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ВСТУП 

 Актуальність теми. Перша світова війна внесла зміни у політичну 

карту Європи, що суттєво позначилося на стосунках у політичному житті 

багатьох країн. Перекроювання політичної карти мало своїм результатом 

зміну національного складу у низці європейських країн. Зокрема, Румунія, 

яка за територією та населенням збільшилася майже вдвічі, перетворилася 

практично з мононаціональної держави з обмеженими правами національних 

меншин на поліетнічну, де тридцять відсотків меншин повинні були 

урівнюватися в правах із правлячою нацією відповідно до міжнародних угод. 

 Практично мала місце ситуація, за якої складалися передумови для 

формування праворадикальних рухів як у державах-переможницях, так і 

малих країнах Європи. Їх поява зумовлювалася невдоволенням політичної 

еліти втручанням у внутрішні справи країни інших держав, передусім, це 

стосувалося проблеми забезпечення прав національних меншин нарівні з 

титульною нацією. Зазначене найбільш показовим виявилося в Румунії після 

війни та ще під час проведення Паризької мирної конференції і було 

наслідком небажання правлячих кіл дотримуватися версальських 

законодавчих зобов’язань щодо захисту прав національних меншин.  

 Відповідні юридичні акти приймалися в країні як вимушена 

необхідність і практично одразу ставали об’єктом спротиву з боку 

румунських політиків. Власне, у 20-х роках ХХ ст. у Румунії поруч з 

традиційними політичними партіями почали діяти й праворадикальні 

організації. Ксенофобія, а також антисемітизм стали визначальними 

чинниками, які призвели до появи та розвитку нової політичної організації 

радикального спрямування. Засноване на засадах ідеології антисемітизму, 

новоутворене формування відмовлялося визнавати себе партією, однак 

позиціонувалося як політична течія, діючи за правилами політичної партії.  

 Останнє було результатом наявності досвіду політичної діяльності у 

лідера Ліги націонал-християнського захисту А. К. Кузи, що обумовило 

формування відповідної лінії її поведінки, спрямованої на отримання влади 
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шляхом парламентської боротьби. З цієї      організації         внаслідок 

внутрішнього конфлікту виділилася низка радикальніше налаштованих 

діячів, які також визнали за необхідне використання демократичних 

інституцій для досягнення влади. 

 Протистояння влади і праворадикалів у країні завершилося 

короткотерміновим перебуванням в уряді їх поміркованих членів, які 

змирилися з необхідністю співпрацювати з вищими владними інституціями. 

Однак неприйнятність програми праворадикальної організації для 

урядування прискорила фактичне усунення з влади її представників. 

Повторна ж спроба управління країною також продемонструвала марність 

намірів праворадикалів бути очільниками влади. Означене сприяло 

підготовці умов для переходу в Румунії до авторитарної форми правління.  

 В сучасних умовах спроби правоекстремістських організацій здобути 

владу демократичним шляхом викликають певну засторогу та зумовлюють 

необхідність дослідження особливостей діяльності праворадикалів у регіоні, 

що історично був пов’язаний з румунською державою. Кінцева мета 

вивчення сучасних схожих рухів, їх політичних програм покликана, на нашу 

думку, унеможливлювати прихід до влади такого роду політичних сил. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках планової теми кафедри історії нового та новітнього часу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Країни 

Європи в ХХ ст.: Проблеми політичного та соціального розвитку (Румунія, 

Польща, СРСР, Велика Британія)» (номер державної реєстрації 0112U2331). 

 Мета дослідження полягає у структурному аналізі ідеології й 

політичної діяльності праворадикальних організацій у Румунії в міжвоєнний 

період та на першому етапі Другої світової війни на основі комплексного 

дослідження документів і матеріалів політичних організацій.  

 Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

 - дати оцінку загального стану історіографії проблеми праворадикального 

руху в Румунії та проаналізувати його джерельну базу; 
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 - розкрити політичні процеси в Румунії 20 – 30-х років ХХ ст. та характер їх 

впливу на розвиток діяльності праворадикальних організацій; 

 - проаналізувати програмні документи та доктрини, які характеризують 

праворадикалізм в період між двома світовими війнами; 

 - дослідити причини протистояння влади і праворадикальних організацій та 

встановити форми діяльності правоохоронних органів у справі контролю за 

формуваннями й протидії їх намірам; 

 - простежити організаційну структуру праворадикальних організацій та її 

зміни в практичній діяльності; 

 - встановити причини поразки управлінської діяльності праворадикалів під 

час встановлення авторитарного королівського правління та на 

початковому етапі режиму І. Антонеску. 

 Об’єктом дослідження є політичне життя Румунії 20-х – початку 40-х 

років ХХ ст. 

 Предметом дослідження є діяльність праворадикальних організацій на 

території Румунії в умовах парламентсько-партійної системи та 

авторитарного правління. 

 Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з кінця 1918 р. до 

початку 1941 р. Початок дослідження співпадає з утворенням «Великої 

Румунії» та створенням умов для формування шовіністичних 

праворадикальних організацій, побудованих на основі протидії національним 

меншинам та лівим політичним течіям. Кінцева межа охоплює січень 1941 р. 

– час падіння Націонал-легіонерської держави та завершення з 

експериментами перебування у владі праворадикальних організацій. Даний 

проміжок часу дозволяє всебічно проаналізувати особливості виникнення, 

формування положень і засад діяльності політичних організацій, зміни форм 

діяльності праворадикалів Румунії в залежності від внутрішньополітичних 

умов та зовнішньополітичних обставин. 

 Територіальні межі складають територію у кордонах «Великої 

Румунії». У роботі аналізується діяльність праворадикальних організацій на 
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землях, які нині є складовими частинами сучасних Румунії, України та 

Республіки Молдова. Означене дозволяє більш повноцінно встановити межі 

поширення праворадикального руху, наявність його прихильників, що 

ілюструється також і результатами виборів до румунського парламенту та 

місцевих органів влади. 

 Наукова новизна роботи полягає у тому, що вона є комплексним 

дослідженням, в якому простежено зміну парламентсько-партійної системи у 

бік авторитаризму з використанням окремих елементів доктрини 

праворадикальних організацій.  

Уперше: 

- проаналізовано еволюцію діяльності праворадикальних організацій у 

напрямку набуття ними статусу партії; 

- охарактеризовано діяльність влади щодо взяття під контроль учасників 

праворадикальних організацій шляхом створення підконтрольної владі 

політичної партії; 

- встановлено способи поширення ідеологічних засад праворадикалізму серед 

представників різних суспільних груп Румунії. 

Уточнено: 

- дані про загальну чисельність праворадикальних формувань Румунії; 

- ареал поширення діяльності праворадикальних організацій у межах 

королівства в міжвоєнний період; 

- способи іноземного впливу на праворадикальний рух Румунії та його 

взаємодію із зарубіжними організаціями.  

Набули подальшого розвитку і підтвердження: 

- положення про особливість політичних доктрин праворадикальних 

організацій Румунії; 

- твердження щодо наявності взаємозв’язку заходів влади з діяльністю 

праворадикальних об’єднань. 

 Методи дослідження. Застосовано синхронний, структурно-

функціональний, міждисциплінарний підходи, а також спеціально-історичні 
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методи (порівняльний, проблемно-хронологічний, статистичний, 

ретроспективний, описовий). Проблемно-хронологічний метод сприяє 

висвітленню еволюції праворадикальних організацій та зміну їх доктрин у 

часовій послідовності. Порівняльний метод дає змогу продемонструвати 

спільні та відмінні риси праворадикальних організацій Румунії та довести 

відсутність у них єдності. Застосування синхронного методу надає 

можливість встановити та простежити загалом стосунки праворадикалів із 

владою та форми протистояння між політичними опонентами під час їх 

спільної діяльності. Статистичний метод використано для встановлення 

загальної картини зростання популярності праворадикалів у румунському 

суспільстві з використанням результатів виборів до законодавчого зібрання. 

Ретроспективний метод означає, що історія діяльності праворадикальних 

організацій в Румунії аналізується не суто в хронологічній послідовності з 

всебічним висвітленням цієї діяльності, а крізь призму її складових, які 

притаманні й сучасним екстремістським рухам. Використання описового 

методу дозволяє найповніше відобразити основні події та явища, пов’язані з 

діяльністю праворадикалізму в Румунії. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у виділенні 

чітких ознак праворадикальних організацій, що дозволяє на підставі аналізу 

відповідних програмних документів простежити процес їх становлення та 

наслідки політичної діяльності. Висновки і окремі розробки дисертанта 

можуть бути використані при написанні узагальнюючих та науково-

популярних робіт з новітньої історії Румунії, а також при підготовці 

лекційних курсів з історії цієї країни та політичної історії. Вони можуть бути 

використані і для підготовки відповідних розділів музейних експозицій. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження є наслідком 

самостійної роботи дисертанта. В статті, опублікованій спільно з О.І.Сичем, 

дисертантові належать 50%. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорено на засіданні кафедри історії нового та новітнього часу 



  8

Чернівецького                національного університету імені Юрія Федьковича, 

а також оприлюднено на VIII Буковинській міжнародній історико-

краєзнавчій конференції (м. Чернівці, 21-22 жовтня 2011 р.), V Волинській 

міжнародній історико-краєзнавчій конференції (м. Житомир, 9-10 листопада 

2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 150-ї 

річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (м. Чернівці, 15-16 травня 

2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: 

Сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 23-24 січня 2015 р.), 

Х Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції (м. Чернівці, 

22-23 жовтня 2015 р.). 

 Публікації. Основні положення дисертації викладені у 10 публікаціях, 

6 з яких вийшли друком у зарубіжному та вітчизняних фахових виданнях. 

 Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(324 позиції). Обсяг основного тексту дисертації складає 214 сторінок 

друкованого тексту. Список використаних джерел містить 324 найменування, 

з них 160 кирилицею та 164 латиною. 
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РОЗДІЛ І. СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Проблеми ідеології та діяльності праворадикального руху  

у вітчизняній і зарубіжній історіографії другої половини ХХ ст. - початку 

ХХІ ст.  

 Вивчення праворадикального політичного руху в Румунії, безумовно, 

має свої проблеми, однак аналіз подій в Румунії, пов’язаних з появою 

організацій такого спрямування, може бути проведений на основі глибокого 

аналізу загальної політичної ситуації в країні у період між двома світовими 

війнами. Слід визнати, що політичне життя Румунії доцільно 

характеризувати, виходячи з досліджень, що розкривають саме її політичну 

історію. Такі роботи присутні і в радянській, і в румунській історіографії, а 

також в історіографії інших країн.  

Так, політична картина Румунії в радянській історіографії розкривалася 

послідовно в публікаціях другої половини ХХ ст., проте авторські колективи 

наводили схожі аргументи та робили майже однакові висновки в 

дослідженнях, що виходили в різні часи. Зокрема, в радянській історіографії 

однією з перших робіт стала колективна праця «Історія Румунії нового та 

новітнього часу» [208]. Викладена у колективній роботі позиція радянських 

істориків щодо історії Румунії знайшла відображення і у пізнішій їх 

двотомній праці «Історія Румунії» [214]. Схожа до згаданих вище праць 

схема політичного життя Румунії викладена і в колективній монографії 

радянських істориків 1985 р. [228]. Колективна праця 1987 р. також є 

викладом традиційної для радянської історіографії схеми політичного життя 

Румунії [217]. 

Спільною рисою, що об’єднує дані роботи є виклад історії політичного 

життя Румунії на основі показу розвитку класової та національно-визвольної 

боротьби в країні, де провідне місце відводилося Комуністичній партії 

Румунії. Праворадикальні партії згадувалися у контексті зміни влади в країні 
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та встановлення режимів диктатури, що        в       сучасній румунській 

історіографії трактується як державний переворот. Тим не менше, вже у 

роботі 1970 р. автори значно розширили аналіз економічної ситуації в 

Румунії у 20-30-х роках, на підставі чого робили висновки про «прагнення 

правлячих кіл Румунії до фашизації країни», що виявлялося в «посиленні 

терору, воєнізації державного апарату, спробах встановити диктаторський 

режим, заохоченні діяльності фашистських організацій і партій» [214, с.143]. 

«Залізна гвардія» у праці представлена як небезпека для державного ладу, а 

період 1934-1938 рр. трактується як «Посилення загрози фашизму» [214, 

с.216-217]. Доволі стисло охарактеризовано в роботі ідеологію «румунського 

фашизму», яку прив’язали до позиції Н. Іонеску, Н. Крайніка, Т. Брейляну, 

М. Манойлеску. Розкриті особливості діяльності уряду О.Ґоґи, режиму 

королівської диктатури та націонал-легіонерської держави. Недоліком, на 

наш погляд, є наявність у монографії загальних фраз та визначень, які 

потребують додаткової конкретизації [Див.: 214, с.249, 293-295]. Загалом, у 

наведених роботах оцінка радянськими істориками ґардистської організації 

як фашистської виглядає недостатньо доказовою, як і невдалою є однозначна 

оцінка створеної А. К. Кузою Ліги націонал-християнського захисту (ЛНХЗ). 

 Інший характер мають роботи постсоціалістичних румунських 

істориків, серед яких є загальні дослідження. Так, у праці «Історія Румунії» в 

розділі, присвяченому становищу країни протягом 1919-1947 рр., висвітлено 

позицію традиціоналістів, які виступали за збереження традицій села та 

всього, що мало волоське походження. Серед них виділено Н. Крайніка, 

Л. Благу, Н. Іонеску [215, с.557-558]. Доволі обережно автор розділу 

М. Селеджан характеризує румунських правих, відносячи їх до «крайньо 

правого флангу румунської політичної боротьби». При цьому авторка вірно 

оцінює позицію А. К. Кузи щодо створеної ним організації як «широкого 

надпартійного національного руху». Лідер «Залізної гвардії» Корнеліу 

З. Кодряну розцінюється як особа, що боролася за створення добре 

організованої партії [215, с.562-563]. Таким чином, ця робота містить 
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концентровані      дані        стосовно         румунських       правих,      однак     

не відносить їх до фашистського напрямку. 

 Нове багатотомне видання з історії румунів також містить позицію 

сучасних румунських істориків щодо праворадикального руху. Так, в 

історіографічному огляді справедливо відзначено внесок істориків Ґ. Загарія, 

М. Фету, І. Спелецелу як дослідників історії «Залізної гвардії». Докладно 

викладено основні положення ЛНХЗ на чолі з А. К. Кузою, як і висновки 

щодо парламентської боротьби цієї організації, визначеної як 

праворадикальної. У рамках Ліги розкрито і початок політичної кар’єри 

засновника «Легіону архангела Михаїла» Корнеліу З. Кодряну з приділенням 

уваги вчиненому ним політичному вбивству. Стосовно позиції Ліги у 30-х 

роках вказано на зв’язок її лідерів з нацистами, а «Залізна гвардія» визначена 

як парламентська сила. Разом з тим саме «Залізна гвардія» характеризується 

як формування, що протистояло королівській владі і особисто Каролю ІІ, що 

підтверджується і словами А. Келінеску щодо «Залізної гвардії». Розкрито й 

дії організації у 1936-1937 рр. та зміну ставлення короля до «Залізної 

гвардії», лідер якої намагався до неї залучити офіцерів. Дано оцінку зміні 

характеру організації кузистів й появі Націонал-християнської партії (НХП), 

яку розцінюють як прогітлерівську партію, як засіб урядового маневру проти 

демократичних сил. Легіонерський рух описано не лише як такий, що 

перетворювався на партію, але й згадано про виділення з нього організації 

М. Стелеску «Хрестовий похід Роминізму», яка за мету поставила 

дискредитацію К. З. Кодряну. Автори праці справедливо визнають, що умови 

діяльності для ґардистів були сприятливі на тлі посилення правих режимів у 

Європі, при матеріальній підтримці промисловців і дій політиків на її 

користь, однак не враховують провідного фактору: особи короля, який 

намагався впливати на політичну ситуацію в країні [267, р. ХХІ, 242-243, 

312-313, 323, 332-336, 355-361]. 

 Історія Румунії порушувалася й англомовними вченими, серед яких 

вирізняється К. Гітчінс з його «Історією Румунії», що має кілька видань 
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англійською і румунською мовами. В ній знайшов відображення погляд 

автора на позицію та дії традиціоналістів. Серед них особлива увага 

приділена Н. Крайніку та журналу «Gândirea», а також простежено співпрацю 

з журналом Л. Благи. Подано аналіз діяльності Н. Іонеску, міститься згадка 

про Е. Чорана, М. Еліаде [262, р.338-358]. Стосовно правого крила у 

політичному русі цей автор відзначав наявність спроб створити організацію 

на кшталт італійського фашистського руху. Автором зазначено його слабкість 

в країні та більш вдалий розвиток правого руху серед студентів на засадах 

антисемітизму, створення антисемітської Ліги націонал-християнського 

захисту. К. З. Кодряну названий засновником воєнізованого крила Легіону – 

«Залізної гвардії», основою ідеології якої названо антисемітизм, православ’я, 

культ селянина як уособлення праведника. Лідери ґардистів проігнорували 

пропозиції одного з них – М. Манойлеску щодо румунської корпоративної 

держави, проте за 6 років (1931 – 1937) між виборами за них віддавали голоси 

не один, а 15 % виборців. Згадує К. Гітчінс і про розпуск «Залізної гвардії» у 

1933 р. [262, с. 438-441, 453-454]. 

 Інший англомовний автор Д. Ротшильд, книга якого вперше вийшла 

1971 р. як частина видання Вашингтонського університету «Історія Східно-

Центральної Європи», аналізує ситуацію у Центрально-Східній Європі між 

двома світовими війнами. Він залишає читачеві можливість самому дійти 

висновку про існування територіальної проблеми для Румунії після 

укладення мирних угод у Парижі з Угорщиною стосовно Трансільванії. 

Одночасно Румунія залишалася «об’єктом іредентистських образ Болгарії з 

приводу відповідно Македонії та Добруджі» [238, с.18].  

 Позиція К. Гітчінса покладена в основу роботи Б. Єлавіч у частині, 

присвяченій Румунії. Дослідниця зупиняється на питанні утворення «Великої 

Румунії», поєднуючи його з територіальними змінами на Балканах. 

Національне питання в Румунії розглядається у контексті національної 

ситуації на Балканах після Першої світової війни. Також висвітлено 

профранцузьку позицію Румунії й утворення політичних блоків. Проблеми 
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внутрішньополітичного      розвитку     країни     автор    розглядає    від 

завершального періоду війни та торкається аграрної реформи 1919 року, 

конституційної реформи, майже не порушуючи питання розвитку політичних 

партій. Звертає увагу автор і на прихід до влади авторитарних режимів, тож 

саме у цій частині описує діяльність «Залізної гвардії». Легіонерський рух 

визначається як «пронизаний релігійністю», а доктрина його лідера Корнеліу 

З.Кодряну як така, що знаходила відгук серед молоді. Як простежується з 

тверджень автора, особливої критики вона не висловлює, відносячи 

негативних рис руху «винятковий шовінізм» та антисемітизм. Описує автор і 

ситуацію зі створенням «Легіонерської держави» в Румунії, засуджуючи при 

цьому вбивство політичного діяча та історика Н. Йорги та генерального 

секретаря Націонал-цереністської партії В. Маджару та звертає увагу на 

заколот легіонерів. Отож, у цій роботі дано лише загальну оцінку діяльності 

учасників легіонерського руху з виділенням основних проблем, проте 

відсутня його характеристика [212, с.159-161, 201-212, 261-264, 287-288.]. 

Таким чином, загальні риси праворадикальних організацій, викладені у 

низі праць, дозволяють стверджувати, що вони висвітлені відповідно до 

обсягу загальної праці і позначені ідеологічним впливом. Загалом у таких 

роботах не проводиться розмежування організацій, створених А.К.Кузою та 

К З.Кодряну.  

 Дещо іншого плану є спеціалізовані праці з історії політичного життя 

Румунії і, зокрема тих, що стосуються діяльності праворадикальних 

організацій. У цьому контексті чітка і однозначна позиція присутня в роботах 

радянських істориків А. Язькової, М. Єрещенко, М. Лебедєва, І. Міхутіної, 

А. Шевякова, а також окремих російських істориків – А. Васильченка, 

О. Наумова. 

  Монографія А. Язькової дозволяє простежити ситуацію в Румунії у 30-

тих роках ХХ ст., що наближає її до загальних робіт, як і праця М. Єрещенко, 

яка присвячена вивченню періоду королівської диктатури в Румунії [244; 

211]. Остання дає змогу познайомитися з діями «Залізної гвардії» в умовах 
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королівської диктатури та спробами ґардистів протидіяти королю. Проте 

здебільшого увага авторки зосереджена на діях влади проти комуністів. 

Загалом М. Єрещено кваліфікує королівську диктатуру як різновид 

«монархо-фашистського режиму». 

 Для розуміння становища Румунії на міжнародній арені у 30-х роках 

має значення і робота А. Шевякова, в якій основна увага приділена заходам 

Берліна з підпорядкування собі Бухареста в економічному та військово-

політичному відношенні [243]. Тож, і дана праця може належати до того 

плану робіт, де встановлюються політичні умови, в яких розвивалася 

діяльність радикальних організацій Румунії. 

 Позиція радянських істориків стосовно праворадикального руху є 

доволі традиційною, якщо звернути увагу на їхні спроби розкрити 

протистояння праворадикального крила румунського політичного життя та 

лівих. У цьому сенсі до таких робіт можна віднести працю Ю. Рошкована 

[239], в якій розкриваються протиріччя, що існували в румунському 

суспільстві, дається критична оцінка політичних партій міжвоєнного періоду 

в Румунії, відводиться місце для аналізу антифашистської діяльності 

комуністів. Питання антифашистської боротьби румунської компартії 

частково порушує й інший радянський історик М. Ляхович [223]. 

 На відміну від зазначених робіт, безпосередній матеріал про діяльність 

ґардистів, ідеологію легіонерського руху, на нашу думку, найбільш повно 

подається М. Лебедєвим. Так, у роботі «Залізна гвардія», Кароль ІІ і Гітлер» 

автором простежується політична ситуація в Румунії від повернення в країну 

Кароля ІІ, а також пов’язані з цією подією подальші дії уряду та верховного 

правителя. «Залізна гвардія», її діяльність також відображені в роботі, хоча 

фактично в ній основною дієвою особою подається король. Автором 

розглядається низка питань, що торкаються соціально-економічного 

становища в країні. З багатьма положеннями, висловленими у праці, слід 

погодитися. Специфіка роботи і час її написання змушують автора вдаватися 

до відступів та приділяти головну увагу діяльності Комуністичної партії 
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Румунії,    спрямованої     проти     ґардистів,   критикуючи   при   цьому 

буржуазну демократію в країні. Аналізує автор і заходи ґардистів щодо 

союзу з кузистами у 1938 р., а також дії нацистської Німеччини стосовно 

Румунії за час королівського правління. Загалом, роблячи висновки про 

результати перебування при владі Кароля ІІ для Румунії, автор визнає КПР 

єдиною силою, здатною докорінно змінити ситуацію в країні [218]. 

 Структура охарактеризованої вище монографії стала основою і для 

іншої праці М. Лебедєва [219]. За хронологічними рамками вона є значно 

ширшою і охоплює період першої половини 40-х років ХХ ст. та виконана 

відповідно до ідеологічних засад, притаманних часу появи роботи. Автором 

докладно проаналізовано літературу та зроблено відповідні висновки про 

особливості політичного життя Румунії на основі критики видань 

буржуазних істориків. Слід зазначити, що автор роботи перебуває в полоні 

ідеології радянського періоду й іменує авторитарний режим Кароля ІІ 

«пануванням фашизму в Румунії», на доказ чого наводить встановлення 

стану облоги, запровадження нової конституції, принципу корпоративності.  

  Завершує цикл робіт даного історика праця, присвячена падінню 

режиму І. Антонеску. В ній розглядається становище Румунії у 40-х роках 

ХХ ст., правління І. Антонеску та його усунення від влади. У праці 

відводиться місце і аналізу протиріч між генералом та легіонерами, ставлення 

глави німецького рейху А. Гітлера до таких суперечностей [220]. 

 До робіт радянського періоду належить і стаття І. Міхутіної, в якій 

автор проводить порівняльний аналіз праворадикальних рухів у Польщі, 

Угорщині, Болгарії та Румунії. Праворадикальну групу румунського 

політичного світу автор визнає не лише як наділену «яскраво вираженою 

зовнішньою опозиційністю», але й такою, що виконувала певні функції в 

інтересах правлячих кіл. Процес фашизації державно-політичної системи 

Румунії автор вбачала ще у конституційно-парламентському періоді. 

«Залізну гвардію» вона вважала фашистською партією, яка виділилася з 

екстремістської організації «Легіон архангела Михаїла». Якщо «Залізна 
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гвардія» виступала в ролі неофіційної поліції, то і розправу над її верхівкою 

І. Міхутіна не сприймає як розгром фашистського руху в Румунії, адже 

ґардисти увійшли і до ФНВ, і займали державні посади. При цьому 

справедливим слід вважати зауваження автора статті, що втрата програмної 

перспективи позбавляла партію ореолу опозиційності і вела до зниження 

популярності в масах [224, с.19-20, 22-23, 26]. 

Стосовно сучасної російської історичної науки варто зазначити, що 

тема вивчення легіонерського руху залишається актуальною. Проте роботам 

російських істориків з цієї проблематики притаманний науково-популярний 

характер. Принаймні це можна стверджувати про роботу А. Васильченка, 

який розкрив історію ґардистського руху від його заснування і до падіння 

«легіонерської держави» [207]. Схема викладу матеріалу доволі традиційна, 

адже автор розглядає події у хронологічній послідовності від появи Ліги 

націонал-християнського захисту до виникнення «Легіону архангела 

Михаїла» і далі діяльність обох організацій у їхньому протистоянні. 

Фактичною метою роботи є висвітлювання руху легіонерів від незначної за 

розмірами організації до загальнонаціонального масштабу. Порушує автор і 

питання щодо фінансування Легіону з-за кордону, взаємини легіонерів в 

особі їх лідера К. З. Кодряну з королем Каролем ІІ. У своїх висновках автор 

досить обережний, коли йдеться про ймовірну чисельність «Залізної гвардії», 

оскільки не вважає можливим співвіднести її з іншими політичними партіями 

країни. Однак йому вдається порівняти організацію з італійським та 

німецьким аналогами, встановивши співвідношення чисельності партії до 

чисельності населення та отримати приблизну рівність за цими показниками 

для Німеччини і Румунії, з удвічі нижчим показником для Італії. 

Справедливим є твердження автора про протистояння між кузистами і 

кодряністами та програш перших. Щодо соціального складу легіонерів, то 

його він вважає суто молодіжним, оскільки молодь, прагнучи змін, вступала 

до організації. Крім того, студентська молодь, в середовищі якої 

формувалися основи організації, в його розумінні, була і найскладнішою 
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протестною групою в країні.   Сама   ж «Залізна гвардія»    розглядається як 

така, що орієнтувалася на зразки фашистських організацій, проте її 

відмінною рисою стала релігійна спрямованість. Загалом, попри всі 

визначення, якими послуговується А. Васильченко в оцінці легіонерського 

руху як фашистського, складається враження, що і він не визначився 

остаточно з характером руху і організації, яка його представляла. 

Тим не менше, саме його праця слугувала основою для роботи іншого 

російського автора О. Наумова, який розглядає «Залізну гвардію» в контексті 

інших європейських фашистських організацій [225]. Опис ЛНХЗ, участі у ній 

К. З. Кодряну та виходу з неї зі створенням «Легіону архангела Михаїла» 

подається згідно з інформацією, підібраною А. Васильченком [225, с.25-29]. 

Даючи характеристику Румунії, автор відзначає особливість руху, 

водночас кваліфікуючи його не інакше як гітлерівський. До нацистського 

руху віднесено також саму ЛНХЗ починаючи з 1933 р., що є досить 

сумнівним, попри посилення зв’язків кузистів з Берліном. Не зовсім вдалим, 

на нашу думку, виглядає твердження автора про близькість до ЛНХЗ 

очолюваної К. З. Кодряну організації, хоча та й була також антисемітською, 

однак йшла значно далі і була рішучішою у своїх діях. Саме з такими він 

пов’язував початок виходу Румунії з-під впливу Франції після вбивства 

І. Ґ. Дуки [225, с.184-185]. Також О. Наумов характеризує участь ґардистів у 

громадянській війні в Іспанії, як частину «всесвітнього хрестового походу» 

на захист християнської віри [225, с. 412-418, 419-424]. 

 У румунській історіографії ситуація була схожою з радянсько: в 

історичній науці доби соціалізму видавалися роботи, що розкривали 

політичну ситуацію в конкретні періоди та дослідження, присвячені 

діяльності політичних організацій. Зокрема, до категорії перших належить 

праця Ф. Неделку [283], де автор розкриває політичну ситуацію в країні 

впродовж 1930 – 1937 рр., звертаючи увагу на зміни у політичному житті 

країни та виділяючи політиків з правими поглядами. Ним аналізуються і 

договірні стосунки румунських політиків у даний період та приділяється 
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увага     діяльності    комуністів.    Наводяться   класичні   приклади 

протистояння демократичних сил праворадикалам під час виборів. В окремій 

главі розкрито процес виборів до парламенту у 1937 р. Останній поданий у 

хронологічній послідовності починаючи з передвиборної боротьби у вересні-

листопаді 1937 р. У цих рамках згадується і діяльність Націонал-

християнської партії (НХП), і співпраця Кароля ІІ з праворадикальними 

партіями та окремими прогітлерівськими діячами. У взаєминах ґардистів та 

Кароля ІІ домінує поняття переходу від дружніх стосунків до кризи відносин. 

Традиційним виглядає розгляд питання про «пакт ненападу», участь в якому 

взяли кодряністи. Протиставляється даному процесу позиція КПР та 

соціалістів. Саму ж виборчу кампанію та її результати розглянуто як кризу 

конституційно-парламентського режиму та протистояння між комуністами і 

ґардистами. 

 Помітна частина роботи відведена діяльності уряду О. Ґоґи, аналізу 

умов його створення та пов’язаної з цим позиції К. З. Кодряну. Відзначено 

автором і існування різниці між двома праворадикальними організаціями, 

зокрема у ставленні до політичної системи. Так, ґардисти виступали за 

здійснення ідеї тоталітарної держави з ліквідацією всіх політичних партій, 

тоді як НХП стояла на позиціях парламентаризму зі збереженням 

конституційної монархії. Власне, у цій частині монографії розглядається 

історія появи НХП, її нетривала діяльність та окремі дії ґардистів у плані 

просування до влади. Тут складається враження про сприйняття союзу Куза–

Ґоґа як доволі несерйозного і очікування більшої небезпеки з боку 

К. З. Кодряну, а організація А. К. Кузи подається як така, що мала тісні 

зв’язки з нацистами. Сам уряд спершу був позитивно сприйнятий у Берліні, 

як справедливо зазначає автор, але реальна ситуація складалася дещо інакше. 

Зокрема, ґардисти вимагали від уряду НХП переходу на пронімецькі та про 

італійські позиції. Відзначаються і безлади та безчинства, які влаштовували 

кузисти. Окреме місце у розділі займає виклад дій комуністів проти уряду 

О. Ґоґи, а також опис подій, пов’язаних зі зміною форми правління в Румунії. 
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Загалом автор    робить    висновок,   що   королівська   диктатура,   хоча й 

завадила захопленню влади ґардистами, все ж не була ні антифашистською, 

ні буржуазно-демократичною. Крім того, автор не відводить якогось 

виняткового місця праворадикальним організаціям, даючи виклад подій за 

всіма напрямками румунського політичного життя. 

Не було зроблено наголосу на діяльності праворадикалів і у роботі 

Е. Соня та Ґ. Соня, де розглянуті особливості румунського економічного та 

політичного життя у 30-х роках ХХ ст. [306]. Більшу увагу автори приділили 

Націонал-ліберальній (НЛП), Націонал-цереністській партіям (НЦП) та КПР. 

Незначне місце відведено А. К. Кузі, як і проаналізовано деякі дії 

К. З. Кодряну.  

Частково порушував питання діяльності праворадикальних організацій 

у контексті вивчення націонал-цереністів І. Скурту. Ним же на основі власних 

досліджень видано працю «Політичне життя Румунії. Від Великого 

об’єднання 1918 р. до революції соціального і національного звільнення у 

серпні 1944 р.» [303]. Оскільки дана праця є продуктом соціалістичної 

румунської історіографії, то її структура відображає традиційний погляд на 

історію. Період 1918-1928 рр. подається як час консолідації національної 

румунської держави і в ньому виокремлюється питання системи політичних 

партій, а 1934-1938 роки подано як час великої конфронтації між 

демократичними та диктаторськими силами. Королівська диктатура та 

правління І. Антонеску розкриті в окремих розділах, кожен з яких містить 

інформацію про діяльність КПР як провідної демократичної сили. З 

політичних партій правого спрямування даються характеристики Націонал-

демократичній партії та Націонал-демократичній християнській партії, однак 

не приділяється достатньо уваги праворадикальним організаціям першого 

повоєнного десятиліття [303, р. 48-49].  

 Натомість у розділі, присвяченому політичному життю Румунії в 

період економічної кризи, І. Скурту згадує про появу «Залізної гвардії» як 

організації фашистського типу. Ліга націонал-християнського захисту 



  20

розкривається ним як периферійна організація, водночас її зв’язки з 

гітлерівцями подаються як підстава для боротьби проти неї як захист 

національної незалежності. Розкрито і заснування «Залізної гвардії» у квітні 

1930 р. з її програмними положеннями та гаслами, а терор визначається як 

основний метод діяльності організації. Про неї йдеться і при висвітленні 

проблем політичного життя Румунії в період правління уряду Націонал-

ліберальної партії. Згадано також про засоби, якими користувалися ґардисти 

під час парламентських виборів 1937 р., а також розкрито організаційні 

заходи праворадикальних організацій у 30-х роках. Характеристика 

легіонерського руху базується на засадах, висловлених лідером компартії 

Румунії Н. Чаушеску. Негативною є оцінка діяльності ґардистів у період 

створення легіонерської держави [303, р.108, 120-122, 164, 166-172, 260-263.]. 

Загалом автор відвів праворадикальному руху необхідне місце для 

висвітлення розмаїття політичного життя Румунії, наводячи при цьому 

найтиповіші дії ґардистів, не вдаючись у подробиці всієї діяльності.  

 Інтерес до праворадикальних організацій в Румунії вилився у появу 

ряду робіт та статей з даної тематики, зокрема, до Націонал-християнської 

партії, як однієї з організацій, що асоціювалася в Румунії з фашизмом, став 

підставою для появи роботи Ґ. Попа [294]. У румунській історіографії доби 

соціалізму це чи не єдина монографія, в якій, звісно з критичної точки зору, 

розглянуто історію створеної А. К. Кузою організації. Автором 

проаналізовано період, який передував появі організації, передусім 

розкриваються події навколо створення базової основи майбутньої НХП – 

Ліги націонал-християнського захисту, яка визначається як праворадикальна. 

Г. Поп описує і створення екстремістських політичних організацій, 

залучивши для цього спогади К. З. Кодряну, зокрема на них побудовано 

виклад матеріалу стосовно розвитку політичної діяльності А. К. Кузи на 

початку 20-х років ХХ ст. Слід підкреслити, що автор праці займає доволі 

традиційну позицію, втім, у частині, що стосується антикомуністичної 

спрямованості створюваної організації, його оцінка є досить об’єктивною. 
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Наскільки    дозволяли    рамки   тодішньої    цензури,   автор   виклав 

програмні положення Ліги націонал-християнського захисту. Власне, появу 

нової організації пов’язано з першим її успіхом на парламентських виборах у 

1926 р. Проблемою визнано незгоди між «молодим» та «старшим» 

поколіннями організації. Логічним є опис діяльності організації під час 

економічної кризи та в останні роки існування ЛНХЗ. Г. Поп подає також 

приклади суперництва між кузистами та ґардистами. Розкриває автор і 

процес появи Націонал-аграрної партії (НАП) та основну її діяльність до 

об’єднання з ЛНХЗ. Останнє є доречним у даній праці, оскільки О. Ґоґа 

представляв невелику партію, котра погодилася на угоду задля власного 

збереження у політичному житті Румунії. 

Діяльність створеної 14 липня 1935 р. НХП логічно пов’язано з усіма 

аспектами та напрямами політичного життя Румунії, програмними 

положеннями НХП, різними формами взаємодії з іншими партіями. Завершує 

автор історію партії викладом про її участь в уряді та фактичним зникненням 

з політичного життя у 1938 р. На жаль, автор не простежує долі учасників 

організації у період національно-легіонерської держави та військової 

диктатури І. Антонеску. Сама НХП оцінена автором як антисемітська 

організація та дещо відмінна від організації ґардистів. 

 Варто зазначити, що більш докладно румунські історики доби 

соціалізму займалися проблемами діяльності легіонерського руху. Серед 

помітних робіт того часу можна назвати колективну працю М. Фету та 

І. Спелецелу [257]. Структура роботи дозволяє говорити про спробу авторів 

подати критичний «літопис» організації, оскільки їх завданням було 

познайомити читача з історією ґардистського руху. Власне, автори 

розцінюють створений К. З. Кодряну рух та організацію як фашистські. Така 

оцінка не є безпідставною, оскільки автори роботи розглядають питання 

ідеології руху та організації. Разом з тим ними простежено взаємини 

легіонерів з нацистами в Румунії. Невід’ємною частиною даної праці є аналіз 
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діяльності    комуністів   у справі    антифашистської    боротьби.   Сама 

«Залізна гвардія» подається як частина міжнародної фашистської організації.  

 Доповнює ряд робіт румунської історіографії періоду соціалізму і 

книжка А. Саву, яка вийшла друком ще 1970 р. [300]. Автор побудував своє 

дослідження у таким спосіб, щоб представити праворадикальні організації 

противником парламентського ладу Румунії. У першому розділі монографії 

дається оцінка економічного становища Румунії та появі праворадикальних 

антисемітських організацій в її політичному житті, а також вступу в коло 

політичних діячів Корнеліу З. Кодряну. Створену ним організацію розцінено 

як відтворення нацистської організації за структурою та віднесено до 

фашистських. Автор зачіпає і події червневої реставрації 1930 р. як один з 

кроків до диктатури, описує стосунки принца Кароля з румунськими 

промисловими магнатами, аналізує зв’язки праворадикальних діячів Румунії 

з нацистською Німеччиною та відзначає відсутність дій уряду проти лідерів 

«Залізної гвардії». Переломними моментами перед встановленням 

королівської диктатури виступають парламентські вибори 1937 р. та 

правління уряду О. Ґоґи. Говорячи про вибори, автор торкається участі 

Корнеліу З. Кодряну у «пакті ненападу», дає оцінку виборчій боротьбі 

кампанії 1937 р., а прихід до влади О. Ґоґи подає як рішення короля. Від цих 

подій автор переходить до викладу процесу встановлення королівської 

диктатури і проведення інституційних реформ. Період королівської 

диктатури подано у хронологічній послідовності шляхом викладу визначних 

подій, серед яких договір між Румунією і Німеччиною, Мюнхенська угода, 

Віденський арбітраж. У традиціях часу А.Саву трактує події класової 

боротьби в роки королівської диктатури та згадує праворадикальні 

організації. Натомість у розділі, присвяченому падінню диктатури, автор 

відводить місце для опису дій ґардистів та їх лідера Х. Сіми.  

 Загалом у працях румунської історіографії періоду соціалізму 

знаходимо оприлюднені програмні положення праворадикальних 

організацій, аналіз діяльності самих організацій на основі розгляду їх 
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найбільш    резонансних    дій.    Проте    автори   робіт,   попри   залучення 

архівних матеріалів та мемуарів, залишають нерозглянутими низку питань, 

передусім тих, що стосуються як організаційної, так і практичної діяльності 

праворадикалів. 

Зазначеним можна пояснити, як ми гадаємо, появу низки праць з історії 

праворадикального руху в румунській постсоціалістичній історіографії, де 

іноді кузисти та ґардисти розглядаються з позитивної точки зору. Новому 

аналізу у працях З. Орня, К. Сандаке, Д. Петре, І. Скурту, Д. Замфіреску, 

В. Чобану, М. Фету, Р. Ф. Бружі піддаються положення програми 

організацій, структура, публіцистична діяльність окремих членів 

праворадикальних організацій. Так, З. Орня у роботі «Тридцяті роки. 

Румунські право радикали» будує схему поширення праворадикальної ідеї в 

країні. Автор виглядає переконливим щодо тиску на румунську демократію і 

парламентаризм та визначення кола осіб, які формували громадську думку у 

потрібному легіонерам напрямі: Н. Іонеску, Н. Крайнік, М. Манойлеску, як і 

К. З. Кодряну, В. Марін, Т. Брейляну та ін. У його дослідженні приділена 

увага ролі православної віри в політичному житті країни та «роминізму», а 

також позиції молодого покоління починаючи з поглядів М. Еліаде. Логічним 

і послідовним виглядає висвітлення проблеми розвитку легіонерської 

ідеології, ролі і місця в ній Н. Іонеску. Простежує дослідник й історію 

легіонерського руху в послідовності, що відповідала спогадам К. З. Кодряну, 

піднімаючи при цьому і «єврейську проблему» [288]. Поряд з даною роботою 

слід ставити і працю К. Сандаке «Націонал-християнська доктрина в 

Румунії» [297]. Її автор подає біографію А. К. Кузи та розкриває основи його 

антисемітських поглядів, як і погляди політика на становище Румунії та її 

місце на міжнародній арені. Націонал-християнську партію представлено як 

монархістську, яку вирізняв її антисемітизм, навіть радикальніший, ніж у 

«Залізної гвардії». Також представлено автором і точки зору на НХП, 

зокрема Д. Ботеза, який вважав, що антисемітизм і антикомунізм притаманні 

даній організації. Особливу увагу автором приділено подіям 1937 р., 
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пов’язаним з    приходом   партії   до влади.   Доповнює   роботу   додаток з 

витягами з промов О. Ґоґи, які демонструють позицію партії, її ставлення до 

інших політичних сил. 

 Свою працю, написану в нових умовах, опублікував М. Фету [256]. 

Ним викладено доктрину та дії О. Ґоґи з національної консолідації. Вибір 

О. Ґоґи як особи для дослідження пояснює автор тим, що поет свого часу 

виступав символом гнобленої нації. Сама ж робота була задумана як 

дослідження діяльності О. Ґоґи у період його 20-літньої участі в політичному 

житті країни. Тут можна відмітити доволі толерантне ставлення О. Ґоґи до 

національних меншин, а щодо євреїв вважав, що ставлення до них має 

відповідати їх ставленню до проблем Румунії. Позиція О. Ґоґи у НХП також 

була відносно толерантною, адже він заперечував належність НХП до 

категорії фашистської чи націонал-соціалістської партії. Глава, що стосується 

консолідації національної єдності є фактичним добором матеріалу про 

діяльність О. Ґоґи у рамках об’єднаної Румунії, його пошуку місця в 

політичній системі країни. До національної проблеми автор приходить з 

точки зору багатонаціональності Румунії, розкриваючи позицію О. Ґоґи в 

якості голови Ради міністрів і обіцянки належних прав для представників 

національних меншин. Єврейська проблема вважалася однією зі складових 

питання національних меншин і з її висвітленням автор пов’язує закон про 

громадянство 1924 р. Розкрито і діяльність О. Ґоґи у 1938 р., в період його 

перебування при владі. 

 Окремо висвітлено питання участі О. Ґоґи у зовнішній політиці країни, 

де помітне місце займають публікації політичного діяча у пресі, його 

промови. Загалом, автором простежено системність та послідовність у 

поглядах О. Ґоґи на позицію Румунії на зовнішньополітичній арені, вказано 

навіть на спробу підтримати відносини з СРСР у кращих, по можливості, 

умовах. Проаналізована діяльність О. Ґоґи як політичного діяча, його участь 

у різних політичних партіях, а також діяльність О. Ґоґи у якості міністра та 
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глави уряду,   хоча   саме   остання   посада   продемонструвала,   що   він 

виявився заручником політичної ситуації і керованим королем.  

 Апологетом легіонерського руху виступає, на нашу думку, Б. Мунтяну 

з його роботою «Легіонерський рух: совість, пам’ятки, ставлення». Праця 

складається з двох розділів та додатків. Перший розділ «Совість та пам’ятки» 

присвячений меті та керівництву легіонерського руху. У своїх висновках 

автор визнає легіонерський рух прорумунським [277].  

 Послідовним у своїх дослідницьких пріоритетах виступає Р.-Ф. Бружа, 

одна з праць якого присвячена діяльності Фронту національного 

відродження. Автор обґрунтовує своє рішення вивчати дану партію 

незначною увагою до неї дослідників. Він же дає аналіз історіографії 

проблеми, приділяючи увагу публікаціям сучасних авторів, зокрема 

доробкам І. П. Куляну, як і інших авторів, які бачили у ФНВ королівську 

копію «Залізної гвардії». Послідовність викладу матеріалу також традиційна, 

адже автор починає з походження та заснування ФНВ, відзначаючи 

справедливо, що ідея єдиної партії не була новою чи винятково румунською. 

Матеріал стосовно організації ФНВ подано з аналізом регламенту організації, 

процесу вступу до ФНВ тощо, а це у сукупності дозволяє зрозуміти 

елементи, які створили образ єдиної політичної організації. Логічним є 

висвітлення змісту пропаганди, її інструментів, змісту програми та доктрини 

ФНВ, а також розгляд питання про Національні гвардії ФНВ. Значно менше 

місця на загальному тлі відведено еволюції ФНВ, в тому числі й його 

реорганізації. Завершенням дослідження питання про єдину політичну 

партію є встановлення залежності долі Партії нації від внутрішньо- та 

зовнішньополітичних обставин. Вагомим для нас є й те, що в роботі 

міститься документальний додаток [250]. 

 Інша праця цього автора становить інтерес через проблематику, якої не 

торкаються історики, а саме: діяльність праворадикальних організацій на 

Буковині [251]. Автором здійснено розгляд як кузистської, так і 

кодряністської організацій у період від часу появи кожної з них до 
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завершення діяльності легіонерського руху у 1948 р. Своїм завданням автор 

ставив аналіз походження, формування, структури, діяльності, розвитку та 

розпуску праворадикальних організацій на Буковині. Автор визнає, що 

кузистська та кодряністська організації однаковою мірою базувалися на 

войовничому і агресивному націоналізмі та формальному 

антипарламентаризмі. Фактично автор погоджується з твердженням 

А. Йорґулеску про притаманність всім праворадикальним рухам спільних 

рис, серед яких виділяються виступи проти партійної демократії, 

антилібералізм, антисоціалізм, етнографічний авторитаризм, антиетатизм, 

нетолерантність і ксенофобія, релігійний містицизм. При цьому румунський 

антисемітизм тут став елементом соціальної боротьби, і лідери організацій 

вважали необхідною інтернаціональну єдність у питанні антисемітизму.  

Історіографічний огляд проблеми дозволяє Р.-Ф. Бружі робити 

висновки про обмеженість істориків до 1989 р. у можливостях вивчення 

праворадикального руху, тож і більша кількість робіт з проблеми припадає на 

кінець ХХ – початок ХХІ ст. Ми погоджуємося з цілком справедливим 

твердженням Р.-Ф. Бружі про розширення досліджень праворадикального 

руху після зміни політичного режиму в Румунії. Загалом автором розкрито 

діяльність політичних організацій на Буковині, зміст і результати 

парламентських виборів. Окремо проаналізовано націоналістичний 

студентський рух на Буковині у цей же період, що дозволило робити 

висновки про неприйняття студентами політичних партій та їх співпрацю з 

іншими християнами проти євреїв в університеті. Їх діяльність пояснював 

переконаннями студентів, що видалення євреїв з ремісничих галузей та 

антикомунізм є виходом із ситуації, своєрідним порятунком.  

 Можна погодитися з автором, що на Буковині організаційний період 

кузистської організації припадає на 1923-1928 рр. Антисемітизм виводить з 

австрійського періоду і вважає, що він мав шанси утвердитися на Буковині. 

Логічним є висвітлення автором дій Ліги націонал-християнського захисту 
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під час економічної кризи, коли організація зміцнила свої позиції і на 

Буковині. 

 Окремо розкрито початковий період діяльності «Легіону архангела 

Михаїла» у 1927-1933 рр. та участь буковинців у перших організаційних 

заходах Корнеліу З.Кодряну. Аналізує дослідник також дії Сигуранци проти 

легіонерської організації на території Буковини. Визначено і регіон 

Буковини, в якому поширили діяльність легіонери — повіти Кимпулунґ, 

Редеуць, Сучава, де створювалися «гнізда» — низові легіонерські організації. 

Роки 1934-1937 подані як період реорганізації легіонерського руху, 

переростання його у Партію «Все для країни», час, коли заходи влади не 

зупинили діяльність ґардистів. Доволі активним учасником ґардистського 

руху виступило і чернівецьке студентство. Поруч з реформованою партією 

під керівництвом К. З. Кодряну розкрито і діяльність Націонал-християнської 

партії та проаналізовано праворадикальний рух в умовах королівської 

диктатури. Автором проаналізовано також і ситуацію на Буковині в період 

легіонерської держави, в роки Другої світової війни та перші роки після неї 

[Аналіз змісту праці Р.Ф. Бружі див. також: 235]. 

 Власне, в європейській історіографії питання діяльності «Легіону 

архангела Михаїла» займало більш помітне місце в останній чверті ХХ ст. 

Так, узагальнюючою працею з історії фашизму та фашистських організацій 

слід вважати дослідження В. Віппермана 1983 р. видання, яке вийшло в 

перекладі наприкінці ХХ ст. Її автор відносить «Залізну гвардію» до 

фашистських організацій з масовою базою, тобто визначає як організацію, 

що орієнтувалася на фашистські зразки у політичному та організаційному 

сенсі та ставила націоналістичні, антисемітські, антикомуністичні, соціально-

революційні завдання. Говорячи про основну масу членів організації, селян, 

В. Віпперман відділяє її від італійської та німецької організацій, але зближує 

з партією усташів (Хорватія), тим більше, що в Югославії, де виникла ця 

організація, також мало місце протистояння ірреденті національних меншин 

[209, с.57-61.]. 
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Серед    робіт,   які   виходили   у 80-х — 90-х   роках ХХ ст.,   чимало 

корисної інформації можна знайти в монографії А. Гайнена. Даний автор 

опрацював значну кількість документів, спогадів про рух та осіб, які його 

створювали. Добрані матеріали дозволили автору зайняти чітку позицію в 

оцінці легіонерського руху та віднайти його місце в системі європейського 

фашизму, підтверджуючи думку про те, що «Залізна гвардія» не була чимось 

винятковим, але типовим явищем тодішньої Європи [261].  

 Подібної до А. Гайнена точки зору на «Залізну гвардію» дотримується 

іспанський історик Ф. Вейха, праця якого в перекладі румунською вийшла 

1995 р. Він розкриває ситуацію в Румунії 1918-1919 р., коли настав час 

творення нації, заснованої на аграризмі. Виклад історії появи організації 

Ф. Вейха робить на основі поділу на підперіоди, перший з яких вписується у 

1920-1922 рр., коли К. З. Кодряну вибирав формулу діяльності, в якій 

доводилося вести боротьбу проти внутрішнього ворога. В цій формулі 

знайшли собі місце і розгортання студентського руху, і посилення 

антисемітських дій. 

 1923-1927 роки однозначно розцінюються як час появи нового 

праворадикального руху в Румунії, в якому змінювали форми від страйку до 

замаху. Період економічної кризи автор вважає найкращим часом для 

розгортання діяльності Легіонерського руху. 1933 рік поданий дослідником не 

інакше як «втягування у політику держави». Час 1934-1937 рр. дозволяє 

розкрити діяльність організації К. З. Кодряну за правління уряду націонал-

лібералів, тоді як 1938-1939 рр. подані як протистояння королівської 

диктатури та фашистів [313]. 

  Серед робіт, що допомагають зрозуміти суть ідеології ґардистського 

руху, є дослідження історика з Єрусалиму Л. Воловіча. Так, ним розкрито 

роль та місце націоналізму і антисемітизму в Румунії починаючи від 80-х 

років ХІХ ст., що дозволяє простежити його розвиток до антисемітизму 

А. К. Кузи та Н. Паулеску, як і націоналізм Н. Йорги, К. Стере, 

А. К. Поповіча, К. Боґдана-Дуйке та інших. Час правління Кароля ІІ 
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розглянуто дослідником також і у контексті розвитку націоналістичної 

ідеології. Ідеї Н. Крайніка та Н. Іонеску представлені у зв’язку з «молодим 

поколінням», де власне знаходиться місце і для показу ідей письменника 

М. Еліаде [315]. 

 Життя та діяльність М. Еліаде, а також Н. Іонеску та Є. Чорана 

розглядає французька дослідниця А. Леонель-Лавастін. Власне, 

розкривається нею становище та діяльність даних осіб в еміграції з метою 

піднесення національного престижу [221]. Проте, незважаючи на 

співставлення ідеології та діяльності ґардистської організації з 

фашистськими, все ж у сучасній історіографії продовжують існувати точки 

зору на організацію К. З. Кодряну як винятково румунську організацію, хоча 

і належну до загальноєвропейського праворадикального процесу [316]. 

В сучасній українській історіографії існує низка дисертаційних 

досліджень, які розкривають історію діяльності політичних організацій, 

правоохоронних органів Румунії в міжвоєнний період. Вони здебільшого 

присвячені питанню діяльності політичних партій на Буковині, однак їх 

автори порушують питання виникнення та діяльності центральних 

організацій. Так, серед них є дослідження з історії суспільно-політичного 

життя українців Буковини у міжвоєнний період, в якому чернівецький 

науковець І. А. Піддубний розкриває діяльність провідних румунських 

політичних партій, зокрема і праворадикальних у 20-30-х роках ХХ ст. [318, 

с.11-12.]. Питанню політичної ситуації в Румунії напередодні встановлення 

військової диктатури І. Антонеску присвятив у своїй дисертації український 

дослідник О. В. Новосьолов [319]. 

Роль політичних партій та їх участі у суспільно-політичних процесах на 

Буковині розглянула чернівецький історик О. Г. Яремко у своїй дисертації, 

один з розділів якої присвячено діяльності політичних партій на Буковині в 

міжвоєнний період. У ньому розглянуто як власне румунські національні 

партії, що діяли через місцеві організації на Буковині, так і суто буковинські 
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політичні організації. Торкається авторка і питання щодо діяльності 

праворадикальних організацій [321, с.11-14.]. 

До праць, пов’язаних з юридичними дисциплінами, належить 

дослідження історик права І. Ж. Торончука, в якому він розкрив історико-

правові аспекти приєднання північної частини Буковини до Румунії, 

проаналізував роботу адміністрації Буковини румунського періоду, 

починаючи з вищих органів державної влади, дослідив діяльність органів 

місцевого самоврядування та каральних органів [320].  

 Одночасно слід відзначити, що вищевказані автори опублікували ряд 

робіт, які присвячені як загальній політичній ситуації, так і діяльності 

праворадикальних організацій. Порушено ними також питання ідеології 

Румунської держави періоду правління І. Антонеску [234; 232; 233; 231; 229; 

230; 226]. 

 Варто зазначити, що інтерес до праворадикальних рухів в Україні не 

знижується, про що свідчить, зокрема, вихід спеціалізованого випуску 

часопису «Україна модерна». Серед опублікованих у ньому статей доцільно 

виділити роботу А. Умланда, який проаналізував стан дослідження 

праворадикальних рухів, водночас торкаючись здебільшого питань стану 

вивчення фашистських рухів у сучасній Східній Європі [241]. Дана стаття 

цінна з точки зору методології інтерпретації праворадикальних рухів. У 

цьому ж часопису міститься стаття Р. Грифіна, яка цікава як у 

методологічному плані, так і з точки зору сучасної оцінки праворадикального 

руху [210]. Проте найбільш вагомою, в плані вивчення румунського 

праворадикального руху, є стаття К. Йордакі, який доводить, що створена 

К. З. Кодряну організація була тоталітарною політичною організацією, котра 

«успадкувавши головні теми романтичного палінгенетичного націоналізму, 

перетлумачила їх у новій формі, пристосувавши до нового соціально-

політичного контексту міжвоєнної Румунії» [216]. Автор статті ставить 

створені К. З. Кодряну рух та організацію в один ряд з іншими фашистськими 

європейськими організаціями, заперечуючи винятковість даної течії. До цього 
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висновку К. Йордакі приходить  не   тільки    погоджуючись     з 

твердженнями, висловленими в працях А. Гайнена та А. Вейхи, але і на 

основі власних досліджень філософської основи руху, де торкається вчення 

І. Еліаде, розбирає культ архангела Михаїла в Румунії, вивчає інститут армії в 

як елемент національного відродження. Достатньо уваги приділено також ідеї 

спасіння, метемпсихозу та культу предків, які стали новим явищем у 

політичному русі. 

 Таким чином, історія розвитку праворадикального руху в Румунії у 20-

30-х роках ХХ ст. знайшла своє відображення в історіографії. Якщо у 

радянській історіографії всі праворадикальні організації розглядалися як 

виключно фашистські, то в пострадянський період відбувся перехід до їх 

розмежування. Акценти дослідників зосереджені переважно на вивченні 

історії легіонерського руху, тоді як діяльність кузистської організації 

вивчається лише у контексті загальнополітичного життя Румунії. Вивчення 

ідеології та структури даних організацій дозволяє дослідникам робити 

висновки щодо характеру організацій, їх чисельного складу, методів 

політичної діяльності. Однак на сьогодні відсутня узагальнююча праця, яка б 

дозволила комплексно розкрити історію діяльності всіх праворадикальних 

формувань цієї країни у міжвоєнний період.  

 

1.2. Джерельна база дослідження 

З огляду на багатоплановість питань, які розглядалися під час роботи 

над дисертацією, нами було залучено широке коло джерел, серед яких чільне 

місце посіли неопубліковані документи і матеріали. Зважаючи на характер 

самих організацій – ультраправа Ліга націонал-християнського захисту та 

фашистський у своїй основі Легіонерський рух – привертали своїми діями 

увагу правоохоронних органів. Тим не менше обидві організації були 

включені до політичної системи і «грали» за її правилами. Таким чином, 

пошук документів змушує звертатися до основних фондоутворювачів –

Генеральної дирекції поліції, Генерального інспекторату жандармерії та 
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органів прокуратури. Враховуючи ступінь бюрократизації Румунії, 

зазначимо, що розсилка розпоряджень вищих органів підлеглим та відповіді 

на запити були максимально повними і містили всю здобуту 

правоохоронними органами інформацію, тим паче, що, на нашу думку, ці 

організації були більше відкритими, ніж комуністичні, проти яких 

правоохоронні органи також проводили відповідну діяльність. 

Характер документів спонукав нас обробити у пошуках джерел та 

літератури фонди Державного архіву Чернівецької області, фонди Повітової 

служби Національного архіву Румунії в Яссах, наукової бібліотеки 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, наукової 

бібліотеки Сучавського університету імені Штефана Великого.  

Тож у Державному архіві Чернівецької області ми звернулися до 

кількох фондів, які містять матеріали стосовно діяльності праворадикальних 

організацій та рухів у Румунії, зокрема на території Буковини та Бессарабії. 

Тут знаходяться міністерські розпорядження, циркуляри дирекції, які 

відображають основні напрямки діяльності правоохоронних органів та 

наміри уряду зі встановлення контролю за діями праворадикальних 

організацій. Інтерес до Буковини та Бессарабії пояснюється, зокрема, 

близькістю цих регіонів до початкового центру праворадикального 

антисемітського руху, який зародився та розвивався у Молдові.  

Так, у фонді 38 «Квестура поліції м. Чернівці» містяться 

розпорядження, накази, директиви Міністерства внутрішніх справ, 

Генеральної дирекції поліції, інспекторату поліції стосовно нагляду за 

діяльністю молодіжних та студентських організацій. Проте більшу вагу для 

дослідження мають інформаційні бюлетені поліції стосовно настроїв 

населення краю та їх симпатій до певних організацій. Здебільшого такі 

документи узагальнюють інформацію за певний проміжок часу та 

поділяються на рубрики, де відводиться місце оцінці діяльності радикальних 

організацій. Рапорти та інформаційні повідомлення виконані рукописно чи 

друкарською машинкою. Інформаційні бюлетені виконані друкарською 
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машинкою,     але   є     копійним     матеріалом,     оскільки     перший 

примірник направлявся до органів, перед якими звітували [Див.: 43; 46; 47; 

49]. 

Корисну інформацію для написання дисертаційного дослідження 

можна віднайти у фонді 30 «Чернівецький обласний інспекторат поліції 

м. Чернівці», в якому містяться розпорядження Міністерства внутрішніх 

справ, Генеральної дирекції поліції, командування VIII дивізії. Також тут є 

документи, що стосуються діяльності політичних партій на Буковині, їх 

зв’язку з центральними організаціями в Бухаресті та за кордоном. Водночас 

основну частину документів тут становлять звіти про нагляд за діяльністю 

комуністичних та українських націоналістичних і національних організацій 

[Див.: 6; 7; 8; 9; 17; 36; 41]. 

 Доповнює інформацію про діяльність кузистів та ґардистів на території 

Буковини також і матеріал з фонду 132 «Сторожинецька повітова поліція», де 

зберігаються звіти про передвиборчі зібрання та діяльність кузистських 

організацій. Рапорти з інформацією про політичні події у Чернівцях, 

повідомлення про настрої населення і діяльність політичних партій містяться 

у справах фонду 119 «Особливий відділ сигуранци м. Чернівці», де 

знаходяться доволі розлогі справи з інформацією про політичну ситуацію на 

Буковині [64; 63]. 

  Зміст фондів Державного архіву Чернівецької області свідчить про 

тісну співпрацю правоохоронних органів з органами адміністративної влади. 

Особливо помітною вона стала в період світової економічної кризи, що 

відобразилося у появі щомісячних та річних звітів стосовно економічного та 

морального стану населення Буковини. Тож у фонді Другого міністерського 

директорату (фонд 13) з’явилися звіти про політичну ситуацію в межах 7 

повітів, які входили до складу даного адміністративного утворення: створене 

у складі 5 повітів Буковини та повітів Байя і Дорохой. До інших фондів, які 

відповідали регіональному утворенню, належить фонд 26 «Королівський 

намісник округу Сучава», де знаходяться справи стосовно діяльності 
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створеної    королем   Каролем   ІІ   системи   з   єдиною   партією   та 

підпорядкованою їй молодіжною організацією і корпораціями [3; 4]. Інші 

фонди, які містять розпорядження щодо нагляду за політичними 

організаціями та звіти щодо діяльності політичних організацій і вжитих ними 

заходів, містяться у фондах префектур повітів.  

 Загалом підбір матеріалів у Державному архіві Чернівецької області 

свідчить про перевагу питань боротьби проти комуністичного руху та 

діяльності національних меншин над питанням протидії ультраправим 

організаціям. З іншого боку, дещо обмежена кількість справ стосовно 

контролю за кузистами і ґардистами свідчить про меншу їх активність на 

даній території у порівнянні з Молдовою та столицею країни. Однак це не 

спростовує думки про увагу праворадикалів до території Буковини і про 

певну результативність їх діяльності на даній території. 

Необхідність вивчення діяльності праворадикальних організацій в 

Молдові змусила нас звернутися до фондів Повітової служби Національного 

архіву Румунії в Яссах. Так, у фонді «Префектура повіту Ясси» містяться 

окремі матеріали, що демонструють протистояння влади та ЛНХЗ у 20-х – 

30-х роках ХХ ст. Матеріали, зібрані у справах, являють собою переважно 

розпорядження і звіти, виконані машинописом. У фонді «Фронт 

національного відродження» зберігаються розпорядження, постанови, звіти, 

які демонструють діяльність організації, так і створеної при ній Національна 

гвардія ФНВ. Документи, вміщені у справи, є здебільшого директивними 

розпорядженнями, які, зокрема, регламентують процес організаційного 

формування Національних гвардій. Завдяки ним, а також звітам про 

виконання розпоряджень можемо робити висновки про певні успіхи у 

створенні повітових організацій і на рівні цинуту та певні складнощі з 

утворенням Національних гвардій на рівні громади [67; 68; 73]. 

 Характер роботи передбачив також залучення опублікованих 

документів, виданих як в Україні, так і в сусідніх державах. Їх аналіз 

дозволяє спрямувати зусилля дослідника у певному руслі та долучити до вже 
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віднайдених матеріалів нові. Також збірники опублікованих документів 

дають змогу охарактеризувати певні елементи періоду, що досліджується, 

ситуацію в окремому регіоні та країні загалом. Так, інформація про 

діяльність заснованих А.К.Кузою та К.З.Кодряну організацій та ставлення до 

їх дій міститься у збірнику «Парламентарі-євреї у законодавчому зібранні» 

[90]. Серед зібраних документів є ряд виступів депутатів, що стосуються 

критичних заяв на адресу А.К.Кузи та його позиції у питанні зовнішньої 

політики Румунії, заяви про незгоду з тими, хто виступав проти релігії євреїв, 

протести проти погромів і безчинств. Власне, подібні документи свідчать про 

антисемітські настрої в Лізі націонал-християнського захисту, в середовищі 

румунських студентів та разом з тим і про доволі стійку позицію депутатів 

румунського парламенту в питанні протистояння антисемітизму. 

  Інший збірник документів, підготовлений у співавторстві І. Скурту, 

К. Мокану, Д. Смирна, дає змогу досліднику ознайомитися з низкою 

документів, які мають стосунок до діяльності політичних партій. Зокрема, це 

програма Націонал-аграрної партії, що дає уяву про неї як про партію 

демократичного спрямування. Серед відібраних до збірки документів є і 

програмні заяви К. З. Кодряну, угода, укладена К. З. Кодряну напередодні 

виборів 1937 р. з лідером Націонал-цереністської партії Ю. Маніу [91] 

Загалом даний збірник був призначений для дидактичних цілей, що пояснює 

його поділ на відповідні складові частини. 

  Протистояння, яке мало місце між праворадикалами та лівими у 

політичній сфері, відбилося і у партійній пропагандистській літературі, що 

також привертає увагу до публікацій, що містяться у збірниках документів з 

історії Комуністичної партії Румунії. Зміст таких документів дозволяє 

встановити ставлення комуністів до політичних організацій антисемітського 

спрямування, їх оціночні критерії, плани дій у протистоянні з 

праворадикалами [86, p.17-18]. 

  Серед публікацій, які дозволяють оцінити ставлення до праворадикалів 

Румунії за кордоном, є видання «Угорщина та Друга світова війна», де 
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вміщено    поодинокі    документи    стосовно    оцінки    створеної 

А. К. Кузою організації та долі руху, зв’язку праворадикалів з Німеччиною 

[81,.с.49.]. 

 Окрім архівних та опублікованих документів, помітне місце серед 

джерел займають партійні документи, пропагандистська література, преса. 

Також до числа джерел слід віднести публікації партійних доктрин 

тогочасних радикалів. Націоналістичну антисемітську доктрину представив 

А. К. Куза у «Національно християнській доктрині», намагаючись науково 

обґрунтувати антисемітизм. У 10-ти тезах А. К. Куза виклав філософію руху, 

яка базувалася на тезі «національності», яку слід було підтримувати всіма 

способами, щоб нація не перетворилася на етнос. Інша теза стосувалася 

«закону національності» як складової національної ідеї. Ним же розроблялася 

«формула національності», яка дозволяла професору стверджувати, що 

«національність – це творча сила людської культури, сила, яка творить націю» 

[92]. У своїй доктрині професор визнавав нацією євреїв, однак лише 

«деґенерованою та гібридною», яка не існує як «соціальний організм», 

«живучи від початку до сьогодення серед інших націй, експлуатуючи їх 

продуктивну працю та перетворюючись на націю-паразита» [92, р.13-14.]. 

 Джерельну базу дисертації склала також друкована продукція, в якій 

знаходили місце актуальні для кузистів чи ґардистів теми. Зокрема, у 1935 р. 

вийшла брошура одного з провідних лідерів Партії «Все для країни» 

А. Кантакузіно «Між світом легіонерів та світом комуністичним». Дана 

брошура є роздумом над проблемою існування націоналізму легіонерського 

та комунізму. Автор шукає відмінності та схожості між комуністичним та 

фашистським режимами, як і спільне у сталінізмі, легіонеризмі, муссолінізмі, 

гітлеризмі, кемалізмі. При цьому стосовно комунізму робить висновок щодо 

його зв’язку з єврейством, а також зазначає, обґрунтовуючи свою думку, що 

комунізм є антихристиянським, антигуманним, антинаціональним. [197, p.4-

5, 15-16]. Крім того, автор вказує на необхідність здійснення революції 

всередині «себе самого». Згадував А. Кантакузіно і про легіонерський 
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націоналізм,    що   був   для   автора   сповнений   національного   права  і 

стосувався територіальних меж румунської раси [197, p.37]. 

 З числа пропагандистських праворадикальних видань становить інтерес 

книга Д. Белімаче, в якій розглянуто італійський фашизм. Згадана книга, 

автор якої мав коріння з Македонії, вийшла друком у грудні 1940 р., тобто 

вже в умовах Націонал-легіонерської держави, і мала завданням пропагувати 

одну з країн з авторитарною системою. Сам Д. Белімаче, відомий як учасник 

групи «Нікадорій», у вступному слові вказав, що книга ним написана для 

популяризації. Від себе додамо – для популяризації досвіду фашистської 

держави в Італії. автор описує ситуації в Італії напередодні приходу до влади 

Б. Муссоліні, характеризує дуче, розкриває походження фашизму. Останнє 

дозволяє побачити, що організація починалася з групи у 50 осіб, як намір до 

дії, як протиставлення партії, як рух. Але найбільш цінним для нас є те, що 

книга містить документальні додатки [196]. Фактично вихід 2-ї редакції 

книги у період існування Націонал-легіонерської держави в Румунії 

пояснюється бажанням керівництва ґардистів подати досвід фашистів Італії 

як революційний, що перетворювало і Легіонерський рух, який тоді брав 

участь в управлінні країною, на своєрідний революційний рух.  

 Друковані органи виступають одним із джерел, які дають нам свідчення 

про позицію всередині організації, погляди лідерів на ситуацію в країні та 

завдання організації у зв’язку з цим. Проте видання, які протистояли 

кузистам і ґардистам, також дозволяють отримати певну інформацію. Якщо у 

першому випадку вона є більш інформативною у питаннях, що стосуються 

руху, то у другому відображає ситуацію, пов’язану з виборами і 

протистоянням ЛНХЗ, НХП чи «Залізної гвардії» іншим політичним силам. 

У цьому відношенні доцільно використовувати і поодинокі числа української 

газети «Час», яка видавалася в Чернівцях у 1928-1940 рр. Як джерело 

інформації вона корисна і при вивченні питань, які стосуються королівської 

диктатури, дій уряду в цей період. 
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 Партійна    преса   виступає   більш   потужним   носієм   ідей   руху   і 

доведення їх до легіонерської більшості чи до членів Ліги, хоча це було 

справою не стільки ідеологів, скільки журналістів. Водночас відомі 

популяризатори легіонерських ідей, І. Моца та В. Марін, не були 

журналістами, все ж вони виконували своє завдання. Свідченням активної 

позиції у даному питанні є посмертне видання статей В. Маріна [87].  

 Друком було видано і публікації І. І. Моци, які були зібрані в єдиній 

збірці [89]. Остання поділена за проблемно-хронологічним принципом і 

дозволяє простежити еволюцію поглядів члена-засновника І. І. Моци. Таким 

же чином підібрано і матеріал. Розпочинає зміст група статей, що стосуються 

розвитку студентського руху у 1922-1923 рр. та публікації періоду 

перебування в ув’язненні. Наступними подано статті, які вийшли у 1927-1928 

та 1932 рр. і стосувалися вже періоду існування Легіону. Окремо виділено 

публікації 1933 р. під рубрикою «великий легіонерський рух». Статті 1934-

1936 рр. увійшли до рубрики про підготовку нової непереможної людини. 

Загалом ми можемо стверджувати, що підібрані статті є одним з джерел 

історії легіонерського руху і відбивають зусилля засновників та учасників 

Легіонерського руху в царині пропагування його ідеологічних засад. Помітну 

роль у цій діяльності відігравало пропагування встановленого в Італії та 

Німеччині режимів [Для прикладу: 88, p.151].  

 Окрім таких видань, джерелом для вивчення праворадикальних 

організацій залишаються урядові друковані органи, яким був «Monitorul 

Oficial». Розміщені тут публікації дають змогу простежити результати 

виборів до парламенту в період 1926-1937 рр., період виборчої активності 

Ліги націонал-християнського захисту, Націонал-християнської партії, 

«Групи Корнеліу З.Кодряну» та Партії «Все для країни». Також це видання 

містить урядові постанови та розпорядження, якими обмежували діяльність 

ґардистів. У період режиму королівської диктатури у виданні вміщували 

повідомлення про примусове утримання легіонерів на засланні, що також 
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дозволяє встановити не тільки місця перебування, але й кількість та імена 

засланих легіонерів. 

 Зважаючи на те, що одним з напрямків, які визначали розвиток Легіону, 

об’єднання його членів була пісня, то до ряду джерел відносимо і збірники 

пісень легіонерів. Видрукувані вони на газетному папері у форматі 

кишенькової книги і містять практично однаковий зміст у пісенній частині. 

Структура таких книг практично однакова і відрізняється складом пісень та 

вступної і заключної частин. Об’єднує ці збірки пісень, крім спільної 

структури, зображення капітана. Пісенник, виданий у 1936 р., ілюстрований 

також і антисемітським малюнком, на якому єврей у талесі та з тфілінами 

намагається повалити хрест. Супроводжують малюнок підпис та короткий 

вірш, а на продовження антисемітського змісту пісенника і цитата з В. Конта 

про загрозу зникнення румунів як нації за відсутності боротьби проти 

«єврейського елементу». Сам пісенних відкривається «Гімном легіонерської 

молоді», в якому прославляються «Залізна гвардія», капітан, країна, архангел 

Михаїл та «легіонерська смерть» [198, p. 4-8]. До даного гімну долучаються 

гімн «Легіону архангела Михаїла» та марш легіонерів з «Команди смерті». 

Загалом у піснях продемонстровано звернення до історичного минулого, 

часів даків та боротьби проти турків, згадка про Матяша Корвіна, Мігая 

Хороброго, Штефана Великого. Звертаються у піснях легіонери до Святих 

небес, до Румунії, яка представляється «Від Дністра до Тиси, від моря до 

Хотина», «святим скарбом». У піснях лунають заклики боротьби проти 

євреїв, які подаються як вороги, що заполонили країну. За маршами можна 

судити про наявність організацій, доволі сильних у повітах Тутова, Текуч, 

Сторожинець, у Вранчі, Олтенії, Кагулі, Романаці. Прикметним є 

використання у багатьох текстах лише титулу К. З. Кодряну (капітан) і тільки 

у «Марші легіонерів Вранчі» згадується він як надія під своїм прізвищем 

[198, p. 12, 17, 20-22, 23-24, 25, 27-28, 29-30, 42-43, 44-45]. Інша збірка пісень, 

видана у 1936 р., містила пояснення того, що народ, який має історію, має 

право на мистецтво, що румуни написали історію кров’ю і піснею. Пісня 
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виступала мистецьким пам’ятником великих історичних бід, оспівуванням 

нового, легіонерського, світу. Саме пісня, на думку упорядника, мала 

висловити спільні почуття величі тих зусиль, які докладали легіонери [199, 

p.5]. Склад пісень у цій збірці відповідав складу описаної вище, 

відрізняючись лише послідовністю їх подання. 

  Загибель у 1937 р. в Іспанії членів «Залізної гвардії» І. Моци та 

В. Маріна дозволила керівництву організації підняти їх на прапор 

пропаганди. Тож вже у збірнику пісень 1937 р., виданому з нагоди чергових 

виборів (доказом нам служить виборчий знак Партії «Все для країни»), 

своєрідною передмовою до тексту пісень служать витяги з листів двох 

провідних легіонерів з Іспанії. Своєрідним визнанням єдності з німецькими 

нацистами став переклад «Горст Весель», тоді як зверненням до традицій 

можна назвати пісню зі «старою» назвою, але новим змістом – «Deşteaptă-te 

Române» («Вставай, румуне!») К. Савіна, яка закликала приєднуватися до 

«Залізної гвардії». Спроба створення окремої робітничої секції у 

Легіонерському русі також відобразилася у окремій пісні – «До боротьби, 

робітники!» [200, p. II, 1-4, 10-11, 44-45, 12, 13, 18-19, 50-51]. Практично, в 

усіх збірках пісень вміщено 6 законів легіонерів та 10 легіонерських 

заповідей [198, p.60-62; 199, p.60-62; 200, p.58, 59-60]. Культ мертвих 

легіонерів можна простежити за списками загиблих легіонерів, вміщених до 

збірника пісень. При цьому в 1937 р. всіх загиблих поділили на дві категорії: 

загиблих у борні (13 осіб) та загиблих за справу Легіону (39 осіб) [198, p.63; 

199, p.63; 200, p.61-62; 201, p.75, 76-78]. Загалом використання пісні як засобу 

згуртування легіонерів є одним з організаційних моментів у діяльності 

організації. Єднання досягалося не стільки «спільним виконанням», скільки 

змістом, зверненням до спільного історичного минулого, святинь румунів, 

закликом до боротьби проти спільного ворога, якого вбачали в євреях. Тобто 

зміст пісень частково відрізнявся від того, що пропагував К. З. Кодряну, і 

практично не згадував боротьбу проти комунізму. 

  Ідея з піснею була настільки вигідною, що досвід легіонерів перейняли 
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члени Націонал-християнської партії, використавши її для виховання своїх 

членів з числа представників національних меншин [Див.:195, c.3-15]. Так у 

«Співанику для української молодіжи» вміщено пісні, які налаштовують 

читача вороже до євреїв, закликають до повернення контролю над майном і 

землею предків. Звісно, що пісні не вирізняються ні літературним змістом, ні 

ритмом. Наприкінці книжечки викладено програму партії, яку оцінюємо як 

антисемітську та ксенофобську.  

  Інший збірник пісень Націонал-християнської партії, виданий у 1938 р., 

швидше був призначений до виборів, які готувала партія на березень 1938 р. 

Даний пісенник є виданням пропагандистським з елементами рекомендацій зі 

створення організації. Фактично він виданий «під знаком свастики» та 

девізом Націонал-християнської партії «Христос, Король, Нація! Румунія 

румунам!». Пісні розділяються цитатами А. К. Кузи на кшталт «Різниця між 

свастикою і хрестом є наступною: Свастика є нашим знаком народу; Хрест є 

знаком нашої віри, як достоту у всіх християнських народів. Лише разом, 

Свастика і Хрест, вказують ціле наше буття — аріїв і християн» [202, p.2-3, 

9]. Пісню у збірці можна сприймати і як інформацію, підтвердження участі в 

партії представників різних соціальних груп, адже, окрім студентів, 

згадуються і робітники, і селяни [202, p.10-11, 15-16, 17-18, 12-13, 21-22]. 

 Оскільки даний збірник пісень виступав також інструкцією для 

ланчієрів, то в ньому містилися витяги зі статуту НХП, визначення обов’язків 

ланчієрів, які мали дотримуватися військової дисципліни, правила носіння 

уніформи (синя сорочка з відзнаками), присяга ланчієрів, формування 

команд, до яких входили молоді люди у віці 18-26 років [202, p. 24-31, 32-34, 

35-36]. Таким чином, дане видання було популяризованим викладом 

рекомендацій щодо створення організації та її діяльності. 

 Окрему групу джерел становлять мемуари. До них слід віднести 

передусім книгу К. З.Кодряну «До легіонерів», яка у перекладах німецькою, 

англійською, російською мовами виходила під назвами «Залізна гвардія» та 

«Моїм легіонерам». Практично сама книга є викладом історії діяльності 
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Корнеліу       З. Кодряну     у      праворадикальному     русі   і   може 

виступати чимось подібним до «Моєї боротьби» А. Гітлера, зі змістом якої 

К. З. Кодряну мав бути знайомий. Умовно зміст можна поділити на дві 

частини, хоча сам капітан поділив їх на інші складові. Тож у кількох главах 

розповідається про виникнення поглядів К. З. Кодряну та його участь у 

діяльності Ліги націонал-християнського захисту. Інша частина присвячена 

саме керівництву Легіонерським рухом. Таким чином, з’ясовується вплив на 

погляди молодого К. З. Кодряну публікацій у пресі Націонал-демократичної 

партії, його виховання у військовому ліцеї, ставлення до виступів лівих в 

Яссах у повоєнні роки. Сам капітан подає себе не інакше, як організатора, 

фундатора основи Ліги націонал-християнського захисту.  

 Окремо виділено і формування поглядів К. З. Кодряну на єврейство 

Румунії, в якому бачив очолювану кагалом організацію, яка мала намір 

підпорядкувати собі Румунію. З цього виводив і необхідність протистояння 

євреям та недопущення їх дій з «відривання румунів від землі та неба», тобто 

від Бога та традицій, що і визначило рішення щодо тактики організації – 

«ударом на удар» [103, p.150-158].  

  Період діяльності в Легіонерському русі К. З. Кодряну розпочинає з 

констатації свого становища як пустельника, що дозволяє говорити про 

жертовність членів майбутньої організації. У час написання книги 

К. З. Кодряну стверджував, що вже у період створення Легіону говорилося 

про необхідність порятунку людей. У самій же організації відмовилися від 

програми, а також від фінансової підтримки, яка була притаманна для 

політичної системи Румунії. Таким чином, сам К. З. Кодряну в книзі писав 

про створення відмінної від інших партії та доводив її окремішність 

прикладами діяльності у період становлення організації, в тому числі і 

завданням створення нової людини. Власне, в книзі, яка імовірно передбачала 

продовження, представлявся образ національної румунської організації, яка 

мала боротися за зміцнення і збереження румунської держави проти 

єврейського капіталу, а фактично – проти єврейського населення країни. 
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Боротьба    проти    комуністичної   пропаганди    практично жодним чином 

не демонструвалася у завданнях і діях організації [103].  

  Продовженням традиційного погляду на Легіонерський рух є і точка 

зору, залишена Х. Сіма у мемуарних творах «Кінець кривавої диктатури» та 

«Історія Легіонерського руху». Обидва твори вийшли друком у 70-х роках та 

зацікавили істориків. Як і спогади К. З. Кодряну, виконані вони в стилі 

пропагування Легіонерського руху і стали засобом привернення уваги до 

історії Легіонерського руху [108; 109]. 

 Відмінними від оцінок, даних лідерами руху, є позиції інших 

політичних діячів Румунії міжвоєнного періоду. Практично поденні записи 

Н. Йорги, А. Келінеску, К. Арджетояну можуть служити джерелом, яке 

свідчить про ставлення політиків до учасників антисемітського руху. Так, 

Н. Йорга залишив свої мемуари, які становлять інтерес для вивчення 

політичного життя країни, а зокрема взаємин політиків. Власне, його бачення 

політичного життя країни дозволяє говорити про позицію історика та 

політика, який розцінював згубним політичний процес, що мав місце в 

Румунії у 30-х роках [105].  

  Помітне значення мають і спогади А. Келінеску, одного з провідних 

діячів Націонал-цереністської партії та фактичного організатора системи 

влади в період авторитарного королівського режиму. Окремі оцінки 

політичної системи Румунії міжвоєнного періоду можна знайти і в поденних 

записах К. Арджетояну [100; 97; 96]. 

 Свої спогади про діяльність легіонерів залишив також політик і 

журналіст З. Боіле, який був свідком і учасником політичних процесів, що 

відбувалися в Румунії за правління короля Кароля ІІ. Свого часу очолював 

газету «Patria» та був депутатом від націонал-цереністів у повіті Хунедоара. 

У окремому розділі спогадів описані вбивства голови Ради міністрів 

І. Ґ. Дуки та М. Стелеску [99].  

 До інформативно-довідкових джерел слід віднести «Загальний кодекс 

Румунії», який з 1913 р. видавався К. Гаманджіу. Зібрання містить тексти 
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законів,    розпоряджень,    що    стосуються    діяльності   політичних 

організацій Румунії. Він призначався бути джерелом інформації для юристів, 

що не применшує його ролі як джерела інформації і для нашого дослідження 

[147].  

 Таким чином, аналізуючи праворадикальний рух у Румунії, ми 

зверталися до різних груп джерел, які взаємно доповнюють отриману з них 

інформацію та дозволяють створити на основі комплексного дослідження 

повноцінну картину участі праворадикальних організацій у політичному 

житті королівської Румунії в міжвоєнний період. Власне, ці джерела 

дозволяють відокремити антисемітську Лігу націонал-християнського 

захисту від радикальнішої «Залізної гвардії» та дати оцінку останній як 

фашистській та революційній організації. Організації, яка спрямовувала свої 

дії проти короля, беручи за приклад діяльність фашистів Італії.  

 

1.3. Теоретико-методологічні аспекти дослідження 

Вивчення праворадикального руху в Європі та поза її межами 

становило та становить одну з проблем для сучасних істориків. При вивченні 

появи італійського фашизму та німецького нацизму погляди авторів 

академічних досліджень розбіглися щодо теоретичного осмислення фашизму 

як такого. Практично від 20-х років ХХ ст. існували марксистська та 

немарксистська точки зору на фашизм. Для марксистів поняття «фашизм» 

стало родовим терміном, що в твердженні німецького політолога А. Умланда 

співпадає зі спрощеною концепцією фашизму. Однак нібито єдина точка зору 

на фашизм у марксизмі, що характеризувала його як представника сил 

«антисоціалістичної реакції капіталістичних класів», порушувалася 

окремими марксистами. У цьому відношенні осібно виділяються засновник 

комуністичної партії Італії А. Ґрамші та аргентинський політолог-

неомарксист Е. Лаклау. Таким чином, і серед марксистів існувала точка зору 

на фашизм, як рух з популістсько-антикапіталістичним характером. На думку 

британського політолога Р. Ґрифіна, марксисти не бажали бачити фашизм як 
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«автономний,                  ідеологічно     вмотивований рух», «рух 

революційний», який спирався на підтримку мас, в першу чергу на середній 

та робітничий класи. При цьому не виділяли рішучості фашизму змінити 

буржуазний капіталістичний порядок на новий. Навіть у сучасному світі в 

марксистів (як-от британець Д. Рентон) зберігається стара точка зору на 

фашизм як на явище регресивне [210]. Ця ситуація склалася ще 1922 р., коли 

В. Ленін порівняв фашистів з російськими чорносотенцями, а слідом за ним 

решта соціалістичних та комуністичних діячів стали позначати цим терміном 

антиреволюційні рухи та режими. Правда, були певні застереження з боку 

вже згаданого А. Грамші, а також однієї із засновниць Комуністичної партії 

Німеччини К. Цеткін та генерального секретаря Італійської комуністичної 

партії П. Тольятті не називати фашистськими всі антикомуністичні явища. 

Загальна ж оцінка фашизму як явищу комуністами була дана вже на V 

Всесвітньому конгресі Комінтерну, але зроблено це було з класової точки 

зору. Таким чином, мала місце спроба пояснити сутність фашизму його 

соціальною функцією. Німецький історик В. Віпперман зауважує, що це 

обмеження і стало причиною погляду комуністів на соціал-демократичні 

організації як на соціал-фашистські. Саме цю помилку, помилку теорії 

«соціал-фашизму», відзначав у 1935 р. діяч болгарського і міжнародного 

комуністичного руху  Ґ. Дімітров, закликаючи вивчати особливості розвитку 

фашизму та різних форм диктатур у країнах на різних етапах. Проте цей 

заклик не отримав, за словами В. Віппермана, подальшого розвитку [209, 

с. 12]. На відміну від комуністів, буржуазні дослідники наприкінці 20-х років 

вже виділяли спільні та специфічні риси у відомих фашистських рухах. Для 

їх позиції було характерним визнання неможливості шукати витоки фашизму 

у своєрідності національного розвитку. А. Шіфрін вважає, що в країнах, де 

розвивалися фашистські рухи, існували відмінності в економічному та 

соціальному плані, тоді як в політичному мали місце схожі характеристики. 

Саме він відносив до «зони контрреволюції» також і Румунію. У праці 

А. Гурланда поява фашизму виводилася з причини «нестачі капіталізму, 
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індустріалізації,     промислового    пролетаріату»    в   Італії [Цит. за: 209, 

с.13-14.]. 

Таким чином, початок марксистської теорії розвитку фашизму було 

закладено в 20-х роках ХХ ст. з початком практичних дій комуністичного 

руху проти фашистських організацій. Найбільш сприятливі умови створилися 

для концепції, яку виробили на базі практичних завдань, що виникали в ході 

діяльності комуністичних організацій, на Балканах. Саме тому ми можемо 

стверджувати, що концепція розвитку фашизму в цьому регіоні належала 

Ґ. Дімітрову. Так, у його виступах і публікаціях вона була сформована вже 

наприкінці 20-х років стосовно регіону Балкан, до якого включали і Румунію. 

Тож у 1928 р. щодо фашизму як руху приймається теза «Фашизм – це остання 

фаза класового панування буржуазії». Аналізуються також форми приходу до 

влади фашизму як мирним, так і шляхом збройного перевороту, що робилося 

на підставі вже відомих випадків і розцінених як фашистські сили в Європі 

[82, с.287]. 

Оскільки слід було створити стійку формулу, за якою мали діяти 

комуністичні організації, то така вироблялася для всього Балканського 

регіону. Серед причин появи у регіоні фашизму називали відсутність 

завершеної буржуазно-демократичної революції, вплив на нього 

революційних подій в радянській Росії, а також своєрідність регіону щодо 

розвитку фашистських сил. Зокрема, цю своєрідність і відмінність від 

італійського фашистського руху вбачали у нав’язуванні його «згори» [82, 

с.288-290.]. 

Традиційною і відповідною була формула стосовно тих соціальних 

груп, на які спрямовувалися зусилля, тому в схемі Ґ. Дімітрова 

наголошувалося на проведенні роботи з транспортниками, шахтарями, 

службовцями пошти і телеграфу, державними службовцями. В ідеологічному 

плані позиція також була переконлива, адже стверджували, що основну увагу 

в діяльності надавали націоналізму і шовінізму. Як загрозу розцінювали в 

комуністичному русі проникнення фашизму в профспілковий рух і це 
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називали причиною його розколу, а боротьбу проти реформізму в 

профспілковому русі зіставляли з боротьбою проти фашизму [82, с.291, 293-

294]. 

Дана схема передбачала дії комуністичного руху у відповідь, що 

безпосередньо відображалося і в партійній літературі, публікаціях у пресі. 

Такими заходами, за Ґ. Дімітровим, ставали: протиставлення фашистській 

ідеології класової революційної ідеології, організаційне зміцнення 

профспілок, проведення страйків та масових кампаній, підтримка боротьби 

робітників, організація самооборони, боротьба за класову єдність 

профспілок, міжнародне об’єднання в боротьбі з фашизмом [82, с..294-296]. 

На продовження викладу своєї позиції Ґ. Дімітров у 1929 р. визнав, що 

балканські держави потрапили під вплив фашистської диктатури, і до них 

прилучалася Румунія. При цьому не забували займати класову позицію у 

ставленні до фашизму, визнаючи буржуазію балканських країн загалом 

агентом міжнародного капіталу. Ідею ж «Великої Румунії» в міжнародному 

комуністичному русі сприймали як спекуляцію націоналістичною ідеологією 

[82, с.297, 300].  

Більш гострою позиція стає після 1933 р., тож будується схема, в якій 

пояснюється ставлення міжнародного комуністичного руху до фашистського. 

Далі наголошується на класовому характері фашизму, його 

контрреволюційній, стосовно лівих сил, сутності, його антинародності. 

Засобом боротьби проти нього визнавали необхідність створення єдиного 

фронту робітничого класу, розгортання масового руху проти фашизму [82, 

с.376-384, 394-414]. Однак, мусимо визнати, що інструкції для 

комуністичних організацій у справі боротьби проти фашизму носили більше 

узагальнений і рекомендаційний характер, ніж були прив’язані до 

конкретних умов діяльності в кожній країні; це ж стосувалося співпраці 

комуністів з соціал-демократами та створення уряду єдиного фронту, оцінки 

фашизму як загрози війни, в чому був помітний вплив позиції Й. Сталіна [82, 

c.453-484, 501-507]. 
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У немарксистській історіографії існували значні розбіжності і у 

визначенні «родового терміну», і у визначенні місця фашизму в політичній 

структурі. Суперечки з приводу фашизму у немарксистській науці були 

започатковані виданнями 60-х років ХХ ст., у яких представлено фашизм 

антиконсервативним європейським ультранаціоналізмом міжвоєнного 

періоду. Таку точку зору висловили німецький дослідник фашизму Е. Нольте, 

Ю. Вебер, американський історик В. Лакер. З їх досліджень розпочалося 

використання загального терміну «фашизм» у наукових дослідженнях 

англомовних авторів. Вони намагаються визначати «родовий фашизм» через 

«дефініції-списки», де фашизм визначався через перелік характеристик 

фашистської ідеології, фашистських рухів, фашистських режимів. При цьому 

залишається потреба у розгляді індивідуальних випадків фашизму, які 

формують периферійні ознаки окремих різновидів фашизму, як наприклад, 

антисемітизм. Такі ознаки є визначальними в одній програмі, але не входять 

до іншої, якій притаманні інакші властивості. У плані вивчення італійського 

фашизму відзначають роль Е. Джентиле, якого Р. Грифін визнає як автора 

історіографії, що розкриває суть фашизму як «модернізаційної політичної 

релігії, натхненої палінгенетичним мітом і глибоко інтегрованої в 

панєвропейські шукання нової держави й альтернативної модерності» [241, с. 

89-90; 207, с. 111]. 

На нашу думку, важливе місце у визначенні змісту терміну «фашизм» 

займає доповідь 1995 р. італійського філософа і письменника У. Еко «Вічний 

фашизм», зроблена ним на симпозіумі Колумбійського університету в Нью-

Йорку. В цьому виступі автор називає складові італійського фашизму (культ 

харизматичного лідера, корпоративність, доленосність народу, воля до 

завоювання нових територій, націоналізм, мілітаризм, носіння уніформи, 

відмова від парламентської демократії, антисемітизм) [323], які в значній мірі 

можуть бути застосовані і до інших праворадикальних рухів. У. Еко 

наголошує на тому, що в сукупності всі рухи, ідентичні фашизму та нацизму, 

отримали спільну назву «фашизм». Він відокремлює нацизм та сталінізм, які 



  49

вважає тоталітарними режимами з особистісними проявами держави та 

державною ідеологією. Відмінність від них фашизму полягає у недостатній 

філософській основі, якої не було у італійського фашизму. Одного з головних 

теоретиків фашизму, італійського політичного діяча Д. Джентіле пов’язують 

з пізньогегельянським уявленням про «етичну і абсолютну державу», яку 

Б. Муссоліні так і не реалізував. Особливістю фашизму став перехід його з 

антиклерикальних позицій на початковій стадії на позиції співпраці з 

церквою і використання імені Божого у практиці та іменування лідера 

«рукою Провидіння». Румунія, як і ряд інших європейських країн, опинилася 

серед тих держав, де ультраправий рух розвинувся після встановлення 

диктатури в Італії, коли в Європі ще не поширилася впевненість в тому, що 

фашизм проводить соціальні реформи та здатен бути «помірковано-

революційною альтернативою» комуністичній загрозі.  

При цьому У. Еко вважає фашизм доволі розмитим, тож для 

політичного угруповання, яке втрачає певну рису, що притаманна 

італійському, допустимий перехід у іншу територіальну категорію. Як 

приклад, прибирання питання колоніалізму з італійського фашизму веде до 

появи балканського фашизму. Для того, щоб встановити, що насправді є 

класичним фашизмом, У. Еко визначає 14 характеристик «Вічного 

фашизму», чи «ур-фашизму». Дана схема у певних моментах відповідає і 

стану в Румунії. Отже, перша риса – це культ традиції, з якою пов’язана 

друга – неприйняття модернізму. У першому випадку для Румунії буде 

прийняття в Легіоні певних дій, притаманних для Дакії. Друга позиція, на 

думку У. Еко, співзвучна з ірраціоналізмом, що породжує третю рису – «дія 

заради дії», що передбачало недопущення відходу від одвічних цінностей. 

Далі йшло положення про заборону критики, яку сприймали не інакше як 

зраду, та положення, спрямоване проти представників інших народів. 

Щоправда, стосовно останнього положення можна побачити, що у доктрині 

А. К. Кузи існувало місце для християн з числа «покірних» національних 

меншин, тоді як гнів спрямовувався проти іудеїв. Тобто ця риса співзвучна, 
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тут    слід    погодитися   з У. Еко,   з расизмом.   Ще  одна  риса – це 

індивідуальна чи соціальна фрустрація, яка дозволяла фашизму опиратися на 

фрустровані середні класи, що, власне, також притаманне і Румунії. 

Для Італії, як згодом і для Румунії, використовували іншу рису – 

націоналізм, поєднавши її з ідеєю змови. У випадку з Румунією це було 

використання ксенофобії у вигляді антисемітизму. Відсутність об’єктивної 

оцінки противника, ще одна прикмета ур-фашизму за У. Еко, стала рисою, 

яка завдавала шкоди самим фашистським режимам, оскільки ті, не могли 

реально оцінити противника. З даною тезою пов’язувалася наступна – про 

потребу перманентної війни, оскільки існує життя заради боротьби. 

У. Еко звертає увагу на притаманність фашизму популістського 

елітаризму, який веде звичайного громадянина до лав фашистської партії. 

Проте і тут існують певні особливості, оскільки серед елітарних членів партії 

виділяється вождь, що своє місце захопив силою, використовуючи слабкість 

мас. Для Румунії можна знайти подібне у «Залізній гвардії», хоча тут не 

проповідували рису, яку виділяв У. Еко – презирство до вищого начальника 

та до підлеглих. Ближчою до румунського фашизму була риса героя, 

пов’язана з культом смерті. Як і фалангісти, ґардисти мали бажати смерті як 

компенсації за героїчне життя. Проте при цьому саме герою відводять роль 

вбивці інших осіб. З тезою про перманентну війну У. Еко сполучає і тезу про 

культ мужності в організації. Популізм, за визнанням У. Еко, в організації 

веде до втрати прав особистості, а вождь переймає собі право представляти 

всіх. Щоправда, в Румунії ні кузисти, ні ґардисти не домоглися того якісного 

популізму, який був притаманний нацистській Німеччині. Натомість король 

Кароль ІІ у своєму протистоянні з К. З. Кодряну здійснив те, що відповідало 

частково діям Б. Муссоліні: він ліквідував представницький демократичний 

парламент і отримав корпоративне законодавче зібрання, роботою якого 

фактично управляв. У цьому королю сприяла відсутність політичних партій, 

ним розпущених, та створення єдиної партії для країни. Врешті ще одним 
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архетипом      фашизму     У. Еко     справедливо визнає «нову мову», яка 

своїм завданням ставить обмеження критичного мислення [323]. 

У ХХ ст. вагоме місце у компаративістському дослідженні фашизму як 

явища посів В. Віпперман. Зокрема, в питанні, що стосується теми нашого 

дослідження, він займає чітку позицію, говорячи про умови, в яких 

перебувала Румунія після Першої світової війни. Саме оточення недружніх 

Угорщини та СРСР, угорський ревізіонізм і територіальні вимоги СРСР 

складали певну загрозу країні. Також внутрішньою загрозою сприймалися 

євреї, які зайняли монопольну позицію, на переконання багатьох мешканців 

тодішньої Румунії, у сфері торгівлі і промисловості. Антисемітизм, що 

проявлявся у ХІХ ст., тепер почав ширитися серед румунського населення, а 

самі євреї сприймалися як чужорідне тіло, тобто фактично вважалися 

«внутрішньою загрозою». В. Віпперман відносить до фашистських 

організацій в Румунії «Залізну гвардію» з її «націоналістичними, крайньо 

антисемітськими, антикомуністичними та соціально-революційними 

завданнями». Її характер визначався складом, де основна маса належала до 

сільського населення, тоді як невелика частина - студенти, викладачі, 

офіцери, робітники. І саме цей характер дозволяє В. Віпперману твердити 

про її відмінність від італійських фашистів та німецьких нацистів і схожість з 

хорватськими усташами [209, с.86, 91].  

З’явилася у ХХІ ст. у фашизмознавстві і течія «новий консенсус», або 

«нова хвиля», де вчені проводять «антропологічно обґрунтовані дослідження 

екстремістських явищ модерної епохи». У методології дослідження ця течія 

характеризується евристичним, міждисциплінарним транснаціональним 

підходом до історії сучасної епохи, «порівняльною та «перехресною» 

історією у вивченні феноменів неліберальної політики, важливості «родових 

понять та ідеальних типів», які поєднують для вивчення сфер 

«модерність»/антимодерність»/модернізм» та ін. «Нова хвиля» асоціюється з 

дослідженнями Е. Джентиле, Ґ. Берґгавза, А. Умланда, М. Антліфа, як 

досвідчених дослідників, а також молодших представників компаративного 
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фашизмознавства     П. Зукете,     А. Каліса,     Ґ. Мерца,     М. Турду, 

Я. Неліса, Г. Арнстада, Т. Санду, С. Райнгардта, Ф. Еспозито, Д. Артурза. 

Р. Ґрифін виділяє, зокрема, дослідження Ф. Еспозито, якому вдалося віднайти 

місце фашизму та нацизму у межах сучасності. Поняття «мітичної 

модерности» використовується, за його твердженням, для показу 

неповторності та унікальності фашистської утопії у Італії та Німеччині. Для 

обох країн утопії керувалися тим, що «сила героїчного міту мала відновитися 

через прикликання духу змітологізованого минулого, протидіючи 

розчаруванню світу та здійснюючи революцію в самому відчутті часу» [210, 

с.112. Виділення наше – В.П.]. 

Розгляд фашизму як комплексна герменевтична інтерпретація та 

пов’язане з нею чітке визначення родового фашизму здійснене 

Р. Д. Грифіном у 90-х роках ХХ ст. Ним сформульовано основну ідею 

фашизму: «фашизм – це рід політичної ідеології, мітичне ядро якого в його 

розмаїтих видозмінах є палінгенетичною формою популістського ультра-

націоналізму» [Цит. за: 241, с.91]. 

Таким чином, кожна ідеологія володіє фундаментальним міфом, прості 

засади якого при ірраціональній природі дають натхнення та згуртовують 

послідовників політичного руху. Ультранаціоналізм А. Умланд трактує як 

ідеологічний монізм, який применшує або заперечує інші компоненти 

людської ідентичності, окреслює людей виключно як «клітини національного 

організму». Останній бореться проти інших національних організмів за 

існування, власну територію, панування. Поняття «палінгенетичний» 

трактується як прагнення створити новий порядок після періоду занепаду чи 

декадансу. Тобто палінгенеза є «очищувальним омолодженням або 

воскресінням на новому рівні» і сприймається як революційна переробка 

суспільства. А. Умланд дає бачення Р. Грифіна, що твердження, до якого 

приходить ідеологія фашизму «візія національної спільноти, що 

відроджується, наче фенікс, після періоду загрозливого занепаду, що її ледь 

не знищив» [241, с.91-92]. У баченні К.З.Кодряну та ідеології «Легіону 
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архангела    Михаїла»    загрозою для румунської нації виступали євреї та 

інші чужинці, а також комуністи. Пропозиції Р. Грифіна у методологічному 

аспекті стосуються формули «палінгенетичного ультранаціоналізму», який 

визначає бачення нації, що відроджується шляхом впровадження ідей 

«палінгенези» до історії. [241, с.92.].  

Для істориків ХХ ст. у вивченні фашизму міжвоєнного періоду 

притаманні два підходи – діахронічний та інтернаціональний. Перший є 

«посутньо ідеографічним», що змушує розглядати фашизм, як явище 

обмежене часом і простором (Європа та міжвоєнний період). 

Інтернаціональний підхід – «вияв номотетиного підходу до соціального 

світу», де знаходять подібності у людських суспільствах, тобто «фашизм» 

стає поняттям узагальнюючим. А. Умланд знаходить певну спільність, 

оскільки всі праворадикальні організації, які можна зіставити як 

«фашистські», що виникли в один період у країнах з різними культурними 

традиціями та неподібними економічними і соціальними структурами [241, 

с.92-93].  

Р. Грифін належить, таким чином, до когорти компаративістів, а його 

«Природа фашизму» виступає початком для появи серії порівняльних 

інтерпретацій різновидів фашизму. До категорії компаративістів належать 

З. Штернгель, Р. Ітвел, С. Пейн, В. Лакер, А. Каліс, Ш. Броєр, Е. Дж. Ґреґор, 

А. Бауеркемпер, В. Віпперман, а також провідні компаративісти 

С. У. Ларсен, А. Каліс, К. Йордакі. Використання порівняльної методології 

дозволяє йти дослідженню шляхом кроскультурного аналізу (гранична 

подібність та гранична відмінність систем), дає змогу уточнити поняття 

«фашизм» та встановити спектри його підтипів [241, с.93-94]. Власне, 

дослідження фашизму в межах певних регіонів становить сенс з 

методологічної точки зору, даючи досліднику можливість звертати увагу на 

особливості контексту [241, с.97].  

Р. Грифін вважає, що серед нових досліджень у галузі 

фашизмознавства слід виділити роботу К. Йордакі., який подає розуміння 
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фашизму    шляхом    аналізу його політичної культури. Цього автора 

Р. Грифін відносить до тих, хто відмовився від класичного погляду на 

«Залізну гвардію» як організацію, що є «відхиленням від родового 

фашизму». Таким чином, Р. Грифін трактує К. Йордакі таким чином, що 

ситуація в Румунії підштовхнула творців Легіону «секуляризувати 

есхатологічні та сотеріологічні вірування румунського православ’я настільки, 

аби у революційний, расистський і посутньо світський ультранаціоналізм 

привнести псевдохристиянську енергію». Явище, яке виникло як «гібрид 

фашизму з православ’ям» стало новим для румунської історії. Для праці 

К. Йордакі характерний погляд на появу націоналізму в міжвоєнній Румунії з 

часу формування християнської національної держави в умовах занепаду 

Османської імперії. Політизація національного аспекту православного 

християнства виявилася процесом природнім, автентичним. На час 

формування організації вже діяв у Румунії симбіоз релігії та расистського 

націоналізму, діяв як традиція. За К. Йордакі, прагнення використовувати 

міфотворення для виходу з «духовного хаосу модерности» є доказом 

необхідності враховувати чинники, які створюють умови для виникнення 

різновиду фашизму в межах родового явища. Таким чином, корені фашизму і 

К. Йордаке, і Р. Грифін пропонують шукати у ХІХ ст., періоді, коли «вперше 

почали з’являтися «модерністські» реакції на номічну кризу модерности», що 

проявилося в утопізмі ранніх соціалістів та романтиків [210, с.116-118]. 

Сам К. Йордаке визнає, що відкидає оцінку «Легіону архангела 

Михаїла» «як периферійного «мутанта»» і відносить його до категорії 

фашистських організацій [216, с.38]. Дійсно, він звертає увагу на ті сторони в 

діяльності Легіону, які дозволяли говорити про нього як про релігійний 

фашистський рух. Так, до провідних релігійних тем належали віра в бога, 

віра у спасіння, віра у спокутування гріхів через жертовність у насильстві, 

культ мучеників. Ритуали Легіону фокусувалися на обрядах переходу 

(хрещення, братство хреста, одруження, церемонія присяги, похорони). 

Використовували у них релігійну символіку, а до виконання обрядів 
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залучали    священиків.    Саме   ці   елементи   стали підставою для 

визначення Легіону рядом дослідників як представника клерикального 

фашизму. При цьому дослідники історії Легіону, за словами Р. Грифіна, 

стверджували, що його ідеологія була «міметичною, синкретичною або 

паразитичною щодо східного православного християнства». Сам Р. Грифін 

запевняє, що для організації властиві як власна харизма лідера, так і 

«зовнішня форма леґітимування та впорядкування всеохоплюючої влади» 

руху. Таким чином, за цим автором Легіон є третім головним прикладом 

харизматичного фашизму [216, с.39-40.].   

Напевне, слід погодитися з твердженнями К. Йордаке про походження 

ідеології Легіону від «романтичних візій палінгенези». Отже, з довоєнного 

періоду в ідеологію Легіону було закладено традицію національного 

месіанізму, сакралізацію політики, традицію релігійно-патріотичного 

мілітаризму. Так, у першому випадку це була теорія палінгенези І. Еліаде 

(Редулєску), де провідні теми християнства переозначували «в дусі 

тогочасних євангелічно-соціалістичних дискурсів відродження». 

Сакралізацію політики К. Йордаке подає як ідею про священну батьківщину 

та божественну місію нації, зв’язок династії з народом. Третя, консервативна 

традиція, виникла завдяки вихованню К. З. Кодряну у військовому ліцеї. 

Тобто, К. Йордаке дає можливість зрозуміти, що в Легіоні засвоїли та 

радикально переосмислили «романтичні палінгенетичні візії націоналізму» 

ХІХ ст. Історицизм Легіону полягав у об’єднанні ідеї богообраності зі 

священною історією та священною територією. Однак романтичне бачення 

палінгенетичного націоналізму доповнювалося містицизмом, теорією 

трансгресії душ, апокаліптичним мисленням, в якому присутні були 

антисемітизм та антикомунізм. Сакралізація політики представляється через 

культ архангела Михаїла, який у тодішній Румунії поєднувався з культом 

Мігая Вітязу і представляв символ боротьби за політичне об’єднання 

етнічних румунів з різних історичних провінцій. 

К. Йордаке визнає, що ідея божественної місії румунів представляла 



  56

монополію молодого покоління на національний шлях до спасіння під 

проводом харизматичного лідера. Мілітаризм переосмислили як 

парамілітарний легіонаризм, де Легіон виступав «земною християнською 

армією втягненою у глобальний есхатологічний хрестовий похід проти «юдо-

комунізму». Легіон доповнював погляд на румунську націю наміром 

побудувати тоталітарну державу насильницьким шляхом, що дозволяє 

говорити про появу ідеології «харизматично-революційного націоналізму». 

Харизматичний націоналізм дозволяє дивитися на націю як на спільноту з 

єдиною долею, яка має батьківщину, минуле, «претендує на божественну 

місію спасіння через пожертву під проводом харизматичного лідера» [216, 

с.41-43. (виділення в оригіналі - авт.)]. 

Власне викладені нами точки зору і позиції, які існували та діють в 

історичній науці, дають змогу констатувати, що практичні завдання створили 

умови для появи теоретичних засад для оцінки фашизму у марксистській 

історіографії. Дані положення вплинули на формування періодизації та 

викладу матеріалу у роботах, присвячених політичному життю Європи 

міжвоєнного періоду. По-суті, рубіжним у боротьбі проти фашизму 

визнавався 1933 р. і саме після цього року основним завданням 

комуністичних організацій в Європі, і не тільки, стає створення 

Антифашистського народного фронту. З цього положення виходили 

більшість істориків, які займалися проблемами політичного життя Румунії та 

Балканських країн у 20-30-х роках ХХ ст. 

Проте сучасний стан дослідження ультраправого руху змушує нас 

звертати увагу на те, що загалом періодизація, а відповідно і визначення 

особливостей політичного життя згідно самих подій стосовно Румунії 

виглядають дещо інакше. Так, базуючись на доступній нам літературі і 

джерелах можемо констатувати, що в Румунії, як і в ряді інших країн, 

посилення праворадикального руху припадає на період загальної 

радикалізації політичного життя наприкінці 10-х – початку 20-х років і далі 

вже ведеться в напрямку його розвитку, як організаційного, так і 
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ідеологічного.      Виходячи      з    висловленого   вище,   можемо 

пропонувати і загальну схему періодизації праворадикального руху в 

Румунії. 

І період (1919-1922 рр.) – період наростання загального невдоволення, 

викликаного складними економічними умовами, поширенням лівих ідей, час 

появи перших організацій дрібної буржуазії, спрямованих проти лівого руху. 

ІІ період (1922-1927 рр.) – період зародження студентського руху, 

зародження антисемітського політичного руху на засадах програми 

Націоналістично-демократичної партії. Період формування невеликих 

(фактично елітних) політичних груп на кшталт італійської фашистської 

організації та створення Ліги націонал-християнського захисту. 

ІІІ період (1927-1931 рр.) – період розколу у Лізі націонал-

християнського захисту та формування крайнього крила праворадикального 

руху, поява та розвиток організації фашистського спрямування у формі 

елітної організації. 

ІV період (1931-1937 рр.) – період існування двох провідних 

праворадикальних організацій на політичних теренах Румунії у формі 

протистояння антисемітської ЛНХЗ та фашистської «Залізної гвардії», період 

участі організацій у боротьбі за парламентські місця як способу отримання 

влади, короткотермінова діяльність Націонал-християнської партії. 

V період (1937 -1940 рр.) – період спроби реалізації програми 

державного будівництва на засадах ідеології Націонал-християнської партії, 

перехід влади та побудова держави на засадах авторитарної форми правління 

(королівська диктатура).  

VІ період (1940-1941 рр.) – період спроби побудови держави на засадах 

ідеології Легіонерського руху та повернення до авторитарної форми 

правління під зверхністю єдиного лідера держави (військова диктатура). 

VІІ період (1941-1948 рр.) – період існування підпільних організацій 

легіонерів, витіснення легіонерів з політичного життя Румунії. 
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Таким   чином,   історіографія   проблеми,   яка   досліджується, 

свідчить про збереження помітного інтересу до праворадикального руху в 

Румунії. Впродовж другої половини ХХ та на початку ХХІ ст. істориками 

проведено значну роботу з вивчення історичного минулого 

праворадикального руху в Румунії. В результаті таких досліджень 

утворилися кілька напрямів в історіографії. Аналіз радянської історіографії 

історії Румунії дозволяє стверджувати, що оцінка праворадикального руху 

тут робилася виключно на соціальній основі, заперечувався революційний 

характер самого руху. Для румунської історіографії характерним виявився 

аналіз праворадикального руху з соціальної точки зору, що робилося 

впродовж 50 – 80-х років ХХ ст. Перехід до постсоціалістичної історіографії 

породив значну кількість праць, які містили інформацію щодо діяльності 

праворадикальних організацій та почасти намагалися її виправдати. 

Дослідження 2000-х років свідчить про вироблення більш об’єктивної позиції 

стосовно праворадикального руху в Румунії. 

Для англомовної історіографії Румунії та загалом історіографії 

праворадикальної діяльності характерний підхід, який визначається як 

«порівняльне фашизмознавство». Якщо у 70-х роках ХХ ст. у такому стилі 

працювали західноєвропейські дослідники, то на початку ХХІ ст. він став 

притаманним для істориків Центральної та Східної Європи.  

Вітчизняна історіографія до недавнього часу залишалася у полоні 

положень, висловлених ще радянськими істориками. Дослідження, які 

стосувалися вивчення праворадикального руху, проводилися у контексті 

висвітлення політичної історії Румунії чи регіонів України, які до 1940 р. 

перебували у складі королівства. Для них характерна епізодичність у 

розкритті діяльності праворадикальних організацій, що здебільшого 

пояснюється завданнями досліджень, для яких вивчення подібних 

організацій було одним з проміжних етапів. 

Джерела з історії розвитку праворадикального руху потребують 

докладнішого аналізу та систематизації, проте на сьогодні це є різноплановий 
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комплекс матеріалів, що дозволяють аналізувати як програму, доктрину 

організацій, так і безпосередню діяльність осередків. Багатопланові джерела 

дають змогу простежити взаємини праворадикальних організацій з владою та 

політичними партіями, переконатися в тому, що праворадикальні організації 

стали частиною політичної системи королівської Румунії і лише у цій якості 

змогли прийти до влади, хоча і не спромоглися утримати її.  

Розроблені в минулому та у сьогоденні схеми розвитку 

праворадикального руху є доступними для розуміння та дозволяють 

вибудовувати як схеми для аналізу послідовності у діяльності таких 

організацій, так і встановлювати її періодизацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  60

РОЗДІЛ II. АНТИСЕМІТИЗМ І ДІЯЛЬНІСТЬ КУЗИСТСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ В РУМУНІЇ В 20 – 30-х рр. ХХ ст. 

 

2.1. Ліга націонал-християнського захисту в політичному житті 

Румунії: ідеологія, структура та діяльність 

Перша світова війна суттєво змінила існуючу в Європі політичну 

систему. Економічні негаразди періоду війни вплинули на погляди населення 

цієї частини світу, створивши умови для зміни складу політичних сил та їх 

розстановки в країнах. Умови існування в роки війни, пошук винних у 

власних бідах, побутові негаразди, соціальна нерівність – все це у сукупності 

породжувало протестний рух, з якого шукали виходу у зверненні до 

політичних рухів лівого чи правого спрямування. Практично, після війни в 

європейських країнах, як реакція на негаразди соціального, політичного 

характеру, зароджується праворадикальний рух, отримавши своє особливе 

забарвлення у кожній із країн. Власне, у Румунії праворадикальний рух 

базувався не лише на націоналізмі, але й на протиставленні румунів та євреїв, 

визнанні зверхності православної віри, протистоянні в економічних і 

політичних відносинах.  

Негативне ставлення до єврейського населення було елементом 

політичного життя країни ще до початку Першої світової війни. Вважаємо, 

що зародження  «політичного антисемітизму» слід пов’язувати з діяльністю 

професора університету в м. Ясси А. К. Кузою. Він розпочав свою політичну 

кар’єру з депутатства у парламенті 1892-1895 рр., брав активну участь у 

діяльності товариства «Жунімя». Вже у цей період виявляв радикальні 

антисемітські погляди, що стало причиною виходу зі складу згаданого 

товариства. 

Певний час А. К. Куза співпрацював з Н. Йоргою. Ця співпраця 

розпочалась з 1906 р. у газеті «Naţiunea Românească», де А. К. Куза брав 

участь у розгляді питань про майбутнє Румунії, критикував євреїв, 

звинувачуючи їх у всіх економічних і політичних негараздах. У Румунії 
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початку   ХХ ст.    «Naţiunea      Românească»      була      єдиною     газетою, 

де публікувалися статті з антисемітськими висловлюваннями. Зі створенням 

Націонал-демократичної партії на чолі з Н. Йоргою А. К. Куза повніше 

вливається в політичну діяльність і стає співголовою партії. 

Антисемітська пропаганда наростає в роки Першої світової війни, 

виступаючи елементом загальної пропагандистської кампанії, спрямованої 

проти Австро-Угорської імперії. В березні 1920 р. відбувається розрив між 

Н. Йоргою та А. К. Кузою, кожен з яких починає діяти самостійно [257, р.41; 

253, р.117]. Так, 7 квітня 1920 р. А. К. Куза сформував Румунську націонал-

демократичну партію, яка здобула на виборах 1920 р. близько 600 тис. 

голосів [102, s.45-47, 54-60,62 63; 207, c.28-29].. 

В умовах Першої світової війни стала більш помітною необхідність 

проведення змін в економічній та політичній системі Румунії. Так, ще 

більшої гостроти, ніж перед війною, набрало питання аграрної реформи. 

Поліпшення становище селянства вбачалось лише на підставі перерозподілу 

земельної власності. Невиконання цього завдання загрожувало новим 

соціальним вибухом на кшталт подій 1907 р. Іншою проблемою виявилось 

проведення виборчої реформи у країні. Запровадження загального виборчого 

права суттєво розширювало повноваження румунського виборця, скасовуючи 

застарілий виборчий ценз. У такий спосіб до політичного життя на офіційних 

засадах долучалася та група населення, яка свого часу утримувалася 

осторонь від політичних процесів і мала бути керованою з боку політичних 

сил [227, c. 55 - 64]. 

Згадані дві реформи втілювались у життя одночасно з процесом 

державного становлення в умовах творення нової Румунії. «Велике 

об’єднання» 1918 р. створило проблеми у сфері відносин «держава –

національні меншини». Загалом до складу населення колись майже 

мононаціональної держави вливалася велика (1/3) маса іншомовного 

населення, яке прагнули обмежити в правах шляхом державної політики 

румунізації [257, p.9, 10-11]. 
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З національного питання випливала проблема спілкування з 

представниками єврейської етнічної групи, чисельність якої зросла після 

приєднання нових територій. При цьому соціальне становище євреїв у 

приєднаних провінціях було різним. Так, якщо у Бессарабії вони 

представляли швидше масу найманих робітників, дрібних комерсантів і т.п., 

то на Буковині, в Ардялі, Банаті, Марамуреші були також представники 

промислових, фінансових кіл, які звикли відігравати помітну роль в 

економічному та політичному житті регіону і країни. Також в обох 

новоприєднаних провінціях достатньо вагомою була кількість євреїв – 

учасників політичних організацій. Фактичною реакцією на зазначене, як і 

загалом на зростання численних етнічних груп, ставала націоналістична 

пропаганда та небажання допустити до політичного життя країни нерумунів 

[313, p.29-36].  

Ситуація склалася таким чином, що існуючі стереотипи мешканця 

Старого королівства (тобто територія та суспільно-політичний лад Румунії до 

Першої світової війни) щодо єврея, яким має стати румуном шляхом 

натуралізації, вже не відповідав реальному стану речей. З одного боку, 

зростала чисельність представників нерумунської національності, а з іншого 

– світова громадськість вимагала надання їм прав, які були захищені низкою 

міжнародних постанов. Ці обставини загострили ксенофобію серед найбільш 

консервативних і радикальних кіл Старого королівства, що призвело до 

появи так званої «єврейської проблеми» і нагнітання ситуації навколо її 

вирішення. Загрозу для себе вони вбачали в «єврейській присутності» в 

економічному житті країни, участі у фінансових структурах, присутності 

євреїв у юридичних і журналістських колах [257, p.35; 236, c.74; 80, c.145-

148; 313, p.29-31 p].. 

За таких обставин антисемітські налаштовані групи шукали способу 

вирішення завдань, будуючи свою політичну діяльність виключно на основі 
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ідеології антисемітизму*. Румунські антисеміти не були поодинокі у своїх 

діях, адже праворадикальні рухи в Європі після завершення війни почали 

оформлюватись вже на початку 20-х років ХХ ст. Так, масового характеру 

набув фашизм в Італії, військова диктатура Прімо де Рів’єра була 

встановлена в Іспанії у вересні 1923 р., а у листопаді того ж року в Мюнхені 

було вчинено спробу заколоту А. Гітлером [313, p.88; 213, c.93 - 104]. Проте 

лише в Румунії праворадикальний рух набирав від самого початку свого 

існування антисемітського спрямування. 

Певні симпатії до європейського праворадикального руху проявлялися 

звісно і в Румунії. В першу чергу за зразок брався фашистський італійський 

рух, який на початку 20-х рр. намагалися поширити і в Румунії. Перші 

фашистські організації за італійським зразком створювала Е. Бакалоглу. 

Відома журналістка заснувала комітет «Національного руху італо-румунської 

культури і економіки», який розпочав об’єднавчу діяльність, формуючи так 

звані «фаші ді комбатіменто». Власне, базуючись на ідеї спільного 

романського походження, робилась спроба створити в обох країнах загальну 

політичну і державну структуру, звільнити Італію й Румунію від 

економічного рабства через взаємний обмін національними багатствами та 

спільну експансію у середземноморському басейні [222, c.123]. 

Серед прихильників, однодумців і співробітників Е. Бакалоглу 

опинилися М. Ангілоні, П. Больцон, Д. Боттаі, які спільно працювали над 

створенням нової організації, намагаючись залучити до неї і студентів 

університету в Клужі. Серед членів новозаснованої організації опинилися й 

прихильники італійського фашизму з Бухареста, а також і Буковини. У 

1925 р. новостворену організацію переформатували у «Національну 

фашистську партію» [207, c.45]. Організація була нечисленною – в межах 100 

осіб, однак сама її поява була доказом зацікавлення праворадикальним рухом 

                                                            

* Антисемітиизм - одна з форм національної та релігійної нетерпимості, що виражається у 
ворожому ставленні до євреїв. Ідеологія та політика спрямовані на обмеження або 
позбавлення семітських народів громадянських та інших прав. 
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і привнесенням у політичне життя Румунії нових, закордонних форм 

політичної діяльності.  

Поруч з таким зарубіжним форматом праворадикалізму виступає також 

і румунський варіант правих радикалів, заснований на відмінних від 

італійського фашизму позиціях. Зокрема, в м. Ясси у 1919 р. було створено 

«Гвардію національної свідомості», в якій лише частково проглядалися 

антисемітські настрої його членів і  де здобув свій перший політичний досвід 

один з майбутніх лідерів праворадикального руху К. З. Кодряну. Саме вони і 

привернули увагу А. К. Кузи, який вирішив створити організацію з 

політичною платформою на засадах антисемітських ідей [257, p.35-37]. 

1920 р. було продемонстровано наміри та можливості професора з Ясс 

у справі розвитку антисемітської політичної організації. Так, проведення у 

м. Клуж 4-6 вересня 1920 р. конгресу студентів наочно показало можливості 

сприйняття ними ідей антисемітизму. Чисельне збільшення студентів-євреїв 

в університетах, їхні певні економічні переваги над студентами-румунами 

породжували негативне ставлення до євреїв, що успішно використовували 

викладачі Ясського університету. Зусиллями А. К. Кузи, І. Ґевенєску, 

К. Шумуляну було засновано групу «Лабуска та Н. Іонеску», слідом за якою 

оформилися товариства «Аврам Янку» та «Товариство буковинських і 

трансільванських студентів» під керівництвом В. Ясінські [313, p.49-54; 281, 

p.33-35; 102, s.16-18, 25, 34; 207, c.26-27]. Власне, антисемітський рух став 

одним із напрямків у формуванні праворадикальних організацій, а з огляду 

на існування у суспільстві побутового антисемітизму він доволі швидко 

розгортався. 

 Завдяки цьому вже у першій половині 20-х рр. ХХ ст. м. Ясси 

перетворилися на центр формування праворадикальних організацій, які у цей 

період виглядали як форма активності певної групи і були етапними у 

становленні більш стабільної організації. Так, 12 березня 1922 р. тут 

зусиллями членів «Національної ліги» та «Рятівників Вітчизни» сформовано 
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«Румунську   національну   фасцію» (РНФ). У серпні 1923 р. вона 

поповнилася членами «Громадської думки» з м. Ясси. [257, p.38.]. 

Серед засновників організації були офіцери резерву, а причину її 

створення вони пояснювали недієздатністю демократичних сил та 

неспроможністю парламентської системи Румунії забезпечити країні 

розвиток і прогрес. Зазначена позиція була підтверджена 28 березня 1923 р 

анонімною статтею «Фашизм в Румунії» у газеті «Presa» наступним чином: 

«Фасція – це реакція на демагогію проти парламентаризму та 

інтернаціоналізму». Власне і назва, і позиція організації свідчили про те, що 

вона спиралися на досвід італійських фашистів, намагаючись поєднати у 

своєму складі всіх праворадикалів і зайняти схожу з італійською 

фашистською партією позицію. Однак на практиці її учасниками та 

прихильниками виявилась невелика група студентів [304, p.324]. 

У 1923 р. учасники РНФ опублікували маніфест, яким оголосили про 

появу в Румунії фашистського руху. Цей документ передбачав необхідним 

для країни розвиток за зразком Італії, вимагав повної підтримки і збереження 

всіх результатів, яких домоглася Румунія в результаті війни. У ньому 

містилися обіцянки про підтримку короля і корони як символу нації, 

покращання матеріального і морального становища на селі. У політичній 

системі основним вбачали варіант національної диктатури з розпуском 

парламенту, скороченням бюрократичного апарату, видалення «іноземного 

елементу» з усіх сфер політичного та економічного життя країни. До 

«іноземного елементу» відносили представників національних меншин, 

передусім євреїв, звинувачуючи їх у контролі за економічним і фінансовим 

життям країни. Внутрішньополітичні завдання у маніфесті Фасції полягали у 

визначенні переліку національних меншин, до яких буде позитивне 

ставлення румунської держави, а також тих, чия присутність буде небажаною 

на території країни [257, p.37-38; 314, p.14; 304, p.319 - 322]. 

Взірцем організаційної структури слугувала італійська фашистська 

організація. В її складі виділяли політичну, економічну та культурну секції. 
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Щодо керівництва, то воно було поділено на дві частини з деякими 

військовими елементами. Так, у політичному керівництві були генеральні 

інспектори, генеральний секретар, які керували діяльністю лідерів груп на 

місцях. У складі організації була парламентська група, прес-служба та 

служба контролю. Слід зазначити, що членами організації були виключно 

етнічні румуни, які не входили до інших партій та організацій і не мали 

проблем із законом. Перевага надавалась студентам і студенткам, солдатам, 

які відслужили в армії, а також людям старшого покоління.  

У символіці РНФ проглядався культ смерті: її символом був череп на 

двох кістках на столі, вкритому чорною скатертиною. Обіч нього стояли 

свічки, на черепі містився напис: «Фасція не простить», що було 

попередженням про покарання за можливу зраду. 

Заходи Фасції у березні 1923 р. були спрямовані на завоювання нових 

членів шляхом розповсюдження листівок серед офіцерів [304, p.319-322]. 

Намагалися регулювати ціни на ринку, що можна розцінити як боротьбу з 

дійсною, чи радше уявною, монополією євреїв у місцевій роздрібній торгівлі, 

адже інших заходів для поліпшення становища селян-виробників, як 

приміром, створення споживчих кооперативів, не вживалося. Загалом свої 

осередки Фасція мала у Ґалаці, Чернівцях, Брашові, Плоєштах, Араді, Яссах, 

Клужі, Тімішоарі. Поруч з «Румунською національною фасцією» були 

спроби створити і праворадикальні організації французького типу. Такою 

стала «Акціуня роминяске», скопійована з «Аксьон франсез», однак, попри 

всі намагання організувати діяльність, вона не змогла закріпитися на 

політичному полі Румунії [257, p.38]. 

Більш результативною виявилася діяльність професора А. К. Кузи та 

його найближчого кола, Н. Паулеску, І. Зеля Кодряну, К. Шумуляну, які на 

початку 1922 р. утворили «Націонал-християнський союз», 

переорганізувавши його у 1923 р. у «Лігу націонал-християнського захисту» 

(ЛНХЗ). Щоправда, повністю ця організація структурно оформилася лише у 

1925 р. [253, p.117.]. З 1 квітня 1922 р. А. К. Куза та Н. Паулеску заснували 
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також двотижневе видання «Apărarea Naţională», яке пропагувало ідеї 

антисемітського спрямування від імені політичної організації [52, арк.4]. 

«Націонал-християнський союз», зважаючи на основні заняття своїх 

шефів, поповнювався здебільшого студентами. З цією метою 20 травня 

1922 р. створили «Товариство християнських студентів», серед членів якого 

опинилися С. Марджіняну, І. Гирняце, К. З. Кодряну. Об’єднання студентів у 

складі організації призвело до виникнення заворушень – 3-4 грудня 1922 р. 

румунські студентські товариства організували виступи у Яссах, Чернівцях, 

Бухаресті. Згодом, 10 грудня 1922 р., у Бухаресті делеговані від університетів 

студенти на зустрічі обговорювали питання діяльності єврейської преси в 

Румунії, а саме столичних газет: «Adevărul», «Dimineaţa», «Mântuirea», 

«Opinia», «Lumea». В університеті м. Клуж студенти-румуни протестували 

проти зростання кількості своїх колег-євреїв, вимагаючи запровадження 

«numerus clausus» (обмеження кількості студентів-євреїв), з чим не 

погоджувався на той час уряд [102, s.45-47, 54-60, 62-63; 207, c.28-29.]. 

Саме у цей період і у згаданих умовах формувався антисемітизм 

молодого покоління кузистів, які вбачали загрозу для румунів у «засиллі» 

євреїв у вищій школі та в освіті загалом. Нав’язувалася думка про те, що 

наявність міжнародних угод, які гарантували права для національних 

меншин з приєднаних територій, створювали кращі умови для здобуття 

освіти євреями. Особливо, в баченні антисемітських пропагандистів, це 

стосувалося євреїв Бессарабії, які отримували освіту як у початковій школі, 

так і у ремісничій та середній школі, здобуваючи таким чином не лише 

знання, але й професію.  

Крім зазначеного, формувалася відповідна думка «засилля» єврейських 

студентів у вишах Румунії. Можливість навчатися, складати іспити 

студентам-євреям створювала атмосферу нетерпимості у студентському 

середовищі, а в університеті м. Ясси ця атмосфера підігрівалася членами з 

«Націонал-християнського союзу», зокрема К. З. Кодряну [313, p.55-62, 73-

78; 102, s.65, 67, 75-76].  
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Завдяки настроям студентів, їх згуртованості старші лідери 

антисемітського руху поставили за мету створити організацію, в якій 

антисемітизм поєднувався би з християнством, по суті з клерикалізмом. 

Власне, А. К. Куза, К. Шумуляну, І. Зеля Кодряну, А. Ґіка стали ініціаторами 

проведення свята пам’яті героїв-християн, загиблих на полях битв. Це 

дозволило 4 березня 1923 р. провести у кафедральному соборі Молдови в 

м. Ясси церемонію заснування Ліги націонал-християнського захисту. До 

організації увійшли представники університетів Румунії з Ясс, Чернівців, 

Клужа і Бухаресту. Кожен з її членів перед вівтарем склав присягу на вірність 

братству та обраному шляху. Текст присяги був написаний А. К. Кузою: 

«Клянемося бути вірними церкві Ісуса Христа, вчення якого встановить мир 

між націями. Клянемося бути вірними румунському королю, який є гарантом 

втілення права на життя румунської нації та зв’язку поколінь. Клянемось 

бути вірними прапору Ліги націонал-християнського захисту, на якому 

нанесений давній символ нашої нації – свастика» [102, s.45-47, 54-60, 62-63; 

207, c.28-29]. Після присяги всі організації ЛНХЗ, в особі делегованих 

представників, отримали освячені прапори – триколор зі свастикою у центрі 

[102, s.82,86; 304, p.311 - 313].  

Таким чином, причини антисемітських настроїв студентів були 

викликані тривалою традицією націоналістичного виховання молоді. 

Клерикалізм поєднувався з антисемітизмом у діяльності ще однієї 

новоствореної організації, якою став «Християнський союз», в якому було 

розроблено доктрину ЛНХЗ.  

Практично антисемітський рух у Румунії став частиною тих подій, що 

розгорталися у Центральній та Південно-Східній Європі і мали своєю метою 

обмежити діяльність євреїв, урізати їх права в економічній, освітній та 

культурній сферах. Прикладом ставала Угорщина, де принцип «numerus 

clausus» лежав в основі закону про доступ до вищої освіти. 

В Румунії найрадикальніші праві кола також бажали впровадження 

обмежень для євреїв, власне повернення до довоєнних норм існування євреїв. 
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Відносна   економічна   та політична стабільність, яка настала після кризи 

1918-1921 рр., надала змогу населенню країни здобувати освіту у вищих 

навчальних закладах. Однак, кількість бажаючих вчитися не відповідала 

повністю можливості навчальних закладів. Крім того, кошти були потрібні на 

прожиття і навчання студентів, не всі з яких мали змогу отримати повну 

вищу освіту. А кращі умови, які мали студенти-євреї, породжували 

антисемітські настрої у студентському середовищі, перетворюючи 

університетські міста Румунії на осередки антисемітського руху [87, p.74 - 

81; 207, c.27 - 28]. 

Зазначеним, на нашу думку, можна пояснити бурхливу діяльність 

А. К. Кузи щодо негайного прийняття закону про «numerus clausus». Для 

людини, яка поняття «вища освіта» вважала синонімом поняття «влада», 

«управління країною», такий закон стає необхідним. Його націоналізм 

виявився у формуванні поняття «numerus clausus = захист румунської нації». 

Лише у такий спосіб можна трактувати висловлювання А. К. Кузи стосовно 

«numerus clausus» як історичної форми захисту румунської нації проти  

уявного «єврейського панування». Сенс «numerus clausus» А. К. Кузи полягав 

у тому, що Румунія належить румунам, тільки румуни мають керувати 

румунами, до пануючого класу румунської нації мають належати виключно 

етнічні румуни. Власне, закон про «numerus clausus» виключав будь-яку 

конкуренцію з румуном представника національної меншини і гарантував 

управління країною виключно румунам. 

Крім того, впровадженням «numerus clausus» намагалися вирішити і 

питання румунізації економіки. У такий же спосіб знову ж усувалася 

конкуренція між румунами та етнічними групами в процесі 

працевлаштування після здобуття освіти. На жаль, А. К. Куза не бачив 

позитиву в намірах уряду розширити доступ до освіти румунів шляхом 

створення для них відповідних умов для навчання [304, p.500; 204, p. 6-7, 24-

27, 30-32; 257, p.46]. 
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Привертає   увагу те, що під   час організаційного   розвитку ЛНХЗ 

помітна роль у формуванні структури організації, складу її членів належала 

також К. З. Кодряну, який займав радикальніші позиції, ніж голова Ліги. 

Саме він вважав, що нові її члени повинні пройти випробувальний термін у 

низових ланках – братствах, що складалися з 12-50 людей. Йому ж належала 

ідея створення у складі ЛНХЗ молодіжної організації, по суті кадрової школи 

Ліги. Ці ідеї А. К. Куза  схвально прийняв і втілював у організаційній 

структурі ЛНХЗ. Нового значення набув і друкований орган Ліги, яким з 15 

листопада 1925 р. стала «Apărarea Naţională». 

Власне, у 20-х роках ХХ ст. ЛНХЗ стала тією організацією, з якою 

намагалися співпрацювати окремі представники Народної та Націонал-

ліберальної партій (НЛП). Для фінансово-промислових кіл, пов’язаних з 

НЛП, вигідним було витіснення євреїв з економічного життя країни. Обидві 

ці партії, з певним досвідом державного управління, були зацікавлені в 

антисемітських безчинствах, які чинили члени ЛНХЗ, оскільки це 

відволікало від більш нагальних проблем країни і суспільства. Разом з тим, 

вихід руху з-під контролю давав владі зайвий козир у боротьбі проти нього. 

Наведення порядку в країні перетворилося на першочергове завдання [87, 

p.43 - 47]. 

Таким чином, у виступах за обмеження доступу євреїв до вищої освіти, 

вимогах румунізації економіки формувалася ідеологія та структура нової 

політичної організації. У квітні 1925 р. відбулося злиття Румунської 

націонал-демократичної партії, ЛНХЗ, «Акціуня ромине», внаслідок якого на 

їх основі виникла організація «Націонал-християнська дія». У серпні того ж 

року до неї долучилася «Націонал-румунська фасція», а фактичний підсумок 

злиття праворадикальних організацій А. К. Куза підвів у вересні 1925 р. [257, 

p.37-38]. 

У 1926 р. активність кузистів була досить високою саме завдяки 

об’єднанню ряду організацій в єдину. Поглиблювалася співпраця поїздками 

кузистів, здебільшого студентами, з Ясс до організацій, які засновувалися. 
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Високою   була і   чисельність   членів   нової   організації.   Так, у повітах 

Сучава, Кимпулунґ вже на березень 1926 р. нараховувалося 2,5 тис. членів 

ЛНХЗ. Приєднувалися до організації і члени буковинського «Аркашула». 

Заснування місцевих організацій супроводжувалося освяченням прапорів 

осередків. 15-16 серпня 1926 р. у Яссах А.К.Куза провів велику нараду, де 

обговорювалося питання церкви, меншин, студентів та наголошувалося на 

відмінності ЛНХЗ від фашистської організації [63, арк. 78-84].  

 До кінця 1925 року здійснювалась розробка програмної концепції на 

основі ряду положень організацій, які увійшли до складу ЛНХЗ. Її політична 

основа була викладена у маніфесті «Звернення до селян». Саме тут ЛНХЗ 

подається як захисник інтересів селянства і опозиційна сила до поміщицьких 

партій. Проте, взявши за основу твердження про «добрих румунів», члени 

Ліги оголосили боротьбу проти несправедливості, «вчиненої» євреями, 

котрим приписували узурпацію всіх сфер громадського, економічного, 

політичного життя країни [294, p.53, також дивись:203].  

Проте у антисемітській пропаганді А. К. Кузи слід шукати і 

прагматичні мотиви, не пов’язані з політичною діяльністю. Вважаємо, що тут 

А. К. Куза виконував завдання з лобіювання інтересів румунської буржуазії. 

Саме вона руками радикалів могла усунути «єврейський елемент» з певних 

сфер економічного та політичного життя Румунії. При цьому обіцялося 

підтримувати румунських ремісників, фермерів, торговців, промисловців і 

всіляко їм сприяти. Фактично політичним шляхом усувалися конкуренти у 

сфері економіки. Всі ці заходи вживалися відповідно до програми ЛНХЗ. 

Власне, вже у першому розділі маємо справу із зверненням до духовності. В 

розділі «Мета та засади діяльності Ліги» зазначається, що головним 

завданням організації є «повернення до Божих заповідей» шляхом 

«морального виховання народу», яке повинні проводити братства, школи, 

суспільні організації. 

 Виділялося і питання членства в Лізі, коли його дозволили членам 

інших політичних партій, програми яких не суперечили національним 
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завданням   Ліги.   При   цьому   заяви   щодо опозиції до старих 

поміщицьких партій виявилися лише словами, оскільки доктринерська 

позиція А. К. Кузи відповідала в цілому існуючий системі. 

 Визначена була в програмних документах організації й її структура. 

Основою її, низовою ланкою, визнавалося «братство», до складу якого 

входили члени двох категорій – початківці, які рік перебували на навчанні у 

визначених організаціях, та «брати» – дійсні члени. Права їх відрізнялися: 

перші не мали права брати участь у керівництві організації.  

 Чисельно братства мали мати у своєму складі не менше 12 членів, тоді 

як максимальна кількість доходило до 50. Діями братства керувала рада з 12 

членів. Власне, на «братів» покладалися обов’язки сплачувати щомісячні 

внески, які використовувалися для друку газет, брошур, агітаційних 

матеріалів, що розкривали діяльність Ліги. Організаційно братства 

підпорядковувались «повітовій раді». Щорічно братства делегували по 

одному представнику для участі у «повітовому конгресі», на якому 

переобирали склад повітової ради та її керівництво. Дещо тривалішим був 

термін дії «центральної ради», яку обирали на два роки. 

 Інші програмні позиції політичної організації полягали у «примиренні з 

Богом», адже клерикалізм став однією з ознак праворадикального руху. Ще 

розробляючи статут організації, А. К. Куза опублікував маніфест «Звернення 

до всіх румунів», яким оголосив завдання заснованої ним організації як 

«примирення румунського народу з Богом, дотримання Божих заповідей, 

тільки так, ми, румунський народ, отримаємо прощення та Божу милість». 

Спокута, зв’язок людини, а також і народу, з Богом, релігійна містика 

виявилися наріжним каменем ідеології кузизму. Однак часто-густо слова 

розбігалися з діями, і члени організації, як і керівництво, закликали до 

терору, релігійної та національної нетерпимості. 

У своїй діяльності кузисти використали ще один напрямок 

економічного характеру. Виступаючи загалом за збереження приватної 

власності, вони не гарантували право на таку євреям і закликали до 
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здійснення   торгових     операцій   виключно   з   християнами.   Ще   одним 

із постулатів А. К. Кузи стосувався домінування держави в економіці. Щодо 

боротьби проти лівих, то вона трактувалася як частина боротьби проти 

антихристиянських доктрин. Боротьба проти лівих буде тривати протягом 

всього існування організації, оскільки класову боротьбу А. К. Куза вважав 

підставою до війни громадянської [294, p.57, 58].  

 Стосовно політичного устрою країни, то у ЛНХЗ існувала доволі чітка 

позиція, що відповідала конституції країни. А. К. Куза виступав за 

конституційну монархію з парламентською формою правління, урядом, який 

формувався політично. Виборче право, попри критику політичних партій, 

А. К. Куза вважав законною підставою для приходу до влади: «Справжні 

представники нації мають прийти до влади шляхом загального виборчого 

права» [Цит. за: 294, p.58]. 

 Парламентську трибуну професор А. К. Куза використовував також і 

для антисемітської пропаганди. Так, для повного витіснення євреїв з країни 

А .К. Куза та члени ЛНХЗ виступали за зняття політичних прав з євреїв, 

скасування їх статусу як «корінних мешканців», вислання за межі країни тих, 

хто потрапив до Румунії в роки війни та після неї, обмеження перебування 

євреїв у сільській місцевості, експропріацію власності євреїв, особливо, якщо 

це стосувалося земельних ділянок у нафтоносних районах. Євреїв мали 

звільнити від служби в армії, з державної служби та запровадити дію 

«numerus clausus» в усіх сферах економічного, політичного, культурного 

життя. Власне, А. К. Куза вважав «numerus clausus» одним із кроків на шляху 

до «numerus nullus» (заборона навчання студентів єврейської національності 

у вишах у будь-якій формі). Антисемітизм А. К. Кузи давав підстави йому 

самому прирівнювати свій політичний рух до руху нацистів [204, p.23]. Ці 

заяви робились неодноразово у 1930, 1931 рр. на підставі тверджень про 

існування особливого націоналістичного руху – «кузизму». Практично 

терміни «кузизм», «кузистський», «кузисти» застосовувався з 1926 р. 

стосовно самого руху, його членів та самої організації. 
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 Тим часом голова ЛНХЗ у 1928 р. вирішив заявити про розробку 

«Націонал-християнської доктрини» публікацією брошури, в якій у 10 тезах 

пояснював характер створеного ним руху та його філософію. Першою з них 

стає теза про національність як органічну та духовну силу індивідів однієї 

крові та раси. Змішування двох рас вважав причиною стерилізації раси, її 

слабкості, неспроможності приймати важливі рішення і виродження. 

 Другою тезою був «закон національності» як складова національної 

ідеї. Тут А. К. Куза виходив з твердження, що «національність – це творча 

сила людської культури, сила, яка творить націю» [92, p.13]. Тобто професор 

пояснював, що світ складається з націй, кожна з яких виробляє власну 

культуру, що відрізняє її з-поміж інших. 

 Третьою тезою, щодо нації, визнавав існування поділу на класи, згідно 

з яким селяни були класом виробників сировини, середній клас – поєднував 

споживання і виробництво, правлячий клас зосереджував всю повноту влади  

та управляв країною. Власне всі класи мали складатись з представників 

однієї національності [92, p.17]. Потрібно зауважити, що при цьому у 

четвертій тезі автор визнавав євреїв «змішаною та вимираючою нацією», яка 

не є цілісним соціальним організмом, є «нацією-паразитом» [92, p.13-14].  

П’ятою тезою А. К. Куза пояснює своє розуміння іудаїзму, який для 

нього виступав продуктом діяльності євреїв та виразником паразитизму. 

Виступав проти належності єврейському народу особливої місії. Зокрема, за 

висловом А. К. Кузи, це є «фундаментальною догмою іудаїзму, яка 

ґрунтується на диявольській брехні міфу про «Богом обраний народ», що 

ніби робить їх особливими перед іншими національностями. Основою їхньої 

релігії є злочин та обман» [92, p.14.]. 

Шосте положення стосувалося священних книг іудаїзму, які автор тези 

аналізує і висловлює свою думку: «Це вчення, яке зобов’язує поводити себе 

та навчає вбивати, зраджувати та брати в рабство не-іудеїв Також їм 

забороняється змішуватись з іншими народами. Тому в дійсності ми бачимо, 
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що євреї зазвичай живуть у громадах, які мають свою організацію та 

структуру, як держава у державі» [92, p.15]. 

Сьома теза виправдовувала антисемітизм, називаючи його 

«справедливою захисною реакцією інших націй у боротьбі проти жидівських 

паразитів, їх злочинів та брехні» [92, p.15].  

Восьма теза протиставляла іудаїзм та християнство і дозволяла автору 

трактувати Спасителя як рятівника людського роду від прокляття «Старого 

заповіту» з його догмою про «Богом обраний народ».  

Окремою тезою А. К. Куза пропонував вирішення «єврейської 

проблеми». Так, його «виведення євреїв» мало означати асиміляцію їх, 

перетворення на частину румунської нації [92, p.16]. 

Тезою десятою було розкрито заходи, яких мала вжити румунська 

нація. Серед них – негайне обмеження чи виведення євреїв з усіх сфер 

суспільного, економічного, політичного життя, виділення їх в окрему 

колонію. Румунська нація мала звільнитися від євреїв, щоб бути в змозі 

приймати самостійні рішення у сфері політики, економіки, культури [92, 

p.16-17].  

Аналіз тез націонал-християнської доктрини дає підстави 

стверджувати, що створений рух базувався на принципах інтегрального 

націоналізму. Вживаючи термін «інтегральний націоналізм», ми 

послуговувалися визначенням українського історика О. Ю. Зайцева, тобто що 

це «різновид авторитарного націоналізму, що розглядає націю як органічну 

цілість і вимагає беззастережного підпорядкування особистості інтересам 

своєї нації, які ставить вище від інтересів будь-якої соціальної групи, інших 

націй і людства загалом» [322]. Створена А. К. Кузою націонал-християнська 

доктрина зблизила його з Н. К. Паулеску як одним з ідеологів антисемітизму.  

 Тож можна стверджувати, що у 1925-1926 рр. фактично відбулося 

об’єднання розрізнених праворадикальних сил та утворення централізованої 

політичної організації, яка могла конкурувати з партіями, що мали досвід 

політичної боротьби. Проблемою існування самої політичної організації 



  76

залишалося питання внутрішньої організації, визначення напрямків 

діяльності Ліги та взаємини у середовищі її керівного складу. 

 Вже в 1926 р. всередині організації продемонстровано наростання 

протиріч між «старшим» і «молодшим» поколінням у керівництві ЛНХЗ. На 

середину 1927 р. конфлікт переріс у відкриту форму, протиставивши 

А. К. Кузу та К. З. Кодряну один одному. Оскільки «молоде покоління» 

прагнуло більш активної політичної діяльності, то обмеження, які робив 

голова організації, змусило прихильників К. З. Кодряну вийти зі складу Ліги 

й приступити до створення власної структури. Практично даний розкол дещо 

призупинив інтегрування праворадикальних сил у політичну систему країни, 

створивши два непримиренних табори праворадикалів [247, p.167].  

 Для політичної репутації А. К. Кузи це був відчутний удар, адже відтак 

під сумнів ставилася його здатність консолідувати сили праворадикального 

руху, його спроможність перетворити існуючі сили у єдиний 

праворадикальний рух та очолити його, подібно до Б. Муссоліні. Звісно, 

попри існуючий конфлікт, А. К. Куза зумів на початку діяльності організації 

взяти участь у політичних процесах, що мали місце в країні. Доказом цього є 

участь у парламентських виборах, яка демонструвала результат агітаційно-

пропагандистської діяльності кожної з місцевих осередків. Саме тут 

проявлялась основна відмінність А. К. Кузи від К. З. Кодряну – прихід до 

влади традиційним шляхом, через парламент. У цьому сенсі виступи 

А. К. Кузи були спрямовані на доведення необхідності діяти шляхом 

парламентських виборів, що підтверджувалось участю в таких у 1926, 1927, 

1928 рр. [294, p.62]. 

 В умовах економічної кризи та протистояння двох провідних 

політичних партій, Націонал-ліберальної та Націонал-цереністської, кузисти 

намагалися отримати доступ до влади. Саме тоді формувалося бачення 

форми влади і намагання трансформувати політичну систему Румунії у 

форму політичної диктатури. Хоча у доктрині А. К. Кузи і були положення 
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стосовно     використання    парламентської   форми   боротьби,   він 

розглядав також можливість діяти поза парламентом.  

 Так, 14 вересня 1929 р. на зустрічі членів організації в будинку 

А. К. Кузи в Яссах вперше пролунала теза, що уряд ЛНХЗ може керувати без 

парламенту, видаючи постанови, декрети, закони [257, p.62]. Ця думка 

з’явилася швидше як реакція на події страйкового руху, що мали місце влітку 

1929 р. в м. Лупень, після чого ідея ліквідації парламентської системи, 

політичних партій, встановлення диктаторської форми правління 

зустрічається значно частіше у заявах діячів ЛНХЗ. Власне, таку форму вони 

вважали єдино можливою для придушення виступів робітників і для 

боротьби проти лівих сил. Принаймні сам А. К. Куза у статті «Криза партії та 

диктатура ЛНХЗ» в «Apărarea Naţională» у вересні 1930 р. зазначав: «Час 

після війни – це час диктатури. Диктатура в Італії процвітає з Б. Муссоліні. 

Диктатура в Іспанії – справедлива з Прімо де Рівє’ра. Диктатуру в Югославії 

очолює король Олександр. Диктатура ЛНХЗ протиставляє себе збанкрутілим 

у політичному відношенні партіям» [190]. 

 Поява такого бачення диктатури у 1930 р. була не зовсім випадковою, 

адже «Реставрація 8 червня 1930 р.» змусила Лігу зробити заяви щодо долі 

парламентаризму і політичних партій у Румунії. Вже 13 липня 1930 р. 

«Apărarea Naţională» публікувала статтю «Марність партій», де зокрема 

зазначалося: «Одночасно з відновленням інституту монархії проблема 

парламентаризму вступила у свою останню і безповоротну фазу. Його 

Величність Кароль ІІ повернувся на Батьківщину не через симпатію до якоїсь 

партії, або, ще гірше, щоб стати інструментом в руках когось з них. 

Ініціатива Його Величності спрямована на демонтаж парламентської 

системи, якщо інтереси країни будуть цього вимагати… ми можемо лише 

радіти такому ставленню Його Величності до партії, адже були серед 

перших, які кинули виклик парламенту та довели марність партій» [191].  

 Власне, тут спостерігаємо деякий розрив із шаблоном самої політичної 

організації, що можна пояснити лише одним – в Лізі вбачали єдину 
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політичну   силу,   здатну   управляти країною, тоді як решта політичних 

партій мали бути скасовані. На це спрямовувалося і рішення «Великої ради 

ЛНХЗ від 3-4 серпня 1930 р.: «Вирішення кризи полягає в усуненні партій як 

чинника управління, так і урядування» [192].  

Попри цю заяву Ліга продовжувала діяти у правовому полі 

парламентської боротьби: вибори до парламенту, парламентська діяльність. 

Щоправда, у теоретичних викладах та практичній діяльності помітнішими 

стали застосування концепцій і моделей, притаманних італійському фашизму 

чи німецькому нацизму. 

 Навіть у системі організації починають наслідувати націонал-

соціалістів, що проявилося як у внутрішній роботі, так і в організаційній 

структурі Ліги. Для прикладу можна навести спробу керівництва ЛНХЗ у 

Марамуреші організувати марш на Бухарест. В листопаді 1932 р. групою 

студентів ЛНХЗ були вчинені насильницькі дії стосовно редакції низки газет 

та завдано їм матеріальної шкоди. Оскільки ці газети належали єврейським 

власникам, то свої злочинні дії учасники назвали боротьбою проти 

«брехливої» єврейської преси. Фактичною ж метою заподіяного було 

залякування журналістів [294, p.90].  

 Зміни в організаційній структурі були пов’язані з впровадженням 

елементів на кшталт нацистської організації. Так, наприкінці 1932 р. – на 

початку 1933 р. в ЛНХЗ з’являються своєрідні «штурмові батальйони». 

Вірогідно, що поштовх заснуванню подібних складових було дано після того, 

як 16 вересня 1932 р. створили «штурмове відділення на мотоциклах». Іншою 

ознакою організації стало запроваджена 15 листопада 1932 р. уніформа. На 

засіданні молодіжного крила ЛНХЗ під керівництвом В. Еміліана та Ґ. Кузи 

було ухвалено рішення про обов’язкове носіння синьої сорочки та пов’язки зі 

свастикою. Шефи секцій зобов’язувалися носити кинджал. Форма справляла 

враження на простих людей, а надто під час маршів, які влаштовували 

кузисти. Особливо жвавими були марші штурмових батальйонів, які 

проходили під скандування гасел та бойових вигуків.  
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  Щоб       стати      схожими   за   структурою   на   нацистську 

організацію, в ЛНХЗ взялися запровадити власну поліцію. Щоправда, 

здійснили це лише у столичній організації, створивши відділення з кількох 

студентів, поділивши на сектори зону їх відповідальності та визначивши 

начальником секретаря організації ЛНХЗ Бухареста В. Прежеску [294, p.94]. 

 Іншим напрямом діяльності стала організація профспілок. Оскільки і 

соціалісти, і комуністи використовували профспілки для роботи з 

робітництвом, тож і в ЛНХЗ вирішили використати цю масову організацію. 

Однак після утворення першої профспілки в столиці на початку 1933 р. 

подальші заходи щодо цього питання відклали, оскільки хоча профспілка і 

слугувала засобом об’єднання робітників, все ж не давала своєю діяльністю 

бажаних результатів.  

Тим часом в умовах економічної кризи влада залишалася противником 

радикальних дій як лівих, так і правих, тому будь-яке підбурювання 

зустрічало відповідні акції владних органів. Зокрема, 26 травня 1930 р. 

квестура поліції у повіті Ясси провела вилучення друкованої продукції, 

виробництво якої належало ЛНХЗ. Одночасно було конфісковано і 

брошурований текст промови полковника Нікулчі, спрямованої проти 

лихварства та виголошеної ним на зібранні румунських націонал-

християнських робітників. До цього слід додати, що у 1930 р. рух проти 

лихви розгорнувся не лише у Молдові, але й на Буковині, де у період з 

червня по листопад 1930 р. проводилися неодноразово за участі Н. Робу 

зібрання у повітах Редеуць, Сучава, Кимпулунг та поширювали листи від 

полковника Некулчі, лідера цього руху. Додалася до цього і антисемітська 

пропаганда професора Кирлана у повіті Сучава. Останнє змушувало владу 

вживати заходів для дотримання порядку в регіоні. [79, f. 19; 3, арк. 101; 1, 

арк. 28зв., 47, 103зв.]. Активність кузистів на Буковині пояснювалася як 

сусідством з Молдовою, так і відносно великою кількістю прихильників 

організації. Так, за підрахунками поліції, у повіті Редеуць було 94 агітатори 

ЛНХЗ, у повіті Сторожинець – 42, у повіті Сучава 61 [2, арк. 2-3, 14-15, 16]. 
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Слід підкреслити, що всередині самої Ліги стабільності теж не 

спостерігалося і в 1934-1935 рр., коли причиною внутрішнього конфлікту 

стало визначення її позиції перш за все у зовнішній політиці. Так, А. К. Куза 

наполегливо виступав за союз з Німеччиною, відмову від союзницьких 

стосунків з Британією та Францією. Йому ж відверто не подобалося 

встановлення стосунків з СРСР [294, p.94]. 

Іншою проблемою, яка також поділила членів організації, було 

ставлення до вбивства ґардистами у грудні 1933 р. Голови ради міністрів 

І. Ґ. Дуки. Так, 14 січня 1934 р. на одному із засідань А. К. Куза гостро 

виступив проти насилля і терористичних дій, наполягаючи на оприлюдненні 

офіційної позиції ЛНХЗ. Суть звернення до політиків і до електорату 

полягала у твердженні, що «якими б різними не були позиції людей політики, 

політика револьвера не припустима у державі для задоволення власних 

амбіцій» [294, p.94]. Натомість група Ґ. Кузи, Т. Франґулеса, С. Палеску 

засуджувала акт ґардистів як злочин, водночас виправдовуючи виконавців 

вбивства, оскільки сприймали І. Ґ. Дуку як особу, що принесла страждання і 

Лізі, і «Залізній гвардії». Ще одним звинуваченням І. Ґ. Дуки було те, що він 

нібито перебував під впливом міністра закордонних справ Н. Тітулеску, 

відомого своєю пробританською та профранцузькою позицією [257, p.56-72]. 

 Можемо зробити висновок, що тенденції, які існували у 

праворадикальному русі, впливали на членів Ліги і спричиняли виступи 

окремих осіб та груп, що загрожувало розколом самій організації.  

  З метою недопущення в організації внутрішньої змови  та протидії 

намірам В. І. Еміліан та Р. Мікшуняну у травні 1934 р. за ініціативою 

А. К. Кузи було створено «секретне відділення» на чолі з В. Тріфу для 

спостереження за настроями членів організації. Перевірці і нагляду підлягали 

всі особи, які мали намір стати членами ЛНХЗ чи виступали проти неї та її 

керівництва. 

Для боротьби із загрозою розколу в травні 1934 р. керівництво ЛНХЗ 

вжило ряд дисциплінарних заходів проти осіб, які не погоджувались з 
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офіційною    лінією    керівництва   Ліги.   Щоправда,   це дало зворотній 

результат і заклики вести терористичну діяльність почали лунати всередині 

організації.  

Особливо популярними вони були серед молоді, і вже на початку 

1935 р. члени Ліги обговорювали питання про створення летючих 

терористичних загонів – так званих «синіх сорочок». Їх завданням, на 

переконання прихильників даної думки, було «нанесення візитів» тим, хто 

глузував з кузистів, закликав до заборони організації, проведення проти неї 

репресій. В першу чергу це стосувалося комуністів, представників 

антифашистських сил і усіх, хто публічно виступав проти Ліги.  

Проте на 1935 р., коли в праворадикальному середовищі суттєво 

посилився вплив ґардистів, кузистський рух починає слабнути. Сама Ліга 

втрачає авторитет серед своїх прихильників, і обмежується більш успішною 

діяльністю в ряді регіонів та повітів країни. Для вирівнювання становища 

було використано спробу об’єднати зусилля з іншими праворадикальними 

організаціями. Зрозуміло, що бажаним було об’єднання з ближчою за 

характером «Залізною гвардією», проте це загрожувало переходом 

керівництва на другорядні ролі. Саме цим пояснюються переговори з іншими 

лідерами «Залізної гвардії», які могли стати в опозицію до К. З. Кодряну. 

Зокрема, такою спробою були перемовини зі М. Стелеску. [95, c.186; 294, 

p.97; 283, p,112; 99, p.38]. 

Впродовж свого існування як окремої організації Ліга зарекомендувала 

себе активною учасницею виборчих процесів всіх рівнів, але особливо 

активною вона була у здобуванні місць до парламенту. Виборча діяльність 

базувалась на основі її повітових осередків. В організаційному періоді 1923-

1926 рр. основна частина осередків, які створювалися, припадала на Північ 

Молдови, Буковину та Ардял. Станом на лютий-квітень 1926 р. організації 

були створені і діяли у повітах Ковурлуй, Влашка, Прахова, Дорохой, 

Яломіца, Нямц, Сучава, Васлуй, Ілфов. До березня 1926 р. організації ЛНХЗ 

виникли в повітах Сомеш, Тирнова Маре, Алба, Сібіу, Марамуреш, Клуж, 
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Арад. Тоді   ж   створили   організації в Банаті (у Журжеві, Горуйа, Гирліште) 

та планували заснувати їх у Кутінь, Шіштаровец, Секушіджь. На той час 

націонал-християнська доктрина вже набула поширення серед православних 

священиків Ардялу [274, p.128].  

Вибори 1926 р. були першими виборами для Ліги як політичної 

організації, а сама ситуація оцінювалась доволі сприятливо, оскільки її лідер 

прихильно ставився до А. Авереску, як представника сильної і владної партії. 

Виборча кампанія була спрямована проти Націонал-цереністської партії і 

особисто проти її лідера К. Стеря. Саме тут повною мірою проявився 

антисемітизм А. К. Кузи. Практично всі політичні партії, які брали участь у 

виборах, були оголошені єврейськими чи пов’язаними з євреями. Керівник 

осередку повіту Ілфов Н. К. Паулеску навіть видав маніфест «До виборців. 

Не голосуйте за жидів та на жидівствуючих». На антисемітських тезах було 

побудовано всю передвиборчу риторику. З нею було пов’язано і виборчий 

тур А. К. Кузи. Виборчі списки організація подала у Молдові, Ардялі, 

Буковині, Мунтенії, Банаті, Олтенії, Добруджі, Бессарабії, де балотувалися 23 

особи. 21 кандидат до Сенату одночасно балотувався і до Палати депутатів. 

Головами списків виступали провідні діячі Ліги – А. К. Куза, К. Шумуляну, 

І. З. Кодряну, І. Некулча, А. Бакалоглу. В результаті найбільша кількість 

голосів, відданих за Лігу, припала на Буковину (13 % ) та на Банат (10%). 

Принагідно зазначимо, що свої перші вибори ЛНХЗ провели більш 

тріумфально, ніж наступні, незважаючи на те, що здобула тоді по одному 

мандату в повітах Кимпулунг, Редеуць, Сучава, Ботошань, Байя, Дорохой, 

Ясси, Нямц, Сату-Маре, Караш [274, p.129-133]. 

Наступні вибори, 1927 та 1928 рр., мали однаково невтішний для ЛНХЗ 

результат, адже вона набрала відповідно 1,9 % та 1,4 % голосів, що було 

недостатньо для входження у парламент (2%). Вибори 1927 р. зафіксували 

загальну для Румунії тенденцію. Так, у Бакеу, Фелтічень, Меркуря-Чук, на 

Буковині у Редеуць за кількістю отриманих голосів перше місце посіла 

Націонал-ліберальна партія, тоді як на другому була або Народна партія, або 
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Націонал-цереністська.      Ліга      націонал-християнського   захисту   в 

Бакеу здобула четверте місце (600 голосів), у Фелтічень вона загалом була 

витіснена НЛП та НЦП, а у Меркуря-Чук – НЛП та Угорською партією. На 

Буковині у повіті Редеуць перебувала на третьому місці за кількістю голосів 

(914) [78, f.11]. Натомість у повіті Сучава з 19 252 виборців, які 

проголосували, 2 333 віддали свої голоси на список ЛНХЗ, що загалом 

дозволяло їй посісти третє місце. У повіті Арджеш голосів за ЛНХЗ не було, 

а у повіті Тирґовіште – 1 271, що було вище, ніж у Народної партії, але також 

ставило її на третє місце [78, f.29].  

Причиною поразки 1927 р. став внутрішній конфлікт, який суттєво 

ослабив організацію, особливо на Буковині. Тим не менш до 16 червня 

1927 р. виборчі списки ЛНХЗ були представлені у 32 повітах. Для кузистів ця 

кампанія супроводжувалася нападами на представників інших політичних 

груп, що мало місце у Романі, Пятра-Нямц, а також проведенням 

антисемітської агітації. Проте розкол ЛНХЗ на дві фракції – на групу 

кузистів та групу законників – призвів до втрати кузистами голосів на 

Буковині, адже за них тут віддали голоси 4 993 особи, тоді як за законників 

голосувало – 5 164 [274, p.179, 182, 184].  

Вибори грудня 1928 р. для ЛНХЗ проводились в умовах зміцнення 

організації. З 12 листопада почалась робота над виборчими списками, а 18 

листопада на Великій раді ЛНХЗ у Яссах визначили голів списків та 

озвучили вимоги до кандидатів [274, p.207]. Опублікована 25 листопада 1927 

р. виборча програма мала антисемітське спрямування. Її завдання полягало у 

вигнанні євреїв з Румунії шляхом видалення їх з державних інституцій, 

позбавлення власності, обмеження в правах на освіту. Саме тоді гаслом 

ЛНХЗ на виборах стало «Румунія для румунів!». У боротьбі з 

антисемітською пропагандою поліція конфісковувала виборчі листівки, 

арештовувала агітаторів, зокрема таких, як В. Шіраєв, Г. Кітік, А. Філіп. 

Вперше об’єднали зусилля у передвиборчій боротьбі кузисти та 

представники Народної партії. Всього ЛНХЗ подала 50 списків – 37 до 
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Палати депутатів та 13 до Сенату.   Далі   вибори,   як   зазначалося вище, 

дали лише 1,14 % голосів, що становило 32 373 виборця. Це був найнижчий 

рейтинг, адже ЛНХЗ обійшли представники Робітничо-селянського блоку 

(РСБ) [274, p.208-209, 213]. 

Дещо кращими виявились результати виборів 1931 р. – 3,89 %, тоді як 

ще кращими вони були у 1932 р., принаймні у Банаті зібрали 2,5 %, в Ардялі 

– 0,8 %, у Бессарабії – 15 % голосів, на Буковині – 14 %. На колишньому 

рівні залишалась кількість голосів у Молдові – 5 %. Стабільність кількості 

голосів, які віддавалися за кузистів у Молдові, забезпечувала організації 

наявність 5 мандатів (від повітів Ботошань, Дорохой, Байя, Фелчіу, Ясси). На 

Буковині у 1931 р. місця були отримані у повітах Редеуць, Сучава, 

Сторожинець. У 1932 р. за ЛНХЗ голосували 195 048 тис. виборців, загалом – 

6,53 %, і організація виявилась на третьому місці після Націонал-

цереністської та Націонал-ліберальної партій. Тоді ж обрали А. К. Кузу в 

повітах Белць, Ясси, Редеуць, В. Г. Преліпчану – у повіті Байя, Г. Васіліу – в 

повіті Ботошань, В. Ойтуз – у повіті Белць, М. Адам – у повіті Дорохой, 

Т. Гуцан – у повіті Хотин, М. С. Маня – у повіті Роман, К. Попойю – від 

повіту Орхей, Ґ. А. Куза – від повіту Сторожинець [273, p.278]. 

Вибори 1933 р. дали перевагу Націонал-ліберальній партії та відвели 89 

місць іншим політичним силам. Серед них у Палаті депутатів 10 місць 

належало ЛНХЗ, яка отримала 4,82% голосів. Не відставала від Ліги і 

Націонал-аграрна партія, яка отримала 9 депутатських місць завдяки 4,4% 

голосів. Також у рівних з обома партіями умовах опинилися представники 

Угорської партії (4,33%), тоді як Ґ.Юніан (РЦП) здобув 3, а Аграрний союз – 

2,65% голосів [291, p.304].  

Таким чином, на початку 20-х років в політичній системі Румунії 

сформувалась нова політична течія, що не позиціонувала себе як традиційну 

політичну партію до середини 30-х років. Фактичною причиною появи руху 

стало невдоволення тією роллю, яку великі держави відводили малим 

країнам Європи, диктатом для останніх з боку великих держав, зокрема 
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стосовно правового забезпечення національних меншин. 

Зовнішньополітичний фактор появи праворадикальних організацій проявився 

також і як антиревізіоністський захід. Інтегральний націоналізм мав на меті 

відстоювати територіальну цілісність держави в кордонах кінця 1918 р.  

Сформувався рух на основі націоналізму та інтегрального 

християнства. Романізм та захист християнства на Сході Європи стали 

завданнями, які рекомендувалися для виконання представниками політичної 

сили. Християнство пропагувалося і як національна ідеологія румунів, що 

вело до появи містики у практиці організації.  

Провідною ідеєю залишався націоналізм, поєднаний з антисемітизмом. 

На ідеї витіснення євреїв з економічного, політичного життя країни була 

побудована робота всієї організації. Захист національної свідомості у сфері 

освіти, культури виявився невід’ємним компонентом такої діяльності.  

Праворадикальний рух став елементом боротьби правлячих кіл з 

поширенням в робітничому середовищі лівих ідеологій. Кузисти мали 

частковий успіх у процесі привернення на свій бік робітництва, але цей успіх 

нівелювався відсутністю повноцінних робітничих організацій у складі нової 

політичної сили.  

Загалом антисемітський, націоналістичний, промонархічний курс 

ЛНХЗ дозволив приєднатися до даної організації частині електорату, який 

формував доволі незначну за чисельністю групу депутатів у парламенті. 

Фактично мета організації – прийти до влади парламентським шляхом 

залишалася нездійсненою.  

 

2.2. Діяльність Націонал-християнської партії як розвиток 

антисемітського руху під проводом А. К .Кузи 

 На середину 30-х років ХХ ст. припало ускладнення становища в 

середовищі праворадикального руху. Значною мірою початок змін у 

політичному житті Румунії був пов’язаний з приходом до влади Кароля II та 

його власним баченням системи державної влади в країні. Принагідно 
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зазначимо,    що   король   Кароль II був ініціатором створення уряду 

Н. Йорги та К. Арджетояну у 1931 р. і саме він привів Націонал-ліберальну 

партію у владу наприкінці 1933 р. чи принаймні сприяв цьому. Лідер 

останньої і тодішній голова Ради міністрів І. Ґ. Дука проводив доволі рішучу 

діяльність проти представників антисемітського руху. Практичні дії уряду 

змусили всіх праворадикалів консолідуватися і змінювати статус власних 

організацій. 

Тож, щоб зміцнити власну організацію, А. К. Куза змушений був 

шукати союзників, оскільки об’єднання з колишнім учасником Ліги 

К. З. Кодряну означало б для нього втрату позиції її голови, а бачити себе у 

другорядних ролях він не бажав. Таким союзником виявився О. Ґоґа, 

досвідчений політик, який у 20-х роках перебував у керівництві Народної 

партії та займав урядові посади [246, p.141]. 

 Послаблення Народної партії та суперечності, які в ній накопичилися, 

підштовхнули О. Ґоґу до самостійної політичної діяльності. Наочно ці 

протиріччя продемонстрував з’їзд 26 жовтня 1931 р., на якому делегати 

накреслили два напрями, за якими мала розвиватися партія. Перший – 

боротьба за владу, другий – реорганізація та підготовка партії до дій у нових 

умовах. Саме на цьому з’їзді А. Авереску, який висунув свою кандидатуру на 

посаду голови партії на черговий термін заявив: «Не раз чув, і ці слова 

підтверджуються, що моя особа є перешкодою на шляху повернення партії 

до влади, але я буду продовжувати свою лінію» [256, p.65]. А вже 31 жовтня 

1931 р. у виданні «Îndreptarea» вийшла стаття «Дисципліна партії», в якій 

йшлося про необхідність посилення внутрішньопартійного порядку. Вона 

мала на меті довести громадськості, що всередині партії панує порозуміння. 

На доказ цього, і як заперечення публікації щодо розбіжності в Народній 

партії, на конгресі одноголосно переобрали головою А. Авереску з наданням 

йому широких повноважень. 

 Однак реального порозуміння в Народній партії не було, й ініціатором 

дисидентської групи виступав О. Ґоґа, невдоволений ситуацією в партії. Саме 
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перетворення   А. Авереску    на диктатора поглибило конфлікт між 

«першим» та «другим» номерами в партії. Сам конфлікт фактично існував від 

1928 р., після короткого перебування партії при владі. Ситуація змінилась 

після того, як 12 березня 1932 р. О. Ґоґа на засіданні Виконавчого комітету 

був обраний головою партії. Дане засідання ініціював сам О. Ґоґа, 

здійснивши внутрішньопартійний переворот, розуміючи, що король Кароль 

ІІ ніколи не поверне у владу очолювану А. Авереску партію [60, aрк. 3]. 

Можливо, що саме цим можна пояснити його ідею відмови від «партійного 

уряду» і переходу до «уряду співпраці». 

 Задля її обґрунтування і прийняття потрібного О. Ґозі рішення 10 

квітня 1932 р. був скликаний черговий конгрес партії. Підібрано було і 

відповідний склад учасників, переважна частина яких були прихильниками 

О. Ґоґи, в. т. ч. С. Драгомір, І. Петровіч, І. Лупаш, І. К. Атанасіу. 

 На конгресі О. Ґоґа виступив з критикою на адресу діючої політичної 

системи та висловився за формування нової політичної формації, яка не мала 

представляти клас чи якусь соціальну верству, а базуватись на 

корпоративізмі і вирішувати, перш за все, «аграрне питання». Він вважав, що 

суспільство в Румунії має бути не споживацьким, а виробничим. Критикував 

країни Центральної Європи за втрату аграрного суспільства через небажання 

держави забезпечити його існування. Виходив з твердження, що Румунія, як 

аграрна країна, мусить об’єднати всіх сільськогосподарських виробників у 

єдиний табір [246, p.119,128, 130]. Зокрема, передбачаючи майбутні дії 

партії, наголошував: «Ми партія, яка захищає інтереси народних мас. Будемо 

сприяти підвищенню значущості роботи орачів, хліборобів, які є кістяком 

країни. Саме на цій основі ми втілимо «доктрину соціальної гармонії», 

борючись лише проти тих явищ, які є ворожими для аграріїв» [Цит. за: 256, 

p.131.]. 

 Після визначення теоретичних засад діяльності О. Ґоґа зосередився на 

розробці єдиної програми дій. У пропонованому документі містилися всі 

гасла та погляди, що були типовими для всіх буржуазно-демократичних 
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партій    Румунії,   які в основу своєї діяльності ставили опікування 

інтересами селянства. Так, мала консолідуватися сільська буржуазія, 

створюватися стимули для переведення селянського виробництва на 

«капіталістичні рейки» з впровадженням певних елементів з теорії та 

практики італійського корпоративізму. Отже, О. Ґоґа ставив перед партією 

завдання щодо вирішення соціально-економічних проблем румунського села, 

підкреслюючи, що «невелика за своїми розмірами селянська власність має 

бути консолідована та захищена для того, щоб у майбутньому складати 

основу національної аграрної економіки» [317, p.47].  

 Таким чином, нове політичне утворення в основу своєї діяльності 

ставило проблему сільськогосподарського виробника, що пояснювало і вибір 

назви – Націонал-аграрна партія (НАП). 

 На доказ цього до її програми увійшла низка положень, що мали 

стимулювати зв’язки румунської буржуазії з зарубіжним капіталом. Маючи 

на увазі слабкість селянського капіталу, бідність більшості селян, відсутність 

засобів для ефективної та продуктивної праці на землі, О. Ґоґа бере від імені 

НАП зобов’язання сприяти «солідній співпраці із зарубіжними інвесторами у 

сфері економіки, фінансів і техніки для посилення країни та координації 

зусиль між різними націями у виробництві і споживанні [317, p.47]. 

 Внесення положення про фінансову співпрацю з західними країнами 

пояснювалася наявністю великої заборгованості держави за зовнішніми 

зобов’язаннями, відсутності дій урядів у справі оздоровлення економіки та 

виведення країни із залежності від зовнішніх впливів. Критичну фінансову 

ситуацію О.Ґоґа мав намір вирішити, відмовившись від збільшення податків, 

яке, як він вважав, вело до виснаження продуктивних сил, замість того, щоб 

підтримати їх, розвиваючи вітчизняне виробництво та оздоровлювати 

фінансову систему країни [256, p. 217].  

 Фактично можна говорити про позицію О. Ґоґи у фінансовому питанні, 

як про запозичену у націонал-цереністів, своєрідну модифікацію політики 

«відкритих дверей». Різниця полягала лише у тому, що таким капіталом мав 
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бути німецький та італійський. З ним пов’язувалась і зовнішньополітична 

орієнтація О. Ґоґи на Німеччину та Італію [293, p.20; 256, p.217].  

 Зовнішня політика, на думку О. Ґоґи, мала базуватися на підтриманні 

відносин з традиційними союзниками Румунії з часів Першої світової війни, 

країнами Малої Антанти, Польщею. Власне, у цьому вбачалася гарантія 

безпеки, суверенітету та територіальної цілісності держави. Проте 

економічне зближення з Італією та Німеччиною, економічні інтереси цих 

держав у Румунії, а також політичні обставини змусять О. Ґоґу змінити свою 

позицію у зовнішній політиці країни, переорієнтувавшись на Німеччину та 

Італію [317, p.47; 294, p.117].  

 Для збільшення експорту О. Ґоґа розраховував на співпрацю із 

зарубіжними партнерами, але тими, які були зацікавлені у збереженні 

національного суверенітету Румунії. Певний пакет заходів стосувався також  

нафтової промисловості, здешевлення транспортних перевезень, зниження 

вартості товарів першої необхідності. У сфері промислового виробництва 

завдання полягало у стимулюванні вітчизняної промисловості при закритті 

малоефективних і збиткових підприємств, перегляді митних тарифів, 

спрощенні торгового режиму [256, p. 217].  

 Щодо внутрішньополітичних дій програма НАП містила положення 

про адміністративну реформу. За задумом її очільника, в ній слід було 

здійснити заміну існуючого адміністративного поділу, усунувши «хаос» та 

масові розтрати. 

 Порушувалися в програмі партії питання надання виборчого права 

жінкам для участі в політичному житті країни. Гарантувалися права і свободи 

всіх громадян країни. О. Ґоґа виступав за соціальний захист робітників, 

гармонізацію їх відносин з працедавцями, боротьбу проти безробіття. Тобто в 

цьому питанні були помітні впливи італійського корпоративізму [294, p.117].  

 Помітне місце відводилось розвитку національної культури, тому 

окремий розділ програми стосувався саме освіти й культури. Так, у програмі 

проголошувалась необхідність обов’язкової початкової освіти, що повинно 
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було     усунути    високий рівень неграмотності, який панував серед 

селянства. При цьому вища освіта залишалась питанням вибору особи. 

 Отже, створена у квітні 1932 р. політична партія базувала свою 

діяльність на принципі національного плюралізму, була далекою від 

шовінізму та національного екстремізму. Програма засвідчувала, що «партія 

поводитиметься толерантно стосовно всіх національностей та конфесій, 

поважаючи етнічні права всіх» [294, p.116]. Однак на практиці ці декларації 

було доволі швидко змінено. 

Серед причин суттєвих змін програми НАП був прихід до влади в 

Німеччині нацистів. Ці впливи пояснювались наявністю в програмі положень 

корпоративізму, які особливо пропагував професор політекономії 

М. Манойлеску, прихильник вищості фашистської еліти і «чистоти» 

румунського походження. 

 Сам О. Ґоґа високо оцінював розроблену ним програму партії. Зокрема 

19 квітня 1932 р. в одній із публікацій у друкованому органі «Ţara Noastră» 

він зазначав: «Ми створили нову партію, нову доктрину, яка відповідає 

викликам часу. Розпочавши свій шлях, ми відкинули всі інші підходи та 

програми, які були притаманні іншим партіям, вважаючи їх застарілими». 

Далі голова НАП заявляв, що відчуває відповідальність за Румунію; 

акцентував на основі діяльності партії – досягнення соціальної гармонії; 

оголошував «паразитарними» ті галузі промисловості, які не мали зв’язків з 

аграрним сектором; запевняв у бажанні перетворити партію на масову 

політичну організацію. Мету її діяльності О. Ґоґа пояснював наступним 

чином: «Наша буржуазія або перестане займатися маразмом, або стане 

жертвою центрів екстремізму з усіма наслідками, які з цього випливають» 

[194]. Щоправда, під екстремізмом він розумів ліворадикальні рухи. 

 Якщо основним виробником та провідною соціальною силою О. Ґоґа 

називав селянство, яке було в його баченні основою ідентичності «Великої 

Румунії», то формою державного ладу в Румунії НАП визнавала монархію. 

Монарх вважався особою, котра відповідно до конституційних повноважень 
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та    функцій   врівноважувала   політичні відносини й мала виступати 

своєрідним арбітром у політичних баталіях. Відсутність монарха загрожувала 

країні хаосом [194]. Таким чином, НАП не відрізнялася від інших політичних 

партій Румунії, які бачили політичну систему країни як поєднання 

парламентаризму та монархії. Сам О. Ґоґа в одній із публікацій у 

«Календарул» висловився: «Монархія – це найчистіша та найдовершеніша 

форма національної організації нашої держави» [Цит. за: 294, p.118]. Ця 

позиція пояснювалась і певним наближенням О. Ґоґи до двору Кароля ІІ.  

 Король же намагатиметься використовувати його партію, як інструмент 

впливу на політичні кола, що протистояли його єдиновладним амбіціям. 

Доказом, на нашу думку, може слугувати запрошення О. Ґоґи до участі в 

уряді І. Ґ. Дуки в грудні 1933 р. Однак, як відомо, політик відмовився від цієї 

пропозиції на підставі того, що не припускав співпраці та не довіряв особі, 

яка свого часу виступала проти повернення Кароля ІІ в Румунію [99, p.32]. 

Не виключено, що в перспективі О. Ґоґа розглядав монархічний лад із 

розширеними повноваженнями короля [303, p.117-118].  

 Вже у 1933 р. в програмні положення НАП було внесено вимогу зміни 

конституції та реформування парламенту. Останнє пропонувалося здійснити 

шляхом скорочення чисельності депутатів та сенаторів, надання їм нових 

повноважень, які б забезпечувались підтримкою населення [317, p.47]. Така 

ідея була запозичена у італійських фашистів, які на той час демонтували 

парламентську систему в країні. 

 Схожими до дій італійського фашизму стали і заяви про необхідність 

змін в адміністративному законодавстві з метою забезпечення політичної 

домінації румунізму. Для цього партія брала на себе відповідальність за 

відхід від зафіксованих у програмі принципів і за порушення конституції. 

Фактично це мало сприяти посиленню екстремістських проявів як форми 

політичного маневру румунської буржуазії, що переслідувала власну мету.  

 Того ж 1933 р. було проголошено тезу щодо підтримки всіх галузей 

промисловості, які базувалися на переробці і використанні 
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сільськогосподарської продукції. Економічну безпеку країни вбачали у 

створенні промисловості з національним румунським капіталом для 

задоволення передусім аграрних потреб [303, p.203].  

 Таким чином, НАП, проголосивши своє створення в умовах 

економічної кризи, взяла на себе обов’язок захищати широкі верстви 

населення, хоча на практиці вона фактично забезпечувала інтереси 

буржуазних кіл, пов’язаних діловими стосунками з Німеччиною. 

 За час свого існування змогла взяти участь у парламентських виборах 

та довела свою спроможність добитися підтримки електорату, незважаючи на 

те, що діяла на полі Народної партії. Так, у виборах 1932 р. кількість голосів, 

відданих за НАП по Румунії становила 3,64 %. Цей результат подолала у 

виборах 1933 р. (4,09%), здобувши 9 депутатських мандатів. Успіх був 

незначним:, у 1932 р. партія мала лише 8 мандатів, позаяк помітною ставала 

стабільність партії на виборах [111, p.4472]. 

 Практично у 1932 р. у політичній системі Румунії з’явилася нова 

партія, яка своїми програмними положеннями утверджувала принципи 

розширення повноважень короля, проведення аграрної реформи, посилення 

румунського елементу на основі розвитку економіки та культури. Фактично 

робилися перші кроки до заперечення потреби існування партійно-

парламентської демократії в Румунії та відбувався перехід до реалізації 

шовіністичної програми «Румунія для румунів». Слід зазначити, що в цілому 

НАП залишалася партією політичної периферії, яка використовувалася у разі 

потреби вищими політичними колами. 

 Тим часом у квітні 1935 р. розпочалися консультації між лідерами 

кузистів та представниками НАП. За об’єднання двох організацій виступив і 

Прем’єр-міністр Румунії А. Вайда-Воєвод, який також проводив перемовини 

з представниками ЛНХЗ. Для Кароля II створення нової організації у 

праворадикальному середовищі дозволяло знайти противагу партії 

К. З. Кодряну. Протистояння двох організацій створювало умови для 

вирішення королем завдань зі зміни системи влади [261, p.255; 294, p.91-92]. 
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 Переговори        між        представниками   ЛНХЗ   та   НАП 

завершилися зібранням у Яссах. 14 липня 1935 р., яке було обставлене 

урочистостями зі звичними декорації: прапори, уніформи, фанфари, військові 

рапорти. На церемонії підписання акта про об’єднання двох партій А. К. Куза 

зацитував слова О. Ґоґи: «Переконаний, що Румунія вступає у нову фазу 

інтегрального націоналізму, сьогоднішній день залишається у моїй душі як 

історична дата, сповіщаючи про завтрашнє спасіння» [Цит. за: 256, p.228-

229]. Там же було виголошено програму нової – Націонал-християнської 

партії (НХП), якою передбачалось створення «Румунії для румунів».  

 Оскільки в організації поєдналися два незалежні політичні утворення, 

то її очільниками стали обидва лідери – головою О. Ґоґа та верховним 

головою А. К. Куза. Така ієрархія була врахуванням заслуг останнього, тоді 

як О. Ґоґа мав відповідати за формування доктрини та концепції НХП. 

Співголовою партії став Н. Крайнік, керівник молодіжного крила організації. 

Останнього сприймали і як учасника організації, автора її пропаганди, що 

діяв, представляючи інтереси короля. Сам він свою діяльність впродовж 5 

місяців пояснював розумінням НХП як сили, здатної протистояти ґардистам 

[282, p.91-92]. 

 Попри наявні домовленості стосовно розподілу функцій, мали місце 

певні непорозуміння між кузистами та ґоґістами. Так Н. Робу, депутат від 

Буковини, виступав проти призначення представників партії О. Ґоґи на 

керівні посади у цій провінції [272, p.158]. До офісу партії надходили скарги 

з погрозами керівництву від невдоволених ґоґістів з приводу призначення 

керівників місцевих організацій. Для прикладу, ґоґіст О. Воронка, член НХП, 

виступив проти кузистів у керівництві організації НХП на Буковині. Зокрема, 

він звинувачував Г. Кузу в тому, що той не виконує своїх обов’язків, а 

залишає організацію на Н. Робу, людину, яка не розуміє місцевих 

особливостей і не користується підтримкою міщан. Власне, причиною таких 

конфліктів і перестановок була відсутність здібних та досвідчених кадрів 

серед членів колишньої ЛНХЗ. Цим можна пояснити, що доволі багато 
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молодих    людей   вступали до партії К. З. Кодряну, віддаючи їй перевагу 

перед НХП. 

 Фактично з часу свого утворення НХП оприлюднювала власні наміри. 

Так, Румунією було поширено маніфести партії, спрямовані проти міністра 

закордонних справ Н. Тітулеску. Утворення даної політичної організації 

підтримали і публікаціями в «Porunca Vremei», зокрема Т. Вледеску статтею 

«День великого звершення» [288, p.256]. 

 Таким чином, політична партія була новою праворадикальною 

організацією, що підтверджувалося її програмними засадами. Основна роль у 

розробці програми НХП належить О. Ґозі, хоча деякі думки і положення з 

промов А. К. Кузи також були долучені до документа. 

 Зміст програми дозволяє стверджувати про її ліберальні засади, з 

долученням популярних тогочасних концепцій. Для теоретичної складової 

програми притаманні відомі з ХIХ ст. теорії та практика, що вже 

застосовувалися у Румунії після Першої світової війни. Проте був присутній і 

момент модернізації, коли до положень, характерних для буржуазно-

демократичної системи, намагалися включити націонал-шовіністські та 

антисемітські тези. 

 Бачення державного ладу націонал-християнами не відрізнялося від 

програм усіх центристських політичних партій, а також інших буржуазних 

партій. Основою ладу в програмі виступала монархія, а її фундаментом мала 

бути православна церква. Останнє трактувалося як християнізація, тобто 

узгодження державної політики з ідеологією та догмами християнської 

релігії. Церкві, таким чином, відводилася роль «головного представника 

сили, яка генерує моральне життя» [256, p.230]. Фактично завдяки 

зазначеному підходу в політичному житті Румунії оформлювався 

клерикальний радикалізм, а у 1935 р. народжувалася «нова партія з новими 

людьми та старими методами» [256, p.232]. 

 Це підтверджувалося й іншими положеннями програми: якщо церква 

ставала опорою для партії, то священик виступав «однією з опор державної 
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влади». Тобто Румунія мала стати державою, політичне життя якої 

ґрунтувалося на релігії, а священики ставали головним чинником 

ідентифікації народу. 

 Одним з пунктів доктрини був так званий «месіанізм монархії». Саме 

вона вважалася «єдиною формою державного устрою, що може забезпечити 

національну консолідацію та особливість власної цивілізації». Монархії 

відводилася провідна роль в житті держави, а О. Ґоґа виступав за поправки до 

Конституції, які мали розширити повноваження суверена [294, p.125-126]. 

Практично позиція одного з лідерів НХП відповідала намірам короля Кароля 

II щодо встановлення авторитарного режиму. 

 У ставленні до законотворчої гілки влади НХП виступала за внесення 

змін до парламенту. Так, програмні положення передбачали сенат, 

організований на корпоративних засадах: сенатори мали частково обиратися і 

частково призначатися королем. Палату депутатів пропонували скоротити, 

звівши до мінімуму її чисельність. Також вносилися пропозиції щодо 

реформування державного апарату. За конституцією, вважали у НХП, має 

бути гарантована «політична домінація румунів» [256, p.230; 294, p.126-127]. 

Власне, у новій партії вживалися всі заходи для того, щоб на рівні основного 

закону легалізувати дії шовіністичних, екстремістських політичних 

організацій. 

 Ще одне положення програми передбачало встановлення регуляції дій 

преси. Практично йшлося про здійснення контролю за засобами масової 

інформації. Для цього планувалася розробка документа щодо залежності 

преси від влади та заборони діяльності газет, які пропагували точку зору, 

відмінну від позиції НХП чи політичних сил, які підтримували її програму. 

Спрямовувалися подібні положення проти видань демократичного 

спрямування, особливо тих, які перебували у власності євреїв. 

 Авторитаризм доктрини і програми НХП простежувався також через 

вимогу запровадження смертної кари. Це програмне положення 

обговорювалося в «Porunca Vremei». Зокрема, у статті «Смертна кара» її 



  96

автор Д. Протопопеску вважав, що її запровадження є «найщасливішою 

ідеєю, з якою можна розпочати румунську боротьбу». На його думку, 

смертна кара необхідна для боротьби проти політичних опонентів, перш за 

все комуністів та соціал-демократів, і для подолання злочинності та корупції 

в державі [256, 230; 288, p.256]. 

 До програмних положень НХП належала і висловлена позиція у 

зовнішній політиці: збереження румунської державності та захист кордонів 

країни. Для вирішення цього завдання пропонувалося створити нову систему 

колективної безпеки, зміцнення армії. Також ставилася вимога розширення 

відносин з тими країнами, які могли б допомогти економічному піднесенню 

Румунії. Зокрема, такою країною визнавалася Німеччина, на яку орієнтувався 

А. К. Куза. З питанням зовнішньої політики були пов’язані вимоги 

обмеження стосунків із СРСР [256, p,230; 294, p.129-130].  

 Загалом НХП успадкувала положення, якими користувалися в Лізі 

націонал-християнського захисту, і частково з програми Націонал-аграрної 

партії. В першу чергу, це був антисемітизм як платформа для діяльності 

нової партії і фактично виконував завдання відвернення суспільства від 

соціальних та економічних проблем. Антисемітизм ставав елементом 

боротьби проти комунізму, тим паче, що євреїв прирівнювали до комуністів. 

 В баченні О. Ґоґи, антисемітизм мав виконати завдання зі зміни складу 

населення. Так, праворадикали не сприймали велику чисельність євреїв на 

Буковині і в Бессарабії. Зокрема, у 1924 р. ця етнічна група загалом у Румунії 

нараховувала понад 796 тис. осіб (5 % населення). З них – 230 тис. у 

кордонах довоєнної Румунії, 238 тис. – у Бессарабії, майже 200 тис. – у 

Трансільванії і більше 128 тис. чоловік на Буковині. Загалом, згідно перепису 

1930 р., з 728 115 євреїв у сільській місцевості проживали 231 340, тоді як 

496 375 у містах. Серед них торгівлею займалися 265 955, тоді як 

інтелектуальними заняттями – 36 883 [Див: 324]. Саме їх у програмі 

прирівнювали до «хвиль небажаних вторгнень», в результаті яких 

захоплювалися торгові та економічні об’єкти в провінціях з високим 
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відсотком     євреїв.     Останніх     звинувачували     в   проникненні   у 

місцеву культуру, вважали загрозою для етнічної чистоти румунів. 

 Іншим постулатом у діяльності організації став націоналізм, який 

протиставлявся ідеям лівих. Власне, з ним пов’язували можливість приходу 

партії до влади, оскільки й сам А. К. Куза сподівався, що владу НХП отримає 

за умови розгортання масового націоналістичного руху в країні та підтримки 

партії з боку Німеччини, Італії та Іспанії [272, p.179; 311, p.64; 315, p.64]. 

 На одному з перших конгресів Націонал-християнської партії, що 

відбувся у Кишиневі 1936 р., до програмних положень, розроблених 

А. К. Кузою, були включені такі вимоги: 1. Конфіскація єврейських багатств, 

з їх експропріацією як у селах, так і у містах. 2. Звільнення з державної 

служби чужинців і призначення на ці місця румунів. 3. Покарання стратою 

злочинців, які зловживали державними коштами. 4. Зупинення діяльності 

підприємств з виробництва спирту. 5. Зниження цін на споживчі товари. 

6. Витіснення євреїв зі сфери торгівлі та конфіскація їхніх підприємств [283, 

p.138-139]. Створення нової політичної партії на додачу до вже існуючої 

Партії «Все для країни» К. З. Кодряну, про яку докладно йтиметься у 

третьому розділі, стало причиною поширення різних чуток. Однією з них 

стала чутка про наближення революції в Румунії, в якій союзниками мали 

виступити НХП та Партія «Все для країни». Фактично дана заява професора 

К. Томеску дала підстави поліції очікувати масових безпорядків та 

готуватися до їх придушення, не допустивши поширення хаосу в країні. 

Діяльність НХП відбувалася в тих же регіонах країни, де діяла ЛНХЗ та 

в яких високим був відсоток єврейського населення. Так, на Буковині у 

повітах Сучава, Редеуць, Сторожинець, Чернівці, були спроби 

популяризувати ідеї НХП. У регіоні домінувало кузистське крило, яке 

намагалося привернути увагу румунського сільського населення до сфер 

економічних переваг євреїв. З цією метою газетою «Porunca Vremei» 

проводилася відверта антисемітська пропаганда, адже в ній постійними були 

публікації у регулярній рубриці «Жаль Буковини» на кшталт «Жидівський 
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рай у Вижниці», «Чума Буковини», «Небезпечні ґанґстери Буковини». З 

позицій антисемітизму висловлювався погляд на ситуацію в м. Чернівці, де, 

за переписом населення 1930 р., мешкало 45,6 тис. євреїв з високою часткою 

зайнятості серед адвокатів (76 %) та лікарів (58 %) [324; 251, p.271]. Зокрема, 

професор І. Сіміонеску заявляв про необхідність послабити тут чужинську 

присутність та перетворити Чернівці на північно-східний форпост румунізму 

[32, арк. 1].  

 Антисемітський характер був притаманний і економічній складовій 

програми НХП, яка ґрунтувалася на принципі румунізму і планувала 

зміцнити сільськогосподарське виробництво, створити і зміцнити 

національні галузі промисловості з румунським капіталом. Завдання 

полягало у збалансуванні цін між сільськогосподарською та промисловою 

продукцією, як і задоволення інтересів всіх соціальних груп «в ім’я 

соціальної Румунії» [294, p.128; 256, p.230].  

 Буковина була для кузистів як наочний приклад засилля етнічних 

євреїв в економіці: підприємства, які діяли тут, в переважній більшості (8163 

проти 1553) належали євреям. Зокрема, у повіті Редеуць – 399 належали 

євреям, а 28 – румунам. Крім того, у містах була невелика кількість румунів: 

у Редеуць – 30 %, в Ґура-Гуморулуй – 28 %, в Чернівцях – 24 % населення. 

Наявність представників національних меншин створювало сприятливе поле 

для розгортання пропагандистської діяльності в регіоні з протиставленням 

християн євреям. Гасла і заклики націонал-християн ставали все більш 

погрозливими, на кшталт таких: «Ідіть на ярмарки Буковини, де гудуть, 

немов вулик, десятки і тисячі євреїв з очима, переповненими ненавистю 

проти нашої нації, і тоді ви зрозумієте, яким має бути Ваш інстинкт 

національного самозбереження» [297, p.217, 234, 252; 263, p.81-103].  

 Власне, ця позиція пояснюється тим, що від ґардистів націонал-

християни запозичили екстремістські висловлювання, намагаючись 

привернути на свій бік румунське населення та забезпечити собі електорат. 

Кузисти використовували метод ґардистів ходіння в народ. Для бесід 
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використовували   біблійні сюжети, чим створювали довірливу атмосферу 

між слухачами та пропагандистами [297, p.36]. Фактично кузисти були 

доволі консервативними у підході до питання боротьби проти євреїв та 

влади. Вони ототожнювали поняття «євреї» та «влада» і своїми діями 

підштовхували ґардистів до більш брутальної і жорсткої політики [297, p.37]. 

 При цьому самі націонал-християни провокували конфлікти і брали у 

них безпосередню участь. Зокрема, проведення зібрання НХП у с. Чудей 

повіту Сторожинець 25 березня 1936 р. завершилося побиттям вікон у 

будинках євреїв, а 16 серпня 1936 р. у лісі на горі Цецин біля Чернівців 

сталася сутичка. Так, загін «синіх сорочок» у кількості 9 осіб напали на 

туристів-євреїв. Допомогу останнім надав директор гуртожитку робітників 

друкарень, сховавши туристів від кузистів. Голова повітового осередку НХП 

відмовився визнавати участь у злочинному акті членів організації. Та це був 

не поодинокий випадок, схоже траплялися по всій Румунії в другій половині 

30-х років [251, p.280]. У Чернівцях мав місце інцидент розгрому газетного 

кіоску на площі Об’єднання, при цьому були знищені єврейські газети «Der 

Kampf», «Warheit», «Unsere Rei». Хуліганські акти, на зразок цього, 

здійснювали кузисти також у Сучаві та Редеуць. Фактично 1936 р. став часом 

розгортання діяльності кузистів і спроб перетворити Буковину, в першу 

чергу Чернівці, на місце подібне до Нюрнберга [261, p.280]. 

 В організаційному відношенні утворена НХП задовольняла лідерів не у 

всьому. Переживаючи період становлення організації, її лідери прагнули 

приєднати до свого руху інших правих радикалів, націлившись і на з’єднання 

з А. Вайда-Воєводом. Зокрема, у серпні 1935 р. «Porunca Vremei» писала про 

можливе розширення НХП: «Ґоґа, Куза, Вайда - це кулемет з трьома 

стволами у румунській політичній боротьбі». В листопаді 1935 р. були 

проведені перемовини між представниками НХП та організації А. Вайда-

Воєводи – Румунського фронту, з метою створення єдиного 

націоналістичного парламентського блоку. Порушили на зібранні й питання 

прийняття нової конституції. Місцеві осередки партії схвалювали рішення 
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центральної   організації.   Реальною   була можливість злиття двох 

організацій восени 1935 р., про що зауважував посол Франції в Румунії Ж. де 

Ормезон у своїх дипломатичних звітах, описуючи можливі сценарії 

об’єднання [256, p.233; 252, p.169-171].  

 Останнє виглядало цілком імовірним, оскільки сам А. Вайда-Воєвод ще 

у лютому 1935 р. висунув гасло «Numerus Valahicus», за яким слід було 

надати особливі переваги в економічній та соціальній діяльності особам 

румунської національності. Автор гасла вважав, що воно має об’єднати 

представників всіх організацій правого спрямування «від Кузи до 

Арджетояну». Під це гасло А. Вайда-Воєвод, вийшовши зі складу Націонал-

цереністської партії (НЦП), і заснував Румунський фронт. Загалом з усього 

задуманого цьому діячеві вдалося на осінь 1935 р. створити лише 

«Націоналістичний блок» у парламенті. Програмою блоку передбачалося  

встановлення режиму праворадикальних партій у країні з наступною зміною 

орієнтації країни. Проте довибори 19 липня 1935 р. не дали Румунському 

фронту необхідної кількості голосів, тож А. Вайда-Воєвод не зумів отримати 

депутатський мандат. При цьому поразка Румунського фронту змусила НХП 

організувати демонстрації в Клужі, Оравіці та Чернівцях [244, c.83; 207, 

c.283.].  

 Центральна організація, провівши установчі заходи, орієнтувала 

місцеві осередки на проведення регіональних з’їздів – повітових, міських та 

сільських. Їх метою ставало пропагування засад нової організації, збереження 

дійсних членів та привернення нових. У роботі з масами кузисти вдавалися 

до багатьох гучних заходів, які порушували громадський спокій, 

організовували зібрання по селах, даючи голослівні обіцянки селянам [286, 

p.60]. 

 Неодноразово на форумах різних рівнів йшлося про прихід до влади 

націонал-християн, зокрема, на одному з них у Кишиневі 31 травня 1936 р. 

учасники обговорювали можливі заходи у разі їх перемоги. Відомий діяч 

НХП, кузист Н. Робу погрожував політикам відкритою відправкою до 
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трудових таборів, а всіх євреїв обіцяв зігнати на будівництво доріг та 

чищення каналів Дунаю [286, p.63].  

На генеральному конгресі НХП у Бухаресті в листопаді 1936 р. 

обговорювалися питання внесення змін до програми партії, а також 

контролю за регіонами. Прикладом цього стала участь у виборах до 

громадських рад 1936 р. Так, у січні того ж року А. Куза під час 

передвиборної кампанії відвідав регіони, на голоси яких він розраховував. На 

зібранні в с. Ілішешть він заявив, що отримав мандат від самого А. Гітлера на 

владу в Румунії та продемонстрував кинджал, вручений особисто фюрером. 

А згаданий раніше скандальний діяч НХП Н. Робу під час голосувань у 

Сучаві, у зв’язку з відсутністю своєї особи у списках, зібрав загін ланчієрів 

для розгону групи націонал-цереністів та їх прихильників у цьому 

повітовому центрі. Водночас для отримання голосів від виборців-старовірів 

кузисти пообіцяли їм визнання віри та будівництво церкви, а ченцям 

монастиря із с. Редешень – повернутися до юліанського календаря, про що з 

пафосом повідомляла у грудні 1935 – січні 1936 рр. газета «Glasul Bucovinei».  

 Керівництво країни практично не відреагувало на безпорядки, які 

влаштовувалися членами НХП, проте складалося враження про співпрацю 

між владою і партією. Результати громадських виборів давали привід для 

задоволення амбіцій А. К. Кузі, який домігся переваги над ґардистами. 

Часткова перемога створила йому ілюзію стосовно правильності обраного 

політичного шляху у боротьбі за владу і формування стратегії подальших дій 

саме за цим принципом. Кузисти здобули в Сучаві 6 371 голос, випередивши 

і кандидата від Урядової партії (1 865 голосів), і кандидата від НЦП (2 781 

голос). Загалом, вибори 1936 р. затвердили обраний А. К. Кузою імідж 

«рятівника румунського народу», «великого патріота у боротьбі проти 

євреїв», «великого вченого і апостола нації», що закликає зберегти країну від 

євреїв [307, p.186].  

 Депутатський мандат, отриманий у Сучаві, був переданий Т. Гуцану. 

Також у 1936 р. продовжив свою партійну кар’єру у Бухаресті Н. Робу, 
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скандальний та безпринципний політик, відомий своїми різкими 

висловлюваннями, звичкою переривати виступи політичних опонентів у 

парламенті. У Чернівцях його знали і через влаштовану бійку із запрошеним 

на засідання синоду головним рабином Г. Немировером. У Бухаресті Н. Робу 

був відомий після влаштування 9 грудня 1935 р. бійки в парламенті під час 

виступу доктора Н. Лупу. Тоді дисциплінарна комісія виставила вимогу не 

допустити Н. Робу на 5 засідань парламенту, однак для прийняття цього 

рішення не вистачило депутатських голосів. Нові факти некоректної 

поведінки Н. Робу у березні 1936 р. все ж змусили депутатів заборонити 

кузисту відвідувати 30 засідань парламенту [272, p.354; 252, p.169-171; 250, 

p.92].  

 Впродовж 1936 р. влаштовувалися пропагандистські заходи НХП на 

місцевому рівні, де партія прагнула зміцнити власні позиції. Робота тут 

велася в стилі ґардистів – «від села до села, від людини до людини» за 

допомогою мобільних пропагандистських груп, результатом чого було 

утворення місцевих осередків цієї партії. Наприкінці 1936 р. зріс авторитет 

НХП, зокрема О. Ґоґи, який зміцнив свої позиції завдяки прокарлістській 

орієнтації в черговому протистоянні між Каролем II та К. З. Кодряну [11, арк. 

1-24].  

 Найскладнішим для всіх партій виявився 1937 р., коли активізувалися 

всі політичні сили у боротьбі за владу, яку мав скласти уряд з націонал-

лібералів. Консолідація сил, утворення союзів, політичні домовленості, 

зарубіжні партнери – все це було пущено в дію з метою здобуття влади. Для 

НХП ситуація була не з кращих, оскільки вона залежала і від особистих 

амбіцій короля Кароля II, що прагнув використати націонал-християн у своїй 

боротьбі проти К. З. Кодряну та ґардистів. З іншого боку, партії слід було 

створити потужний центр, до якого б стікалися сили, які б підтримали 

існування організації. Це завдання виконувалося шляхом конференцій у 

центральних органах, проведення нарад з лідерами місцевих осередків, 
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консультацій з представниками інших політичних партій правого 

спрямування, створення груп для виборчих агітацій та пропаганди. 

 Весняні вибори до громадських рад у 1937 р. пройшли відносно 

спокійно, оскільки активної участі в них не взяли представники Партії «Все 

для країни». Члени НХП, навпаки, від січня 1937 р. проводили активну 

пропагандистську діяльність. Щоправда, за своїм змістом і формою 

здійснення вона суттєво поступалася пропаганді ґардистів. Успіх 

пояснювався також і розчаруванням виборців в обіцянках «історичних 

партій», що мало своїм наслідком падіння їх популярності [250, p.94; 207, 

c.350-355]. Проте, відмова ґардистів від участі у виборах не усунула випадків 

заворушень та конфліктів з боку кузистів. Ініціаторами таких у повітах 

ставали лідери місцевих організацій та представники ряду інших організацій. 

Для прикладу, в м. Сірет 25 липня 1937 р. участь у організації маршу 

кузистів взяли чернівчанин К. Настасі та дорохоєць Н. Аврам. Наміри 

жандармів зупинити маніфестацію стали приводом до словесної сутички 

К. Настасі з командиром жандармів полковником І. Мілатом [251, p.283]. Як 

результат пропаганди стало збереження на виборах позицій кузистів у повіті 

Редеуць та програш в інших повітах Буковини, де перемога виявилася за 

націонал-цереністами та націонал-лібералами. Таким чином, на місцях 

створювалася ситуація, коли в громадських радах переважали націонал-

ліберали, що становило певні складнощі для кузистів у підготовці 

сприятливої основи для участі у парламентських перегонах. 

 Підготовка до парламентських виборів вилилася у складанні списків 

кандидатів у депутати та у сенатори. Імена осіб були доволі добре відомі. 

Зокрема, А. К. Куза очолював список кандидатів від Чернівецького повіту, до 

якого увійшли К. Настасі, Л. Тома, Г. Арборе, В. Товстюк, Е. Бухн, А. Зяме 

[250, p.95]. Передвиборча кампанія супроводжувалася активною діяльністю в 

справі налагодження зовнішньополітичних зв’язків. Так, у лютому 1937 р. в 

організації НХП столичного Сектору Ґалбен м. Бухарест було висловлено 

недовіру Малій Антанті за методи проведення зовнішньої політики її 
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учасниками.    Саме    тоді   голоснішими   були   заклики до тіснішого 

зближення з Німеччиною та Італією. В середині 1937 р. О.Ґоґа здійснив 

поїздку до Югославії, де провів переговори з прем’єр-міністром 

М. Стоядіновічем стосовно порозуміння Румунії та Югославії у справах 

зближення з державами Вісі. Невдоволення націонал-християни 

демонстрували також з приводу дружніх відносин Малої Антанти з 

Францією та СРСР. 

 Під час підготовки до парламентських виборів неодноразово 

порушувалися питання щодо єдності правих сил. Ініціатором тут виступив 

К. З. Кодряну, який у лютому 1937 р. направив листа керівництву НХП з 

метою встановлення контактів. Даний хід пояснювали наміром голови уряду 

Г. Тетереску вести боротьбу проти ґардистів. 

 В центральному осередку НХП під час нарад надавалися різноманітні 

рекомендації щодо порозуміння низових організацій з представниками інших 

правих організацій, вживалися заходи з метою не допустити поразки, 

подібної до тієї, яку зазнала НХП під час довиборів у парламент у 1936 р. у 

повітах Мехедінць та Хунедоара. Навіть відновили спроби створити 

робітничі організації у складі НХП. Проте реально навіть у разі об’єднання 

всіх правих сил розраховувати вони могли лише на четверту частину 

виборців (759. 545 голосів з 3 071.695 виборців), які взяли участь на виборах 

1937 р.  

 На вибори до парламенту 1937 р. НХП пішла під гаслом «шлях права», 

демонструючи своє небажання відмовлятися від приходу до влади через 

парламент. В одному з маніфестів партії було висловлено сподівання на те, 

що «добрі румуни» будуть голосувати за партію, яка протестує проти 

«жидівського загарбання» країни, вчиненого ще 1893 р. Саме НХП 

трактувалася як єдина партія, яка законним шляхом діє в інтересах 

румунського елементу, «гнобленого жидами». Давалися обіцянки, що в разі 

приходу до влади, партія втілюватиме власну програму діяльності уряду. 
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 Чергові    парламентські   вибори   очікувалися як доволі гострі, через 

що на початку осені 1937 р. в усіх повітах Румунії заборонили марші членів 

партії у військовій формі, обмежили збори тих організацій, які користувалися 

військовою символікою. Водночас дозволялося проведення зібрань у 

закритих приміщеннях з обмеженою кількістю їх учасників. Передусім це 

стосувалося легіонерів та кузистів, однак попереджувальні дії влади не 

означали відсутності сутичок між ними у боротьбі за парламентські місця. 

Так, у маніфесті Партії «Все для країни» кузисти іменувалися головними 

конкурентами і навіть воргами: «Не забувайте ніколи, що ці люди, які 

називають себе «кузистами», знущались безперестанку десять років над 

нашими стражданнями» [251, p.285]. 

 Період 1936-1937 рр. залишався часом зіткнень кузистів та легіонерів, 

які часто виникали внаслідок сутичок побутового характеру та навмисного 

підбурення до таких дій. Практично, це ставало нормою спілкування між 

двома праворадикальними групами. 

 Особливу увагу кузисти приділяли виборам грудня 1937 р., під час 

яких укотре проявилася традиційна «виборча агресивність» членів НХП. Так, 

загони «синіх сорочок», озброєних залізними прутами, не давали можливості 

євреям проголосувати. Не менш агресивно кузисти поводилися з націонал-

цереністами, які виступали противником через намір партії отримати владу. 

Під час виборчих змагань і проведення маршів кузисти влаштовували 

сутички з націонал-цереністами та розповсюджували листівки в зоні 

особливої їх активності [250, p.96]. Нерідко для проведення агітації та 

пропаганди кузисти використовували своє становище, як зробив це 

Ф. Чікановський, роздаючи відвідувачам своєї крамниці листівки НХП. 

Подібне змушувало правоохоронців негайно реагувати на всі 

правопорушення і провокації [251, p.285].  

 Проведені вибори продемонстрували участь у них 3 071.695 виборців з 

4 649.163 зареєстрованих. Власне НХП у країні змогла набрати 281.167 

(9,15 %) голосів. Це давало право на здобуття 39 мандатів у Палаті депутатів. 
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Практично розподіл мандатів ішов по повітах Бельць, Байя, Ботошань, 

Дорохой, Хотин, Лепушна, Орхей, Сорока, Бакеу, Сучава, Тіґіна, Васлуй, 

Телеорман, Роман, Четатя Албе, Ясси, Фелчіу, Мехедінць, Тутова, Несеуць, 

Редеуць, Путна, Сторожинец, Сату-Маре, Муреш, Яломіца, Влашка, Кагул, 

Долж, Дуростор, Арджеш, Северін, Олт, Бузеу, Констанца, Горж, Текуч, 

Кимпулунг, Тулча [111, p. 9716-9718]. На загальнодержавному рівні НХП 

опинилася за результатами виборів на четвертому місці, що було ударом не 

лише по партії, але й по планах та репутації її лідера А. К. Кузи. Результати 

виборів 1937 р. показали, що популярність НХП дещо знизилась навіть у 

Молдові, де раніше була стабільно високою [294, p.172; 297, p.267]. 

 Наслідки виборів 1937 р. були винятковими за всю історію 

парламентсько-партійної системи в країні, оскільки жодна з партій не 

досягла 40% бар’єру. З 54 політичних партій та угруповань лише 13 

отримали право увійти до парламенту. Навіть НЛП – партія, яка була при 

владі – змогла зібрати лише 35, 92 % голосів. Склалася ситуація, за якої у 

політичне життя країни втрутився король. Власне, це була друга спроба 

Кароля ІІ керувати створенням уряду. Після тривалих нарад, під час яких 

йшов пошук варіантів збереження влади націонал-лібералами, розглядався 

також варіант можливого уряду націонал-цереністів. Однак остаточне 

рішення стосувалося призначення уряду комбінованого.  

 27 грудня 1937 р. Г. Тетереску подав королю прохання про відставку 

уряду, а вже 28 грудня до своїх повноважень приступив уряд О. Ґоґи. Прихід 

до влади представника партії, що була на четвертому, місці викликала 

здивування сучасників, однак такому королівському вердикту були певні 

пояснення, як і згоді О. Ґоґи та А. К. Кузи. Так, рішення Кароля ІІ базувалась 

на кількох моментах, перший з яких полягав у недопущенні об’єднання 

праворадикальних сил, а призначення представників НХП у виконавчу владу 

створювало розрив між ними та ґардистами. Другий момент стосувався 

ослаблення Націонал-цереністської партії, оскільки уряд зразка 28 грудня 

1937 р. чимось нагадував уряд «Національного союзу» 1931 р. на чолі з 
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Н. Йоргою, складаючись не лише із членів НХП, але й цереністів, 

представників центру, яких негайно виключили зі складу партії. Третій 

момент пов’язувався з ослабленням самої НХП, оскільки головою Ради 

міністрів призначили О. Ґоґу, тоді як лідер партії, А. К. Куза, став міністром 

без портфеля в даному уряді. Таким чином, можливим був розрив між двома 

лідерами партії, тим більше, що справжньої єдності в НХП так і не було 

досягнуто. Четвертий полягав у бажанні короля бачити головою уряду особу, 

здатну, на відміну від А. К. Кузи, знайти спільну мову з представниками 

різних політичних сил. Врешті ще одним моментом, яким пояснюється 

призначення уряду НХП, була відсутність у партії достатньої кількості осіб з 

досвідом урядової діяльності, не беручи до уваги міністерську діяльність 

О. Ґоґи. 

 З боку лідерів НХП згода на участь в уряді стосувалась інших 

моментів. Так, О. Ґоґа, який був доволі досвідченим політиком, розумів, що 

це був шанс для партії отримати владу та закріпитися в ній шляхом 

організованих його урядом парламентських виборів. О. Ґоґа, йдучи у владу, 

був прихильником ширших повноважень корони, то ж не виключено, що він 

усвідомлював своє призначення. На відміну від нього, А. К. Куза прихід у 

владу бачив як можливість реалізації положень НХП як у 

внутрішньополітичній, так і зовнішньополітичній діяльності. Не виключено, 

що реалізація антисемітської програми НХП також була одним з планів 

корони, як необхідний елемент дестабілізації ситуації в країні з подальшим 

встановленням контролю над нею. 

 Як показали події, заяви та рішення уряду, голова Ради міністрів мав 

намір дотримуватись положень партії у своїй діяльності. Це 

продемонструвала й промова О. Ґоґи у Новий рік, коли він заявив, що уряд 

«буде опиратися на ідеї націоналізму та християнства». Серед перших 

розпоряджень уряду були такі: заборона на діяльність 120 журналістів-євреїв, 

призупинення видань, які належали євреям; перевірка громадянства, 

особливо тих осіб, які потрапили до країни після Першої світової війни; 
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планувалася передача під контроль держави підприємств, які належали 

представникам єврейської меншини [300, p.125-128]. Таким чином, уряд 

О. Ґоґи реалізовував програму НХП з витіснення євреїв з економічного та 

культурного життя Румунії. 

 Позицію уряду, і взагалі спрямування його та самої країни, 

розцінювалося як єдине прийнятне королем Каролем ІІ, за умови збереження 

за ним права зміни уряду. Голова Ради міністрів мав дещо іншу думку, і його 

позиція підтверджується діями уряду з підготовки парламентських виборів, а 

також випливає із заяв про неможливість встановлення в країні 

диктаторського режиму. Противником цієї позиції О. Ґоґи був лідер Партії 

«Все для країни» К. З. Кодряну, який позиціонував себе і свою організацію як 

монархістську і критикував діяльність О. Ґоґи та передрікав політичну кризу 

у зв’язку з парламентським виборами [168; 172; 175; 231, c.132; 99, p.50].  

 Власне, 44-денне правління уряду О. Ґоґи не продемонструвало того, 

заради чого створювався даний кабінет – компромісу. У його складі, 

безумовно, були представники двох політичних партій, сам уряд мав стати 

урядом компромісу політиків з королем, але не компромісу між політичними 

силами у країні. Більше того, діяльність уряду в економічній сфері 

породжувала більше хаосу, ніж порядку. Саме січень стає часом, коли заяви 

уряду, дії представників НХП на місцях змушують промисловців-євреїв 

згортати свою діяльність. Відбувається відтік коштів за кордон. Крім того, 

рішення влади обмежити діяльність євреїв у низці сфер також порушує 

стабільність у країні. Наростають ознаки економічної та політичної кризи, 

яка фактично була створена самим урядом та за сприяння короля.  

 За обставин, що склалися, Кароль ІІ ухвалює рішення про створення 

фактично позапартійного уряду, призначаючи нейтральну особу на посаду 

глави Ради міністрів. Так, у ніч на 11 лютого 1938 р. відбувається заміна 

уряду О. Ґоґи урядом патріарха Мірона. Політичні партії залишаються 

спостерігати за ситуацією в країні. Впродовж лютого – березня визначається 

позиція Кароля ІІ стосовно політичних партій і наприкінці березня всі 
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політичні партії були заборонені. В цих умовах О. Ґоґа, будучи 

відстороненим від політичного життя, залишає країну. Доволі символічною 

стає його хвороба та смерть у травні 1938 р., адже з означеним завершується 

фактичне існування НХП, хоча самі члени партії брали участь у процесах, що 

відбувалися у 1940-1941 рр. спільно з кодряністами. 

 Таким чином, у Румунії  після завершення Першої світової війни 

склалися умови для появи праворадикального руху, який набував 

ксенофобського, антисемітського характеру. Неготовність суспільства 

Румунії визнати права національних меншин на рівні з румунами у 

політичній, економічній та культурній сферах призвело до появи правого 

радикалізму, в якому помітне місце відводилось антисемітській діяльності. 

Обмеження в правах євреїв стає засобом контролю за ними в умовах 

«Великої Румунії», а також елементом політичної гри в парламентський 

період. 

 Формування праворадикальних організацій відбувалося двома шляхами 

– наслідуванням італійського фашистського руху та створенням власного 

антисемітського руху. Фактичне оформлення першої антисемітської 

організації припало на середину 20-х років ХХ ст. Незважаючи на радикальні 

позиції у сфері національних відносин, вона залишається організацією, що 

діє в рамках парламентсько-партійного режиму, виступаючи за збереження 

конституційної монархії. Фіксованим є регіон популярності та діяльності 

політичної організації, який розташований в північно-східній частині 

Румунії. 

 Політична програма Ліги націонал-християнського захисту виявилася 

орієнтованою на селянство та дрібну і середню буржуазію Румунії. Її метою 

було встановлення держави, де б титульна нація, як носій православ’я, 

відігравала виключну роль, залучаючи до свого складу представників інших 

національностей з числа християн. 

 Фактично кінцевою метою ставало створення православної румунської 

держави, що мала бути оплотом віри та румунізму на сході Європи. Остання 
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пов’язувалась    із    концепцією     протистояння      комунізму.   В самій 

країні така організація сприймалася як засіб, що протиставлявся 

соціалістичним ідеям, хоча увага основному носієві цих ідей всередині 

організації приділялася недостатньо.  

 Радикалізм, як дещо відмінна від інших політичних організацій 

діяльність, додавав популярності в умовах економічної кризи, що 

супроводжувалось і зростанням кількості повітів, в яких балотувалися 

кузисти. Завершення кризи стало часом падіння популярності поміркованої 

частини праворадикалів, що змушувало шукати шляхи для розширення 

можливостей її діяльності. Середина 30-х років стає періодом вимушеного 

визнання політичної організації партією та переходу на інший рівень 

діяльності.  

 В якості партії антисеміти отримують владу не бажаним 

парламентським шляхом, а через призначення у владу арбітром-королем. 

Невдалий експеримент з владою виявився на руку не для партії а для 

верховного правителя, який зумів не допустити до урядування 

праворадикалів. Власне, радикальні кола, представники антисемітського 

руху, в Румунії взяли участь у зміні політичної системи, привівши країну до 

диктатури.  
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РОЗДІЛ III. ЛЕГІОНЕРСЬКИЙ РУХ У РУМУНІЇ 

 

3.1. Створення «Легіону архангела Михаїла»: ідеологічні засади та 

практична діяльність 

Виникнення у 20-х роках ХХ ст. антисемітського праворадикального 

руху в Румунії стало відповіддю на проблеми, з якими зіткнулося румунське 

суспільство. Проте, з огляду на наявність у русі як старшого, так і молодшого 

поколінь, він виявився розділеним вже на стадії формування. Однією з 

причин розколу Ліги націонал-християнського захисту (ЛНХЗ) була 

діяльність у русі ініціативного К. З. Кодряну, який взяв участь у формуванні 

її структури. Його наміри очолити згодом цю організацію, стали причиною 

розриву з лідером ЛНХЗ А. К. Кузою. У баченні самого К. З. Кодряну це 

виглядало наступним чином : «Справи Ліги йшли не так добре, були відсутні 

організованість та план дій. До цього додалася… небезпека проникнення до 

складу руху компрометуючих і небезпечних елементів. Рух ніколи не гине 

через зовнішні фактори. Він гине через внутрішні причини, як будь-який 

людський організм. Через зовнішні причини гине один з мільйона 

(розчавлений потягом, автомобілем, застрелений чи потонулий). Людина 

вмирає через внутрішні токсини, вмирає інтоксикованою» [95, с.186]. 

Задум К. З. Кодряну перетворити ЛНХЗ на організацію, подібну до 

НСДАП, змушував його не лише діяти, але й висловлювати невдоволення 

діяльністю А. К. Кузи, якого вважав недостатньо рішучим та активним у 

боротьбі за владу та за майбутніх членів організації. Саме як представник 

молодіжного крила К.З. Кодряну гуртує навколо себе друзів та однодумців: 

І. Моцу, Р. Міроновіча, К. Георгеску, І. Гирняце, І. Вернікеску, Л. Болдюн. 

Саме «група Кодряну» мала здійснити задум свого лідера: «Я дійшов 

висновку, що те, чого не можуть зробити студенти, зробимо ми», – говорив 

К. З. Кодряну. [Цит. за: 257, р.47]. 

Діяльність членів «групи Кодряну» привернула до них увагу поліції. 

Тож 8 жовтня 1923 р. столичні органи поліції заарештували радикально 
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налаштовану     молодь.    Під час затримання більше схожого на 

інсценування під керівництвом генерала Ніколяну, було вилучено зброю. 

Попри доведені терористичні наміри звинувачених, суд їх відпустив [257, 

р.47; 103, р.168-180]. 

Роль К. З. Кодряну у творенні ЛНХЗ була надзвичайно помітною, він 

користувався популярністю серед студентів. Однак, потрібно зазначити, що 

до організації вступали й особи, які керувалися не ідеями, а прагненням 

використати обставини, що склалися, для наживи. Звичайні шахраї почали 

спекулювати на продажу брошур. Інші намагалися заробити політичний 

капітал шляхом внутрішніх змов, що призводило до протистояння членів 

організації. Відсутньою була дисципліна в організації. Дехто з нових членів, 

інтегрувавшись у рух, ставали професійними інтриганами. К. З. Кодряну 

зазначав з цього приводу, що «у підсумку, виникало відчуття, що 

інтригувати, шпигувати і компрометувати – благородне починання руху» [95, 

с.186]. 

До такої поведінки членів організації подекуди підштовхував і сам 

А. К. Куза, який діяв за принципом: «До Ліги вступає, хто хоче і залишається, 

хто може». Саме цей принцип К. З. Кодряну вважав підставою для можливої 

катастрофи. На його думку, членом організації повинен був стати той, хто 

мав у ній залишитися, хто був працьовитою, дисциплінованою та вірною 

людиною [95, с.186-187]. 

Від 1925 р. всередині ЛНХЗ розпочалися суперечки між групою 

молодих студентів, яку К. З. Кодряну назвав «Векерештська група», та 

прихильниками професора А. К. Кузи. Проте фактично це був особистий 

конфлікт К. З. Кодряну та А. К. Кузи, який виник на тлі різного бачення 

шляхів подальшого розвитку політичної організації та спрямування її 

діяльності.  

У розумінні К. З. Кодряну, ЛНХЗ мала вести жорстку антисемітську 

діяльність, проте, за умови дії конституції та при наявності парламентської 

системи, це було неможливим. А. К. Куза намагався замінити цю роботу 
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доктринерством – з    наукової   точки   зору пояснювати антисемітизм, 

причини його появи, вести боротьбу проти політичних супротивників 

шляхом полеміки на сторінках періодичних видань, проводити конференції, 

публічні дебати, організовувати релігійні мітинги, створювати асоціації, 

пропагувати національні цінності. У баченні К. З. Кодряну, діяльність мала 

вестися для повного руйнування основ старого світу: «Ліга має перейти 

поступово від слова до кулака, від отрути до бити, від кастету до 

револьвера». К. З. Кодряну пропонував запровадити в ЛНХЗ квазі-військову 

дисципліну, щоб не допустити морального загнивання організації. Для цього 

сам він був готовим застосувати насилля та не рахуватися з людськими 

жертвами [193, p.4; 294, p.62-63; 257, p.54]. Фактично К. З. Кодряну та 

І. Моца виступили прихильниками терористичної діяльності, «філософії 

бомби», що змушувала його вдаватися до організації демонстративних актів, 

які мали показати недієздатність уряду та викликати панічні настрої серед 

населення.  

До подібних актів К. З. Кодряну вдався у м. Яссах у 1923 р., створюючи 

«вуличні банди», які іменували себе гайдуками. Останні ввижалися 

народними героями; такий вибір був невипадковим і призначався для 

привернення на свій бік населення. Тобто використовували «гайдуків» як 

пропагандистський крок для засвідчення того, що кодряністи охороняють 

національні інтереси [313, p.80-84] Проте насправді свої дії кодряністи 

спрямовували проти внутрішнього порядку, і особливе протистояння виникло 

між префектом поліції К. Г. Манчу та К. З. Кодряну. Тож згодом К.Г. Манчу 

перетворюється на об’єкт ненависті з боку ЛНХЗ. Члени організації навіть 

винесли префекту смертний вирок. А сам К. З. Кодряну в 1924 р., за наказом 

префекта, проходив у справі за брутальне поводження та застосування 

фізичної сили [304, p.422; 257, p.50]. 

Саме це спонукало К. З. Кодряну на початку жовтня 1924 р. розробити 

план замаху на префекта поліції. Цей план він довів до відома близького 

кола, в тому числі й М. І. Іонеску, який перебував на час замаху у в’язниці у 
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Векерешті.    Хоча    останній   і   повідомив   правоохоронців про 

ймовірність замаху, вбивство К.Ч. Манчу не вдалося попередити [313, p.80-

82]. 

25 жовтня 1924 р. у м. Яссах відбувся суд над К. З. Кодряну, під час 

якого було заслухано самого організатора та виконавця. Він повідомляв: 

«Витягнув револьвер та холоднокровно натиснув на курок, в першу чергу в 

тих, хто до мене наближався. Першим впав Манчу. Другим, від кулі, впав 

інспектор Клоє, третім постраждала людини менш винна - комісар Гушану» 

[103, p.233]. Судовий процес продовжили у Фокшанах та Турну-Северін. 

Однак суд виявив лояльність щодо підсудного, і на певному етапі той навіть 

отримав можливість перебувати не у в’язниці, а в готелі. В газеті «Universul» 

розгорнули кампанію на підтримку К. З. Кодряну. Головне рішення у процесі 

ухвалив прокурор Т. Константінеску, який оголосив не обвинувальний вирок, 

а виправдувальний, заявивши що, «це рішення винесене без всіляких 

забобонів» [103, p.233]. З суду К. З. Кодряну прихильники винесли на руках  

 Після даного випадку ситуація всередині ЛНХЗ загострилася ще 

більше, оскільки К. З. Кодряну почав в ультимативній формі вимагати 

запровадження в організації військової дисципліни. Ускладнилася ситуація 

суперництвом А. К. Кузи та К. З. Кодряну, тим паче, що після процесу 

К. З. Кодряну став вельми популярним. До політичного протистояння 

додалися й особисті моменти, пов’язані з вагітністю сестри К. З. Кодряну та 

небажанням Г. Кузи з нею одружитися. На осінь 1926 р. преса відкрито 

почала писати про можливість розколу даної організації [257, p.Р.47]. 

Таким чином, організації, яка щойно завершила формування, 

загрожував розкол. Щоб уникнути розколу вжили низку заходів, та більш 

дієвим вважалася ізоляція К. З. Кодряну та І. Моци від організації. Ця 

проблема була вирішена А. К. Кузою: він спромігся організувати навчання 

К. З. Кодряну та І. Моци у Франції. Останні погодилися з пропозицією, щоб 

уникнути звинувачень у розколі антисемітського руху. 
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К. З. Кодряну    та І. Моца   поїхали   до університету в Греноблі, 

вважаючи його віддаленим від великих центрів, «переповнених євреями». За 

словами К. З. Кодряну, у Франції він зазнав розчарування. Він писав згодом: 

«Що мене вразило найбільше, так це той факт, що всупереч всім моїм 

очікуванням, я побачив місто, перетворене на розплідник єврейської 

інфекції» [95, с.192]. Саме ці свої слова К. З. Кодряну спростував пізніше, 

коли змушений був залишити навчання в аспірантурі навесні 1927 р.: «Я 

приїхав до Франції з побоюванням, що зустріну аморальний, гнилий та 

занепалий народ, як про це вже тривалий час лихословлять по світу. Я 

переконався, що французький народ, селянин і городянин, це народ із 

суворою мораллю. Аморальність притаманна зіпсованим приїжджим, 

багатіям з усіх народів, приваблених Парижем й іншими великими містами» 

[95, c.203]. 

Тим часом у 1926 р. в Румунії відбулася зміна уряду, що потягнула за 

собою парламентські вибори. Відсутність в ЛНХЗ К. З. Кодряну було 

використано А. К. Кузою для організації виборчої кампанії. Саме тоді 

з’ясувалося, що К. З. Кодряну планує взяти участь у виборах. Для А. К. Кузи 

та інших лідерів ЛНХЗ такий намір створював певну загрозу [313, p.86; 294, 

p.60-62; 257, p.53]. 

Попри внутрішній опір, К. З. Кодряну зміг взяти участь у 

передвиборчій боротьбі та діяльності ЛНХЗ, але під час виборчої кампанії 

він отримав заборону на зустріч з виборцями. Він планував балотуватися в 

м. Фокшани, але для проведення передвиборчої пропаганди необхідно було 

отримати дозвіл начальника гарнізону, що К. З. Кодряну вдалося. Однак у 

передмісті машина К. З. Кодряну була зупинена жандармами, а після сутички 

на жандармському посту, спроба проїхати знову зазнала невдачі й була 

зупинені пострілами. К. З. Кодряну поскаржився генералу і префекту, які 

перешкоджали його появі в місті, вдаючись при цьому до погроз: 

«Послухайте, пане префекте, я бачу, ви не хочете зрозуміти по-доброму… 

Завтра вранці я вирушаю в пропагандистську поїздку, і якщо ваші жандарми 
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знову будуть у мене   стріляти,   я   прийду сюди в кабінет і стрілятиму у 

Вас» [95, c.196]. Подібні випади у бік представників влади призвели до 

арешту К. З. Кодряну на 3 доби і, відповідно, втрати можливостей для 

ведення пропаганди. 

Участь у виборах не дала З. К. Кодряну необхідних голосів, і це 

змусило його повернутися до Франції для продовження навчання і навіть 

склав іспити за два курси, однак звістка про розкол ЛНХЗ спонукала його 18 

травня 1927 р. повернутися до Румунії з метою консолідувати організацію 

[257, p.53; 89, p.122].  

Варто наголосити, що його спроби владнати суперечності між двома 

фракціями ЛНХЗ не мали помітного успіху. З цього приводу уродженець 

Чернівців Г. фон Реццорі у «Спогадах антисеміта» писав: «Куза належав до 

людей, епоха яких котилася до завершення», вважаючи до певної міри 

завершеною й історію ЛНХЗ [107, p.72]. Можливо, саме тому К. З. Кодряну 

приймає рішення про створення власної організації, в якій збирався 

реалізувати свою мету. 

Врешті-решт 24 червня 1927 р. очолювана К. З. Кодряну група 

оголосила про створення нової організації – «Легіон архангела Михаїла», при 

цьому маючи на меті реалізацію завдань антисемітського характеру. 

Примітно, що К. З. Кодряну як очільник її взяв собі чин капітана (керівник, 

лідер), який він носитиме решту свого життя. Згадуючи історію появи 

організації, один з керівників легіонерського руху м. Тімішоари М. Дімітріу 

зазначав, що вперше так до К. З. Кодряну звернувся І. Моца, підкреслюючи 

тим самим існування духу порядку, дисципліни, які мали відрізняти 

організацію від хаосу серед кузистів. Звісно, у званні мала міститися і оцінка 

особистих якостей самого К. З. Кодряну. Так, звання «капітан» натякало на 

напіввійськовий характер організації, мало дисциплінувати членів, 

змушуючи їх сприймати доручення як військовий наказ, виконувати ці 

доручення без обговорення [103, p.261; 257, p.56-72; 110, p.18].  
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Незважаючи на заборони уряду, протидію органів охорони 

правопорядку, які розганяли організації, заарештовували найактивніших 

членів, організація продовжувала свою діяльністю та постійно 

відновлювалася, діючи на засадах, визначених у червні 1927 р. Характер її 

вимагав самостійної дії, відмови від союзників у політичній діяльності, що 

підтверджував сам капітан: «…я у ситуації, що склалася, вирішив не йти з 

жодним із таборів. Проте й відступати я також не збирався. Вирішив 

започаткувати організацію молоді під свою відповідальність, так як підкаже 

душа і розум, продовжити боротьбу, а не капітулювати» [95, c.211]. 

Таким чином, ініціативна група складалася з членів ЛНХЗ, які 

розчарувалися у лінії, що її проводив лідер організації А. К. Куза, і були 

невдоволені керівництвом. Під впливом харизматичної постаті К. З. Кодряну 

вони створили організацію за зразком НСДАП. Можна погодитися з думкою 

румунського дослідника Ґ. Попа, що саме їх діяльність призведе до 

поглиблення політичної кризи в країні, стане причиною руйнації успіхів, 

яких досягла Румунія внаслідок союзницьких відносин з Антантою в роки 

Першої світової війни [294, p.225-226].  

Оскільки новостворена організація не позиціонувала себе як політична 

партія, то і програма дій фактично була відсутньою. Пояснювали це тим, що 

партійна система та парламент є вигадкою євреїв, що й було формальним 

приводом не визнавати себе партією. Тим не менше притаманна для 

організації ідеологія належала до категорії інтегрального націоналізму, адже 

твердження К.З.Кодряну, як ми побачимо нижче, збігаються з визначенням 

основних положень поняття «інтегральний націоналізм», як їх, зокрема, 

визначив львівський історик О.Ю.Зайцев: «Нація є не сукупністю окремих 

індивідів, а єдиним організмом, який об’єднує всі покоління (і мертвих, і 

живих, і ненароджених); інтереси та цінності нашої нації вищі від усіх інших 

інтересів і цінностей (окремих осіб, соціальних груп, інших націй, людства 

загалом); діяльність усіх членів нації має підпорядковуватися національним 

інтересам; слід нещадно усувати з національного організму все, що загрожує 
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його єдності,   інтересам і цінностям; природним станом відносин між 

націями є боротьба за існування і домінування; щоб здобути нашій нації 

панівне становище у світі конкурентних націй, слід усіма засобами 

зміцнювати її силу і волю до боротьби» [322].  

Зі створенням організації більш нагальною проблемою стало її 

фінансування. Оскільки вона ще була маловідомою і нечисленною (правда, 

тут можна стверджувати, що цим підкреслювався її елітарний характер), тож 

вся діяльність трималася на ентузіазмі та вірі молоді. Сам К. З. Кодряну 

говорив про цей період: «Абсолютна влада матерії була повалена та замінена 

пануванням розуму і моральних цінностей. Ми не заперечуємо і не будемо 

заперечувати існування, сенс і необхідність матерії, але заперечуємо й 

завжди будемо заперечувати її право на абсолютну владу» [95, c.213]. 

Покладатися у діяльності К.З. Кодряну доводилося на себе та на групу 

соратників, основу якої становили «векерештці». Дещо згодом до групи 

приєдналися люди, які виступали проти А. К. Кузи, бажаючи при цьому 

єдності антисемітського руху.  

Від самого початку організація зазнавала критики з боку кузистів, з 

боку нещодавніх прихильників, які не приєдналися до руху. У пресі почали 

з’являтися провокаційні статті з випадами на адресу кодряністів. 

Інформаційна кампанія велася настільки широко, що К. З. Кодряну заявив: 

«Образи, яких ніколи не сміли нам завдати через побоювання наші вороги, 

нині завдають друзі без страху та сорому [95, c.215]. 

Хоча організація і не вважала себе партією, є підстави стверджувати, 

що її діяльність велася в традиційному для партійної діяльності руслі. Так, 

виникла необхідність відкрити власний друкований орган. Через нього могли 

відповідати на нападки на організацію. Крім того, наявність власного 

видання дозволяла розширити сферу впливу на маси, залучаючи через пресу 

потенційних прихильників. Друковане видання кодряністи планували 

використати для пропагування своїх ідей та діяльності, оприлюднення свого 

бажання національної концепції, власної лінії, характеристики стану 
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антисемітського    руху   після   розколу. Після обговорення було обрано і 

назву газети – «Pământul strămoşesc» («Земля предків»), яка мала 

символізувати зв’язок між предками та молодим поколінням румунів і 

закликати нинішнє та майбутнє покоління не забувати свого коріння. Це 

виглядало наступним чином: «Воно (коріння – В.П.) нас встромляє в землю 

батьківщини. В землю, де сплять наші прадіди, землю, яку потрібно 

захищати. Ця назва опускала нас у глибини, у незвідані світи. Вона буде 

більшим за визначення, вона буде постійним закликом. Закликом до 

боротьби. Покликом до відваги. Сколихне бойові якості нашої раси» [95, 

c.226]. Власне, легіонери стверджували, що вони поєднали землю предків та 

архангела Михаїла. 

Однак власне видання потребувало коштів, яких організація не мала. 

Тож кошти на нього К. З. Кодряну позичив у батька І. Моци, священика. 

Вирішено було випустити газету в друкарні «Libertatea». Борг планували 

повертати батькові І. Моци за рахунок виручки, що мала забезпечити 

життєздатність газети [313, p.107]. 

Нечисленна організація, маловідома в політичному світі Румунії, не 

давала змоги реалізувати видання. Вихід було знайдено К. З. Кодряну, який 

оголосив розповсюдження газети боротьбою, етапом у становленні 

легіонерського руху. В самій газеті легіонерів закликали з 1 вересня по 15 

жовтня розпочати роботу щодо залучення якомога більшої кількості 

абонентів. Про результати роботи свідчила інформація випуску від 1 

листопада 1927 р., де зазначили кількість абонентів – 2 586 осіб [95, c.234].  

8 листопада 1927 р. у день Святих архангелів Михаїла та Гавриїла, 

Легіон провів урочисту церемонію принесення першої присяги. Відбулося це 

у штабі, невеликій квартирі К. З. Кодряну. Присутніми були легіонери з 

м. Ясс та кілька іногородніх. Всі, хто склав присягу на вірність Легіону, 

отримували шкіряний мішечок із землею. Цим жестом капітан намагався 

показати символіку руху – зв’язок із землею, небом та душами предків. Для 

цього зібрали по жмені землі з усіх місць країни, які були славні своєю 
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історією, змішали землю та поклали її у шкіряні мішечки. Легіонер мав 

носити мішечок на грудях, не знімаючи його. Таким чином, підтримували 

зв’язок легіонера з рідною землею. 

Діяльність капітана була невпинною, і за місяць після завершення 

«абонентської кампанії» за його наказом легіонери розпочали нову кампанію 

– зі збору коштів на невелику вантажівку. Рух набирав обертів, а тому 

потрібно було пересуватися країною, організовуючи урочистості, 

конференції, різдвяні хори, тож приймали будь-яку грошову допомогу. До 19 

лютого 1928 р. була зібрана необхідна сума і в Бухаресті придбали 

вантажівку за 240 тис. лей, сплативши 100 тис. одразу, а 140 тис. мали 

повертати щомісяця протягом року. Для сплати цього боргу створили 

«Комітет ста», члени якого щомісяця сплачували по 100 лей протягом року. 

[95, c.247-248].  

Рух не мав грошової підтримки, як це було у випадку з провідними 

партіями, що були пов’язані з крупними банками, тому кошти, необхідні на 

виплату боргів, брали від рядових членів. Крім того, отримані таким чином 

гроші, йшли і на утримання газети «Pământul strămoşesc». Гучні заяви, 

відкриті погрози, які висловлював лідер нової організації, відштовхував тих, 

хто міг давати гроші на її утримання і розвиток, а також були причиною 

перебування організації під контролем поліції [257, p.58-59; 313, p.109]. Не 

могло бути й об’єднання з кузистами, адже К.З. Кодряну таке бачив лише за 

умови добровільного переходу ЛНХЗ до складу Легіону під своє 

керівництво. Будь-яке фінансування діяльності великим капіталом також 

відкидалося, оскільки, на думку капітана, таким чином організація 

потрапляла у залежність від капіталістів та євреїв. Останні ввижалися К.З. 

Кодряну повсюди: всі, хто мав можливість фінансувати, – це банкіри-євреї, 

олігархи-євреї, євреї-крупні торговці зерном, крупні промисловці-євреї, 

великі комерсанти-євреї. Капітан вважав, що великий капітал веде до 

знищення національного руху, який лише розгортається, та висловлювався: 

«Керівник, який допускає фінансування своєї організації ззовні, схожий на 
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людину,    що привчає    свій   організм жити на ліках… Так само рух 

залежить від тих, хто його фінансує. Вони можуть, в один момент, ухвалити 

рішення припинити фінансування, і рух, що не навчений жити самостійно, 

помре» [95, c.249]. Щоправда, коли Легіон набере сили, його лідери будуть 

використовувати на розвиток і діяльність організації кошти і євреїв. 

Необхідно зазначити, що в період становлення «Легіону архангела 

Михаїла» йшов також процес формування його ідеології та організаційної 

структури. Так, ідеологія Легіону базувалася на ідеї «чесної та сумлінної 

праці», праці, яка згуртовувала та зближувала, була фактором колективного 

виховання легіонерів. У праці вони навчалися долати труднощі, гартували 

волю, тренували тіло, звикали до важкого та суворого життя, в якому слід 

було шукати душевного задоволення. Більш докладно ми зупинимося на цих 

питаннях нижче при розгляді розвитку Легіонерського руху та появі 

«Залізної гвардії». 

Структура організації, на наш погляд, не вирізнялась новизною, адже 

певним чином вже була випробувана її авторами, К. З. Кодряну та І. Моца, 

ще в період їх перебування в ЛНХЗ. Низові організації – так звані «гнізда» –

складали основу «Легіону архангела Михаїла», організованого та 

структурованого на кшталт військового. У цій системі існувала і діяла чітка 

субординація. Практично зі створенням організації проводили контроль за її 

ефективністю, і на кінець 1927 р. було призначено перевірку системи 

управління гніздами. 3-4 січня 1928 р. на зборах в Яссах, де були присутні 

шефи гнізд, після обговорення і доповідей, дійшли висновку про 

ефективність «системи гнізд» [313, p.110]. Гнізда об’єднувалися в осередки, 

які складали основу підрозділів. Жіночі організації носили назву «твердинь». 

Для шкільної молоді організовувалися «Братства Хреста». Особливого 

ажіотажу щодо вступу до Легіону не було, і на початку його представництва 

охоплювали міста Бухарест, Ясси, Фокшань. 

Згідно зі статутом «Легіону архангела Михаїла», організація мала 

складатися з чотирьох основних підрозділів. Два підрозділи створювалися 
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для молоді   та чоловіків   старшого   віку   для   діяльності   всередині 

Румунії. Окремий підрозділ мав об’єднати жінок, які вступали до Легіону, ще 

один створювався для румунів з-поза меж Румунії. Керівним органом, 

відповідно до статуту, виступала Рада легіону, до складу якої увійшли 

колишні лідери антисемітських студентських організацій. З Ради віддавалися 

накази рядовим легіонерам. Також для керівництва організацією було 

створено Сенат Легіону, до якого увійшли члени організації у віці від 50 

років, які виявляли віру в майбутнє Легіону. Головним їх призначенням стало 

вироблення рекомендацій для керівництва Легіону. Щоправда, за порадами 

практично не зверталися. Крім того, це були особи, які не обиралися, а 

призначалися капітаном, що фактично робило його рішення 

непідконтрольним Легіону. 

Впродовж двох років від створення Легіон розширив мережу своїх 

низових осередків. Опора на організації у повітах дозволяла сподіватися на 

активність у проведенні роботи, а також на успіх під час виборів. Так, 

легіонери практикували «ходіння в народ», проводячи пропаганду «словом» 

та «піснею». Участь у політичній діяльності від початку відхиляли, вважаючи 

політику результатом дій євреїв та їх помічників – «продажних політиканів» 

[313, p.112]. К. З. Кодряну 8 листопада 1929 р. змінив форму діяльності 

Легіону, вирішивши зайнятись політикою в рамках закону. «Хороший він чи 

поганий, але це був шлях, наданий законом, і рано чи пізно ми повинні ним 

піти», – зауважив він згодом [103, p.252]. 

Перше публічне зібрання легіонерів з приводу зміни курсу було 

заплановане на 15 грудня 1929 р. в Берешть-Тирґ, у повіті Ковурлуй. Сам 

К. З. Кодряну його характеризував як «справжнє жидівське осине гніздо, 

будинок біля будинку, лавка до лавки». Проте мусимо зазначити, що 

насправді серед 1 120 його мешканців 793 були румунами, 10 – болгари, 

німці, греки, росіянин, тоді як число євреїв складало 316 осіб, а мовою ідиш 

користувалися 257 з них [95, c.262; Recensământul_ Vol.II- P. 150-151]. Тому 
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подібні   образливі   висловлювання   на адресу єврейської громади, крім 

усього іншого, були викликані, як ми гадаємо, його люттю через те, що ця 

громада тут була досить великою, і командир жандармського підрозділу та 

прокурор, який прибув з м. Галац, заборонили проведення зібрання, 

побоюючись єврейських погромів. Суперечка між легіонерами та 

представниками влади завершились тим, що влада врешті-решт дозволила 

зібрання під чесне слово К. З. Кодряну щодо утримання від незаконних дій 

[104, p.5].  

На призначений час зібрались близько сотні осіб, від яких капітан 

довідався, що бажаючих було значно більше, але їх затримали у селах 

жандарми. Тривали збори п’ять хвилин протягом яких встигли виступити 

Лефтер, Потор, К. З. Кодряну. Останній обурено заявив, що влада заважає 

здійснювати агітацію та розширювати діяльність, тож він мав намір провести 

10 зібрань по селах долини Горянки [95, c.262-263]. Підсумовуючи свої дії, 

капітан зазначав: «В селах, коли я співав або говорив з людьми, я відчував, 

що проникаю в такі нез’ясовні душевні глибини, куди політики з їх 

програмами не проникнуть ніколи. Тут, в цих глибинах, я посадив коріння 

нашого руху. Його не зможе вирвати ніхто» [95, p.263].  

Необхідно підкреслити, що на початку діяльності Легіону його 

нечисленність не дозволяла організувати в бажаних масштабах 

пропагандистську діяльність, саме тому сам К.З. Кодряну у супроводі 2-3 

соратників пересувався з одного села до іншого. Більш успішною була 

агітація, коли в селі чи місті діяла місцева організація. Для того, щоб 

збільшити коло учасників і прихильників, вони змушені були вдавались до 

тактики «ходіння в народ». Доволі успішною була діяльність у Молдові та 

сусідній з нею Буковині. Особливо це стосувалося повіту Кимпулунг, де було 

багато євреїв, а у румунського населення антисемітизм виявлявся на 

побутовому рівні. Інші території Румунії на той час практично не знали про 

легіонерський рух [313, p.114]. 

Слід підкреслити, що діяльність Легіону ускладнювалась далеко не 



  124

кращими      стосунками       з       правоохоронними       органами,     які 

всіляко обмежували виступи, намагалися не допустити посилення 

легіонерського руху. Одночасно необхідно було витримувати конкуренцію з 

кузистами. Тож на початку 1930 р. легіонери вирішили влаштувати марш у 

Бессарабії. За визначенням іспанського історика Ф. Вейха, «вони вирішили 

пройтися найконфліктнішим регіоном Румунії, виразка якого поступово 

загрожувала перетворитися на ракову пухлину» [313, p.114-115] Бессарабію 

обрали цілеспрямовано, адже тут сформувалася особлива ментальність 

населення, тут було доволі багато євреїв і тут панувала прихильність 

інтелігенції до Росії.  

Даний регіон був досить відсталим у економічному розвитку і сюди 

постійно направляли чиновників, які в чомусь провинились на службі. 

Одночасно провінція була неспокійною, адже на її території відбулося три 

повстання – в 1919 р. Хотинське і Бендерське та у 1924 р. Татарбунарське. 

Тут була розгорнута достатньо широка мережа комуністичних осередків, які 

фінансувались з СРСР. 

Рівень роботи Сигуранци не завжди відповідав вимогам офіційного 

Бухареста, а адміністрації Буковини і Бессарабії вважали неконтрольовані 

переходи більшовицькими агентами через кордон звичайним нездоланним 

злом. Боротьбу з проявом більшовизму на території королівства проводили 

напружено з перемінним успіхом. Регулярно проводились операції з 

відстеженням перебіжчиків, резидентів, кур’єрів, які вели тут розвідувальну 

та інші види діяльності [264, p.99]. До цього додавалась національна 

проблема, адже Бессарабія за чисельністю національних меншин поступалася 

хіба що Македонії [313, p.114].  

Після подорожі Молдовою К. З. Кодряну із сотнею легіонерів та 

прихильників перейшов у Бессарабію. Процесія складалась із вершників та 

возів. Її учасники були вбрані в національний одяг або уніформу організації. 

Дійство нагадувало театралізоване свято. Марш завершився у Кагулі на 

центральній площі двогодинним виступом І.З. Кодряну, який, на відміну від 
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К.З. Кодряну,       був      значно       вправнішим      промовцем   і   добре 

знався на тонкощах народної мови.  

Успіх, якого досяг К. З. Кодряну у перших кампаніях, дав привід 

задуматись щодо перспектив переведення руху в національний масштаб. Для 

цього були необхідні кілька умов, серед яких: перенесення центральної 

організації до Бухареста, збільшення чисельності організації та розвитку 

еліти. Сам рух слід було реорганізувати у політичний, розробляти стратегію, 

розраховану на широкі верстви населення.  

Отже, розпад ЛНХЗ призвів до розколу антисемітського руху та його 

перегрупування у дві організації. Як і ЛНХЗ, «Легіон архангела Михаїла» не 

позиціонував себе як партію, демонструючи бажання відійти від звичних 

норм партійно-парламентської системи. Проте творення організації 

відбувалось за правилами формування політичної партії. Тобто була 

проведена робота зі створенням центрального друкованого органу, 

розроблено структуру організації тощо. У її діяльності головну увагу 

приділяли досягненню мети шляхом жертовності, чим виховували 

відповідний тип учасника організації. Особисте ставлення лідера до 

дисципліни в організації вилилося у створення чіткої її структури, до того ж 

придатної до виживання в умовах переслідування. Крім того, створення 

осередків дозволяло оперувати певними силами в разі потреби. Практично, 

період 1927-1929 рр. став організаційно-пропагандистським в історії 

організації, періодом вироблення доктрини, стратегії та тактики діяльності. 

 

3.2. «Залізна гвардія»: програмні положення та їх реалізація 

Після створення «Легіону Архангела Михаїла» його засновники 

К. З. Кодряну та І. Моца приступили до формування ідеологічних засад 

діяльності організації. Принагідно зазначимо, що ми докладно зупиняємося 

на ідеології Легіону, оскільки «Залізна гвардія», про яку йтиметься нижче, 

була насправді реорганізованим Легіоном і зберегла його структуру та 

ідеологію. Тим паче, що цю ідеологію розробляли засновники Легіону 
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К. З. Кодряну   та І. І. Моца, а пізніще вона була вдосконалена 

прихильниками Легіонерського руху з числа викладачів. 

Питання формування ідеології «Легіону архангела Михаїла» в сучасній 

історіографії розглядається у контексті ідей філософії ХVIII ст. У цьому 

відношенні справедливим виглядає твердження, що легіонери не винаходили 

нове, але використовували вже існуючі положення про відродження – 

фізичне, моральне, політичне, а також йшлося про фактичне друге 

народження.  

Історик К. Йордакі зазначає, що у І половині ХІХ ст. відбувається 

синтез релігійної віри, теологічного світогляду, історичної перспективи в 

межах палінгенези, що дозволяє йому стверджувати, що завдання 

реформування суспільства отримує національне забарвлення, яке в 

подальшому буде використане у фашистській ідеології [216, c.44-47].  

Таким чином, К.Йордакі приходить до думки про використання ідеї 

палінгенези у національній румунській ідеології, що визначило застосування 

ідеї відродження у ХІХ ст. у період боротьби за автономію Дунайських 

князівств. Ідея національного відродження була закладена в основу 

перетворень і поступово набувала форми історицизму, що посилювало 

інтерес до середньовічної історії: слава нації, занепад нації через зраду, 

відродження нації завдяки героїзму. Релігійна термінологія та символізм 

стали основою для появи національних міфів про богообраність та історичну 

місію румунів, завдяки чому з’явилися «прообрази громадських та релігійних 

цінностей і поведінкових моделей». 

Ідея звільнення та об’єднання румунів шляхом відновлення давньої 

Дакії лягла в основу румунізму ХІХ ст. Це був період формування нової 

національної свідомості через розвиток національної літератури та історії. 

Культ предків став основою, радше ідентифікувався з націоналізмом, а в 

галереї героїв провідне місце зайняли Мігай Вітязу та Штефан Великий, які 

згідно Л. Бойа стали «традиційним тандемом румунської національної 

ідентичності, що пережив усі ідеології». 
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Помітну   роль у   формуванні     румунського   націоналізму, і 

фактично праворадикального руху, відіграв письменник І. Еліаде-Редулеску, 

який побудував теорію палінгенези, ґрунтовану на Біблії. В результаті, за 

твердження К. Йордакі, з’явилася теорія «створення нової «євангельської 

людини» через спасіння та встановлення «біблійної республіки». Релігійне 

спасіння в його баченні виступало колективним актом і відродитися може 

«колективна людина», а фактично народ. При цьому ідеї І. Еліаде базувалися 

на месіанстві румунського народу, його відродження на руїнах Османської 

імперії та привнесення в європейську цивілізацію духу «справжньої 

релігійності»». Таким чином, відродженій румунській нації судилося 

створити «універсальну республіку або екуменічний цезарат, тобто єдину 

паству з єдиним пастухом». 

Проводячи свою лінію, І. Еліаде у поемі «Міхаїда» (1847 р.) подає 

месіанське бачення румунського націоналізму через символічний зв’язок 

культу Мігая Хороброго з архангелом Михаїлом. Останній у творі виступає як 

ангел-охоронець народу, який гарантує божественне втручання та перемогу 

обраного народу над ворогом. Фактично сама поема зіграла роль каталізатора 

румунської національної ідентичності, головний символ мілітаризму, зіграла 

свою роль у створенні культу Мігая Хороброго та прийнятті ідеї першорядної 

ролі війська як засобу відродження [216, c.47-51]. На межі ХІХ та ХХ ст. 

культ Мігая Хороброго отримав нове життя і був використаний іредентистами 

у виступах за національну єдність. Помітну роль тоді відіграв Н. Йорга як 

фундатор націоналізму в якості політичної доктрини. Н. Йорга 

використовував історію як політичну зброю, намагаючись добитися 

національної єдності. Також він посприяв піднесенню культу Мігая 

Хороброго, спорудивши у 1913 р. новий саркофаг для зберігання черепа 

Мігая в монастирі Дялу [216, c.51-53]. 

З останнім місцем пов’язано також і використання армії та мілітаризму 

як інструменту національного відродження. В процесі творення єдиної 

Румунії, як і перетворення її на незалежну державу, армія стала 
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національною   інституцією,   що об’єднала   країну   і   націю. Наприкінці 

ХІХ ст. поширюється культ полеглого солдата, який пов’язувався з культом 

предків та боротьбою за спасіння. Як справедливо відзначає К.Йордакі у 

ідеології Легіону культ полеглого солдата поєднувався з «квазірелігійними 

обрядами та ритуалами», які схвалила церква та склала армія. 

На початку ХХ ст., зі зростанням мілітаризму в Європі та збільшенням 

румунської армії, розширювалася мережа військових шкіл. 4 червня 1912 р. 

елітну військову школу за ініціативою консерватора Н. Філіпеску відкрили у 

монастирі Дялу. Саме тут почали застосовувати «нове виховання», де у 

віддаленні від міст учні отримували гармонійне моральне, фізичне, 

інтелектуальне виховання, підкріплене духовним. Результатом такого мало 

стати прищеплення особистості таких рис, як патріотизм та жертовність. У 

1912-1919 рр. у цій школі навчався і К.З.Кодряну, що, за його визнанням, 

суттєво вплинуло на його світогляд, адже майбутній очільник легіонерського 

руху саме тут глибоко засвоїв цінності мілітаризму та месіанського 

націоналізму. Саме звідси, зі шкільного виховання, виходять корені культу 

Мігая Хороброго та архангела Михаїла як символи ідей національної єдності 

та передвизначення. Звідси виведено традицію Легіону звертатися один до 

одного «Товаришу!», а до старшого «Капітане!». Офіційним святом школи і 

Легіону було 8 листопада. А організаційний осередок Легіону «гніздо» 

нагадував про метафоричне визначення Н. Філіпеску школи в Дялу як 

«соколиного гнізда». Лише встановивши ці спільні риси, можливо відкинути 

твердження про окремішність, винятковість, оригінальність легіонерського 

руху. Щоправда, роль К. З. Кодряну в процесі створення організації полягала 

у переінакшенні ідеології військової школи в Дялу, що не відкидає тверджень, 

що основа ідеології для фашистського руху в її складових частинах була 

вироблена в країні, як і в Європі загалом, ще до Першої світової війни. 

Остання, і тут слід погодитися з К.Йордакі, лише концентрувала ідеї та 

створила політичні і соціальні умови для масового поширення цих складових 

у нових формах діяльності [216, c.53-58]. 
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Створення «Легіону архангела Михаїла» як елітної організації 

радикальних націоналістів здійснювалося так, щоб відрізнити його від інших 

політичних партій і, перш за все, ця різниця вилилася у відсутність програми, 

але наявність мети – спасіння румунської нації під проводом К. З. Кодряну та 

посвяту легіонерів як «реципієнтів рятівної сили» [89, p.59-60, 233; 216, c.58]. 

Самі члени організації стверджували, що саме це завдання відрізняє їх від 

фашистів та нацистів. Таким чином, в основу ідеології Легіону поклали ідею 

про відродження через жертву. Християнське спасіння в Легіоні бачили 

остаточним кінцем історії. Як зазначав сам Кодряну, «остаточна мета – не 

життя, а воскресіння. Воскресіння народів в ім’я Спасителя Ісуса Христа… 

Настане час, коли всі народи землі воскреснуть, з усіма своїми мертвими і 

всіма своїми королями та імператорами, кожен народ матиме власне місце 

перед Троном Господнім. Останній момент, «воскресіння з мертвих» – це 

найшляхетніше і найвище, до чого може піднятися людина» [103, p.425]. Для 

К. З. Кодряну народ виступав сутністю, «життя якої продовжується поза 

землею». Також у Легіоні вірили у «відкуплення і відродження нації як 

органічної сутності». Оскільки націю розуміли як кревну спільноту, то 

прихильники даної позиції стверджували, що індивідуальні душі сходяться в 

об’єднану, колективну духовну свідомість». Отже, нація мала три складові – 

фізичний (біологічний) спадок, матеріальний спадок, духовний спадок. 

Національна спільнота включала як теперішніх румунів, так і представників 

минулих і прийдешніх поколінь. Крім того, метемпсихоз Легіону полягав у 

вірі в повернення предків, які відійшли давно. Висловлений у християнській 

формі метемпсихоз Легіону фактично звертався до релігії даків [216, c.59; 

103, p.424, 423]. 

У характеристиці ідеології Легіону слід виділити також і момент 

зв’язку її з антисемітизмом початку століття та антикомунізмом, як і 

визначено протилежні напрями історичного розвитку: низхідний, що вів до 

занепаду та висхідний – до відкуплення і відродження. Останнє робилося за 

Еліаде і мало стосуватися циклічного чергування висхідних і низхідних 
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напрямів    в    історії.   Оскільки   легіонери   вважали, що людство 

опинилося на перехресті, то існувала думка про вибір між добром і злом, 

якими, у їх баченні, були фашизм і комунізм. Таким чином, відмова від 

шляху воскресіння означала для країни перехід на шлях комуністичного 

реформування. 

Важливим був і погляд легіонерів на поняття «революція», яке 

вживалося як у розумінні вибуху, що веде до хаосу і безладу та втратою 

традиційного авторитету, так і у значенні повернення до традицій і 

відновлення споконвічного стану. Перше значення вважалося загрозливим 

для румунів, особливо зважали на можливість перенесення більшовизму на 

румунський ґрунт євреями. Знищення євреями румунів бачилося за двома 

напрямами: позбавлення землі предків та позбавлення віри. Друге розуміння 

вело до Легіонерської революції, одним з яких вважали дії студентів на 

початку 20-х років. Проте духовну революцію народу мав викликати Легіон. 

Результатом відродження мало бути повернення середньовічної слави 

румунській нації [103, p.18, 91-93, 153-155; 89, p.94-95; 216, c.61-62]. 

Відродження мало відбутися у формі християнського спасіння в 

результаті боротьби обраних воїнів проти сатани та невірних. За висновком 

К.Йордаке, спасіння мало стати результатом великої боротьби, хрестового 

походу проти матеріалізму та атеїзму. При цьому шлях до спасіння пролягав 

через дотримання кодексу поведінки, розробленого харизматичним лідером, 

кодексу воїна та аскета. Дотримання його вело до створення нової людини, а, 

таким чином, духовне переродження зсередини також асоціювалося з 

жертовністю. Сам Легіон мав виконати роль школи нової людини, свої 

зусилля спрямувавши на душу людини. Таким чином, К.З.Кодряну 

використовував відомий йому принцип «нового виховання» і вибудовував, на 

слушне твердження К.Йордакі, «парамілітарний тоталітарний революційний 

рух змін, зіпертий на харизматичній, присяжній владі, що вимагає постійної 

та безумовної відданости й покори лідерові» [216, c.62-63; 103, p.306-307].   

Врешті саме спасіння мало вести до воскресіння після мученицької 
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смерті   обраних.   На думку І. Моци,   лише   особиста жертва легіонерів 

могла викупити румунську націю. Фактично один з засновників Легіону 

повторював тези І. Еліаде, долучаючи до викладу своєї позиції і 

демонстрацію поведінкової моделі церковного мучеництва, і концепції 

героїчного християнства. З боку К. З. Кодряну лунали вислови щодо 

здатності нової людини до духовного оновлення через жертовність, що в 

дійсності перетворювалося для кандидата в легіонери у серію ініціаційних 

випробувань, адже «кожен чин страждання є кроком до спасіння, до 

перемоги». Повага схильності до жертовності в ідеології Легіону переростала 

у прославлення смерті, і саме тому виник в організації культ легіонерських 

мучеників, який також був елементом наслідування дохристиянських 

традицій мешканців Дакії. Культ мертвих вів не тільки до проголошення 

мучениками тих, хто загинув під час виконання доручення, але й до спроби 

канонізувати їх, як це відбулося в лютому 1937 р. у зв’язку з похоронами 

загиблих в Іспанії І. Моци та В. Маріна. Підтримка з боку кількох 

православних достойників, церемонія, кампанія у пресі в сукупності 

продемонстрували успішний пропагандистський хід легіонерів, особливо 

якщо зважити, що зробили його в рік чергових парламентських виборів. 

Однак в більшості верхівка православної церкви відмовилася від такої 

канонізації [89, p.113; 216, c.64-65; 201, p.75, 76-78]. 

В ідеологічних засадах Легіону відобразилися чотири основні лінії, з 

яких перше місце посідала віра в Бога. Легіонер мав вірити в Бога, і зазнаючи 

ударів та утисків, переконувався, що його дії є вірними і Бог перебуває на 

його боці. З цього приводу незайвим буде вказати, що сам К. З. Кодряну 

зазначав: «Чим вужче стискалося кільце навколо нас, тим більшою мірою 

наші дії пов’язувались з Богом та нашими предками. Це надавало нам 

непереборної сили і чіткого усвідомлення перед усіма ударами» [95, c.216]. 

Після віри в Бога другою йшла віра у справу, без якої не могло бути 

перемоги. Справу необхідно було здійснювати віддано та з самопожертвою. 

К. З. Кодряну навчав своїх послідовників, що віра має бути понад усе. 
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Третя лінія в ідеології – це взаємна любов, адже в Легіоні мала 

панувати особлива, тепла, сімейна атмосфера. Легіонер повинен був бути 

дисциплінованим, але разом з тим зверталась увага на його порядність, 

вірність та жагу до праці. «Наше життя в цьому гнізді не було офіційним та 

холодним, з дистанціюванням між начальником і солдатом, з театральністю, 

з риторичними заявами та зарозумілістю керівника. Наше гніздо було 

теплим. Наші взаємини були абсолютно сімейними. Сюди входили не як у 

холодну казарму, а як до рідного дому, як у свою сім’ю. Сюди не приходили 

лише для того, щоб отримати наказ, тут знаходили промінь любові, годину 

душевної тиші, слово підтримки, розраду, допомогу в нужді або біді» [95, 

c.217].  

Якщо ідея родини відігравала помітну роль в реалізації напрямку 

«взаємної любові», то для єднання навколо національної ідеї 

використовували також пісню – четверту з основних ліній ідеології. Піснею 

намагалися передати внутрішній стан душі легіонера, що змушувало 

створювати пісні такого типу, щоб відображати і настрій, і віру легіонера: 

«Щоб співати, потрібен особливий душевний стан, гармонія душі. Хто іде 

красти, співати не може. Не може і той, хто збирається здійснити 

несправедливість, ні той, чию душу точить пристрасть і злоба стосовно 

товариша, і не той, у кого душа закрита для віри» [95, c.217]. 

Створення Легіону проводилось за відмови К. З. Кодряну від укладення 

програми, адже, як вже зазначалося, створювали не партію. Звертаючись до 

легіонерів, він пізніше писав: «Рух не означає статут, програму, доктрину. 

Вони можуть бути легіслатурою руху. Можуть визначати його мету, систему 

організації, засоби дій та інше, але не сам рух. Це істини, які люди, навіть 

вчені, плутають. Створити лише статут, програму тощо і думати, що створив 

рух, – це все одно, що, бажаючи створити людину, лише пошити їй одяг» [95, 

c.239.].  

К. З. Кодряну стверджував, що програма – це атрибут політичних 

партій та жалюгідних політиканів, які керуються ними на догоду євреям, 
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через що його організація не могла опуститися до такого. Цим, тобто 

відсутністю програми, Легіон мав відрізнятися від політичних партій та, 

особливо, від кузистів. У своїх виступах він наполягав: «Усі думають, що 

країна загине від відсутності хороших політичних програм. Ця країна гине 

від відсутності людей, а не програм. Це наша думка. Нам потрібно не 

програму творити, а людей, нових людей. Бо такі, які вони є сьогодні, 

вирощені політиканством і заражені іудаїзмом, вони скомпрометують 

найблискучіші програми» [103, p.306]. Отже, попри відмову від складення 

програми, лідер «Легіону архангел Михаїл» ставив завданням своєї 

організації «створення нової людини», такої, як бачилась йому поза 

«зараженням» політикою.  

Політики та євреї були двома категоріями, які заважали, на думку 

К. З. Кодряну, румунській нації, завдавали їй найбільшого зла. А найбільша 

національна небезпека полягала в тому, що політики і євреї, на його погляд, 

зруйнували початкову расову дако-римську систему, породивши даний тип 

людини, створивши «рутину, морального негідника». Тож політик не 

вважався особою, що має щось спільне з благородством румунської раси, 

навпаки, це була людина, яка ганьбила та вбивала расу. Саме тому основою, 

від якої відштовхувалась ідеологія Легіону, була людина, перетворення 

людини, а не створення та реформування політичної програми повинно 

ставитись в основу діяльності організації [95, c.220]. Таким чином, «Легіон 

архангела Михаїла» мав стати школою та армією, а не політичною партією. 

На думку капітана, румунський народ потребував не великого політика, а 

великого вихователя та керівника, здатного подолати сили зла та знищити 

зграю злодіїв. Лише з Легіону могла постати нова людина, людина з рисами 

героя, гігант румунської історії, який мав боротися та перемагати ворогів 

батьківщини. Саме від нової людини, яка пройшла школу Легіону, очікували 

створення програми, вирішення «єврейської проблеми», спроможності 

створити державу [95, c.221].  
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К. З. Кодряну, вже в умовах повноцінного існування організації, 

звертав увагу на особливості політичної системи, в якій політична партія 

формує уряд, визначає програму правління, та наголошував, що Легіон 

мусить давати новий тип румуна. Нова людина має стати сильною духовно, 

Легіон, крім того, має гуртувати навколо себе однодумців. Проте, в бачені 

К. З. Кодряну однієї ідеї виявилося недостатньо. Об’єднання однодумців, як і 

в інших праворадикальних організаціях Європи того часу, здійснювалось 

шляхом запровадження уніформи. Уніформа повинна була емоційно, 

духовно, морально поєднати у єдине ціле легіонерів. Носінням уніформи 

намагалися підкреслити єдність духу легіонерів, незламну віру у спільну 

справу та перемогу руху. Таким чином, духовний фундамент мав бути 

основою для створення доктрини, програми, статуту та уніформи як 

елементів, що фіксують духовний вміст руху, надаючи йому єдиної форми, 

зберігаючи його у свідомості людей та спрямовуючи організацію до 

перемоги [95, c.240].  

Формування нової людини було пов’язано і з деякими економічними 

аспектами в діяльності керівництва Легіону. Зокрема, керуючись принципом 

«в здоровому тілі здоровий дух», проводирі дійшли висновку про 

необхідність якісного харчування, при цьому зважали на те, що власниками 

продуктових крамниць були євреї, які скуповували сільськогосподарську 

продукцію у румунських селян. Це стало приводом для обурення та 

проголошення тези про необхідність селянину самому торгувати власною 

продукцією. Саме це намагалися реалізувати на піку розвитку діяльності 

політичної організації. У 1934 р. визнали за необхідне запровадити проект 

«легіонерська торгівля», метою якого стало навчання селян успішної 

конкуренції на ринку з євреями. Однак лише 1935 р. в Бухаресті створили 

«Продовольчий торговельний кооператив», який забезпечувався товаром з 

легіонерських осередків. Одночасно було організовано «Дешевий ресторан», 

який постачався продуктами з кооперативу. Як розвиток мережі 
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легіонерських   закладів   планували створити перукарню, майстерні з 

ремонту взуття, швейні ательє [103, p.48-51, 52-55, 56].  

1935 року у К. З. Кодряну виникла ідея створення «легіонерської сім’ї». 

На його думку, саме сім’я мала сповідувати високі моральні принципи, 

спиратися на християнські цінності, протистояти ідеям комунізму та іудаїзму 

[103, p.56-61; 313, p.221].  

Та все ж більш нагальним для легіонерів виявилось завдання з 

вироблення свого ідеологічного підґрунтя. Ідеологічні засади організації 

розроблялися як К. З. Кодряну, так і І. Моца та В. Маріном. Останній у 

період створення Легіону працював юристом в конторі успішного адвоката, 

члена Націонал-цереністської партії І. Лугошану на посаді секретаря. Коли у 

жовтні 1928 р. Націонал-цереністська партія прийшла до влади, а 

І. Лугошану отримав посаду в Раді міністрів, В. Марін фактично очолив його 

адвокатську контору. Паралельно з роботою він вивчав політичні течії, 

віддаючи особливу перевагу фашизму. Цьому сприяли і його націоналістичні 

погляди та діяльність під час навчання у складі радикального гуртка 

«Студенти Ілфова» [207, c.57-62].  

Наприкінці 20-х років В. Марін досліджував фашизм і розпочав роботу 

над дисертацією, у зв’язку з чим здійснив подорож до Італії та Франції. Тут, 

на місці, вивчав праворадикальні організації, віддаючи перевагу 

дослідженню італійського фашизму. В його розумінні, Італія була країною 

прогресу та високого суспільного розвитку. Цю думку він виклав у 

захищеній ним дисертації і виданій в Румунії книзі «Фашизм: конституційна 

організація італійської корпоративної держави» [88, p.123].  

У 1932 р. В. Марін вийшов з НЦП, перейшовши до «Залізної гвардії». 

Він мотивував своє рішення тим, що Ю. Маніу виявився слабким лідером, 

нездатним організувати ефективну роботу партії. Йому більше імпонувала 

харизматичність молодого лідера з Молдови. В новій організації В. Марін 

здобув авторитет та повагу однодумців і капітана. Займався журналістською 

діяльністю, публікував статті, в яких доносив до читачів мету, ідею, характер 
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легіонерського    руху.   Як   юрист   проводив процес, виступаючи 

захисником легіонерів у суді.  

К. З. Кодряну, І. Моца та В. Маріна єднала «філософія бомби», 

визнання необхідності насильства у політиці. Через демонстративні 

терористичні акти вони показували недієздатність влади, тримали населення 

у страху. На судових процесах виконавці актів не заперечували своєї 

причетності до змов та замахів. При цьому суд вони переконували, що діяли 

в інтересах нації. Як виявилось, це було дієвим засобом, адже навіть у 

процесі проти К. З. Кодряну свого часу прокурор м. Турну-Северін назвав 

вбивство І. Манчу «актом глибоко патріотизму» [207, c.130].  

Тим не менше, діяльність легіонерів постійно перебувала у полі зору 

поліції, а влада всіма засобами намагалася забороняти марші. Зі свого боку, 

К. З. Кодряну видав маніфест, критикуючи «продажних і підлих політиків», 

яких контролює єврейська преса. Він погрожував директорам газет: «Панове 

з єврейської преси, знайте, що ваш час спливає і для вас вже підготовлені 

труни» [Цит. за: 207, c.147]. Навіть прийшовши у парламент, він 

продовжував висловлювати погрози: «Прийде момент, і легіонери 

розправляться з поліцією, яка переслідує студентів, із бандою політиканів, 

які ведуть країну до прірви» [Цит. за: 207, c.172]. 

Протистояння організації та влади, закладене у програмі діяльності 

Легіону, реалізовувалося в діях проти урядовців. Зокрема, 29 грудня 1933 р. 

легіонери вчинили вбивство голови Ради міністрів І. Дуки. І цього разу вони 

продемонстрували безлад у роботі поліції та Сигуранци, які не дбали про 

належну безпеку перших осіб держави [267, p.323; 207, c.226]. 

Такі акти, вчинені під керівництвом Н. Константинеску, сприймалися і 

як вияв самопожертви та відданості справі, адже вбивство вважали помстою 

І.Дуці за недопущення ґардистів до участі в парламентських виборах. 

Безумовно, фанатизм, самопожертва, відданість справі складали основу 

психологічної підготовки членів організації. Легіонери вірили, що їм 

допомагає Штефан Великий. Власне, епоха Середньовіччя була для всіх 
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націоналістів   епохою   національної величі. Багато своїх ідей вони 

запозичили з праць Н. Йорги, який, описуючи політику господарів Молдови, 

подавав її як приклад національної зовнішньої політики. Саме завдяки цьому 

легіонери вважали себе хрестоносцями, які ходили країною та споруджували 

храми. Особливою пошаною в легіонерів користувався архангел Михаїл, 

покровитель регіону. Поруч з його іконою виставлялась почесна варта, й 

легіонери вірили у небесне заступництво архангела Михаїла. К. З. Кодряну 

стверджував: «Архангел Михаїл керує нами, допомагає нам, захищає нас, 

б’ється на нашому боці й приведе нас до перемоги, але для того, щоб він нам 

допомагав, ми повинні вірити в Бога і могутність нашого архангела…» [Цит. 

за: 207, c.49].  

В ідеологічному плані керівництво організації особливо наголошувало 

на зв’язку румунського народу з Богом, тому і проблеми, в яких перебував 

народ, пояснювали відходом із визначеного Всевишнім шляху. Лише з 

поверненням румунів на нього можливо було розраховувати на відродження 

народу. Таке пов’язували з молоддю, на яку не вплинуло становище у 

суспільстві, і це покоління (навіть нове покоління) ставало силою, здатною 

повернути Румунії її належне призначення. 

Таким чином, націоналізм, який проповідували кодряністи, був 

достатньо тісно пов'язаний християнством. Легіонери в народі вбачали 

спадщину – біологічну, матеріальну та духовну. Остання перетворювалася 

для них на важливий елемент, оскільки релігія, світогляд та усвідомлення 

культури допомагало народу подолати столітній шлях [87, p.151].  

Говорячи про народ, В. Марін стверджував, що він перебуває на 

роздоріжжі, і в цих умовах невідомою ставала подальша доля традиційних 

інститутів – монархії, церкви, родини, приватної власності. Тобто традиції 

руйнувалися чи забувалися, а основною причиною цього вбачалися євреї. 

К. З. Кодряну відкрито звинувачував євреїв, пишучи, «що вони паралізували 

моральні інститути народу, планомірно і цілеспрямовано розповсюджуючи 

моральні хвороби, знищуючи, таким чином, будь-яку волю до опору» [Цит. 
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за: 87, p.51]. Отже, було знайдено «винних» у створені діючої партійної 

системи в Румунії. Саме євреїв бачили «за спинами політиканів», над якими 

знущався К. З. Кодряну. 

В ідеології легіонерів помітне місце посідала людина, а самі легіонери 

виступали не просто за активну політизацію населення, а створення нової 

людини. Тобто, для держави нового типу передбачали також і новий тип 

людини. Це повинна бути особа, яка мала відмовитись від особистих 

інтересів та присвятити своє життя лише служінню нації. Формувати слід 

було працелюбність, стійкість, чесність, «людину справи», яка ставала 

прямою протилежністю «політиканам». У рисах «нової людини» мала бути 

присутня войовничість та мав існувати вибір між перемогою та смертю. У 

статті «Легіонери люблять смерть» В. Марін зауважував: «Наша справа стане 

будівельними матеріалом для будівництва легіонерської Румунії» [87, p.151]. 

Самопожертва, доблесть, героїзм, сміливість легіонера ставали його 

відмінними рисами, перетворюючи на лицаря, що бореться за націю і віру. 

Смерть сприймалась етапом життя людини і не відворотним процесом. 

Смертність людини не означала кінець для нації та країни, які залишалися і 

мали бути захищеними від чужих, ворожих елементів, мусили стати 

кращими, зберігатися для наступних поколінь. Для становлення нації 

В. Марін вважав за необхідне в процесі її зародження встановити контакти з 

сусідніми народами, що дозволяло зміцнити власні сили як всередині, так і 

назовні, спрямовуючи їх на експансію і створення держави. «Лише тоді, – на 

думку В. Маріна, – будуть створені нормальні умови для розвитку від народу 

до нації, від нації до держави» [87, p.152]. 

В ідеологічній складовій організації помітну роль відігравав 

традиціоналізм та антисемітизм К. З. Кодряну. Його ідеали – монархія, 

церква, сім’я, приватна власність – бачилися капітаном зруйнованими в 

тодішніх умовах. Винними у цій руйнації він вбачав виключно євреїв. Саме 

їх називали серед активних учасників лівого руху. Правда, як ми вважаємо, 

тут сам К. З. Кодряну дещо перегинав, називаючи комуністами доктора 
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Ф. Гелертера,   Н. Гелера (соціалістів), М. Шпіглера, Л. Шрайбера. У 

Бухаресті до лідерів комуністичного руху відносив євреїв І. Московича та К. 

Паукер. Тобто, саме у поєднанні комуністична ідеологія та єврейська етнічна 

група ставали елементами, винними в паралізуванні моральних інстинктів 

народу. Легіон же мав покарати «зрадників» і «політиканів».  

Іншими словами, К. З. Кодряну вважав євреїв причетними до створення 

ними в Румунії такої партійної системи, при якій управління країною могли 

здійснювати політикани, що торгували країною. Саме тому Легіону 

відводилася одночасно роль судді для подібних осіб та виконавця винесеного 

ним вироку. 

Відповідним був і погляд на спосіб реалізації завдань. Не широкі маси, 

а обрані, які добре розуміли національні інтереси, виявлялися спроможними 

повернути народ до Божих законів. Проте прихід до влади бачився також і у 

можливості її захоплення. За тих обставин прикладом для молодого 

покоління, як ми вже зазначали, називали Штефана Великого. Тобто, 

легіонери автоматично ставали хрестоносцями, силою, що несла новий 

порядок. 

Отже, можна констатувати, що формування «нової людини», за 

К. З. Кодряну, пов’язувалось із завданням – придушення особистого та 

служіння нації. Легіонер мав виступати також прикладом дисципліни. Таким 

чином, поєднуючи у доктрині націоналізм і православ’я, він усував 

можливість конфлікту між майбутньою державою легіонерів та церквою. 

На додачу до ідей К. З. Кодряну фундамент доктрини організації 

формували публікації Н. Крайніка, Н. Іонеску, Г. Брейляну. В них звертали 

увагу на повернення до православ’я як частини національної культури, 

наполягали на відмові від демократії, агітували за перетворення суспільства 

на моральну спільноту, радили оновити суспільство через його політичну 

еліту. До деякої міри сам Н. Іонеску користувався ідеями італійських 

фашистів, а серед його учнів були й учасники руху та прихильники 

італійського фашизму, зокрема М. Еліаде. Сам Н. Іонеску прийшов у рух 
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після    членства    у      Націонал-цереністьскій      партії   у   1932 р. 

Забігаючи наперед, зазначимо, що вже у грудні 1933 р. він відкрито заявив 

свій протест проти заборони «Залізної гвардії» [102, s.27; 207, c.50-57; 221, 

c.С. 53].  

Як філософ він був прихильником ідеї кризи сучасної людини, що було 

викликано існуванням демократії. Він вважав, що особистість має 

підпорядковуватись національній громаді, нації, яка єдина за духом і кров’ю. 

Н. Іонеску вміло користувався своїми знаннями не тільки для написання 

лекцій, але й для газетних передовиць. Позиція Н. Іонеску була близькою і до 

позиції праворадикалів у питанні союзницьких відносин Румунії з Францією 

та Великою Британією. Ліга Націй трактувалася як штучне утворення. 

Національна належність визначалася релігією, звідки походило твердження 

про відповідність румуна православній вірі та про його духовну цілісність. 

Стосунки особи з державою та суспільством відбувались за чотирма 

принципами: тоталітаризм (сильна держава як втілення органічної єдності 

православного народу), модерністський (техніка як інструмент посилення 

держави), елітарний (творення нової еліти), етнічний (неможливість переходу 

з однієї національності в іншу) [221, c.97-103].  

Ідеологічне підґрунтя організації створювалось завдяки діяльності 

Н. Крайніка, який формально не належав до жодної партії, хоча був 

переконливим націонал-соціалістом і другом Німеччини, та ставало доволі 

типовим, подібним до того, що існувало у інших національних партіях. 

Фактично все спрямовувалося на певну уніфікацію, утворення єдиного 

образу румуна, створення політичної єдності нації. У молоді національна ідея 

перепліталася з ідеєю православ’я, через що усталювався відповідний погляд 

на румунську ідентичність, де провідним було твердження про органічний 

зв'язок народу і церкви. Прихильником такої ідеї також був М. Еліаде. У 

практиці «Залізної гвардії» фундаментальне православ’я визнавали панівним 

над ідеєю пришестя «нової людини». Проте сам М. Еліаде мав ксенофобські 

настрої, висловлюючи їх стосовно саксів з м. Брашов у серпні 1933 р., про що 
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пізніше говорив, що вони стосуються духовної, а не політичної сфери. Сам 

М. Еліаде бачив у успіхах «Залізної гвардії» реалізацію власних ідей, 

викладених у «Духовному шляху» [221, c.77-85, 86-87]. 

Для ефективного управління організацією було недостатньо однієї 

ідеології, тому ідея заснування організації з військовою дисципліною теж 

відіграла свою роль. Для легіонерів запроваджувалась уніформа з сорочками 

зеленого кольору. Подібна воєнізація символізувала необхідність чіткого 

контролю, дисципліни, без яких, як вважали, дана організація приречена на 

поразку, знищення владою або конкурентами. Через це К. З. Кодряну вимагав 

від підлеглих відданості справі, яку здійснювали гуртом. Почасти такий 

фанатизм досягався завдяки вірі легіонерів у «божественність» власних ідей.  

У Західній Європі націоналізм та релігія тривалий час співпрацювали, 

зберігаючи власну самодостатність та виступаючи в ролі конкуруючих 

структур у житті певного народу. Для Південно-Східної Європи нація і 

церква були нероздільними поняттями. Православна церква зіграла свою 

роль у формуванні румунського народу, тож і ситуація у країні кардинально 

відрізнялась від ситуації в Угорщині, Італії, Австрії та Німеччини. Там 

католицька церква намагалася зберегти від держави власну автономію, що 

призвело до їх (держави і церкви) тривалого протистояння. У Румунії ж в 

легіонерському русі поєднали націоналізм і православ’я. Легіонер, який 

зазнавав політичних переслідувань з боку влади та поліції, прирівнювався до 

релігійного мученика. В. Марін стверджував, що «націоналізм являє собою 

політику утвердження нації». Він ставив національний рух вище суспільного, 

підкреслював національну зверхність його над всіма соціальними 

здобутками». Власне, націоналізм сприймався як такий, що перебуває на 

службі віри, а його дії спрямовані інтересами батьківщини [87, p.157; 313, 

p.107].  

Від легіонерів вимагали відмовитись від розкоші, розваг, жадібності, 

заохочували до чесності, скромності, працьовитості, суворого дотримання 

постів. Проте «зречення земного», на переконання капітана, не мало заважати 



  142

політичній   діяльності.   «Церква   означає самовідречення, у той час як 

земна історія вимагає постійної боротьби. Не варто забувати, що право 

власності базується на владі… в природі панує не свобода, яку оспівують 

поети, а реальність – жорстока, велична війна» [Цит. за: 207, c.52-53]. Саме 

така позиція лідера виправдовувала акти насильства, які чинили легіонери. 

Нація ставала понад недоторканістю окремої особистості [103, p.421-423]. 

Отже, у 20-х роках ХХ ст. новостворена антисемітська організація, 

ставши на шлях діяльності, виробляла власну доктрину, ідеологію та 

філософію, відштовхуючись у цьому процесі від доктрини кузистської 

організації. Відмовлялася визнавати себе політичною партією, у зв’язку з чим 

була відсутня програма як така. Тим не менш було вироблено загальний 

напрям дій, які мали привести до утворення нової Румунії, створивши при 

цьому «нову людину». Таку людину виводили як героя, борця з ворогами 

батьківщини. Виховання нової людини відбувалося шляхом прищеплення їй 

дисципліни, працьовитості, самопожертви. «Легіон архангела Михаїла» 

виявився одночасно школою та армією, а не політичною організацією у 

своєму сенсі. Ця позиція пояснювалась вірою капітана у те, що румунський 

народ потребує не великого політика, а великого вчителя. 

 

3.3. Політична організація та її стосунки з владою в 30-х роках  

ХХ ст. 

Початок 30-х років ознаменувався загостренням соціальних відносин в 

Румунії внаслідок погіршення економічної ситуації в країні. В умовах 

погіршення становища мас, відсутності праці, високих цін, створювалося 

сприятливе середовище для сприйняття радикальних ідей громадянами 

Румунії. Криза, вдаривши по сільському господарству, суттєво зменшила 

прибутки селян та спричинила зростання аграрних боргів. У промисловості 

відбувалося скорочення виробництва, закриття підприємств. Стабільніше 

діяла нафтовидобувна промисловість, в якій мало місце зростання 

видобування нафти. 
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До економічної кризи додалися також зміни в політичному житті 

країни. Так, у політичній верхівці продовжували зберігатися прокарлістські 

та антикарлістські настрої. Перебування при владі прихильників Кароля ІІ 

зробило можливим повернення принца до країни та зведення його на престол 

під час «реставрації» 8 червня 1930 р. Проте правління Кароля ІІ не усувало, 

а, навпаки, поглиблювало суперечності в політичних колах, даючи підстави 

праворадикальним силам розширювати свою діяльність. Однією з причин 

неприйняття короля став його зв’язок з Е. Лупеску. З іншого боку, політична 

сила, очільники політичних партій не сприймали намірів Кароля ІІ 

встановити одноосібне правління, що вперше король здійснив у 1931 р., 

надавши повноваження уряду «Національної єдності» Н. Йорги та 

К. Арджетояну [99, p.41]. Передбачити самовільні дії короля було нескладно 

тим, хто знав про його обіцянку, дану голові Ради міністрів Ю. Маніу 

налагодити стосунки з королевою Еленою та розірвати з Е. Лупеску. Як 

відомо, спроба примирення завершилася невдачею та від’їздом королевою 

Елени з Румунії. Натомість Е. Лупеску, попри заборону, повернулася до 

країни та підтримувала стосунки з королем і окремими політичними діячами 

[260, p.27-46].  

Невдача уряду «Національної єдності» змусила Кароля ІІ дещо 

поступитися і діяти в рамках парламентаризму, водночас впливаючи на 

політичні партії. Фактично йому вдавалося грати на слабкості історичних 

партій через втрату ними популярності, адже в умовах кризи населення 

країни розчаровувалося в результатах діяльності як націонал-лібералів, так і 

націонал-цереністів. Обидві партії сприймалися як пов’язані з фінансово-

промисловими та землевласницькими колами та як такі, що виконують 

побажання даних кіл [313, p.41-46, 131]. 

Погіршення умов існування, невиконання багатьох бажаних змін у 

країні посилювали позиції радикальних сил, яким вдавалося згуртувати різні 

групи населення навколо своїх ідей. Доволі популярними залишалися 

легіонери, адже вони через публікації В. Маріна заявляли про свою 
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відданість монархії, звертаючи увагу селян на те, що «націоналізм є 

монархічним за своєю суттю» [207, c.178]. Крім того, праворадикали 

отримували кращі умови для своєї діяльності завдяки тому, що партії 

буржуазної демократії прагнули використовувати їх для послаблення впливу 

соціал-демократів та комуністів на населення. У цей період король також 

намагався взяти під контроль «Легіон архангела Михаїла», і в 30-х роках до 

складу його ідеологів та діячів переходять наближені до камарильї особи, 

зокрема професор Н. Іонеску. Він пропонував королю використати легіонерів 

як своєрідне ядро при встановленні в країні диктаторського режиму. 

Використовуючи легіонерів, Кароль ІІ мав намір впливати на «історичні 

партії», але при цьому намагався утримати їх на другорядних ролях. На 

відміну від нього, у 30-х роках легіонери сприймалися як політична сила, що 

повинна прийти до влади, подібно до того, як у нацистській Німеччині 

правила НСДАП. Підтримка легіонерів Німеччиною була однією з причин 

переходу їх в опозицію до короля. 

Тим часом «Легіон архангела Михаїла» в умовах кризи продовжував і 

зростати, і зміцнюватися. Ще у 1929 р. з ним об’єдналася група «Брати у 

хресті з Галацу», лідером якої був М. Стелеску. У 1931 р., після спроб влади 

протидіяти Легіону, організація отримала назву «Залізна гвардія». При цьому 

організація продовжувала зберігати стару структуру, де основу складали 

гнізда, що об’єднувалися в осередки. Очолювали їх командири, яким слід 

було коритися беззастережно. Невиконання наказів суворо каралося. На 

додачу до запровадженої дисципліни, об’єднуючим фактором служила 

уніформа – зелена сорочка та портупея, які доповнювалися пов’язкою з 

блакитною свастикою на жовтому тлі. Структурування організації було 

збережене, і в ній діяли юнацькі (14-20 років) секції («Братства у хресті»), 

молодіжні (21-28 років) секції (Легіонерський корпус), політична секція 

(члени у віці понад 30 років). Окрім них, діяли жіноча та студентська секції. 

Проблемою початку 30-х років залишалася нечисленність організації  тим 
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паче, що не в усіх регіонах   вдавалося   системно створювати організації 

[218, c.50-51].  

Фактична реорганізація Легіону стала відповіддю на рішення влади 

розпустити її у 1931 р. Легіон опиниться у виборчих списках як «група 

Корнеліу Кодряну», виставивши на парламентські вибори 17 кандидатів. 

Наступні вибори у 1932 р. продемонстрували намагання легіонерів 

зміцнити власну організацію. Так, у 20 повітах було створено нові осередки. 

Станом на січень 1933 р. «Залізна гвардія» мала 45 місцевих організацій, які 

володіли 17 газетами. У травні 1933 р. кількість осередків становила 50, а за 

кілька місяців зросла до 60. У грудні 1933 р. кількість легіонерів становила 

28 тис. осіб. Парламентські вибори грудня 1933 р. дозволили провести 

агітацію у 66 виборчих округах [313, p.37]. 

Зростання популярності ґардистського руху пояснювалося успіхами 

нацистів у Німеччині. У січні 1933 р. НСДАП прийшла до влади та 

розгорнула діяльність, яка перетворила колишні демократичні цінності на 

сумнівні. І. З. Кодряну в парламенті висловився з цього приводу: «Політична 

система, яка народилася в 1789 р., помирає. Вона знищена в Італії, там 

створена нова система. Вона знищена в Росії, хоча там обрали інший шлях. 

Настав час, коли вона відмирає в Німеччині. І там вона обов’язково помре» 

[Цит. за: 207, c.180-181]. 

Прихід нацистів до влади в Німеччині активізував націоналістично 

налаштовану молодь і в Румунії. Зокрема, серед німців Баната, Ардяла, 

Буковини поширювалися нацистські ідеї, створювалися організації «молодих 

гітлерівців» [313, p.132]. Поруч цього процесу радикалізації мас на основі 

праворадикальних ідей перебували й кузисти та кодряністи. Керівництво 

«Залізної гвардії» намагалося отримати певну вигоду з цього процесу. 

 Так, для отримання популярності в масах ґардисти проводили дійства, 

одним з яких стала широкомасштабна акція у день Незалежності Румунії 24 

січня 1933р., коли легіонери побажали провести в Бухаресті маніфестацію із 

встановленням хреста на могилі невідомого солдата. Урядом акція була 
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заборонена, що викликало сутички з поліцією та організацію протестів 

студентів навчальних закладів столиці. Уряд вимушено поступився та 

дозволив легіонерам встановити хрест і провести церемонію покладання 

квітів на могилу невідомого солдата [99, p.41] У своїй діяльності ґардисти 

намагалися використати і робітників, проте, як і в недалекому минулому, 

основу «Залізної гвардії» продовжувала становити студентська молодь та 

молодь з освітою. 

 Зі студентами були пов’язані безлади, які мали місце в університетах 

після приходу до влади партії А. Гітлера в Німеччині. Спільно кузисти та 

кодряністи влаштовували бійки зі студентами-євреями. Втручалися вони і у 

страйки нафтових робітників. Для приборкання останнього влада змушена 

була задіювати війська [313, p.132].  

На хвилі протидії радикалам уряд А. Вайди-Воєвод звернувся до 

парламенту з проханням розглянути низку законопроектів стосовно 

надзвичайного стану. За їх положеннями, уряд мав право без обмежень 

вводити надзвичайний стан у повітах чи у всій країні. Урядом було 

заборонено носити уніформу та запроваджувалися покарання за участь у 

несанкціонованих демонстраціях, а також він отримував право ліквідовувати 

організації, які мали на меті зміну існуючого ладу шляхом перевороту. 

Подібні заходи вживалися як протидія Комуністичній партії Румунії, проте 

могли використовуватися також і проти ґардистів. Як відповідь на дії уряду, 

ґардисти активізували свою діяльність, нарощуючи її впродовж 30-х років, 

намагаючись охопити нею і робітників [48, c.6. (Справа містить матеріали за 

1933 р. включно)]. 

Ще одна акція була пов’язана із зарубіжними подіями. Коли 1 квітня 

1933 р. в Німеччині оголосили бойкот послугам євреїв та почали громити 

магазини і звільняти їх з державної служби, євреї Румунії, бажаючи 

висловити свій протест проти антисемітизму німецького уряду, оголосили 

бойкот німецьким товарам. Ґардисти у відповідь влаштували напади на 

євреїв у м. Редеуць на Буковині. Тут, де були сильними антисемітські 
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настрої, безчинства тривали 10 днів поспіль. Допомогу ґардистам надали 

також німці з Націонал-соціалістської організації. Всього було задіяно до 

3 тис. легіонерів. Тоді ж К. З. Кодряну запропонував створити «Національне 

бюро контролю імпортних товарів» з метою усунення посередників у 

торгівлі. При цьому бойкот німецьких товарів навряд чи міг змінити 

ситуацію з ними, адже румуни віддавали перевагу товарам німецького 

виробництва як якісним та дешевим.  

Іще одним заходом стало записування у члени «Залізної гвардії», яке 

відбувалося з 28 квітня по 19 травня 1933 р. Хоч проводилось воно дещо у 

стихійній формі, результату було досягнуто і влада була дещо деморалізована. 

Саме К. З. Кодряну продемонстрував свої можливості впливу на великі маси 

населення. До того ж вперше «Залізна гвардія» заявила про себе як про новий 

рух, що поширюється Румунією. Фактично такі дії були заявкою на участь у 

боротьбі за владу. Хоча К. З. Кодряну не визнавав парламенту і 

парламентської системи, він використовував її у своїй діяльності, роблячи 

засобом приходу до влади. З посиленням праворадикалів у Румунії все 

частіше говорили про необхідність розвиватися в політичному плані 

німецьким шляхом. Проте на заваді стояв уряд з його франко-британською 

орієнтацією та небажанням приймати з-за кордону чужі моделі політичної 

системи [64, 106 арк.].  

В умовах зміцнення Легіонерського руху все частіше ставали їх 

сутички з поліцією, в які також втрутилися і селяни. В містечку Таюше як 

результат обмеження прав легіонерів на проведення масових акцій та 

мітингів ці зіткнення переросли у справжню війну і мали наслідком кількох 

убитих селян. Ці обмеження змусили капітана шукати нові форми впливу на 

людей і за прикладами він звернувся до досвіду фашистів та нацистів. 

 Тим часом, дізнавшись про складнощі, які мало населення м. Римніку-

Серат з повенями, К.З. Кодряну приймає рішення про допомогу населенню у 

спорудженні дамби, яка б рятувала від повеней поля та господарства. 

Легіонери скористалися цим як нагодою для пропаганди на свою користь 
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[101, p.95-96; 313, p.224-225].   Ще одне місце, де збиралися збудувати 

греблю, було м. Вішань, поблизу якого обладнали табір на 800 осіб. Для 

капітана це був спосіб демонстрації єдності легіонерів з народом, тим паче, 

що К. З. Кодряну був майстром жестів, які справляли потрібне враження на 

селян. Знаючи це, влада в особі міністра внутрішніх справ А. Келінеску дала 

розпорядження на ліквідацію трудового табору. Наростав конфлікт, в якому 

К. З. Кодряну та А. Келінеску наполягали на власній позиції. Оскільки 

міністр був противником «Залізної гвардії» та виступив за збереження 

контактів Румунії з Великобританією та Францією, то розпорядження було 

виконано. Щоправда, політичні опоненти уряду, націонал-ліберали, все ж 

критикували владу за потурання ґардистам.  

Взяти реванш К.З. Кодряну намагався під час виборів до парламенту 

1933 р. Проте у передвиборчу боротьбу організація прийшла з гаслами, які 

особливо не відрізнялися від гасел кількох попередніх років. Знову йшлося 

про необхідність оновлення країни, ведення чесної політики, дотримання 

законності, надання права на працю, ратували за завершення «епохи 

політиканства» та піддавали сумніву розподіл народної власності іноземцями 

та спекулянтами. Серед гасел був і заклик щодо суду над винуватцями у 

бідах населення. Подібні вимоги висувалися і націонал-лібералами, які 

вимагали розпуску всіх паразитарних структур, запровадження 

відповідальності чиновника перед народом, спрощення державного апарату. 

[269, p.156; 99, p.43; 207, c.190]. Тож давні супротивники висловлювали 

однакові вимоги, хоча ті були різними за формою їх подання. 

 Передвиборча боротьба велася легіонерами по селах і містах Румунії. 

На місцях вони влаштовували марші вулицями у формі, закликали мешканців 

приєднуватися до організації, роздавали символіку «Залізної гвардії». У 

селах намагалися діяти через священика та учителя, які були авторитетом для 

селян. Ґардисти робили спроби налагоджувати відносини з місцевою владою, 

що вдавалося не завжди, адже і на місцях оглядалися на рішення та 

розпорядження з центру [301, p.62-63]. 



  149

Уряд   вів   боротьбу проти кодряністів перевіреними засобами. 

Зокрема, створений І. Дукою уряд формувався як уряд боротьби проти 

праворадикальної організації. Міністр внутрішніх справ В. Яманді, теж був 

борцем проти радикалізму та екстримізму, обстоюючи державні інтереси. 

Поліція закрила низку радикальних видань. Сам В. Яманді заявив про 

рішучість уряду жорстко придушити будь-які безпорядки, а також припинити 

ведення пропаганди, яка сіяла ненависть між різними національностями [98, 

p.19; 313, p.194].  

Дії уряду поставили «Залізну гвардію» у скрутне, але поки що не 

безвихідне становище. К.З. Кодряну продовжував вести боротьбу за свободу 

слова (перш за все для ґардистів), жорстко критикував владу. Ґардисти 

шукали приводу розпочати відкриту конфронтацію з правлячими колами, що 

могло призвести до заборони організації. Попри це К. З. Кодряну відповідав 

владі політикою «око за око». Його дії підтримувалися легіонерами, мітинги 

яких завершувалися сутичками із поліцією [313, p.112-118]. 

У ніч з 9 на 10 грудня 1933 р. уряд І  Дуки заборонив «Залізну 

гвардію», що не давало їй права подавати списки на вибори. До виборів 

обмежили доступ і представників низки інших праворадикальних 

організацій, серед яких була і ЛНХЗ. Крім того, жандарми провели арешти 

серед ґардистів. Капітан зник і не з’являвся на публіці більше трьох місяців. 

Номінальним керівником ґардистів став генерал Кантакузіно-Гранічеру. 

Таким чином, рішення уряду оголосити «Залізну гвардію» поза законом, 

привело до відмови їй в участі у виборах і арешту більшості активістів. 

Пропозиція М. Стелеску змінити назву організації не знайшла підтримки у 

керівництва [313, p.190-191, 197; 207, c.223]. 

Можна стверджувати, що заборона «Залізної гвардії» була відповіддю 

на умову Н. Тітулеску щодо розпуску організації для можливості його 

входження до складу уряду І. Г. Дуки. Ця умова пояснювалася необхідністю 

проведення прозахідно орієнтованої зовнішньої політики країни та 

отримання довготермінових кредитів. Тим паче, що і Британія і Франція 
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уважно слідкували за подіями в Румунії та висловлювали деяку 

занепокоєність з приводу останніх подій в країні. 

При цьому І. Г. Дука вимагав від короля заборонити діяльність 

«Залізної гвардії» королівським декретом. Проте король відмовився від 

цього, вочевидь маючи на меті покласти на І. Дуку рішення про заборону 

організації. Таким чином, король міг завдати удару по К. З. Кодряну і 

зробити його поступливішим, схилити до домовленостей, але всю 

відповідальність за це перенести на «старих лібералів», підставляючи їх під 

удар легіонерів. 

Вибори були організовані та проведені Націонал-ліберальною партією, 

яка отримала 51% голосів, що давало право контролювати уряд парламентом. 

Націонал-цереністи здобули 14% голосів. К. З. Кодряну вимушено опинився у 

підпіллі та на деякий час припинив свою діяльність [313, p.197]. Щоправда, 

організація спромоглася влаштувати замах на голову Ради міністрів І. Дуку. 

29 грудня 1933 р. І. Дука повертався з аудієнції у короля і на пероні 

станції Сінайя він був вбитий ґардистом К. Констатінеску. Описуючи ці 

події, їх сучасник З. Боіле зауважував, що акція вдалася через відсутність на 

станції агентів безпеки та поліції. Проте, за свідченням того ж З. Боіле, в 

країні існувала думка, що це могла бути відплата, яку влаштувала «Залізна 

гвардія», а профілактичні заходи, які проводила поліція, були недостатньо 

ефективними [99, p.32-35].  

Таким чином, складалася ситуація, за якої керівництво «Залізної 

гвардії» створило прецедент з вбивством голови Ради міністрів, щоб довести 

королю та іншим політичним партіям, що діяльність «Залізної гвардії» не 

може бути зупинена кількома декретами та актами уряду. Тож, сам І. Г. Дука 

виявився заручником політики Кароля ІІ, а вбивство підштовхнуло 

чиновників до прийняття відповідних рішень. Багато хто з високопосадовців 

перетворювався на уразливу і незахищену особу. Крім того, перед 

чиновниками ставала дилема: підтримувати прямо чи опосередковано 

легіонерський рух або ж залишитися осторонь політичних подій. 
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Відповіддю уряду, главою якого було призначено представника 

«молодолібералів» Г. Тетереску, стало запровадження військового стану в 

країні. Наприкінці грудня 1933 р. було проведено арешти ґардистів. 

Розшукували також К. З. Кодряну та його найближчих соратників. На 

підставі закону «Про захист держави» було заборонено «Залізну гвардію» та 

проведено масові арешти членів організації. Позиція голови Ради міністрів, 

який не бажав заборони «Залізної гвардії», полягала в намірах заспокоїти 

суспільство. Міністр внутрішніх справ В. Яманді, навпаки, наполягав на 

забороні організації та страті її лідерів. Він називав вбивство І. Дуки змовою, 

яку очолювали лідери ґардистів. Проте парламенту не було надано достатньо 

доказів для запровадження стану облоги. Не довели причетності до 

організації вбивства К. З. Кодряну і його відпустили. Натомість виконавці 

Н. Константінеску та Д. Белімаче були засуджені до довічної каторги. За 

таких обставин на захист «Залізної гвардії» виступили генерал Авереску та 

Ю. Маніу, К. Арджетояну, Г. І. Бретіану. Невдоволення діями уряду з боку 

представників опозиції пояснювалося їх побоюванням повернення націонал-

лібералів до авторитарної форми правління [313, p.197; 99, p.32].  

Віктор Яманді наполягав на своєму, сподіваючись досягнути певного 

результату у військовому трибуналі, який, на його переконання, не мав 

залежати від громадської думки. Проте під час процесу обвинувач 

К. Петровіческу відмовився висувати проти «Залізної гвардії» будь-які 

звинувачення. Намагався втрутитися в слідство міністр оборони генерал 

Уйке. Він сподівався на суворий вирок змовникам. Коли у пресі дізналися 

про тиск на суд, то розгорнулася кампанія проти королівської камарильї. У 

кінцевому підсумку «Залізній гвардії» винесли виправдувальний вирок, а зі 

змовників зняли звинувачення у створенні терористичної організації. 

Випущених із зали суду К. З. Кодряну та його соратників натовп зустрів як 

національних героїв. 

Таким чином, легіонери виявилися спроможними продовжити свою 

діяльність та зміцнити власний авторитет у суспільстві. Поразка В. Яманді 
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змусила його подати у відставку. Він, як і І. Дука, виявився жертвою 

протистояння К. З. Кодряну та королівської камарильї. Наступником 

В. Яманді став О. Тітяну, який не приховував вже своєї симпатії до 

праворадикалів. 

З боку королівської камарильї надавалася підтримка легіонерському 

руху з метою використання його у боротьбі проти комуністів, антифашистів, 

опозиційних партій. Король фактично субсидував «Залізну гвардію», 

оскільки вирішив перейти від «політики батога» до «політики пряника». 

Водночас стосовно «Залізної гвардії» використовувалася тактика «поділяй та 

володарюй». Вона виявилася результативною, коли всередині організації 

К. З. Кодряну виникли нові розбіжності. Двір підтримував усіх, хто міг 

зректися капітана.  

Разом з тим влада вела боротьбу за молодь, використовуючи 

модифікацію діючих інституцій. Зокрема, восени 1934 р. вирішили замінити 

молодіжну організацію стражерів (бойскаути) на «Straja Ţării». Ця 

організація була модифікованим варіантом бойскаутської організації, 

верховним командантом якої вважався король. За структурою вона 

нагадувала «Залізну гвардію» і повинна була усунути вплив легіонерів на 

молодь. Правда, особливою популярністю серед молоді вона не 

користувалася, й тому доволі повільно розширювалася її мережа. 

Попри ці заходи влади, члени ґардистського руху намагалися 

проводити свою діяльність і у деполітизованих спортивних та юнацьких 

організаціях. Спроба уряду ізолювати деякі такі організації спричинила вихід 

з руху частини ґардистів. Всередині «Залізної гвардії» загострилися 

суперечності, й особу К.З. Кодряну вже не визнавали беззаперечним 

авторитетом. 1934 р. став у цьому відношенні переломним. Німецьке 

посольство в Румунії відзначало, що «Залізна гвардія» після заборони була 

роз’єднана внутрішніми чварами та перестала існувати як політична сила 

[218, c.97]. 
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Рятунком    від   її   зникнення   могло стати припинення 

переслідування ґардистів владою та перехід організації в нову стадію. Свою 

роль тут відігравало і ставлення Кароля ІІ, який таємно підтримував 

легіонерів, а з іншого боку – дозволяв переслідувати їх, таким чином чинячи 

тиск на К. З. Кодряну, намагаючись добитися від нього поступливості. Не без 

сприяння міністра юстиції В.  Попа та з волі короля в 1934 р відбулася 

реорганізація «Залізної гвардії», й вона отримала назву Партія «Все для 

країни». Її номінальним очільником став генерал З. Кантакузіно-Гранічеру. 

Збережено було і структуру організації. 

Впродовж 1934-1936 рр. легіонерський рух набирав сили, проводячи 

пропагандистські заходи по країні. Продовжували влаштовувати також 

трудові табори, перебуваючи в яких, члени організації ремонтувалися 

церкви, школи, упорядковували цвинтарі, працювали на ремонті доріг, 

споруджували будинки для селян. У сукупності ці дії були більш 

результативні, ніж марші по селах [99, p.35]. Популярність руху зростала 

одночасно з поширенням у Румунії націонал-соціалізму та популярності 

нацистської Німеччини. Помітним було і прагнення кодряністів до влади, що 

збільшувало напругу у відносинах між Каролем ІІ та ґардистами. 

До зовнішнього фактора, який негативно вплив на розвиток 

ґардистського руху, додавався і внутрішній: К. З. Кодряну перебував у 

конфлікті з більш успішним М. Стелеску, який був на початку наближеною 

до капітана фігурою. Щоб мати привід для усунення М. Стелеску від 

керівництва, капітан доручав йому складні завдання. Під час одного з них 

М. Стелеску потрапив до в’язниці, де 12 жовтня 1935 р. він написав лист-

заповіт, в якому звинуватив К. З. Кодряну у прагненні підпорядкувати 

організацію своїм особистим цілям. У в’язниці М. Стелеску офіційно 

розірвав стосунки з ґардистами. 

На нашу думку, для К. З. Кодряну цей розрив був ударом, адже 

М. Стелеску був одним з двох наближених осіб, які керували спільно з ним 

організацією, хоча з другою особою – І. Моцою – К. З. Кодряну був 
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пов’язаний   більш   тривалими   стосунками. М. Стелеску у 

праворадикальний рух прийшов у 1925 р., будучи його учасником в м. Галац, 

а у 1929 р. приєднався до «Легіону архангела Михаїла». Його особисті якості 

привели його до керівництва Легіоном вже у 1930 р., а виступи у парламенті 

демонстрували ораторські здібності, яких не мав К. З. Кодряну.  

Можливо, загроза лідерству К. З. Кодряну, яка виникала через 

зростання популярності М. Стелеску, в умовах кризи організації стала 

причиною конфлікту. Завдання, яке отримав М. Стелеску, стало причиною 

його арешту, але не перетворило його на мученика чи героя. Після цього в 

організації з ініціативи капітана було розпочато кампанію проти 

М. Стелеску. Поміж ґардистів панувала думка, що М. Стелеску навмисне 

добився свого арешту, щоб продемонструвати королю та уряду 

непричетність до вбивства І. Г. Дуки. 

Наслідком розриву стало створення нової організації – «Хрестовий 

похід румунізму». Практично одразу розгорнулося протистояння між 

ґардистами та новоствореною організацією. В друкованому органі 

критикували як К. З. Кодряну, так й інших членів керівництва. Публікації 

нерідко розкривали таємниці організації. Водночас було помітно, що 

М. Стелеску не був підконтрольним К. З. Кодряну, і мав наміри перебрати на 

себе керівництво організацією. У своїх виступах він неодноразово 

звинувачував капітана у потуранні інтересам Німеччини та наголошував, що 

нацисти прагнуть перетворити Румунію на колонію Німеччини [313. p.203, 

215-220] 

Фактично ж діяльність М. Стелеску фінансувалася представником 

фінансово-промислових кіл з оточення короля М. Аушнітом і, як ми 

переконані, була спрямована на підтримку М. Стелеску як конкурента 

К. З. Кодряну у боротьбі за лідерство в організації. Таким чином, розпочата 

гра для М. Стелеску була небезпечною, оскільки подібні дії могли викликати 

традиційну для ґардистів реакцію. Не дивно, що під час студентського 

конгресу у Тиргу-Муреш, М. Стелеску винесли смертний вирок. Врешті 16 
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липня 1936 р.   десять   ґардистів   у шпиталі   «Бринков’яну»,   де 

М. Стелеску перебував з приводу операції, вчинили розправу над ним. Ці дії 

були, на їх переконання, доведенням несправедливості висунених 

М. Стелеску звинувачень на адресу капітана [257, p.132; 313, p 229] 

Отже, смертний вирок став відповіддю на дії М. Стелеску, який викрив 

деякі подробиці організації замаху на І. Г. Дуку. Заява одного з лідерів 

«Залізної гвардії» сколихнула громадськість, і під її впливом парламент 

ініціював перегляд справи. 

Фактично дії короля та камарильї дещо йшли врозріз з інтересами 

суспільства. Організований та проведений у квітні 1936 р. легіонерський з’їзд 

в Тиргу-Муреш не відбувся б без підтримки уряду, а, головне, короля. Через 

найближче оточення Кароля ІІ було організовано потяг, яким ґардистів 

доправили з Бухаресту до Тирґу-Муреш. Королівське оточення 

розраховувало спрямувати дії ґардистів проти лівих сил, до яких було 

віднесено навіть націонал-цереністів та старолібералів. Даючи оцінку 

становищу в політичному житті, голова Ради міністрів Г. Тетереску в одній з 

промов 1936 р. опозицією порядку назвав Націонал-християнську партію та 

«Румунський фронт», тоді як націонал-цереністи та ліві були «опозицією 

анархії». Не дивним було те, що на з’їзді в Тиргу-Муреш, ґардисти винесли 

смертні вироки міністру закордонних справ Н. Тітулеску, голові Націонал-

цереністської партії І. Мігалаке, генеральному секретарю Націонал-

цереністської партії В. Маджару. Таким чином, Націонал-цереністська 

партія, яка зазнавала нападів з боку ґардистів, фактично ставала мішенню 

діяльності з боку інших партій через її позицію стосовно короля.  

Саме НЦП була потенційною загрозою бажанням короля встановити 

диктаторський режим. Сам Кароль ІІ, проводячи подвійну політику, 

фінансував проведення конгресу в Тиргу-Муреш, надавши на його потреби 

100 тис. лей. Зі свого боку, він сподівався, що ґардисти не чинитимуть 

виступатимуть проти Е. Лупеску [99, p.38; 101, p.18] 
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Проте   самі    легіонери   чинили   інакше.   Дорогою до Тирґу-Муреш 

вони в Сінаї влаштували безчинства, осквернивши пам’ятну дошку на честь 

І. Дуки та вигукуючи гасла «Смерть Елені Лупеску!» [313, p.229] 

На конгресі легіонери продемонстрували свою агресивність та рішучість 

діяти. Складені були й списки засуджених легіонерами до страти. До речі, 

очолювала даний список Елена Лупеску, після чого йшли імена Н. Тітулеску, 

В. Маджару, М. Гелмеджану, А. Калінеску. Після завершення з’їзду особи, 

зазначені у списках, отримали листи з погрозами смерті, якщо вони не 

залишать політичної діяльності. Всі листи відправлялись за підписом 

генерала Кантакузіно-Гренічеру [99, p.45] 

Хоча Кароля ІІ розгнівала поведінка легіонерів, все ж він не вжив жодних 

заходів проти легіонерів, яких, напевне, розраховував випустити для 

боротьби проти антифашистів та комуністів. Листи ж, підписані керівником 

організації, після оприлюднення не були визнані прокуратурою такими, що 

містять склад злочину. Не отримав покарання і К. З. Кодряну, який виступав 

фактично організатором вбивства І. Дуки та М. Стелеску [99, p.46] 

Окремим питанням є ставлення ґардистів до подій в Іспанії, які 

розгорнулися з літа 1936 р. Румунське суспільство тоді виявилось 

розділеним: якщо комуністи та соціалісти зі своїми прихильниками 

виступили на підтримку Республіки, то більш широкі верстви населення 

схилялись до підтримки франкістів. Тим не менше фільми про війну та 

виступи щодо ситуації в Іспанії відбувалися при переповнених залах [313, 

p.233; 282, p.187-190; 99, p.46]. Восени група з 7 легіонерів попрямувала до 

Іспанії. Серед них були В. Марін та І. Моца, які мали намір допомогти 

іспанським однодумцям. Ця рішучість ще більше зростала, коли надходили 

звістки про руйнування республіканцями храмів, страти ними священиків та 

ченців. Саме з цього приводу І. Моца висловлювався, що республіканці 

«стріляють з кулемета у щоку Хреста» [Цит. за: 308, p.123-128] 

Капітан виступав проти участі легіонерів у бойових діях і взагалі не 

схвалював поїздку до Іспанії. Проте було досягнуто компромісу, на підставі 
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якого вирішили   направити   групу для привітання генерала Москардо. Самі 

ж учасники групи мали намір вступити до армії фалангістів, про що був 

поінформований і К. З. Кодряну. Прибувши до Іспанії, ґардисти вступили до 

іноземного легіону та воювали проти інтернаціональних бригад та бригад 

«Кампестано». Під час збройної сутички біля Нейбли загинули В. Марін та 

І. Моца. Через Німеччину тіла загиблих були доставлені до Румунії, де у 

столиці капітан влаштував пишні похорони [310, p.26]. Вони стали ще однією 

спробою ґардистів привернути до себе увагу громади Румунії, і не зайвим 

буде нагадати, що робилося це на початку 1937 р., останнього року 

повноважень уряду націонал-лібералів. 

Останній рік діяльності уряду Ґ. Тетереску став роком сподівань для 

всіх політичних сил, у тому числі і для кодряністів, на прихід до влади. На 

той час достатньо висока популярність праворадикалів давала підстави 

вважати, що в подальшому вони зміцнюватимуть свої позиції, а це змушувало 

короля домовлятися з ними. Свою роль мав відіграти Н. Іонеску. У лютому 

1937 р. монарх запросив до себе К. З. Кодряну і під час цієї таємної зустрічі 

Кароль ІІ запропонував створити уряд, відійшовши при цьому від 

керівництва Партії «Все для країни» [313, p.10-18]. Проте К. З. Кодряну 

відмовився від цієї пропозиції, адже націлювався на здобуття повноцінної 

влади на зразок Б. Муссоліні та А. Гітлера. У відповідь на це король 

запропонував формування уряду з числа ґардистів. Ця пропозиція була також 

відхилена, і, за словами З. Боіле, саме ця відмова стала причиною опали 

капітана. Зокрема, він писав: «Монарх помітив, що у нього на очах 

руйнується всі його плани, тепер К. З. Кодряну стає не тільки суперником, а й 

ворогом, якому не існує прощення…» [Цит. за: 313, p.233]  

Виник також гарний привід для підкорення легіону, адже у 1937 р. було 

вчинено замах на ректора Ясського університету Т. Брату, якому відрізали 

вухо за відмову підтримки одного з легіонерських свят [99, p.50] Оскільки 

вже був прецедент недопущення організації до виборів, то К. З. Кодряну 

наказав підлеглим тримати себе в руках. Його побоювання справдилося: 
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країною пройшла хвиля репресій. Проте суспільство не було готове до 

подібних дій уряду, незважаючи на ситуацію з Т. Брату. Для легіонерів даний 

випадок став доказом можливості тріумфу сили над законом [282, p.198; 99, 

p.50].  

У період з січня по червень 1937 р., у Румунії велася передвиборча 

кампанія, в якій лідерами були націонал-цереністи. Таким чином, результат 

місцевих виборів 25 липня 1937 р. у 16 повітах свідчив про перемогу 

націонал-цереністів та об’єднаних з ними сил (151 880 голосів), тоді як 

націонал-лібералам припало 144 003 голоси. Після них йшли Націонал-

християнська партія (61 659) та «Румунський фронт» (42 740) [283, p.55-56]. 

Фактично це було попередженням уряду та історичним партіям про можливу 

поразку. У місцевих виборах не брали участі члени Партії «Все для країни». 

Однак результат, отриманий праворадикалами, дійсно ставав доказом того, 

що їх популярність, попри відсутність спільної позиції та спільних дій, є 

дуже високою. Особливо єдність праворадикалів проявлялася в діях проти 

національних меншин.  

Щодо діячів історичних партій, то необхідно зауважити, що вони, 

незважаючи на посилення праворадикалів, вели боротьбу між собою і 

особливо помітним було протистояння Націонал-ліберальної та Націонал-

цереністської партій, що підривало їхню популярність. До того ж візит 

Б. Муссоліні до Берліну і зустріч двох лідерів диктаторських режимів 

розцінювалися румунськими праворадикальними силами як поворот до 

епохи, коли всі політичні партії будуть ліквідовані. 

У передвиборчій боротьбі 1937 р. відзначилися і націонал-ліберали, і 

націонал-цереністи. Якщо перші мали кращі можливості завдяки 

перебуванню в уряді, то другі шукали виходу у створенні союзів чи укладанні 

домовленостей. Так, між націонал-цереністами та «Румунським фронтом» 

велися перемовини щодо співпраці під час виборів [281, p. 463-465.]. 

Голова Націонал-цереністської партії Ю. Маніу прагнув отримати 

владу, але при цьому бути незалежним від короля. Власне, його повернення 
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на   посаду   глави   Націонал-цереністської   партії   було підставою 

закликати опозиційні партії до проведення спільної політики. Домовленості 

про нейтралітет на виборах стосовно договірних сторін, відомий як «пакт 

ненападу, пакт неагресії», мали укласти представники Націонал-цереністської 

партії та «Румунського фронту». Однак з ним погодилися лише К. З. Кодряну 

та Г. Бретіану. Фактично створювалися умови, за яких згадані політичні сили 

мали змогу вільно діяти на виборах, при цьому не допускаючи можливості 

для карлістських сил здобути 40% голосів. Врешті, в Націонал-цереністській 

партії розраховували на перемогу, про яку говорили достатнього довго. Сам 

Ю. Маніу вважав, що його партія, як і на місцевих виборах, буде спроможна 

здобути перемогу та пройти до влади незалежно від короля [282, p.198; 313, 

p.234]. 

Таким чином, було укладено передвиборчий «пакт про ненапад», який 

усував насильство договірних сторін одна проти одної під час виборів. В 

угоді зазначалося : «Між різними партіями досягнуті домовленості зберігати 

на виборах мир і коректність. З цією метою партії на час нинішніх виборів 

укладають «пакт про ненапад». Цей пакт означає відмову від провокаційних 

чи насильницьких дій, не означаючи відречення від власної ідеології. 

Приєднатися до цієї домовленості запрошуються й інші політичні партії» 

[106, p.116-117]. 

Підписаний К. З. Кодряну, Ю. Маніу, Г. Бретіану пакт був спрямований 

на досягнення результату на виборах. І водночас був виявом 

антикарлістських настроїв. Ю. Маніу йшов на домовленості з К. З. Кодряну 

вимушено, пам’ятаючи сутички націонал-цереністів з представниками 

праворадикалів, але не усвідомлюючи глибших наслідків такого союзу. 

Проте, як зазначає іспанський дослідник Ф. Вейха, вже у травні 1938 р. 

Ю. Маніу буде свідком у справі заарештованого К. З. Кодряну, вимагаючи 

для нього захисту [313, p.234].  

По суті, «пакт про ненапад» демонстрував кризу буржуазної демократії 

в Румунії, але не доводив, що праворадикальний табір був згуртованим. Між 
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Партією   «Все   для країни»   та   Націонал-християнською   партією 

існували розбіжності. Сам К. З. Кодряну виступав проти тих, хто, на його 

думку, був пов’язаний з Народним фронтом. Хоча Куза і Ю. Маніу ніколи не 

співпрацювали з ним.  

Передвиборча агітація кодряністів була розпочата влітку 1937 р., коли 

по селах ґардисти поширювали думку капітана про легіонерську Румунію. 

Пропаганду супроводжувала участь ґардистів у збиранні урожаю. У містах 

велися бесіди про новий справедливий світ, де людина та її земельний наділ 

відповідатимуть потребам і можливостям одне одного. Тобто легіонери 

вимагали справедливості. Проте в агітації не було нічого нового, і доволі 

традиційними виглядали заклики і звинувачення у всіх бідах політиків та 

євреїв, а також звинувачення представників інших партій у роздаванні 

грошей, їжі та спиртного. Доволі традиційним було звернення до Бога, адже, 

на їх думку, тільки завдяки Богу Румунія досі не розвалилася. В особі 

К. З. Кодряну, на переконання ґардистів, Румунія мала отримати спасіння. 

Результатом пропаганди було зростання популярності ґардистів, однак, це не 

спонукало поліцію та жандармів до вжиття ефективних заходів. Для 

послаблення пропагандистської діяльності, кодряністам забороняли 

проведення агітації серед учнів та студентів, а резервістів армії відправили на 

період передвиборчої агітації на збори. Легіонери ж під час виступів часто-

густо вдавалися до погроз. Однак на пряму конфронтацію ґардисти не йшли, 

уникаючи підстав для заборони партії. 

Вибори у грудні 1937 р. пройшли відносно спокійно. На той час Партія 

«Все для країни» вже вийшла за межі елітарної політичної групи, яку бачив 

на початку заснування руху К.З.Кодряну, і стала доволі численною 

політичною силою (270 тис. членів) [216, c.63]. Уряд підтримував порядок в 

країні, хоча хід і результати виборів контролювати був неспроможний. У 

Міністерстві внутрішніх справ все ж не наважилися на підробку результатів 

виборів, оскільки боялися помсти з боку праворадикалів. Це підтверджується 

і послом Німеччини в Румунії В. Фабріціусом, який зазначав, що: «енергійна 
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група відіграла роль виборчої поліції, яка слідкувала за дотриманням 

законності на виборах» [Цит. за: 218, c.123]. 

Невдало вибори пройшли для правлячої партії, яка не змогла подолати 

необхідний 40-відсотковий бар’єр, отримавши лише 35,9% голосів. Друге 

місце посіли націонал-цереністи з їх 20% голосів. На третьому місці 

опинилися ґардисти, які зібрали 15,5 % та претендували на 66 місць у 

парламенті [256, p.262.]. 

Таким чином, впродовж 30 років ХХ ст. у Румунії суттєво посилились 

позиції антисемітської організації, створеної К. З. Кодряну. Вона зуміла 

розгорнути свою діяльність серед молоді. Відкидаючи можливість діяти як 

партія, організація все ж у середині 30-х років трансформувалася у партію, 

зберігаючи стару структуру «Залізної гвардії». Перетворення «Залізної 

гвардії» на партію привело до прийняття нею правил політичної боротьби. 

Отже, розбіжності всередині праворадикального руху призвели до 

появи більш радикальної організації, яка свою роботу, як і кузисти, 

засновувала на антисемітській діяльності. Розкол загальмував інтегрування 

ЛНХЗ у політичну систему країни. Поява «Легіону архангела Михаїла» 

продемонструвала розрив між старим і молодшим поколіннями антисемітів 

та розкол між групами, які в основу своєї діяльності ставили різні форми. 

Практично з появою «Легіону архангела Михаїла» в політичному житті 

Румунії з’явилися риси терористичної діяльності, а насилля стало елементом 

у практиці політичної організації. 

У своїй діяльності ґардисти зверталися до історичних традицій, проте 

на практиці користувалися антисемітськими гаслами. «Єврей» перетворився 

на образ чужинця, проти якого мали воювати легіонери, як у минулому 

гайдуки проти турків. У закликах К. З. Кодряну легіонери подавалися як нове 

покоління гайдуків. Однак «нові гайдуки» відрізнялись від попередніх, 

виступаючи носіями радикальної ідеології та культу смерті. 

Основу ідеології «Залізної гвардії» склало поєднання антисемітизму та 

православного фанатизму. Серед провідних ідей була ідея самопожертви і 



  162

відданості   справі та   організації.   Поєднання   ідеології з діяльністю 

трудових таборів було формою пропаганди на користь організації 

К. З. Кодряну. Ефективність діяльності та пропаганди була 

продемонстрована підсумками виборів, у яких «Залізна гвардія» вперше 

отримала високий результат, хоча й недостатній для перебирання влади в 

країні.  
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РОЗДІЛ IV. ПРАВОРАДИКАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМУ КАРОЛЯ ІІ ТА НАЦІОНАЛ-

ЛЕГІОНЕРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

4.1. Націонал-християнська партія в період діяльності уряду О. Ґоґи  

Парламентські вибори 1937 р. продемонстрували не лише запеклу 

боротьбу під час виборів, але й ситуацію, в якій слід було шукати виходу з 

наростаючої політичної кризи. При цьому влада не полишала мети 

збереження територіальної цілісності країни. Звісно, Націонал ліберальна 

партія (НЛП) за результатами виборів могла розраховувати на 200 місць у 

парламенті і залишалася ще доволі потужною політичною силою. Другою за 

представництвом була Націонал-цереністьска партія (НЦП). Власне, ця 

ситуація дозволяла говорити про певні наміри їх лідерів, відповідно 

Д. Бретіану та Ю. Маніу, створити своєрідну «демократичну концентрацію 

центру, на основі співпраці та створення уряду національної коаліції» [105, 

p.441; 283, p.157]. 

На тлі цих двох партій трохи слабше виглядала Партія «Все для 

країни», яка могла розраховувати на 66 мандатів. Наступною за результатами 

виборів була Націонал-християнська партія, яка могла розраховувати на 39 

мандатів. Тобто вибори продемонстрували не лише зниження авторитету 

буржуазно-демократичних партій, але й відповідне зростання популярності 

праворадикальних організацій. Загальна кількість голосів, здобутих 

праворадикалами, становила приблизно 800 тис. осіб (24 %) [111, p.9717-

9718; 256, p.266; 313, p.236; 307, p.182; 294, p.171]. У лівих колах така 

ситуація сприймалась як загроза національній безпеці та цілісності держави. 

За обставин, що складалися, король відгравав провідну роль у виборі 

подальшого розвитку політичного життя. Так, К. З. Кодряну міг продовжити 

співпрацю з лідером цереністів Ю. Маніу, але вже у плані протистояння 

королю, що, зокрема, призвело до вуличних демонстрацій та збройного 

конфлікту в Предялі. Така активність пояснювалася досягненням партією 
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К. З. Кодряну    вершини    свого    політичного   успіху.   Зростала 

ймовірність збройного виступу ґардистів з метою завоювання влади. З боку 

короля також мали місце наміри перебрати владу до своїх рук, у чому 

конкуренцію йому складали представники Легіонерського руху. Маючи 

такий задум, Кароль ІІ вирішив задіяти у своєму протистоянні з 

К. З. Кодряну Націонал-християнську партію, що дозволяє стверджувати, що 

план урядування даної партії народився ще під час парламентських виборів. 

Тим не менше після виборів уряд націонал-лібералів під керівництвом 

Г. Тетереску продовжив свою діяльність до 28 грудня 1937 р. Румунський 

історик Ф. Неделку при цьому стверджував, що ймовірне урядування на чолі 

з О. Ґоґою було задумано ще до його оголошення і стало результатом 

укладеної угоди. Так, 23 грудня 1937 р. Е. Урдеряну, наближена до короля 

особа, повідомив одного з провідних діячів НЦП А. Келінеску про намір 

короля протидіяти опозиції Ю  Маніу та створити уряд під керівництвом 

О. Ґоґи. У зв’язку з цим наголошується на поверненні Кароля ІІ з Сінаї до 

Бухареста 26 грудня 1937 р., і вже 28 грудня голова Ради міністрів 

Г. Тетереску оголосив про відставку уряду. Того ж дня присягу приніс уряд 

під керівництвом О. Ґоґи [283, p.160-161].  

Причини такого рішення Кароля ІІ історики шукають у низці мотивів, з 

яких основним був намір короля не допустити об’єднання А. К. Кузи та 

К. З. Кодряну і створення праворадикальної опозиції монарху. З цим 

рішенням короля пов’язують також і призначення на посаду голови Ради 

міністрів О. Ґоґи, відомого промонархічною, прокарлістською позицією [300, 

p.121-124; 301, p.245; 294, p.174, 223; 282, p.240; 256, p.297; 305, p.21-22]. 

Загалом вибір НХП як партії для формування основи уряду був пов’язаний з 

певним дистанціюванням її від нацистських організацій німців Румунії та 

чітко означеними монархічними позиціями. Особа О. Ґоґи  задовольняла 

короля як наближеного до двору лояльного діяча НХП з можливо слабшими, 

ніж у А. К. Кузи позиціями у цій партії.  
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Певним   чином   НХП   була   вигідна   для   Кароля ІІ в якості 

правлячої партії, оскільки один із її лідерів, О. Ґоґа, висловлював погляди на 

складові політичної системи, прийнятні для короля. Це, зокрема, стосувалося 

проведення реформ у дусі часу, що означало скорочення кількості депутатів 

парламенту, зміни складу сенату, встановлення принципу етнічної 

пропорційності, впровадження смертної кари (конституція вона була 

передбачена лише в умовах воєнного часу).  

До того ж націонал-християни шукали підтримки у Третього Рейху, як і 

попередні урядові кола Румунії після 1935 р., у зв’язку з чим програма партії 

стала відверто антисемітською, містила також положення, що стосувалися 

розвитку відносин з Німеччиною та Італією. Зовнішньополітична вигода від 

приведення цієї партії до влади була також тим чинником, який посприяв 

своєрідному перемир’ю і невтручанню Німеччини у внутрішньополітичні 

процеси в Румунії. Особисто для Кароля ІІ О. Ґоґа залишався втіленням 

вірного монархіста, завдяки своїм висловлюванням про організацію як 

захисника монархії.  

Сама НХП виступала, таким чином, своєрідною прокарлістською 

організацією. На виборах 1937 р., як зокрема вважає румунський історик 

Ф. Неделку, О. Ґоґа діяв за наказом Кароля ІІ, виступаючи проти виборчого 

пакту ненападу Ю. Маніу–К. З. Кодряну та обстоюючи ідею «монархічного 

націоналізму» у справі викриття антимонархічного спрямування цього пакту. 

Разом з тим НХП не вважалася організацією, яка, на відмінну від ґардистів, 

не становила загрози плану встановлення королівської диктатури. Основне ж 

завдання уряду О. Ґоґи полягало у протиставленні його К. З. Кодряну [283, 

p.164-167].  

Крім того, до складу нового уряду, як підсумок попередньої 

кількарічної роботи, увійшли і представники націонал-цереністського руху. 

Саме врівноважуючий елемент виконавчої влади на чолі з О. Ґоґою склали: 

А. Келінеску, В. Потирке, Н. Редулеску-Мехедінць, Д. Сіміан. Їхня роль 

частково полягала у знятті звинувачень стосовно створення «правого уряду». 
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Як доказ цього колишні члени НЦП отримали посади у міністерстві 

внутрішніх справ і міністерстві юстиції. Особа ж А. Келінеску, на думку ряду 

істориків, була свідченням ініціювання карлістського наступу на легіонерів 

[283, p.171]. Сам А. Келінеску заявив з цього приводу, що увійшов до складу 

уряду задля збереження порядку в країні. Румунський історик Ф. Неделку 

відзначає також, що А. Келінеску та його група, увійшовши до уряду, 

виконували роль «наглядової ради».  

При цьому можна знайти докази неприйняття у владі націонал-

цереністів з боку націонал-християн, про що свідчили, зокрема, маніфестації 

НХП в Крайові спрямовані проти націонал-цереністів. Однак у відповідь на 

спроби протестів і намагання створити блок проти А. Келінеску з лав НХП 

виключили ряд представників, зокрема з її буковинської секції. Та попри це, 

мета короля була досягнута у двох напрямах: завдано удару по можливому 

(чи уявному) союзу кузистів з ґардистами та ослаблено опозицію, яка 

гуртувалася навколо Ю. Маніу. Крім того, для боротьби проти К. З. Кодряну 

А. Келінеску міг користуватися послугами осіб з оточення Кароля ІІ: 

М. Істрате, генералів Г. Марінеску, Н. Бенгліу, П. Теодореску.  

Подібні заходи були незайві, адже у 30-х роках ґардисти здобули 

популярність в армії і на 1936 р. вже мали місце контакти К. З. Кодряну з 

генералом І. Антонеску, одним з представників антикарлістських сил. 

Власне, на літо 1936 р. існувала угода між ними щодо майбутньої Румунської 

держави. У зв’язку з цими контактами виникло протиріччя, в якому 

А. Келінеску пропонував генералу І. Антонеску кооптуватися до складу 

уряду, тоді як Кароль ІІ був проти цього. Врешті-решт король капітулював, і 

29 грудня 1937 р. генерал І. Антонеску отримав посаду міністра національної 

оборони. При цьому певний контроль здійснювався за міністром через 

генералів П. Теодореску та Н. Глауа, які займали посади державних 

підсекретарів у цьому ж міністерстві [283, p.172-176].  

Отже, вже під час формування уряду О. Ґоґи виникли певні проблеми, 

які послаблювали позиції партії і самого уряду, роблячи його залежним від 
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королівської влади. Одночасно з цим слабкою стороною НХП виявилося 

протистояння всередині партії між ґоґістами та кузистами. І тут знову 

проявилася королівська влада: карлістські кола підтримали прихильників 

О. Ґоґи на противагу кузистам. Для партії склалась парадоксальна ситуація, 

за якої більшість націонал-християнських організацій очолювались 

кузистами, але від них посаду міністра отримав лише Г. Куза (міністерство 

праці). Натомість ґоґісти одержали основну частину портфелів, адже у складі 

уряду опинилися І. Лупаш, Е. Саву, С. Драгомір, С. Борнеміса, А. Годош, 

А. Бачу, Л. Скрідон, Л. Блага та інші.  

Вже 29 грудня 1937 р. О. Ґоґа оприлюднив план роботи уряду НХП, 

який, на нашу думку, мав на меті реалізувати націоналістичну ідею «Румунія 

для румунів». Так, помітне місце в ній займав постулат щодо національної 

перебудови румунської нації у духовній, освітній та соціальній сферах. 

Програма розроблялась за активної участі А. К. Кузи, який вніс до неї 

основну частину програмних положень НХП. У сфері духовного 

відродження румунської нації основна вага лягала на «таїнства православної 

церкви». Помітне місце займала підтримка короля та корони: «Будемо 

боротися, щоб зберегти неушкодженим блиск Корони, її вороги - це наші 

вороги з усіма внутрішніми та зовнішніми наслідками». Проголошувалась 

опора уряду на «ідеї націоналізму та християнства» [283, p.177-178]. 

Практичним проявом задекларованого були наміри проведення нових 

парламентських виборів, встановлення контролю за підприємствами, 

власниками яких були євреї, та застування ряду обмежень стосовно їх прав 

[172; 168; 256, p.267-268; 300, p.125-128]. Таким чином, уряд можна було 

розцінити як авторитарний, діяльність якого починалось з 

антидемократичних заходів.  

Серед останніх можна назвати і рішення 29 грудня 1937 р. про 

заборону газет «Аdevărul», «Dimineaţa», «Lupta», які мали антикузистські 

вислови; про розпуск робітничих профспілок; про позбавлення права на 

торгівлю спиртним корчмарів-євреїв тощо [300, p.125-128].  
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Разом з цими заходами мали місце випадки хуліганських дій 

парамілітарних кузистських формувань. Дане, на думку румунського 

історика Ф. Неделку, ставало одним із вигідних Каролю ІІ доказів, що жодна 

з праворадикальних партій не здатна управляти країною так, як це може 

здійснювати монарх. На додачу до цього були і взаємини із низкою країн, 

оскільки Румунія була зацікавлена у фінансовій допомозі з боку Франції та 

Чехословацької республіки, збереженні союзницьких відносин у рамках 

Малої Антанти, Балканської угоди. Щоправда, всередині країни 

представники румунських комуністів розцінювали такі дії влади як загрозу 

встановлення диктатури [283, p.182-184]. Зазначену ситуацію загострювала й 

позиція політичних партій, які фактично відмовилися підтримувати уряд 

Ґоґи-Кузи.  

На зовнішньополітичній арені нову владу привітали передусім 

керівники Німеччини та Італії. Цим вони висловлювали сподівання на 

можливе зближення Румунії з країнами Вісі. В пресі з’явилися обширні 

публікації про можливість зміни зовнішньополітичного курсу країни, а також 

позитивні коментарі з приводу прихильного ставлення керівництва НХП до 

Німеччини. У газеті «Völkischer beobachter» А. Розенберг висловлював 

сподівання, що завдяки встановленню націоналістичного уряду, Румунія 

долучиться до нового порядку в Європі. В Італії уряд О. Ґоґи зображали 

«суто фашистським» і очікували на зміну традиційного курсу країни та на 

повне приєднання її до фашистської Італії. Сподівання підкріплювались 

конкретними діями, зокрема 31 грудня 1937 р. мала місце зустріч посланника 

Німеччини в Бухаресті В. Фабріціуса з О. Ґоґою, під час якої пролунали 

запевнення щодо укладення наступної угоди з Німеччиною та розвитку 

дружніх стосунків з Третім Рейхом.  

16 січня 1938 р. О. Ґоґа направив послу Румунії в Берліні Комнену 

інструкції стосовно зустрічі з міністром Нойратом та запевнення його в тому, 

що новий уряд представляє «еволюційну форму в нормалізації стосунків з 

Німеччиною». Також румунський посол Комнен уповноважувався зробити 
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заяву   про   розвиток   економічної   співпраці   між   Румунією та 

Німеччиною [283, p.197-198]. 

Ситуація в політичних колах країни, навпаки, загострювалась і 

праворадикали робили все можливе для забезпечення формування 

тоталітарного режиму. При цьому зберігалося суперництво між кузистами та 

легіонерами, а О. Ґоґа виступав за призупинення допомоги Німеччини 

ґардистам. З боку К. З. Кодряну мали місце заклики до «загальної чистки» та 

до встановлення «легіонерського режиму». Він вважав, що новий уряд не 

відповідає потребам ґардистів. При цьому варто зазначити, що попри 

критику уряду та попередження про загрозу політичної кризи, К. З. Кодряну 

все ж запевняв у відданості своєї організації династії [163; 283, p.199; 99, 

p.50].  

Серед особливостей урядових призначення можна назвати надання 

І. Міческу портфеля міністра закордонних справ. Як особа, наближена до 

короля, він свої дії протиставляв гаслу К. З. Кодряну про вступ Румунії до 

Вісі впродовж 48 годин і підтверджував непорушність королівських 

прерогатив, закріплених у конституції. Під час спілкування з В. Фабріціусом 

І. Міческу відзначав, що зовнішня політика уряду вестиметеся згідно з волею 

короля, а також наголошував на необхідності боротьби проти «Залізної 

гвардії». Власне, весь короткий проміжок часу діяльності уряду О. Ґоґи 

король за підтримки А. Келінеску зберігав курс на зміцнення зв’язків з 

давніми союзниками та контролював основні зовнішньополітичні дії 

міністерства.  

У питанні зовнішньої політики опозиційні партії виступали проти 

можливої зміни союзницьких відносин, вважаючи це загрозою для 

збереження миру. Певне заспокоєння вносила тоді позиція короля, який у 

новорічній промові запевнив про незмінність зовнішньополітичного курсу 

країни, а румунська дипломатія підтверджувала, що курс Румунії в зовнішній 

політиці визначатиметься королем. Одночасно з цим голова Ради міністрів та 

міністр закордонних справ направили до Парижа, Лондона, Праги, Берліна, 
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Рима    телеграми    про бажання відкритого діалогу Румунії з усіма, 

фактично відмовившись від низки передвиборчих гасел НХП. Сам І. Міческу 

зробив офіційну заяву про те, що Румунія залишається на позиціях 

колишнього союзництва. 

Підтвердження традиційної зовнішньої політики Румунії пролунали і 

під час закордонного вояжу міністра закордонних справ у січні 1938 р. У 

Празі І. Міческу мав зустріч із Е. Бенешом та М. Годною, яких запевнив у 

відданості Румунії угодам у рамках Малої Антанти. Посольство Німеччини у 

Чехословацькій республіці повідомило МЗС своєї країни, що в ході візиту 

відзначено незмінність курсу Румунії стосовно Малої Антанти. 

У Белграді відбулась зустріч з Прем’єр-міністром Югославії 

М. Стоядіновичем, де також обговорювали питання Дунайського басейну і 

безпеку в рамках Балканської Антанти. За словами І. Міческу, зустріччю 

залишилися задоволені обидві сторони. При цьому робили і контрвізити, як, 

зокрема 3 січня 1938 р. відбувся візит М. Манойлеску до Риму, який 

розцінювали не інакше, як засіб тиску на уряд з метою зближення Румунії з 

Італією та Німеччиною. Під час зустрічей та виступів М. Манойлеску 

висловлював думку, що реальне зближення Румунії та Італії може відбутися 

за урядування «Залізної гвардії», який започаткує «нову еру» відносин у 

політичній та економічній галузях. Візит М. Манойлеску спричинив 

справжню лавину публікацій проґардистського характеру в італійській пресі. 

З боку ґардистів у публікаціях у газеті «Buna vestire» робилися зауваження 

щодо помилок уряду О. Ґоґи у зовнішній політиці. Сама ж зовнішня політика 

його кабінету стала причиною різноголосся всередині уряду і поглиблення 

протистояння між кузистами та ґоґістами. Йшлося навіть про можливість 

розриву відносин всередині НХП та припинення її співпраці з О. Ґоґою [283, 

p.202-221]. 

Слід відмітити, що домінування позиції короля було притаманне не 

лише у зовнішній, але й у внутрішній політиці влади націонал-християн, яка 

прагнула продемонструвати свою дієздатність. Крім перших її рішень від 29 
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грудня 1937 р., на засіданні уряду О. Ґоґи 13 січня 1938 р. одне із 

розглянутих питань стосувалося монополії держави на сіль. Зауважимо, що 

це мало відбуватися шляхом румунізації колишньої компанії «Discom» і 

стати «Державною монополією», персонал якої повинен складатися 

виключно з румунів. Обговорювалось і питання державної монополії на 

продаж бавовни, планувалося введення для селян податку з проданої на 

ринку продукції. Також рішенням уряду на 1 лею знизили ціну на бензин, 

довівши її до 1,5 лея за літр. З ініціативи А. Кузи урядом було порушено 

питання про румунізації театрів, що вело до звільнення з них та національної 

опери іноземців і усунення з акторського та технічного персоналу 

муніципальних театрів євреїв. Відмітимо, що дане рішення суперечило 

задекларованим О. Ґоґою позиціям уряду щодо забезпечення прав 

національним меншинам, було одним із проявів політичного антисемітизму. 

Оголошений главою уряду «здоровий націоналізм» більше відповідав 

програмним положенням Ліги націонал-християнського захисту і означав 

проведення політики домінації етнічних румунів у суспільному житті країни. 

Практично уряд починав втілювати в життя теорію румунської раси. 

Водночас голова Ради міністрів намагався заспокоїти громадську думку, у 

зв’язку з чим зробив заяву, що «ніхто не ставитимете під сумнів громадянські 

права національних меншин, якщо їх позиція буде лояльною до своєї нової 

батьківщини» [256, p.277; 282, p.180; 294, p.184]. 

У внутрішньополітичному житті питання дотримання прав 

національних меншин залишалось одним із чинників, на який реагували інші 

держави. Так, своє занепокоєння утисків у Румунії національних меншин 

висловили Франція, Велика Британія, СРСР. Зокрема, останній передусім 

цікавився загрозами антисемітизму у внутрішньополітичній діяльності 

румунського уряду. У зв’язку з цим голова уряду змушений був реагувати, 

висловлюючи офіційну позицію у публічних виступах. На нашу думку, 

доволі сильні позиції євреїв у банківській та промисловій сферах дратувало 

та непокоїло владу, через що вона вдавалася до насильства у витісненні 
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єврейської     фінансової     та    промислової     буржуазії з румунського 

ринку, а це було одним з проявів утиску національних меншин, 

антисемітизму на державному рівні. 

Варто вказати, що схожою була діяльність, що проводилася і 

«Культурною лігою», яку очолював Н. Йорга. Так, одне з її завдань полягало 

у проведенні роз’яснювальної роботи з приводу купівлі товарів. Під час 

виїзного засідання «Культурної ліги» у м. Крайова фактично була розпочата 

румунізація торгівлі, ремісничого виробництва та промисловості, при цьому 

наголошувалося на скрутному становищі, в якому перебувають румунські 

ремісники і торгівці через переважання нерумунів у цих сферах. Водночас 

робилися заклики щодо бойкоту іноземних товарів та тих, хто їх продає. У 

цьому питанні «Культурна ліга» вимагала відповідних дій уряду, вважаючи 

їх необхідними для захисту румунів. Аналогічні засідання «Культурна ліга» 

проводила також у Галаці, Фокшанах та інших містах. Тобто, через 

громадську організацію урядом започатковувалась широка кампанія для 

реалізацій положень щодо румунізації економіки. Проте, на нашу думку, 

проводити цю політику уряду вдавалося лише на сторінках газет. Причину 

цьому шукали у відсутності коштів для стимулювання малої та середньої 

промисловості, а кредитування румунських промислових підприємств з 

банків, які належали євреям, вважалося неприпустимим.  

Як результат економічної діяльності уряду О. Ґоґи стало наростання 

економічної кризи. Націонал-цереністи, для прикладу, вбачали в цьому 

недостатньо ефективною політику румунізації економіки, а у січні 1938 р. 

навіть вдавалися до жорсткої критики дій НХП і відходу від власних 

антисемітських програмних положень. В НЦП, зокрема, вважали, що 

антисемітизм, як фундаментальна ідея програми націонал-християн, 

здебільшого є передвиборчим гаслом демагогічного характеру. Прийняті 

рішення від самого початку підкреслюють поступливість уряду. «Заходи, які 

мали бути вжиті проти місцевого єврейського населення, не виконуються». 
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Крім     того,    НХП    закидали    запозичення      положень    із програми 

НЦП у соціальній сфері [231, c.75-86; 218, c.156-160; 256, p.280-283.]. 

Одним із рішень внутрішньополітичного характеру було оголошення 

25 січня 1938 р. початку парламентської виборчої кампанії. Уряд обіцяв усім 

політичним партіям надати можливість проводити передвиборну агітацію. 

Водночас рішуче попереджував, що не допустить безладу в країні і вибуху 

громадянської війни, яка може поставити під загрозу територіальну 

цілісність країни. З початком виборчого процесу було пов’язано і виступ 

О. Ґоґи, який заявив: «Ми розпочали грандіозну історичну працю 

національної перебудови. Закрили всі єврейські газети, які отруювали душу 

нації. і відкликали всі дозволи агентів цих газет. Розпочалися серйозні 

зрушення на шляху до покращання умов життя більшості». Й далі, вочевидь 

натякаючи на Партію «Все для країни», він підкреслив заборону носіння 

зброї та використання воєнізованих формувань: «Суворо заборонено 

створення гвардії та об’єднання у воєнізовані загони чи застосування сили. 

Безпеку буде забезпечувати поліція, жандармерія та армія. На них 

покладається місія забезпечення громадського порядку» [Цит. за: 294, 

p.193,194.].  

Таким чином, розпорядження влади, виступ глави уряду мали свідчити 

про намір створити атмосферу порядку в країні. Уряд намагався збільшити 

заходи безпеки, які більше нагадували усунення чи ослаблення конкурентів 

на виборах. За умови проведення у березні 1938 р. чергових парламентських 

виборів успіх міг належати як націонал-цереністам, так і Партії «Все для 

країни». НХП мала здобути на цих виборах 3 місце. Не додавали оптимізму і 

розлад як всередині партії, так і всередині уряду. Тим не менше О. Ґоґа 

намагався представити позиції уряду доволі міцними і у виступах говорив 

про сподівання на перемогу. Таке сподівання було б марним без спроб 

політика отримати підтримку у політичному середовищі. Проте його позиції 

були слабкими, адже опоненти розкритикували його маніфест з приводу 

виборів, оскільки той не підводив підсумків здійсненої роботи, не визначав 
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напрями     діяльності    уряду    на    перспективу    [256, p..284]. Сам 

маніфест можемо розцінювати як доказ відсутності єдиної концепції урядової 

діяльності. 

Тим не менше, пошук союзників здійснювався, і у справі виборчого 

альянсу було укладено договір Націонал-християнської та Німецької партії 

Трансільванії, якою керували Г. Отто Рота і Ф. Фабріціус. Метою союзу зі 

«старими саксами» було перетягування на бік уряду частини німецького 

населення Румунії та блокування діяльності «Німецького молодіжного союзу 

Румунії (Deutsche jugend in Rumänien)». Хоча одним із противників уряду був 

К. З. Кодряну, все ж спроба укласти угоду між ним та НХП була зроблена. 

Проте легіонери, погодившись на спільні дії під час виборів, згодом 

відмовились від участі у них.  

Окрім пошуку союзників на виборах, О. Ґоґа вжив також ряд інших 

заходів, одним з яких стало прийняття декрету – закону від 18 січня 1938 р. 

про зміну порядку виборів, яким намагалися обмежити діяльність 

опозиційних партій. Одним із способів отримання влади мав бути і проект 

закону, розроблений Міністерством юстиції, щодо права формувати уряд тій 

партії, яка набере на виборах 26 % голосів. Тобто, уряд врахував всі свої 

слабкі сторони і вжив заходів для усунення їх у законодавчій сфері.  

В уряді вважали, що основою для створення виборчого блоку можуть 

слугувати дрібні політичні організації, які найлегше можна об’єднати для 

виборів. Серед можливих союзників О. Ґоґи опинялися організації 

К. Арджетояну, А. Авереску, А. Вайда-Воєвод, що дозволяло створити 

цілком правоцентристський виборчий блок. Проте і тут бажаного результату 

не було досягнуто через відмову у співпраці на майбутніх виборах з боку 

Аграрної та Народної партій. 

Як варіант союзника також обирали і Румунський фронт, однак 

декілька його лідерів висловили свою незгоду з позицією керівництва, 

підтримуючи дії генерального секретаря Д. Р. Іоніцеску, що фактично 

передав до послуг НХП організації Румунського фронту у повітах Ілфов, 
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Бреіла, Бухарест. Також підтримали його позицію лідери організації в 

повітах Тулча, Мехедінц, Влашка, Димбовіца, Четатеа-Албе, Ізмаїл. Втрата 

ряду організацій в повітах старого королівства змусило А. Вайда-Воєвода не 

вдаватися до співпраці з урядом, але підтримувати контакти з тими членами  

Румунського фронту, які залишались у складі організації – зокрема 

К. Анджелеску, В. Тілля, Е. Мірто. На відміну від А. Вайди-Воєвода, рішення 

про співпрацю з урядом прийняв лідер Націонал-демократичної партії 

Н. Йорга, який мав намір здобути посади у двох державних підсекретаріатах 

для членів своєї партії – А. Мунтяну-Римнік (національна освіта) та М. Йорга 

(промисловість), а також 25 парламентських місць. Отже, Н. Йорга був 

одним з тих, хто на рівні з Г. Отто Ротом уклав виборчу угоду з урядом [282, 

p.225-229]. 

Таким чином, засідання Ради міністрів 25 січня 1938 р. мало на меті 

вивчення ситуації, щодо організації виборчого процесу. У зв’язку з ним було 

прийнято рішення про ведення політичними партіями передвиборчої 

пропаганди відповідно до норм охорони правопорядку, забезпечення спокою 

і порядку в державі. Заборонялося займатися виборчою діяльністю 

чиновникам у адміністраціях громад, священикам, вчителям. Розширювалися 

повноваження поліції та жандармерії, збільшувався їх контингент. Для 

забезпечення себе голосами виборців уряд ухвалив рішення про здешевлення 

товарів широкого вжитку (сіль, бавовна, газ, тютюн та ін.), встановлення 

монополії на продукти селянського вжитку, скасування старого податку на 

селянську власність з  1 березня 1938 р. та заміну його податком на прибуток 

з продажу вироблених товарів. У рамках цих законів генеральний примар 

Бухареста Н. К. Бреєску оголосив про зниження деяких споживчих цін. 

Хоча уряд і виступав за дотримання порядку в країні, у передвиборчих 

діях члени НХП самі ставали порушниками спокою. Загони ланчієрів 

влаштували безлади у містах Мойнешть, Плоєшть, Аджуді, Чернівці, повіті 

Ілфов. Бурхливі демонстрації кузистів відбулися у м. Белць у зв’язку з 

візитом міністра праці Г. А. Куза. Таким чином, всупереч розпорядження 
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міністра      внутрішніх      справ      А. Келінеску,      кузисти   вчиняли 

збройні провокації та терористичні акти. До цих дій долучалися і підкупи 

владними чиновниками, як наприклад, префект у м. Несеу видав кредит у 

12 тис. кг бавовни і зобов’язав тих, хто його отримав, голосувати за уряд.  

Подібні дії робилися всупереч рішення уряду від 4 січня 1938 р. про арешт 

усіх, хто носив відкриту свастику, вів пропаганду містики, порушував 

обмеження на продаж ікон, портретів О. Ґоґи та А. Кузи. Владнати ситуацію і 

навести порядок уряд був фактично безсилий [282, p.239, 241, 243]. Разом з 

тим створилась певна загроза за результатом виборів для НХП після 

об’єднання НЛП із георгістами. На співпрацю з урядом розраховували і 

представники Народної партії на чолі з Г. Дукою.  

Певну загрозу для уряду НХП становили представники легіонерського 

руху. Члени Партії «Все для країни» готувалися до збройних дій, у зв’язку з 

чим створили парамілітарний корпус у складі 10 тис. осіб. Робилися спроби 

створити спеціальну поліцію для переслідування явних противників 

ґардистів. 4 лютого 1938 р. К. З. Кодряну оголосив про створення 

легіонерського корпусу з колишніх військових. З 3 лютого 1938 р. в Плоєшть 

1,5 тис. легіонерів організували зібрання та маніфестацію, мали місце 

виступи ґардистів попри протидію поліції та жандармів в Ілфов, Араді, 

Яссах, Лепушні, Блажі, Чернівцях [282, p.268, 272-273]. Проте початок 

лютого 1938 р. позначився деякою зміною тактики праворадикальних 

організацій. З боку О. Ґоґи мали місце спроби через М. Стурдзу домовитися 

про перемовини з К. З. Кодряну щодо координації діяльності двох партій. Тож 

9 лютого 1938 р. відбулася зустріч за участю О. Гоги, К. З. Кодряну, 

М. Стурдзи, під час якої у К. З. Кодряну просили про допомогу на період 

виборів [282, p.277-278]. 

Можливо, це і стало однією з причин, які підштовхнули Кароля ІІ до 

дій. Вже 10 лютого 1938 р. під час аудієнції у короля О. Ґоґа був 

поінформований про складність внутрішньополітичної та 

зовнішньополітичної ситуації, виходячи з якої суверен змушений був вжити 
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низку     заходів.    Зокрема, король усунув від влади прогітлерівську 

політичну верхівку, залишивши представників англо-французької орієнтації.  

О. Ґоґа після аудієнції у короля скликав засідання Ради міністрів і 

оголосив рішення короля про відставку уряду. Того ж 10 лютого 1938 р. було 

створено уряд під головуванням Патріарха Мірона (Мірон Крістя). Патріарх 

Румунії був представником політичного центру, але дане призначення 

унеможливлювало продовження діяльності партійних урядів і згодом 

виконало завдання з ліквідації політичних партій. 

Таким чином, парламентські вибори 20 грудня 1937 р. фактично 

підвели риску під часом існування парламентсько-партійної системи в 

Румунії. Ними продемонстровано виняткові дії короля у справі керування 

політичним процесом в країні в цілому. Політичні маніпуляції Кароля ІІ вели 

до поглиблення політичної кризи в Румунії і створення умов для 

демонстрації ролі монархії як єдиної систематизуючої владної сили. В 

умовах короткотермінової діяльності уряду, очоленого одним з лідерів НХП, 

продемонстровано фактичне недотримання передвиборчих обіцянок та 

діяльність спрямовану на виконання інтересів короля та камарильї. Період 

правління О. Ґоґи став серйозним випробуванням для НХП, яка виявилась 

розділеною в умовах отримання влади. Слабкість уряду, зокрема щодо 

дотримання правопорядку в країні, стала однією з причин його зміни, тоді як 

іншою причиною була спроба створення альянсу двох праворадикальних 

партій. Небажання допустити до влади пронімецькі кола змусили короля 

застосувати всі владні повноваження, і порушивши конституцію, перебрати 

на себе всю відповідальність за ситуацію в Румунії, змінивши у такий спосіб 

її політичну структуру.  

 

4.2 Праворадикальні організації під час королівського правління  

Переломним моментом в історії політичного життя Румунії 

міжвоєнного періоду виявилося 10 лютого 1938 р. Врешті, перебирання 

королем повноважень було реалізацією його права, яке він залишив за собою 
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при     призначенні    уряду    О. Ґоґи.    Певний політичний дисбаланс у 

країні, який виник в результаті діяльності уряду О. Ґоґа та організації 

Націонал-християнської партії, долали традиційним способом, впровадивши 

11 лютого 1938 р. стан облоги. Відповідальними за дотримання порядку в 

повітах і містах ставали командири військових частин, які отримували 

посади префектів повітів та примарів. Свої дії Кароль ІІ пояснював наміром 

уникнути небезпеки, яку зберігало в собі правління урядів політичних партій. 

Власне, через це до нового уряду увійшли особи, які відмовилися від 

політичної боротьби, тобто вийшли зі складу політичних партій.  

Ситуація, яка складалася в Румунії, була використана королем для 

чергових політичних змін. Зокрема, в програмі діяльності уряду закладено 

реформи конституції, завдяки чому декларувався пріоритет румунської нації. 

Для системи адміністрування було оголошено обов’язковою позапартійність 

посадових осіб, для чого в міських громадах примарями мали бути колишні 

офіцери. Разом з запровадженням стану облоги, ввели цензуру та заборону на 

участь урядовців у політичній пропаганді, заборонили політичні збори, 

мітинги і демонстрації. Як результат виконання королівських та урядових 

розпоряджень стали дії проти організації, які вважалися антидержавними. У 

ряді місцевостей вони були спрямовані проти легіонерського руху. Зокрема, 

на Буковині командир восьмої дивізії – генерал Д. Гараламб, дав наказ 

вилучити брошури, маніфести й інші агітаційні матеріали легіонерської 

організації, які призначалися для виборчої кампанії [176; 184; 178; 158; 166; 

153; 91, p.439; 267, p.391-392; 251, 297-298].  

З боку центральної влади вживалися заходи з метою зміцнення позицій, 

для чого й було проведено конституційну реформу. Так, кабінетом міністрів 

20 лютого 1938 року було затверджено текст нової конституції та прийнято 

рішення про проведення 24 лютого 1938 р. плебісциту з його схвалення. 

Владою було організовано пропагандистську кампанію на користь 

конституції, і голосувати за неї закликали як король, так і глава нового уряду 

– Патріарх Мірон. Референдум ставав обов’язковим для урядовців усіх рівнів 
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і був    проведений    з високим      результатом,   що   дозволило   говорити 

про одностайність у визнанні нового основного закону країни. Таким чином, 

на підставі отриманих результатів (99,87 % голосів «за») 27 лютого в 

Бухаресті офіційно оголосили про прийняття Конституції Кароля ІІ [165; 174; 

187; 152]. 

Швидка поява тексту нової конституції пояснюється як попередньою її 

розробкою, так і взяттям за основу попередню – конституцію 1923 р. В новій 

конституції робили наголос на національній ідеї, ідеї соціального миру, ідеї 

внутрішнього єднання громадян держави. За своїм змістом, новою була 

стаття 30, якою проголошували короля главою держави. За конституції 

1923 р. ці повноваження король поділяв з урядом і парламентом у виконавчій 

та законодавчій сферах. Також новою за змістом була і стаття 65, яка 

підтверджувала підпорядкування міністрів королю, залишаючи їм також 

обов’язок звіту перед депутатами і сенаторами. Урізалися основним законом 

права парламенту, а також скасовувався принцип незмінності суддів. Таким 

чином, «Конституція Кароля ІІ» дозволяла поєднати монархові у своїх руках 

функції представницької, виконавчої, законодавчої влади. Цим документом 

скасовувалася, власне, конституційна монархія і Кароль ІІ отримував 

абсолютну владу. Для його підтримки у виконанні функцій правителя було 

створено дорадчий орган – Коронну раду. Формувалася вона із довірених 

осіб найближчого королівського оточення [266, p.22; 267, p.393; 275, p.106; 

231].  

Хоча конституція і містила деякі старі положення, як наприклад, 

заборона смертної кари в мирний час і застосування її у разі замаху на 

суверена, голову уряду, представника уряду іншої держави, членів 

королівської родини, все ж мали місце деякі нові положення щодо 

законодавчого зібрання. Так, виборчими правами наділялися жінки; до шести 

років зростав термін повноважень депутата; до половини складу зростала 

кількість призначених сенаторів. Змінено було й спосіб обрання депутатів, 

які мали обиратися за трьома куріями: сільське господарство й ремесло, 



  180

промисловість     і      комерція,      інтелектуальні      заняття.    Змінився 

також порядок затвердження законів парламентом, а відкриття його засідань 

визначалося самим королем. Отже, зміни статусу законодавчого зібрання 

вели до вирішення єдиного питання – забезпечення стабільності режиму, 

встановлення контролю за вищими органами влади, підтримання режиму 

одноосібного правління.  

Таким чином, у лютому 1938 р. у Румунії було встановлено 

авторитарну форму правління, з опорою на ряд соціальних та політичних 

груп в країні. Кароль ІІ намагався втілитися в роль лідера нації, мудрого і 

справедливого правителя, однак це йому не вдалося, як і перетворитися на 

особу, рівнозначну Б. Муссоліні чи А. Гітлеру. Можливо тому, що 

авторитарна влада в Румунії наслідувала низку положень з попереднього 

демократичного періоду, а Кароль ІІ асоціювався із тверезою і 

збалансованою політикою, підтримкою політичних зв’язків з традиційними 

західноєвропейськими союзниками. Крім того, з політичного життя країни не 

пішли діячі попереднього демократичного періоду. Королю у прийнятті своїх 

рішень доводилося опиратися на підтримку відомих політиків, зокрема 

А. Келінеску, Г. Тітереску, К. Арджетояну, А. Вайда-Воєвода, Н. Йорги, 

К. Братіану. Звісно, деякі з провідних політиків, зокрема лідер центристів 

Ю. Маніу, пішли в опозицію до уряду «національної єдності», проте з часом 

примирилися із ситуацією на політичній сцені країни, ставши нейтральними 

стосовно короля. Більшість представників «історичних партій» стали на бік 

монарха, тоді як члени НХП опинилися фактично поза політичним життям. 

А. Куза втратив можливість управляти діями партії, а О. Ґоґа доволі швидко 

пішов не тільки з політичного, а й з фізичного життя. Згоду на співпрацю в 

уряді дали К. Арджетояну, А. Авереску, представники Аграрної та Народної 

партій. Певну впертість виявляв Н. Йорга, який був противником демонтажу 

традиційної парламентсько-партійної системи і не раз під час власних 

університетських лекцій виступав проти відмови короля від демократичної 

форми правління. Він же виявився відвертим противником «Залізної гвардії», 
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критикував     діяльність    ґардистів. На лекціях іноді влаштовувалася 

полеміка між професором та студентами-легіонерами. В опозиції до влади, 

попри заяви про прихильність до монархічної форми правління, перебували з 

усіх парламентських партій лише представники ґардистів [231; 262, p.448; 

302, p.225; 105, p.456; 309, p.22].  

Загалом, ситуація, яка склалася в Румунії на початку 1938 р., дозволяла 

говорити не про захоплення влади королем, а про вимушене перебирання 

монархом на себе всіх повноважень щодо відповідальності за державу. 

Найбільш популярним було пояснення, що король прийняв рішення за 

наполягання свого оточення та через повну недієздатність політичних партій. 

Завершенням перетворень, розпочатих в лютому 1938 р,. стало створення 

єдиної політичної партії, проведення адміністративної та виборчої реформ, 

що загалом трансформувало всю політичну систему попереднього періоду.  

Для забезпечення спокою в державі та недопущення наростання 

невдоволення урядом, Кароль ІІ проводив періодичні реорганізації уряду. 

Вперше така реорганізація відбулася вже 30 березня 1938 р. Король залишив 

главою уряду Патріарха Мірона, в цьому уряді А. Келінєску зайняв пост 

міністра внутрішніх справ, В. Яманді – міністра юстиції, М. Канчіков – 

міністра фінансів. Одночасно з цією реорганізацією уряду відбулося 

створення Коронної ради, як постійно діючого органу влади, склад якої 

формувався з осіб визначених королем. Королівські радні отримували ранг 

міністра і відігравали на офіційних прийомах роль найближчого оточення 

монарха. Членами Коронної ради стали міністри зі складу уряду Патріарха 

Мірона, а також маршал К. Презан, генерал Е. Баліф [254, p.225, 265; 271, 

p.165; 267, p.395].  

Слідом за зміною уряду Кароль ІІ прийняв рішення про ліквідацію 

політичних партій. Це бажання він висловив ще на першому етапі 

становлення авторитарного режиму, але остаточно ухвалив його 31 березня 

1938 р. [100, p.373] Декрет забороняв політичну діяльність, і політичні партії 

вважалися розпущеними, могли продовжити свою діяльність лише таємно, 
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наражаючись    при    цьому    на    небезпеку   жорстких    заходів    проти 

них, які визначалися декретом-законом «Про захист державного ладу» від 14 

квітня 1938 р. Ним забороняли вести антидержавну пропаганду та закликати 

до повалення існуючого режиму, карали за образу монарха та королівського 

двору. Поширеним ставало ув’язнення, конфіскація майна звинувачених у 

державній зраді. Загалом уряд розв’язував собі руки у протидії як 

легіонерським, так і комуністичним організаціям. Всі товариства, які 

власною діяльністю протидіяли уряду, розпускалися, їхні друковані органи 

підлягали закриттю, ділова документація – вилученню [138, p.1920-1922]. В 

червні 1938 р. за антиурядову діяльність звинувачені позбавлялися 

громадянських прав, а також прав на майно.  

Проте від квітня 1938 р. спокою в політичному плані досягнути не 

вдалося, суспільство залишалося розділеним між колишніми політичними 

партіями, і в ньому зберігалися симпатії до програми легіонерів. Певну 

опозицію до уряду становили і профспілки, які після заборони партійної 

діяльності були організацією, що заперечувала існування соціального миру в 

країні. Модернізуючи систему відносин з працюючими, королівський уряд 

заборонив профспілки і замінив їх корпораціями робітників, ремісників, 

службовців. Фактичним скасуванням закону про профспілки 1921 р. держава 

встановлювала нагляд за робітниками та боролася проти лівих у робітничому 

середовищі і на підприємствах [255, p.523; 267, p.396; 161, c.1; 156, c.1; 

157,c.1; 171, c.1].  

Ще одним засобом боротьби проти інакомислення стало створення 

єдиної політичної партії. Ідея існування єдиної політичної сили висувалася 

ще у 20-х роках К. Арджетояну. Неодноразово про єдину партію, фактично 

однопартійну систему, висловлювався у своїх публікаціях В. Марін. Але все 

ж реальним ініціатором її заснування виявився А. Келінеску, який 

створенням широкої політичної організації пропонував королю заповнити 

той політичний вакуум, що утворився в країні після розпуску політичних 

партій [254, p.303; 288, p.264; 284, p.168; 87, p.122].  
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Після    кількаразового    обговорення    питання    про   створення 

єдиної партії, на засіданнях уряду було сформульовано три варіанти дій. 

Перший пропонувався А. Вайда-Воєводом і ним передбачалося відновлення 

лояльних престолу партій. Другим варіантом бачили створення двопартійної 

системи, в якій діяли Націонал-цереністська партія (А. Келінеску) та 

Націонал-ліберальна партія (Г. Тетереску). Однак переміг третій варіант, 

запропонований А. Келінеску, – створення нової політичної організації з 

програмою та структурою, відмінною від колишніх політичних партій. 

А. Келінеску вважав, що це має бути «глибокодуховний та інтелектуальний 

рух, який би становив для громадськості ідеал. Він має володіти рисами руху 

генерації, генерації Його Величності. Широкий рух забезпечив би миттєву 

опору новому режиму та завдати остаточного удару старим політичним 

партіям» [301, p.154-155; 100, p.156-157].  

Тож 16 грудня 1938 р. вийшов декрет «Про створення Фронту 

національного відродження (ФНВ)», політичної партії з широкою членською 

основою. Нова політична організація проголошувалася єдиною політичною 

силою в державі, і вести політичну діяльність поза її межами було 

заборонено. Метою її діяльності оголосили консолідацію ідеї громадян 

навколо захисту держави. До складу ФНВ мали увійти колишні голови Ради 

міністрів, королівські радні, однак масовий характер організації зобов’язував 

вступати до неї громадян країни у віці від 21 року. Управляла новою партією 

вища національна рада, у складі 150 осіб, над якою знаходився Директорат 

(24 члени) та особисто король. Наслідуючи партії авторитарного 

спрямування, її статут передбачав право участі у парламентських виборах 

виключно членів ФНВ [91, p.466; 160, c.1-2; 149, c.1].  

Оскільки до складу ФНВ увійшли: А. Келінеску, Г.Тетереску, 

А. Вайда-Воєвод, а з часом Г. Грігорович, І. Флуєраш, Е. Герман, то 

складається враження про намір об’єднати у ФНВ представників усіх 

політичних сил. Спроби вступити до Фронту національного відродження 

робили і представники компартії Румунії, сподіваючись проводити в його 
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рамках пропагандистську діяльність. Насправді ж ФНВ мав за мету 

відвернення широких кіл від легіонерського руху, чому мали посприяти 

зовнішні елементи: впровадження римського привітання, носіння партійної 

уніформи та інше. При цьому Фронт національного відродження не мав тієї 

ідеологічної основи, якою користувалися легіонери, і перетягнути молодь на 

свій бік йому було доволі складно. До того ж, окрім легіонерів, ФНВ мав 

противника в особі опозиційного Ю. Маніу, який іменував нову політичну 

організацію Фронтом «паскудників і незграб», Фронтом «національного 

сорому» і пророкував йому відсутність майбутнього [244, c.256-257; 248, 

p.320; 295, p. 82.]. 

Задля контрпропаганди, агітації та привернення населення на свій бік 

були створені Національні гвардії ФНВ. Їх створення супроводжувалося 

встановленням відповідного Регламенту. Так, у повітових центрах слід було 

поводити двічі на тиждень засідання з метою роз’яснення завдань ФНВ та 

Національних гвардій. Таким чином, основним матеріалом, який розглядали 

на засіданнях, ставали Закон і Регламент про заснування ФНВ, Регламент про 

заснування і функціонування Національних гвардій, Конституція Румунії 

1938 р., брошури ФНВ. Для полегшення діяльності були також визначені 8 

напрямів вирішення проблем, які мали обговорюватися. Рекомендували 

проводити подібні читання при співпраці з Будинками культури чи 

Народними Атенеями, зокрема там, де такі заклади існують [65, f.23-25].  

Створення Національних гвардій ФНВ передбачало і наявність кадрів 

для них. Так, станом на 19 вересня 1939 р. у повіті Ясси серед 13 командирів 

Національних гвардій 5 були у віці до 30 років, 2 – між 30-35, 1 – 35-40, та 5 

мали понад 50 років [68, f.3]. Підготовка і виховання членів Національних 

гвардій проходило на основі засвоєння позицій керівництва. Так, доказом 

цього є поширення серед Національних гвардій рівня цинуту та повіту тексту 

промови на радіо командира Національної гвардії [66, f.50.]. Також 

визначалися норми для членства в організації, тож у населеному пункті 

Національна гвардія мала складатися з 12 членів і керівника. Разом з тим 
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створення Національних гвардій не проводилося у населених пунктах, 

населенням якого були національні меншини, але допускали створення таких 

з мусульман [67, f.57-61, 63].  

З початком травня 1939 р. пов’язано обговорення організаційних 

питань щодо діяльності Національних гвардій. З цієї причини Центральне 

командування Національних гвардій ФНВ пояснювало підлеглим, що вони є 

незалежними від місцевої влади. Взаємини формувалися на підставі того, що 

префект повіту мав підтримувати зв’язок з повітовою Національною 

гвардією та взаємодіяти у питаннях, що стосувалися державних інтересів [69, 

f.26]. Одним з організаційних моментів стала поїздка команданта 

Національних гвардій ФНВ по цинутах (адміністративна одиниця, на які у 

1938-1949 рр. поділялася територія Румунії), з 15 травня по 30 травня 1939 р. 

з метою знайомства з командирами Національних гвардій повітів [71, f.31]. 

Організаційні моменти продовжували бути на порядку денному і у серпні 

1939 р., коли мало завершуватися формування Національних гвардій. Так, 

судячи з інформаційного листа Центрального командування, на місцях 

допускалися помилок у визначенні статусу командирів Національних гвардій 

цинутів і повітів. Тому і виникло розпорядження іменувати місцеві 

організації «Національна гвардія цинуту», «Національна гвардія повіту», 

залишивши титул «командир» тільки стосовно шефа організації [70, f.30]. 

Правила субординації зобов’язували командирів Національних гвардій 

повітів повідомляти про вступ на посаду та подальші дії [73, p.f.56.]. 

При цьому діяльність командирів Національних гвардій повітів та 

префектів і преторів розмежовувалася на тій підставі, що перші вважалися 

представниками допоміжної політичної організації і на цій підставі 

отримували свободу дій та ініціативи, тоді як другі як представники 

виконавчої влади залежали у своїх діях від дозволу державної влади чи 

повітової і громадської [74, f.60]. Діяльність командирів Національних 

гвардій визначалася як місіонерська. Саме від них очікували організації 

пропагандистської діяльності, яка б допомогла населенню зрозуміти процес 
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впорядкування    ФНВ,    роз’яснити програму ФНВ, дії режиму та його 

уряду. Фактичним завданням була «Пропаганда, широка пропаганда, 

невтомна пропаганда за ФНВ». Але вестися вона мала на трьох засадах: сім’я 

як соціальний осередок; розвиток християнської віри; розвиток румунської 

культури [74, f.65]. 

У липні 1939 р. командування Національної гвардії ФНВ розіслало 

розпорядження стосовно організації національних гвардій рівня села, 

сільської громади, центру волості, міської нерезидентної громади. Так, у 

громадах, центрах волостей слід було завершити роботи до 10 вересня. При 

цьому робота у повітах з компактним проживанням національних меншин 

мала вестися в першу чергу, зокрема такими визначили повіти Тіміш-

Торонталь, Арад, Бігор, Салаж, Сату-Маре, Марамуреш, Каліакра, Дуростор. 

Там, де створювалися Національні гвардії, передбачалося формування 

складових одиниць двох типів. При цьому намагалися дотримуватися 

правила, за якого Національні гвардії мали бути дієвим органом, в якому на 8 

старших припадало 3 молодших члена [67, f.54-56]. 

Серед засобів, якими мали послуговуватися командири Національних 

гвардій, були виступи командирів з поясненням потреб у організації руху, 

програмі ФНВ, ролі Національних гвардій та ін. Самі виступи мали 

починатися з прославляння короля та великого воєводи. Крім того, помітну 

роль мав відігравати православний обряд, а священики брали участь в 

освяченні зібрань. Встановлювали норму для проведення вихідного дня, де 

мало місце відвідування церкви та заходи в культурних осередках. 

Перші результати організаційного оформлення Національних гвардій 

підводилися в процесі їх створення. Зокрема, 8 серпня 1939 р. у цинуті Прут 

відбулося зібрання командирів Національних гвардій повітів. У своїй 

промові командир Національної гвардії цинуту полковник Д. Константінеску 

відзначив потребу наявності біля командира спеціалістів з різних галузей та 

необхідність проведення пропагандистської діяльності на селах. З боку 

командирів Національних гвардій повітів мали місце скарги на відсутність 
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допомоги з боку    префектури,    як   наприклад   у повіті Васлуй, чи скарги 

на саботаж з боку євреїв (повіт Балць) [72, f.32]. На підставі отриманої 

інформації Константінеску давав розпорядження щодо доведення йому 

повноцінної інформації у звітах. Звісно, що у цих діях командир 

Національних гвардій цинуту спирався на вказівки центрального 

командування. Зокрема у вересні 1939 р. саме воно зверталося до підлеглих з 

розпорядженням про звітування в організаційній сфері [75, f.70]. 

Заходи з організації Національних гвардій планувалося закінчити до 15 

вересня 1939 р., проте інспекції за результатами мали бути проведені з 1 по 

15 вересня 1939 р. Тим не менше організаційні заходи тривали впродовж 

жовтня 1939 р. Це підтверджують візити командира Національних гвардій 

повіту Бакеу, який відвідував села повіту та розповідав на зустрічах з 

селянами про розвиток ФНВ та необхідність його підтримки. Одним із 

засобів підтримки населення стало надання допомоги родинам мобілізованих 

з числа бідноти [76, f.82]. 

Тим часом на додачу до створеної єдиної політичної партії, були вжиті 

заходи і для розгортання діяльності у сфері молодіжної політики. Так, 15 

грудня 1938 р. було прийнято рішення про розширення організації «Стража 

церій». Верховним стражером вважався король, а членами її мали бути 

хлопці віком 7-18 та дівчата 7-21 року. Фактично, це була спроба влади не 

допустити впливу ґардистів на молодь. Організація мала напіввійськовий 

характер і використовувала, окрім ідеологічної діяльності, для привернення 

уваги уніформу та відзнаки [5, арк. 32; 185]. Останньою молодіжною 

організацією, створеною в рамках програми політичних перетворень, став 

Національний студентський фронт, започаткований 19 жовтня 1939 року. 

Його структура нагадувала про воєнізований характер, хоча призначення 

Національного студентського фронту полягало в організації студентства та 

його професійній підготовці. Таким чином, впродовж березня 1938 – жовтня 

1939 р. було проведено організаційні заходи в політичній сфері. Малося на 
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меті     перетворити    політичну    структуру    країни    у   політичну    

систему з єдиною політичною партією та єдиною молодіжною організацією 

[141; 124].  

До числа реформаційних заходів влади належала і адміністративна 

реформа, в результаті якої з’явилася нова адміністративна одиниця – цинут 

(область). Після тривалого обговорення варіантів реформи було схвалено 

поділ території країни на десять областей, які загалом не відповідали 

поняттям історичних провінцій. Особливо яскраво це проявилося на 

північному сході країни, де об’єднали з Буковиною Хотинський повіт 

Бессарабії та Дорохойський повіт Старого королівства, утворивши цинут 

Сучава. Подібним чином створили цинут Арджеш, до складу якого увійшли 

повіти Ілфов, Телеорман, Брашов, як і цинути Дунерей, Мерій [91, p. 454-458; 

182, c.1; 179, c.1]. Тобто в ряді місцевостей проводили показові 

адміністративні заходи для демонстрації національного єднання країни, 

подолання різниці між приєднаними провінціями і Старим королівством. 

В умовах реформування країни, в бажаному для Кароля ІІ напрямі, 

поглиблювалося протистояння між ним та К. З. Кодряну. Виданий 17 лютого 

1938 р. декрет і закон про дотримання державного порядку містив 

положення, спрямовані проти легіонерів: заборона носіння форми, 

проведення публічних виступів. Згідно з ним, здійснювалися покарання за 

створення політичних груп. Заборонялася політична пропаганда 

священиками та діяльність політичних організацій, які поширювали 

релігійну ідеологію. Громадянських прав позбавляли осіб, які перебували на 

іноземній службі – цивільній чи військовій. Засуджували до смертної кари за 

тероризм. Крім того, щоб мати прогнозовані та вигідні владі вироки, було 

скасовано суд присяжних. Стаття 67 закону визначала, що міністром має 

право бути громадянин та етнічний румун у трьох поколіннях, що одразу 

усувало К. З. Кодряну від можливості його претензій на участь в уряді, 

зважаючи на його польсько-німецьке походження. Принагідно зазначимо, що 

влаштована у пресі після його арешту пропагандистська кампанія 
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наголошувала    на   нерумунському походженні капітана. Тож, крім 

фізичного відсторонення від боротьби за владу, його намагалися знищити ще 

й морально.  

В даній ситуації К. З. Кодряну виявляв лояльність до дій уряду, тож 

відмовлявся від конфлікту із владою. Також капітан оголосив про розпуск 

Партії «Все для країни», мотивуючи це, зокрема тим, що ґардисти не повинні 

відповідати силою на силу. Відмова легіонерів від участі в політичному 

житті може сприйматися як відповідь на зміну ситуації в країні та небачення 

можливості збройного перевороту. Можливо, розрахунок робився на 

привернення до влади великого воєводи Алба Юлії Мігая, допомогу країн 

Вісі та підтримку з боку Німеччини, з якою мав зв’язки К. З. Кодряну. 

Зокрема, він направив вітального листа А. Гітлеру з нагоди аншлюсу Австрії, 

іменуючи канцлера Німеччини «носієм світла та істини».  

Останні дії капітана спричинили відповідну реакцію уряду, й 

організатором заходів проти ґардистів був міністр внутрішніх справ 

А. Келінеску. Одним із звинувачень проти К. З. Кодряну стали його заяви про 

те, що в разі приходу ґардистів до влади в Румунії за 48 годин країну буде 

приєднано до вісі Рим-Берлін. В умовах, коли у 1938 р. відбувся аншлюс 

Австрії, а у вересні 1938 р. під поділ потрапила Чехословацька Республіка, 

Румунія сприймалася як наступна жертва Німеччини, тим паче, що вона була 

країною, яка володіла необхідними природними ресурсами.  

Для Кароля ІІ відмова від традиційного зовнішньополітичного курсу 

становила певні загрози. Небезпечними вони ставали для всіх промислових і 

фінансових кіл Румунії, які були зав’язані на систему договорів і співпрацю з 

Британією та Францією.  

Власне, представник Великої Британії в Бухаресті Р. Гор вбачав у 

ліквідації парламентсько-партійної системи в країні найнадійніший засіб для 

зупинення просування К. З. Кодряну до влади. Сам Р. Гор вважав, що 

технократичний уряд на чолі з королем зможе врятувати ситуацію, досить 

вигідно буде мати справу з прогнозованою владою, ніж з некерованими 
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праворадикалами.    Доказом     слугували       практичні     дії     уряду 

О. Ґоґи. Тож в англійських виданнях «Daily Talegraphy» та «The Times» 

ініціативи Кароля ІІ схвалювалися і підтримувалися. Негативну позицію 

стосовно можливості приходу до влади К. З. Кодряну висловлював і 

представник СРСР у Бухаресті М. Острозький. Отже, для А. Келінеску не 

зовсім складно було переконати короля в необхідності діяти першим з метою 

нейтралізації ґардистів.  

Певну роль у справі переслідування ґардистів відіграли листи з 

погрозами на адресу Н. Йорги, що дало можливість уряду звинуватити 

керівництво Партії «Все для країни» в підготовці державного перевороту і 

розпочати судове слідство проти К. З. Кодряну та верхівки організації. На 

підставі урядових розпоряджень було ухвалено рішення про розпуск Партії 

«Все для країни», організації «Залізна гвардія» та «Легіону архангела 

Михаїла» з конфіскацією їхнього майна. Влада організувала ряд арештів, які 

проводилися по всій території Румунії. Викривалися організації різного 

рівня, зокрема в м. Сторожинець, повітовому центрі цинуту Сучава, було 

викрито «Братство Христа Думбрава Рошие» у складі 86 членів під 

керівництвом К. Пандела та І. Леонтія. До суду віддали і членів власне 

легіонерських організацій, визначаючи як покарання тюремне ув’язнення і 

грошові штрафи. Сам капітан був заарештований 16 квітня 1938 р., а вже 19 

квітня 1938 р. був засуджений до шести місяців ув’язнення за образу 

Н. Йорги. Упродовж 20 квітня – 9 травня 1938 р. до різних термінів 

ув’язнення засудили 33 особи. Звинувачення у змові проти громадського 

порядку, у підбурюванні до здійснення революції, у створенні збройних 

формувань, розголошенні таємних документів тощо було підставою для 

винесення судових вироків. Розгорнулася доволі широка пропагандистська 

кампанія проти К. З. Кодряну, якого називали чужинцем та звинувачували у 

поширенні в Румунії чужих країні ідей. У низці звинувачень були і закиди 

щодо формування воєнізованих організацій, таких як «Моца - Марін», 

легіонерський корпус колишніх військових, а також листування з 
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А. Гітлером. В останньому, провідне місце займали заяви К. З. Кодряну 

початку 1935 р. стосовно бажання здійснити в Румунії подібну до націонал-

соціалістської революції та прохання допомоги від Німеччини в цій справі. 

Дані матеріали служили основою для судового процесу, який відбувся 23, 27 

травня 1938 р., де К. З. Кодряну отримав вирок до 10 років каторги з заміною 

на ув’язнення та 6 років втрати громадянських прав і сплати штрафу 5 тис. 

лей. 

Арешти 30 квітня 1938 р. змусили керівництво ґардистів вдатися до 

створення таємного виконавчого комітету під проводом Р. Міроновіча. 

Арешт останнього змусив перебудовувати роботу комітету, який з 16 червня 

1938 р. став підпільною командою, у складі якої з’явився і Х. Сіма. У 

відповідь на дії уряду окремі групи ґардистів прагнули чинити терористичні 

акти, перешкоджати яким намагався з ув’язнення капітан. Посилилися такі 

спроби після поширення чуток щодо можливої страти К. З. Кодряну під час 

візиту Кароля ІІ до Лондона та Парижа. Власне, у листопаді 1938 року при 

перевезенні з в’язниці у Римніку-Серат до Жілави К. З. Кодряну разом із 13-

ма в’язнями був убитий за звинуваченням у спробі втечі. Сотні легіонерів 

відбували покарання в таборі Меркуря-Чук. Тут також був ув’язнений один із 

ідеологів руху М. Еліаде [180; 173; 177; 183; 189; 150; 159; 162; 154; 155; 151; 

218, с.174-175]. 

Розправа влади над лідерами ґардистського руху супроводжувалася 

спробами налагодити контакти з тими, хто прийшов на зміну керівництву. 

Зокрема, перемовини велися з Х. Сіма, який перебував у Німеччині і висунув 

вимогу відмовитися від контактів з Францією і негайного зближення Румунії 

з Німеччиною. Невдача у переговорах призвела до продовження 

терористичної діяльності, під час якої навесні 1939 р. планували здійснити 

замах на А. Келінеску. Врешті цей замах здійснили лише 21 вересня 1939 р. у 

м. Котрочень, де група ґардистів, на чолі з М. Думітреску, розстріляли голову 

Ради міністрів. Принагідно зазначимо, що з приводу цього політичного 

вбивства тривають суперечки дотепер: румунські історики висловлюють 



  192

припущення    про    причетність Німеччини до цієї змови, тоді як 

представник німецької історичної школи А. Гайнен відкидає подібні 

звинувачення, мотивуючи невигідністю для Німеччини зміну 

внутрішньополітичної ситуації в Румунії. Результатом замаху стало 

оголошення надзвичайного стану та проведення арештів ґардистів і їх 

публічні розстріли 22 вересня 1939 р. у повітових центрах країни. Групами 

по три особи їх страчували без суду і слідства. Впродовж 21 – 23 вересня 

владою проведено страти найбільш радикальних легіонерів, але було 

зроблено виняток для легіонерів – членів Фронту національного 

відродження. Тіла розстріляних виставили для публічного огляду у містах, 

приводячи для огляду навіть учнів шкіл. Відповіддю уряду на терористичні 

акти ґардистів стала страта загалом 147 членів ґардистського руху [261, 

p.400-402; 251, p.324; 316, p.271]. 

Активізацію влади у діях проти ґардистів можна пояснити також і тим, 

що серед населення поширювалися чутки про можливість приходу до влади 

Партії «Все для країни». Так, ще у серпні 1938 р. продовжували свою 

діяльність легіонери, ведучи пропаганду «від людини до людини». Програмні 

ідеї Легіонерського руху поширювалися в колах румунської інтелігенції. 

Здійснювалася реорганізація існуючих таємно осередків, а окремі члени 

навіть відкрито з’являлися на людях з легіонерською символікою [4, арк. 6 

зв., 11зв., 32-33; 164, с.1]. Навіть і у 1939 р. мали місце дії влади, спрямовані 

на переслідування легіонерів за зберігання літератури, за подання прохань 

про звільнення інтернованих легіонерів [4, арк. 61]. 

Одним із кроків, які мали обмежити діяльність легіонерів, було 

розірвання їх контактів з Німеччиною. Зокрема, 20 грудня 1939 р. у Берліні 

відбулася зустріч В. Канаріса з майором румунських спецслужб. Діючи за 

дорученням М. Морузова, він від імені румунського уряду просив не 

підтримувати легіонерів, які втекли на територію Рейху. З боку Німеччини 

було дано таку обіцянку, оскільки для неї задля отримання нафти необхідна 

була стабільна ситуація в Румунії [249, р.202-203].  
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Тим часом король, діючи руками військових та представників 

правоохоронних органів, шляхом насильницького видалення з політичного 

життя К. З. Кодряну, спричинив розкол в легіонерському русі. З початку 

1939 р. був помітний його спад, заборона маніфестацій легіонерів і 

церковних відправ за загиблими ґардистами були звичними заходами 

попередження. Поминальна служба була у ґардистів справжнім ритуалом, яка 

завершувалася процесією та їх клятвою помститися за кожного вбитого 

легіонера, йти до кінця в боротьбі проти режиму. Зазвичай, подібні форми 

протесту здійснювалися невеличкими групами ґардистів у населених 

пунктах, де їх всіх знали в обличчя. При цьому організація опинилася в 

найскладнішій ситуації, коли фактично згорнула політичну діяльність. Ще 

однією з причин обмеження діяльності було позбавлення легіону підтримки з 

боку широких верств населення. Останнє було спричинене організацією 

Фронту національного відродження та втягуванням до нього політично-

активного населення. Складалася ситуація, за якої і симпатики Легіону, а 

подекуди і заарештовані легіонери, перекидалися до королівської партії. 

Змінилася і основа організації: традиційно провідну роль відігравали 

студенти, але після проведення арештів рух намагався вижити завдяки 

діяльності робітничого корпусу. Розпорошеність та слабкість руху, відзначав 

і консул Німеччини в Чернівцях на початку 1939 р., зазначаючи, що «у 

ситуації, яка склалася, навряд чи дійде до зіткнень і насильств. «Залізна 

гвардія» вже не здатна на щось подібне. На місцях відсутні керівники та 

будь-які засоби, а найголовніше – відсутній психологічний фактор 

впевненості в успіху» [49, арк. 6]  

Тим не менше, вціліла організація продовжувала діяльність у підпіллі, 

що змушувало провести структурну реорганізацію. Діяли ґардисти поодинці 

у зв’язці (групи з 3-4 осіб), зв’язок між групами підтримували через кур’єрів. 

При цьому, хоча конспірація і ускладнювала роботу поліції, але результату 

вона досягла. Робилося це через вербування і закидання агентів до лав 

легіонерів 
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Так, один   з агентів   «Петреску»   виявив і здав поліції групи 

легіонерів, які влаштовували таємні зустрічі в будинку на вулиці Штефана 

чел Маре та І. Бретіану, в місті Редеуць. У місті Чернівці агенти поліції 

виявили осередок, який поширював легіонерські брошури.  

Складне внутрішньополітичне становище Румунії напередодні війни, 

стало причиною проголошення королем політики примирення з усіма 

учасниками політичного процесу. Навіть у документах Фронту 

національного відродження є визнання, що примирення неможливе без участі 

колишніх легіонерських керівників. Першими на контакт від імені легіонерів 

пішли В. Ковяну, І. Гирняце, К. Джеорджеску, які зрозуміли користь від 

подібної співпраці для себе і для затриманих учасників руху [251, р.323, 327; 

261, р.402].  

У жовтні 1939 р. влада провела переговори з політичними лідерами 

руху. З боку легіонерів вимогою співпраці стало негайне звільнення в’язнів 

та їх послідовна переорієнтація на Фронт національного відродження. Велися 

також перемовини у грудні 1939 р., де сторону Кароля II представляв маршал 

двору Е. Урдеряну. У січні 1940 р. з ув’язнення випустили 121 легіонера, а 

значна їх кількість повернулася з вигнання. 8 вересня 1940 р. 220 керівників 

ґардистських осередків взяли участь в узгодженні подальшої співпраці з 

Фронтом національного відродження. У березні ж колишні члени Партії «Все 

для країни» підписали акт «Свідчення у вірі», яким підкреслювали бажання 

ґардистів приєднатися до формування інтегральної Румунської держави [50, 

арк. 8; 316, р.402] 

У суспільстві існувало подвійне сприйняття подій, що розвивалися. 

Одна група вважала, що ґардисти використовували затишшя для організації 

подальшої боротьби проти короля. В рядах легіонерів висловлювалися щодо 

примирення з королем, як гарантією зближення з Німеччиною. Інша група 

вважала, що лідери організації погодилися на співпрацю задля вирішення 

власних інтересів, та всіх поєднувала недовіра до королівського режиму. З 
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приводу замирення з ґардистами не існувало єдиної точки зору і у 

королівському дворі [99, р.85]. 

Та попри всі сумніви, у квітні 1940 р., уряд ухвалив рішення про 

розформування таборів Васлуй, Меркуря-Чук, Садаклія, звільнивши всіх 

ув’язнених ґардистів. Проте ці дії стали швидше висловом слабкості 

королівського режиму, адже Кароль II не об’єднав легіонерів, перемігши їх, а 

фактично капітулював перед ними. Вже в рамках Фронту національного 

відродження велася боротьба між обома таборами, в якій король намагався 

випереджати ґардистів для здобуття собі підтримки, тоді як легіонери і далі 

прагнули усунення монарха та доступу до влади [108, р36; 257, р.255-256]. 

Певний перелом у режимі королівської диктатури відбувся в умовах 

німецько-французької кампанії. Так, 11 травня 1940 р. мала місце демісія 

уряду Г. Тетереску та призначення нового уряду під його головуванням. У 

програмі його діяльності передбачалося об’єднання всіх соціальних 

прошарків, було визначено причини змін в економічній політиці зі 

збереженням позиції нейтралітету та дотримання відносин з країнами 

Балканської Антанти. Тривали заходи щодо зміцнення однопартійної 

системи. В день капітуляції Франції, 22 червня 1940 р., вийшов декрет про 

реорганізацію Фронту національного відродження у «Партію Нації». Того ж 

дня було підписано декрет-закон «Про захист єдиного тоталітарного порядку 

в Румунській державі». Слідом за появою даних декретів Х. Сіма заявив про 

приєднання Легіону до «Партії Нації». Однак король і легіонери залишалися 

ворогами, хоча останні й проголосили Кароля II своїм капітаном. Проте вже 

за кілька днів по тому Румунія зазнала удару ззовні, тобто втратила 

Бессарабію та Північну Буковину, що суттєво підірвало позиції Кароля II та 

його партії, а легіонери перетворилися на відкритого ворога короля [295, 

р.89].  

Таким чином, із прийняттям нової конституції король отримав 

можливість перебрати усю владу на себе. В умовах побудови авторитарного 

режиму він намагався не просто змінити політичну систему країни, але й 
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забезпечити    існування   режиму одноосібної влади шляхом створення 

єдиної політичної сили, яка б усунула колишні міжпартійні суперечності. 

Якщо представники Націонал-християнської партії доволі мирно 

поступилися владою, то проти ґардистів довелося застосовувати силу. 

Фізичне усунення керівництва опозиційної Партії «Все для країни» 

забезпечило тимчасове примирення влади і ґардистів, а політична інтрига та 

зіткнення керівників між собою залишалися засобом її боротьби проти 

ґардистів. Слабкість режиму проявлялася у капітуляції перед легіонерами, які 

користалися гучними гаслами. Фактично створенням Фронту національного 

відродження та молодіжних організацій «Стража церій» і Національного 

студентського фронту не вдалося цілковито подолати ґардистський рух, який 

зміг відновитися після зречення Кароля ІІ. 

 

4.3. Спроба реалізації програми легіонерського руху в умовах 

націонал-легіонерської держави 

У червні-серпні 1940 р. королівство Румунія пройшло через одне з 

найскладніших випробувань: країна, яка дотримувалася нейтралітету і не 

підтримала своїх союзників, сама опинилася перед проблемою 

територіальної втрати. Можливість тиску на Румунію фактично була 

отримана через падіння у червні 1940 р. Франції. Ізоляція, в якій вона 

опинилася, не дозволила їй вийти з ситуації наприкінці червня 1940 р. без 

територіальних втрат. Перехід Бессарабії та Північної Буковини до складу 

СРСР де-факто започаткував крах «Великої Румунії». На додачу до цієї 

втрати, у серпні 1940 р. на підставі рішення другого Віденського арбітражу 

Румунія залишилася без північно-західної частини Трансільванії, передавши 

її Угорщині. Загалом, територіальні втрати призвели до економічних 

негараздів у Румунії і, щонайважливіше, до політичної кризи, результатом 

якої стало зречення Каролем ІІ влади.  

Ймовірність нестабільності в Румунії непокоїло керівництво 

Німеччини, оскільки для Берліна важливим було отримання румунської 
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нафти.    Крім того,    просування радянських військ на сході країни 

викликало сильне роздратування А. Гітлера через загрозу підриву нафтових 

родовищ у Плоештах [243, с.82-97, 122-123].  

Політична криза в Румунії, зумовлена територіальними втратами, 

викликала зростання тут націоналістичних настроїв і певне посилення 

позицій праворадикалів. Однак свою роль відігравало також і ставлення 

Німеччини та Італії до верховного правителя країни. Б. Муссоліні в бесіді з 

І. Джігурту та М. Манойлеску заявив: «Як ми можемо вірити, що Румунія 

змінила свою політику? У Вас правлять ті самі державні діячі, та ж 

адміністрація, той самий король» [Цит. за: 219, с.293]. Відверта заява Б. 

Муссоліні, не нагадувала дії нацистського керівництва, яке вважало за краще 

спілкуватися з І. Антонеску та Х. Сіма. На серпень 1940 р. обидва змінили 

свій статус: Х. Сіма в липні вийшов зі складу уряду; І. Антонеску за лист до 

Кароля ІІ зі звинуваченням того у нездатності правити країною, був 

заарештований та відправлений до монастиря у Бистриці.  

Під час обговорення Коронною радою питання Трансільванії 30-31 

серпня 1940 р. в країні мали місце виступи, в яких її звинуватили у 

бездіяльності. У доповідях Х. Сіми німецькому посланцю в Бухаресті йшлося 

про те, що безлади в столиці керовані королем та військовими колами, які 

бажають не допустити здійснення розпоряджень Віденського арбітражу. Він 

же просив німецьку сторону підтримати ґардистів задля розвитку румунсько-

німецької співпраці. Насправді, сам Кароль ІІ погоджувався на виконання 

рішень другого Віденського арбітражу, як і армійська верхівка також була за 

їх виконання. 

Однак Х. Сіма мав намір домогтися німецької підтримки для «Залізної 

гвардії», і 3 вересня 1940 р. поширив листівку, в якій вимагав зречення 

Кароля ІІ, передачі влади «Залізній гвардії», висловлював відданість держави 

країнам Вісі. З боку німецького посла в Бухаресті В. Фабріціуса було дано 

рекомендації уряду втрутитися у справи в столиці та не допустити виступу 

«Залізної гвардії». Тим не менше, 3 вересня в Бухаресті, Брашові, Констанці 
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відбулися    акції    невеликих    груп легіонерів, які вимагали зречення 

Кароля ІІ, влаштували напади на державні установи в столиці, обстріляли 

королівський палац. У коментарях В. Фабріціуса від 4 вересня 1940 р. 

зазначалося про проведення повстання залізногвардійців. 

Таким чином, провал небажаного для Німеччини виступу ґардистів 

став початком урядових змін у країні. Радянський історик М. Лебедєв 

відзначав, що 3-го вересня 1940 р. стало часом, коли запустили механізм 

приведення до влади І. Антонеску. Практично, 3-го вересня генерала мали 

повернути до столиці із заслання та проводили переговори стосовно 

можливого формату подальшого уряду. Не виключено, що того ж дня 

розглядалися питання участі в уряді Х. Сіми та зречення Кароля ІІ. Саме ці 

питання обговорювалися 4 вересня з В. Фабріціусом, королем та 

І. Антонеску. Король вів перемовини через В. Попа і через нього 

В. Фабріціус передав рекомендації про призначення І. Антонеску. Він 

стверджував у доповіді до Берліна: «За домовленістю з моїм італійським 

колегою та беручи до уваги, що І. Антонеску є людиною твердої руки, який 

може швидко врятувати країну від хаосу, я порадив генералу взяти на себе 

диктаторські права, вигнати королівське оточення і доти, поки буде вирішено 

питання про зречення короля, правити одноосібно» [Цит. за: 219, с.294-295]. 

Аналізуючи дану ситуацію, М. Лебедєв дійшов висновку, що Кароль ІІ 

мав реальні шанси зберегти владу. Тим паче, що на його боці була частина 

армійської верхівки на чолі з генералом І. Драгаліна. У необхідності 

протидіяти, і навіть заарештувати І. Антонеску, переконували короля також 

начальник генерального штабу – генерал А. Міхаїл, ад’ютант короля 

Н. Теодореску, які пропонували монарху створити уряд військових. Однак 

король вирішив за краще передати повноваження І. Антонеску. Надвечір 5 

вересня 1940 р. голова Ради міністрів запропонував королю прийняти до 

ранку 6-го вересня рішення щодо зречення престолу на користь великого 

воєводи Алба-Юлії, що і було зроблено королем [265, р.177; 219, с.297-298].  



  199

Таким чином, внаслідок низки змін і фактичного палацового 

перевороту в Румунії було встановлено новий режим, уряд якого очолив 

І. Антонеску. Свою підтримку у діях генералу обіцяли тоді лідер цереністів 

Ю. Маніу та очільник лібералів Д. Братіану. Тож уряд формувався як із 

генералів – прибічників І. Антонеску, так і представників історичних партій, 

а також ґардистів. Зокрема, Х. Сіма став заступником голови Ради міністрів, 

посади міністрів закордонних та внутрішніх справ отримали М. Стурдза та 

К. Пітровіческу; І. Гіка був призначений на посаду генерального директора 

поліції. До складу уряду увійшли від колишньої Націонал-ліберальної партії 

А. Оттулеску, М. Ліона, Н. Крецяну, а від Нацонал-цереністської партії – 

І. Джероту, К. Петреску.  

Сама країна була проголошена націонал-легіонерською державою, тоді 

як голова Ради міністрів іменував себе керівником Румунської держави. 

Останнє пробило голову Ради міністрів особою, яка мала право видавати 

декрет-закони та самостійно управляти країною. Таким чином, генерал 

І. Антонеску перебрав на себе функції, якими володів у 1938-1940 рр. король. 

Майже одразу після приходу у владу та формування уряду, були 

прийняті рішення щодо співпраці з Німеччиною. Принаймні заяву про це 

І. Антонеску зробив 7 вересня 1940 р. у бесіді з німецьким військовим аташе 

в Бухаресті – полковником Ф. Гертенбрегом. Він просив направити в 

Румунію спеціального представника німецького командування для 

переговорів про наступну співпрацю між збройними силами обох країн. Тоді 

ж приймалося рішення щодо дозволу вступу німецьких підрозділів на 

румунську територію. З боку Німеччини погодження на такі дії робилося на 

підставі інформації адмірала В. Ф. Каннаріса, який вважав І. Антонеску 

вдалою кандидатурою, якому необхідна підтримка Берліна [219, с.299-300].  

Дещо інакше до політичної верхівки країни поставилися у 

Центральному комітеті Компартії Румунії, в якому її звинуватили у 

погодженні з вимогами другого Віденського арбітражу, говорили про 

загострення політичної ситуації в країні та можливе встановлення 
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правлячими колами   у зв’язку з цим військової диктатури [85, р.331-332]. 

При цьому оцінки на адресу правлячих кіл у справі погодження з радянським 

ультиматумом у червні 1940 р. не робилося. Більше того, незалежність країни 

та її цілісність вважали можливими лише за співпраці з СРСР.  

Осінь 1940 р. стала для уряду Румунії часом розгортання відносин з 

країнами Вісі. Для їх зміцнення в листопаді 1940 р. І. Антонеску здійснив 

офіційні візити до Рима та Берліна. У Римі глава уряду проводив з 

Б. Муссоліні та міністром закордонних справ Італії Г. Чіано переговори, 

основною метою яких було досягнути домовленостей про допомогу армії та 

економіці Румунії задля її дій на боці країн Вісі. З боку І. Антонеску була 

висловлена готовність задовольнити всі побажання Італії у банківській, 

торговельній та промисловій галузях. Також ним пропонувалося знищити 

англійські бази на острові Лемнос та у Салоніках з метою убезпечення 

нафтових районів Румунії від нальотів англійської авіації. Щодо 

Трансільванії, то І. Антонеску вважав за необхідність надання румунському 

населенню її північної частини статусу, аналогічного з німецькою меншиною 

в Угорщині. У відносинах з Німеччиною Бухарест спрямовував свої дії на 

підготовку власної армії до війни: вже восени 1940 р. у країні були розміщені 

танкові, авіаційні та парашутні підрозділи. 22 листопада 1940 р. І. Антонеску 

прибув до Берліна, де 23 листопада ним був підписаний протокол про 

приєднання Румунії до потрійного пакту (Німеччина, Італія, Японія) від 27 

вересня 1940 р. При його обговорені І. Антонеску зазначив, що його 

підписання свідчить про нову орієнтацію Румунської держави, її прагнення 

участі у перебудові Європи, а відтак і світу.  

Після підписання протоколу мали місце переговори І. Антонеску з 

В. Кейтелем з питання реорганізації румунської армії. На зустрічі з 

А. Гітлером І. Антонеску пообіцяв, що до весни 1941 р. збройні сили Румунії 

будуть готові до ведення бойових дій. Під час перебування І. Антонеску в 

Берліні велися також переговори між І. Ріббентропом та міністром 

закордонних справ Румунії М. Стурдзою стосовно приєднання Румунії до 
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потрійного пакту. По їх закінченні, 24 листопада 1940 р., І. Ріббентроп 

відзначив зміни у взаєминах між Румунією та Німеччиною. По їх закінченню, 

24 листопада 1940 р., І. Рібентроп відзначив зміни у взаєминах між Румунією 

та Німеччиною і перетворення їх на довірливі. Своє вдоволення новим 

керівником Румунії висловлював також і А. Гітлер. Таким чином, у сфері 

зовнішньої політики Румунія просувалася у бік зближення з країнами Вісі.  

Зазначений вище курс був визначений І. Антонеску ще 18 вересня 

1940 р., коли на засіданні уряду було затверджено формулу: поза країною – 

Вісь, всередині – легіонерський режим. У таким спосіб намагалися 

реалізувати проект перетворення країни на державу, подібну до Німеччини 

чи Італії. В країні були створені 35 концентраційних таборів-в’язниць, де 

відбували покарання противники режиму. Урядове розпорядження від 23 

вересня 1940 р. зобов’язувало місцеву владу співпрацювати з легіонерами, 

погрожуючи в разі його невиконання усуненням з посад префектів та їх 

покаранням. З боку членів «Залізної гвардії» повсюдно впроваджувався 

терор, відбувалося фізичне усунення політичних противників єдиної, 

дозволеної партії у країні [219, с.299-300; 83, с.603].  

З метою підпорядкування собі «Залізної гвардії» І. Антонеску 

підтримував соціальну риторику. І вже 7 вересня 1940 р., у комюніке 

стосовно програми діяльності уряду обіцяв забезпечити селянам піднесеність 

шляхом впровадження адміністративних і санітарних заходів, сприяння 

організації виробництва і продажу продуктів. Робітників і службовців 

запевняв у підтримці проведення соціальних реформ, реорганізації 

промислового виробництва, забезпеченні необхідної для існування заробітної 

платні. Обіцяно було і проведення чистки державного апарату з метою 

подолання корупції.  

У суспільстві доволі позитивно сприйняли коронацію Міхая І. 

Особливий ентузіазм з цього приводу висловили легіонери. Зокрема, 6 

вересня 1940 р., групи легіонерів на чолі з Ш. Ромашканом проїхалися 

вантажівкою по м. Сучава, виспівуючи пісні з репертуару легіону. Того ж дня 
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мітинг   на   підтримку   влади   провели легіонери м. Редеуць. Крім того, 

вони маршем пройшли містом, співаючи пісні та вигукуючи: «За короля 

Міхая та генерала Антонеску!». 8-9 вересня 1940 р. у м. Ватра-Дорней 

провели заупокійну службу за вбитими легіонерами. По відправі, відспівали і 

пісню загиблих легіонерів.  

Водночас румунський дослідник Р. Ф. Бружа зазначає, що населення 

південної частини Буковини, як і ряду інших регіонів Румунії, спокійно 

поставилося до зміни режиму. Причину цього слід шукати у складності 

ситуації в самій державі та бажанні народу бачити сильну владу, яка здатна 

навести лад, відновити свій авторитет. Крім того, багато хто вірив, що саме 

легіонери зможуть відновити країну в її колишніх кордонах [251, р.338; 287, 

р.29].  

13 вересня 1940 року, з нагоди Дня народження К. З. Кодряну, по всій 

країні відбулися релігійні служби. Після чого Х. Сіма своїм наказом 

заборонив проведення всіляких мітингів до встановлення режиму нової 

держави. Наступного дня, 14 вересня, декретом №3151 Румунію проголосили 

націонал-легіонерською державою, з наданням легіонерському рухові 

статусу єдиної офіційної політичної сили. Після отримання таких 

повноважень легіонери розпочали розправи з колишніми політичними 

супротивниками [316, р.302; 220, с.14].  

Аналізуючи легіонерський рух в даний період, слід зазначити, що після 

ліквідації у 1938 р. його лідерів та режиму королівської диктатури, він 

поповнився новими членами, у котрих пріоритетною була матеріальна 

вигода, а не відданість ідеям Легіону. Таку різницю у світогляді підтверджує 

також А. Хейнен, який порівнює соціальну структуру керівництва руху у 30 

роки та у 1940 р. Ним справедливо відзначено посилення радикалізму, що 

було наслідком поповнення руху безробітними, робітниками, селянами та 

іншими. Їх чисельність становила 51,6%, тоді як кількість інтелектуалів 

скоротилася до 3% відсотків. У віковому відношенні станом на 1941 р. 

засновники «Залізної гвардії» досягли рубежу 40-річчя, тоді як лідери того 
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періоду    були   дещо   молодшими:   Х. Сіма – 35 років,    Д. Гроза – 28 

років, В. Трефа – 27 років [313, р.288; 261, р.427-438].  

Амбіційність нових лідерів поєднувалася із баченням традиційного 

способу приходу до влади. Так, Х. Сіма вимагав від генерала І. Антонеску 

проведення парламентських виборів. Останні давали змогу легалізувати 

прихід до влади, а разом із тим встановити власну, незалежну від генерала, 

систему влади. Розуміння загрози очільником держави втратити владу стало 

причиною відмови легіонерам у проведенні виборів [270, р.260].  

Загалом, «Залізна гвардія» зміцнювала свої позиції в країні, її вплив на 

населення пояснювалося його розчаруванням в «історичних партіях», які не 

виконали обіцяного. Вплив був помітним у середовищі малоосвіченого 

населення та декласованих елементів, які розраховували на певну вигоду від 

членства в «Залізній гвардії». З боку ґардистів, легіонерська допомога була 

перекиданням коштів, продовольства, одягу відібраного у нерумунського 

населення, переважно євреїв, на потреби верхівки організації. Збирання та їх 

розподіл жодним чином не контролювався. Не вирішило проблеми і 

підвищення заробітної платні робітникам. Її зростання зводив нанівець ріст 

інфляції, адже в серпні-листопаді 1940 року вартість життя зросла на 20%. 

Ускладнювалася ситуація і переходом від ліберальної до керованої 

економіки, яка мала відповідати інтересам Румунської легіонерської 

держави. Для її реалізації запроваджувався інститут комісарів від «Залізної 

гвардії», низка підприємств передавалася під пряме урядове правління чи до 

окремих представників режиму. Для прикладу, у вересні 1940 р. в рамках 

боротьби проти саботажу державними оголосили 7 нафтових компаній, які 

були пов’язані з англійським капіталом. Відбувався процес румунізації 

національної економіки, в ході якої власності позбавлялися євреї, а також 

незгідні з позицією «Залізної гвардії». Під удар потрапив навіть Д. Бретіану, 

якого легіонери змусили продати фабрику «Летя» за 5 млн. лей, при вартості 

підприємства майже 50 млн. лей, сплативши з них лише півмільйона лей. 
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Співпрацювали легіонери з місцевою організацією нацистів, що призвело до 

переходу окремих підприємств до рук німецьких власників.  

Проте, незважаючи на зусилля керівника держави, в країні назрівала 

економічна криза. З метою її попередження, І. Антонеску видавав 

розпорядження про усунення некомпетентних осіб від адміністрації держави 

та економіки. В країні був помітним розрив між інтересами капіталу та 

легіонерів, які збагачувалися за його рахунок. Конфлікт поглиблювався 

внаслідок ведення пропаганди проти трестів і проповідування легіонерського 

соціалізму.    

Окрім економіки сфери, конфлікт існував також і в політичній сфері, 

адже легіонери вели боротьбу проти всіх політичних супротивників. З цією 

метою використовували також «зелені сорочки», так звану ґардистську 

поліцію, яка не виконувала розпоряджень глави уряду чи міністра внутрішніх 

справ. У зв’язку з некерованістю легіонерської поліції І. Антонеску на 

початку жовтня 1940 р. видав секретний наказ, за яким легіонерській поліції 

надавалося право лише сигналізувати про встановлені порушення закону, а 

також заарештовувати тих ґардистів, які його не дотримувалися. Поза 

законом І. Антонеску оголосив і осіб, які вдягнуті у «зелені сорочки» та 

тероризують населення. Вимушено на поступки І. Антонеску пішов Х. Сіма, 

який в комюніке легіонерського руху від 30 жовтня 1940 р. підтвердив 

допоміжний характер легіонерської поліції, котра мала право проводити 

розслідування і проводити реквізиції за підтримки офіцерів поліції. Тобто, 

при погодженні з позицією глави уряду Х. Сіма давав фактичний дозвіл 

легіонерам на продовження дій.  

Власне, допоміжна легіонерська поліція була створена ще 

К. З. Кодряну за допомогою німецької служби безпеки – СД. За доволі 

короткий проміжок часу легіонери встигли вчинити ряд злочинів, про що 

кредитована в Румунії американська журналістка писала, що не було жодної 

ночі, щоб легіонерська поліція не проїхалася з галасом на мотоциклах по 

вулицях для погрому в якомусь єврейському будинку [251, р.360]. 
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Про початок певного розколу у відносинах між главою уряду та 

лідером легіонерського руху свідчило і листування І. Антонеску з Х. Сіма, 

якому керівник держави на початку листопада 1940 р. направив листа з 

вимогою припинити боротьбу за владу в країні. Він радив «Залізній гвардії» 

перейти до виховання молоді, а всі побажання щодо керівництва висувати 

через Х. Сіма. Така позиція не влаштовувала ґардистів, які відчували 

підтримку з боку нацистської Німеччини. У результаті  протистояння і 

загострення відносин між Х. Сіма та І. Антонеску наприкінці листопада 

1940 р. легіонери, розширюючи терористичну діяльність, стратили Н. Йоргу 

та В. Маджару, а також захопили інших відомих політичних діячів, яких 

звільнили лише за наполяганням І. Антонеску.  

В умовах протистояння І. Антонеску та ґардистів приймалися закони, 

які регулювали відносини між державою та громадянином у сфері державної 

безпеки. Так, було запроваджено закон, яким передбачалася смертна кара чи 

каторга терміном від 5 до 10 років за злочини проти громадського порядку. 

За таких умов І. Антонеску зробив спробу видалити з уряду легіонерів, але не 

зміг цього реалізувати через рекомендації А. Гітлера.  

Пошук шляхів до примирення між сторонами здійснювався і на основі 

рішення про розпуск легіонерської поліції (декрет №4766). Проте вона 

продовжувала діяти, оскільки Х. Сіма, висловивши вірність І. Антонеску, на 

початку грудня 1940 р. дав їй відповідний дозвіл. Остаточно конфлікт 

залагодили після включення легіонерської поліції до складу державної 

поліції.  

Зовнішнє примирення відбулося і на підставі рішення від 30 листопада 

1940 р. про розпуск легіонерської поліції. На початку грудня 1940 р. Х. Сіма 

запевнив главу уряду у вірності, а І. Антонеску, зі свого боку, висловив 

подяку легіонерській поліції за її діяльність. На тлі такого видимого 

примирення боротьба почала набирати ще більшого розмаху.  

В країні склалася ситуація, коли частина верхівки виступила проти 

діяльності «Залізної гвардії». Так, 28 листопада 1940 р. під час наради 
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командувачів    її      учасники       висловилися       за    підтримку 

І. Антонеску. Від імені присутніх один з генералів заявив очільнику країни 

про підтримку його армії. Однак примиритися з «Залізною гвардією» 

кондукеторул не мав можливості з огляду на її підтримку німецькою 

стороною. Єдине, що вдалося зробити, це усунути з посади міністра 

закордонних справ креатуру легіонерів М. Стурдзу. Проте у відповідь у 

грудні 1940 р. легіонери відверто ігнорували розпорядження уряду, адже 

фактично не було виконано розпорядження про ліквідацію легіонерської 

поліції, а особисто  Х. Сіма втручався у виконання функцій глави уряду. 

В ситуації, що склалася, єдиним арбітром у залагодженні існуючого 

конфлікту виступала Німеччина. У зв’язку з цим 14 грудня 1940 р. 

І. Антонеску прибув до А. Гітлера на аудієнцію, під якої І. Антонеску 

пояснював необхідність наведення порядку всередині країни та призначення 

єдиного керівника як держави, так і легіонерського руху. В цьому він 

посилався на неможливість самостійної реорганізації «Залізної гвардії» 

відповідно до потреб держави та переконував А. Гітлера в тому, що саме 

уряд військових буде спроможним забезпечити повноцінне використання 

рейхом Румунії.  

Власне, А. Гітлер погоджувався на передачу у підпорядкування 

І. Антонеску легіонерського руху. 15 січня 1941 р. після повернення до 

Бухареста І. Антонеску висловив попередження легіонерам, а також направив 

листа Х. Сімі з заявою про необхідність дотримання порядку всередині 

країни. Проте з боку ґардистів вживалися заходи для захоплення влади. Діяли 

легіонери відповідно до грудневого інструктажу 1940 р., який мав місце в 

Алба-Юлії, Констанці, Бузеу, Тімішоарі, Лугоші та інших містах. На 

середину січня 1941 р. ґардисти були готові до збройного виступу проти 

І. Антонеску.  

Відповідні дії розгорнулися після вбивства в ніч на 19 січня 1941 р. 

майора В. Дерінга, що перебував з німецькою військовою місією у Бухаресті. 

19 січня Х. Сіма провів у столиці секретну нараду легіонерів, а слідом за цим 



  207

розпочалися маніфестації ґардистів проти генерала І. Антонеску. Під час 

маніфестацій лунали заклики до розправи з комуністами, євреями, масонами, 

вимагалося створення ґардистського уряду і проведення змін в Румунії в дусі 

націонал-соціалізму. З боку глави уряду було вжито заходів, зокрема, 

звільнення міністра внутрішніх справ Петровіческу та генерального префекта 

поліції Гіку.  

У відповідь на дії кондукеторула 20 січня 1941 р. біля будинку уряду 

зібралися 3 тисячі прихильників Х. Сіми, які вимагали відновлення на 

посадах звільнених міністрів. А вже наступного дня, в столиці ґардисти 

почали захоплювати казарми, поліцейські дільниці та адміністративні 

будівлі. Х. Сіма направив генералу ультиматум, вимагаючи виведення зі 

столиці військ і формування легіонерського уряду з числа тих осіб, на яких 

вкаже керівництво «Залізної гвардії».  

Генерал не відразу віддав наказ про дії військам, що спричинило 

влаштування у столиці безладів, грабунків та вбивств. Впродовж триденних 

погромів заклади і мешканці Бухарест зазнали втрат майна на суму понад 100 

млн. лей. Під час спроби державного перевороту 21 січня 1941 р. у Бухаресті 

було вбито майже 120 євреїв. Загалом за п’ять місяців діяльності 

легіонерської держави антисемітизм проявився у конфіскації єврейських 

торговельних закладів і підприємств, насильному примушуванні передавати 

їхню власність румунам. За вимогою «Залізної гвардії» приміщення 600 

синагог передавалися у володіння Румунській православній церкві тощо 

[324]. 

Затримку з прийняттям рішення щодо заколоту ґардистів можна 

пояснити лише побоюванням генерала у можливій підтримці ґардистських 

дій німецькими військами. Рішення було прийнято ним лише після бесіди 22 

січня з А. Гітлером, якому він повідомив про непередбачувані наслідки дій 

ґардистів. 22 січня 1941 р. через І. Ріббентропа було направлено 

розпорядження послу Німеччини в Бухаресті.  
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Отриманий    з Берліну    дозвіл    розв’язав руки генералу і впродовж 

22-23 січня 1941 р. армія провела розправу з ґардистами: загинуло 236 та 

було поранено 254 особи, заарештовано керівництво «Залізної гвардії». 

Однак Х. Сіма зумів втекти до Німеччини. Німецькими дипломатичними 

каналами були вивезені також інші легіонери з країни. З розгромом «Залізної 

гвардії» було заборонено діяльність усіх політичних організацій в Румунії та 

з усіх відповідальних посад звільнили членів «Залізної гвардії». Генерал 

І. Антонеску ж створив уряд виключно зі своїх прибічників: із 12 

міністерських посад 9 належали міністрам-генералам. Наміри уряду 

визначалися і циркуляром від 29 січня 1941 р., які були надіслані 

дипломатичним представництвам Румунії за кордоном [219, с.311-318]. 

Метою уряду військових була остаточна ліквідація заколоту, покарання 

винних та придушення всілякої нової спроби порушити державний порядок. 

У зовнішній політиці уряд продовжував без коливань політику на боці 

держав Вісі.  

Отже, упродовж вересня 1940 – січня 1941 р. у Румунії відбувся 

експеримент з перебування у владі легіонерів. Практично, це був період, в 

якому представники руху займалися не стільки питаннями державного 

устрою, скільки вирішенням економічних проблем, зокрема, перерозподілом 

на свою користь власності на промислові підприємства. Загроза 

нестабільності в державі та висловлена А. Гітлером довіра І. Антонеску 

виявилися чинниками, які дозволили усунути від влади представників 

легіонерського руху і перетворити диктатуру в Румунії на позапартійну 

форму правління. 

Таким чином, у 1938 – 1941 рр. Румунія пройшла шлях 

трансформування політичної системи з парламентсько-партійної у 

диктаторську. В цьому проміжку часу збереження у владі позицій короля 

Кароля ІІ дозволило підтримувати на зовнішньополітичній арені контакти з 

традиційними союзниками Румунії – Францією та Великою Британією. Зі 

зреченням Кароля ІІ відбувся перехід у зовнішній політиці до інтенсивніших 
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контактів    та     встановлення      союзницьких       відносин    з    країнами 

Вісі – Італією та Німеччиною. У внутрішньополітичному плані цей період 

став часом, коли король Кароль ІІ намагався замінити багатопартійну 

політичну систему системою з існуванням однієї політичної партії – джерела 

влади у країни, а також встановити єдину систему молодіжних організацій та 

корпоративних сил, які підпорядковувалися б ідеї єдиної держави. В рамках 

цієї конфігурації діяв також і парламент, який перетворився на інструмент 

для затвердження прийнятих королем законів. Зі зреченням монарха 

продовжився експеримент з перебуванням у владі праворадикальної партії, 

який обмежився коротким проміжком часу через суперництво за владу. У 

січні 1941 р. встановилася одноосібна військова диктатура І. Антонеску, в 

умовах діяльності якої збереженню монархії відводилася декоративна 

представницька функція. Фактично, з вересня 1940 р. розпочався занепад 

монархічної форми правління в Румунії, що визначило її подальшу долю вже 

після закінчення Другої світової війни. 
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ВИСНОВКИ 
 

Підводячи підсумки дослідження праворадикального руху, можна зробити 

такі узагальнюючі висновки.  

В результаті приєднання наприкінці Першої світової війни до румунського 

королівства нових територій в країні змінився національний склад населення. 

Практично третину населення країни становили представники нерумунської 

національності, які проживали здебільшого компактно, утворюючи власні 

національні анклави. Вимоги союзних держав встановити рівні права для 

представників титульної нації та національних меншин порушили звичні для 

довоєнної Румунії відносини влади та громадян. Визнання громадянських прав 

за представниками національних меншин створило умови для розвитку і 

поглиблення ксенофобських настроїв у країні, що особливо проявлялося в 

період соціальних негараздів, які зачіпали населення країни. 

Наявність ксенофобії в Румунії, породженої попереднім політичним 

розвитком країни, дозволяє стверджувати, що вона створила поживний ґрунт для 

появи партій правого спрямування. Для кінця ХІХ – початку ХХ ст. такі партії не 

вирізнялися особливою активністю, але зуміли виробити ту форму ідеології, яка 

повноцінно використовувалася послідовниками і прихильниками правих ідей та 

завдяки традиціоналізму трансформувалася у більш звичні для міжвоєнного 

періоду норми і правила поведінки представників правого політичного крила. 

Настрої, спричинені Першою світовою війною і, особливо, агітацією проти 

євреїв, сформували громадську думку у переважної частини населення країни, 

спрямованої для протидії євреям. Розвиток антисемітизму підкріплювався 

негативним ставленням до ухвалених законодавчим органом актів, зокрема 

Конституції, якими підтверджувалися права національних меншин, рівні з 

правами титульної нації, і пройшов шлях від побутового до політичного, 

втілившись у обмеження для представників єврейського населення. Найвищим 

проявом антисемітизму стало створення екстремістських антисемітських 

організацій. 
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Формування праворадикальних організацій відбувалося в процесі 

поєднання дій традиційних для довоєнної Румунії партій та студентського 

націоналістичного руху, які у своїй основі мали антисемітські настрої, що 

оформилися у принципи обмеження громадянських прав євреїв Румунії в 

економічній, політичній та освітній сферах. Студентський рух на території 

Старого королівства свідчив про відверте неприйняття його мешканцями 

представників національних меншин, хоча і сам рух став частковою відповіддю 

на соціальні виступи, організацію яких студенти приписували євреям. 

Формування студентської організації, яка б мала спільну програму дій, не було 

проведено до кінця, оскільки першочергову увагу звернули на створення 

політичної організації Ліги націонал-християнського захисту. Оформлення 

політичної організації у вигляді не партії, а Ліги було суто символічним, 

оскільки в її назві та структурі передавали інформацію стосовно відмінності від 

традиційних партій та новизни самої організації. 

Попри формулювання протестних вимог щодо політичних партій, Ліга 

націонал-християнського захисту для отримання місць у парламенті повноцінно 

використовувала парламентсько-партійну демократію, яка існувала в Румунії, а 

відповідно розраховувала таким шляхом отримати владу. Така політика 

допомогла ЛНХЗ подолати необхідний мінімум, щоб потрапити до складу 

парламенту, але не надавала змоги отримати підстави для здобуття влади 

самостійно. Формально в організації панував культ вождя, яким став А. К. Куза, 

політик з багаторічним досвідом, прихильник праворадикального політичного 

руху. Склад самої організації давав підстави говорити про відсутність єдності 

всередині Ліги, що вело до розколу та обмеження можливостей її діяльності. 

Нестабільність в Лізі націонал-християнського захисту спричинялася ще й 

бажанням її молодіжного крила діяти більш рішучо, практично по-

революційному. Наслідком розколів стало обмеження умов діяльності політичної 

організації, що змусило її укласти союз з іншою нечисленною політичною 

партією – Націонал-аграрною партією під керівництвом О. Ґоґи, й таким 

чином вона спромоглася перетворитися з регіональної на загальнодержавну. 
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Націонал-християнська партія утворилася в період формування 

праворадикальних організацій у вигляді партій, що підтверджувало наміри 

праворадикалів продовжувати боротьбу за владу, проте вже як політичні партії. 

Процес їх створення припав на 1934-1935 р. і, можливо, частково був 

інспірований ззовні. Утворення нової партії було процесом, що вів до політичної 

уніфікації в межах «Великої Румунії», але насправді це не привело до утворення 

дійсно єдиної політичної організації, оскільки суперечності між її членами, що 

виходили з їх попереднього окремого існування, створювали проблеми для 

подальшої політичної діяльності.  

Виникнення і становлення Легіонерського руху пов’язаний з низкою 

організаційних проблем, які були наслідком всього попереднього духовного та 

політичного розвитку Румунії. Так, формування ідеології Легіонерського руху 

відбувалося на основі використання розроблених у ХІХ ст. письменниками-

романтиками візій та консолідованих у період створення національної держави. 

Розвиток ідеї отримали на початку ХХ ст. завдяки практиці сакралізації політики 

з метою об’єднання церкви, школи, армії навколо династії Гогенцолерн-

Зіґмарінґен. Початки ідеології заклав І. Еліаде-Редулєску, взявши за основу культ 

Мігая Хороброго та його покровителя архангела Михаїла. Після об’єднання 

Дунайських князівств у внутрішній політиці помітне місце посіли питання 

відмови румунських політиків визнавати емансипацію євреїв, приєднання 

Трансільванії до єдиної румунської держави, що особливо посилилося на рубежі 

століть та призвело до появи консервативно-авторитарного націоналізму: 

символи божественного передвизначення та армія як засоби відродження в 

ньому поєднувалися з монархізмом, елітаризмом, патріархальною організацією 

суспільства. В результаті з’явилася ідея про відродження нації завдяки діяльності 

молодої еліти, яка вихована на мілітарно-релігійних цінностях відповідно до 

принципів прогресивної педагогіки. 

На час заснування «Легіону архангела Михаїла» вчення про месіанський 

націоналізм вже існував зі своїми основними компонентами – цивілізаційною 
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місією румунів, ідеєю відродження та відновлення нації, культом архангела 

Михаїла, страхом виродження, мілітарними цінностями у відродженні нації.  

У «Легіоні архангела Михаїла» було вдало використано палінгенетичний 

міф для оголошення організації інструментом спасіння та спокути, 

перетлумачення міфу з пристосуванням його до умов міжвоєнної Румунії, 

внесення апокаліптичного сенсу спокути через небезпеку виродження. У Легіоні 

розвинули елементи теорії палінгенези про спасіння через спокутування гріхів, 

ідею метампсихозу як форми національної солідарності, пряме і безпосереднє 

спілкування з Богом через дії харизматичного лідера та легіонерів-мучеників. 

Формувався Легіон як революційна організація, що проявилося у антисистемній 

спрямованості, тоталітарному спрямуванні, парамілітарному характері, харизмі 

лідерів. Завданням організації стало підпорядкування собі своїх послідовників, 

регламентування всіх аспектів їхнього життя з метою створення нової людини та 

нового суспільства через внутрішнє переродження. 

У програмі діяльності Легіонерського руху, сформованій на основі ідей 

інтегрального націоналізму, було не просто створення нової людини, але й 

перебудова держави, перетворення багатопартійної системи на однопартійну з 

моделюванням держави за корпоративним зразком, при етнічному розумінні 

громадянства та з патріархальною організацією тендерних і суспільних 

відносин.  

Хоча Румунська православна церква і займала помітне місце у практичній 

діяльності та розвитку ідеології Легіону, але ідея відродження була основана на 

християнсько-біблійній традиції, пов’язаній з католицькою та протестантською 

догматикою. Причиною цього було перенесення на румунський ґрунт 

палінгенетичних ідей, висловлених французькими та італійськими філософами. 

Крім того, Легіоном було пристосовано ряд народних релігійних практик, 

зокрема через православних священиків. Таким чином, для Румунії був 

притаманний глибокий зв’язок між фашизмом та націоналізмом, що стало 

результатом розвитку інтелектуальних ідей впродовж ХІХ ст., як і присутності 

релігійних основ націоналізму. 
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Намагання влади протидіяти поширенню праворадикального руху 

виливалися у застосування репресивних заходів, які змінилися низкою невдалих 

спроб порозуміння на міжособистісному рівні, що спричинило повернення до 

репресивних заходів. Паралельними засобами впливу на ситуацію з поширенням 

Легіонерського руху стали намагання влади заснувати молодіжну організацію, 

здатну зберегти пріоритет влади над молоддю у виховному процесі. Таким 

чинником виявилася «Стража Церій», яка як скаутська організація могла 

привернути увагу молоді не тільки ідеями, але й зовнішньою атрибутикою. 

Розрив відносин влади, уособленої в королі Каролі ІІ, з Легіонерським 

рухом призвів до пошуку противаги йому в умовах політичної кризи 1937 р. 

Саме вона відкрила період зміни партійних режимів авторитарного спрямування 

та прийоми, що базувалися на «переманюванні прибічників». Вибір НХП та 

одного з її керівників на роль Голови Ради міністрів став способом створення 

ситуації, яка б довела громадськості неспроможність правих сил керувати 

країною. Зміна влади і запровадження авторитарного королівського режиму 

супроводжувався протидією Легіонерському руху. Разом з тим діяльність короля, 

спрямована на творення єдиної румунської політичної нації, що виконувалася за 

зразком фашистської Італії, зазнала поразки через відсутність 

зовнішньополітичних факторів підтримки монарха Румунії. Неефективним 

виявилося й існування створеної ним партії. 

Чергова спроба створення уряду праворадикальної партії призвела до 

ускладнення економічного та внутрішньополітичного становища в Румунії та 

погіршення відносин між партією і виконавчою владою. Усунення від влади 

легіонерів відбулося на основі погодження дій глави уряду з нацистською 

Німеччиною і стало можливим задля інтересу Німеччини у 

внутрішньополітичній стабільності в Румунії. Встановлення військово-

диктаторського режиму призвело до послаблення ролі монархії в політичному 

житті країни та створення умов для майже одночасного скасування монархії 

та припинення діяльності в Румунії праворадикальних організацій після 

Другої світової війни. 
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