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Abstract. Fascism and Communism are considered political means and
ideologies bringing about a long-term clogging of social mechanisms. The
deriving manifestations include an self-contained society and exaltation of
charismatic leaders. An analysis is made of relatively marginal cultural
groups advocating a radical change of the concept and practice of
modernization on the backdrop of inter-war Romanian communism and
fascism. Marginality becomes apparent when these groups are considered
within the same ideological and political field; on the contrary, when
placed in relation with current and hegemonic political communist
(Stânga ªantier social-literar, Bluze albastre) groups of ideological
pressure put forward a new political philosophy, quite different from the
dominant trend of the „generic“ Romanian Fascism and Communism.

Multitudinea exegezelor asupra fascismului ºi comunismului s-au vãzut con-
fruntate cu dificultatea conturãrii teoretice ferme a celor douã concepte, dar mai
ales cu natura revoluþionarã, cu trãsãtura radical novatoare a celor douã curente
de reconfigurare ideologicã ºi acþiune politicã.

Dacã, totuºi, în cazul comunismului s-a recunoscut, atât de cãtre promotorii
reali cât ºi de cãtre cei teoretici ai acestuia, spiritul ºi praxisul de reconfigurare
revoluþionarã, în cazul fascismului generic aceastã trãsãturã pare mai curând
problematicã. Natura revoluþionarã a fascismului generic nu pare suficient con-
solidatã drept linie de forþã a teoriei ºi practicii acestuia. Teoreticieni ai fenome-
nului fascist încadreazã stilul revoluþionar printre trãsãturile generale ale organi-
zãrii ºi ideologiei politice, fãrã însã a exista siguranþã ºi concreteþe conceptualã.
În acest cadru, al elaborãrilor teoretice specifice, mai curând, anilor ’80, dar care
preiau substanþial din analizele anilor ’60–’70, fascismul este ºi o miºcare, o forþã
politicã ce cuprinde, în instrumentarul sãu, un model de structurare ºi o con-
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cepþie generalã acþionalã de tip revoluþionar. Astfel de teoreticieni, preponderent
politologi, precum Stanley Payne, Roger Griffin, Zeev Sternhell, nu ezitã sã con-
ceptualizeze fascismul în clasa miºcãrilor de facturã revoluþionarã, chiar cu pro-
pensiune spre modernizare. Analizând dezbaterile ideologice ºi istoric empirice
asupra fascismului italian, la concluzii asemãnãtoare ajunge ºi Anthony James
Gregor, observând dificultatea impunerii unor astfel de teorii, inclusiv în spaþiul
occidental.

În privinþa comunismului, toþi contributorii clasici ai domeniului nu ezitã sã
prezinte sensul acþional modernizator revoluþionar al comunismului sovietic, dar
care datoreazã deosebit de mult distorsiunilor culturii politice protestatare ru-
seºti, dupã violenþa impunerii leninismului ca flux director al grupului radical.
„Rãzboiul civil“ desfãºurat în Germania, între cele douã grupuri politice radicale
(comuniºtii ºi naþional-socialiºtii), vizualizeazã mai greu natura revoluþionarã a
nazismului, fãrã însã ca o componentã modernizatoare, de data aceasta în stilul
politicii, sã lipseascã.

Cazul fascismului românesc interbelic, precum ºi al marginalitãþii politice ro-
mâneºti constituite de stânga radicalã comunistã, comportã discuþii cu atât mai
aplicate. O întreagã literaturã, fie ea româneascã, fie de facturã occidentalã (in-
clusiv elaboratã de intelectuali români emigraþi), insistã pe natura antisistemicã,
reacþionar-conservatoare a fascismului românesc, precum ºi pe caracterul exte-
rior, nerataºabil culturii politice româneºti a comunismului.

Discutarea fascismului ºi comunismului românesc interbelic drept forme de
aplicaþie ale modernitãþii politice implicã serioase precauþii conceptuale, rede-
finiri ale însuºi acestui operator metodologic (modernitatea). Literatura socialã
ºi de culturã politicã româneascã a poziþionat în general destul de clar forþele,
agenþii modernitãþii politice din sfera publicã. Pentru ªtefan Zeletin sau Eugen
Lovinescu agenþii politici ºi culturali ai modernitãþii sunt diversele grupuri libe-
rale, mai târziu Partidul Naþional Liberal, sau toþi intelectualii orientaþi spre un
tipar de expresie esteticã modernã. Dacã asupra conceptului de modernitate lite-
rarã putem extinde frontierele acestuia chiar spre spaþiul expresionist, în zona
politicã definiþiile sunt cu atât mai dificil de conturat. Nu existã, firesc, unanimi-
tate asupra definirii modernitãþii ca spaþiu de exerciþiu politic al grupului liberal.
Socialiºti precum Constantin Dobrogeanu-Gherea sau ªerban Voinea, poporaniºti
precum Constantin Stere, þãrãniºti precum Virgil Madgearu sau Ion Mihalache,
în fine, comuniºti precum Lucreþiu Pãtrãºcanu, propun o definiþie în care grupã-
rile liberale, chiar ºi cele disidente, sunt excluse din sfera construcþiei reale a mo-
dernitãþii politice, dar mai ales sociale.

Contestarea liberalismului ca agent real al modernizãrii se face angajând o
argumentaþie sofisticatã, care þine atât de reprezentativitatea politicã, de accesul
la putere, cât ºi, fapt mai semnificativ, de structura hibridã a economiei ºi socie-
tãþii româneºti, susþinutã de liberali. În aceastã texturã ideaticã ºi praxiologie po-
liticã a contestãrii liberalismului interbelic, ce loc poate ocupa fascismul clasic?
Este legitimã conferirea de sens modernizator fascismului ºi chiar adversarului
sãu ireductibil, comunismul? Care sunt grupurile ce articuleazã în propriul lor
câmp politic ºi ideologic tehnici ºi filosofii politice modernizatoare? În ce tip de
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relaþie se aflã acestea cu structura hegemonicã/totalitarã? Toate aceste întrebãri
îºi pierd consistenþa în absenþa elaborãrii unui construct bine definit al moder-
nitãþii politice româneºti interbelice ºi raportarea acestuia la diversele ºcoli de
gândire, dar, mai ales, modele de configurare ideologicã.

Modernitatea româneascã, la fel ca orice modernitate politicã, trebuie pozi-
þionatã într-un context cronologic, într-un segment temporal bine definit, care
este în relaþii de dependenþã atât de reperele interne, cât ºi de cele europene. Mo-
mente precum 1821, 1829, 1866 sau, cu deosebire, 1918 surprind percepþii sco-
lastice asupra cronologiei modernitãþii, dar ºi criterii de facturã politicã ºi so-
cialã. Stabilirea pragului modernitãþii, indiferent care ar fi din cele indicate, nu
epuizeazã dificultatea rafinãrii conceptului de modernitate.

Al doilea prag ar fi conturarea criteriilor diferenþei specifice ºi a genului pro-
xim între modernitate ºi premodernitate. În cazul fascismului, relevante ar fi cri-
teriile ce þin de tehnica politicã ºi de setul de opþiuni ideologice care o disting,
nu atât de „forþele revoluþionare“, cât de agenþii conservatorismului politic. Care
ar fi, însã, ideologia revoluþionarã care preseazã „conservatorismul“ sã iasã din
zona vizibilitãþii ºi eficacitãþii istorice?

În cazul românesc, „forþele revoluþionare“ au propria lor istoricitate în mo-
dernitate, indiferent care ar fi momentele cronologice adoptate. Liberalismul
poate fi evaluat drept o doctrinã politicã a modernitãþii în mãsura în care propu-
ne/a propus: 1) o relaþie echilibratã între individ ºi stat ori o valorizare adecvatã
a societãþii civile în raport cu statul; 2) construirea unei economii de tip capitalist
în care statul este cel mult un garant al corectitudinii juridice a jocului pieþei, a
distribuirii resurselor, a potenþialului de acþiune, recompensã ºi circulaþie a capi-
talurilor ºi forþei de muncã; 3) distribuirea resurselor simbolice, dar ºi concret
economice, în raport cu valoarea intrinsecã ºi nu cu inserþia de tip feudal în reþele
proprii de putere partinicã; 4) o relaþie indiferentã cu tradiþia ºi biserica, acestea
fiind considerate mai mult repere ale interiorului conºtiinþei decât o politicã
explicitã a statului ºi birocraþiei politice; 5) construcþia naþionalã prin integrarea
marginalilor sau minoritarilor ºi nu prin elaborarea unor ideologii hegemonice
exclusiviste, etniciste ºi naþionaliste.

Criteriile expuse mai sus au un caracter atemporal în raport cu istoria realã a
liberalismului românesc, dar chiar ºi cu aceea a celui central sau vest-european.
Liberalismul românesc ºi-a relevat posibilitãþile de emergenþã istoricã. A reuºit
acest fapt prin controlul asupra mecanismului politic, impunerea unei politici
forþate de modernizare, construirea reþelelor proprii de putere simbolicã, dar mai
ales economicã. În zona economicului, politicile protecþioniste au condus la con-
stituirea unei industrii pe seama resurselor agricole sau primare extractive, unde
sectorul industrial a fost greu sau aproape deloc rentabilizat, iar statul controlat
a devenit client favorit. Cu alte cuvinte, PNL a avut drept de preempþiune asupra
exploatãrii resurselor nonindustriale.

Criticii liberalismului, din întregul spectru politic, au relevat carenþele mo-
dernizãrii într-un stat al periferiei capitaliste, cauzele înapoierii rezidând nu nu-
mai în standardul premodern, dar ºi în puseurile ºi refluxurile modernizãrii for-
þate de marginalitatea în care se afla România în perioada 1821 ºi pânã la venirea
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comuniºtilor la putere, dupã al doilea rãzboi mondial. Critica fascismului faþã de
sistemul constituit vizeazã mai mult natura politicã a statului, fãrã a lipsi ºi o
componentã subversivã, insuficient articulatã ºi cunoscutã, pe care o putem defini
drept corporatism de stânga.

Dacã, însã, considerãm liberalismul drept modernitatea cunoscutã istoric în
România pe parcursul intervalului 1821–1944/1945, atunci ce relevanþã capãtã
critica grupurilor contestatare de la extrema stângã comunistã la fascismul gene-
ric al legionarilor? Singura variantã de rãspuns ar fi cã modernitatea de tip liberal
românesc (fãrã a avea în niciun fel un caracter excepþionalist) ar fi una hibridã,
schizoidã, în care elemente real modernizatoare ºi sincrone modelului occidental
se intersecteazã cu reperele oligarhice mai sus amintite.

Într-o astfel de manierã de rãspuns relativ aprioric, termenii de concepere a
modernitãþii se schimbã, ceea ce duce la concluzia justeþei criticii antisistemice
a duºmanilor liberalismului, inclusiv ai celor de facturã fascist-comunistã. Rãs-
punsul nu poate fi avansat într-o ipostazã atât de directã, deoarece fundamentul
politic al modernitãþii politice (regimul democratic) este respectat în România,
chiar dacã grupuri oligarhice de putere liberale controleazã situaþia în anii ’20 ºi
în a doua jumãtate a anilor ’30.

Pentru înþelegerea ºi mai adecvatã a fascismului ca tip hibrid ºi subsidiar al
modernitãþii politice trebuie sã refocalizãm discursul politic al acestuia asupra
modernitãþii. Lectura unor surse destul de dificil de consultat, ºi în general puþin
luate în consideraþie de istorici, conduce la un tip sui generis de formulã a mo-
dernitãþii. Ideologi precum Vasile Marin, Ion I. Moþa, dar mai ales Mihail Poli-
hroniade ºi Mihail Manoilescu nu propun pãstrarea cadrelor modernitãþii clasice
(fie ºi cu inserturi oligarhice), cât distrugerea realã ºi simbolicã a acestor repere
consacrate: democraþie, poziþionare predictibilã în contextul politic occidental,
asumarea discursurilor plurale în ideologie ºi culturã, formule de compromis în
spaþiul public sau direct politic, lipsa mobilizãrilor armatelor politice ºi transfor-
marea politicului într-un tip nou de rãzboi civil, ipostazierea violenþei legitime
ca factor declanºator al revoluþiei naþionale, reconfigurarea radicalã a naþionalului
prin excludere ºi nu prin includere sau cooptare.

Mihail Polihroniade, spre deosebire de ideologii ºi liderii Miºcãrii Legionare,
Ion I. Moþa sau Vasile Marin, construieºte un discurs foarte apropiat de varian-
tele modernismului de tip fascist, în care conteazã simplificarea birocraþiei poli-
tice, inclusiv prin accelerarea ritmului deciziilor politice ºi juridice, epurarea sis-
temului de balastul birocratic, dar ºi de venalitatea acestei birocraþii, poziþio-
narea antisemitismului ca reper relativ marginal în angrenajul fascist, construirea
unei noi moralitãþi politice ºi a unui stat totalitar în care însã finalitatea tehno-
craticã, „gospodãreascã“ în limbajul sãu, este prioritarã în faþa reconfigurãrii
prin religiozitate sau cultului liderului charismatic. Mihail Polihroniade este
convins de structura funciar revoluþionarã a Miºcãrii, al cãrei intelectual organic
(Antonio Gramsci) are ambiþia sã-i devinã, dar „revoluþionarismul“ este o con-
stantã a atitudinilor politice „antiliberale“ emergente imediat dupã primul rãzboi
mondial. Revoluþionarismul lui Mihail Polihroniade este consonant altor poziþii,
centrale în câmpul cultural românesc, ºi prin excluderea lumii rurale ca factor di-
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namic al societãþii româneºti. Contrapunerea lumii rurale, marcatã de pauperitate
ºi imobilism, celei urbane, lipsa funcþiilor active ale satului în raport cu lumea
oraºului, îl situeazã ºi mai clar pe Mihail Polihroniade în toposul modernist revo-
luþionar al fascismului de facturã italianã. Asumarea caracterului revoluþionar
fascist nu este o caracteristicã dominantã a discursului fascist al Legiunii, in-
sistenþa pe tradiþie ºi fondul primar rural al acesteia fiind, mai curând, nota ex-
plicitã. Corneliu Zelea Codreanu nu a acþionat în configurarea mai fermã a notei
explicit moderniste a Miºcãrii sale, permiþând, involuntar poate, ca asumarea
acesteia sã revinã astfel unor intelectuali precum Mihai Polihroniade sau Mihail
Manoilescu. Insistenþa pe discursul ortodoxist, conceperea luptei politice în ter-
menii antinomiilor religioase de cãtre liderii Miºcãrii Legionare, explicã ºi mai
mult marginalitatea relativã a lui Mihail Polihroniade ºi secvenþa legionar-fas-
cistã, destul de restrânsã temporal, a lui Mihail Manoilescu. Mihail Polihroniade
aparþine unei grupãri ideologice relativ periferice, chiar dacã în mediile intelec-
tuale bucureºtene apropiate sau afiliate Legiunii era un adevãrat formator de opi-
nie. Intelectuali precum Ion Victor Vojen, Vasile Cristescu, Alexandru Constant
sau Nicolae Roºu relevã, prin articolele lor publicate în „Axa“, un statut intelec-
tual superior liderilor reali ai Miºcãrii, chiar dacã unii dintre ultimii publicã ºi ei
articole de „direcþie“ în revistã.

Comunismul reprezintã un construct ºi mai vizibil ºi chiar mai legitim al mo-
dernitãþii politice. Acest statut a fost construit în mod evident în anii ’20–’30,
când modelul sovietic nu se identificase însã/încã (în conºtiinþa occidentalã a
vremii) cu cel stalinist. Poziþionarea pozitivã în raport cu fascismul nu este su-
ficientã pentru a explica ideologia ºi practica comunistã ca modernizare. În cazul
comunismului românesc interbelic, modernitatea survine ca un tip special de
lecturã a modelului sovietic ºi a privilegierii aspectelor tehnologice ale acestei
modernizãri. Polaritatea fascism-comunism ajutã, inclusiv în cazul românesc, la
conceperea „gemenului heterozigot“ al fascismului (Alain Besançon, Pierre
Chaunu) drept o realã încadrare în justiþia socialã, iar distrugerea vechiului re-
gim þarist o rezultantã a progresului istoric. Reconfigurarea „omului muncii“
drept finalitate a acþiunii politice comuniste, marºul accelerat spre eradicarea
înapoierii, depãºirea prin comunitatea socialã a constrângerilor capitalismului,
mitologia Revoluþiei ca spaþiu al libertãþii, glosarea permanentã pe finalismul
justeþei propriului proiect modernist erau constante ale discursului intelectualilor
comuniºti români despre referenþialul lor absolut: Uniunea Sovieticã.

Intelectualii aderenþi la noua religie secularã reconstruiesc modernitatea ºi
prin critica nonangajamentului în mitologia progresului de care dau dovadã ad-
versarii lor fasciºti. Literatura „dreptei revoluþionare“ devine obiect al partini-
tãþii revoluþionare tocmai prin neasumarea — de cãtre aceasta — a angajamen-
telor lumii reale. În realitate intelectualii comuniºti care publicã în „Stânga“ sau
„ªantier social-literar“ devin tot mai dependenþi faþã de retorica stalinistã a
„principialitãþii“ ºi „partinitãþii“, eºecul comunismului ca modernitate culturalã
relevându-se tot mai clar. Condamnarea literaturii „experienþei“, a „trãirismului“,
ca formã particularã a existenþialismului, sterilizeazã ºi ea potenþialul unei lupte
pentru supremaþie culturalã în interiorul miºcãrilor totalitare din România.
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Destinul individual al protagoniºtilor care au construit variate formule ale
modernitãþii totalitare este solidar chiar cu acela al propriilor teorii. Mihail
Polihroniade este executat în septembrie 1939, iar adversarii sãi comuniºti su-
portã rigorile sistemului concentraþionar stalinist. Modernitatea totalitarã devine
victimã a „terorii istoriei“ (Mircea Eliade), a „violenþei legitime“ (Max Weber),
ori este aruncatã la „lada de gunoi a istoriei“ (Lev Troþki).
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