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Úvod  

 

V poválečné historii nebyla Itálie zrovna v hlavním zájmu historiků. Orientace se 

spíše soustředila na Německo, Velkou Británii nebo jiné evropské státy, které byly jinak 

zajímavé a stály v popředí buď evropské integrace a západního bloku nebo na opačné 

straně Evropy rozdělené studenou válkou. Opravdu, Itálie příliš nevynikala výrazným 

razantním politikem typu De Gaulla, ani nebyla v izolaci od ostatního světa jako například 

země východní Evropy nebo Španělsko. I přesto měla svou roli na pódiu poválečné 

Evropy, v nově vznikající evropské integraci, jako iniciátor, prostředník, jako účastník 

celého procesu. 

Konec 2. světové války znamenal pro Itálii zlom. Fašismus byl v koncích, země se 

octla rozdělená dvojím obsazením země, začala nová éra v historii této země. Itálie 

vstoupila do války po boku nacistického Německa, v polovině však obrátila. Rozhodla se 

vyměnit strany a tak místo útočníka se na konci války nacházela na straně Spojenců. 

Přineslo jí to něco? Bylo to vítězství poražených? Odpověď na tuto otázku je tématem mé 

bakalářské práce. 

V dnešní době Itálie patří k nejvyspělejším státům světa. Její poloha ve 

Středozemním moři ji zase zajišťuje klíčovou geopolitickou  funkci. Itálie byla jedním ze 

zakládajících členů NATO, byla také u toho, když vznikalo největší uskupení v dnešní 

Evropě v podobě Evropské unie, jejíž počátky jsou v založení Evropského společenství 

uhlí a oceli (ESUO), podepisovala zakládající smlouvu Rady Evropy, nedokončeného 

Evropského obranného společenství (EOS), zkrátka byla přítomna u všech důležitých 

jednání a svědkem událostí, které ji zajistily místo, které dnes v Evropě má. 

Tato práce je rozdělena do třech kapitol, ve kterých jsem se snažila zmapovat vývoj 

Itálie od roku 1943, který znamenal pro Itálii obrat v 2. světové válce vyhlášením 
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kapitulace až po rok 1955, který byl rokem vstupu do Organizace spojených národů a tak 

byl definitivní a poslední součástí na cestě Itálie k vytvoření si mezinárodního postavení a 

znovuzískání kreditu v evropské politice a v diplomacii. 

První kapitolu jsem věnovala přehledu událostí od konce 2. světové války a vývoji 

v Itálii až do momentu podepsání mírové smlouvy v Paříži. Druhá kapitola je analýzou 

vnitropolitické situace, ve které krátce popisuji dvě nejdůležitější italské politické strany – 

Křesťanskou demokracii (DC) a Italskou komunistickou stranu (PCI), a která pokračuje 

klíčovými událostmi poválečného vývoje, kterými byly volby konané v roce 1948 a 

přistoupení Itálie k Marshallově plánu. Tehdy Itálie zvolila mezi Východem a Západem ve 

vznikající studené válce. Ve třetí, hlavní a poslední části mé práce jsem se snažila popsat a 

zachytit cestu Itálie k nabytí statutu plnohodnotného a rovnocenného partnera 

v mezinárodním kontextu, kterým se stala pro ostatní státy v západní Evropě. Události 

jsem seřadila chronologicky od vzniku Bruselského paktu, přes založení Rady Evropy 

k vytvoření ESUO. Zařadila jsem i nedokončený projekt EOS, protože byl počátkem snah, 

které později vyvrcholily vytvořením Evropského společenství pro atomovou energii a 

Evropským hospodářským společenstvím. Poslední podkapitola je věnována vzniku 

Západoevropské unii a vstupem Itálie do OSN. Tyto události již definitivně a spíše jen 

symbolicky potvrdily, že Itálie si dokázala získat své místo na mezinárodní scéně a ačkoliv 

na ní po skončení druhé světové války bylo nahlíženo jako na agresora, v té době již byla 

součástí západního světa a členem mnoha mezinárodních organizací, kam například 

Německo vstoupilo až o několik let později. 

K sepsání této práce jsem používala literaturu vesměs zahraniční ať už italsky nebo 

anglicky psanou. Žádnou monografii, která by se zabývala přesně tímto tématem jsem však 

nenašla, i když největší zdroj informací mi poskytla kniha F. Roye Willise: Italy chooses 

Europe a knihy od profesora A. Varsoriho, jehož kurzy jsem měla možnost navštěvovat 
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během svého pobytu v rámci programu Erasmus v Padově. Všechna literatura je uvedena 

v seznamu literatury na konci této práce. 
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1. Kapitola: Itálie ve 2. světové válce  

 

1.1. Konec války v Itálii, pád fašismu a nová vláda 

 

Rok 1943 se stal pro Itálii klíčovým. Znamenal totiž konec války – vyhlášení 

kapitulace Spojencům - jež do té doby Itálie vedla po boku nacistického Německa. Itálie 

vstoupila do války jako spojenec Německa 10. června 1940 v závěrečné fázi bojů ve 

Francii. Vzápětí však utrpěla několik těžkých porážek v Albánii, kterou okupovala od 

dubna 1939 a také v severní a ve východní Africe.1  

Během stejného roku se v Evropě definitivně zmocnili strategické iniciativy 

Spojenci. Vylodili se 10. července 1943 na Sicílii a otevřeli italskou frontu. Prvním 

výsledkem byl pád fašismu 25. července a zatčení Mussoliniho po vyslovení nedůvěry 

Velkou radou.2 26. července došlo k sestavení nové vlády již bez účasti fašistů, vedené 

maršálem Pietrem Badogliem, jež zahájila se Spojenci jednání o příměří. Boje skončily 

17. srpna obsazením Messiny na Sicílii.3  Itálie přijala jako první z mocností Osy 3. září 

1943 požadavek bezpodmínečné kapitulace, jejíž dodatkový dokument pozastavuje právní 

existenci Itálie na neurčito. Kapitulace byla ale oficiálně oznámena až 8. září 1943.4  

Den vyhlášení kapitulace znamená počátek dvojího obsazení země – Němci ze 

severu a Spojenci z jihu. Začíná období národně osvobozeneckého boje, jež mělo několik 

základních charakteristických rysů: 

                                                           
1  Italská vojska v severní Africe utrpěla na přelomu let 1940 a 1941 katastrofální porážku a válka ve 
východní Africe skončila na jaře 1941 dobytím všech italských kolonií včetně okupované Etiopie  britskými 
vojsky. 
2  Hlasování o důvěře probíhalo dne 24. července 1943. Příkaz k zatčení Mussoliniho vydal král Viktor 
Emanuel III. o den později. Téhož dne byla rozpuštěna Fašistická strana. 
3 Pečenka, M; Luňák, P: Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1999. str. 120-124. 
4  Válka na italské pevnině však pokračovala. Reakcí Německa na kapitulaci Itálie byla snaha o obsazení co 
největšího italského území, což se jim podařilo. Obsazením Říma 10. září 1943 se do rukou Němců dostaly 
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a) Mezinárodněpolitický: boj proti vnějšímu nepříteli – snaha o osvobození národního 

území 

b) Vnitropolitický: boj proti fašismu 

c) Příprava politicko-sociálních změn: snaha o nahrazení monarchie demokratickou 

republikou.5 

 

Spojenci podpořili Badogliovu vládu a 13. října 1943 vyhlásila Itálie válku 

Německu. Po celém území začaly vznikat odbojové skupiny. Začalo období, kterému se 

říká Resistenza, a které se stalo základem pro formování budoucího vývoje jednotného 

státu. Vznikají Výbory národního osvobození (CLN – Comitato di Liberazione Nazionale), 

na severu Výbor národního osvobození horní Itálie (CLNAI – CLN dell´Alta Italia), 

v nichž bylo zastoupeno pět hlavních antifašistických stran – Komunistická strana (PCI)6, 

socialistická strana (PSIUP), liberálové (PLI), Křesťanští demokraté (DC) a radikálně 

demokratická Akční strana (Partito d´Azione). Vojenské akce CLN prováděly partyzánské 

skupiny GAP (Gruppi d´azione patriottica). Stávky a sabotáže vojenské produkce naopak 

organizovaly SAP (Squadre di azione patriottica).7  

V roce 1945 prolomila spojenecká vojska frontu v Itálii a zároveň vypuklo na 

severu země povstání. Mussolini byl zastřelen. Závěrečná spojenecká ofenziva byla 

zahájena v dubnu 1945 a vedla k porážce německých vojsk na celém území Itálie. CLNAI, 

který řídil povstání tak mohl přistoupit k jednáni se Spojenci s autoritou – inicioval 

popravu Mussoliniho, kterého zajali partyzáni. Hnutí odporu nebylo jen vojenskou silou, 

                                                                                                                                                                                
2/3 území. Taktéž se jim podařilo osvobodit vězněného Mussoliniho, který v Saló vyhlásil Italskou sociální 
republiku, plně závislou na Němcích. 
5 Chadová, J: Utváření politického a ústavního systému Italské republiky v období po roce 1945 a jeho 
fungování . Praha: UK FSV IPS (nepublikováno), 1997. Str. 23. 
6 Bojovou složkou PCI v rámci odboje se staly Garibaldiho brigády (Brigate Garibaldi), odvolávajíc se na 
italské sjednocovací hnutí z roku 1861. PCI se snažila již tehdy prezentovat jako velká národní strana. 
7 Chadová, J: str. 22. 
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i když jeho přínos ke spojeneckému vítězství nebyl zanedbatelný, ale bylo především 

politickým fenoménem velkého významu.8 

Průběh zbytku 2. světové války na italském území byl bezpochyby 

nejdramatičtějším obdobím v novodobé italské historii od jejího sjednocení v roce 1861. 

Jih byl po osvobození Spojenci ušetřen velké části bojů. Konec války tam nebyl tak 

dramatický jako v severní a střední Itálii. Ale republika v Saló na severu země způsobila 

prakticky vznik občanské války. Střední Itálie byla zase oblastí bojů Německa se Spojenci 

a proběhly zde nejtěžší bitvy 2. světové války na italském území. 9 

Mezitím byla v dubnu 1944 sestavena nová vláda Pietra Badoglia, vníž byly 

zastoupeny všechny politické síly antifašistických stran. V PCI zatím převzal vedení 

Palmiro Togliatti, který se v březnu vrátil z ruského exilu a vyjádřil ochotu s Badogliovou 

vládou spolupracovat. V červnu 1944, kdy odstoupil Badoglio, se do čela vlády postavil 

Ivanoe Bonome, vůdce Demokratické strany práce a vláda se prohlásila za představitele 

Výboru národního osvobození (CLN).10 

V odboji - Resistenza, který probíhal jeho prostřednictvím, byl opět nalezen 

jednotící národní princip, který pomohl obnovit důvěru v jednotný národní stát. Toto 

období se stalo klíčovým také pro monarchii. Ta zklamala veřejnost svým přístupem 

k fašismu, což přispělo k posílení republikánských snah v zemi. Fakt, že monarchie 

nedokázala zabránit vzniku totalitního státu a posléze s ním dokonce koexistovala, se stal 

příčinou snah o vytvoření nové státní formy – republiky. 

                                                           
8 Procacci, G: Dějiny Itálie. Praha: NLN, 1997. str. 362. 
9 Chadová, J: str. 22. 
10 Procacci, G: str. 361. 
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1.2. Referendum o státní formě, vznik republiky a první poválečné volby 

 

Postavení Itálie v roce 1945 nebylo nijak jednoduché. Hospodářství země bylo 

zcela vyčerpáno a po dvou letech bojů na jejím území také utrpěla těžké ztráty. Nebylo 

snadné se vypořádat se složitou situací. V závěrečných letech války spravovaly zemi vlády 

složené z protifašistických politických stran, mezi nimiž měli velmi silné pozice komunisté 

a socialisté. Mezi politickými stranami převládala téměř jednomyslná jednota, pokud šlo o 

demokracii a vykořenění fašismu. V otázce státního uspořádání nebylo tak jasno, i když o 

nezbytnosti nové ústavy nebylo pochyb. Zda měla Itálie zůstat královstvím nebo se stát 

republikou bylo předloženo k rozhodnutí lidovému hlasování.11 

Referendum o přechodu monarchie k republice bylo klíčovým momentem italských 

poválečných dějin. Jednalo se o první svobodné volby, kterých se zúčastnil zatím nejširší 

okruh obyvatel. Konání referenda předcházela abdikace krále Viktora Emanuela III. z 9. 

května 1946, který se pod velkým tlakem vzdal moci ve prospěch svého syna Umberta. 

V době konání referenda (2. červen 1946) byla nejsilnější stranou v Itálii již Křesťanská 

demokracie (DC – Democrazia Cristiana) pod vedením Alcide De Gasperiho. Pod jeho 

předsednictvím byla ustavena vláda 10. prosince 1945, kterou převzal od Ferruccia 

Pariho.12 Za vlády De Gasperiho se konaly v červnu 1946 první poválečné volby, k nímž 

bylo přidruženo referendum o ústavní formě státu.  

Otázka republiky či monarchie rozdělovala většinu politických stran. V průběhu 

předvolební kampaně se veškeré politické strany v rámci svých programových prohlášení 

vyjádřily k základní instituční otázce, tj. podpoře republiky či monarchie.  

                                                           
11  Ort, A: Velcí Evropané, Alcide De Gasperi – Italský Evropan. Praha, 1998. str. 7-9. 
12  Spotts, F.; Wieser, T.: Italy: A Difficult Democracy. New York: Cambridge University Press, 1986. 
str. 296. 
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Zpravidla se důrazně přiklonily k jedné z možností. DC byla vyjímkou, hlavní důraz 

nekladla na budoucí státní zřízení, ale spíše na vypracování Ústavy. Přesto se přikláněla 

k republice. Výrazně pro-republikánské strany ve svých programech vycházeli z kritiky 

monarchie, již činily zodpovědnou za původce katastrofy, do níž se Itálie v průběhu 2. 

světové války dostala. Monarchie byla obviněna ze spolupráce s fašismem a nazvána 

komplicem Mussoliniho. V tomto duchu se zejména vyjadřovaly levicové strany 

(komunisté a socialisté). Příznivci monarchie se naopak odvolávali na dynastickou tradici a 

katolickou víru.13 

Referendum a volby do ústavodárného shromáždění se konaly dle nově zavedeného 

všeobecného volebního práva, poprvé měly tedy možnost volit i ženy. Voleb se zúčastnil 

rekordní počet obyvatel. Republika zvítězila poměrem 12 717 923 ku 10 717 284 hlasů. 

V ústavodárném shromáždění získala Křesťanská demokracie 35,2% hlasů, socialisté 

20,7% a komunisté 19% hlasů; tři hlavní strany tak získaly 75% hlasů, zbytek hlasů byl 

rozptýlen mezi různé menší levicové formace (Strana činu, Republikánská strana) a strany 

krajní pravice.14 

Nová vláda měla před sebou obrovský úkol hledat řešení všech hospodářských 

obtíží, prosadit zásadní modernizaci vnitřní správy země, společně s parlamentem připravit 

novou ústavu – Ústavu Italské republiky - a v neposlední řadě dokončit se Spojenci velmi 

složitá jednání ohledně mírové smlouvy, která v té době už probíhala.15 

 

1.3. Pařížská konference a mírová smlouva s Itálií 

 

Mírová konference s bývalými spojenci Německa byla zahájena v červenci 1946  

                                                           
13 Chadová, J: str. 28. 
14 Procaccí, G.: str. 364. 
15  Ort, A.: str. 11. 
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v Paříži. Jednání skončilo v říjnu a jeho výsledky schválilo zasedání Rady ministrů 

zahraničí v prosinci v New Yorku. Smlouvy byly podepsány 10. února 1947 a po ratifikaci 

vstoupily v platnost v září 1947.16 

Příprava mírových smluv nebyla jednoduchá. Názory na smlouvu s Itálií nebyly uvnitř 

„Velké trojky“ jednotné, neboť se už objevovaly mezi jejími členy nemalé rozpory. 

Především USA zastávaly mírnější přístup k Itálii než k zemím ve východní Evropě, a 

situaci komplikovalo to, že SSSR si dělal nárok na některé italské kolonie. Také v otázce 

Terstu neexistovala přílišná jednota velmocí.17 Osud Itálie měl z hlediska USA větší váhu 

než případné úsilí o ovlivnění poměrů ve východní Evropě. Německo a Itálie byly 

poraženými zeměmi, ale od počátku mezi nimi existoval značný rozdíl. Itálie během války 

nikdy nepředstavovala pro Spojence skutečného protivníka a pro Německo skutečného 

spojence. Její vojenská dobrodružství skončila vždy spolehlivě krachem (ve Francii, 

v Řecku, v Africe). Způsob, jakým Spojenci nakládali s Itálií, se proto podstatně lišil od 

pozdější praxe v Německu. Nakonec mírová smlouva s Itálií kombinovala prvky usmíření 

a trestu. 

Spojenecká kontrola nad Itálií se uvolňovala již během války. USA navázaly plné 

diplomatické styky již 26. října 1944 s vládou Ivanoe Bonomiho, třebaže Velká Británie a 

SSSR tak učinily až po podepsání mírové smlouvy. Ještě před Pařížskou konferencí, na 

Postupimské konferenci ( červen až srpen 1945), nepředstavovala italská otázka 

podstatnější problém a Itálie se po podepsání mírové smlouvy měla stát členem Organizace 

spojených národů.18 První fáze jednání o budoucí podobě mírové smlouvy s Itálií byla 

zahájena v zápětí po ukončení Postupimské konference, v jejímž rámci byly ustaveny 

komise pro projednávání mírových smluv s poraženými státy. V září 1945 se v Londýně 

konala první z konferencí zabývajících se mírovou smlouvou s Itálií. Zastoupeno zde bylo 

                                                           
16  Plechanovová, Fidler: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha, ISE, 1997. str. 40. 
17  Ort, A: str. 11. 
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pět vítězných velmocí - Francie, Velká Británie, USA, SSSR a Čína - prostřednictvím 

jejich ministrů zahraničních věcí. V Paříži konání mírové konference předcházelo 

množství dílčích konferencí na jaře a v létě 194619, soustřeďujících se na přípravu mírové 

smlouvy s Itálií. Podoba smlouvy byla odhlasována a italskými představiteli podepsána 10. 

února 1947. Ratifikována byla dne 31. července 1947 Ústavodárným shromážděním. 

Pro rychlé přijetí mírové smlouvy byl důležitý vývoj mezinárodněpolitické situace. 

Růst napětí mezi východem a západem, vyhlášení Trumanovy doktríny20 (12. března 1947) 

a Marshallova plánu (5. června 1947) – to vše ovlivnilo politický vývoj v Itálii. Itálie totiž 

chtěla být v západní sféře. Zároveň pro západ bylo území Itálie strategicky velmi důležité. 

Vzájemná spolupráce se stala klíčovou pro obě strany a proto se všichni snažili o co 

nejrychlejší a nejuspokojivější řešení nastalých poválečných problémů a rychlé přijetí 

mírové smlouvy s Itálií.21 

 

1.4. Mírová smlouva a její výsledky 

 

Mírová smlouva s Itálií řešila několik klíčových otázek. Jednalo se jednak o 

problematiku finančního vyrovnání22, ozbrojených sil a zejména o řešení sporů ohledně 

hranic s Jugoslávií, Rakouskem a Francií. Smlouva se rovněž zabývala otázkou bývalých 

italských kolonií. 

 

                                                                                                                                                                                
18  Luňák, P.: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri, 1997. str. 60-61. 
19  samotná Pařížská mírová konference probíhala mezi 30. červencem a 15. říjnem 1946. 
20  politika „containmentu“ – zadržování komunismu, jejímž cílem byla minimalizace nebezpečí sovětského 
expansionismu, zahájením úzké spolupráce v oblasti ekonomické, politické i vojenské. USA poskytly 
ekonomickou a politickou pomoc všem zemím, jejichž cílem bylo vytvoření politického systému na základě 
idejí demokracie a svobody. V návaznosti na Trumanovu doktrínu byl vyhlášen konkrétní program pomoci – 
Marshallův plán, na jehož základě byla poskytována ve jménu svobody a demokracie evropským zemím 
hospodářská pomoc pro obnovu válkou zničeného hospodářství. 
21  Chadová, J.: str. 87-88. 
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Bývalé kolonie Itálie ztratila, ačkoliv si myslela, že její obrat ve válce v roce 1943 na 

stranu Spojenců by mohl přispět k tomu, že by její bývalí nepřátelé změnili tvrdý postoj 

k mírnějšímu. Osud Libye, Eritrei a Somálska byl nakonec svěřen pod pravomoc OSN. 

Valné shromáždění OSN v roce 1949 rozhodlo, že Libye má získat nezávislost. V roce 

1950 to bylo potvrzeno a Libye se stala nezávislou 1. ledna 1952. Carlo Sforza ale prohrál 

bitvu o nezávislost Eritrei, ačkoliv jí byla dána autonomie v rámci Etiopské federace. Zato 

Somálsko bylo svěřeno Itálii jako poručenské území na deset let a poté se mělo stát 

nezávislým státem (1960).23 Po roce 1951 si ale stále někteří Italové mysleli, že Itálie by 

měla rozvinout více svou politiku ke Středomoří, která před válkou byla významnou 

součástí zahraniční politiky Itálie a vytvořit zvláštní vztah s arabským světem, který by byl 

namířen proti Velké Británii.24 

 

Problémy s Francií nebyly tak vážné jako s Rakouskem a Jugoslávií. Itálie se vzdala 

ve prospěch Francie oblasti hraničících s alpskými středisky Briga a Tenda, oblasti 

Moncenisio a dalších menších území. Jednalo se o oblasti ekonomicky a strategicky 

důležité, tvořily totiž významnou část průmyslu Ligurie a Piemontu – byly zde 

vybudovány významné elektrárny, které ze 60% například zásobovaly elektrickou energií 

Turín. 25 

 

Problematickými se však staly hranice s Rakouskem a Jugoslávií na severu a 

severovýchodě Itálie.  

                                                                                                                                                                                
22 Itálie měla uhradit reparace ve výši 360 milionů dolarů. Především SSSR a Jugoslávii, dále pak Řecku 
Etiopii a Albánii. Platby měly být uskutečněny formou dodávek zboží, resp. z italských kapitálových účastí 
v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Kromě toho také musela postoupit Řecku Dodekanénské ostrovy. 
23 Plechanovová, Fidler: str. 40. 
24 Seton-Watson, Ch.: Italy´s Imperial Hangover, 1980. str. 173. IN www.jstor.org 
25  Mammarella, G: L´Italia contemporanea 1943-1998. Il Mulino, Bologna, 2000. str. 108. 
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Itálie ztratila větší část Istrijského poloostrova, Rijeku (Fiume), Zadar a západní 

Dalmatské ostrovy ve prospěch Jugoslávie. Velký diplomatický boj byl sveden o Terst a 

jeho výsledkem bylo rozhodnutí o ustavení „Svobodného města Terstu“ (Territorio Libero 

di Trieste – T.L.T.). Jeho správa byla rozdělena mezi Británii a USA a Jugoslávii. Koncem 

války byl Terst osvobozen jugoslávskými partyzány, ale později městská část a přístav 

byly jako zóna A dány do správy americko-britského velení, zatímco okolí města, zóna B 

zůstala pod kontrolou Jugoslávie. Do ustavení Svobodného města Terstu měla zóna A po 

vstupu smlouvy v platnost být pod správou Itálie, zatímco zónu B měla dočasně spravovat 

Jugoslávie. Narůstající rozpory mezi velmocemi způsobily, že se po celou řadu let 

nepodařilo najít všem přijatelného guvernéra Terstu, aby nakonec bylo na podzim 1954 na 

základě všeobecné dohody rozhodnuto, připojit zónu A k Itálii a zónu B k Jugoslávii.26 

 

Hraniční problematika s Rakouskem byla vyřešena podpisem dohody mezi oběma 

zeměmi již 5. září 1946 v Paříži – tj. před podpisem mírové smlouvy s Itálií, na základě 

úspěšných diplomatických jednání De Gasperiho a Grubera27. Pakt neboli dohoda Gruber – 

De Gasperi se stala „Magnou Chartou“ autonomie Jižního Tyrolska28. V paktu se Itálie 

zavazovala poskytnout oblasti rozsáhlou správní, jazykovou a kulturní autonomii a 

Rakousko bylo ustanoveno za garanta hájení práv německy mluvícího obyvatelstva. Bylo 

dohodnuto, že tento problém bude považován za otevřený až do okamžiku, kdy bude 

aplikován celý „balík“ opatření ve prospěch 250 000 Tyrolanů. V onom okamžiku 

Rakousko oficiálně uzná, že problém byl vyřešen a vydá tzv. Quitanza liberatoria, tedy 

nebude se již považovat za garanta. Tato kvintace byla vydána až v roce 1993. Je třeba říci, 

že podstatné části „balíku“ byly již realizovány daleko dříve (v 50. letech). Jedná se 

                                                           
26  Ort, A.: str. 12. 
27  Karl Gruber byl v té době ministrem zahraničních věcí Rakouska. 
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v zásadě o princip bilingvismu, tj. dvojjazyčných nápisů ve všech veřejných úřadech. 

Významné bylo i právo Bolzana rozdělovat podle vlastního uvážení finanční částky 

přidělované ústřední vládou z jejího rozpočtu.29   

Dohoda byla obecně přijata, a na jejím základě byl Ústavodárným shromážděním 

v lednu 1948 přiznán zvláštní statut regionu Trentino-Alto Adige. Výsledky bilaterálních 

jednání mezi Itálií a Rakouskem byly velmi pozitivně přijímány i ze strany mezinárodního 

společenství, protože Itálie zde projevila svou dobrou vůli a to se promítlo i do atmosféry 

jednání o podobě mírové smlouvy s Itálií.30 

 

 

2. Kapitola: Vnitropolitická situace a principy italské zahraniční politiky 

 

Osvobození Itálie americkými vojsky svázalo zemi s USA a to do té míry, že faktor 

K (=komunismus – vyloučení levice z vlády) rozhodoval o základních politických 

otázkách země. Budoucí politická orientace Itálie byla potvrzena definitivně po volbách 

v roce 1948, kdy byly levicové strany vyloučeny z vlády. V poválečném období byla Itálie 

ekonomicky závislá na dodávkách a později na půjčkách z USA (Interim Aid31, 

Marshallův plán), ale v průběhu studené války se závislost změnila na čistě politickou. 

Důvodem bylo na jedné straně velký počet emigrantů ve Spojených státech a na straně 

druhé jasné ekonomické výhody takového uspořádání. Jako protiklad vlivu USA stoupal 

význam Evropských společenství, k jehož vytváření Itálie ochotně přistoupila. 

Rozdělování Evropy do dvou bloků zasáhlo zemi také ekonomicky, protože se 

                                                                                                                                                                                
28  Jižní Tyrolsko bylo připojeno k Itálii v r. 1918 a pokusilo se o návrat do Rakouska po válce. Vzhledem 
k tomu, že se město Bolzano stalo během meziválečného období městem se smíšeným složením 
obyvatelstva, Itálie se proti těmto snahám postavila. 
29  Kašpar, J.: Itálie: od centralismu k regionalismu. IN Mezinárodní politika 4, IIR: Praha, 1994. 
30  Chadová, J.: str. 90. 
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v předválečném období specializovala na export na východní trhy, kde i přes své relativní 

zaostání za západní Evropou byla schopna umístit své produkty. Následná přeorientace na 

nové trhy trvala dlouho, ale přinesla především podstatné zvýšení konkurenceschopnosti, 

výroby a zlepšení životní úrovně.32 

 

2.1. Alcide De Gasperi a Křesťanská demokracie (DC) 

 

Po pádu fašistické diktatury si zakladatelé nové demokracie dobře uvědomovali, že 

Mussoliniho cesta k moci byla usnadněna tím, že starý liberálně demokratický režim se 

opíral pouze o vzdělanou menšinu. De Gasperi, dříve poslanec rakouského parlamentu a 

člen Italské lidové strany (PPI), který za fašistické éry pracoval jako knihovník ve 

Vatikánské knihovně se stal vedoucí osobností italského politického života do roku 1953. 

Jako významný představitel odboje se podílel už na předchozích vládách (před tím než se 

stal premiérem v roce 1945), zejména jako ministr zahraničních věcí a pokusil se skloubit 

liberalistické pojetí ekonomiky se sociálním učením katolické církve, postaveném na 

hodnotách solidarity a drobného vlastnictví. 33 

De Gasperi byl také od roku 1943 zapojen do CLN, v němž se demokratické síly a 

strany připravovaly na konec války a převzetí moci v Itálii. Začátkem roku 1943 

zpracovával program katolické strany. Po pádu fašismu stanul v čele DC a řídil ji ve 

složitém období po podpisu příměří a později v závěrečných měsících druhé světové války. 

Po osvobození Říma v červnu 1944 byla vytvořena Prozatimní italská vláda, složená 

z demokratických sil spolupracujících dosud v rámci CLN. V závěrečných letech války 

spravovaly zemi vlády složené z protifašistických politických stran, mezi nimiž měli velmi 

                                                                                                                                                                                
31  od podzimu 1947 byla Itálii a Francii poskytována tzv.prozatímní pomoc nebo také „Plán první pomoci“. 
Právě tato americká pomoc významně přispěla k řešení každodenních problémů prozatímní vlády, jejímž 
hlavním úkolem bylo zajistit dostatek potravin a léků. 
32  Pokutová, S.: Itálie a Evropská Unie. UK FSV IES, Praha, 1999 (nepublikováno). str. 6 a 47. 
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silné pozice komunisté a socialisté. Křesťanská demokracie se brzy stala nejsilnější stranou 

v zemi, což postupně potvrzovaly nejrůznější místní a oblastní volby, včetně těch, které se 

konaly na jaře 1946 a s kterými bylo spojeno i referendum o státním uspořádáním. Velký 

význam pro postavení DC v politickém životě Itálie měla pochopitelně i podpora 

církevních kruhů, v Itálii nesmírně vlivných. 

Volby do parlamentu, které se staly ústavodárnými na jaře 1946 přinesly vítězství  

DC. Nová vláda byla tedy vytvořena v čele s De Gasperim. Úspěch křesťanských 

demokratů dokázal, že dovedli správně navázat na tradice předválečné PPI a těžit z toho, 

že jejich členové se aktivně zapojili do boje proti fašismu a v neposlední řadě mohli počítat 

s jednoznačnou podporou katolické církve. Nová vláda pod vedením De Gasperiho byla 

složena z křesťanských demokratů, komunistů, socialistů a liberálů, a byla ustavena 

13. července 1946.34  Do dalších voleb (druhých po válce, ale prvních po vzniku 1. italské 

republiky), které se konaly  18. dubna 1948 a byly vypsány už na základě nové ústavy 

musel De Gasperi vládu sestavit ještě dvakrát35. 

 

2.2. Italská komunistická strana (PCI) 

 

Komunisté byli před válkou horlivými stoupenci antifašismu. Komunisté dokázali 

z celého spektra antifašistických sil nejhlouběji analyzovat italskou politickou a 

společenskou situaci a vyvodit nový a členěný obraz sil a cest italské revoluce. Lídrem 

                                                                                                                                                                                
33  Kašpar, J.: O hospodářské situaci v Itálii. IN Mezinárodní politika 3, IIR: Praha, 1994. str. 17. 
34  Ort, A.: str. 6-11. 
35  Poprvé zasedl De Gasperi do vlády jako premiér v prosinci 1945, kdy převzal ministerské křeslo od 
Ferrucia Parriho. Jeho první vláda trvala do července 1946, kdy byla ustavena nová vláda, na základě prvních 
poválečných voleb. Vláda v tomto složení trvala do února 1947. Její rozpad vyprovokovala vládní krize 
vzniklá z důvodu  hlasování o  7. článku ústavy a dále pak na základě počínajících vnitřních rozporů ve 
vládě, jednáním o mírové smlouvě v Paříži a v neposlední řadě i obrovských těžkostech v oblasti 
hospodářské politiky. Další vláda vydržela jen necelé 3 měsíce do května 1947 a byla sestavena 
z jednobarevného křesťansko-demokratického kabinetu. V tomto měsíci pak byla ustavena další již poslední 
vláda před novými volbami, která trvala až do května 1948 a poprvé byla již bez účasti komunistů. Více o 
konci tripartismu v následující podkapitole. 
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Italské komunistické strany se stal Palmiro Togliatti, který se v březnu 1944 vrátil do Itálie 

po 18 letech exilu a aktivní politické činnosti v řadách Kominterny. V letech během svého 

exilu se podrobil všem změnám kursu sovětské politiky. Později, v roce 1946 prohlásil, že 

mezi PCI a SSSR musí existovat „železné pouto“.  V roce 1934 uzavřeli se socialisty pakt 

o akční jednotě  na jehož základě začali spolupracovat. V průběhu války byli součástí 

partyzánských oddílů. Ve volbách v roce 1946 získali 19%, čímž se stali  třetí nejsilnější 

stranou v zemi. Od roku 1947 stáli komunisté v čele bojů rolníků z jihu. K PCI se hlásilo 

především dělnictvo a široké vrstvy městské a zemědělské maloburžoazie.36 

 I v sousední Francii získali komunisté ve volbách v říjnu 1945 26,2% všech hlasů a 

byli tak také třetí nejsilnější stranou v zemi. O rok později získali pak dokonce 28,2% 

hlasů na úkor socialistů. Materiální bída a vyčerpání připravily živnou půdu pro 

komunistickou propagandu. I vůdce francouzské komunistické strany Maurice Thorez 

strávil celé válečné období v Moskvě a tak francouzští i italští komunisté byli poslušnými 

nástroji Stalinovy vůle. Před jejich návratem do vlasti je Stalin nabádal k tomu, aby si 

jejich strany získaly především masovou podporu obyvatelstva a neusilovaly prozatím o 

převzetí moci ve svých zemích. I Togliatti tvrdil, že jeho strana usiluje o „demokratický a 

pokrokový režim“. Na kongresu italských komunistů vzápětí prohlašoval, že cílem jejich 

strany je „republika založená na základě zastupitelského parlamentního systému“ v němž 

se „všechny reformy společenské povahy uskutečňují v souladu s demokratickými 

metodami“.37 

Od svého vzniku v roce 1946 trpěla Italská republika vadou ideologického 

kontrastu mezi dvěma nejsilnějšími stranami. Studená válka je postavila navzájem proti 

sobě – ne jako soupeře, ale jako nepřátele, takže jejich demokratické střídání nepřicházelo 

                                                                                                                                                                                
 
 
36  Procacci, G.: str. 351-369. 
37  Luňák, P.: str. 75. 
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vůbec v úvahu. Italský demokratický systém tak nutně pokulhával. V žádné jiné zemi na 

světě nestály proti sobě v tak těsném dotyku a s téměř vyrovnaným poměrem sil dvě 

vyhraněné ideologie – marxistická a křesťanská a jejich političtí nositelé – komunistická 

strana a Křesťanská demokracie. Každá z nich se těšila „své“ zahraniční podpoře, politické 

i hmotné – tu z Washingtonu, tam z Moskvy. Ani mezinárodní kontext tehdy nedovoloval, 

aby se konsolidoval systém střídání u moci.38 

Dříve nebo později bylo jasné, že účast obou stran ve vládě je nemožná. Stalo se 

tak v květnu 1947, kdy byla PCI definitivně vyloučena z vlády. De Gasperi byl také 

vystaven tlaku antikomunistických a konzervativních stran, Vatikánu a USA k tomu, aby 

se co nejrychleji s komunisty rozešel. Existence tripartitní vlády národní jednoty byla 

podmíněná kontinuitou mezinárodních vztahů z doby války. V onom roce však nastala 

změna v mezinárodní rovnováze sil a začátek studené války, který vytvořil z Evropy dva 

bloky, znamenal také konec antifašistických aliancí. Vyloučení komunistů z vlády spustilo 

sérii změn, která přivedla studenou válku přímo na italskou politickou scénu a izolovala 

levici v parlamentním systému. Události po této vládní krizi přinesly definitivní zvrat 

v italské politice a začátek hegemonie DC.39 

 

2.3. Marshallův plán a zahraničně politické vztahy Itálie a USA 

 

 Na formování základních principů italské zahraniční politiky měl vliv 

mezinárodněpolitický vývoj. Růst napětí mezi východem a západem a počátky tvorby 

bloků byly rozhodujícím faktorem pro zvolení budoucí orientace zahraniční politiky státu. 

Zejména USA se zasazovaly o vytvoření systému bezpečnosti pro západní svět, snažily se 

                                                           
38  Šetlík, I.: Itálie na prahu druhé republiky. IN Mezinárodní politika 3. IIR: Praha, 1994. str. 8. 
39  Štěpánová, M: Italská komunistická strana 1943-1947, od „obratu“ k vyloučení z vlády. Praha, UK FSV 
IMS, 2005 (nepublikováno). str. 43 a 55. 
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vytvořit pevnou hráz, která by ochránila západoevropské státy před komunistickou 

hrozbou a sovětským expansionismem. V této atmosféře byla formulována Trumanova 

doktrína. V návaznosti na její ideje byl dne 5. června 1947 vyhlášen Marshallův plán, na 

jehož základě byla poskytována hospodářská pomoc pro obnovu hospodářství. 

 Reakce Itálie na návrh USA byla okamžitá a velmi pozitivní. Již 12. června 1947 

(ještě před oficiálním pozváním Itálie k účasti v programu) vyjádřil ministr zahraničních 

věcí Carlo Sforza40 velký zájem o účast. Oficiálně se Itálie k programu hlásí dne 16. června 

1947. Itálie se tak stala velkým zastáncem americké politiky v Evropě.41 Marshallův plán a 

později vstup do NATO byl začátkem podřízení Itálie USA. 

 Západoevropské nekomunistické politické kruhy usilovaly o získání americké 

politické a hospodářské pomoci jako zbraně proti případným pokusům komunistů 

destabilizovat vnitropolitický systém. Zároveň by ekonomicky a politicky aktivnější 

politika USA urychlila hospodářské ozdravení. Také italský premiér42 Alcide de Gasperi 

přesvědčoval Američany během své cesty do USA v lednu 1947, že osud jeho vlády a 

demokracie v Itálii záleží na hospodářské a politické podpoře ze strany USA: „Kdyby 

italské obyvatelstvo mělo nejmenší důvod myslet si, že svou podporou pro komunistickou 

stranu volí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, jeho volba by byla nepochybná.“43 

 Itálie získala z Marshallova plánu 11,4% čili 1 474 miliónů dolarů. To bylo více 

než například Západní Německo, které získalo 10,7% rozdělovaných financí. Itálie byla tak 

na třetím místě za Velkou Británií a Francií. Navíc, když byl Terst připojen k Itálii v roce 

                                                           
40  Carlo Sforza byl ministrem zahraničí od roku 1947 do roku 1951. 
41  Chadová, J.: str. 95. 
42  Když komunisté zvítězili ve volbách na podzim roku 1945 ve Francii, bylo jasné, že když příště nevyhraje 
de Gaulle Francie nemusí zůstat nezávislá a tak USA neměli příliš na výběr. Buď budou štědřejší, anebo se 
budou muset smířit s existencí dalšího bolševického státu v Evropě. Po volbách v roce 1947 již byla ve 
Francii sestavena vláda socialisty a bez komunistů. 
43  Luňák, P.: str. 78. 
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1954, který byl také zahrnut do Marshallova plánu, získala tím Itálie ještě 32 milionů 

dolarů (0,2%).44 

 

2.4. Volby roku 1948 

 

 Spojené státy se významně podílely v Itálii na stabilizaci demokracie, která byla 

považována za jejich přímý národně bezpečnostní zájem. Při odchodu amerických vojsk 

z Itálie prezident Truman prohlásil, že pokud by svoboda a nezávislost Itálie byly 

v ohrožení „Spojené státy budou povinny zvážit, jaké kroky podniknou k udržení míru a 

bezpečnosti“. Současně americký prezident vyčlenil 10-20 milionů dolarů na propagační 

kampaň proti komunistické straně a na podporu demokratických sil. Navíc Italoameričané, 

kteří na základě dvojího občanství mohli rovněž hlasovat v italských parlamentních 

volbách, na výzvu americké vlády varovali prostřednictvím mohutné dopisové kampaně 

příbuzné před vítězstvím komunistů ve volbách. V případě neúspěchu DC byly USA 

dokonce připraveny sáhnout k vojenské intervenci a částečné mobilizaci.45 

 Blížila se chvíle, kdy Italové měli volit podle nové ústavy do obou komor 

parlamentu.46 Ještě nikdy se v Itálii nevedla tak ostrá a nemilosrdná předvolební bitva. 

Lidová fronta komunistů  a socialistů se pokoušela využít hospodářských těžkostí 

způsobených politikou Luigiho Einaudiho47 a vyzývala masy do boje proti „černé vládě“, 

                                                           
44  Tamtéž: str. 87. 
45  Tamtéž: str. 83. 
46  Podle Ústavy je Itálie parlamentní demokracie založená na bikamerálním principu: Senato (Horní komora) 
a Camera dei Deputati (Dolní komora) vykonávají identické funkce a obě mají legislativní moc. Podobně tak 
i čistě proporcionální volební systém způsobil roztříštění politických stran do malých skupin. Dominance 
politických stran v hospodářském a politickém systému se velmi rozšířila a přinesla i rozdělování míst mezi 
jednotlivými stranami a jejich expanzi ve státních orgánech. Po skončení 2. světové války se rozpadly 
dosavadní instituce a na jejich místo se postavily strany v CLN. 
47  Luigi Einaudi byl ministrem hospodářství od února 1947 a hospodářská politika, kterou zavedl směřovala 
k obraně liry, což znamenalo rozhodný obrat v dosavadním kursu. Předchozí vlády sledovaly inflační 
politiku, v jejímž důsledku za několik málo let vzrostly životní náklady na padesátinásobek úrovně z roku 
1938. V polovině roku 1947 se totiž většina evropských zemí ocitla ve vážné platební neschopnosti, 
pramenící z odlivu zlatých rezerv v důsledku růstu dovozu z USA. V Itálii, jejíž výše zahraničního dluhu se 
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proti vládě znovuobnoveného kapitalismu. Její úspěch nebyl však výrazný. DC pojala 

předvolební kampaň jako dramatický kontrast mezi svobodou a komunismem, mezi 

Amerikou a Ruskem. V rozhodování mezi Amerikou, která nabízela pomoc 

prostřednictvím Marshallova plánu a Ruskem váhal málokdo. Navíc proamerická orientace 

měla v Itálii hluboké dějinné kořeny díky obrovské emigraci Italů do USA. Do volební 

kampaně se masově zapojilo také duchovenstvo. Na návrh křesťanských demokratů byly 

volby prohlášeny za povinné. 

 Volby připadly na 18. duben 1948 a jejich výsledek překonal všechna očekávání: 

12 708 263 hlasů, což se rovnalo 48,5%, tedy téměř absolutní většině, připadlo DC. Pro 

lidovou frontu hlasovalo 35% voličů, čili 8 137 467 hlasů a zbytek připadl malým 

stranám.48 Bylo to nesporné vítězství DC, byli nejen nejsilnější stranou, ale díky volební 

aritmetice získali i absolutní většinu poslaneckých křesel. Prezidentem byl 11. května 1948 

zvolen Luigi Einaudi, který pak jmenoval novou De Gasperiho vládu. Ta se ujala moci 24. 

května 1948 a vydržela až do ledna 1950. 

 Těmito volbami skončilo definitivně poválečné období. Itálie sice ztratila válku, ale 

získala mír. Ve vnitřním životě země byla obnovena demokracie a hospodářská situace se 

začínala, také díky americké pomoci, lepšit. V roce 1949 se Itálie stala členem NATO, a 

tím byla dána i její definitivní orientace v zahraniční politice.49 

 

2.5. Zahraniční politika ve Studené válce 

 

 Poté co se ujala moci nová vláda se do popředí pozornosti dostaly otázky nejen 

vnitropolitické a hospodářské, ale jedním z prvořadých úkolů bylo prosadit v parlamentu 

                                                                                                                                                                                
zvyšovala, hrozila finanční krize. Lira byla zachráněna na úkor stagnace výroby a obrovského zvýšení 
nezaměstnanosti. 
48  Procacci, G.: str. 365-366. 
49  Tamtéž: str. 366. 
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ratifikaci Marshallova plánu, který levice silně napadala. Potvrdilo se tak, že otázky 

zahraniční politiky začínaly vystupovat do popředí. Mírová smlouva zásadně otevírala 

Itálii cestu do mezinárodní politiky, ale nástup Studené války a růst napětí mezi SSSR 

a USA jí například znemožňovaly přijetí do Organizace spojených národů, což byla 

nezbytná podmínka pro plné mezinárodní uplatnění. Bipolarita v evropské politice výrazně 

zmenšila prostor, v němž se mohly evropské státy prosazovat a uplatnit své zájmy. Itálie 

mohla v evropské politice hrát významnou úlohu tam, kde se opírala o společné kulturní 

dědictví celého kontinentu. Ovšem to nebyla oblast, která se vzrůstajícím napětím byla 

určující pro mezinárodní postavení jednotlivého státu.50 

 Po bezprostředním skončení druhé světové války si Itálie dala za úkol splnit 

několik cílů. Zejména rekuperaci země a poté udržení role střední velmoci v Evropě a 

nadále mít vliv na dvě tradiční oblasti zájmu její zahraniční politiky, kterou byly: Evropa a 

Středomoří. Období po válce, které můžeme zařadit do let mezi 1945 – 1950 se objevuje 

nejzřetelněji vůle rozvíjet zahraniční politiku střední velmoci (media potenza regionale) i 

přes začáteční pozici obrovské vyčerpanosti a slabosti po válce.  

Ústřední představitelé státu se snažili dostat zemi do mezinárodního kontextu dění a 

zabezpečit si znaky velmoci a také se zúčastnit stejného plánu jako vítězové. Za prvé to 

bylo enormní úsilí italských vyjednavatelů na Pařížské mírové konferenci, kde se snažili 

přimět vítězné státy, hlavně Velkou Británii k tomu, aby výsledná mírová smlouva pro 

Itálii byla co nejméně trestající (non punitivo). Za další pak energie, kterou Itálie vydala na 

restituci celého území Terstu, který jí byl navrácen až v roce 1954.51 Ale již od roku 1948 

důrazně naléhala na spojence ohledně řešení otázky Terstu. Pro Italy se tento problém stal 

důležitým sjednocovacím národním prvkem. Díky němu se v lidech posílilo národnostní 

cítění, které bylo v období války zcela potlačeno. Z tohoto důvodu byla často Itálii 

                                                           
50  Ort, A.: str. 14-15. 
51  Varsori, A.: La politica estera italiana negli anni della guerra fredda. Padova, 2005. str. 11-12. 
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vytýkána krize národní identity, která znemožňovala vztyčit koherentní program zahraniční 

politiky a její řízení, neboť k ní bylo potřeba nějakou národní identitu mít. 

Za další Itálie byla důležitým spojencem USA v Evropě mezi východem a 

západem. Díky její strategické pozici a silnému zastoupení americké administrativy ve 

středomořských otázkách se Itálie znovu stala první linií v západním světě a to jí zvyšovalo 

mezinárodní kredit.  

V průběhu padesátých let si Itálie vybrala jednu z fundamentálních cest 

v zahraniční politice a sice orientaci na západ. Od přistoupení k Schumanovu plánu, 

nedokončenému plánu Plevena až po projekty De Gasperiho v Evropském hospodářském 

prostoru a EURATOM. 

Itálie byla obvykle úspěšná v dosahování toho co chtěla v zahraničních vztazích. 

Prvotním a nejdůležitějším cílem po 2. světové válce bylo zlikvidovat zbytky zničující 

Mussoliniho zahraniční politiky, nabýt role důvěryhodného partnera v západní Evropě a 

zajistit finanční pomoc pro hospodářskou rekonstrukci. Marshallův plán nebyl použit jen 

jako zdroj materiální pomoci, ale také jako prostředek k získání politického přijetí u 

vítězných států. Pozvání v dubnu 1948 k přistoupení do OEEC52 označilo formálně vstup 

Itálie do západního společenství.53 

 

 

3. Kapitola:  Evropská volba54 

 

                                                           
52  OEEC = Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci vznikla jako koordinační orgán při použití 
prostředků plynoucích z Marshallova plánu. Hlavním orgánem byla Rada ministrů. Zabývala se především 
odstaňováním překážek evropského obchodu a otázkami evropské hospodářské spolupráce. Na konci 50. let 
byla přeměněna na OECD = Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
53  Spotts, F., Wieser, T.: str. 268. 
54  V italské literatuře se označuje jako la scelta europea, což byla jedna z koncepcí zahraniční politiky Itálie 
po 2. světové válce. Propagovala ji hlavně DC a Alcide De Gasperi., jehož postoj se vyvíjel od 
transnacionalismu k evropanství, které intenzivně prosazoval od poloviny 40. let.  
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3.1. Od Bruselského paktu k Severoatlantické smlouvě 

 

 Se vzrůstajícím napětím v mezinárodních vztazích na konci 40. let byla určující pro 

mezinárodní postavení jednotlivého státu její obranná politika a otázky bezpečnosti. Ty 

nyní vystupovaly do popředí zcela nově po několika málo letech pauzy bezprostředně po 

skončení 2. světové války. Italské ozbrojené síly byly na základě mírové smlouvy omezeny 

a proto nezbytnost spolupráce Itálie s dalšími státy v této otázce stála zákonitě v popředí 

pozornosti italských vlád.55 

 Smlouva Západní unie, neboli Bruselský pakt byla podepsána 17. března 1948 

v Bruselu reprezentanty pěti západoevropských států – Velké Británie, Francie, Belgie, 

Nizozemí a Lucemburku. Itálie k tomuto diplomatickému aktu přizvána nebyla kvůli 

nestabilní hospodářské a politické situaci v zemi.56 Podpis Bruselského paktu byl vnímán 

jen jako minoritní událost v poválečném dění v Evropě. Spíše to byla jakási přípravná fáze 

atlantického paktu.  Bruselský pakt dal za vznik Západní unii, která měla za úkol vojensky 

chránit západ a evropskou integraci před možným útokem ze strany východu.57 

 Diplomatické pozadí přijetí Itálie do Atlantické aliance je odrazem jednak italské 

vlády a její zahraniční politiky a jednak vztahů mezi Itálii a ostatními západními státy 

v poválečných letech. Během prvotních jednání, které se týkaly bezpečnostních opatření 

Západu na začátku roku 1948, se bralo jako samozřejmost, že Itálie by se účastnila. Prvním 

krokem bylo pozvání, aby se připojila k Bruselskému paktu. Itálie ale odmítla58. De 

Gasperi to zdůvodnil domácí politickou nejistotou; Carlo Sforza se ale obával, že vyřazení 

                                                           
55  Ort, A.: str. 15. 
56  Itálie se k této unii, kterou Bruselský pakt stvořil připojila až v roce 1955. Tehdy byla přejmenována na 
Západoevropskou Unii. 
57  Varsori, A.: Il Patto di Bruxelles: tra integrazione europea e alleanza atlantica. Roma: Bonacci, 1988. str. 
6. 
58  De Gasperi se v průběhu roku 1948 stal terčem ostrých útoků komunistického tisku doma z důvodu jeho 
snahy začlenit Itálii do Bruselského paktu. Vláda se chtěla vyhnout konfrontaci s Moskvou, kde v té době 
probíhali přípravy italské obchodní mise k podepsání dohody o obchodu a námořní dopravě. Význam těchto 
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Itálie z těchto diplomatických jednání by zemi posunulo na podřadnější místo 

v připravované Atlantické alianci. Takže když přišlo na konkrétní jednání o NATO 

v červenci 1948, Itálie se stala „rozpačitým problémem“, protože se silně pochybovalo o 

jejích záměrech. V diplomatických kruzích se obávali toho, že by se Itálie mohla pokusit 

stát se členem v této alianci na základě otevření otázky mírové smlouvy a její revizi hlavně 

pokud šlo o bývalé kolonie. Italská vláda, stejně jako obyvatelstvo, byla rozdělena. 

Vojenský pakt nebyl pro Itálii tak zajímavý, protože ji nehrozilo žádné přímé nebezpečí od 

SSSR.59  

Opozice, komunisté a socialisté, však byla vehementně proti. Pro naopak byli 

republikáni, liberálové a hrstka křesťanských demokratů.  Z diplomatických kruhů uvnitř 

vlády však přicházel intenzivní nátlak pro připojení, aby se vyhnuli izolaci Itálie. Stejně 

tak od vojenských kruhů, které chtěly pomoci zabezpečit znovuvyzbrojení italských 

ozbrojených sil. Itálie se rozhodla až na poslední chvíli v lednu 1949. Dean Acheson, člen 

americké vlády, na to poznamenal, že pokud by se Itálie nerozhodla pro, mohl by se u ní 

projevit komplex z izolace a navíc se silnou komunistickou stranou by se mohla stát obětí 

svodu z Východu. Itálie byla tedy nakonec přizvaná stát se členem nově vznikající aliance. 

Paradoxně, ačkoliv komunistická strana byla proti, byla to právě ona, která otevřela dveře 

Itálii do NATO. Na druhou stranu italská vláda dosáhla čeho chtěla; členství v západním 

klubu, vylepšení postavení na mezinárodní scéně a pokračující politickou podporu USA. 

Mnohem rychleji než Německo a Japonsko tak byla Itálie přetransformována z poraženého 

nepřítele ve spojence.60 

                                                                                                                                                                                
dohod byl však oslaben vstupem Itálie do západních struktur. Vstupem do NATO zasadila Itálie těžkou ránu 
SSSR. Odvetou bylo blokování přijetí Itálie za řádného člena OSN. 
59  Obzvláště potom co Tito opustil Kominformu ve stejném roce. Šlo o to, že tehdy Terst ještě stále nebyl 
součástí Itálie a tak již byla vyloučena možnost, že by se spojil se SSSR proti Itálii ve snaze dobít celé území 
Terstu. 
60  Spotts, F., Wieser, T.: str. 269. 
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 Tato epizoda v historii aliance charakterizovala některé z přetrvávajících prvků 

zahraniční politiky Itálie. Sice to, že zahraniční politika byla evidentně na druhém místě 

v prioritách italské vlády, protože byla nepřetržitě zaměstnána řešením domácích problémů 

a také to, že bylo těžké formulovat koherentně zahraniční politiku z důvodu celkové 

slabosti koalicí ve vládě, kde kterýkoli člen mohl vetovat nebo opozdit rozhodnutí. Z toho 

důvodu se vyhýbalo rozhodnutí dokud nezbývala jiná možnost a tak často italská 

diplomacie byla viděna jako neschopná.61 

 Vstup do NATO však odpovídal základnímu cíli italské zahraniční politiky, který 

přece jenom existoval, a to bylo „být přitom“ (presenza). Itálie sotva mohla hrát 

na evropské politické scéně významnější roli a uvažovat o úloze velmoci si italské vlády už 

vůbec nedovolovaly. Jejich koncepce se tedy zaměřovala v té době na to zúčastnit se všech 

hlavních jednání a členství v NATO mělo tomuto otevřít cestu. De Gasperi vítal úzkou 

spolupráci s nejvyspělejšími státy v přesvědčení, že rozvoj Itálie naléhavě potřebuje 

hospodářskou spolupráci a účast v mezinárodní organizaci pro ní bude vytvářet příznivé 

podmínky. Její začlenění do NATO znamenalo zapojení i do evropské politiky. Na druhé 

straně však Itálie musela počítat s tím, že bude veškerou svou zahraniční politiku 

upravovat v rámci Atlantické aliance. Pro vládní kruhy ale nebylo zanedbatelné to, že 

v rámci NATO mohly počítat s jistou pomocí v úsilí minimalizovat stále ještě silný vliv 

komunistů.62 

 

3.2. Kongres v Haagu a založení Rady Evropy 

 

 7. až 10. května 1948 probíhal v nizozemské Haagu „Kongres Evropy“, od nějž 

většina evropských organizací datuje svou činnost. Setkali se na něm evropské 

                                                           
61  tamtéž: str. 270. 
62  Ort, A.: str. 16. 
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federalistické organizace, aby diskutovali o koordinaci jejich úsilí a cílů. Italská delegace 

nadšeně představila plán na vytvoření Evropského parlamentu, i kdyby měl být postaven 

na národních parlamentech. Pět mocností Bruselského paktu však pokračovalo samo a 

vytvořilo návrh na vznik Rady Evropy, která by se skládala z Výboru ministrů (Committee 

of Ministers) a z Evropského shromáždění (European Consultative Assembly). Během 

tohoto momentu v jednání, Robert Schuman63 přesvědčil pět jednajících států, že Itálie by 

měla být, jako první nečlen Bruselského paktu, přizvána, aby se připojila k vznikající Radě 

Evropy.64 Itálie, společně s Dánskem, Norskem, Švédskem a Irskem akceptovala pozvání 

zemí Bruselského paktu na konferenci do Londýna v březnu 1949, kde se jednalo o 

stanovách Rady Evropy. Během ratifikace Sforza prohlásil: „Dnes tu máme Radu Evropy, 

zítra tu bude efektivní Evropská unie; dnes tu je výbor ministrů, zítra tu bude nadnárodní 

vládní orgán; dnes je tu Evropské shromáždění, zítra tu musí být opravdový Evropský 

parlament“65 

 Rada Evropy byla založena 5. května 1949. Zakládající dokument (Treaty of 

London) vedle Itálie podepsaly Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Lucembursko, 

Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Velká Británie. Poprvé se zástupci členských států sešli 8. 

srpna 1949 ve Štrasburku. 

 Souběžně se vznikajícím NATO a Radou Evropy proběhla v Itálii debata o  

vytvoření těchto dvou organizací. Komunisté a socialisté byli proti u obou institucí ze  

stejného důvodu: pro ně byly Rada Evropy i NATO jen dvěma různými cestami jak udržet  

                                                           
63  Robert Schuman byl v té době francouzský ministr zahraničí. 
64  Byl to právě R. Schuman, který byl osobním blízkým přítelem italského ministra zahraničí Carla Sforzy. 
Jejich přátelství se vyvinulo v době, kdy se jednalo o vytvoření francouzsko-italské celní unie (září až 
prosinec 1947). Protokol o této unii byl podepsán v březnu 1948. V červenci tohoto roku byl Georges 
Bidault, jako ministr zahraničí Francie, vystřídán Robertem Schumanem. Schuman a Sforza si osobně 
dopisovali a Sforza se mu tehdy zmínil o tom, že unie jejich zemí bude pravým začátkem evropské unie. 
Nakonec tato unie ale nebyla ratifikována, oba ministři udělali chybu v tom, že nekonzultovali svůj plán 
s průmyslovými skupinami. Francouzské národní shromáždění smlouvu o unii v roce 1949 neratifikovalo. 
65  Willis, Roy, F.: Italy Chooses Europe. New York: Oxford University Press, 1971. str. 27. 



 - 30 - 

Evropu rozdělenou do dvou bloků a jak zvýšit podřízení západoevropských států americké 

hegemonii. Křesťanští demokraté podpořili ratifikaci obou zakládajících smluv a připojili 

se k nim i ostatní členové vládní koalice. Stanovy Rady Evropy byli velkou převahou hlasů 

schváleny sněmovnou 13. července a Atlantická aliance pak 20 července 1949. 

 Rozhodnutí z let 1947-1949 byli předpokladem italské účasti v budoucím úsilí 

sjednotit Evropu. Konec experimentů koaličních vlád uvnitř italského parlamentu se 

stranami s různými cíly umožnil definovat zahraniční politiku Itálie založenou na 

proamerickém atlantismu, evropanství a antikomunismu. Evropské státy stále měly před 

sebou vytvoření společenství, jehož členové by byli ochotni pro svůj vlastní zájem 

postoupit část jejich národní suverenity. Evropské společenství uhlí a oceli se zdálo být 

právě takovou organizací.66 

 

3.3. Schumanův plán 

 

 Robert Schuman nastupoval do křesla ministra zahraničí z rozhodnutím usmířit 

Francii a Německo. Jednou z hlavních překážek tohoto usmíření představovalo Sársko. Ve 

Francii i ve Spolkové republice bylo toto téma předmětem žhavé diskuse. Na konci dubna 

1950 předložil Jean Monnet Schumanovi memorandum, v němž navrhl podřídit veškerou 

francouzsko-německou výrobu uhlí a oceli pravomoci mezinárodního úřadu. Úřad měl mít 

nadnárodní charakter a měli k němu mít přístup všechny evropské země. 9. května 1950 

přednesl Schuman návrh deklarace na základě Monnetova doporučení a o den později ho 

prezentoval v Londýně ministrům zahraničí Velké Británie a USA. V politické rovině tento 

projekt vytvářel podmínky pro německou rovnoprávnost v západním světě.67  Po 

bezpečnostní stránce tento plán prakticky znemožňoval válku mezi Francií a Německem, 

                                                           
66  Willis, Roy, F.: str. 28-29. 
67  Luňák, P.: Západ. str. 120-124 . 
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protože tím, že by se tento průmysl, základní pro válečnou výrobu, dostal pod správu 

společného úřadu s ekonomickým plánem, jakákoliv agrese by tak byla nemyslitelná i 

materiálně neproveditelná. 

 Reakce Spolkové republiky byla kladná. Velká Británie na konci května svou účast 

odmítla. Státy Beneluxu společně s Německem souhlasily vstoupit do jednání o účasti na 

Schumanově plánu. Carlo Sforza si velmi přál usmíření obou zemí (Francie a Německa), 

na druhou stranu se ale obával, že by mohlo dojít k založení francouzsko-německé 

hegemonie v západní Evropě. Z obou důvodů se rozhodl, že Itálie se také musí zúčastnit 

jednání. Přítomnost Itálie by znamenala, že Francie by se přestala tolik obávat Německa a 

Itálie by také tímto nebyla ponechána stranou z nově vznikajícího společenství. Jednání 

začala v červnu v Paříži a šéfem italské delegace byl Paolo Emilio Taviani, člen 

Křesťanské demokracie. Taviani byl připraven plně podpořit Schumanův plán. 

 Jednání o plánu prošla třemi fázemi. Úvodní sezení se konalo v červnu 1950 a 

diskutovalo se o ústavních návrzích, které předložila Francie. Druhé kolo pokračovalo od 

července do října a vyznačovalo se detailním projednáváním jak ústavních tak 

ekonomických věcí smlouvy. Během poslední fáze od listopadu do prosince 1950 byl 

připraven návrh textu smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). 

Během ledna až března 1951 probíhala jednání mezi okupačními mocnostmi v západním 

Německu a Konradem Adenauerem o snížení výroby v ocelářském a uhelném průmyslu, 

což byla minimální podmínka k tomu, aby byla Spolková republika do Schumanova plánu 

zahrnuta. Šest zahraničních ministrů (Francie, Beneluxu, Německa a Itálie) se poté 

shromáždilo v Paříži a 18. dubna 1951 podepsali konečnou verzi smlouvy, která dala 

vzniknout ESUO.68 

 

3.4. ESUO 
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 ESUO známé také jako Montánní unie si dalo za cíl vytvořit společný trh pro 

výrobky těžebního a hutního průmyslu a to odbouráním veškerých kvót a celních bariér. 

Měla se tím zefektivnit výroba, zlepšit kvalita a zajistit dodávky uhlí a oceli pro celou 

Evropu. Společná správa uhlí a oceli měla zabránit válkám, přispět k hospodářské výstavbě 

a politickému sjednocení Evropy. Smlouva o založení vstoupila v platnost 23. července 

1952 a byla uzavřena na dobu padesáti let. 

 Itálie nikdy nepatřila k zemím, které dobývaly hodně uhlí a vyráběly nebo dokonce 

vyvážely ocel. Spíše naopak byla Itálie vždy závislá na dovozu těchto surovin. Její účastí  

na jednání o Schumanově plánu a přistoupením k ESUO se potvrdila její zahraniční  

politika, kterou byla přítomnost (presenza) na všech důležitých jednáních, být při tom,  

když se vytvářela nějaká nová organizace, do které byli zapojeny i jiné státy západní  

Evropy. Chtěla tedy být i u toho, když se pokládaly základy společného evropského trhu.  

Očekávalo se, že ESUO není konečným cílem, ale jen prvním krokem na daleko 

rozsáhlejší integraci evropských národů. Právě tento širší záměr byl pro italské vládní 

kruhy lákavý, protože Itálie již tehdy trpěla nezaměstnaností a cesta za prací mohla být pro 

Italy řešením. Myšlence evropské integrace se dostalo v Itálii masové podpory. Evropské 

hnutí stejně jako Evropští federalisté již měli v Itálii tradici.69 

 Itálie také akceptovala všechny ekonomické principy z originálního návrhu 

Schumanova plánu. To byl volný trh pro uhlí a ocel bez cel a kvantitativních omezení mezi 

všemi státy smlouvy. Pracovní trh měl být kontrolován Nejvyšším úřadem, aby byla 

zajištěna udržitelnost zaměstnanosti. Italové ale požadovali zavedení dalších opatření 

k ochraně italského průmyslu. Nejdůležitější věcí, z italského pohledu, bylo uvolnění 

pracovního trhu mezi dvěma odvětvími. V článku 69 byla zakázána diskriminace 

                                                                                                                                                                                
68  Willis, Roy, F.: str. 33-34. 
69  Ort, A.: str. 18. 
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národností v zaměstnávání v tomto průmyslu. Za druhé Itálie vyjednala volný trh pro 

odpadní železo. Z důvodu rozšířeného využití šrotu v elektrických tavných pecích 

v italském ocelovém průmyslu, byla Itálie více závislá na dovozu šrotu než kterákoliv jiná 

země ESUO. 

 Během roku, který uběhl mezi podpisem smlouvy o ESUO, její ratifikací a vstupem 

v platnost v červnu 1952 se v Itálii rozvinula debata mezi politickými a ekonomickými 

skupinami o jejich hodnotách a důsledcích. Komunisté a socialisté byli opět proti a 

hodnotili Schumanův plán jako jeden z dalších aspektů rostoucí americké hegemonie 

v Evropě. Po ekonomické stránce kritizovali to, že vytvoření společného trhu uhlí a oceli 

zničí již tak malý italský ocelářský a hutní průmysl a že se tak Itálie stane v Evropě tím, 

čím byl v Itálii jih – tzv. Mezzogiorno.
70 Koaliční strany jejich podporu v ESUO 

dokumentovaly tím, že pro Itálii bylo důležité připojit se k iniciativě, vytvořit takové 

společenství, hlavně z politických důvodů. Všichni viděli ESUO jako jádro vzniku budoucí 

evropské unie a všichni také souhlasili s tím, že více jednotná západní Evropa bude lépe 

čelit hrozbě komunismu.71 

 „Ustavení Montánní unie v podobě, v jaké vznikla, umožnila shoda příznivých 

okolností, mezi nimiž sehrály úlohu i jednotlivé osobnosti.“ Německý kancléř Adenauer 

pocházející z Porýní, měl zajisté blíže k Robertu Schumanovi, který vykonával několik let 

právnickou praxi v Německu a za první světové války bojoval na německé straně, než ke 

svým krajanům z Pruska. I Alcide De Gasperi byl rakouský ital, protože své mládí prožil 

                                                           
70  Oblast Mezzogiorno tvoří osm jižních regionů – Abruzzo, Molise, Kalábrie, Kampánie, Bazilikata, 
Apulie, Sardinie a Sicílie. Tato oblast představuje 36% italské populace (asi 20 miliónů obyvatel) a vytváří 
jednu čtvrtinu HDP Itálie. Již od sjednocení Itálie zde byly patrné rozdíly především ekonomického, 
kulturního a sociálního rázu. Tato oblast je chudší a více zemědělsky zaměřená část země než průmyslovější 
sever. Roku 1950 De Gasperiho vláda založila Úřad pro rozvoj Mezzogiorna (Cassa per il Mezzogiorno), 
který spravoval dotace putující do zemědělství a budování infrastruktury. Úřad byl založen na základě 
zákona o mimořádné intervenci ve prospěch zaostalého jihu. 
71  Willis, Roy, F.: str. 35-36. 
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v Trentu (tehdy součást Jižního Tyrolska), jako občan Rakouska. Všechny tři navíc 

spojovala římsko-katolická konfese.72 

 Jak se později ukázalo, ESUO nebyla pro Itálii ani zkázou ani velkým 

ekonomickým přínosem. Itálie i tak zůstala na okraji společného trhu uhlí a oceli, nebylo to 

již dáno politickou izolací od zbytku Evropy, ale spíše proto, že země neposkytovala větší 

množství surového materiálu pro těžbu těchto komodit. Bylo potřeba úplně jiné formy 

integrace, aby se italská účast na evropské politické scéně stala zdánlivě nevyhnutelnou.73 

Křesťanští demokraté byli silně oddáni myšlence evropské federace a Itálie tedy vždy 

podpořila evropské integrační hnutí již od svých počátků založením ESUO v roce 1951 až 

do vyvrcholení celého procesu vytvořením Evropského hospodářského společenství v roce 

1957. 

 

3.5. Plevenův plán a projekt Evropského obranného společenství 

 

 V červnu 1950 vypukla válka v Koreji a události, které byli sice Evropě velmi 

vzdálené, způsobily šok. Ukázalo se, že studená válka se může rychle proměnit ve válku 

horkou. „Jedním z důsledků korejské války bylo, že Spojené státy zesílily politický tlak na 

evropské partnery, aby posílili svou obranu.“ Potřebu posílit evropskou obranu pociťovali 

nejen USA, ale i samotná západní Evropa. USA tedy navrhly, aby se využil potenciál 

Spolkové republiky Německo obnovením německých jednotek, které měly být začleněny 

do NATO. To ale pro většinu států v Evropě nebyla záruka proti obnově německého 

militarismu a tak se objevila myšlenka pro širší evropské řešení, které by bylo schopno 

integrovat německé ozbrojené síly. V říjnu 1950 byl tedy předložen návrh na vytvoření 

                                                           
72  Luňák, P.: str. 125. 
73  Willis, Roy, F.: str. 41. 
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evropské armády, tzv. Plevenův74 plán, který předpokládal vytvoření Evropského 

obranného společenství (EOS). „Projekt předpokládal, že nové společenství bude 

odpovědně za obranu svých členů, přičemž však bude fungovat na základě společné 

evropské armády, s jedním ministerstvem obrany, jednotným rozpočtem i zbrojním 

programem… Demokratickou kontrolu mělo zajišťovat evropské parlamentní 

shromáždění.“ K jednání o smlouvě byli přizváni všichni evropští členové NATO a SRN.75 

 Vytvoření EOS mělo být ještě výraznějším krokem na cestě k evropské integraci 

než ESUO. Pro Itálii by vstup do EOS znamenal, že různá omezení, která stále italské 

armádě kladla mírová smlouva, mohla být v rámci společně budovaných ozbrojených sil 

zmírněna nebo dokonce zcela odstraněna. De Gasperi se obrátil 5. ledna 1952 k italské 

veřejnosti s projevem v rozhlase, kde obhajoval přípravy EOS, i když ve stejnou dobu se 

v italském parlamentu stále jednalo o ESUO. Veřejnost přijímala snadněji perspektivy 

společného evropského trhu včetně volného pohybu zboží, kapitálu, služeb a také lidí, než 

vyhlídky na Evropu budovanou vojensky, když už studená válka propagovala rozdělení 

Evropy na vojensko-mocenské bloky.76 

 V únoru 1951 se setkali De Gasperi a Sforza s Plevenem a Schumanem, aby 

společně projednali strategii obou zemí, kterou budou společně prezentovat na jednání o 

EOS. Všichni čtyři byli přesvědčení federalisté a tak neměli problém souhlasit se slovy De 

Gasperiho, který řekl, že struktura evropské armády by se mohla stát permanentní 

základnou pro Spojené státy evropské. I když dlouhá jednání nepřinesla detailní plán 

evropské armády, měla důležité výsledky v tom, že ještě více spojila sympatie De 

Gasperiho a Schumana a tak umožnila harmonickou spolupráci a jednání mezi oběma 

                                                           
74  René Pleven byl tehdejší francouzský ministerský předseda, který návrh předložil Národnímu 
shromáždění. 
75  Plechanovová, B.; Fidler, J.: str. 109. 
76  Ort, A.: str. 19. 
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politiky v následujících třech letech. Oba muži měli mnoho společného a oba byli oddáni 

katolické víře. 

 Konference o EOS byla zahájena Schumanem 15. února v Paříži. Jednání se 

zúčastnili jen Francie, Německo, Itálie, Belgie a Lucembursko. Holandsko se připojilo 

později a ostatní země vyslaly jen pozorovatele. Celkový návrh nevyvolal mnoho nadšení. 

Po pauze jednání pokračovala v červnu. Itálie vyjádřila své obavy, že politické svazky 

v EOS by ekonomicky oslabily Itálii oproti Francii a Německu, kteří uvolňovali své vazby 

na USA a Velkou Británii. Během prvních pěti měsíců roku 1952 se jednání o EOS 

posunula kupředu na setkání zahraničních ministrů, kteří vyřešili několik závažných 

nedostatků.77 Po řadě obtíži se podařilo dosáhnout konsensu a smlouva o EOS byla 

podepsána 27. května 1952 v Paříži. Obsah smlouvy se však v řadě bodů odchýlil od 

původního francouzského návrhu. Ratifikace proběhla bez větších problémů ve státech 

Beneluxu i v Německu, i když zde byl značný odpor proti remilitarizaci země. Itálie 

odložila ratifikační proces. Nedořešená otázka Terstu se zdála být cenou za její účast 

v EOS. Vyčkávala tedy, až ostatní ratifikují smlouvu, aby poté byla ve výhodnější pozici. 

Nakonec se ale problémem stala ratifikace smlouvy ve Francii. Nejdříve  Francie chtěla 

v novém společenství i účast Velké Británie, ale poté se změnily i celkové mezinárodní 

události. Korejská válka skončila, objevily se první náznaky uvolnění mezi Východem a 

Západem po smrti Stalina v 1953 a tak, když na jaře 1954  byla smlouva o EOS znovu 

předložena k ratifikaci francouzskému parlamentu, neuspěla. To byl konec možnosti 

politické integrace zemí západní Evropy a konec nadějím federalistů, kteří již připravovali 

projekt Spojených států evropských.78 

  

3.6. Krok zpět – od Bruselského paktu k Západoevropské unii 

                                                           
77  Willis, Roy, F.: str. 42-45. 
78  Plechanovová, B.; Fidler, J.: str. 111. 
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 Po neúspěchu EOS se snahy o zapojení Spolkové republiky Německo do společné 

obrany dostaly do slepé uličky. USA naléhaly, aby byla SRN přijata do NATO, poté Velká 

Británie navrhla, aby byla nejprve SRN přijata do Západní unie (Bruselský pakt), kam 

měla vstoupit i Itálie. Strůjcem tohoto nápadu byl Anthony Eden, tehdejší britský ministr 

zahraničí. Eden vysvětloval, že je třeba rozšířit Bruselský pakt v organizaci, kde vzájemný 

souhlas o obraně pomůže najít řešení k znovuvyzbrojení Německa. Při jeho návštěvě  

v Římě jeho návrh podpořili Sociální demokraté a Liberálové, kteří uvítali britské zapojení 

v Evropě.  

Jednání probíhala na konferenci v Londýně od 28. září do 3. října 1954 za účasti 

všech šesti členů ESUO. Italské delegaci předsedal Gaetano Martino, nový ministr 

zahraničí, který sehrál roli zprostředkovatele. Ačkoliv byl v mezinárodní diplomacii 

nováčkem, jeho víra v ideál evropské jednoty mu pomohla získat vliv mezi zkušenějšími 

diplomaty. V Londýně Martino souhlasil s přistoupením Německa a Itálie do Bruselského 

paktu a Německa do NATO a také k účasti Itálie v Agentuře pro kontrolu zbraní 

(Armaments Control Agency), která měla za úkol dohlížet na stupeň vyzbrojení šesti států 

ESUO a také na zákazu pro Německo nevyrábět atomové, biologické a chemické zbraně. 

Podepsáním dohod v Paříži 23. října byla jednání uzavřena. 

V horní komoře parlamentu Italské republiky probíhala ratifikace v prosinci 1954, 

v Senátu pak od konce února do března 1955. Debaty o ratifikaci probíhali klidně. 

Křesťanští demokraté byli podporováni nejen svými vládními partnery z koalice 

(republikáni, sociální demokraté, liberálové), ale také monarchisty. Dokonce i neofašisté 

podpořili vládu vůbec poprvé v poválečném období. Komunisté a socialisté odmítali 
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Západní unii pro snahu znovuvyzbrojit Německo, ale jejich nesouhlas nepostavil překážku 

tomu, aby byli dohody z Paříže v parlamentu schváleny.79 

Organizace Bruselského paktu tak byla rozšířena o Německo a Itálii a zároveň 

přejmenována na Západoevropskou unii. Od října 1954 tak byla Itálie zapojena do 

struktury další organizace za účasti ostatních států západní Evropy. Po NATO, Radě 

Evropy, ESUO a Západoevropské unii už tak zbýval poslední krůček k úplnému završení 

poválečného období a proměny Itálie – poraženého státu v rovnocenného partnera 

v Evropě, jakým byla například Francie nebo Belgie. Tím posledním krokem bylo přijetí 

do Organizace spojených národů. Tam Itálie vstoupila v roce 1955, čímž se definitivně 

zapojila do západní Evropy a globálně do mezinárodní politiky celého světa. 

 

                                                           
79  Willis, Roy, F.: str. 51-52. 
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Závěr 

 

 Od konce války do konce 50. let prošla Itálie obrovskými změnami v několika 

oblastech. Její volba evropské cesty byla prvním ze základních prvků její poválečné 

zahraniční politiky. Toto úsilí bylo zahájeno přijetím Marshallova plánu, čímž byla Itálie 

zahrnuta do západního bloku Evropy. Postupně se zapojovala do všech integračních 

seskupení, které se začali po 2. světové válce v Evropě a ve světě formovat. 

Zapojením do těchto organizací si zajistila určité postavení v mezinárodní politice 

a její přítomnost v těchto strukturách ji kromě politické stability přinesla i výrazný 

ekonomický růst a rozvoj průmyslové výroby. Tento obrovský vývoj byl nejvíce 

zaznamenán v prvních poválečných dvaceti letech a byl nastartován díky třem vnějším 

okolnostem: americké finanční pomoci, mezinárodnímu měnovému systému založenému 

v Bretton Woods a účastí Itálie v evropských integračních seskupeních, začínající ESUO a 

pokračující Evropským hospodářským společenstvím, které umožnilo nejen volný pohyb 

pracovních sil, ale i volný obchod mezi členskými zeměmi a tím výrazně zvýšilo export 

italských produktů na evropské trhy a celkově růst hospodářství. To vše umožnilo „italský 

hospodářský zázrak“. 

 V poválečné ekonomické obnově Itálie lze najít jistou paralelu se změnami 

uskutečněnými v Německu či jiných zemích, ale specifičnost podmínek a historický vývoj 

nakonec vytvořily stát, jak jej známe dnes. Po skončení války Itálie tvořila i nadále 

jednotný stát, nebyla rozdělena jako například Německo. Na rozdíl od Španělska se již 

nepotýkala s diktaturou, fašismus byl zničen už na konci války a byla založena republika 

na demokratickém principu. Politický vývoj byl zachráněn po volbách v roce 1948, kdy se 

potvrdilo, že Itálie nespadne pod vliv SSSR, i když první měsíce a roky po válce se v Itálii 

a například i ve Francii odehrávaly ve znamení všeobecného posunu k politické levici. 
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 Itálie ale také stála u zrodu myšlenky evropské jednoty a podepsáním smluv 

evropských společenství dala najevo svou orientaci. Začlenění země do bloku 

západoevropských států bylo předpokladem účasti na celoevropském dění a to bylo přesně 

to o co Itálii šlo – la presenza - být přitom a stát se jakousi velmocí střední kategorie. 

 Myslím tedy, že se jí podařilo to, o co se snažila a její mezinárodní postavení, které 

nebylo na samém konci války téměř žádné se výrazně zlepšilo a Itálie si získala důvěru a 

byla akceptována ostatními evropskými velmocemi. Její účast v EHS jen prohloubil zisky, 

které jí přineslo členství v NATO. Itálie tedy podporovala integrační snahy od jejich 

začátků v ESUO až do vytvoření EHS a pak i nadále. Její zájmy byly více pragmatické než 

idealistické a byly hlavně ekonomického charakteru. O čtvrt století později od založení 

EHS se Evropa stala jedním z nejdůležitějších prvků italské zahraniční politiky.  
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Resumé 

 

 In her thesis, the author is dealing with Italian post-war history from the year 1943 

when Italy surrendered until 1955 when it entered the United Nations. After the Second 

World War Italian diplomacy seemed pointless after the collapse of Fascist High Politics. 

The peace treaty of Paris from 1947 was mostly imposed on Italy and not negotiated by her 

and so happened with the solution of Trieste territory. Although she had a key strategic 

position, she remained economically weak and strongly needed allies. Naturally, she was 

willing to join the forming alliances that helped her to “rehabilitate” in the democratic 

world. 

Italy was extraordinarily fortunate. Although she was actually a defeated nation she 

did not get the same treat like for example Germany. Italy has been remarkably successful 

in achieving what it wanted in international affairs. The initial and most important aims 

was to liquidate the damage of Mussolini´s foreign policy, gain acceptance in the Western 

community, and secure aid for economic reconstruction. Faced with international isolation 

and domestic political difficulties, the Prime Minister Alcide De Gasperi and his Foreign 

Minister Carlo Sforza had to take advantage of whatever opportunities came along. Their 

achievements stands in the centre of this work: Italian participation in forming the 

European structures starting from joining the NATO in 1949, which secured the financial 

support, its presence in negotiating the establishment of the Council of Europe in the same 

year to taking part in forming the most important of  today´s integration process that 

started with the European Coal and Steel Community. The last chapter is dedicated to the 

acceptance of Italy to the Western European Union and to the organisation of United 

Nations. These last two events marked the definitive recognition of Italy as a reliable 

partner for the Western community and for the rest of the world. 
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