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Ani lungi, prin propaganda guvernelor regelui Carol al II-iea, prin cea a

I Inetului condus de generalul Ion Antonescu 1 şi, în special, prin aceea a Partidului

Hlllunist Român s-a afirmat că, în perioada interbelică, singura organizaţie teroristă
1111 jura noastră ar fi fost cea a membrilor mişcării legionare. Ideea s-a menţinut şi după
' voluţia din decembrie 1989 .
Personal, am avut îndoieli în legătură cu aceste afirmaţii. Erau prea pătimaşe
f' ntru a fi reale.
Întâmplător, fiind jurist de profesie, am descoperit la Arhivele Naţionale
I 11 ureşti dosarul procesului din Dealul Spirii, ale cărui dezbateri s-au desfăşurat la
r rI unalul Corpului II Armată, sub preşedinţia maiorului C. Cemat, comisar regaI3.
4
llltt el rezultă că au fost deferiţi justiţiei 271 de acuzaţi • Prin Decretul Regal, semnat
f regele Ferdinand la 4 iunie 1922, au fost amnistiaţi 213 dintre cei acuzaţi, restul
5
111111 nd a fi judecaţi în continuare •
Din filele dosarului procesului amintit rezultă că, între cei judecaţi, s-a aflat şi
nx Goldstein. Acesta era un comunist din România, născut la Bârlad, dintr-o familie
vr Iască, fanatizat de ideile comunismului, dornic să înfăptuiască revoluţia mondială6 •
I tind silit să fugă din România, s-a refugiat la Odessa. Acolo a fost instruit în folosirea
l111111belor în vederea ducerii la bun sfllrşit a unor acte teroriste împotriva României ca
lnt naţional unitar. În timpul instructajului şi-a pierdut braţul stâng, situaţie care 1-a
,f t nninat să-şi pună o proteză terminată cu un cârlig de fier. Poliţia I-a cunoscut sub
1111mele de „omul cu cârlig de fier".
2

l1 lcş ti.
fn rechizitoriul din procesul intentat lui Corneliu Zel ~a Codreanu la 18 aprilie 1938, Mişcarea legionara a
" l calificat!! drept terorista. Actul a fost publicat în ziarele Curentul şi Universul din 19 aprilie 1938.
Inşi punct de vedere în Pe marginea prllpastiei. 21-23 ianuarie 1941, 2 voi., Bucureşti 1942. Mihai Roller,
1oirla RPR, orice edifie, reia punctul de vedere. Aceeaş i opinie a fost împartllşitll în toate manualele de liceu
I Io cursuri le universitare. Ea se regăseşte şi ln lucrarea academici! Istoria Românilor, voi. VIII, coord. I.
q1rtu, Editura Enciclopedicii, Bucureşti , 2003 .
A e vedea în acest sens d eclaraţia fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, cu ocazia evenimentelor din
·16 iunie 1991.
I arul se păstrează în Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond MAI, nr. 74211922.
1/1/dem, p. 53.
I f, M. C. Stanescu, Mişcarea muncitorească din România (1921-1924), Bucureşti, 1986, p. 123.
ntuioil Badescu, Terorismul în România. Puncte de vedere, în Lumea Magazin, IX/2005.
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În luna octombrie a anului I 920 a revenit în România ca şef de grup terori f
cu bani şi instrucţiuni precise. El era însoţit de Sau! Osias şi Leon Liechtblau.
În ziua de 4 noiembrie 1920 acest grup a montat pe linia CFR la kilometrul I I
între staţiile Chitila şi Ciocăneşti, o bombă cu comandă de la distanţă. Ea urm
arunce în aer trenul „Simplon" în care se afla ministrul de Interne Constantli
Argetoianu. Din fericire bomba nu a explodat la timp. A aruncat în aer numai part
din spate a ultimului vagon, rănindu-l uşor pe şeful de tren. 7
Max Goldstein şi grupul său nu au fost prinşi şi arestaţi. Ca atare, au putut
şi

continue activitatea.

La 8 decembrie 1920 au instalat o bombă în clădirea Senatului României. 1
zi au făcut-o să explodeze. Au fost ucişi ministrul Justiţiei Dimitrie Greceanu
senatorii Dimitrie Radu, episcop de Oradea şi Spirea Gheorghe. Între răniţi s-a num 1u
şi preşedintele Senatului, Constantin Coandă 8 •
Din nou Max Goldstein şi grupul său au reuşit să scape. A fost arestat în 111111
9
1921 când a revenit în România cu noi misiuni teroriste •
Din filele dosarului procesului din Dealul Spirii rezultă că bombele folosit I
Max Goldstein i-au fost aduse din Rusia de ziaristul, agent kominternist, Al 11
Constantinescu. Şi acesta din urmă a reuşit să se salveze evadând din închisoare. I I
după ce a trecut graniţa în Regatul Bulgar, s-a refugiat în Rusia sovietică, unde a 1 I
timp de doi ani profesor la o Universitate din Moscova. Abia în anul 1923 a putui
arestat, la revenirea în România 10•
Toate aceste fapte indiscutabile arată clar că autorii primelor acte de terol'I 11
din România interbelică au fost agenţii Komintemului.
Ca o reacţie la faptele lor au acţionat tinerii studenţi români, din laşi, în fru1 I
cu Corneliu Zelea-Codreanu, student la Facultatea de Drept, preşedintele Asocial
Studenţilor din Universitatea din Iaşi, moment în care, în capitala Moldovei s-a nă 11
o mişcare a tineretului studios ortodox, antibolşevic, iubitor de ţară. Cu multă greul I
ei au reuşit să domolească mişcările prosovietice ce se pronunţau împotriva existe111
statului naţional unitar român.
Personalitatea lui Corneliu-Zelea Codreanu s-a impus rapid pe plan naţi n 11
A atras, în special, elita tinerilor intelectuali români dar şi unele cadre ale armat
politicieni nemulţumiţi. Autorităţile au început să organizeze o serie de acţiuni (I
intimidare împotriva lui şi a celor care-i erau apropiaţi. În fruntea celor care condu
1
persecuţiile împotriva tânărului avocat Corneliu Zelea Codreanu s-a aflat prefc tul
poliţiei din Iaşi, G. G. Manciu 11 •
În ziua de 25 octombrie 1924, în sala Tribunalului din Iaşi, avocatul Corn I t
Zelea Codreanu a fost agresat evident de prefectul G. G. Manciu şi oamenii
Corneliu Zelea Codreanu s-a apărat. În timpul luptei prefectul a fost omorât. Im
aceeaşi

7
Ibidem.
"Ds. 741/1922, Arhivele Naţionale Bucureşti , Fond MAJ, f. 53 şi unn .
9
Ibidem. Max Goldstein a murit bolnav de pneumonie în 1924 la Doftana.
10
A fost închis până în 1937, când s-a ajuns la eliberarea lui în condiţii ciudate (Em . Blldescu, op. cil., lt~
cil.)
11
M. Muşat, I. Ardeleanu, Romtlnia după Marea Unire, voi. II, partea I (1918-1933), Bucureşti, 1986, p, I~
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t ' meliu Zelea Codreanu a fost deferit justiţie i. Procesul s-a judecat în formă finală la

I urnu Severin 12 •
Rechizitoriul din dosar a fost respins 13 • Procesul s-a terminat, în mod firesc,
prin achitarea de Curtea cu Juri a lui Corneliu Zelea Codreanu şi a camarazilor săi 14 •
ţiunea lui Corneliu Zelea Codreanu a fost privită şi calificată de opinia publică
tomânească de atunci ca o formă de auto-apărare .
Nu putem cataloga acest incident ca fiind un act de terorism, lipsind
11 cmeditarea. De altfel, personalităţi marcante din acea vreme au luat apărarea lui
I >rneliu Zelea Codreanu, Brătianu, Iorga, Bratu - viitor rector al Universităţii din Iaşi -

I

Iţii.

Ca urmare a întăririi prestigiului lui Corneliu Zelea Codreanu şi a dorinţei de a
o mişcare naţională ortodoxă şi antibolşevică, în ziua de 4 iunie 1927, pe str.
11 rilor nr. 26 din Iaşi a fost creată Legiunea Arhanghelului Mihail, preşedinte fiind
I Radu Mironovici, avocat. La 8 noiembrie 1927, de Sf. Mihail şi Gavril, tinerii
15
111 mbri ai legiunii au depus jurământul de credinţă •
De atunci înainte această mişcare avea să acţioneze ca un partid politic 16• Ea
11 rmanent a trezit animozitatea celorlalte partide politice din România şi a anumitor
11 nizaţii masonice. În consecinţă, la 9 decembrie 1933, guvernul liberal condus de
Io Gh. Duca a discutat interzicerea Gărzii de Fier. Se pare că premierului i s-a cerut să
ceastă decizie de către reprezentanţi ai acestor organizaţii masonice de orientare
Ir ină şi de bancherii francezi de la Banque de Paris et de Pay-Bas. Votul din guvern
111 ajuns la un rezultat, rămânând la paritate. De la şedinţa de guvern lipsea ministrul
I ·xterne, Nicolae Titulescu. Regele Carol al II-iea a sugerat săi se ceară telefonic să
uteze. A doua zi, însă, a sosit în ţară şi s-a pronunţat pentru interzicerea Gărzii de Fier,
IV nd ordin pe linie masonică.
Un grup din conducerea Gărzii de Fier, fără ştiinţa lui Corneliu Zelea
odreanu şi a generalului Zizi Cantacuzinof preşedintele partidului, a decis eliminarea
I 1lcă a lui I. Gh. Duca. Îndeplinirea misiunii a fost încredinţată unui g~ de tineri
to enţi format din Doru Belimace, Nicolae Constantinescu şi Ion Caranica 1 •
După mărturia dr. Şerban Milcoveanu, fost şef al studenţilor legionari, în ziua
11 ării celor trei spre Sinaia, un informator i-a comunicat prefectului Poliţiei Capitalei,
neralul Gabriel Marinescu intenţiile lor. Acesta a raportat imediat regelui Carol al JIii despre situaţia nou apărută. Monarhul i-a cerut să nu acţioneze. Se pare că regele a
11 cedat astfel deoarece I. Gh. Duca îl şantaja cu conţinutul misteriosului dosar Foker.
rt este că imediat după asasinarea premierului (chemat inutil şi fără escortă), pe
ionul gării din Sinaia, din buzunar i-au fost luate toate cheile de la casa de bani
I' onală, iar dosarul misterios a dispărut.
Iniţia

a fost strămutat întâi de la laşi la Focşani apoi la Turnu Severin.
ll~. Nr. 180/25 octombrie 1924, Arhivele Nationale Iaşi.
1
P ntru atmosfera din timpul procesului, a se vedea G. T. Pop, op. cit., p. 206-228
1
I ntru conditiile creării legiunii, v. Pr. Şt. Palaghiţll, Garda de Fier spre reînvierea României, ln Istoria
li ril legionare scrisă de un legionar, Bucureşti, 1993, passim, Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier,
UIP· /941, Bucureşti, 1993, p. 86 şi unn.; G. T. Pop, op. cit., p. 238 şi urm.
1 l1rocesul
1

ln limp a fost obligat să-şi schimbe numele în Garda de Fier (1930) şi apoi în Totul pentru Ţară (l 937).

1
1 t . T. Pop, op,. cit.,

p. 265.
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Procesul care a urmat, în anul 1934, nu a avut ca rezultat condamnarea III•
legionarilor. Corneliu Zelea Codreanu a fost ascuns, un timp, la o rudă a l!I 11
Lupescu, amanta regelui, fapt care ridică multe semne de întrebare, iar generalul 11
Cantacuzino a fost achitat de Tribunalul Militar 18 •
În aceste condiţii de complicitate deschisă între monarh şi legionari est t •
să fie socotită asasinarea lui I. Gh. Duca un act terorist al unei singure părţi şi 1111
comandă politică

Uciderea lui Mihai Stelescu, în amil 1936, a avut însă alt aspect. Acesta f\1
fonnat şi recomandat de Corneliu Zelea Codreanu. Lipsit de caracter, a început "
denigreze camarazii. Atitudinea lui a supărat profund. Un grup de studenţi, prov 11111
în majoritatea lor de la Facultatea de Teologie, a decis să-l pedersească pe Mll1
Stelescu. Au pătruns în spitalul unde era internat acesta şi l-au ucis 1 • A fost o r I 1
de conturi în cadrul partidului „Totul pentru Ţară". Ea aminteşte de „noaptea cuţit 11
20
lungi" de la Berlin •
Această acţiune ar putea fi înscrisă între cele teroriste. Se arăta astfel l JJlt
unnau să fie pedepsiţi toţi trădătorii mişcării iegionare.
Cu toate acestea, în acea perioadă, s-au apropiat de mişcarea legionară c I
constituiau floarea intelectualităţii tineretului românesc. Putem cita dintre aceşti 1 1•
Mircea Eliade, Traian Herseni, Mircea Vulcănescu, Petre P. Panaitescu, V li
Christescu, Traian Brăileanu, Nae Ionescu, Radu Budişteanu, Radu Meitani, 1111
Cosmovici, dr. Nicolae Paulescu, Nichifor Crainic, Aron Cotruş, Tudor Ar h /
Şerban Milcoveanu etc.
Ca urmare a sporirii prestigiului partidului „Totul pentru Ţară" în ianu ul
1937 regele Carol al II-iea i-a cerut lui Corneliu Zelea Codreanu să-l numeas n Ir
funcţia de conducător „de onoare" al legiunii. Corneliu Zelea Codreanu l-a refuz I
spunând că el a fost ales „Căpitan" prin voinţa liberă a membrilor partidului. Astfel
semnat condamnarea la moarte.
După alegerile din decembrie 1937, legionarii au reuşit să obţină 15,So/o 11111
voturi, adică locul al treilea după PNL şi PNŢ21 • Din nou, Codreanu a fost consider t I
rege un om prea tare, un pericol. S-a decis înlăturarea lui fizică. Pretextul l-a constlt 111
o scrisoare decentă, de răspuns, adresată la 26 martie 1938 profesorului N. I t 1
Acesta, în calitate de demnitar în Consiliul Coroanei, 1-a acuzat pe Corneliu Z I
Codreanu de ultraj 22 • Armand Călinescu, în calitate de ministru de Interne, a pr 111 I
acuzaţia şi a amplificat-o.
1

'" G. T. Pop, op. cit., p. 266 şi urm.
F. Veiga, op. cit., p. 229, G. T. Pop, op. cit., p. 330 şi urm. În cele douii Jucrari citate se analize111ft
atitudinea incorectă a lui Stelescu fată de căpitan, situaţie care a dus la ruptura dintre cei doi.
20
La I iulie 1933, în Berlin a fost ucis Ernst Rohm, comandant al trupelor SA. Adolf Hitler person I
comandat asasinarea lui şi uciderea conducătorilor SA deoarece a considerat că reprezentau un pericol po111t11
el (cf. Ernst Nolte, Războiu/ civil european, 1917-1945. Naţional-socialism şi bolşevism, Bucureşti, 200 ,
fi·1 180 şi urm.
Cf. F. Veiga, op. cit., p. 236.
22
Pentru conţinutul scrisorii şi reacfia lui N. Iorga, v. G. T. Pop, op. cit. , p. 39 5 şi urm.
19
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Au urmat două procese în care a fost acuzat Corneliu Zelea Codreanu. Primul
23
f, 1 t n aprilie 1938, iar al doilea în mai 1938 • În mod nedrept, pe baza unor acte
I , Codreanu a fost condamnat la zece ani de ocnă şi pierderea drepturilor civile24 .
Apoi, după cum s-a dovedit ulterior, din ordinul regelui şi al lui Annand
1 I n cu, în noaptea de 30 noiembrie 1938, noaptea Sf. Andrei, sub pretextul fugii de
,1 cortă a fost executat prin strangulare alături de nicadori şi decemviri.
În ianuarie 1939 a fost asasinat de Siguranţă profesorul Vasile Christescu,
rnnat să fie urmaşul „Căpitanului".
Au fost acte ale terorismului de stat împotriva unei organizaţii politice de
1 'I ta în ascensiune, supărătoare pentru guvernanţi. Se urmărea clar ca românii să
•I I gă că nimeni nu se putea ridica împotriva dictaturii regale.
Dar, a intervenit un nou moment în istoria terorismului românesc. La 21
fii mbrie 1939, în Bucureşti, un grup de legionari, în frunte cu Miti Dumitrescu, 1-a
nat pe premierul Annand Călinescu. Actul a fost supravegheat de noul conducător
I lt Ionarilor - Hora Sima - care se afla pe trotuarul de vis-a-vis travestit în chivuţă, de
, 1 ului palatului regal - Ernest Urdăreanu - sosit la faţa locului în goana limuzinei şi
' 1\JI S.S.I. - Mihail Moruzov - ce urmărea scena cu binoclul din balconul unei vile
1,1upl te. Este o îmbinare bizară a acestor personaje. Se poate deduce că au fost, ca şi
zi lui I. Gh. Duca, mai multe forţe interesate în lichidarea premierului. Dr. Şerban
li veanu a declarat că legionarii au acceptat să acţioneze în prim plan deoarece
111 nd Călinescu voia să dea tot petrolul românesc Marii Britanii.
Imediat a urmat reprimarea m işcării legionare. Din ordinul regelui au fost
,,, lt daţi circa 240 de fruntaşi legionari în toată ţara. Cei ucişi au fost expuşi în pieţele
25
•111 ce ale capitalelor de judeţ şi în marile oraşe • Se arăta astfel ce se întâmplă cu cei
l'idică împotriva dictaturii regale.
În fine, în timpul guvernării antonesciano-legionare (6 septembrie 1940-23
1111 rle 1941) a avut Joc ultimul episod legat de terorismul interbelic. Între 25-27
mbrie 1940 au avut loc asasinarea profesorilor Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu26 ,
27
1 1 111n şi a unor oameni politici, în număr de aproximativ 60, închişi la Jilava .
Evident, această acţiune a reprezentat un act al terorismului de stat căci atunci
unarii erau la guvernare. Se urmărea de către ei, după modelul creat de regele Carol
f ll· lea să fie îngroziţi toţi opozanţii politici. Se pare că în aceste ultime acţiuni a fost
I 11 colaborare cu NKVD- ul din Rusia, surprinsă în acte din arhivele SSI. Treibuie să
111 re că aceste ultime acte de terorism s-au produs şi pe fondul schimbării
111111 lităţii legionarilor, în fruntea cărora se găsea atunci Horia Sirna. Acesta, în pofida
28
1 •llvelor căpitanului, primise în mişcare tot felul de elemente declasate •
Istoricul Larry Watts, analizând situaţia mişcării legionare până în 1940, a
11t clar că, până atunci, legionarii au ucis patru oameni, iar dintre ei au pierit circa
li O. Raportul este net în defavoarea lor.

ht m, p. 401.
/Mrl m.
I 'I'. Pop, op.

cil., p. 420 şi unn.

f F. Veiga, op. cil., p. 290 şi unn.
//i/ /1m.
fli 111, graficul de la p. 350.

I
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Trebuie să închei arătând că în perioada interbelică terorismul a început pr 111
acţiunile agenţilor Moscovei care au declanşat, imediat după Marea Unire, acţiunllo
teroriste de la Hotin şi Tatar Bunar. El a continuat să fie practicat de mişc111•'•1
legionară, ale cărei acţiuni trebuie discutate de la un caz la altul, deoarece nu pol 11

etichetate toate în acelaşi mod.
Cu toate că au existat acţiuni teroriste, viaţa politică interbelică a li•-1
dominată de spiritul democratic.

THE PROBLEM OF THE ROMANIAN TERRORISM
BETWEEN THE WORLD WARS
Abstract
The govemments of Carol II propaganda, the cabinet led by I. Antonemr
propaganda and, especially, the Comunist Party propaganda asserted that the Imn
Guard was the only terrorist organization in Romania. The idea was kept alive CVC'll
after December 1989. Between World Wars the terrorism began through the ac111111
from Hotin and Tatar Bunar, soon after the Great Unification. The terrorism actio111
were continued by the Iron Guard, whose action must be discussed differently fro111
case to case, because they cannot be Jabeled equally. Although terrorist actions too~
place, the inter-war politica! life was dominated by a democratic spirit.
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