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Re flec ţii asu pra miş cã rii fas ciste 
din Ro mâ nia ani lor ’30

ALEXANDRA PETRESCU

Stu diul de faţă s-a năs cut din do rinţa de a pre zenta şi co menta câ teva sec-
venţe sem ni fi ca tive din is to ria miş că rii fas ciste ro mâ neşti, fo lo sind surse bi bli o-
gra fice ine dite din pe rioada in terbe lică, ar ti cole de epocă şi do cu mente din 
fon dul Pre şe din ţiei Con si li u lui de Mi niştri-Ser vi ciul Spe cial de In for ma ţii, aflat 
în Di rec ţia Ar hi ve lor Na ţionale Is to rice Cen trale. Cele mai re cente stu dii din spa-
ţiul ro mâ nesc de di cate fe no me nu lui le gionar sunt axate pe di men si u nea re li-
gioasă a Le gi u nii Ar han ghe lul Mihail sau pe con tri bu ţia aces teia la epu ra rea 
et nică după 19401. Cer ce ta rea s-a con cen trat asu pra al tor ele mente care, în opi nia 
noas tră, me rită o aten ţie spe ci ală, şi anume „în frun ta rea“ ide o lo gică în tre le-
gionari şi co mu nişti, di sen si u nile în „fa mi lia“ de ex tremă dreaptă, ac ţi u nile an ti-
fas ciste din Ro mâ nia ace lei epoci, le gă tu rile din tre le gionari şi na ţional-so ci a lişti, 
cam pa nia elec to rală a Par ti du lui To tul pen tru Ţară din 1937. Unele din aceste epi-
soade au fost co men tate şi cer ce tate în pro fun zime2, iar do rinţa noas tră este de a 
con tri bui cu noi surse bi bli o gra fice şi de ar hivă la această re flec ţie asu pra fas cis-
mu lui ro mâ nesc. În prima parte a ar ti co lu lui vom ana liza evo lu ţia miş că rii fas-
ciste la ni vel eu ro pean, in sis tând pe par ti cu la ri tă ţile Le gi u nii Ar han ghe lul 
Mihail, ul tima parte fi ind de di cată re naş te rii fas cis mu lui în Eu ropa după al Do i-
lea Răz boi Mon dial.

Fas cis mul în Eu ropa în anii ’20

Suc ce sul miş că ri lor fas ciste în Eu ropa se ex plică prin criza ge ne rată de ur mă-
rile Pri mu lui Răz boi Mon dial. Aşa cum ob servă Pe tre An drei, „fas cis mul a prins 
în ţă rile în vinse, în pri mul rând în Un ga ria, Aus tria şi Ger ma nia“3. În car tea sa Fas-
cis mul, pu bli cată la Iaşi în 1927, Pe tre An drei face o ana liză a miş că ri lor fas ciste din 
Eu ropa, in sis tând asu pra fas cis mu lui ita lian. Pe tre An drei sem na lează exis tenţa în 

1 Mirel BĂNICĂ, Biserica Ortodoxă Română, stat şi societate în anii ’30, Polirom, Iaşi, 2007; 
Mihai CHIOVEANU, „The Harvest of Anger. Politics of Salvation and Ethnic-cleansing in 1940s 
Romania: Fascist Thinkers and Authoritarian Doers“, Studia Politica. Romanian Political Science 
Review, vol. VII, no. 2, 2007, pp. 293-311.

2 Francisco VEIGA, Istoria Gărzii de Fier (1919-1941). Mistica ultranaţionalismului, trad. 
M. Ştefănescu, Humanitas, Bucureşti, ed. a 2-a, 1995; Antoine ROGER, Fascistes, communistes et 
paysans. Sociologie des mobilisations identitaires roumaines (1921-1989), Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 2002; Michael MANN, Fascists, Cambridge University Press, Cambridge, 2004; Armin 
HEINEN, Legiunea „Arhanghelul Mihail“, mişcare socială şi organizaţie politică. O contribuţie la proble-
ma fascismului internaţional, ed. a 2-a, trad. C. şi D. Eşianu, Humanitas, Bucureşti, 2006.

3 Petre ANDREI, Fascismul, Viaţa românească S.A., Iaşi, 1927, p. 3.
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Un ga ria a „Un gu ri lor care se deş teaptă“, so ci e tate ce co pi ază mij loa cele uti li zate 
de fas ciş tii ita li eni, şi anume te roa rea, pen tru a trece apoi la Aus tria, unde „fas cis-
mul e mai mult o reacţiune so ci ală faţă de doc trina co mu niş ti lor şi s-a năs cut şi se 
men ţine din ca uza slă bi ci u nii sta tu lui“1, fi ind or ga ni zată în cen tu rii şi decurii înar-
mate. Şi în An glia de mo crată au to rul ob servă imi ta tori ai ita li e ni lor care s-au gru-
pat în or ga ni za ţia „fas ciş ti lor na ţionali“ for mată din ti neri ce poartă că măşi ne gre 
şi sunt înar maţi, sco pul lor fi ind de a lupta îm po triva par ti de lor co mu niste. În 
Franţa au to rul iden ti fică gru pul din ju rul „Action française“, pen tru a face apoi o 
scurtă re fe rire la situa ţia din Ro mâ nia:

„În sfâr şit un în ce put de miş care fas cistă se con stată şi la noi din anul 
1923, când ve chiul cu rent an ti se mit se or ga ni zează în co horte, adop tând ide-
ile fas ciş ti lor şi pre co ni zând ace leaşi mij loace vi o lente. Se pare însă că în ul ti-
mul timp, în urma ne în ţe le ge ri lor ivite în sâ nul par ti du lui, s-a re nun ţat la 
tac tica vi o len ţe lor şi asa si na te lor“2.

Pe tre An drei trece apoi la par tea cea mai im por tantă a cărţii sale, de di cată fas-
cis mu lui ita lian şi or ga ni ză rii cor po ra tive a sta tu lui ita lian, pen tru a ajunge la con-
clu zia că „fas cis mul apare ca o miş care [...] care chiar dacă a adus Ita liei unele 
rea li zări prac tice utile, ră mâne to tuşi pe ri cu loasă prin nota ei ab so lu tistă dic ta to ri-
ală“3. Au to rul con si deră că din acest punct de ve dere dic ta tura fas cistă nu se de o-
se beşte de cea bol şe vică, pen tru că atât fas ciş tii, cât şi bol şe vi cii „au creat 
mo nopo lul pu te rii în fa voa rea par ti du lui şi a cla sei lor“4. Ca tră să turi dis tinc tive 
ale fas cis mu lui ita lian, Pe tre An drei con stată con cep ţia ac ti vistă, aris to cra tică, mis-
ti cis mul-cle ri cal, na ţiona lis mul in te gral, me si a nis mul, im pe ri a lis mul şi 
antiparlamentarismul.

Dacă Pe tre An drei con si deră în 1927 că „or ga ni za ţi ile pro fe sionale cor po ra-
tive nu pot înocui [...] în niciun caz par la men tul po li tic“5, în 1933 Vasile Ma rin, 
mem bru al Le gi u nii Ar han ghe lul Mihail, va pu blica teza sa de doc to rat în şti inţe 
po li tice şi eco no mice sus ţi nută la Uni ver si ta tea din Bucureşti, în care elo gi ază or-
ga ni za rea sta tu lui cor po ra tiv ita lian:

„Sta tul ca esenţă me ta fi zică a re vo lu ţiei fran ceze, nefiind în stare să-şi 
mai în de pli nească ros tu rile, este obli gat să ce deze pa sul ce lu i lalt Stat mo-
dern, de struc tură teh nică, rea list şi so ci a list“6.

Co mi sia exa mi na toare con dusă de Paul Negulescu şi din a că rei com po nenţă 
mai fac parte Mircea Djuvara, Aristide Basilescu, Con stan tin Rarincescu şi Anibal 
Teodorescu, va acorda ti tlul de doc tor în şti inţe po li tice lui Vasile Ma rin, însă fa cul-
ta tea „con si deră opiniunile ex puse în [...] lu crare ca pro prii ale au to ru lui şi nu are 
a ex prima nici apro bare nici dezapro bare“.

1 Petre ANDREI, Fascismul, cit., p. 4.
2 Ibidem.
3 Ibidem, p. 32.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 31.
6 Vasile MARIN, Fascismul. Organizarea constituţională a statului corporativ italian, teză pentru 

doctorat în ştiinţele politice şi economice dela [sic] Universitatea din Bucureşti, Serviciul şi 
editura colportajului legionar, 1933, p. 11.
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Par ti cu la ri tãþile Le gi u nii Ar han ghe lul Mihail

Spe ci fi ci ta tea Le gi u nii e ob ser vată încă din epocă de că tre Vic tor Şoimu care 
face di fe renţa în tre legionarism, fas cism şi na ţional-so ci a lism într-o carte pu bli-
cată în 1938:

„Una din ca rac te ris ti cile spi ri tu lui le gionar şi poate cea mai preg nantă 
este mis ti cis mul. Nici Fas cis mul care acum este cle ri cal în bună parte din opor-
tu nism po li tic, şi nici Na ţional-So ci a lis mul nu au această notă spe ci fică“1.

În 1979 Faust Bradesco re vine la ori gi na li ta tea miş că rii le gionare:

„Ce n’était pas du nazisme; ce n’était pas non plus du fascisme, bien 
qu’il fût nationaliste et anti-communiste […] Ceux qui ont connu du près ce 
mouvement savent qu’il n’était qu’apparenté aux deux autres par sa tendance 
anti-communiste et nationaliste. Pour le reste, il s’agissait d’un mouvement 
purement roumain, très ori gi nal, ayant des caractéristiques particulières 
propres à son ori gine et à sa vision de la vie, du monde et de l’histoire“2.

Mai re cent, Michael Mann con stată că la in su rec ţia ar mată con dusă de le-
gionari în 1941 a par ti ci pat şi un grup de fe mei şi co pii, aşa cum re iese din fo togra-
fi ile ace lui eve ni ment, ceea ce re pre zintă un alt ele ment unic care sin gu la ri zează 
Le gi u nea Ar han ghe lul Mihail: „That women and children should actually fight 
appears unique among fas cist movements“3. De ase me nea, pro gra mul Le gi u nii, 
în mod „pa ra do xal“, cum spune Michael Mann, nu se de clară po li tic, ci pen tru 
crea rea unui om nou4. Mulţi au tori con tem po rani ai miş că rii le gionare in sistă pe 
această di men si une non-po li tică pe care o pro mo vează Corneliu Zelea Codreanu: 
„Le gi u nea va fi mai mult o şcoală şi o oaste de cât un par tid po li tic“5.

Michael Mann con stată că mai multe miş cări fas ciste din Eu ropa au adop tat 
de nu miri re li gioase, Le gi u nea diferenţiindu-se însă şi de această dată:

„Other fascists movements gave themselves religious titles-the Arrow 
Cross Movement and the Bel gian Christus Rex (which was disowned by the 
Catholic Church). All claimed religious credentials, but only the legion really 
resembled a church“6.

Din aceste câ teva ele mente care îl dis ting de ce le lalte miş cări fas ciste eu ro-
pene, pu tem con clu ziona, la fel ca Flo rin Ţurcanu, că Le gi u nea este o „miş care sin-
gu lară în fa mi lia fascismelor eu ro pene“7.

1 Victor ŞOIMU, Spiritul legionar şi Legiunea, Institutul de Arte Grafice „Presa“, Bucureşti, 
1938, p. 46.

2 Faust BRADESCO, La Garde de Fer et le terrorisme. À l’occasion du semi-centenaire du mouve-
ment légionnaire, Éditions Carpaţii, Madrid, 1979, p. 67.

3 Michael MANN, Fascists, cit., p. 273.
4 Ibidem, p. 267.
5 Codreanu citat de Victor ŞOIMU, Spiritul legionar şi Legiunea, cit., p. 91, Eminardo SALLEO, 

Mussolini e Codreanu. Cornelio Z. Codreanu. Memorie inedite, Libreria Agate, Palermo, 1940, p. 39.
6 Michael MANN, Fascists, cit., p. 269. O prezentare sintetică a analizei lui Michael Mann in 

Daniel BARBU, Politica pentru barbari, Nemira, Bucureşti, 2005, pp. 121-137.
7 Florin ŢURCANU, „Néo-traditionalisme et politique dans la Roumanie des années ’20“, 

Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. I, no. 3, 2001, p. 679.
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Există însă şi au tori ita li eni care gă sesc si mi li tu dini ne nu mă rate în tre miş ca-
rea le gionară şi cea fas cistă ita li ană, un exem plu fi ind Eminardo Salleo care pu-
blică în 1940 o carte în care-i pune faţă în faţă pe Zelea Codreanu şi Mussolini, 
pen tru a des co peri că des ti nele lor se îm ple tesc: „Mussolini e espulso dal par tito 
so ci a lista, come Codreanu sarà eli mi nato dall’università di Iassi“, iar ac ţi u nile şi 
con vin ge rile lor sunt iden tice:

„Come il Fascismo dele Camicie Nere, anche il movimento Legionario 
è con tro il parlamentarismo, con tro la democrazia, con tro il liberalismo. 
Come per Mussolini, così per Codreanu il popolo è un entità reale e con creta 
di volontà e di potenza [...] Codreanu affronta la lotta elettorale, come 
Mussolini nello spirito e nella dottrina an ti par la men tare e an ti de mo cra tica 
fas cista. Come Mussolini, Codreanu tende verso il popolo per un regime di 
popolo e non per un regime di dittatura“1.

În tre co mu nism şi fas cism

Pen tru le gionari co mu nist e si no nim cu evreu, aşa cum măr tu ri seşte în suşi 
Codreanu, ci tat de Eminardo Salleo: „Io quando dico comunisti intendo ebrei“2. 
Crea rea Găr zii de Fier e strâns le gată de această luptă an ti co mu nistă dusă de le-
gionari. Eminardo Salleo des crie mo men tul în care le giona rii au ho tă rât cum să se 
nu mească noua or ga ni za ţie:

„Il Capitano me dita una nuova organizzazione nazionale, per combattere 
il comunismo ebra ico [...] «Che nome dare alla nuova organizzazione?». 
Discussi con i Le gionari nella salla del «Camin». Alcuni dicevano: «Fa lange 
an ti co mu nista». Cranganu disse: «Guardia di Ferro» – E cosi sia!3“.

În anii ’30 lupta în tre ex trema dreaptă şi ex trema stângă se adân ceşte, stu den-
ţii de stânga şi de dreapta se or ga ni zează în aso ci a ţii, iar or ga nele de po li ţie se tem 
de ci oc niri sân ge roase. În 1933 se cre ează în ca pi tală „Aso ci a ţia Stu den ţi lor Uniţi“ 
care gru pează stu denţi ce pro vin în ma jo ri tate de la Po li teh nică. Cei mai mulţi 
membri ai aces tei aso ci a ţii sunt evrei din di fe rite lo ca li tăţi. Nota in for ma tivă a Ser-
vi ci u lui Spe cial de In for ma ţii (SSI) din 20 de cem brie 1933 pre ci zează:

„Se crede că această asociaţie este o camuflare, după care se as cunde şi 
se ur mă reşte [sic] alte sco puri. Se lasă a se ve dea că Aso ci a ţia Stu den ţi lor 
Uniţi ar sim pa tiza cu miş ca rea co mu nistă şi lu crează pa ra lel cu ea“ 4.

O altă notă in for ma tivă a SSI, de această dată din 28 mai 1936, pre vede ci oc-
niri sân ge roase în tre stu den ţii de dreapta şi stu den ţii co mu nişti5. O notă din 24 fe-
bru a rie 1937 des crie or ga ni za rea stu den ţi mii de dreapta şi de stânga din Iaşi:

1 Eminardo SALLEO, Mussolini e Codreanu...cit., p. 67.
2 Ibidem, p. 64.
3 Ibidem.
4 Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (DANIC), fond Preşedinţia Consiliului de 

Miniştri-Serviciul Special de Informaţii (PCM-SSI), dosar nr. 1/1926, fila 34.
5 Ibidem, fila 42.
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„Stu den ţi mea de stânga ac ti vează ma jo ri ta tea în par ti dul na ţional-ţă ră-
nist, for mând aripa stângă a par ti du lui, sub de nu mi rea de ti ne re tul de mo-
crat, având în tru ni rile la se diul cen tral al par ti du lui na ţional ţă ră nist; iar altă 
parte într-un nu măr res trâns ac ti vează clan des tin în par ti dul co mu nist ile-
gal. Stu den ţi mea de dreapta este îm păr ţită în ur mă toa rele for ma ţi uni, având 
se dii de o se bite:

1) Ti ne re tul lăn cier la se diul par ti du lui Na ţional Creş tin de la Casa 
Al bas tră

2) Ti ne re tul le gionar având se diul la Că mi nul Cul tu ral Creş tin şi con du-
când şi Aso ci a ţia stu den ţi lor Creş tini Iaşi, care are ace laşi se diu

3) Ti ne re tul vaidist având se diul la con du ce rea Fron tu lui ro mâ nesc
4) Svastica de Foc cu se diul la lo cu inţa stu den tu lui Popa
5) Cru ci ada Ro mâ nis mu lui aproape dezor ga ni zată, neavând niciun 

sediu“1.

Nota in for ma tivă mai pre ci zează că

„Stu den ţi mea evre iască îşi are or ga ni za ţie aparte şi po li ti ceşte mi li tează 
în organizaţiunile de stânga, socotindu-le ne ce sare pen tru com ba te rea pro-
gra me lor de dreapta, cari sunt an ti se mite“2.

Nu mă rul stu den ţi lor care ac ti vează în aceste or ga ni za ţii de dreapta şi de 
stânga e es ti mat la 500-600.

Di fe renţa în tre legionarism şi co mu nism e des crisă de Ale xan dru Cantacuzino, 
mem bru al Le gi u nii, în car tea sa În tre lu mea le gionară şi lu mea co mu nistă, pu bli cată 
în 1935 şi re pu bli cată în 1940. Co mu niş tii sunt din nou asi mi laţi cu evreii:

„Tre buie să amin tim că există o în fră ţire na tu rală ne dez min ţită în fapte, 
în tre spi ri tul co mu nist şi spi ri tul evre iesc. Evreii pre tu tin deni sunt pur tă to rii 
de ger meni ai co mu nis mu lui“3.

Iată doar câ teva di fe renţe în tre cele două lumi pe care le se si zează Ale xan dru 
Cantacuzino:

„Sen si bi li ta tea şi re fle xele de gân dire stâr nite de spi ri tu a li ta tea le-
gionară cre ează în ome nire o pur tare nouă, di a me tral opusă fe lu lui de a fi al 
lu mii co mu niste mar xiste faţă, spre exem plu, de creş ti nism şi de re li gie, faţă 
de via ţă şi de moarte [...] Vrem un om ro mâ nesc bine di fe ren ţiat, [...] un om 
cu făp tura şi sim ţu rile năs cute şi hră nite în cân ta rea na tu rii şi pă mân tu lui 
stră mo şesc. Co mu niş tii vor un tip de om unic, uni ver sal, [...] în râ u rit de o 
ci vi li za ţie omo genă [...] un pro dus uman in terna ţional, fără de o se bire de 
sânge, de re li gie sau de Că min“4.

De ase me nea, de o se bi rea în tre cele două lumi stă şi în fi na li tate:

1 Ibidem, fila 46.
2 Ibidem.
3 Alexandru CANTACUZINO, Între lumea legionară şi lumea comunistă, ed. a 2-a, Serviciul 

Propagandei Legionare, Bucureşti, 1940, p. 15. La sfârşitul volumului se precizează că „părţi în-
tregi ale acestui studiu au fost tăiate de Cenzură în 1935. Nemaiavând manuscrisul, cartea 
rămâne şi pe mai departe în forma ei de atunci“.

4 Ibidem, p. 13.
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„Fi na li ta tea ce şi-o pro pune so ci e ta tea le gionară este per fec ţiona rea şi 
în fru mu se ţa rea su fle tu lui şi re ge ne ra rea în su şi ri lor fi zice şi mo rale ale omu-
lui ro mân. Fi na li ta tea ce şi-o alege so ci e ta tea co mu nistă este [...] nu mai con-
strui rea aces tui ca dru de via ţă ma te ri ală tin zând prin oricări mij loace [...] 
că tre un pro gres teh nic su perior, ofe rind sa tis fac ţii ma te ri ale, plă ceri şi pe tre-
ceri ne în tre cute“1.

O altă de o se bire e cea în tre re cu noaş te rea ra se lor de că tre le gionari şi ne ga rea 
aces tora de că tre co mu nişti:

„In terna ţiona lis mul co mu nist nu vrea să cu noască ra sele. Noi în lu mea 
le gionară fără a face apo lo gia su perio ri tă ţii unei rase asu pra al teia, con si de răm 
că în urma unui trai se cu lar la o laltă, [...] în urma vi ci si tu di ni lor şi ti pa ru lui is to-
riei, s-au pro dus anu mite vir tuţi ale na tu rii şi ale sân ge lui ro mâ nesc [...] Aici 
tră ieşte o lume cu re sor turi mo rale, cu am bi ţi uni ero ice, [...] cu în tru chi pări şi 
ima gini des pre o na ţie de ro mâni să nă toşi, de sta tură înaltă, cu su flet şi trup 
voi ni cesc, gata să moară strajă ne în vinsă la gra ni ţele ro mâ nis mu lui [...] Acolo 
tră ieşte o so ci e tate me ca nică unde a fost inferiorizată [...] ima gi nea omu lui“2.

Aşa cum ob servă Gioacchino Volpe în 1940, în lu cra rea sa des pre miş ca rea fas-
cistă ita li ană, po li tica ra sei re pre zintă „un fas cism din ce în ce mai fas cist“3.

Există doar un sin gur punct co mun pe care îl des co peră Cantacuzino în tre 
legionarism şi co mu nism:

„Atât re vo lu ţiona rii fas cişti cât şi cei co mu nişti sunt [...] ne vo iţi să în tre-
bu in ţeze dic ta tura, ca sin gu rul mij loc de a face re vo lu ţie”4.

Di sen si uni în „fa mi lia“ de ex tremã dreaptã

„Fa mi lia“ de ex tremă dreaptă din Ro mâ nia nu a fost omo genă şi nu s-a ca rac-
te ri zat prin uni tate, toc mai din ca uza multitu di nii de cu rente ex tre miste care au 
exis tat, unele în mod efe mer. Am enu me rat mai sus ne nu mă ra tele or ga ni za ţii stu-
den ţeşti de dreapta ce exis tau în 1933. Con lu cra rea în tre ele a fost spo ra dică şi ten-
sionată, aşa cum ne do ve desc do cu men tele de ar hivă.

Pe 10 de cem brie 1933, în urma di zol vă rii Găr zii de Fier, Zelea Codreanu îi în-
deamnă pe ca ma razi să vo teze cu Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu şi Averescu, 
dar în niciun caz cu adep ţii lui A.C. Cuza, pre şe din tele LANC:

„Pen tru că Cuziştii sunt şi de astă dată ca şi în tre cut o altă faţă a Gu ver-
nu lui. A-i vota în sem nează a da vo tu rile Gu ver nu lui care ne-a fă cut înalta 
onoare, în faţa is to riei, de a ne disolva [...] Pen tru că m-am con vins adânc că 
nu te poţi în crede în cu vân tul Cuziştilor, sunt oa meni fără ca rac ter, ca pa bili 
de orice com pro mi suri [...] Socot ca o mare ne no ro cire, în adân cul con şti in ţei 
mele de ro mân, în drep ta rea miş că ri lor Na ţionale pe că ile cu zis mu lui“5.

1 Ibidem, pp. 40-41.
2 Ibidem, p. 36.
3 Gioacchino VOLPE, Istoria mişcării fasciste, trad. şi note de Giuseppe Sabbarese, Novissima, 

Roma, 1940, p. 289.
4 Alexandru CANTACUZINO, Între lumea legionară şi lumea comunistă, cit., p. 11.
5 Asociaţia Română a Creatorilor Culturali şi Artiştilor, Teroarea: documente ale procesului 

Iuliu Maniu-Ion Mihalache, Editura Vremea, Bucureşti, 1999, p. 183.
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În 1934 o notă in for ma tivă a SSI sur prinde ne în ţe le ge rile din sâ nul lăn ci e ri lor, 
ca u zate de o even tu ală co la bo rare cu gar diş tii la ale ge rile ju de ţene:

„Ion V. Costache, se cre tar al lăn ci e ri lor pe ţară şi co man dant al lăn ci e ri-
lor din Bucureşti a fost des ti tuit din pos tul care-l ocupa pen tru fap tul că a 
com plo tat con tra di rec ti ve lor dic tate de con du ce rea par ti du lui [...] De lic tul e 
că s-a opus ca te go ric de pu ne rii de liste co mune cu Gradiştii la ale ge rile ju de-
ţene ce vor avea loc în cu rând. Dar cu toate aces tea ti ne re tul lăn cier a ho tă rât 
în mod se cret pe gar dişti şi pe D. Danulescu can di dat al svasticei de foc“1.

1937 – To tul pen tru Ţarã

În 1937 Par ti dul To tul pen tru Ţară (PTŢ) al lui Codreanu în cheie un pact de nea-
gre si une cu PNŢ şi PNL-Gh. Brătianu. Codreanu vor beşte nu de un pact elec to ral, ci 
de o „în ţe le gere de aju tor re ci proc, con tra in ge rin ţe lor elec to rale“2. O dată cu crea rea 
Par ti du lui, Codreanu îşi pune pro blema re cru tă rii no i lor membri, obervând că:

„O mare pri mej die ame ninţă or ga ni za ţia le gionară. In tra rea în ca drul 
or ga ni za ţiei a o mul ţime de ele mente slabe, sau chiar rele [...] Altă se rie o 
for mează vo ia jo rii po li tici care au bă tut la uşa tu tu ror par ti de lor şi acum stau 
gata să se arunce în bra ţele miş că rii le gionare“3.

Se im pune „stu di e rea per soa ne lor“ care do resc să adere la PTŢ, iar re cru ta rea 
co res punde ideii de „elită“ ce fi gu rează în doc trina le gionară:

„Le gi u nea nu pro pune ni mă nui să se în ca dreze în rân du rile ei, ci aş-
teaptă în vi e rea în tru spi rit a fi e că ruia [...] vor fi pu ţini aleşi. Se va face o ri gu-
roasă se lec ţionare şi o justă ie rar hi zare“4.

Noul în scris pri mea abia după trei ani ti tlul de „le gionar“5. Cam pa nia elec to-
rală din 1937 e sus ţi nută de nu me roşi sim pa ti zanţi care par ti cipă la ma ni fes tă rile 
or ga ni zate de par tid. Un exem plu este ac ti vi ta tea sec ţiei lo cale a PTŢ din Con-
stanţa. Aşa cum re iese dintr-un ar ti col din oc tom brie 1937, la şe dinţa le gionară or-
ga ni zată la se diul par ti du lui par ti cipă 1500 de le gionari6. În de cem brie, la prima 
în tru nire pu blică a sec ţiei lo cale a PTŢ din ca drul cam pa niei elec to rale, sala de vine 
neîncăpătoare „aşa în cât a fost ne voie să se di fu zeze discursu rile prin me ga foane 
in sta late în stradă“7. Discursu rile le giona ri lor, prin tre care şi cel al unui preot, se 

1 DANIC, fond PCM-SSI, dosar nr. 30/1933, fila 47.
2 Alexandru VAIDA VOEVOD, Memorii, vol. III, prefaţă, ed. îngrijită, note şi comentarii de 

Alexandru ŞERBAN, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 166.
3 Document reprodus de Constantin PETCULESCU, Mişcarea legionară. Mit şi realitate, 

Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1997, p. 284.
4 Victor ŞOIMU, Spiritul legionar...cit., p. 71.
5 Lorenzo BARACCHI TUA, Garda de Fier, trad. din italieneşte de C. Balaban, cu o prefaţă 

de Mihail MANOILESCU, fost ministru şi un cuvânt înainte al traducătorului, Editura Mişcării 
Legionare, Bucureşti, 1940, p. 69.

6 DANIC, fond PCM-SSI, dosar nr. 3/1932, „O manifestaţie a Partidului Totul pentru Ţară 
la Constanţa“, fila 156.

7 D. DIAMANDI, „Totul pentru Ţară la Constanţa”, Curentul, 14 decembrie 1937.
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axează pe mai multe ele mente: „pri goana dez lăn ţu ită de ce le lalte par tide în con tra 
miş că rii le gionare care în ciu da tu tu ror aces tora a prins ră dă cini adânci“; is to ria 
miş că rii le gionare şi sco pu rile pe care le ur mă reşte: „înă bu şi rea co mu nis mu lui şi 
opri rea in va ziei me reu cres cânde a evre i lor“; „ră fu iala cruntă“ din tre PTŢ şi ce le-
lalte par tide care „vor să oprească în loc des ti nele nea mu lui ro mâ nesc“; pac tul de 
nea gre si une „fă cut în sco pul ca lupta elec to rală să decurgă în li nişte şi or dine“; 
„strânsa le gă tură“ în tre miş ca rea le gionară şi Bi se rică1. Se vor beşte des pre Dinu 
Brătianu care, într-un ar ti col, de cla rase că „se bucură că miş ca rea le gionară a in-
trat în le ga li tate“, des pre Titulescu care „în tors în ţară ca ută să-şi câş tige sim pa tia 
le giona ri lor“2.

PTŢ „func ţi o nează ca o ma şină bine unsă“3, cam pa nia be ne fi ci ind de o echipă 
pen tru con fe rinţe for mată din pro fe sori uni ver si tari şi in te lec tu ali cu nos cuţi. Iată pro fi-
lul can di da ţi lor PTŢ, des cris de Michael Mann: „The Iron Gu ard parliamentary 
candidates of 1937 were 98% professionals, led by priests (33%) and teachers (31%)“4.

Ob ţi ne rea a 15,58% din su fra gii pla sează par ti dul lui Codreanu pe lo cul al trei-
lea în pre fe rin ţele popu la ţiei, după PNL (35,92%) şi PNŢ (20,40%)5. Ma tei Dogan 
ex plică pră bu şi rea de mo cra ţiei ro mâ neşti prin as cen si u nea Găr zii de Fier care pro-
tes tase îm po triva ine ga li tă ţi lor so ci ale, adop tând o ide o lo gie na ţiona listă şi mis-
tică6. În faţa ris cu lui ca Garda de Fier să îşi mă rească pon de rea elec to rală, re gele 
Carol al II-lea di zolvă Par la men tul şi in sti tuie în 1938 un re gim au to ri tar.

Suc ce sele le gionare la ale ge rile in terbe lice sunt ex pli cate de Faust Bradesco 
prin fap tul că miş ca rea nu avea ca scop ime diat ob ţi ne rea pu te rii, lu cru care o di fe-
ren ţia de ce le lalte par tide. În ace laşi timp, le giona rii, spre de o se bire de alţi oa meni 
po li tici de ma gogi, nu pro mi teau ni mic în cam pa nii:

„Il y avait donc quelque chose de dis tinct entre la lutte électorale légionnaire 
et celle des autres partis […] L’agent électoral légionnaire ne ressemblait pas 
aux démagogues, aux différents types de profiteurs“7

Acþi uni an ti fas ciste

E im por tant de men ţionat că în Ro mâ nia in terbe lică cu ren tu lui fas cist îi 
răs punde cu ren tul an ti fas cist, care nu are însă ace laşi im pact. Deşi slab re pre-
zen tat, acesta to tuşi există şi me rită sem na lat. Do rim să ne re fe rim pe scurt 
doar la or ga ni za ţi ile fe mi nine care au mi li tat con tra fas cis mu lui îna inte şi după 
al Do i lea Răz boi Mon dial. Ale ge rea noas tră e jus ti fi cată de fap tul că fe me ile 
mame, so ţii şi su rori, sunt di rect afec tate de as cen si u nea fas cis mu lui şi de po-
litica reî nar mă rii. Ape lul con tra fas cis mu lui şi a răz bo iu lui e lan sat de că tre 

1 Ibidem. 
2 Ibidem.
3 Francisco VEIGA, Istoria Gărzii de Fier (1919-1941)...cit., p. 235.
4 Michael MANN, Fascists, cit., p. 275.
5 Gheorghe SBÂRNĂ, Partidele politice din România, 1918-1940. Programe şi orientări doctrinare, 

Editura Sylvi, Bucureşti, 2001, pp. 379-383.
6 Matei DOGAN, Sociologie politică. Opere alese, trad. L. Lotreanu, N. Lotreanu, Alternative, 

Bucureşti, 1999, p. 158.
7 Faust BRADESCO, La Garde de Fer et le terrorisme...cit., p. 66.
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românce în anul 1934, când se cre ează la Bucureşti Co mi te tul de ini ţi a tivă pen-
tru par ti ci pa rea la Con gre sul Mon dial al Fe me i lor îm po triva răz bo iu lui şi a fas-
cis mu lui de la Pa ris. Ape lul e adre sat că tre fe me ile mun ci toare, in te lec tu ale, 
gos po dine şi ţă rance:

„Mussolini, men to rul re cu nos cut al fas cis mu lui, se plânge că pa cea e 
de pri mantă şi pro clamă că nu mai răz bo iul e dă tă tor de via ţă şi de noi ener-
gii. Fe mei in te lec tu ale, mun ci toare, vă duve şi or fane de răz boi! Stă pâ ni to ri-
lor ţă ri lor fas ciste şi im pe ri a liste le e sete de ener gi ile, de sân gele co pi i lor, 
fra ţi lor, so ţi lor şi pă rin ţi lor noştri! [...] For maţi co mi tete de fe mei pen tru lupta 
îm po triva fas cis mu lui şi răz bo iu lui!“1.

Acest apel ră mâne însă izo lat în pe rioada in terbe lică, che ma rea la lupta îm po-
triva fas cis mu lui fi ind lan sată cu o nouă forţă de că tre co mu nişti după cel de-al Do-
i lea Răz boi Mon dial. În apri lie 1945 se con sti tuie Uni u nea Fe me ile An ti fas ciste din 
Ro mâ nia şi se lan sează ape lul aces tei Uni uni că tre toate fe me ile din ţară2, iar în no-
iem brie de le ga ţia Ro mâ niei par ti cipă la Pa ris la Con gre sul an ti fas cist in terna-
ţional al fe me i lor, ală turi de de le gate din 42 de ţări:

„De le ga ţia femenină care par ti cipă la Con gre sul din Pa ris, având un 
nu măr mare de par ti ci pante, a fost sa lu tată cu bucurie de că tre con gre sul 
femenin. De le ga ţia ro mână con dusă de Dna N. Niculescu con tri buie la 
lupta pen tru for ma rea unei vieţi noui şi li bere. Dom nia sa a de cla rat că ac tu-
a lul gu vern se ocupă mai mult cu in sta u ra rea de mo cra ţiei de cât ce le lalte 
gu verne din tre cut. În con ti nu are, Dna Niculescu a de cla rat că Dna Ana 
Pauker a con tri buit în mare mă sură la în fi in ţa rea con gre su lui femenin din 
Ro mâ nia. Dna Pauker, a subli niat Dna Niculescu, a de pus toate sfor ţă rile şi 
s-a sa cri fi cat pen tru ca uza fe me i lor din ţară. Când Dna Pauker a apă rut la 
tri bună, a fost acla mată cu en tu zi asm. Ro mâ nia tre buie să fie re cu nos că-
toare faţă de lupta dusă de Dna Ana Pauker, care duce o luptă pen tru o 
nouă lume. În tim pul discursu lui ros tit de Dna Pauker, aceasta a fost apla u-
dată căl du ros“3.

Ală turi de sta tele co mu niste, la acest Con gres par ti cipă şi state din Oc ci dent, 
cum ar fi Franţa şi Bel gia. De le ga ţia Bel giei cere Spa niei ex tră da rea lui Léon 
Degrelle, pre şe din tele par ti du lui de ex tremă dreaptă Rex4. Bi roul Con gre su lui 
este ales în una ni mi tate şi e com pus din re pre zen tante ale de le ga ţi i lor din Franţa, 
URSS, China, Spa nia re pu bli cană, Iu gos la via şi Ce hos lo va cia, pre şe dintă fi ind 
aleasă Nina Popov din URSS5.

1 „[Apel] Către toate femeile muncitoare, intelectuale, gospodine şi ţărance din România. 
[Lansat de] Comitetul de iniţiativă pentru participarea la Congresul Mondial al Femeilor 
împotriva războiului şi fascismului“, Cuvântul liber, nr. 35, 7 iulie 1934, reprodus de Ştefania 
MIHĂILESCU, Din istoria feminismului românesc. Studiu şi antologie de texte (1929-1948), Polirom, 
Iaşi, 2006, pp. 210-211.

2 „Constituirea Uniunii Femeilor antifasciste din România“, Scânteia, nr. 196, 12 aprilie 1945; 
„Apelul Uniunii Femeilor antifasciste din România către toate femeile din ţara noastră“, Scânteia, 
nr. 197, 13 aprilie 1945, reproduse de Ştefania MIHĂILESCU, Din istoria feminismului românesc...cit., 
pp. 378-382.

3 DANIC, fond PCM-SSI, dosar nr. 35/1936, fila 295.
4 Ibidem, fila 294.
5 Ibidem, fila 293.
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Le giona rii şi na þional-so ci a liş tii

Un do cu ment din 20 mai 1938 sem nat de Fabricius, re pre zen tan tul Ger ma niei 
la Bucureşti, face re fe rire la pro ce sul lui Codreanu în care în cearcă să se do ve-
dească le gă tura în tre „Că pi tan“ şi „Führer“. Din acest do cu ment aflat în ar hi vele 
de la „Wilhelmstrasse“ şi pu bli cat la Pa ris în 1954, re iese po zi ţia părţii ger mane 
faţă de Garda de Fier:

„După pă re rea mea, re gele co mite o gravă eroare pro ce dând într-o ma-
ni eră atât de ra di cală, dar nu este ro lul nos tru să-i atra gem aten ţia. Am pu tea 
poate, în tre timp, să-l fa cem in di rect să în ţe leagă ce pe ri cole re pre zintă pen-
tru el în cer ca rea de a dis truge acest ele ment (Garda) ale că rui idea luri sunt 
cele care, în ul timă in stanţă, men ţin sta tul“1.

După re be li u nea le gionară din 1941 note in for ma tive ale SSI vor besc des pre 
le gionari fu giţi din ţară şi de pis taţi în uni forme ger mane:

„Şe i tan, fost pre fect le gionar al ju de ţu lui Con stanţa şi Puiu Traian, fost 
pri mar al mu ni ci pi u lui Con stanţa, am bii fu giţi din ţară după re be li u nea din 
ia nu a rie 1941, s-ar afla în pre zent la Varna, unde ar fi fost vă zuţi îm bră caţi în 
uni forme ger mane“2.

Po tri vit unor alte in for ma ţii, le giona rii „ar fi îm bră caţi în uni forme ger mane 
şi tot cu ma şini ger mane (auto sau mo to ci clete) tre cuţi fron ti era în Bul ga ria“3. Po-
tri vit al tor in for ma ţii, un co lo nel din ar mata ger mană ar fi sfă tuit pe le gionari

„să mai aibă răb dare în tru cât în pre zent nu se poate face ni mic deoa rece este 
ne voie de li nişte în acest sec tor al con ti nen tu lui, dar că con du că to rul Ger ma-
niei ţine seama de le gionari şi a lor va fi con du ce rea după războiu“4.

Re naş te rea fas cis mu lui în Eu ropa
dupã al Do i lea Rãz boi Mon dial

Sfâr şi tul răz bo iu lui şi în frân ge rea hitlerismului şi a fas cis mu lui mussolinian 
nu în seamnă şi înă bu şi rea cu ren te lor ex tre miste de dreapta care în cearcă să re-
nască în di fe rite col ţuri ale Eu ro pei. Zi a rul Tim pul ti trează în 1946: „Des co pe ri rea 
unei or ga ni za ţii a Găr zi lor Ne gre în Ita lia. Tul bu rări puse la cale de mo nar hişti şi 
fas cişti“, pen tru a pre ciza în cu prin sul ar ti co lu lui că „ţe lul aces tei or ga ni za ţii era 
res ta u ra rea fas cis mu lui pe ca lea unei in su rec ţii ar mate“5. Zi a rul Uni ver sul ti trează, 
la rân dul său: „Or ga ni za ţie fas cistă des co pe rită în Bul ga ria“, o or ga ni za ţie se cretă 
na ţională nu mită „Tzar Krum“ şi creată de co lo ne lul An ton Cristof6.

1 Documentul e reprodus de Constantin PETCULESCU, Mişcarea legionară...cit., pp. 290-291.
2 DANIC, fond PCM-SSI, dosar nr. 3/1932, fila 1.
3 Ibidem, notă din 30 octombrie 1943, fila 6.
4 Ibidem, notă din 25 ianuarie 1944, fila 30, fila 31.
5 „Descoperirea unei organizaţii a Gărzilor Negre în Italia. Tulburări puse la cale de 

monarhişti şi fascişti“, Timpul, nr. 3142, 25 mai 1946.
6 „Organizaţie fascistă descoperită în Bulgaria“, Universul, nr. 117, 25 mai 1946.
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În loc de con clu zie

Am în cer cat în acest scurt ar ti col să abor dăm as pecte deja cu nos cute din miş-
ca rea fas cistă din Ro mâ nia, fo lo sind însă do cu mente de ar hivă şi surse bi bli o gra-
fice in terbe lice ine dite care nu au mai fost uti li zate până acum, după câte 
cu noaş tem, pen tru a stu dia fe no me nul le gionar1. Ne-am do rit în acest fel să pre-
zen tăm câ teva re flec ţii asu pra a ceea ce unii au con si de rat a fi „re în vi e rea Ro mâ-
niei“, iar alţii „rea li ta tea dezas tru lui“2.

1 Excepţiile sunt reprezentate de lucrările lui Alexandru CANTACUZINO, Între lumea 
legionară şi lumea comunistă, cit. şi Vasile MARIN, Fascismul...cit., folosite ca surse bibliografice de 
unii din cercetătorii pe care i-am studiat. 

2 Ştefan PALAGHIŢĂ, Garda de Fier. Spre reînvierea României, Editura Roza Vânturilor, 
Bucureşti, 1993; Grigore Traian POP, Mişcarea legionară. Idealul izbăvirii şi realitatea dezastrului, 
Editura Ion Cristoiu, Bucureşti, 1999.


