putea fi obþinutã decât prin unitatea Europei ºi de
aceea Guvernul italian era decis sã depunã toate eforturile pentru o apropiere a
celor douã poziþii divergente, din apus ºi rãsãrit. Tocmai din aceastã cauzã, a
adãugat oficialul italian, þara sa era dornicã sã menþinã ºi sã dezvolte legãturile
sale cu þãrile din rãsãrit22.
Intenþiile unei politici de echilibru în Italia vor fi grav lovite de respingerea

candidaturii sale la O.N.U. în august 1947, prin veto-ul opus de Uniunea Sovie-
ticã. Diplomaþia românã, aflatã în exact aceeaºi situaþie din cauza unui veto ame-
rican, va urmãri cu atenþie reacþiile italiene. Se aprecia cã rezultatul votului în
Consiliul de Securitate punea guvernul într-o situaþie extrem de dificilã, având
în vedere faptul cã guvernul accelerase ratificarea tratatului de pace pe motiv cã
ar grãbi intrarea în O.N.U. Comuniºtii, pe de altã parte, acuzau politica externã
italianã, îndreptatã în mod unilateral cãtre apus. Ei susþineau cã neglijarea rapor-
turilor de amiciþie cu U.R.S.S. determinase o asemenea situaþie23.
Într-o audienþã cu ministrul român la Roma, Sforza îºi va exprima speranþa

cã problema admiterii þãrii sale în O.N.U. va rãmâne deschisã ºi a criticat metoda
folosirii veto-ului, care ar fi împotriva spiritului acestei instituþii. Cu toate aces-
tea, Italia rãmânea ataºatã principiului bunei înþelegeri între cele douã pãrþi ale
continentului, Sforza declarând totodatã cã þara sa va continua politica de prie-
tenie ºi apropiere faþã de þãrile estului, dând exemplul acordului economic cu
Iugoslavia care era în curs de definitivare24. Acordul cu Iugoslavia a fost însã
amânat, la scurt timp, din cauza neînþelegerilor referitoare la Triest. În acelaºi
timp, agravarea tensiunilor internaþionale în urma discuþiilor aprinse din Aduna-
rea Generalã a Naþiunilor Unite va fi interpretatã de cãtre oficialii italieni ca o
gravã eroare. Subsecretarul de stat Brusasca de la M.A.E. italian aprecia alune-
carea „cãtre ruperea tuturor punþilor între cele douã blocuri“ ca fiind „mai mult
decât o eroare gravã“25. Oficialul italian îºi exprima speranþa cã psihoza rãzboi-
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nicã va putea face loc unei politici mai realiste, bazatã pe „înþelegere ºi solidari-
tate umanã“26.
La rândul sãu, ministrul de externe al Italiei va exprima aceaºi opinie câteva

sãptãmâni mai târziu. Sforza se declara convins cã rãzboiul nu va izbucni, el ne-
fiind dorit de nici una dintre pãrþi. Guvernul italian era profund interesat de
adâncirea relaþiilor sale cu U.R.S.S. ºi de aceea hotãrâse trimiterea unei delegaþii
economice la Moscova. Faþã de neadmiterea Italiei în O.N.U. însã, Sforza era
mult mai categoric. El aprecia „þinerea în carantinã a Italiei ca fatalã acelei orga-
nizaþii“27.
Evoluþia evenimentelor pe plan mondial nu a confirmat, în urmãtorii câþiva

ani, speranþele italiene privind o reconciliere între est ºi vest. Rãzboiul rece toc-
mai intra în 1947 într-una dintre cele mai tensionate etape ale sale, lucru ce se
va reflecta ºi în evoluþia relaþiilor româno-italiene.

Relaþiile cu Italia în contextul divizãrii Europei

Instalarea Anei Pauker la Ministerul de Externe a determinat încetarea oricã-
ror încercãri de a stabili contacte cu statele vest-europene.Ana Pauker a procedat
la o radicalã reorganizare a diplomaþiei, eliminând marea majoritate a diplomaþi-
lor de carierã, cu experienþã în Ministerul de Externe, ºi înlocuirea acestora cu
oameni loiali regimului, deºi cu o pregãtire profesionalã îndoielnicã28. Aceste
transformãri corespundeau ºi cu noua etapã de evoluþie a regimului pe plan in-
tern, marcatã de înlãturarea monarhiei ºi organizarea partidului unic.
Noua orientare a þãrii va deveni evidentã ºi în cadrul Legaþiei române de la

Roma, unde se vor produce acelaºi gen de schimbãri ca în întreaga diplomaþie
româneascã. La 16 decembrie, Teodor Solacolu, prim consilier de Legaþie la Va-
tican, a fost rechemat în þarã cu primul mijloc de transport29. Situaþia din þarã era
cunoscutã ºi în Legaþii ºi probabil cã mulþi diplomaþi se temeau sã revinã în þarã.
Solacolu a preferat sã nu dea curs cererii de rechemare ºi la 30 decembrie a în-
ºtiinþat telegrafic M.A.E. asupra demisiei sale din funcþiile de prim consilier de
Legaþie ºi însãrcinat cu afaceri pe lângã Sfântul Scaun. Solacolu se angaja sã se
ocupe în continuare de treburile Legaþiei pânã la numirea altcuiva ºi mai insista
pe lângã Minister pentru efectuarea plãþilor restante la salarii. Ana Pauker, luând
cunoºtinþã de demisia sa, a cerut revenirea lui în þarã30.
Însãrcinatul cu afaceri a.i. al României pe lângã Republica italianã, Basil ªer-

ban, fusese instruit sã preia controlul Legaþiei de la Solacolu ºi sã-i cearã sã pãrã-
seascã Legaþia, ceea ce se pare cã Solacolu a refuzat sã facã într-o primã fazã.
Presa occidentalã scria cã Solacolu a demisionat în semn de protest faþã de abdi-
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carea regelui Mihai ºi cã refuzase sã pãrãseascã localul Legaþiei la cererea lui
ªerban31. Solacolu îi ceruse lui ªerban timp de gândire, atunci când i s-a cerut
sã pãrãseascã localul Legaþiei, însã nu a rãspuns timp de cinci zile. El insistase
sã primeascã salariile restante pe ultimele ºase luni, arãtând cã nu acceptã ca
plata sã se facã la Bucureºti. ªerban a discutat din nou cu Solacolu la 7 ianuarie,
însã acesta a refuzat sã accepte calitatea acestuia de reprezentant al Guvernului,
argumentând cã republica nu fusese încã recunoscutã32. La protestele lui ªerban,
Solacolu a încercat sã-l dea afarã ºi a chemat poliþia italianã, însã la cererea lui
ªerban, poliþiºtii nu au intervenit33. Solacolu nu se va mai întoarce în þarã; situa-
þiile de acest gen ilustreazã cât de brutalã a fost transformarea introdusã de Ana
Pauker la externe ºi drama diplomaþilor de carierã ai României care au fost siliþi,
în cea mai mare parte, sã rãmânã în exil.
La Roma va fi desemnat Nicolae Cioroiu pentru a ocupa poziþia de ministru

al României. Basil ªerban va discuta la ministerul italian de Externe despre agre-
mentul italian pentru Cioroiu la 2 februarie 1948, cu ºeful protocolului. Acesta a
declarat cã în privinþa României, þara sa aºteaptã încã recunoaºterea republicii de
cãtre marile puteri, lãsând sã se înþeleagã faptul cã Italia nu ar fi recunoscut încã
noua formã de guvernãmânt34. M.A.E. român îl va admonesta pe ªerban pentru
gestul sãu de a discuta recunoaºterea republicii35. Regimul nu era dispus sã soli-
cite recunoaºterea republicii printr-un gest special în acest sens.
Cioroiu va sosi la Roma la 28 februarie 1948. Imediat dupã sosire, el va alcã-

tui un raport detaliat cãtre Ana Pauker privind situaþia Legaþiei din Roma. Nu
mai puþin de opt dintre foºtii funcþionari ai Legaþiei fuseserã „comprimaþi“ ºi,
dupã observaþiile lui Cioroiu, nici unul nu avea de gând sã revinã în þarã. Perso-
nalul Legaþiei fusese mult restrâns, fiind alcãtuit doar din N. Cioroiu, ministru,
B. ªerban, prim consilier ºi douã persoane cu funcþii administrative ºi de ser-
viciu. Tot la Legaþia din Roma funcþiona teoretic ºi Mircea Ungureanu. Acesta
fusese numit secretar la Legaþia de pe lângã Vatican, dar conform instrucþiunilor
lui Grigore Preoteasa, fusese anunþat ca secretar la Legaþia din Roma, pentru a
nu fi necesarã o recunoaºtere a sa ca trimis al Guvernului R.P.R. de cãtre Vati-
can36. M.A.E. român prefera sã evite o astfel de situaþie la acel moment.
Pe parcursul lui 1948 vor apãrea deja primele fricþiuni la nivel diplomatic

între cele douã pãrþi. Pregãtirea naþionalizãrii prin numirea unor administratori
ai statului pe lângã diverse societãþi strãine va provoca nemulþumirea Legaþiei
Italiei la Bucureºti. La 19 ianuarie, Antonio Spinedi, ataºatul comercial al Italiei
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36 Raport cãtre Ana Pauker de la Legaþia din Roma nr. 13084/4 martie 1948, în A.D.M.A.E., cutia Italia
1946-1949 (dosar nepaginat).



în România, a formulat un protest vehement pe lângã Ministerul Industriei ºi
Comerþului faþã de numirea unui astfel de administrator pe lângã Societatea de
Drumuri Italo-Românã, decizie ce nu fusese motivatã în nici un fel. Spinedi
considera numirea ca fiind nelegalã ºi aducea în susþinerea cauzei sale un raport
întocmit tocmai de Gheorghiu-Dej în 1946, ca ministru al Comunicaþiilor ºi Lu-
crãrilor Publice, ºi care aprecia în mod favorabil activitatea societãþii amintite37.
Legaþia italianã va mai protesta ºi faþã de o altã decizie a autoritãþilor române,

de a nu permite cetãþenilor italieni care se repatriau în Italia sã ia cu ei la plecare
niciun fel de efecte personale decât dacã fãceau dovada cã fuseserã introduse în
þarã cu respectarea normelor vamale în vigoare. Autoritãþile italiene îºi exprimau
îngrijorarea, arãtând cã majoritatea acestor cetãþeni se aflau în România de mulþi
ani de zile, când o asemenea lege nu se aplica ºi deci nu pot furniza documente
privind aducerea în þarã a respectivelor efecte personale38.
Cioroiu încerca încã de la sosirea sa sã obþinã aprobãrile necesare pentru a

muta sediul Legaþiei la ªcoala românã din Roma, care beneficia de un local mult
mai potrivit pentru nevoile Legaþiei. M.A.E. italian a profitat de ocazie pentru a
ridica problema unor imobile italiene din România care fuseserã naþionalizate,
deºi aparþineau personalului diplomatic italian din Bucureºti. Guvernul italian
acuza România cã „trece peste toate practicile diplomatice“ în ceea ce priveºte
tratamentul aplicat Legaþiei italiene din Bucureºti. La rândul sãu, Cioroiu acuza
faptul cã diverºi cetãþeni italieni cedaserã imobilele respective unor diplomaþi
tocmai pentru a se sustrage naþionalizãrii39.
Asemenea fricþiuni erau frecvente în diplomaþia acelor ani, între þãri situate

de pãrþi diferite ale Cortinei de fier. Izolarea impusã de Uniunea Sovieticã ºi sen-
timentul de insecuritate al elitelor comuniste din þãrile est-europene fãceau ca
aprofundarea relaþiilor ºi a contactelor între cele douã þãri sã nu fie de dorit, mai
ales la Bucureºti. În Italia, Partidul Democrat-Creºtin condus de Alcide de Gas-
peri câºtigase alegerile ºi se îndrepta spre o strânsã colaborare cu Statele Unite.
Totodatã, beneficiind de planul Marshall, Italia era obligatã sã respecte prevede-
rile Legii Battle privind restricþiile la exportul de mãrfuri strategice cãtre þãrile
comuniste40. Integrarea tot mai pronunþatã a Italiei în blocul occidental fãcea ca
Italia sã fie un subiect de interes pentru diplomaþia româneascã. M.A.E. român
era în mod special interesat de evoluþia vieþii economice în Italia, de nivelul de
trai al muncitorilor, de situaþia industriilor grea, textilã etc., despre miºcarea sin-
dicalã italianã, situaþia þãrãnimii din sudul Italiei. În acest sens, Legaþia din Ro-
ma fusese solicitatã în mai multe rânduri sã se documenteze ºi sã trimitã infor-
maþii cãtre M.A.E41.
Escaladarea tensiunilor va atinge punctul culminant în anii 1948-1949. Ro-

mânia a denunþat Concordatul cu Vaticanul la 12 iulie 1948. În urma decretu-
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lui-lege al Marii Adunãri Naþionale din 19 iulie, R.P.R. denunþa în mod unilateral
Concordatul încheiat în 1927 ºi aducea actul la cunoºtinþa Nunþiaturii Apostolice
din Bucureºti la 12 iulie42. Propaganda acuzase deseori Vaticanul cã, pus în
slujba intereselor imperialismului american43, susþinuse deseori acþiuni ostile
R.P.R. Ofensiva contra catolicismului, ce urmãrea eliminarea influenþelor occi-
dentale sub orice formã, a fost desãvârºitã la 1 decembrie 1948, prin decretul pri-
vind unificarea bisericii ortodoxe cu cea greco-catolicã44. Mãsura era în confor-
mitate cu direcþiile impuse de Uniunea Sovieticã, unde în 1946 se trecuse deja la
unirea forþatã a greco-catolicilor din Ucraina cu Biserica Ortodoxã Rusã45.
În aceeaºi varã a lui 1948, regimul de la Bucureºti a hotãrât sã desfiinþeze ºi

consulatele onorifice italiene de pe teritoriul R.P.R.46 Guvernul italian va reac-
þiona abia în toamnã, când M.A.E. italian va anunþa Legaþia românã la Roma cã
aceastã mãsurã contravine convenþiei existente între România ºi Italia ºi de
aceea considerã mãsura ca fiind gravã, ameninþând totodatã cã statul italian va fi
nevoit sã ia mãsuri în acest sens47. Vaticanul va protesta de asemenea faþã de
denunþarea Concordatului, însã nota de rãspuns a Guvernului R.P.R. susþinea cã
este o problemã ce viza libertatea cultelor religioase ºi dreptul greco-catolicilor
de a-ºi alege singuri credinþa. Vaticanul era acuzat ca „unealtã a imperialismului
agresiv“.48 ªedinþa Secretariatului C.C. din 20 octombrie 1948, în care a fost
dezbãtut protestul Vaticanului, a mai adoptat ºi hotãrârea de desfiinþare a Institu-
tului Italian din Bucureºti, care nu va fi aplicatã însã imediat49.
În septembrie 1949, s-a întocmit un referat pentru conducerea de partid cu

privire la activitatea Institutului Italian din Bucureºti. Documentul insista asupra
faptului cã directorul Institutului, profesorul Bruno Manzone, fusese membru al
Fasciei ºi primise chiar o decoraþie din partea lui Mussolini. În 1949, Manzoni a
fost numit ataºat cultural pe lângã Legaþia Italiei la Bucureºti. Referatul atrãgea
atenþia asupra legãturilor strânse întreþinute de Bruno Manzoni cu intelectuali
români precum P. Constantinescu-Iaºi sau ªt. Voitec, care vizitau deseori Institu-
tul. Concluzia era cã activitatea acestui Institut era una informativã, servind in-
teresele Guvernului italian50. Febra spionajului, tipicã perioadei, se va reflecta ºi
asupra relaþiilor bilaterale. În toamna lui 1951 are loc la Bucureºti un proces al
aºa-numitului grup de spioni ºi trãdãtori aflaþi în slujba Vaticanului ºi a servicii-
lor italiene de spionaj. Pe de altã parte, regimul a încercat sã-ºi îmbunãtãþeascã
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imaginea în Italia, mai ales prin intermediul Societãþii de întãrire a prieteniei ºi
legãturilor culturale cu R.P.R., fondatã în Italia de senatorii Berlinguer ºi Pa-
lermo51. Societãþi similare activau ºi în alte þãri apusene, cu sprijinul elementelor
de extremã stângã, militând pentru îmbunãtãþirea imaginii regimului de la Bucu-
reºti52.
România va mai tatona un timp posibilitatea unor schimburi comerciale cu

Italia, în condiþiile în care atât necesitãþile reconstrucþiei postbelice, cât ºi obliga-
þiile faþã de Uniunea Sovieticã în contul tratatului de pace vor impune sarcini
grele asupra economiei româneºti. Posibilitãþile în acest sens au rãmas deschise
pânã la naþionalizare, care a afectat inclusiv interesele italiene în România.
În 1948, nevoia stringentã de a spori producþia de petrol ºi lipsa utilajelor ne-

cesare determina unele demersuri cãtre Italia. Ministerul Industriei ºi Comer-
þului cerea prim-consilierului economic de la Legaþia R.P.R. din Roma, G. Li-
vada, sã obþinã comenzi ferme de pe piaþa italianã pentru unele produse alimen-
tare româneºti (zahãr, ulei de floarea soarelui, porumb), plãtibile fie în dolari, fie
în contul clearing-ului româno-italian prin unele echipamente ºi instalaþii nece-
sare pentru extracþia þiþeiului53. Acelaºi Minister revenea dupã câteva sãptãmâni
cu noi instrucþiuni cãtre consilierul economic Livada, cerându-i sã se intereseze
de posibilitatea achiziþionãrii unor automobile Jeep ale armatei americane,
scoase la licitaþie la Neapole54. Interesele comerciale româneºti în Italia sunt
limitate ºi sporadice. Desigur, un rol important îl joacã, pe de o parte, orientarea
disponibilului de export în cea mai mare mãsurã cãtre Uniunea Sovieticã ºi, pe
de altã parte, lipsa mijloacelor de platã în valutã.
Existau însã ºi interese italiene în România, chiar în zbuciumatul an 1948.

Conform ministerului Industriei ºi Comerþului, numeroase firme italiene mani-
festau un interes deosebit faþã de importul de grâu din România ºi fãcuserã oferte
ferme în acest sens. Bucur ªchiopu, ministrul de resort, îi comunica lui N. Cio-
roiu la Roma cã Guvernul R.P.R. acceptã astfel de schimburi fie în contul acor-
dului comercial existent, fie chiar prin acorduri speciale, cu plata în dolari sau
parþial în mãrfuri55.
Relaþiile comerciale n-au funcþionat însã conform speranþelor exprimate cu

ocazia semnãrii acordului comercial amintit, în decembrie 1947. Bucur ªchiopu
îi cerea lui Cioroiu sã aducã în atenþia autoritãþilor italiene nemulþumirile R.P.R.
în acest sens. România contractase o serie de mãrfuri industriale în Italia pe care
le plãtise în dolari, deºi acordul prevedea cã schimburile urmau a se face în lire
italiene, dar partea italianã nu angajase niciun fel de importuri din România,
ceea ce crease un mare deficit în comerþul reciproc în defavoarea României.
ªchiopu afirma cã dorinþa guvernului R.P.R. era de a alcãtui un acord comercial
vast, cu angajamente serioase ºi schimburile în dolari americani. În acest scop,
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54 Notã Ministerul Industriei ºi Comerþului cãtre M.A.E., 18 martie 1948, în loc. cit.
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ministrul industriei ºi comerþului propunea pãrþii italiene trimiterea unei dele-
gaþii româneºti la Roma în termen de o lunã, pentru a purta negocieri56. Demer-
sul românesc nu va fi încununat de succes, din pricina atitudinii rezervate a Gu-
vernului italian faþã de R.P.R. dupã aplicarea legii naþionalizãrii. Directorul eco-
nomic din cadrul M.A.E. italian îi va rãspunde lui Cioroiu, referitor la iniþiativa
Ministerului Industriei ºi Comerþului, cã Guvernul italian este de acord în princi-
piu cu încheierea unei convenþii comerciale cu R.P.R., însã condiþioneazã acest
lucru de îmbunãtãþirea tratamentului acordat cetãþenilor italieni din România de
cãtre Guvernul R.P.R. Condiþia directorului Grazi se referea în mod direct la
actul naþionalizãrii. Conform acestuia, „guvernul italian este informat cã se fac
discriminaþiuni între cetãþenii altor þãri ºi italieni“57.
Dezvoltarea relaþiilor comerciale nu a mai fost posibilã în urmãtorii ani din

pricina evoluþiei tensionate a relaþiilor internaþionale, care se va repercuta ºi
asupra relaþiilor dintre cele douã þãri. Putem concluziona cã în contextul primilor
ani postbelici a existat atât voinþa cât ºi interesul pentru dezvoltarea unor relaþii
constructive româno-italiene ºi cã principalul impediment, care în final a condus
la compromiterea oricãrei ºanse de colaborare pânã dupã moartea lui Stalin, a
fost reprezentat de escaladarea conflictului între cele douã blocuri politico-mi-
litare în care fuseserã încadrate România ºi Italia. Principalele motive de tensi-
une care au survenit între cele douã state au fost reprezentate mai ales de mãsu-
rile interne adoptate de guvernul comunist, iar la rândul lor acestea au fost im-
puse de presiunile staliniste asupra elitelor comuniste est-europene în contextul
agravãrii rãzboiului rece. În consecinþã, se poate afirma cã relaþiile româno-ita-
liene în anii 1947-1949 au fost produsul divizãrii postbelice a Europei.
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