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Abstract. This article tries to analyze some fundamental characteristics
of the Italian fascism, in the frame of the totalitarian studies and resear-
ches of the 20th century. We start by presenting some definitions and cha-
racteristics of the concept of „totalitarianism“ as they appeared in the
scientific literature, in order to understand the biggest frame in which we
can include Italian fascism. Later we’ll analyze the Italian fascism as an
ideology and as a modality to organize the state. We focused on how the
Fascist Party monopolized the state and how this unity between Party and
State gave birth to the „State Party“.

Acest articol îºi propune sã analizeze trãsãturile fundamentale ale fascismului
italian, încadrându-l în tipologia mai largã a regimurilor totalitare din secolul al
XX-lea. Pentru început vom analiza o serie de definiþii ºi caracteristici ale con-
ceptului de „totalitarism“, aºa cum apare el prezentat în literatura de specialitate,
pentru a înþelege mai bine cadrul larg în care se înscrie fascismul italian. Ulterior
vom cerceta caracteristicile fascismului italian, atât ca ideologie cât mai ales ca
mod de organizare a statului.

Vom pune accentul pe modul în care partidul fascist a acaparat instituþiile
statului ºi organismele care au sprijinit aceastã contopire între Partidul Fascist ºi
stat, contopire care a dus la apariþia „Partidului Stat“. Este cert faptul cã trans-
formarea raportului dintre Partidul Fascist ºi stat este doar o parte din relaþia ex-
trem de complexã de identificare între Partidul Naþional Fascist ºi societatea ita-
lianã în întregul sãu. În aceastã lucrare ne vom limita însã la a prezenta în princi-
pal modul în care instituþiile publice ale statului au fost acaparate treptat de
fascism, lãsând deoparte controlul ideologic pe care fascismul l-a exercitat asu-
pra tuturor aspectelor vieþii sociale italiene.

O primã analizã care se ocupã de studiul sistematic al conceptului de totalita-
rism a fost publicatã în 1949 de cãtre Hans Kohn sub titlul „The Twentieth Cen-
tury“. În viziunea lui Kohn, ca rezultat al primului rãzboi mondial se naºte un
„abis de netrecut, peste care era imposibil de realizat orice înþelegere reciprocã,
deoarece conflictele puteau fi rezolvate doar cu forþa ºi prin distrugerea totalã a
adversarului“1. Kohn considerã cã, spre deosebire de regimurile absolutiste ºi
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conservatoare clasice, regimul totalitar tinde spre o nouã ordine politico-socialã
ºi angreneazã în acest scop, cel puþin în anumite momente, masele, profitând de
imaturitatea acestora, de criza moralã ºi materialã prin care trec acestea, precum
ºi de deziluziile ºi cinismul pe care aceasta le provoacã.2

Cea mai cunoscutã lucrare asupra conceptului de „totalitarism“, devenitã cla-
sicã atât prin complexitatea sa, cât ºi prin importantele dezbateri cãrora le-a dat
naºtere, este cea scrisã de Hannah Arendt în 1951, „Originile totalitarismului“.
Pentru Arendt apariþia totalitarismului este strâns legatã de trei elemente indis-
pensabile ºi tipice pentru epoca noastrã: decadenþa Statului naþional ºi afirmarea
imperialismului, prãbuºirea sistemului de clase sociale ºi ca atare ºi a sistemului
de partide conex acestuia, ºi atomizarea ºi individualizarea societãþii moderne de
masã.3 Scãderea rolului Statului Naþiune ºi apariþia naþionalismului nu sunt vã-
zute de Arendt doar sub aspectele imediate economico-politice, ci sunt demon-
strate ºi de creºterea rolului personalitãþilor individuale în raport cu statul, de
afirmarea rasismului ca ideologie prezentã în rândul maselor largi, de apariþia
unor virulente panmiºcãri (pangermanismul, panslavismul etc).

Principalul teren pe care se dezvoltã însã totalitarismul este oferit de prãbu-
ºirea vechiului sistem de reprezentare bazat pe clase sociale ºi pe partidele tra-
diþionale ca instrumente de reprezentare legate de acestea. Ca atare, aceste mase
dezagregate ºi atomizate lipsite de acel principiu de identificare oferit de clasa
socialã vor constitui sursa principalã din care se vor alimenta miºcãrile totalitare
prin intermediul unei propagande care promitea ieºirea din haosul ºi arbitrarul
societãþii dezagregate.4

Cãderea sistemului de protecþie oferit pânã atunci de status-ul social dat de
apartenenþa la o clasã socialã va transforma majoritatea somnolentã, care pânã
atunci se constituise într-o remorcã a partidelor tradiþionale, într-o mare masã,
amorfã ºi dezorganizatã, de indivizi plini de urã, care nu aveau nimic în comun
decât vaga speranþã oferitã de liderii politici de întoarcere la timpurile bune.5 Cu
alte cuvinte, atomizarea ºi individualizarea societãþii au dus la apariþia maselor,
acele grupuri de oameni care prin indiferenþa faþã de afacerile publice nu se pu-
teau insera într-o organizaþie bazatã pe comunitatea de interese, într-un partid
politic, într-o organizaþie localã, într-o asociaþie profesionalã etc., ºi al cãror
comportament nu era determinat de clasele sociale din care proveneau, ci de un
„bagaj nearticulat“ de idei ºi sugestii preluate de la toate clasele sociale.6

Miºcãrile totalitare îºi au baza tocmai în aceastã masã de oameni indiferenþi
ºi pe care celelalte partide îi lãsaserã deoparte considerându-i prea apatici sau
prea stupizi. Caracteristica acestor regimuri era aceea de a fi sisteme de domi-
nare totalã care, abolind orice distincþie între societate ºi stat, controlau indivizii
atât în sfera publicã, cât ºi în cea privatã, organizându-i ºi oferindu-le un þel care
nu este neapãrat unul bazat pe ideea supremaþiei unei rase sau a unei clase, ci are
drept scop crearea unui nou tip de om, redus la un obiect pasiv, la un instrument
neînsufleþit.
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În contextul evoluþiilor Rãzboiului Rece ºi a înfruntãrilor ideologice conexe
acestuia, conceptul de totalitarism a fost analizat în profunzime de o serie de au-
tori, în special aparþinând spaþiului de gândire anglo-saxon. Într-o lucrare de-
venitã celebrã, „Totalitarian Dictatorship and Autocracy“ scrisã împreunã cu
Z. K. Brzezinski, Carl G. Friedrich considera cã totalitarismul este total diferit
de tiraniile, dictaturile ºi despotismele anterioare.

În opinia celor doi autori aceastã diferenþiere se datoreazã unei serii de carac-
teristici specifice totalitarismului.7 Prima trãsãturã este existenþa unei ideologii
oficiale, un corp oficial al doctrinei care acoperã toate aspectele vieþii umane ºi
la care se presupune cã aderã în mod pasiv toþi indivizii care trãiesc în aceastã
societate, ideologie care are drept scop atingerea unui stadiu final ºi perfect al
umanitãþii. O a doua trãsãturã a totalitarismului este prezenþa unui sistem de par-
tid unic de masã condus de un dictator puternic, organizat pe baza unei ierarhii
stricte ºi care se supune orbeºte ideologiei oficiale ºi liderului. O altã trãsãturã
este realizarea unui sistem de teroare fizicã ºi psihicã, care se realizeazã prin-
tr-un control poliþienesc asupra tuturor cetãþenilor. O caracteristicã importantã a
totalitarismului este monopolul tuturor mijloacelor de comunicare în masã, pre-
cum presa, radioul sau cinema-ul. Acelaºi monopol se manifestã ºi în ceea ce pri-
veºte controlul centralizat al forþelor armate. O ultimã trãsãturã distinctivã a unui
regim totalitar este controlul centralizat ºi planificarea întregii vieþi economice
prin intermediul unei coordonãri birocratice a entitãþilor corporative.

Un alt cercetãtor al regimurilor totalitare, Franz Neumann, considerã cã statul
totalitar modern poate fi redus la cinci caracteristici majore: prima este tranziþia
de la un stat de drept la un stat poliþienesc; a doua este trecerea de la o putere
divizatã care exista în statul liberal la o putere extrem de concentratã într-un re-
gim totalitar; a treia este existenþa unui Partid stat care are monopolul; un al pa-
trulea element este tranziþia de la o societate pluralistã la una controlatã în totali-
tate de stat; o ultimã caracteristicã este utilizarea generalizatã a terorii.8 Obser-
vãm cã trãsãturile unui stat totalitar în opinia lui Neumann nu diferã foarte mult
de cele ale lui Brzezinski ºi Friedrich, el insistând însã pe aspectele care þin în
special de stat ºi lãsând deoparte controlul asupra mijloacelor de informare în
masã.

În spaþiul european unul dintre cei mai importanþi analiºti ai fenomenului
totalitar a fost Raymond Aron, care considerã cã regimurile totalitare, monopo-
liste, se caracterizeazã prin cinci elemente principale: fenomenul totalitar inter-
vine într-un regim care acordã unui singur partid monopolul activitãþii politice;
partidul monopolist este animat sau înarmat cu o ideologie cãreia îi conferã o au-
toritate absolutã ºi care, drept urmare, devine adevãrul oficial al statului; pentru
a rãspândi acest adevãr oficial, statul îºi rezervã, la rândul sãu, un dublu mono-
pol: al mijloacelor de constrângere ºi al mijloacelor de persuasiune. Toate mij-
loacele de comunicaþie, radio, televiziune, presã sunt dirijate, comandate de
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cãtre stat ºi de cãtre cei care îl reprezintã; cea mai mare parte a activitãþilor eco-
nomice ºi profesionale sunt supuse statului ºi devin, într-un anumit fel, parte
integrantã a acestuia. Cum statul este inseparabil de ideologia sa, cea mai mare
parte a activitãþilor economice ºi profesionale sunt colorate de cãtre ideologia
oficialã; cum totul devine activitate de stat ºi orice activitate este supusã con-
trolului ideologic, o greºealã comisã într-o activitate economicã sau profesionalã
devine concomitent o greºealã ideologicã. Rezultatul este politizarea, transfigu-
rarea ideologicã a tuturor greºelilor posibile ale indivizilor, iar în cele din urmã,
o teroare, deopotrivã poliþieneascã ºi ideologicã.9 Vedem cã, la fel ca ºi în cazul
lui Neumann, Aron preia o serie de caracteristici analizate deja anterior, insis-
tând însã pe aspectele legate de monopolul partidului unic ºi pe importanþa ma-
jorã a ideologiei.

Un ultim set de caracteristici ale unui sistem totalitar, pe care le vom pre-
zenta, îi aparþine lui Juan J. Linz, care, într-o lucrare recentã ce transcende condi-
þionãri impuse de lupta ideologicã din timpul Rãzboiului Rece, afirmã cã un
sistem poate fi considerat totalitar când i se aplicã urmãtoarele caracteristici:
existã un centru de putere monistic, dar nu monolitic, iar orice pluralism existent
al instituþiilor sau a grupurilor îºi derivã legitimitatea din acest centru, este me-
diat de acesta, fiind mai mult o creaþie politicã, decât un produs al unei dinamici
a societãþii preexistente. Acest sistem este caracterizat de prezenþa unei ideologii
exclusive, autonome ºi mai mult sau mai puþin elaboratã intelectual prin interme-
diul cãreia liderul sau grupul conducãtor, ºi partidul care slujeºte liderilor, se
identificã ºi pe care o folosesc ca bazã pentru adoptarea unor politici sau o ma-
nipuleazã pentru a se legitima. Aceastã ideologie are anumite limite dincolo de
care apare heterodoxia care nu poate rãmâne nesancþionatã. Ideologia aceasta
merge dincolo de un program particular sau de o definiþie a limitelor legitime ale
acþiunii politice, încercând sã dea un sens ultim unui scop istoric ºi o interpretare
a realitãþii sociale. Participarea cetãþeneascã ºi mobilizarea activã pentru îndepli-
nirea unor sarcini politice ºi sociale colective sunt încurajate, cerute, rãsplãtite ºi
canalizate prin intermediul partidului unic ºi a unor grupuri monopolistice se-
cundare. Obedienþa pasivã ºi apatia, retragerea în roluri parohiale sau de supu-
nere, caracteristice multora dintre regimurile autoritare, nu sunt considerate de-
zirabile de cãtre conducãtori.10 Putem observa cã, deºi a trecut o jumãtate de se-
col de la primele analize ºtiinþifice ale fenomenului totalitar, iar corpusul teoretic
al acestei analize este imens, caracteristicile pe care Linz le considerã determi-
nante pentru un regim totalitar nu diferã cu mult de cele prezentate de predece-
sorii sãi.

Putem rezuma caracteristicile prezentate anterior în cuvintele lui Ebenstein
„totalitarismul ca formã de guvernare ºi ca sistem de viaþã se caracterizeazã
printr-o idee fundamentalã: controlul total al omului de cãtre Stat, care nu cu-
noaºte limite atât în ceea ce priveºte scopurile sau mijloacele [...] obiectivul sãu

130 RÃZVAN PANTELIMON 4

————————
9 Aron Raymond, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965, apud Laurenþiu ªtefan Scarlat

(coord.), Dicþionar de scrieri politice fundamentale, Bucureºti, Humanitas, 2000, p. 37.
10 Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, London, Lynne Rienner, 2000, p. 70.



fiind maxima putere a statului, care poate fi cuceritã doar prin intermediul re-
primãrii maxime a libertãþii individuale. Statul este stãpânul, individul este su-
pusul, exact opus conceptului democratic“.11

Am vãzut câteva definiþii ale unui sistem totalitar, definiþii extrem de com-
plexe care încearcã sã surprindã caracteristicile principale ale unui asemenea tip
de stat. Acest concept de totalitarism nu a fost însã uºor acceptat în ºtiinþa po-
liticã ºi continuã sã rãmânã destul de controversat. Criticii sãi, mai ales Spiro ºi
Schapiro, au ajuns sã îl declare total inutilizabil, pentru cã în opinia lor acest
concept derivã din contextul ideologic al Rãzboiului Rece ºi a fost îndreptat
împotriva regimurilor comuniste. Ca atare totalitarismul este considerat un con-
cept caduc din punct de vedere istoric ºi nefolositor din punct de vedere ºtiin-
þific.12

Interesantã este ºi istoria termenului de „totalitarism“. Cuvântul „totalitar“ a fost
folosit pentru prima oarã în contextul disputelor privind modificarea legii electo-
rale italiene de cãtre Mussolini. Ulterior adjectivul acesta se va rãspândi în anii ’20
ai secolului trecut prin intermediul propagandei, fasciste (de exemplu Mussolini
exalta în 1925 în faþa partizanilor sãi „ferocea noastrã voinþa totalitarã“).13

Invenþia acestui termen a avut de la început drept scop desemnarea acestei
realitãþi noi care constituia o societate mai mult sau mai puþin aservitã unui Par-
tid – Stat ºi care era dominatã de ideologie ºi de teroare. Cuvântul a apãrut din
cauza faptului cã conceptele de despotism ºi tiranie utilizate anterior nu erau su-
ficiente pentru a desemna aceastã realitate istoricã nouã. De altfel chiar Musso-
lini scria cã „un partid care sã guverneze o naþiune într-o manierã totalitarã este
ceva nou în istorie ºi de aceea similaritãþile ºi comparaþiile sunt imposibile“.14

Pentru Mussolini, termenul totalitar indica o stare a societãþii, consideratã
idealã pentru obþinerea idealurilor fascismului, ºi de aceea atunci când prezenta
cele trei condiþii necesare pentru un sistem corporativ, situa existenþa „stato
totalitaro“ pe locul doi dupã necesitatea unui partid unic. El caracteriza statul
totalitar ca un „stat care absoarbe toate energiile, toate interesele ºi toate speran-
þele poporului“.15

În prima ediþie a Encyclopedia of the Social Science din 1933 termenul tota-
litar nu apãrea, dar în ediþia din 1934 acest adjectiv apare la articolul „Statul“
pentru a caracteriza statele cu partid unic.

În continuare vom încerca sã analizãm caracteristicile fascismului italian
pentru a vedea instalarea, evoluþia sa ºi modul în care definiþiile anterioare ale
totalitarismului se pot aplica realitãþilor italiene.

Spre deosebire de alte sisteme totalitare, fascismul a cunoscut o serie de
dificultãþi în definirea sa deoarece acest concept are o puternicã conotaþie activã
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ºi o mai slabã încãrcãturã ideologicã. Termenul de fascism diferã de alte isme
contemporane lui prin faptul cã derivã din substantivul „fascio“, care prin sine
însuºi nu poseda nicio conotaþie calitativã, el însemnând o alãturare de elemente
care sunt asemãnãtoare între ele. Rezultã deci cã în viaþa publicã termenul fascie
asumã un semnificat pur instrumental, iar acþiunea pe care acesta este chemat sã
o realizeze dobândeºte un conþinut clar pe mãsurã ce ea se realizeazã.16

Iniþial termenul de fascism a indicat miºcarea Fasciilor de luptã fondatã de
Mussolini în 1919, ºi ulterior regimul instaurat de el în Italia începând cu 1925.
Unii autori considerã cã fascismul italian este format din douã componente dis-
tincte: miºcarea fascistã ºi regimul fascist.17 Alþi cercetãtori considerã cã în ca-
drul fenomenului fascist, Ducele, miºcarea ºi regimul reprezintã cele trei ele-
mente constitutive, care se suprapun ºi se întrepãtrund în diverse combinaþii care
pot diferi în timp, dar care nu pot explica separat acest concept.18

O altã problemã la momentul analizei fenomenului fascist provine din faptul
cã acest termen nu a desemnat doar regimul politic din Italia interbelicã, ci a fost
utilizat de o manierã indistinctã ºi genericã, ajungând sã desemneze realitãþi ex-
trem de diverse ºi de diferite (franchismul spaniol, salazarismul din Portugalia,
miºcãrile de extremã dreaptã din Europa Centralã ºi de Rãsãrit din perioada in-
terbelicã, regimurile militare din America Latinã, Uniunea Sovieticã în relaþiile
sale cu statele satelit, regimul celei de a V-a Republici impus de generalul de
Gaulle în Franþa, recenta politicã a Statelor Unite ca „jandarm mondial“ în Irak
sau Afganistan etc). Este interesant cã calificarea unui oponent ca fascist, consi-
deratã o maximã insultã, este utilizatã intens ºi astãzi, în timp ce nimeni nu folo-
seºte ca o anatemã sau ca criticã termenul de nazist sau hitlerist. Unul dintre cei
mai mari cercetãtori ai fascismului italian, Renzo de Felice, considerã cã este
just sã se vorbeascã despre fascism ca unul dintre cele mai mari fenomene isto-
rice ale secolului trecut, dar trebuie sã se þinã cont cã acest concept nu este apli-
cabil în afara Europei ºi dincolo de perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale.
Rãdãcinile acestui fenomen sunt tipic europene ºi sunt inextricabil legate de
procesul de transformare a societãþii europene ca rezultat al primului rãzboi
mondial ºi de criza moralã ºi materialã produsã de trecerea la o societate de masã
cu noi forme de integrare statalã, politicã ºi socialã.19

Fascismul italian este, într-un mod mult mai direct decât orice alt regim dicta-
torial din aceea perioadã, rezultatul rãzboiului. Acesta este atât de legat de par-
cursul fascismului, mai ales dacã avem în vedere faptul cã mijloacele de luptã
politicã ale lui Mussolini sunt cele ale rãzboiului. Înainte de a fi o doctrinã, fas-
cismul este un partid paramilitar dublat de organizaþii armate. „Arditi“, trupele de
ºoc ale armatei italiene, formate în spiritul unei aristocraþii rãzboinice, amenin-
þate de demobilizare, vor fi cele care în 1919 vor constitui primele „fascii“.20
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Fascismul va aduce în politica italianã trãsãturile rãzboiului: obiºnuinþa vio-
lenþei, simplitatea pasiunilor extreme, supunerea individului colectivitãþii, îm-
pãrþirea dihotomicã a lumii în prieteni ºi duºmani etc. Va introduce în politica se-
colului al XX-lea acea „putere a numãrului“, pe care o glorificaserã liberalii
secolului al XIX-lea, când vorbeau de sufragiul universal. Se inaugureazã astfel
ceea ce unii autori au denumit „era maselor“, prin integrarea unui numãr tot mai
mare de cetãþeni în politicã. Aceastã integrare nu se va face însã prin intermediul
educaþiei, dupã cum se crezuse, ci prin remanenþele rãzboiului. Masele care intrã
în politicã înþeleg mai bine limbajul unei comunitãþi fraternale de luptã, decât pe
acela al înfruntãrilor civilizate pentru putere.21

Cauzele apariþiei fascismului italian sunt multiple, iar cei care au analizat
acest fenomen s-au concentrat pe câteva astfel de cauze, considerate esenþiale ºi
fãrã de care fascismul italian nu ar fi existat. Astfel, majoritatea cercetãtorilor
afirmã cã premisa principalã pentru apariþia fascismului o constituie dezamã-
girea produsã asupra italienilor de primul rãzboi mondial. Aceastã tezã este com-
pletatã de ideea cã apariþia fascismului se datoreazã unor cauze particulare ºi
irepetabile care au fost potenþate odatã cu criza postbelicã ce a dus la o crizã mo-
ralã soldatã cu dezvoltarea miºcãrilor fasciste în Europa. Cel mai cunoscut susþi-
nãtor al acestei poziþii a fost Benedetto Croce, care considera cã „fascismul nu a
fost ales ºi nu a fost dorit doar de o singurã clasã socialã, ci a fost o tulburare a
conºtiinþei, o depresie civilã, o maladie moralã a tuturor, produsã de rãzboi“.22
Ca atare fascismul apare ca o „parantezã“, ca un „accident“ care a corespuns
unei perioade de „tulburare a conºtiinþei libertãþi“ în istoria Italiei.23

Deºi teza cã fãrã existenþa primului rãzboi mondial fascismul nu poate fi
explicat rãmâne în continuare unanim recunoscutã ºi acceptatã, se considerã cã
doar rãzboiul ca factor explicativ nu este suficient.24 Dinspre stânga spectrului
politic italian, unde cel mai cunoscut rãmâneAntonio Gramsci, se încearcã iden-
tificarea fascismului cu un instrument al burgheziei capitaliste în cadrul luptei de
clasã. Pentru Gramsci fascismul este asimilat cu „ultima încarnare politicã a micii
burghezii“, cu „sclavul capitalismului ºi al proprietãþii funciare“ ºi cu „agentul
contrarevoluþiei“.25 Definiþia cea mai clarã a ceea ce înseamnã fascismul pentru
Gramsci apare într-un articol din 25 mai 1921: „Ce este fascismul? Acesta este
insurecþia infimei clase a burgheziei italiene, aceea clasã de pierde-varã, de
aventurieri, cãrora rãzboiul le-a dat iluzia cã sunt buni la ceva ºi cã trebuie sã fie
luaþi în seamã cu orice chip, pe care decãderea politicã i-a adus în primele rân-
duri ºi cãrora laºitatea atotprezentã le-a asigurat faima de curajoºi“.26

Un alt reprezentat al stângii, este vorba de Turati, considera cã principala cau-
zã a apariþiei fascismului a fost rãzboiul, „fascismul fiind rãzboiul care se pre-
lungeºte între ºi contra fiecãrei naþiuni“. Ca rezultat al rãzboiului a avut loc o

7 FASCISMUL ITALIAN 133

————————
21 Ibidem, p. 273-274.
22 Benedetto Croce, Scritti e discorsi politici (1943-1947), Bari, Editori Laterza, 1963, vol. I, p. 7 ºi 56.
23 Ibidem, vol. II, p. 357.
24 Roberto Vivarelli, Edda Saccomani, op. cit., p. 13.
25 Antonio Gramsci, Socialismo e fascismo, Torino, 1955, p. 349 et passim.
26 Ibidem, p. 167-168.



degenerare plutocraticã a capitalismului care, cu ajutorul unor guverne slabe sau
complice, ºi pe fondul unei slãbiciuni marcate a democraþiei, a dus la triumful
fascismului.27

Unul dintre cele mai bine documentate studii despre apariþia fascismului, cel
al lui Angelo Tasca, vede cauzele directe ale fascismului în criza economicã care
a urmat primului rãzboi mondial. Potrivit autorului italian, între condiþiile gene-
rale care au pregãtit terenul pentru apariþia fascismului se detaºeazã criza econo-
micã. Fãrã criza economicã fascismul nu ar fi fost posibil. Ca urmare a rãzboiu-
lui ºi în legãturã cu criza economicã s-a produs în toate þãrile o deplasare, o des-
cãtuºare socialã, mai mult sau mai puþin profundã. O nouã burghezie s-a creat,
care nu provine doar din de irupþia de noi îmbogãþiþi, ci de asemenea dintr-o
transformare vizibilã a elitei capitaliste tradiþionale pentru care acapararea statu-
lui prin orice mijloace devine o chestiune de viaþã ºi de moarte. În acelaºi timp
rãzboiul a pus în miºcare masele populare, care dupã rãzboi se prezintã cu ce-
rinþe ºi exigenþe crescute. În timp ce rãzboiul ºi urmãrile lui au redus resursele
disponibile imediat, dupã încheierea lui se tindea mai degrabã spre acapararea
acestora decât spre o mai bunã redistribuire.28

Apariþia fascismului a fost explicatã nu numai ca o evoluþie istoricã a statului
italian, ca rezultat al unei crize morale ºi sociale postbelice sau al unei crize
economice, ci ºi utilizându-se factori psihologici ºi sociologici. Potrivit lui Erich
Fromm nu este suficientã utilizarea unor factori economici sau politici pentru
explicarea fascismului, ci la fel de importantã este utilizarea factorilor psiholo-
gici. Fascismul este o problemã economico-politicã, dar cauzele succesului sãu,
ale prizei sale la masele largi, poate fi explicatã doar din punct de vedere psiho-
logic. Aceastã explicaþie trebuie articulatã pe douã planuri, unul care se referã la
structura de caracter a celor care au fost atraºi de fascism, iar celãlalt se referã la
caracteristicile psihologice ale ideologiei, care oferea individului atomizat refu-
giu ºi siguranþã, care a fãcut din acesta un instrument eficace de control a acelor
persoane.29

Pentru Seymour Martin Lipset fascismul are explicaþii sociologice, acesta
fiind „o miºcare a clasei medii care a reprezentat un protest contra capitalismului
ºi contra socialismului, contra marii întreprinderi ºi contra marilor sindicate.“30

Discreditarea Parlamentului ca cea mai importantã instituþie politicã, ºi im-
plicit ºi a sistemului reprezentativ, este vãzutã de cãtre un autor contemporan cu
fascismul ca principalã cauzã a apariþiei ºi succesului acestuia. Acestei cauze i
se adaugã ceea ce el numeºte deziluzia victoriei, aceea stare de dezamãgire ºi de
frustrare trãitã de majoritatea naþiunilor învinse în primul rãzboi, care a dus la o
puternicã perturbaþie spiritualã ºi moralã.31
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Gioachino Volpe, unul dintre liderii fasciºti, considera cã originea fascismu-
lui trebuie cãutatã în acel impuls din secolul al XIX-lea cãtre un Stat naþional ºi
unitar, în rãzboi, adevãratul catalizator al crizei, ambele dând naºtere unei revo-
luþii populare. Era prima revoluþie a poporului italian care urma strãduinþelor
unei burghezii în minoritate ºi care realizase Risorgimento.32

Pentru a încheia aceastã scurtã trecere în revistã ale explicaþiilor date cauze-
lor fascismului îl vom cita din nou pe Angelo Tasca care spunea cã „fiecare
dintre aceste interpretãri sau definiþii conþine, mai mult sau mai puþin, câteva
elemente de adevãr, dar nici una nu poate fi acceptatã sic et simpliciter. A defini
fascismul înseamnã a-l surprinde în devenire, a surprinde diferenþa specificã
într-un stat dat ºi într-o anumitã epocã“.33

În ceea ce priveºte ideologia fascistã cercetãtorii nu s-au pus de acord asupra
trãsãturilor sale, unii dintre ei chiar infirmând existenþa unei ideologii specifice
fascismului. Fascismul iniþial nu a fost o ideologie de dreapta, ci provenea ca
ºi leninismul din aceeaºi familie politicã, cea a socialismului revoluþionar.34
Mussolini însuºi ºi o parte din trupele sale proveneau din rândurile stângii so-
cialiste.

La alternativa luptei dintre socialism ºi liberalism, Mussolini oferea o nouã
opþiune. În locul luptei de clasã se propunea principiul unitãþii naþionale, în locul
ravagiilor provocate de capitalismul sãlbatic sau de colectivizare forþatã, reme-
diile de armonizare ale economiei dirijate ºi ale corporatismului, în locul demo-
craþiei „decadente“ ºi instabile, un regim al ordinii, capabil sã adune ºi sã canali-
zeze toate forþele vitale ale societãþii.35

Elementul caracteristic al acestor primi ani ai fascismului este o stare sufle-
teascã comunã tuturor celor care aderau la fascism, o stare sufleteascã ce îºi are
matricea în rãzboi ºi care se nutreºte de la un naþionalism de secol XIX, ºi mai
puþin existenþa unei ideologii bine definite ºi bine structurate. Sunt autori care se
îndoiesc de faptul cã Mussolini avea un bagaj cultural care sã îi permitã exami-
narea criticã a realitãþii ºi sã realizeze o doctrinã politicã închegatã, care sã cu-
prindã ideile sale politice. Practic doctrina fascistã s-a creat din mers pe mãsurã
ce se punea în practicã. De altfel, acest lucru este confirmat ºi de faptul cã în
majoritatea discursurilor sale Mussolini susþine primatul acþiunii faþã de idee.

Într-o lucrare din epocã, scrisã de un admirator al fascismului, Mussolini apa-
re nu ca un gânditor, ci ca un om de acþiune, cãruia ideologia fascistã îi este total
necunoscutã. Aceastã ideologie nu numai cã nu este opera sa, dar programul cu
care fascismul a cucerit puterea ºi pe baza cãruia o exercitã este vãzut ca antipo-
dul ideilor pe care le exprima Mussolini. Principalele caracteristici ale Ducelui,
prezentate într-un stil propagandistic ºi laudativ, apar a fi un intens patriotism
care îl face sã subordoneze totul mereu scopului de a obþine cea mai mare glorie
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ºi grandoare pentru Italia, la care se adaugã simþul autoritãþii, ceea ce înseamnã
ierarhie ºi disciplinã.36

O opinie din aceeaºi perioadã, dar scrisã de un autor de stânga, care se iden-
tificã doar ca „deputato al Parlamento“, considerã cã fascismul nu are o teorie,
deºi Mussolini a încercat sã îl teoretizeze într-o serie de articole care s-au dove-
dit contradictorii, intuitive ºi imprecise. Din aceastã tentativã de teoretizare reies
doar douã aspecte care sunt clar individualizate: caracterul patriotic-naþionalist
al miºcãrii ºi respingerea concepþiei marxiste a luptei de clasã în numele concep-
þiei mazziniene a armoniei sociale.37

Mussolini se va revendica de la ideile naþionaliste ale Risorgimento ºi în
special de la teoriile lui Giuseppe Mazzini, sperând sã regãseascã în naþionalism
o forþã de mobilizare a maselor cu mult mai puternicã decât lupta de clasã. Ca-
racterul ambiguu al fascismului derivã din aceastã dorinþã de sintezã între idea-
lurile de extremã stângã ºi cele ale dreptei radicale.38 De altfel în 29 martie 1919,
când se creeazã prima „fascio di combatimiento“ alcãtuitã din ex-combatanþi,
socialiºti renegaþi, anarho-sindicaliºti etc., Mussolini va afirma cã „fascismul nu
deþine nici statute ºi nici reguli“, ceea ce aratã clar modul în care înþelegea ca
fascismul sã se plieze oricãror realitãþi ºi oricãror cerinþe, fiind total subordonat
scopului principal al cuceririi puterii politice.

Pentru a sintetiza doctrina iniþialã a fascismului, putem spune cã el se opunea
în principal postulatelor liberalismului clasic (individualism ºi egalitate), pe care
îl vedea slab ºi lipsit de conþinut. În acelaºi timp Statul liberal îi apãrea ca o ma-
rionetã a unei oligarhii camuflate în spatele alegerilor ºi a parlamentului. În ace-
laºi timp fascismul repudia ºi marxismul, combãtând principiile acestuia (mate-
rialismul istoric, lupta de clasã, dispariþia statului) ºi proclama o concepþie idealã
ºi spiritualã despre stat.

Aspectul afirmativ al fascismului se centra în divinizarea statului ºi a naþiu-
nii. Urmând tradiþia greacã ºi romanã, a lui Machiavelli ºi Hegel, fascismul plea-
cã de la exaltarea statului ca spirit, ca o realitate nu doar politicã, ci în acelaºi
timp idealã ºi moralã. Acest stat etic absoarbe ºi condenseazã toate activitãþile
spirituale, politice, juridice ºi economice ale naþiunii care este, ca ºi dreptul, o
creaþie a propriului stat.

Naþiunea este conceputã ca un organism care cuprinde succesiunea nesfârºitã
a generaþiilor în raport cu care indivizii sunt doar elemente tranzitorii ce trebuie sã
serveascã statului ºi care au misiunea de a restaura tradiþiile Imperiului Roman prin
depãºirea decadenþei produse de liberalism. Aceastã viziune organicã a naþiunii
se exaltã prin intermediul mitului imperial al fascismului. Vitalismul miºcãrii
fasciste conduce la o apologie a rãzboiului ºi la o respingere a pacifismului.39

O parte a autorilor vãd apariþia ºi dezvoltarea fascismului italian ca o reacþie
la comunism, o contrarevoluþie (exemplul cel mai cunoscut este cel al lui Ernst
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Nolte). În opinia lui Furet noutatea fascismului nu este acest anticomunism, ci
inventarea unei drepte revoluþionare.40 Mussolini va respinge întreaga ordine
burghezã anterioarã, parlamentul, sistemul reprezentativ, mecanismele statului
constituþional, sistemul juridic vãzut ca o deghizare formalã a dominaþiei bur-
gheze etc. Putem spune cã fascismul nu este doar o stare de spirit, o doctrinã, ci
o strategie, ºi chiar mai mult decât o strategie: o voinþã de putere. Fascismul nu
a apãrut doar pentru a învinge bolºevismul ci pentru a sfãrâma definitiv diviziu-
nile lumii burgheze.41

Dupã venirea la putere fascismul a început sã prezinte o proprie doctrinã în-
chegatã, care era în principal opera lui Giovanni Gentile. Aceastã doctrinã prelua
în cea mai mare parte o serie de motive ºi formulãri care existau deja în cultura
politicã italianã de dinainte de rãzboi. Aceastã aºa-numitã doctrinã fascistã este
de fapt un amalgam, un fel de „magazie“ de valori naþionale, de unde pe baza
necesitãþilor ºi circumstanþelor sunt reluate cele mai diverse experienþe, fãrã vreo
pretenþie de a le concilia între ele, adicã de a le compune într-un cadru raþional,
ºi fãrã a le împãca cu faptele, adicã cu acþiunea politicã a fascismului. Funcþia
efectivã pe care a avut-o ideologia în cadrul sistemului de putere fascist nu era
aceea de a constitui un model ideal care sã serveascã drept ghid pentru acþiune,
ci aceea de a manipula, de a servi ca instrument de propagandã.42

Doctrina juridicã a fascismului, cea care va sta la baza creãrii statului fascist
italian, a fost formulatã de Alfredo Rocco, care la un moment dat devine al
doilea personaj al Italiei fasciste dupã Il Duce. Toate actele juridice care au con-
stituit scheletul funcþional al fascismului sunt opera lui: legile asupra tiparului,
asupra organizaþiilor ilegale, asupra sindicatelor, asupra reglementãrii raportu-
rilor de muncã, asupra birocraþiei, asupra siguranþei statului, asupra raporturilor
cu Biserica etc.43 Aceste legi, mai mult ca discursurile lui Mussolini, au dat
substanþã doctrinei fasciste. Rocco îºi derivã concepþia filozoficã de la dogma
fundamentalã dupã care umanitatea este o realitate biologicã ºi nu una socialã.
Societãþile umane specifice sunt realitãþi atât biologice, cât ºi sociale, ele repre-
zentând fragmente ale speciei umane organizate în mod unitar pentru a putea
urmãri împreunã adevãratele obiective ale speciei.44 Cu alte cuvinte, societatea
umanã nu este o realitate socialã, doar naþiunile sunt, ca atare, negând existenþa
societãþii umane, Rocco neagã însãºi fiinþa umanã, care nu existã. Existã doar
cetãþeanul, dar nu cetãþeanul în general, ci acel cetãþean specific cu o identitate
precisã, înregistrat la oficiul stãrii civile ºi la cel de taxe.45

Potrivit lui Rocco, pentru fascism chestiunea dreptului public este fundamen-
talã, drepturile individului, atunci când sunt recunoscute, sunt doar o reflectare
a drepturilor statului.46 Ca atare, individul este cetãþean, muncitor ºi se bucurã
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de libertatea de miºcare ºi gândire doar în limitele impuse de stat, care stabileºte
propriile acþiuni în vederea conservãrii sale, a mãririi ºi perfecþionãrii sale,
acþiuni care sunt foarte diferite de cele ale indivizilor care îl compun.

Autoritatea statului este unica autoritate adevãratã, originalã ºi nereflectatã,
constituindu-se în singura sursã de drept. Autoritatea sindicatelor este una îm-
prumutatã, deoarece este datã de autoritatea publicã. La fel ºi drepturile deputaþi-
lor fasciºti, care sunt aleºi ºi convocaþi de puterea executivã, care îi poate înlã-
tura oricând. Drepturile magistraþilor sunt ºi ele secundare, deoarece ºi aceºtia
sunt aleºi de executiv, care îi poate înlãtura. Aici este ilustratã foarte bine din
punct de vedere juridic celebra formulã: „Totul pentru Stat, nimic în afara Sta-
tului ºi nimic contra Statului“, care sintetizeazã practic doctrina juridicã a lui
Rocco.47

Miºcarea condusã de Duce nu va juca un rol important în perioada 1919-1920
când au avut loc marile agitaþii muncitoreºti ºi va asista impasibil la înfrângerea
proiectului socialist „maximalist“. Începând cu toamna anului 1920 el va dez-
volta o dublã strategie care va servi de model al cãii fasciste cãtre putere: terori-
zarea forþelor de stânga pentru ca prin ricoºeu sã facã monarhia ºi burghezia sã
capituleze. Pe de o parte bande armate lichidau revoltele muncitorilor agricoli
din câmpia Pô ºi ardeau Bursele locurilor de muncã, iar pe de altã parte Ducele
îºi þesea plasa sa de intrigi parlamentare, forjându-ºi o reputaþie de moderat ºi
utilizând la maximum slãbiciunile liberalilor prinºi între douã forþe indecise,
socialiºtii ºi popularii.48

În contextul evenimentelor din vara lui 1920, aderarea la fascism a nume-
roase elemente reacþionare autentice, sprijinul financiar adus organizaþiei de
cãtre agrarieni ºi de cãtre unii reprezentanþi ai patronatelor, iluzia creatã în
rândurile unei mari pãrþi a claselor conducãtoare cã se puteau servi de Mussolini
pentru a restabili pacea internã ºi privilegiile, pentru ca apoi, la prima ocazie, sã
se debaraseze de el, toate acestea au jucat un rol important în transformarea
fascismului din prima etapã — cel contestatar al ordinii burgheze — în braþul ar-
mat al contrarevoluþiei. 49

Ocuparea fabricilor din nord ºi permanentele crize, cãrora guvernul de
Uniune Naþionalã al lui Giolitti nu le poate face faþã, vor duce la extinderea fas-
cismului în întreaga Italie. Cu toatã aceastã creºtere a fascismului, la alegerile
din octombrie 1920 fasciºtii nu vor lua foarte multe locuri.

Pânã în octombrie 1922 s-au succedat mai multe guverne instabile, lucru care
duce la apropierea armatei, a poliþiei ºi a justiþiei de miºcarea fascistã, care era
vãzutã ca o stavilã împotriva unei eventuale revoluþii de extremã stânga. În au-
gust 1922 are loc o grevã generalã, iar fasciºtii lanseazã un ultimatum guvernului
pentru restabilirea ordinii.

Acþiunile energice ale fasciºtilor fac din aceºtia, în opinia celei mai mari pãrþi
a societãþii italiene, apãrãtorii ordinii ºi legalitãþii. În octombrie 1922 se reuneºte
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Consiliul Partidului Naþional Fascist care începe preparativele pentru marºul
asupra Romei, marº sprijinit de armatã, proprietarii rurali, „squadristi“ (organi-
zaþie paramilitarã) ºi sindicatul fascist. Obiectivul acestui marº era acela de a-l
convinge pe rege sã accepte ca Mussolini sã formeze guvernul.

Victor Emanuel al III-lea, impresionat de aceastã mobilizare fascistã, adept
rezervat al parlamentarismului, temându-se de socialiºti, dar ºi de populari, ca
urmare a experienþelor Risorgimento, va însãrcina la 29 octombrie pe Mussolini
cu realizarea guvernului, el deþinând ºi postul de Ministru al Afacerilor Interne.
În discursul sãu de învestiturã Mussolini va face cunoscutã intenþia sa fermã de
a instaura un deplin monopol politic: „Astãzi începe noua viaþã ºi noua istorie a
patriei. Fascismul, devenit stat, preia conducerea pentru a impune sie însuºi ºi
patriei disciplinã“.50

Iniþial Mussolini va acþiona abil dând patru ministere popularilor, în timp ce
fasciºtii aveau doar douã, Justiþia ºi Finanþele, un alt post fiind acordat naþiona-
liºtilor, în timp ce Giovanni Gentile, considerat independent, fãcea ºi el parte din
guvern.51 Ulterior, pentru a-ºi asigura majoritatea, el va face o nouã lege electo-
ralã care prevedea cã partidul care a obþinut o majoritate relativã de 25% din
voturi sã primeascã douã treimi din locurile în parlament, ceea ce va face ca
fasciºtii sã obþinã 65% din scaune în alegerile din 1924. Opoziþia rãmâne însã
destul de puternicã ºi capabilã sã îºi facã auzitã vocea prin intermediul presei
libere. Mateotti, secretarul general al Partidului Socialist, pe baza unei ample do-
cumentaþii, denunþã amplele încãlcãri ale libertãþii votului ºi cere anularea alege-
rilor. Ulterior, el va fi asasinat de cãtre „squadriºti“ în iunie acelaºi an. Retrage-
rea opoziþiei din Camerã, deoarece regele refuzase înlãturarea lui Mussolini în
1925, va da întreaga putere în mâinile fasciºtilor. Odatã cu acest moment începe
instituþionalizarea statului totalitar fascist.52

Înainte de a analiza aceastã instituþionalizare a totalitarismului ºi a mecanis-
melor prin care s-a realizat ea, vom prezenta modul în care Mussolini a înlãturat
din viaþa politicã celelalte forþe politice. Deºi dupã „Marºul asupra Romei“
Mussolini va include în guvern ºi câþiva reprezentanþi ai Partidului Popular,
acesta va fi primul partid împotriva cãruia se îndreaptã loviturile fascismului.
Partidul Popular s-a dovedit primul inamic al fascismului deoarece miniºtrii sãi
luau parte la ºedinþele guvernului manifestându-ºi opoziþia deschisã împotriva
ideilor fasciste. El se va îndrepta împotriva acestui partid deoarece masa sa de
bazã era asemãnãtoare cu masa de bazã iniþialã a fascismului. Ea era alcãtuitã în
principal din burghezia micã ºi mijlocie ºi din þãrãnime, cu alte cuvinte din ace-
leaºi pãturi sociale pe care fascismul conta pentru a-ºi uni rândurile ºi a deveni
un partid de masã. În 1923 miºcarea naþionalistã este absorbitã de cãtre Partidul
Fascist. Ulterior fascismul se va îndrepta ºi spre celelalte partide ºi grupãri care
i se opuneau, totul culminând cu legile „fascistissime“ din 1925 — 1926 care
vor situa în afara legii toate celelalte partide politice.53
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Interesant este cã Partidul Comunist Italian, care se considera principalul ina-
mic al lui Mussolini, îl va ajuta pe acesta, prin atacurile sale la adresa Partidului
Socialist, sã înãbuºe viaþa politicã italianã. Principala lor idee era aceea a luptei
antifasciste, dar iniþial, la indicaþiile Cominternului, au dat curs acestei lupte prin
sprijinul acordat lui Mussolini în încercarea de a lichida Partidul Socialist.54

Exact dupã adoptarea legilor fasciste excepþionale, într-o cuvântare rostitã la
3 ianuarie 1925, Mussolini proclamã sfârºitul oricãrei opoziþii ºi începutul pu-
terii unice a fascismului: „întreaga putere aparþine fascismului“. Ulterior, în lu-
crarea sa Învãþãtura fascismului — care prezintã principiile de bazã ale ideo-
logiei fasciste — Mussolini scrie, subliniind caracterul de noutate al miºcãrii
fasciste, cã „un partid care conduce pe deplin o naþiune reprezintã ceva nou în
istorie. Orice corelaþii ºi comparaþii sunt excluse“.55

Dupã 1926 luptele ºi opoziþia care marcaserã primii ani ai regimului fascist
iau sfârºit, iar Mussolini ºi partidul fascist reuºesc deplina contopire a partidului
cu statul. Aceastã unitate dintre partid ºi stat constituie cel de-al doilea element
esenþial în formarea statului totalitar fascist, dupã instaurarea unui sistem unipar-
tit. De fapt cele douã procese sunt într-o strânsã interdependenþã ºi continuitate.
Nu se poate ajunge la consolidarea definitivã a monopolului politic pe care l-a
instaurat un partid fascist, dacã acest partid nu se va identifica cu statul.56

Aparent cadrul legal rãmâne cel stabilit prin Statutul din 1848. Astfel regele
este primul personaj al statului, el având o serie de prerogative recunoscute prin
Constituþie, printre care ºi acela de a revoca primul-ministru ºi de a-l desemna
pe succesorul acestuia. În realitate între monarhie ºi fasciºti s-a instaurat un
status quo, regele încercând prin aceasta sã îºi salveze coroana, iar Mussolini a
acceptat menþinerea ficþiunii unei monarhii constituþionale pentru a nu îºi înde-
pãrta cercurile fidele ale acesteia, aristocraþia ºi mai ales armata. Aceasta era
condusã de o serie de mareºali care pãstrau distanþa faþã de fascism.57

Mussolini avea iniþiativa exclusivã a legilor ºi dreptul de a legifera prin de-
crete-lege, aºadar el deþinea atât puterea executivã cât ºi pe cea legislativã. În-
tr-un discurs din septembrie 1929 el îºi expunea concepþia de guvernare: „Ni-
meni nu este la curent cu deciziile pe care le iau. Un singur om este informat la
timp, ºeful statului, Majestatea Sa Regele.“58

Aparent de rege depindeau ºi marile organisme administrative ºi de control:
Curtea de Conturi, Consiliul de Stat, Curtea de Casaþie ºi, într-o oarecare mã-
surã, ºi Parlamentul. Senatul era format din senatori desemnaþi prin numire re-
galã, cu toate acestea va sprijini mãsurile luate de Duce. Dupã expulzarea depu-
taþilor opoziþiei camera devine un instrument docil al politicii fasciste, modifi-
carea legii electorale din 17 mai 1928 care introducea lista unicã substituind ast-
fel alegerile libere cu un sistem plebiscitar. Acesta va accentua dependenþa de
Mussolini, ale cãrui mãsuri erau votate cu aclamaþii, fie cã era vorba de legile ra-
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siale din 1938 sau de propria dizolvare a Camerei.59 De altfel, aceasta va fi înlo-
cuitã în 1938 printr-o „Camerã a fasciilor ºi corporaþiilor“ ale cãrei funcþii sunt
strict consultative, iar membrii sãi sunt ºefii corporaþiilor fasciste.60

Rolul principal în viaþa politicã italianã îl va avea partidul stat fascist care a
devenit principalul instrument al totalitarismului fascist. De la crearea sa din
martie 1919 acest partid va evolua într-un mod singular. Pânã în 1921 el va fi
„antipartidul“, opus vechilor partide, care încearcã crearea unei forþe politice
noi. Între 1921–1922, transformat într-o formaþiune politicã clasicã, el va fi in-
strumentul principal al preluãrii puterii. Ulterior, prin identificarea sa cu statul,
va deveni, dupã cum am mai afirmat, principalul instrument de instaurare a sta-
tului totalitar. Partidul era definit de Turati drept „o armatã de credincioºi ºi nu
o masã de asociaþi“, aºadar partidul trebuia iniþial sã rãmânã o elitã prin interme-
diul cãreia trebuia sã se efectueze transformarea în profunzime a naþiunii. Ulte-
rior acest caracter elitist va începe sã disparã, partidul devenind unul de mase.61

Contopirea aparatului de partid cu statul constituie un fenomen universal, el
cãpãtând forme dintre cele mai diverse: ocuparea generalã de posturi în aparatul
de stat de cãtre membri ai partidului fascist ºi veterani merituoºi; o contopire
nemijlocitã a puterii guvernamentale ºi centrale de partid (la nivelul cercurilor
conducãtoare), fiecare dintre lideri reprezentând o sintezã organicã a puterii gu-
vernamentale ºi de partid; un control general al partidului instaurat asupra tutu-
ror organismelor de stat, dar ºi asupra membrilor; contopirea unor formaþiuni de
stat ºi de partid similare; retribuirea superioarã de cãtre stat a activiºtilor de
partid care se ocupau de activitatea de propagandã ºi agitaþie.62

Încã din 1922 regimul a început sã destituie ºi sã revoce funcþionarii conside-
raþi ostili fascismului. Dupã 1926 aceastã epurare se va accelera, luând în anii
urmãtori o amploare deosebitã. Printre celelalte legi fasciste excepþionale se va
afla ºi una specialã pentru funcþionari, denumitã impropriu Legea Birocraþiei.
Prin ea, Mussolini condiþioneazã ocuparea posturilor de stat de cãtre membrii
partidului fascist. Aceastã lege punea practic funcþionarul în faþa unei dileme: fie
devenea membru de partid, dacã nu era deja, ºi se manifesta ca un fascist activ,
fie îºi dãdea demisia. Legea prevedea destituirea imediatã a funcþionarilor care
„acþioneazã, fãþiº sau pe ascuns, împotriva guvernului sau dau dovadã de
pasivitate în aceastã problemã“.63 Pentru un funcþionar al statului expulzarea din
partid semnifica pierderea locului de muncã, ca atare foarte puþini dintre ei îºi
permiteau atitudini sau acþiuni care ar fi putut duce la excluderea lor.64

Ulterior se încearcã o asimilare permanentã între cadrele statului ºi membrii
Partidului Naþional Fascist, astfel încât funcþionarii, magistraþii, profesorii, ofi-
þerii etc. erau practic obligaþi sã adere la partid. Odatã intraþi în PNF era foarte
greu sã ieºi, mai ales dupã ce prin art. 20 al statutelor din 1932 se prevedea cã:
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„Fascistul care este expulzat din Partidul Naþional Fascist trebuie supus opro-
briului public“65. Ca atare numãrul membrilor de partid creºte de la 1 milion în
1929, la 2,5 milioane în 1939, dupã ce în 1931 scãzuse la 660.000.66

Aceste schimbãri au afectat în special posturile cheie, superioare din admi-
nistraþie, la nivelul eºaloanelor inferioare din administraþie schimbãrile fiind mai
puþin masive. Explicaþia rezidã în faptul cã majoritatea funcþionarilor erau
slujitori fideli ai statului indiferent de culoarea sa politicã.

Unii autori afirmã însã cã ºi o parte a funcþionarilor din eºalonului superior
aveau un grad scãzut de adeziune la idealurile utopice ale mobilizãrii sociale, lu-
cru care ar explica faptul cã fascismul italian nu a atins niciodatã gradul de con-
trol ºi de mobilizare pe care l-ar fi dorit Ducele ºi care ar fi putut apãrea din
aceste prevederi legale. Aici se pune problema în ce mãsurã italienii au fost le-
gaþi într-o mãsurã mai mare de alte interese sau loialitãþi (între care cea mai
relevantã ar putea fi religia catolicã), decât de Partidul Naþional Fascist.67

Deºi iniþial din cabinetul sãu au fãcut parte ºi miniºtri aparþinând altor orien-
tãri politice, ulterior aceºtia vor fi înlãturaþi dupã criza declanºatã de asasinarea
lui Mateotti, Mussolini formând un cabinet compus numai din fasciºti. Istoricul
oficial al fascismului, Gioacchino Volpe, prezintã acest eveniment astfel: „Cabi-
netul a fost format numai ºi numai din fasciºti. Liberalii sau au devenit fasciºti,
sau au dispãrut din circuitul vizibil, la fel ca socialiºtii ºi populiºtii. Numeroºi
duºmani înrãiþi sau au plecat de bunãvoie în strãinãtate, sau au fost siliþi sã
plece“68.

În cazul prefecþilor însã, Mussolini declara în 1929 cã cea mai mare parte
dintre ei sunt mai mult sau mai puþin legaþi de ierarhia fascistã. Aceeaºi situaþie
apare ºi în diplomaþie, deoarece politica externã ºi propaganda fascistã nu se
puteau realiza cu diplomaþi formaþi în tradiþia anterioarã. Ca atare, începând cu
1926 un numãr însemnat de consuli vor fi numiþi direct de cãtre guvernul fascist.
Se instituie o serie de concursuri pentru ocuparea sau confirmarea unor posturi,
astfel încât sã permitã fasciºtilor sã aibã acces la cariera diplomaticã. În 1928 din
450 de funcþionari ai Ministerului Afacerilor Externe, 200 sunt rezultatul con-
cursurilor din perioada 1921–1925 ºi, ca atare, în principal fasciºti. Justiþia a cu-
noscut un pattern diferit, aici nefiind vorba de o schimbare masivã, ci de o raliere
a magistraþilor la noul regim.69

Interesant este modul în care a fost integrat în fascism mediul academic. Mi-
nistrul Educaþiei Naþionale a trimis rectorilor universitãþilor un document care
relua o serie de aprecieri fãcute într-un discurs anterior, printre care ºi cea care
afirma cã „universitatea este consideratã un organ esenþial al regimului fascist“.
Jurãmântul pe care toþi profesorii au trebuit sã îl depunã pe 28 august 1931 ºi
prin care se obligau a jura fidelitate regelui ºi regimului fascist, de a respecta
legile statului ºi a educa studenþii astfel încât sã devinã buni supuºi ai regimului
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fascist, pãrea a nu mai fi suficient, deºi cea mai mare parte a corpului docent se
supunea. În consecinþã, la 7 ianuarie 1933 Ministrul Educaþiei a dispus ca la nu-
mirea oricãrui docent, rectorii trebuiau sã realizeze o anchetã asupra opiniilor
politice ale acestuia, prin intermediul organelor Ministerului de Interne ºi ale
Partidului Fascist. Toate concursurile pentru posturi didactice cuprindeau o clau-
zã prin care se stabilea cã pot concura doar cei care sunt înscriºi în partid. Cei
care erau deja profesori, dar nu erau ºi membri de partid, nu puteau deveni rec-
tori sau decani, nu puteau lua parte la comisiile de examen, nici la lucrãrile Con-
siliului superior pentru instrucþie publicã, nu puteau fi transferaþi într-o univer-
sitate de nivel superior ºi nu puteau þine lecþii extraordinare.70

În ceea ce priveºte controlul partidului asupra organelor de stat, sistemul fas-
cist italian oferã un model extrem de interesant prin existenþa Consiliului Fascist
Suprem. Acest Consiliu în calitate de instituþie de partid începe sã funcþioneze
încã dupã Marºul asupra Romei, dar abia mai târziu devine organ de stat. Prin-
tr-un decret din 1928, cele trei instituþii — Consiliul de Miniºtri, Camera ºi Se-
natul — decid ca acest Consiliu Suprem sã fie transformat dintr-o instituþie
având un caracter net de partid într-un organ constituþional. El devine organ su-
prem de partid ºi de stat, întruchipând cel mai bine contopirea partidului fascist
cu statul. Art. 1 din Legea privind Consiliul Fascist Suprem stabileºte caracterul
sãu integral în felul urmãtor: „Consiliul Fascist Suprem este organ superior care
controleazã ºi definitiveazã toate activitãþile regimului creat de revoluþia din
octombrie 1922. El întruneºte funcþii consultative în cazurile indicate de lege, iar
în afarã de aceasta poate fi consultat în orice problemã politicã, economicã ºi
socialã de interes naþional prin interpelare de cãtre ºeful guvernului“.

El dispune de funcþii de control atât pe plan statal cât ºi în probleme care nu
se referã decât la partid. Consiliul exercitã controlul asupra activitãþii legislative
a instituþiilor statului, Camera, Senatul, Guvernul. Din acest punct de vedere,
extrem de interesante sunt dispoziþiile articolelor 12 ºi 13 care stabilesc funcþiile
pur statale ale CFS, ºi conform cãrora „trebuie solicitatã pãrerea Consiliului asu-
pra tuturor problemelor care au un caracter constituþional“. Cu alte cuvinte „ini-
þiativa unor schimbãri în Constituþie este lãsatã la latitudinea Consiliului ºi, de
fapt, numai Consiliul poate schimba Constituþia […] Din moment ce Consiliul
Suprem elaboreazã lista deputaþilor ºi alege de fapt cea mai mare parte a Par-
lamentului, el se situeazã astfel, dacã nu deasupra Parlamentului, cel puþin la
acelaºi nivel cu acesta“.

Funcþiile Consiliului Suprem Fascist referitoare la problemele cu caracter net
de partid sunt stabilite prin art. 11 al legii, conform cãruia CSF „a) stabileºte lista
deputaþilor pe baza dispoziþiilor ultimei legi electorale; b) dezbate statutele,
organizarea ºi directivele politice ale Partidului Naþional Fascist; c) se pronunþã
în legãturã cu numirea secretarului, subsecretarilor, secretarului administrativ ºi
a celorlalþi membri ai directoratului organizaþiei de partid“.

În afarã de acesta, conform articolului 13 din Lege, CFS constituie noul gu-
vern sau completeazã locurile rãmase vacante: „Pãstrând atributele ºi prerogati-
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vele ºefului de guvern, Consiliul elaboreazã totodatã ºi dispune în permanenþã
de o listã a persoanelor pe care le considerã capabile de a ocupa posturi ministe-
riale“71.

Caracterul acestui Consiliu reiese foarte clar ºi din componenþa sa. Conform
legii, din CFS fac parte: ºeful guvernului, care este de drept ºi preºedintele Con-
siliului, ºi care poate convoca CFS oricând considerã cã este necesar, stabilindu-i
ordinea de zi; secretarul Partidului Naþional Fascist este ºi secretar al Consi-
liului; quadrumvirii marºului asupra Romei; cei care în calitatea lor de miniºtri
au fost membri ai Consiliului timp de trei ani; precum ºi foºtii secretari ai Par-
tidului Naþional Fascist de dupã 1922. Mai fãceau parte din acest Consiliu, dar
cu titlu temporar: preºedintele Senatului, preºedintele Camerei, miniºtrii, secre-
tarii de stat, subsecretarul de stat al ministrului preºedinþiei; membrii directora-
tului partidului; comandantul Securitãþii statului; preºedinþii Academiei Italiene
de ªtiinþe ºi ai Institutului Fascist pentru Culturã; preºedintele Organizaþiei na-
þionale de tineret „Balilla“; preºedintele Tribunalului sindical pentru Legea pri-
vind apãrarea statului; preºedinþii tuturor confederaþiilor sindicale fasciste naþio-
nale recunoscute de legea specialã, ºi preºedintele Institutului Cooperatist Na-
þional. Aceºtia beneficiau de imunitate juridicã, mai puþin în cazul delictelor fla-
grante.72

O parte a funcþiilor de stat vor fi transferate asupra unor formaþiuni aparþi-
nând partidului. Pe lângã cazul Consiliului Suprem Fascist analizat anterior,
existã ºi alte sectoare ale vieþii publice puse sub controlul unor segmente din
partid. Este cazul miliþiei fasciste, o miliþie de partid înfiinþatã în 1923, care era
subvenþionatã de stat ºi îndeplinea funcþiile unei poliþii de stat. Ea avea în 1926
un numãr de 220.000 de membri, pentru ca în 1939 sã ajungã la peste 800.000.73
La fel s-a întâmplat ºi cu sindicatele care erau afiliate fascismului, numãrul
membrilor lor ajungând pânã la 10 milioane.

Dupã cum spuneam la începutul lucrãrii fascismul a încercat sã acapareze ºi
sã îºi subordoneze toate aspectele vieþii sociale ºi politice italiene. Aceastã iden-
tificare cvasiperfectã între fascism ºi societate se va realiza ºi prin alte instru-
mente ºi mijloace. Vom aminti aici doar: Opera nazionale Ballila instituitã prin
legea 2247 din 3 aprilie 1926 ºi care încadra pe toþi italienii între 6 ºi 18 ani,
supuºi unei intense forme de antrenament fizic ºi ideologic, al cãrei scop era
formarea generaþiilor viitoare în spiritul fascismului, scop aproape atins în 1933
când monopolul era aproape total (erau 38.000 de ballila, 244.000 de avanguar-
disti, 720.000 de Mici Italiene ºi 92.000 de Tineri Italieni), pentru ca în 1936
peste 5 milioane de tineri sã fie înrolaþi în formaþiunile paralele ale PNF, adeziu-
nea devenind obligatorie. Separat de aceasta erau Grupele Universitare Fasciste,
care au evoluat de la 40. 000 de membri în 1930 la 75.000 în 1936.74

Acelaºi scop l-a avut ºi Opera nazionale Dopolavoro, care era însãrcinatã cu
organizarea timpului liber pentru muncitori ºi care a pus pe picioare un sistem
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de vacanþe, de voiaje, de manifestaþii culturale cu caracter colectiv. Deºi înscrie-
rea în acest sistem nu era obligatorie, numãrul aderenþilor va creºte rapid, tre-
când de la 280.000 de aderenþi în 1926, la 1,6 milioane în 1930, pânã la 4,6 mili-
oane în 1939.

Am încercat în aceastã lucrare sã vedem în ce mãsurã modelele teoretice asu-
pra totalitarismului îºi au corespondenþa în modul în care fascismul italian a
ajuns la putere, a acaparat instituþiile ºi organismele statului ºi a reuºit sã se men-
þinã o lungã perioadã de timp. Suntem convinºi cã subiectul nu a fost epuizat în
totalitatea sa, pentru a aminti aici doar corporatismul lui Mussolini ºi modul în
care s-a construit statul corporatist italian, temã care ar putea face singurã obiec-
tul unui studiu special, ºi care a fost atinsã parþial în acest articol.

Credem cã fascismul italian are specificul sãu care îl diferenþiazã de celelalte
fenomene politice asemãnãtoare, specific dat de mai multe elemente. Primul este
evoluþia politicã a statului italian din secolul al XIX-lea care s-a încheiat cu reali-
zarea statului unitar italian. Ca atare naþionalismul, care realizase Risorgimento,
era încã latent în Italia, iar imaginea unui Garibaldi, Mazzini sau Cavour era încã
vie pentru majoritatea italienilor. Pe acest fond, ideile naþionaliste ale fascis-
mului, refacerea grandorii Imperiului Roman, dar mai ales locul ºi imaginea lui
Mussolini în aceastã construcþie politicã au fost considerate atractive de cãtre o
mare parte a populaþiei.

Un alt element de specificitate al regimului fascist este acela dat de durata sa
de peste 20 de ani, care i-a permis sã acapareze practic toate elementele societãþii
italiene ºi sã realizeze acel stat totalitar (în sensul de omniprezent ºi omnipotent)
care s-a identificat cu fascismul. Un ultim element de specificitate pentru fascis-
mul italian este, în opinia noastrã, puternica încãrcãturã miticã, datã de prezenþa
charismaticã ºi acþiunile lui Mussolini, care a reuºit sã se identifice cu regimul
ºi care a întruchipat perfect acel mit al eroului salvator care duce omenirea cãtre
un viitor paradisiac, care aminteºte de trecutul glorios, când Roma era stãpâna
lumii, trecut care a fost pierdut din cauza altuia, duºmanului intern sau extern.
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