
 

ALCIDE DE GASPERI I INTEGRACJA W DUCHU 
CHRZEŚCIJAŃSKIM 

 

Alcide de Gasperi Źródło: Wikipedia 

 

Okres jego rządów określa się we Włoszech mianem „ery de Gasperiego”. Zdołał on 
bowiem odbudować pozycję Włoch na arenie międzynarodowej, dzięki aktywnemu 
włączeniu się w proces europejskiej integracji gospodarczej czyniąc jednocześnie z 
Włoch jeden z filarów integracji europejskiej. 

Rys biograficzny i działalność polityczna 
Alcide de Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w Tronto. Studiował filozofię oraz 
literaturę na uniwersytecie w Wiedniu. Podczas pierwszej wojny światowej był posłem do 
parlamentu austriackiego, po zakończeniu działań wojennych do parlamentu włoskiego. Był 

współorganizatorem oraz Sekretarzem Generalnym chrześcijańsko-demokratycznej Włoskiej 
Partii Ludowej . W roku 1927 został aresztowany i skazany na cztery lata więzienia. Po 
dojściu do władzy Benito Mussoliniego, wyraźnie sprzeciwiający się faszyzmowi Gasperi, 
zniknął ze sceny politycznej. W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu, będąc 
jednocześnie liderem Partii Chrześcijańskich Demokratów. Po wyzwoleniu Włoch wszedł 

w skład pierwszego rządu; w latach 1945-1953 pełnił funkcję premiera oraz ministra spraw 
zagranicznych kilku rządów. W roku 1946 na krótko objął stanowisko głowy państwa. 

Działania na rzecz integracji europejskiej 
Honorowy przewodniczący Ruchu Europejskiego, był uwaŜany obok innych ojców idei 
integracji europejskiej, za czołowego działacza na rzecz zjednoczenia Europy. UwaŜał, Ŝe 



europejską współpracę gospodarczą powinno jednocześnie wspierać zacieśnianie współpracy 
obronnej. Dlatego teŜ de Gasperi był zwolennikiem utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Obronnej oraz wspólnych sił zbrojnych, które miałyby rozwiązywać ewentualne konflikty w 
Europie. De Gasperi był równieŜ współzałoŜycielem Rady Europy powstałej w roku 1949. 
Działania podjęte przez de Gasperiego zapoczątkowały proces włączania Włoch do struktur 
wspólnotowych. W roku 1950, wbrew stanowisku komunistów, włoski premier doprowadził 

do podpisania przez Włochy Traktatu Paryskiego o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali. Rok wcześniej Włochy stały się członkiem NATO. 

De Gasperi a integracja w duchu chrześcijańskim 
Wyraźny wpływ na „europejskość” de Gasperiego miała religia katolicka. Nieustannie 
podkreślał on rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu europejskiej toŜsamości. Kierowanie się 

we wszystkich swoich działaniach wartościami chrześcijańskimi sprawiło, iŜ w roku 1993 
rozpoczął się proces beatyfikacyjny włoskiego polityka. 

Alcide de Gasperi zmarł 19 sierpnia 1954 roku. Ówczesny patriarcha Wenecji kardynał 
Angelo Roncalii (późniejszy papieŜ Jan XXIII ) powiedział o de Gasperim, iŜ ten w swoim 
Ŝyciu inspirowany był głównie „biblijną wizją Ŝycia, słuŜbą Bogu, ojczyźnie i Kościołowi”. 

Dziś zalicza się on do grona „ojców Europy” , podobnie jak Robert Schuman, Jean 
Monnet, Paul Henri Spaak czy Paul Konrad Adenauer.  
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