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POLITICA

Anii de formare
Benito Andrea Amilcare Mussolini se nagte la Dovia, diviziu-
ne a comunei Predappio, in provincia Forli-Cesena, regiunea
Romagna, pe 29 iulie 1883. Mama sa, Rosa Maltoni, are25 de ani
gi este invilitoare de tari; tatil, Alessandro, fierar, are29 de ani gi
idei revolufionare. De aceea, el ii di primului siu niscut numele
pregedintelui gi apirdtorului Republicii Mexic, Benito Juarez, un
indio, pe cel al liderului socialismului italian, Andrea Costa, 9i pe
cel al lui Amilcare Cipriani, garibaldist, apiritor al Comunei din
Paris, ulterior deportat, anarhist si aflat de doi ani in temnild in
Italia pentru un delict pe care nu il comisese. Cel de al doilea bi-
iat, Arnaldo, se naste in 1885, urmat de Edvige, in 1888.

Cind Benito avea noui ani si terminase primele doui clase ele-
mentare la gcoala unde preda mama lui, Alessandro cedeazi in
fafa insistenlelor soliei gi il inscrie pe copil la Colegiul Calugdrilor
Salesieni din Faenza. Dupi nici doi ani, bdiatul este exmatricu-
lat pentru ci igi rinise Ia mAni un coleg cu un briceag. Dupd ce

a luat, ca elev privat, examenul de absolvire a gcolii elementare,
este inscris, in 1895,la Regia Scuola Normale, adicd Institutul Pe-
dagogic, din Forlimpopoli. Nici aici nu lipsegte un act de violen-
!i care duce la exmatriculare. in ianuarie 1898 rineste Ia coapsi
un coleg, tot cu un briceag. Totugi, Benito este reinscris la gcoali
pentru ultimul an de studii gi, pe B iulie 1901, ob;ine diploma de
absolven!5: are 18 ani gi e in ciutarea unei slujbe.

Prima cale de ales este cea a invifimAntului, pe care o urnea-
zi la gcoala din Pieve Saliceto, in diviziunea Gualtieri, o comuni
din regiunea Reggio Emilia, unde predd din februarie pini in iunie
1902. insi, la sfArgitul anului gcolar, tAnirul invilitor se hotirig-
te si emigrezein Elve{ia. Pleaci in iulie si triiegte modest mul1u-
miti unor slujbe precare: salahor, baiat de privilie Ia un negustor
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Poltuca

de vinuri gi de mezeluri, ciru[ag. in schimb, toate gindurile lui se

indreapti spre politice. La Forlimpopoli frecventase o filial5 a Parti-

dului Socialist. La Lausanne, Mussolini devine secretar alAsociafiei

Zidanlor gi Salahorilor; scrie articole gi, mai cu seami, line discur-

suri in multe orage. Autoritifile elvefiene il aresteazi de patru ori,

prima datd pentru vagabondaj,

urmitoarele din considerente
politice. Devine prieten cu An-
gelica Balabanov, o socialisti
rusi care il ajuti gi ii sugerea-

zi si citeasci texte politice gi

filosofice.
Chemat la recrutare ln

martie 7904, nu se prezinti.
in mai incepe si frecventeze
cursurile Facultalii de $tiinle
Sociale din Lausanne, la care

predi sociologul 9i economis-
tul Vilfredo Pareto. Tinirul
muncitor revolufionar im-
braci astfel haine de student
socialist, ba chiar burghez, gi

ii place si se fotografieze im-
preuni cu socialigtii. in au-

gust este condamnat la un an
de inchisoare pentru dezerta-
re. Dar, la jumitatea lui no-
iembrie, Mussolini profiti de

amnistia promulgati de rege

cu prilejul nagterii printului
mostenitor Umberto gi se in-
toarce acas5. Astfel s-a inche-
iat un ciclu al viefii sale. $i-a
dovedit lui insuqi capacitSfile

. O fotografie aluiMussolinitn
1904, tn ElveSia, unde, printre altele,

a fost student al lui Vilfredo Pareto.

imbracamintea aleasa este cea a unui

tdndr burghez cult gi bine educat.
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BaNrro Mussor.tNr

de care dispune. Firi indoiali, formarea lui politici s-a imbogitit
gi s-a eliberat de provincialisme, ducindu-l spre pozifii revolulio-
nare. Ca atare, este potrivnic socialismului moderat gi reformist
al lui Filippo Turati. Crede cu tirie in necesitatea de a risturna
vechiul regim, combatAndu-i pe patroni, pe preoli gi pe militari.

Totugi, pentru moment, acestora din urmi trebuie si le dea

ascultare, fiind inrolat pe 5 decembrie in Regimentul 10 bersali
eri (vAnitori de munte), la Verona. Lisat la vatri in septembrie
1906, reincepe sd predea in noiembrie, de asti dati la Tolmezzo,
in Friuli, dar gi acum fara se aibi mari satisfaclii.

incearci si faci un salt de calitate, iar in noiembne L907 par-
ticipd qi ia examenul de abilitare ca profesor de limba francezi,pe
care o invilase in Elvefia. Astfel, in februarie 1908 obline un post
de profesor Ia colegiul Calvi din Oneglia, origel din Liguria admi-
nistrat de socidigti, unde igi poate continua activitatea politica gi
jurnalistici. in iunie este dat afari: experien[a lui de profesor se in-
cheie. Activitatea care il intereseazi este politica militantd; aceasta

il aduce in piali la Forli in primele siptimAni ale lui iulie. in con-

fruntirile care ii pun fa!5 in fafi pe proprietari gi pe arendagi cu

muncitorii cu ziua, participi la manifestatii gi este arestat 9i con-

damnat Ia trei luni de inchisoare - reduse in apel la72 ziJe - pen-

tru ci il ameninfase cu un baston pe un gestionar de treierdtoare.
Emigrafie, jurnalism, sindicat, confruntiri in piati, arestiri:

Mussolini a acumulat experienfa necesari pentru o munci politi-
ci cu normi intreagi, singura care il interesa cu adevirat. $i inci
o dati o ia de la capit din striinitate.

Pentru formarea politica a lui Mussolini este relevanti gederea

lui in Trento, orag al Imperiului Austro-Ungar, unde orice problemi
politica gi sociali trebuie si dea socoteali iredentismului. Ajunge

acolo pe 6 februarie 1909 ca si ia in primire secretariatul Camerei

de Comer!. Pentru prima oari conduce un ziar, L'Awenire del la-

vordtore, gi colaboreazilaziaruJPopolo condus de Cesare Battisti,
care in august il numeEte redactor-gef. Izbucnesc polemici cu cato-
licii, mai ales cu cei care se strAng in jurul gazeteiTrentino condusi
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de Alcide De Gasperi, gi il costi o arestare gi trei ziJe de carcerd.

Denunfat in repetate rinduri, are tot mai multe probleme cu jus-

tifia. Pe 10 septembrie este arestat din nou 9i acuzat cd a pregitit
,planuri subversive". Degi absolvit la proces, este, totugi, expulzat

gi astfel, pe 26 septembrie, este nevoit si treaci din nou granifa.

Un revolutionar
in octombrie 1909, il gdsim pe Mussolini din nou la Forli, congtient

cI muncitorii de pe teritoriile italiene ale Imperiului Austro-Un-

gar, dar 9i cei din Italia trebuie si se confrunte cu o problemi pe

care nimeni nu gi-o pusese pAni atunci: aceea a apartenenlei lor
politice intr-o comunitate naqionali. in Forli, Partidul Socialist ii
incredinlea zd. secr etariatul federagiei locale. TAnirul revolufionar
face un salt de calitate fald de munca sindicali, in care sunt preva-

lente instanlele organizatorice, si trece la o munci politice in ade-

vlratul sens al cuvAntului, in care imaginalia trebuie si ia avAnt,

forla de persuasiune si fie maxim5, strategiile si fie pe misura
acesteia, iar capacitatea de punere in practici sd domine totul.

Forli inseamni acasi. De fapt, o cunoaqte pe Rachele Guidi,

fiica de saptesprezece ani a concubinei tatalui siuAlessandro, im-
preund cu care se duce si locuiascd. Pe 10 septembrie 1910 se

nagte prima lui fiici, Edda.

in aceasti perioadi Mussolini triiegte (in sdricie) din politi-
ci: conduce La lotta di classe qi se remarci imediat prin violenta
ludrilor de pozifie mai ales contra burgheziei. La 27 de ani este

de-acum geful recunoscut al socialigtilor din Forli, un grup extrem
de combativ, mereu in prima linie in orice betalie ideologici sau

politici. Spre sfirgitul lunii octombrie 1910, tAnirul secretar par-

ticipi la Congresul Socialist de la Milano, unde linia revolufionari
nu are succes, reformigtii sunt majoritari 9i, ca atare, determini
federafia din Forli si se desprindd din partid. Nu este vorba de

lipsa de-experienfi a unui politician prea tAnir, doar ci, pentru
el, ideile gi programele se afli inaintea structurii organizatorice,
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iar singurul scop este si le realizeze, altfel se schimbi totul. Fede-
rafia il urmeazi gi se declari autonomd pe 23 aprilie 1911. Aceas-
ta este o linie de la care Mussolini nu se va mai abate niciodati,
dupi cum vor demonstra opfiunile sale viitoare.

CAnd, in vara urmitoare,
socialiEtii gi republicanii lan-
seazi o campanie de protest
impotriva rizboiului declarat
Turciei de citre Giolitti pen-
tru a-i smulge Tripolitania gi
Cirenaica, firegte ci Mussolini
se afla printre protagonistii
manifestaliilor din provin-
cia Romagna. Este arestat pe
14 octombrie gi condamnat
la un an de inchisoare pentru
sabotaj si instigare la violenqi,
pedeapsi ulterior injumitSfi-
ti in recurs. Agadar, iese din
inchisoare in martie 7972 gi
isi concentreazd toati activi-
tatea in pregdtirea iminentu-
iui congres al partidului care
igi incepe lucririle pe 7 iulie in
Reggio Emilia. Ca intotdeau-
flx, obiectivul este ambili-
os: s5. duci partidul pe pozifii
revolufionare.

Tezele lui radicale glsesc
susfindtori printre delegatii
de la bazi, profund dezamigifi
de linia reformisti adoptati
de consiliul director al parti-
du1ui. Rizboiul contra Turciei

. Sensibilitatea de muzician este

o calitate rara ;i prefioasd, mai
ales canu e usor sd. cdnfilavioara.
insa lttlussolini reu;e;te gi vrea sd

o demonstreze cu aceastd fotografie.
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se dovedise o ac[iune extrem de costisitoare pe plan uman si soci-

al. intr-un climat de disconfort generalizat, o personalitate charis-

matici precum a lui Mussolini cAgtigi adepfi. Linia ,,duri" triumfd.
Congresul hotirigte expulzarea unor reformigti cum ar fi Leonida

Bissolati gi Ivanoe Bonomi; astfel, curentul moderat susfinut de Tu-

rati gi de Treves devine minoritar. La conducere ajung maximaligtii
care il au in frunte pe CostantinoLazzai. Lui Mussolini i se incre-

dinleazi conducerea ziarului parti drlJui, Avantil cu sediul la Milano.
in cnteva siptimXni, elreorganizeazi complet ziarul: angajea-

zd colaboratori noi cu diverse tendinfe, adopti o conceptie tipo-
grafici mai moderni gi, mai ales, un stil mai incisiv, mai agresiv

qi polemic. Astfel transformat, Avanti! igi dubleazd tirajul in cA-

teva luni gi atinge citeodati virfuri de 100 000 de exemplare.

La Milano, tAndrul provincial igi poate ldrgi cercul de cunogtinte.
Se ataseazd de Margherita Sarfatti, care devine colaboratoarea lui
pentru critici teatrali, intr-o anumiti misuri consilier gi ghid, 9i
il determini si lucreze intr-o manieri mai ampli gi mai diversifi-
cati fa!5 de cea provinciali in care lucrase anterior.

in timpul migcirilor muncitoregti care se desfigoari cu vio-
lenli in mai gi in august 1913, Mussolini nu igi ascunde simpa-

tia pentru grupul de sindicaligti revolulionari care, condugi de

Filippo Corridoni, au iegit la sfirgitul lui martie din Confedera-

fia Generald a Muncii (Confederazione generale del lavoro - Cgl),

controlatd de reformigti. CurAnd dupd aceea, el infiinfeazdptima
sa revisti, [Jtopia, deschisi la disculii gi Ia propuneri diferite de

cele care urmeazS. linia partidului.
Alegerile generale din octombrie-noiembrie, primele linute cu

vot masculin universal, la care guvernul se teme de un succes al

socialigtilor, il gdsesc pe Mussolini printre protagonigtii campani-

ei electorale. Socialiqtii cAgtigi 52 de mandate, insd printre aces-

tea nu se numlri cel din Forli unde Mussolini, care adunase ceva

mai mult de 3 000 de voturi, nu a fost ales. Un motiv in plus pen-

tru a lucra in interiorul partidului la pregitirea congresului care

se desfigoari la Ancona in aprilie t974. Aici, Mussolini se affumi
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ca lider indiscutabil al maximalistilor si, in scurt timp, este ales
consilier comunal socialist la Milano.

Tensiunea politica gi sociali care zbuciumi lara atinge apogeul
in luna iunie, in ,,s6.pti.m6.na rosie", agitafie populari organizatd.
de sindicalistii revolulionari care se transformi in insurecfie in
Romagna gi in Marche.

Retragerea Cgl de la manifestafii gi mai ales nehotirirea de-
monstrati de conducerea partidului il determini pe Mussolini si
nu mai sprijine, asa cum ficuse pini atunciin L'Avantfl, protes-
tul popular si ii confirmi ceea ce de multi vreme stie: conducerea
partidului nu este in stare nici si pregiteasci, nici s5. administre-
ze o insurectie intr-o perspectivi revolufionari. Cadrul nafional,
prea restrAns, nu o permite.

Rizboi gi revolufie
intre 28 iunie si 28 iulie 1914 se declanseazi o cizd, intre Aus-
tro-Ungaria 9i Germania pe de o parte, Marea Britanie, Franla gi
Rusia, pe de alta. Criza este de proporlii neagteptate pentru meca-
nismul alianlelor care tArigte Europa intr-un rdzboiimpotriva ci-
ruia Mussoliniia atitudine imediat in LAv anti!, ilustrAnd principiile
de ,,neutralitate absoluti" in raport cu statul suslinute de Partidul
Socialist Italian,(,,Nici aderare, nici sabotaj"). Din contri, socialigtii
germani, belgieni gifrancezi au avut orientiri diferite, favorabile
unui conflict pe care, cu diverse motivafii, il considerd corect.

in ltalia, unde,guvernul declard neutralitatea, dupi cum i se

permite prin clauzele Triplei Alianfe, se deschide o campanie in-
terventionisti care strAnge adeziuni cam de la toate orientirile
politice, fie ele libera1e, democratice sau nafionaliste. impotrivi
sunt liberatrii luirGiotritti, ratolicii si, fireste, socialigtii.

Mussolini incepe sd c,readi ci aceasta este ocazia si insereze
partidul si masele proletare intr-o situalie din care Europa si Ita-
Iia vor iegi, daci'nu transformate, oricum foarte diferite. Nu poli
fi spectator, fiindcd doar cine avea sd fie implicat va avea un cu-
vAnt de sprrs. incearci sd indrepte partidul spre aceastd.pozifie,
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stimulAnd disculia cu un articol publicat in 18 octombrie, in care

sugereazi ipotezaunei,,neutraliteli active", respectiv deschisi la

colaborare cu guvernul.
Rezultatul negativ al apelului este atit de mare incit il de-

termini si lase conducerea partidului gi a ziarului qi si iEi apere

socialismul din coloanele unui nou cotidian pentru care giseqte

imediat susfinere din surse diferite: industriagi, un sindicat al

personalului navigant, exponenli ai socialismului francez. Primul
numir al ziarului Popolo d'ltalia apare pe 15 noiembrie' Noui zile

mai tArziu, Mussolini este exclus din partid.
La inceputul anului 1915, impreuni cu sindicaliqtii revolufi-

onari ai lui Corridoni, participi la formarea Fasciilor de A4iune
Revolulionari, formafiune intervenlionisti de stinga. Mussolini
este ferm convins ci formafiunile politice gi sindicale care ii re-

prezinti pe muncitori ar trebui si fie favorabile rizboiului fiindci
este evenimentul revolufionar atit de mult aqteptat.

Din martie pAni in mai el este protagonistul unei intense cam-

panii intervenlioniste. Pe urmi vine momentul intririi in rizboi.
Pentru fard,,24 mai, gi doar trei luni mai tdrziupentru Mussolini.

Acesta e rechemat impreuni cu contingentul lui, dar Ministe-
rul de Rizboi ii neagi admiterea la cursul de cadefi pentru ci este

considerat revolulionar. Astfel, dupi zece ani, imbracd din nou

uniforma de bersalier in Regimentul 11 care opereazi pe frontul
Alto-Isonzo. RimAne insd scurti vreme in trangee: in noiembrie

se imbolnivegte de febri tifoidd gi este nevoit si se intoarci aca-

si intr-o convalescenli de cAteva luni. Acum profiti si igi puni la
punct complicata situalie familiald. Pe 16 decembrie se cdsitoreq-

te la starea civild cu Rachele, iar pe 11 ianuarie 1-916 il recunoaste

pe Benito Albino, fiul avut din relalia cu Irene Dalser.

Reintors pe front, promovat caporal, apoi caporal-major, igi

face datoria ca soldat pAni cAnd, pe 23 februarie1-9LT, cu cAteva

zile inainte de a fi promovat sergent, explozia unui lansator de

grenade il rinegte cu numeroase schije. Dupd luni de zile petrecu-

te in spital, in august este lisat la vatri weme de un an.
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