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Abstract. The following research presents in a faithful way the political
battle fought with the occasion of the 1948 Italian Parliamentary elections.
It was a battle fought especially throughout propaganda, involving a lot of
money and intelligence personnel, from Italy, USA and USSR. In the end, the
paper proposes a case study attempting to prove a similarity between
Italy’s political situation after the World War Two and the today’s Republic
of Moldova.
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Introducere

Ipoteza de la care a pornit cercetarea este cã propaganda ºi în special banii,
pot influenþa modul în care voteazã o masã mare de oameni. Alegerile electorale
au demonstrat cu acurateþe lupta dusã prin interpuºi, de cele douã mari puteri în
cadrul Rãzboiului Rece, prin toate mijloacele indirecte posibile. Lucrarea îºi
propune sã prezinte într-un mod fidel, lupta electoralã între partidele pro-occi-
dentale, de dreapta ºi partidele pro-sovietice de stânga, împreunã cu toate terti-
purile la care au apelat pentru a câºtiga bãtalia alegerilor parlamentare. Se spune
cã în 1946 a luat naºtere aºa-numita conventio ad excudendum, susþinutã de o
înþelegere între sovietici ºi americani, prin care, indiferent de rezultatul alegerilor,
comuniºtii nu vor mai guverna niciodatã în Italia. Conform Convenþiei, „unul
sau mai multe partide politice sunt considerate incompatibile de a se afla în
cabinet“1, cu toate acestea, implicaþiile de securitate au fost mari, întrucât indife-
rent de rezultat, înainte ºi dupã alegeri, „Cizma“ a fost în pragul rãzboiului civil.
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Datele au fost culese în special prin analiza de conþinut a cãrþilor, documentelor
ºi ziarelor menþionate în bibliografie, analiza conþinutului diferitelor discursuri
ale oamenilor decidenþi ai anului 1948, dar ºi prin observaþie directã a situaþiei
actuale din Republica Moldova.

Italia dupã al Doilea Rãzboi Mondial

Pe 9 mai 1945, Germania semna actul capitulãrii în faþa Aliaþilor ºi astfel, al
Doilea Rãzboi Mondial lua sfârºit în Europa. În februarie 1945, „cei trei mari“,
Churchill, Roosvelt ºi Stalin, ºi-au împãrþit la Yalta, sferele de influenþã. Italia era
o þarã importantã în strategia americanã, în special datoritã ieºirii la Marea Medi-
teranã a acestei þãri ºi pentru cã exista o comunitate importantã de italieni care
trãia în SUA. Americanii nu doreau cu siguranþã sã îºi piardã influenþã în Medi-
teranã, pentru cã asta ar fi adus trupele sovietice mult mai aproape de Africa de
Nord. Italia, era o þarã care trebuia sã se afle sub control american. Acest lucru
s-a vãzut încã din 1943, cândAliaþii au debarcat în Sicilia, ca o pregãtire a debar-
cãrii în Normandia. Italia a capitulat pe 8 septembrie 1943. Stalin a ºtiut cum sã
negocieze multe dintre miºcãrile Aliaþilor în Italia, astfel cã ºi-a asigurat acolo
un important sprijin popular. Mulþi dintre italienii care luptau alãturi de aliaþi în
eliberarea Cizmei de sub trupele naziste erau partizani comuniºti. La conferinþa
de la Teheran, din noiembrie 1943, Churchill a afirmat în faþa lui Stalin ºi a lui
Roosevelt, cã „cine stãpâneºte Roma, deþine titlul de proprietate asupra Italiei“ 2.
Scãpatã de sub fascism, Italia era o þarã distrusã dupã rãzboi. Cu economia la

pãmânt, cu oraºele ºi cãile ferate distruse de bombardamente, ºomajul ºi foametea
erau cuvinte la ordinea zilei pentru orice italian. Italienii încercau sã îºi recon-
struiascã þara ºi sã punã bazele unui regim democratic. Pe 2 iunie 1946, dupã 20
de ani de dictaturã fascistã, italienii erau chemaþi la urne pentru a-ºi decide viitorul
ºi a decide forma de guvernãmânt în care sã trãiascã, republicã sau monarhie.
Speriaþi de un nou regim autoritar, aproape 13 milioane de italieni, însemnând
54% dintre votanþi, au decis cã doresc ca forma de guvernãmânt a þãrii sã fie re-
publicã3. Pentru a se stabili ca republicã, Italia avea nevoie de un parlament. Princi-
palele grupuri care se duelau pe scena politicã erau creºtin-democraþii ºi comu-
niºtii. Lui Alcide de Gasperi ºi partidului sãu creºtin-democrat i se opunea Palmiro
Togliati ºi comuniºtii italieni. Aceºtia au ºtiut sã profite de rezistenþa anti-fascistã
ºi sã îºi impunã punctul de vedere încã de la începutul Italiei moderne. Pe 9 sep-
tembrie 1943, când s-a format Comitetul de Eliberare Naþionalã, care trebuie sã
lupte împotriva fasciºtilor ºi naziºtilor, din el fãceau parte ºi comuniºtii ºi socia-
liºtii. În momentul în care SUA îºi face tot mai mult simþitã influenþa în Italia,
Togliati încearcã sã implice ºi comuniºtii ºi bineînþeles URSS-ul în jocurile poli-
tice. În martie 1944, înainte ca Roma sã fie eliberatã de aliaþi, Togliati propune
ca problema instituþionalã sã fie pusã în discuþie doar dupã terminarea rãzboiului,
ºi ca în guvernul ce se prefigura, al mareºalului Pietro Badoglio, sã fie incluse
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toate partidele CEN. Dupã eliberarea Romei, partidele care formau CEN îºi ex-
primã dorinþa sã numeascã ele un guvern ºi astfel ia naºtere primul guvern al lui
Ivanoe Bonomi, din care din nou fãceau parte comuniºtii ºi socialiºtii. Dupã eli-
berarea oraºului Milano, în 1945, PCD cere un nou guvern, din care sã facã parte
ºi Partidul Acþiunii ºi alte partide populare din nord. Astfel, se formeazã guvernul
Ferruccio Parri, care i-a menþinut pe socialiºti ºi comuniºti la putere4.
Alegerile de pe 2 iunie 1946, susþinute împreunã cu referendumul care a decis

ca Italia sã devinã republicã, au fost câºtigate de PCD a lui de Gasperi, cu 35%
din voturi Partidul Comunist5 a adunat 18% din sufragii, iar Partidul Socialist Italian
de Unitate Proletarã6 aproape 21%. Împreunã, au obþinut 219 locuri în viitoarea
adunare legislativã7.
Partidul Comunist Italian era condus în perioada aceea de Palmiro Togliati.Având

un spirit carismatic ºi fiind un politician scrupulos, Togliati, îmbrãcându-se
elegant ºi având un zâmbet occidental, reuºeºte sã fie una dintre vocile impor-
tante atât anti-fasciste, dar ºi în ceea ce priveºte viitorul Italiei. Face parte din
mai multe guverne succesive ºi ºtie sã câºtige tot mai mulþi adepþi pentru comu-
niºti. Miracolul italian era încã departe, oraºele se reconstruiau greu dupã bom-
bardamente, oamenii erau apãsaþi de inflaþie ºi de ºomaj. Spuneau cã nu conteazã
cine guverneazã, creºtini-democraþi, socialiºti sau comuniºti, important este ca
cineva sã le ofere un loc de muncã. ªi Togliati a ºtiut sã aplece urechea la cerinþele
lor ºi sã le ofere consolare ºi speranþe, cu promisiunea luptei de clase, care odatã
câºtigatã de clasa muncitoare va duce Italia pe culmile gloriei. Se spune cã se
apropia de popor pentru cã îi plãcea foarte mult fotbalul. Pe 5 mai 1947, revista
Time îi dedicã coperta lui Palmiro Togliati. Publicaþia noteazã cã PCI a câºtigat
alegerile din Sicilia ºi cã acest lucru i se datoreazã „extraordinarului geniu politic
a lui Palmiro Togliati, cel mai de succes comunist din afara Rusiei ºi poate cel
mai mare comunist dupã Lenin“8. Articolul este, pe lângã o descriere amplã a lui
Togliati ºi o analizã a modului în care acesta, împreunã cu PCI, a reuºit sã câºtige
tot mai mulþi adepþi în „Cizmã“, punând acest lucru pe seama eºecului Occiden-
tului de a asigura oamenii de o guvernare democraticã ºi un nivel de trai ridicat.
Chiar dacã Statele Unite deja ofereau ajutor Italiei, acesta nu se reflecta în econo-
mie. În plus, italienii erau nemulþumiþi de de faptul cã americanii se opuneau tra-
tativelor de pace, pe care italienii le duceau cu Iugoslavia, privind þãrmurile Mãrii
Adriatice. Dacã în 1944, americanii erau priviþi ca salvatori, dupã trei ani, ita-
lienii nu mai simþeau acelaºi lucru. De cealaltã parte, comuniºtii lui Togliati au
ºtiut sã profite de acest lucru. Aceºtia afirmau în repetate rânduri cã nu doresc sã
fie o marionetã a URSS-ului, ci doar sã aducã dreptate în Italia. Mai mult, Togliati,
deºi era un ateu convins, nu s-a dezis niciodatã de bisericã ºi de credinþa creºtinã,
elemente importante pentru cultura italianã. Mai mult, spunea cã naþionalizarea
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se face doar pentru ca tot pãmântul agricol al Italiei sã fie lucrat ºi PCI-ul acorda
ajutoare materiale þãranilor ºi copiilor sãraci. Pe lângã asta, soþia lui Togliati se
implica activ în acþiuni de asistenþã socialã.

Situaþia politicã în Italia anului 1948

Pe 1 ianuarie 1948, în Italia intra în vigoare noua Constituþie cu fundament
democratic. Statele Unite încercau sã mobilizeze elitele, în vreme ce comuniºtii,
prin Palmiro Togliatti ºi a sa figurã carismaticã încercau sã mobilizeze masele.
Alegerile erau programate pentru luna aprilie, iar de la începutul anului, pânã la
data alegerilor s-au înregistrat numeroase proteste ale muncitorilor, orchestrate de
PCI. Aºa s-a ajuns, ca în 1948, sã se creadã cã cei care vor câºtiga alegerile vor
fi comuniºtii. SUA erau speriate de acest fapt ºi nu puteau permite sã îºi piardã
influenþa în Italia. Credeau ei, cã dacã se întâmpla acest lucru, ca un efect de do-
mino vor pierde influenþa asupra Mediteranei ºi Europei Centrale. Propaganda
comunistã a URSS-ului funcþiona extrem de bine ºi era foarte aproape sã câºtige
o piesã extrem de importantã pe tabla de ºah a Europei. A fost un adevãrat rãzboi
dus în culise de cãtre serviciile secrete, sovietice, americane ºi italiene, care se
refãceau dupã rãzboi. De Gasperi, împreunã cu aliaþii sãi americani, aveau multe
motive sã creadã cã URSS-ul foloseºte Cominformul pentru a-i ajuta pe comu-
niºtii italieni sã preia puterea în Italia. Intervine însã o rupturã între Stalin ºi Togliatti.
Ultimul spunea în repetate rânduri cã PCI nu doreºte sã fie doar o marionetã a
Moscovei, ci doreºte doar binele Italiei. Togliatti milita pentru modernizarea Italiei,
o viziune comunistã diferitã de cea a Moscovei din acea perioadã. Stalin îl acuza
pe italian cã ºi-a trãdat camarazii din Est, când a permis PCI sã adopte sloganul
„nici Londra, nici Washington, nici Moscova“9.
Serviciile secrete, atât italinieºti, cât ºi cele americane au avertizat încã din

1947 de capacitatea PCI de a organiza insurecþii, în special în nordul Italiei. Pe
9 ianuarie 1948, ataºatul militar al Poloniei la Roma a informatAmbasada Sovieticã,
în urma unor informaþii obþinute de la serviciile secrete italiene, cã PCI se bazeazã
pe aproximativ 150 000 – 200 000 de oameni înarmaþi, pregãtiþi pentru o eventualã
insurecþie10.
Americanii au acordat ajutor financiar Italiei ºi sprijin politic. Pe 1 ianuarie

1948, au plecat din Statele Unite, în secret, nave de rãzboi cu echipament militar.
În ziua urmãtoare, secretarul de stat american George Marshall trimite o scrisoare
ambasadei americane din Roma, prin care îi cere guvernului italian „maximã dis-
creþie în folosirea fondurilor americane pentru propagandã occidentalã în
Italia“11. Pânã în martie 1948, Statele Unite au ajutat Italia cu aproape 300 de
milioane de dolari12.

60 NELU CRISTIAN MOLDOVAN 4

————————
9 Ventrecsa, 2004, op. cit., p. 151.
10 Fondazione Cipriani, Archivio Storico, Kronologia: http://www.fondazionecipriani.it/Kronologia/

Archivio.php?DAANNO=1948&AANNO=1949, (n.d.) Accesat 19.05. 2016.
11 Ibidem.
12 C., Zepponi, LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 1948, iunie 2009, Accesat 19.05. 2016, InStoria:

http://www.instoria.it/home/campagna_elettorale_1948.htm.



De cealaltã parte, PCI a instrumentat un val de reacþii violente începând cu
sfârºitul anului 1947 ºi începutul lui 1948. Din noiembrie 1947 pânã în aprilie
1948, au loc aproape sãptãmânal, demonstraþii ºi greve populare în diferite oraºe
din Italia, care se soldeazã cu morþi sau rãniþi. Nu era foarte dificil având în ve-
dere rata mare a ºomajului ºi inflaþia ridicatã. Între 4 ºi 10 ianuarie, are loc în
Milano, al VI-lea Congres al Partidului Comunist Italian, unde s-a decis ca la
alegerile din acel an, PCI ºi PSI sã candideze împreunã, dupã ce la alegerile din
1946 au obþinut, cumulat, un scor mai mare decât PCD. Togliatti a afirmat:
„urmãm o linie democraticã ºi nu ne vom lãsa surprinºi de nicio provocare, de
niciun plan reacþionar. Avem experienþa rãzboiului partizan purtat în trecut“13.
Evenimentul a fost unul reflectat extrem de amplu în presa vremii. L`Unita,
ziarul Partidului a acoperit amplu evenimentul. A deschis prima paginã din 4
ianuarie cu titlul „Democraþii din toatã lumea privesc lupta comuniºtilor italieni.
Astãzi se deschide la Milano al VI-lea Congres al PCI pentru pace ºi indepen-
denþa þãrii noastre“14. De cealaltã parte, ziarele care se aflau de partea guvernului
ºi care fãceau propagandã occidentalã, nu scriu aproape deloc despre eveniment.

Implicarea Vaticanului în campania electoralã

Încã de la începutul luptei anti-fasciste în Italia, s-a observat o abordare pro-occi-
dentalã în ceea ce priveºte Biserica Catolicã. Principalul sãu obiectiv a fost însã
sã nu îºi piardã din puterea ce o caracteriza de secole. De Gasperi, a afirmat de
la început, cã reconstrucþia Italiei nu se poate face, decât printr-o amplã recu-
noaºtere a trecutului ºi a valorilor sale de baze, care sunt creºtine. De aceea ºi-a
numit partidul „Democrazia Cristiana“ (Democraþia Creºtinã).
Dacã la început, Vaticanul a tolerat comunismul în lupta sa anti-fascistã, dupã

ce a fost clar cã fasciºtii vor fi înfrânþi, a început sã adopte tot mai des poziþii în
favoarea occidentului. A devenit clar acest lucru, pe 22 decembrie 1946, când în
predica ce a precedat slujba oficiatã, cu câteva zile înainte de Crãciun, Papa Pius
al XII-lea, a lansat un atac dur adresat comuniºtilor: „profanii negaþioniºti ai lui
Dumnezeu, profanatori ai lucrurilor divine, adoratori ai sensului. De pe solul
roman, Apostolul Petru, þinând cont de ameninþãrile unei puteri imperiale per-
vertite, a lansat un mândru strigãt de alarmã: rezistaþi puternic în credinþã. De pe
acelaºi sol, noi repetãm astãzi cu dublã energie strigãtul cãtre voi, a cãror oraº
natal este astãzi teatrul unor forþe inceste, care vizeazã inflamarea luptei între
douã desfãºurãri opuse: cu Hristos sau împotriva lui Hristos; sau pentru Bisericã
sau împotriva Bisericii“15. Papa s-a speriat în pricipal de ce lucruri au fost capa-
bili sã întreprindã comuniºtii în ceea ce priveºte biserica în þãrile ocupate din
Europa de Est. Aºa s-a ajuns cã la alegerile din 1948, nu mai puþin de 22 000 de
parohii din Italia s-au implicat în campanie, militând vãdit împotriva comuniºtilor,
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din ordinul direct al Papei. Totul a culminat cu celebra cuvântare Urbi et orbi, de
pe 28 martie 1948, ziua Paºtelui din acel an. Papa Pius al XII-lea s-a lansat într-un
atac dur împotriva comuniºtilor: „au sunat marile ore ale conºtiinþei creºtine.
Aceastã conºtiinþã trezeºte o plinã ºi virilã conºtientizare a misiunii sale de
ajutor ºi de salvare pentru o umanitate nesigurã de structura sa spiritualã (...) voi
iubiþi fii ºi fiice, trebuie sã înþelegeþi ce înseamnã aceastã rãscruce de drumuri
(n.a., de a alege între comunism ºi democraþie) ºi conþine în sine, pentru Roma,
pentru Italia, pentru toatã lumea. În conºtiinþa voastrã, trebuie sã treziþi aceastã
conºtientizare deplinã, a responsabilitãþii voastre, nu existã loc pentru o credinþã
oarbã în cei care din pricipiu abandoneazã în afirmaþii respectul pentru religie,
ºi apoi se vor dezvãlui negaþioniºti a tot ceea ce este sacru pentru voi“16.
Comuniºtii, la rândul lor au atacat ºi au încercat sã discrediteze Vaticanul.

L`Unita, ziarul de propagandã a PCI, avea sã publice la rândul sãu numeroase arti-
cole în care sã incrimineze Vaticanul. În aceeaºi perioadã a scris despre „Politica
Vaticanului în favoarea rãzboiului“17 ºi despre „poziþia falsã a bisericii faþã de
capitalism“18.

Alegerile preliminare din Pescara

Pe 15 februarie 1948, au avut loc alegerile regionale din Pescara. Acestea au
venit într-un context favorabil pentru stânga italianã, deoarece au fost organizate
din cauzã cã fosta conducere republicanã a fost acuzatã de iregularitãþi. Astfel,
Frontul Popular a reuºit sã câºtige majoritatea absolutã în administraþia localã19.
Dupã alegerile din Pescare, ziarele din Italia au dezbãtut subiectul campaniei

electorale pe larg. IlMessaggero a titrat pe prima paginã cã „Americanii vor
suspenda orice ajutor dacã comuniºtii vor câºtiga în Italia“20. LaStampa, a deschis
ediþia cu o relatare despre „Conferinþa celor 16“ de la Paris. De asemenea, LaStampa
relateazã cã Italia ºi alegerile ce trebuiau sã abiã loc peste doar o lunã, va fi unul
dintre subiectele importante ale conferinþei, mai ales printre discuþiile din culise.
Guvernul american a devenit de asemenea îngrijorat dupã alegerile din

Pescara. Pe 22 martie, revista Time publica un articol intitulat „Ziua Încrederii“:
„pe 18 aprilie, Italia va susþine alegeri generale pe careWashington-ul le-a numit
în mod oficial mai importante pentru SUA decât propriile alegeri din noiem-
brie“21. Comuniºtii însã îºi duceau bine propaganda ºi au reuºit sã atragã de partea
lor mulþi adepþi, nemulþumiþi de nivelul de trai, de sãrãcie ºi de lipsa locurilor de
muncã. Chiar dacã era în vigoare conventio ad excludendum, asta nu însemna cã
alegerile nu puteau fi câºtigate de Frontul Popular. ªi, odatã câºtigate, acest lucru
ar fi împins þara într-un rãzboi civil.
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Implicarea SUA ºi URSS în campania electoralã

În ianuarie 1947, De Gasperi a efectuat un turneu de 2 sãptãmâni în Statele
Unite unde a cerut guvernanþilor americani ajutor financiar pentru a putea începe
reconstrucþia de dupã rãzboi. Americanii nu concepeau sã piardã din sfera de
influenþã Italia, un element atât de important pentru politica lor în zona Mãrii
Mediterane. Un prim pas fãcut de cãtre aceºtia, a fost prin Doctrina Truman, ºi
apoi Planul Marshall, întrucât ºtiau cã oamenii pot fi convinºi cel mai uºor cu bani
ºi cã Italia are mare nevoie de ei.
Dupã lovitura de stat din Cehoslovacia, la Radio Europa Liberã s-a lansat un

avertisment cãtre italieni ºi ceea ce s-ar putea întâmpla, dacã comuniºtii ar veni
la putere în þara lor. La fel ca sovieticii, americanii au lucrat extrem de mult la
propagandã ºi au investit mulþi bani, dar ºi resurse umane în special, în cadrul
serviciilor secrete. Ambasada americanã la Roma a organizat în acea perioadã
multe ceremonii simbolice, prin care se inaugurau drumuri, case, spitale, toate con-
struite cu ajutor american, dar ºi pentru a celebra momentele când navele ameri-
cane soseau în Italia cu alimente ºi medicamente. În acea perioadã, ia naºtere
celebrul manifest „ajutorul american ne ajutã sã ne ajutãm“22. Alte manifeste
spuneau cã „din pâinea ce o mâncãm, 40% este fãinã italieneascã, iar 60% ameri-
canã“. De asemenea, oficiali americani în Italia, distribuiau pliante în care se
lãuda cu mult entuziasm ajutorul american. De peste Ocean au pornit numeroase
iniþiative care sã ajute la propaganda pro-occidentalã din Italia. William Colby,
fost director al CIA, avea sã scrie ulterior în biografia sa, cã „aceastã fricã (n.a
alegerile sã fie câºtigate de comuniºti) a dus la formarea Biroului de Coordonare
a Politicilor, care a oferit posibilitatea CIA-ului de a preîntâmpina propagandã
politicã ascunsã ºi operaþiuni paramilitare în primul rând23. Pe lângã asta, ameri-
canii au dus o campanie incredibilã pentru a stopa avansarea în sondaje a Frontului
Popular. Aceasta conþinea: scrisori trimise de cãtre italieni stabiliþi în Italia cãtre
rudele lor rãmase în þarã; scrisori în ziare, cãrþi, manifeste, postere, ilustrate, toate
conþinând în mare mesajul cã o victorie comunistã ar distruge Italia; transmisiuni
pe unde scurte care îndemnau oamenii sã voteze pentru partidele de dreapa;
transmisiuni radio americane în Italia care îi îndemnau pe oameni sã se roage
pentru sãnãtatea Papei, dorind sã arate astfel compasiunea poporului american
pentru cel italian; postul de radio „Vocea Americii“ a început sã se audã tot mai
mult în Italia, cu materiale care vorbeau despre ajutorul ºi prietenia americanã;
Departamentul de Justiþie a SUA a lansat o notificare prin care se spunea cã ita-
lienii care devin membrii PCI nu vor mai putea emigra în Italia; un „tren al prie-
teniei“ a circulat prin Statele Unite adundând cadouri care apoi au fost oferite
italienilor; mai mult de douã sute de lideri ai sindicatelor de muncã au organizat
o conferinþã în care au criticat comuniºtii din Italia, manifestul rãspândindu-se
în 23 de ziare italieneºti24. Revista Time a dedicat multe materiale luptei pentru
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putere din Italia, arãtându-se îngrijoratã de cum ar putea arãta rezultatele alegerilor.
Atât de importante au fost pentru americani aceste alegeri, întrucât, pe 19 aprilie,
la o zi dupã alegeri, Time i-a dedicat coperta lui Alcide De Gasperi, cu titlul
„Cum sã reziºti? Poate prim-ministrul italian sã taie tentaculele roºii?“, numindu-l
simbolic „Campionul“25.
Implicarea URSS în campania electoralã nu a fost una cu adevãrat vizibilã ºi

mai ales, nu a fost ca în celelalte þãri ale Europei Centrale ºi de Est, unde comu-
niºtii au dus o campanie de forþã ºi au impus prin violenþã partidele comuniste
la putere. Stalin, ºtia cã americanii nu vor lãsa niciodatã Italia în sfera lor de influ-
enþã. Mai mult, exista ºi aºa numita conventio ad excludendum. Într-o sesiune a
Politburo din 14 martie 1948, Stalin se declara încrezãtor de rezultatul alegerilor:
„În Italia ºi în Franþa, politica noastrã este atât de puternicã încât nu trebuie sã
ne temem de alegeri sau de o schimbare de guvernare. Dacã va fi necesar, majo-
ritatea populaþiilor acestor þãri va fi cu noi, în ciuda tuturor nãscocirilor cã se vor
vinde burgheziei capitaliste americane“26.
În ceea ce priveºte avantajele pe care le-ar fi putut aduce sovieticii Partidului

Comunist Italian, acestea ar fi mai degrabã dezavantaje. Italienii au vãzut cum
s-au impus cu forþa guvernele comuniste în Europa de Est ºi în special ce s-a întâm-
plat în Cehoslovacia în februarie. PCD au scos în evidenþã cã acest lucru se va
întâmpla ºi în Italia, dacã PCI va izbuti sã ajungã la putere. Statele Unite, Marea
Britanie ºi Franþa, au fãcut în aºa fel, încât i-au ºantajat pe sovietici sã îºi exercite
dreptul de veto, pentru a treia oarã pânã în 1948, asupra admisiei Italiei la ONU.
În final, totul s-a redus la bani. PCI a încercat altã tacticã de discreditare, ºi anume,
au anunþat cã ajutoarele financiare americane vor fi furnizate indiferent de rezul-
tatul alegerilor. Frontul Popular le va folosi însã favorabil pentru clasa muncitoare
ºi cu condiþia cã nimeni nu se va implica în politica internã ºi externã a þãrii27.
George Marshall a pus capãt acestor speculaþii, când într-un discurs susþinut în
California a declarat cã „dat fiind faptul cã participarea la European Recovery
Program este voluntarã, cetãþenii din orice þarã au dreptul de a-ºi schimba opinia
ºi de a se retrage“28. În ultima sãptãmânã a alegerilor, Departamentul de Stat al
SUA, a anunþat cã Italia va primi 31 de milioane de dolari în aur, pentru aurul
furat de naziºti în rãzboi. Apoi, SUA au oferit Italiei o primã tranºã de 4,3 mili-
oane de dolari, ce reprezentau salariile celor 60 00 de italieni care au fost prizo-
nieri de rãzboi ºi au muncit pentru Aliaþi ºi de asemenea au oferit un transport
de grâne în valoare de 8 milioane de dolari29. Comuniºtii, de cealaltã parte,
aveau un om de nãdejde care putea destabiliza oricând economia Italiei. Este
vorba despre Giuseppe di Vittorio, un lider de sindicat, care deþinea controlul
asupra mai multor sindicate ale muncii. Pentru a demonstra forþa comuniºtilor,
în ultima sãptãmânã înaintea alegerilor, a declanºat o grevã generalã de o orã în
toatã þara. O asemenea grevã pe termen lung ar fi putut paraliza economia þãrii30.
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Campania electoralã a fost una dusã pe toate fronturile posibile ºi s-a soldat
cu multe evenimente violente. Era ca o miºcare de ºah, fiecare parte rãspunzându-i
celeilalte. SUA, doreau sã îl trimitã pe celebrul Frank Sinatra sã realizeze un
turneu electoral în Italia. Pe 24 martie, cu o lunã înainte de alegeri, premierul
DeGasperi îi comunicã lui George Marshall cã ar fi mai bine sã renunþe la acest
turneu, pentru cã ar fi acuzaþi cu siguranþã de comuniºti de cheltuielile inutile pe
care le face Italia în perioada de crizã. În acceaºi zi la Milano, patru studenþi sim-
patizanþi ai dreptei italieneºti sunt agresaþi de militanþi ai PCI.
În sãptãmâna premergãtoare alegerilor, lucrurile pãreau destul de liniºtite la

suprafaþã. LaStampa, nota pe 12 aprilie 1948, cã „Roma este optimistã ºi liniºtitã“31,
descriind „ultimele încãierãri între guvern ºi Front“, provocate de greva generalã
din þarã ºi susþinea cã aceste alegeri vor reprezenta „un examen de conºtiinþã“,
întrucât oamenii au de ales nu între programe electorale, ci între douã tipuri de
situaþii în care va fi pusã þara în funcþie de rezultat, una financiarã ºi una inter-
naþionalã. De asemenea, comuniºtii au încercat sã atingã ºi sentimentul naþio-
nalist al votanþilor, spunând cã o posibilã victorie ar însemna rãzbunare pentru
muncitorii uciºi în confruntãrile electorale din Puglia ºi Sicilia ºi numindu-l pe
DeGasperi, „Von Gasperi“, fãcând aluzie la faptul cã s-a nãscut în Trentino, o
regiune care la acel moment aparþinea Imperiului Austro-Ungar. LaStampa, pre-
zintã concluziile campaniei electorale, titrând pe prima paginã „A coborât liniºtea
în oraº dupã o ultimã zi pasionantã“, trecând în revistã discursurile lui Scelba,
Togliatti, dar ºi comentariul fiicei lui Garibaldi, Clelia, care a spus cã „Tatãl meu
nu ar fi ales niciodatã Frontul“32.

Rezultatul alegerilor ºi urmãrile sale

Rezultatul alegerilor a arãtat o victorie clarã a PCD, care a obþinut 48,51%
din totalul voturilor exprimate, adicã 12.740.042 voturi, obþinând 305 locuri în
adunarea legislativã. Frontul Democrat Popular a obþinut aproape 30% din voturi,
adicã 8.136.637 ºi 183 de scaune. În total, s-au prezentat la urne 26.855.741 de
italieni, reprezentând 92% din cei puþin peste 29 de milioane de italieni cu drept
de vot. Lucrurile nu erau tocmai liniºtite în Italia dupã aflarea rezultatelor scru-
tinului electoral, pentru cã fiecare parte aºtepta miºcãrile celeilalte. Pe 8 mai, era
programat ca noul Parlament sã se întruneascã pentru a alege un nou preºedinte.
Acesta la rândul sãu trebuia sã numeascã un premier, care sã obþinã votul de încre-
dere al Parlamentului. Astfel, pe 8 mai sunt aleºi preºedinte al Senatului ºi res-
pectiv al Camerei Deputaþilor din Parlamentul Italian, Ivanoe Bonomi ºi Giovanni
Gronchi, primul reprezentat al PSI, al doilea al PCD. Trei zile mai târziu, Luigi
Einaudi este ales preºedinte al Republicii Italiene. Pentru ca pe 12 mai 1948,
acesta sã respingã demisia lui DeGasperi din funcþia de premier al Italiei, care
va forma un nou guvern pe 23 mai 1948. O zi mai târziu, ambasadorul american
la Roma, James Dunn, trimite o telegramã Departamentului de Stat, în care se
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aratã cã „precedentul guvern DeGasperi a fost unul care sã menþinã ordinea ºi
echilibrul pentru alegeri, în vreme ce acesta este unul pentru renaºtere economicã,
un guvern pentru Economic Recovery Project“33. Întradevãr, dupã alegerile din
aprilie 1948, Italia ºi-a urmat parcursul european ºi s-a bucurat din plin de bene-
ficiile Planului Marshall. Comuniºtii continuau sã reprezinte o voce importantã
în Italia, însã guvernarea DeGasperi, cu ajutorul banilor americani ºi a serviciilor
secrete, atât italieneºti cât ºi americane au reuºit sã îi þinã sub control.
Pe 17 iulie 1948 are loc un atentat armat, victima fiind Palmiro Togliatti.

Partizanii lui Togliatti se revoltã ºi aruncã Italia în pragul rãzboiului civil.
Surprinzãtor, însã, violenþele rãmân limitate, iar opinia publicã nu reacþioneazã.
Italia pãrea cã urmãreºte mai degrabã cursa din Turul ciclist al Franþei, unde
lupta se dãdea între doi italieni Gino Bartali ºi Fausto Coppi. Lucrurile au revenit
însã pe fãgaºul normal. Italia a devenit una dintre þãrile fãuritoare ale Uniunii
Europene aºa cum o ºtim astãzi, Alcide DeGasperi, Altiero Spinelli ºi mai târziu
Romano Prodi sau FedericaMogherini lãsând urme importante în istoria comunitarã
europeanã, în vreme ce comuniºtii au contat tot mai puþin în lupta politicã odatã
cu trecerea timpului.

Studiu de caz: Italia 1948 vs. Republica Moldova astãzi

Pãstrând proporþiile, situaþia din Italia din 1948 se aseamãnã foarte mult cu
cea din Republica Moldova de astãzi. Pentru a vedea în ce mãsurã se aseamãnã,
trebuie la început sã vedem diferenþele. În primul rând, Republica Moldova are
o suprafaþã mai micã ºi un numãr de locuitori mai redus decât Italia. Italia nu s-a
aflat niciodatã sub ocupaþie sovieticã, Republica Moldova a fost înglobatã în URSS
timp de patru decenii. Acest lucru a lãsat urme semnificative în istoria þãrii. În
1991, când lumea se aºtepta ca Republica Moldova sã se uneascã cu România, odatã
cu dezintegrarea Uniunii Sovietice, þara ºi-a declarat propria independenþã. În
Italia, nu existau provincii autoproclamate independente, cum existã Transnistria în
Republica Moldova. Italia avea o puternicã istorie autonomã în spate, în vreme
ce Republica Moldova nu are o istorie proprie. Istoria sa se leagã fie de Imperiul
Þarist, România sau URSS.
În ambele situaþii au existat trupe strãine, în Italia în 1948 staþionau trupe

americane, astãzi în Transnistria existã o bazã militarã ruseascã. Conflictele din
ambele situaþii între Occident ºi Rusia(fostã URSS) sunt de naturã geopoliticã.
Politicii Containment-ului american din perioada Rãzboiului Rece îi corespunde
astãzi Politica de Vecinãtate a UE ºi strategia de extindere a NATO, exponentele
Occidentului în faþa Rusiei. La fel ca atunci, Rusia ºi Occidentul au înaintat pas
cu pas. Extinderea NATO ºi UE s-a produs treptat (într-un timp mai îndelungat
faþã de 1948), ajungând sã cuprindã þãri precum Polonia, Ungaria sau România.
La fel ca 1948, când înainte de alegerile din Italia a avut loc lovitura de stat
comunistã din Cehoslovacia, astãzi rebelii pro-ruºi au ocupat peninsula Crimeea
din Ucraina ºi au propus federalizarea Ucrainei, þarã aflatã la graniþa Republicii
Moldova.
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Aºadar, Republica Moldova este prinsã astãzi într-un joc geopolitic în Est ºi
Vest, între Occident ºi Rusia. La fel ca în Italia, lupta se duce foarte mult în
subsidiar, prin servicii secrete, propagandã ºi mulþi bani, pompaþi fie de
România, fie de Federaþia Rusã, fie de Uniunea Europeanã. Propaganda pro-rusã
este evidentã în rândul partidelor de stânga din Republica Moldova. La fel ca
PCI-ul lui Togliatii, comuniºtii din Moldova de astãzi încearcã sã pãstreze o
oarecare distanþã faþã de Federaþia Rusã, spunând cã îºi doresc ca Moldova sã
rãmânã independentã cu o organizare proprie, distinctã ºi de România, dar ºi de
Rusia. Apoi se încearcã crearea unei identitãþi moldoveneºti, diferitã de cea
româneascã, distinctã, dar totuºi mai apropiatã de cea rusã. Se vorbeºte foarte
mult rusa în instituþiile statului, se încearcã scrierea cu alfabetul chirilic ºi chiar
se spune cã limba moldoveneascã este unicã ºi nu un dialect al limbii române34.
Drumul pro-occidental al Republicii Moldova a început sã prindã cu adevãrat

contur odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã ºi beneficiile ei. Vãzutã
de mulþi moldoveni, „patria mamã“ sau „sora mai mare“, România a reprezentat
pentru ei un model de a scãpa de sãrãcie ºi de corupþia35 apãsãtoare a þãrii.
Aceºtia au primit un imbold ºi din partea României, care a fãcut din parcursul
european al Republicii Moldova o prioritate, lucru statuat ºi de Strategia de
Securitate a României. Mai mult, moldovenii au fost impulsionaþi ºi de apelurile
unioniste atât din partea României, cât ºi din partea unor lideri de peste Prut.
Uniunea Europeanã a pãrut ºi ea foarte interesatã de parcursul european al Moldovei,
investind foarte mulþi bani în programe de ajutor ºi semnând în 2014 un Acord
de Asociere cu aceastã þarã. Speriate parcã de agresiunea Rusiei ºi de corupþia
endemicã din þarã, România ºi UE au fãcut fiecare paºi înapoi în a susþine drumul
spre o aderare completã în Uniunea Europeanã. Mai mult, spre deosebire de
Alcide DeGasperi, care mereu a ºtiut sã þinã în frâu un echilibru pro-occidental
la guvernare ºi sã evite astfel participarea comunistã în guvern, partidele pro-occi-
dentale moldoveneºti, nu au realizat acest lucru ºi au permis infiltrarea la guver-
nare a partidelor pro-ruse. La fel ca în Italia cu aproape 70 de ani în urmã, dezno-
dãmântul final s-ar putea afla în urma unor alegeri. De curând, Curtea Consitu-
þionalã Moldoveneascã a decis cã alegerea preºedintelui se va face prin vot direct
exprimat de cãtre cetãþeni, la fel ca înainte de 2000. De atunci, vreme de 16 ani,
preºedintele Moldovei a fost ales de cãtre Parlament. Alegerea unui preºedinte
pro-rus, ar putea împinge þara cãtre o federalizare ºi în pragul unui rãzboi civil.
Alegerile din Italia, din 1948 au condus þara spre un drum occidental, spre integrarea
în Comunitatea Euroatlanticã. Alegerile din Republica Moldova ar putea generea
trei scenarii diferite:
1. Un preºedinte pro-rus ar duce la „transnistrizarea Moldovei“36, adicã la o

federalizare, care ar semãna cu ceea ce se întâmplã astãzi în Ucraina. Practic, ora
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exactã la Chiºinãu, s-ar da de fapt de la Tiraspol, unde la rândul ei, ar dicta
Moscova.
2. Un preºedinte pro-occidental, suficient de carismatic, ar coagula în jurul

sãu partidele pro-europene, ar continua reformele care ar putea aduce aderarea
þãrii în UE ºi cu sprijinul potrivit din partea NATO, a Bruxelles-ului, dar mai ales
al Bucureºtiului, în 2018, la centenarul României Mari, Republica Moldova ar
putea face parte din Uniunea Europeanã, ca parte integrantã a României.
3. Indiferent de rezultatul alegerilor, Republica Moldova ar putea fi „finlandi-

zatã“, adicã sã rãmânã o zonã tampon între NATO ºi Rusia. Aflându-se deja în
Crimeea, Federaþia Rusã are deja acces la Marea Neagrã, are trupe staþionate
mult mai aproape de graniþa NATO ºi UE(România) ºi îºi poate proteja vecinãtatea
apropiatã. Dacã ar ajunge pânã la Chiºinãu, asta ar însemna o graniþã comunã cu
NATO ºi UE, fapt ce ar putea escalada mult mai repede într-un conflict. Aºadar,
Moldova ar rãmâne un stat-tampon între Federaþia Rusã ºi NATO.

Concluzii

Lupta geopoliticã a apãrut cu mult timp înainte de aparþia sistemul internaþional
aºa cum îl ºtim astãzi. Sun Tzu oferã exemple concludente cu mii de ani înaintea
erei noastre. Odatã cu trecerea timpului, mijloacele de luptã geopolitice s-au mo-
dificat ºi au devenit din ce în ce mai sofisticate. Astãzi vorbim despre rãzboi
hibrid ºi ameninþãri asimetrice. Italia 1948 demonstreazã cã ameninþãrile asime-
trice au apãrut încã de acum 70 de ani. Propaganda, corupþia, influenþa, religia,
apartenenþa la un grup de influenþã sau altul au fost elemente determinante în lupta
pentru supremaþie.
Populaþia Italiei a fost persuadatã de miºcãri de amploare ºi de campanii îndrãz-

neþe, duse în culise, de politici ºi servicii secrete deopotrivã. Fiecare bloc a încercat
sã îºi câºtige influenþa în diferite moduri, multe dintre ele le-am numi astãzi
„neortodxe“ ºi am cãuta diferite abateri legale pentru a le descrie.Atunci însã pãreau
lucruri normale. ªi toate legile încãlcate au fost mascate cu sufragii câºtigate.
Istoria este stabilitã de câºtigãtori. Occidentalii aveau emoþii, însã nu prea mari,

în legãturã cu rezultatul alegerilor. Cu toate acestea, o „Lebãdã Neagrã“ putea
împinge Italia în rãzboi civil, acest lucru ducând mai departe la o alterare a siste-
mului internaþional.
Dupã 70 de ani, Moldova se aflã în aproape aceeaºi situaþie. Istoria rimeazã,

dupã cum spunea Mark Twain. Aceleaºi elemente de persuasiune ºi propagandã
sunt actuale ºi la Chiºinãu, cum erau ºi la Roma în secolul trecut. Determinate tot
de o luptã pentru o linie geopoliticã, mutatã de aceastã datã la puþin mai la est.
Ce tabãrã va învãþa din greºelile trecutului ºi va câºtiga o nouã bãtãlie geopoliticã?
Doar timpul poate decide.
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