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Abstract 

The paper hightlights the common themes in the interwar journalistic writings 
discourse of the French Extreme-Right representatives, characters of great intellectual 
mobility, but dominated by ethnic-spiritual cliches and prejudices, assumed by them ina 
deliberate manner. A very complex and also controversial phenomenon, the ideological 
radicalism of right-wing is fought against with equal energy by the communist doctrine 
and by the liberal democratic model which had interpreted as threats to the identity of 
nations. Anti-Semitism is integrated part of this discourse, justified by the evil role 
atributed to Jewish people in orchestrating a hidden universal conspiracy, meant to 
confer it an absolute control over the christian civilization. Beyond these stylistics there 
was an amazing collective blindness that would lead in the years of World War II to 
Holocaust and terror against the Jewish people 
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I. INTRODUCERE 
 

Unii istorici occidentali consider� c� extrema-dreapt� european� 
(cu principalele sale forme de manifestare-fascismul �i na�ional-
socialismul) a reprezentat marea surpriz� politic� a secolului al XX-lea 
(Allardyce, 1971:1). 

Dificult��ile pe care abordarea unei asemenea teme le presupune 
(de ordin metodologic, interpretativ, dar �i psihologic), i-au determinat pe 
aceia�i istorici s� considere c� problema fascist� (în�eleasc� ca un model 
unificator pentru toate „ismele” de acest tip), ar fi reprezentat cea mai 
dificil� �i, probabil, cea mai important� problem� istoric� a timpului 
nostru (Laqueur, 1976; Sugar, 1971; Rees, 1984; Carsten, 1969; Faye, 1972; 
Hamilton, 1971). A rezuma manifest�rile extremei-drepte europene 
exclusiv la modelele-standard ilustrate de fascism �i na�ional-socialism ar fi 
o eroare, un indiciu al predominan�ei unor prejudec��i care nu ar trebui s�-
�i aib� locul în cadrul unui demers �tiin�ific. Ambi�ia multitudinii de 
grupuscule din diferitele state europene de a-�i cristaliza propriile versiuni 
na�ionale cultural-ideologice, care s� se încadreze largului spectru al 
extremei-drepte, este o eviden��. 

Unii gânditori resping teza conform c�reia extrema-dreapt� (cu 
întregul ei spectru specific) ar fi fost expresia unui accident al istoriei, care 
ar fi deturnat în mod tragic evolu�ia societ��ilor capitaliste europene, 
considerând, dimpotriv�, c� aceasta apar�ine experien�ei istorice a 
Occidentului. 

Omul de extrem�-dreapta ar fi avut specificul s�u psihologic 
inconfundabil, diferen�iindu-se îns� în func�ie de spa�iul istorico-geografic 
�i de experien�a identitar� corespunz�toare acestuia. Societatea capitalist�, 
dup� ce generase decenii la rând prosperitate, echilibru, sentimentul 
împlinirii umane, se confrunta acum cu o succesiune de crize, valorile sale 
reprezentative fiind considerate de c�tre anumite segmente sociale drept 
inutile, false, ori, pur �i simplu periculoase, generând un sentiment acut de 
înstr�inare. 

Extrema-dreapt� ar fi fost de fapt o reac�ie psihologic� la stresul 
generat de însu�i monopolul lumii capitaliste, cu evantaiul s�u de atrac�ii, 
oportunit��i �i cli�ee comportamentale. O societate care p�rea c� se 
închin� tot mai mult „Vi�elului de Aur” promovând hedonismul în art�, 
cultur� �i via�a cotidian�, lipsa de prejudec��i, practicarea amorului liber, 
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punea, prin intermediul gânditorilor ra�ionali�ti, unele dintre preceptele 
Bisericii, sub semnul îndoielii sau al deriziunii. 

În opinia lui Erich Fromm, clasa de mijloc occidental� s-ar fi 
dovedit cel mai u�or penetrabil� de c�tre un adev�rat model 
sadomasochist, decriptat ca o atrac�ie ambivalent� pentru putere �i 
supunere (Allardyce, 1971: 30). Ea ar fi tânjit în secret dup� sentimentul 
de siguran�� n�scut din convingerea c� o for�� social� ordonatoare, ar fi 
decis pentru fiecare, în mod echitabil �i ar fi direc�ionat întreaga evolu�ie a 
na�iunii spre mai binele dorit de c�tre to�i. Apartenen�a la aceea�i 
comunitate de sânge, limb�, tradi�ie, s-a dovedit mai puternic� decât 
credeau adep�ii unui neocosmopolitism ce cultiva logica �i modernismul. 
Asemenea solidarit��ilor tribale, adep�ii noilor „isme”ale extremei-drepte 
vor sim�i nevoia s� se replieze în spatele unor imagini ale etnicit��ii sau ale 
for�ei autoritare, identificând în cele din urm� originea r�ului în 
democra�ie, egalitarism, socialism sau comunism. Nu în ultimul rând, 
principiul frontierelor nu ar fi avut niciun fel de acoperire în planul 
realit��ii, decât dac� ar fi reflectat o ordine real�, cu r�d�cini în 
comunit��ile naturale (Maissoneuve, 2002: 15). 

Analiza noastr� dore�te s� surprind� unele dintre temele 
discursului publicistic specific extremei-drepte franceze interbelice, prin 
intermediul sensibilit��ilor, obsesiilor �i forma�iei intelectuale a  unora 
dintre reprezentan�ii s�i.  

  

II. PERSONAJE, STILURI, REPREZENT�RI 
 

În 1932 Rene’ de Planhol  publica volumul Le monde a l’envers în 
care critica în mod furibund modernitatea cu tot ceea ce reprezenta 
aceast� no�iune, pe care o echivala cu un adev�rat blestem al umanit��ii, 
autodefinindu-se unul dintre comentatorii vigilen�i, care atrag aten�ia 
asupra presupusei degrad�ri constante a societ��ii franceze (Planhol, 1932). 
Literatura Fran�ei îi ap�rea ca fiind infestat� de virusul evreit��ii, 
pornografiei, prostului gust absolut �i se temea c� în curând, ea nu va mai 
fi decît o colec�ie de m��ti estetice grote�ti (Planhol, 1932: 195). 

Nu altfel reac�ionase Louis Ferdinand Celine, în paginile 
condamnabilei sale c�r�i, Bagatelles pour une massacre, ap�rut� în anul 1937. 
Afl�m aici o multitudine de reprezent�ri demonice ale evreului arhetipal, 
vinovat (în opinia autorului), de toate relele lumii. Celine p�rea c� î�i 
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concentrase în creionarea acestor imagini  întregul s�u talent excep�ional, 
dar senza�ia predominant� era totu�i una �ocant� �i dezagreabil�, pentru 
orice cititor ra�ional. Prozatorul francez ( unul dintre marii stili�ti novatori 
ai secolului 20) scria precum un halucinat, p�rând c� dore�te s� ucid� prin 
intermediul cuvintelor. În viziunea lui, evreul ar fi coagulat întreaga 
presupus� decaden�� a na�iunii franceze, fiind echivalat cu însu�i Diavolul, 
geniul distrugerii, capabil a condamna îns��i umanitatea la viciu �i 
dezonoare (Celine, 1937: 215-216; Birnbaum, 1993: 213). 

Strig�tele lui Celine nu mai aveau nimic omenesc în sonoritatea 
lor: 

„Rasism mai întâi! Rasism mai presus de toate! De zece ori, de o 
mie de ori: rasism, rasism suprem, dezinfec�ie, cur��enie, o singur� ras� în 
Fran�a: arianul”. 

La rândul s�u, Rene’ de Planhol picta scena distrugerii integrale a 
clasei de mijloc franceze, condamnat� definitiv la dispari�ie, victim� a 
presupusului iudaism dizolvant, pe care l-ar fi purtat de genera�ii în sine �i 
care ar fi erupt, în sfâr�it, în chip fatal. 

Un personaj controversat a fost Pierre Drieu La Rochelle, care în 
1922 (când Benito Mussolini cucerea în Italia puterea politic�) avea 29 de 
ani. Experien�a sa de fost combatant în tran�eele Primului R�zboi Mondial 
îi schimbase fundamental sensul existen�ei. 

R�nit de trei ori, Drieu va fi în cele din urm� demobilizat, la 24 
martie 1917. Moartea celui mai bun prieten, meschin�ria agresiv� a a�a-
numitei normalit��i cotidiene, totul îl umplea de dezgust, într-o Fran�� pe 
care o considera deja epuizat� din punct de vedere spiritual, asemenea 
unei b�trâne ursuze m�cinat� de ani, care se înc�p��âneaz� s� nu moar�, 
infestând atmosfera cu complexele sale maniacale. 

N�scut într-o familie burghez�, Drieu sufer� în r�zboi un adev�rat 
�oc, via�a sa de pân� atunci ap�rându-i dintr-o dat� asem�n�toare unei 
farse, de o mediocritate cutremur�toare. Pe front, alternând între moarte, 
pând�, a�teptare, cruzime �i fraternitate, el î�i descoper� suflul autentic, se 
redescoper� pe sine, asemenea unui nou n�scut, brusc maturizat, 
abandonat pe un teritoriu al absurdului (Grover, 1979; Desanti, 1978). 
Oamenii pot fi �i altfel, eroici, privind moartea în ochi solidari în 
încercarea lor de a se men�ine într-un echilibru precar, pe sârma nev�zut� 
ce-i separ� de întâlnirea cu strîmo�ii. C�ci, obsesia lui Drieu La Rochelle 
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pentru voluptatea atotcuprinz�toare a mor�ii, va constitui practic tema 
central� a operei sale. 

Cei care au murit pe câmpurile de lupt� ale Primului R�zboi 
Mondial sunt (în viziunea lui) cei mai buni fii ai na�iunii, tinerii care, în 
condi�ii de pace, ar fi regenerat Fran�a, sco�ând-o din presupusa lini�te 
pr�fuit� în care aceasta s-ar fi compl�cut. Drieu nu se putea elibera de 
fantasmele frontului, de b�t�lia care se d�dea în sufletul s�u, între 
chemarea mor�ii �i instinctele ancestrale. Va fi toat� via�a un dandy atipic, 
o combina�ie între un prin� meditativ , de o ucig�toare triste�e �i un 
receptacol al patimilor care-l vor împinge c�tre cele mai insolite aventuri. 

El va nota cu acea am�r�ciune caracteristic�, faptul c� 
demobiliza�ii francezi ai Primului R�zboi Mondial, s-ar fi trezit dintr-o 
dat� îngrozitor de singuri, în mijlocul unei na�iuni care le-ar fi fost ostil�. 
Eroii �i sfin�ii ar fi pierit în marele carnagiu, iar cei care ar fi trebuit s� 
preia dela ei tor�a speran�ei, nu s-ar fi n�scut înc�. Singura �ans� a acestei 
genera�ii a prezentului, aflat� sub inciden�a cumplitului blestem al istoriei, 
ar fi fost reprezentat� de îns��i tinere�ea ei biologic�, fluviul nest�vilit al 
dorin�ei, elanurilor, iubirii, jertfei �i p�timirii. O parte a tineretului francez 
dezabuzat î�i va afla în Pierre Drieu La Rochelle vocea care-i va exprima 
cel mai fidel sensibilitatea... 

Stângismul ini�ial al lui Drieu se va metamorfoza (ca �i în cazul lui 
Mussolini) �i va c�p�ta atributele fascismului, un fascism care nu va 
renun�a îns� la radicalismul socialist �i chiar la denumirea în sine de 
socialism francez. Drieu va defini de altfel fascismul, drept un socialism 
reformist.. 

Pesimismul de care nu s-a putut elibera niciodat�, confer� acestei 
viziuni o coloratur� romantic�, sumbr�, capabil� s� fascineze asemenea 
unui cântec de siren� o anumit� categorie de tipologii, predispuse c�tre un 
asemenea mesaj. Modelul spre care tindea era Evul Mediu, considerat de 
el ca fiind o epoc� excep�ional�, aproape neverosimil�. �i în acest context, 
Drieu La Rochelle distila totul prin filtrul sensibilit��ii sale neobi�nuite, 
imaginile rezultate fiind pe cât de grandioase, pe atât de iluzorii. 

Fran�a cavalerilor, a marilor catedrale �i a cruciadelor, unitatea 
simbolic� a lumii cre�tine europene, demnitatea exemplar� a eroului care 
merge senin pe drumul c�tre mântuire, iat� tot atâtea exemple pe care 
Drieu le va invoca în scrierile sale, asemenea unor nestemate nepre�uite. 
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Ele vor alc�tui lumea lui ideal�, imaginea care, asemenea chipului lui 
Narcis, putea fi doar z�rit� în oglinda apei, îns� nu �i atins�. 

Epuizat de r�zboi, pustiit, spiritul poporului francez ar fi avut 
nevoie de o urgent� resuscitare, dar dup� un alt cod de valori. Drieu La 
Rochelle credea c�-l aflase �i se va dezl�n�ui în scriitura sa, de o uimitoare 
imagina�ie lexical�, de o subiectivitate exasperant�, str�lucitoare, amar�... 

În textele lui Drieu La Rochelle, rela�ia dintre istorie �i geografie 
apare asemenea unei leg�turi tainice, ele influen�ându-se reciproc �i 
conferind na�iunilor haloul de împliniri, e�ecuri sau frustr�ri colective, care 
au darul de a imprima în mentalitatea predominant�, atitudini �i reac�ii 
specifice. Preocupat în egal� m�sur� de literatur�, religie, mistic� �i sex, 
Drieu La Rochelle descoper� în anii 30’ seduc�ia fascismului �i se va defini 
pe sine ca fascist, cu un sentiment al lini�tii interioare de o mare acuitate. 
Va scrie cu violen�� �i nedreptate despre evrei, transmi�ându-le imensul 
s�u dispre� �i indirect, dispre�ul unui segment al tineretului frustrat, care 
considera c� dela 1789 încoace, Fran�a n-ar fi încetat s� decad�, datorit� 
democra�iei care i-ar fi atacat sufletul, asemenea viermelui care transform� 
în metastaze fructul. Deriva lui Drieu La Rochelle devenea astfel, total�... 

Robert Brassilach se individualizase printr-o scriitur� de mare 
rafinament stilistic �i printr-o cultur�  umanist� vast� asimilat� de 
timpuriu. Brasillach �i-a legat în special numele de colaborarea la publica�ia 
Je suis Partout, articolele sale fiind urm�rite cu maxim interes de c�tre 
segmente din ce în ce mai largi de cititori. Eseist, cronicar cinematografic, 
romancier, poet, acest talent excep�ional va fi atras treptat spre fascism, în 
care vedea o revigorare a spiritualit��ii franceze �i europene. Brasillach era 
un romantic întârziat, care privea cu o neîncredere din ce în ce mai mare 
provoc�rile modernit��ii, opunându-i cultul p�mântului natal, cu întreg 
ansamblul de simboluri ancestrale conexate acestei imagini. Energic, 
melancolic, vis�tor, realist �i totu�i fantast, erudit preoce �i stilist redutabil, 
omul cultiva totodat� , un anumit mister al personalit��ii proprii. 

Pentru el, democra�ia reprezenta un adev�rat blestem, întrucât, în 
numele ei, s-ar fi preg�tit , în fapt, ruinarea Fran�ei. Numai c� la Robert 
Brasillach, imaginea democra�iei se va identifica ulterior cu aceea a 
comunismului, alc�tuind o stranie dualitate malefic�. Armate de du�mani 
ar fi înaintat c�tre inima Fran�ei, cu scopul de a-i distruge identitatea �i în 
consecin��, revolta eseistului se amplifica. Omul de elevat gust literar se va 
transforma într-un pamfletar aspru �i nedrept, care love�te în dreapta �i în 
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stânga, necru�ând pe nimeni: conservatorii „imbecili”, radicalii „vandu�i” 
pe câ�iva argin�i, sociali�tii cu presupuse ramifica�ii interna�ionale, 
comuni�tii deveni�i sclavii lui Stalin (Dioudonnat, 1973: 258). 

El nu dorea s� demonstreze în mod aplicat unele acuze (cu atât 
mai pu�in acolo unde se f�cea referire la factorul iudaic), ci s� oficieze, 
asemenea unui sacerdot, formulele dintotdeauna ale antisemitismului. 

Brasillach n-a încetat s�-�i uimeasc� �i s�-�i contrarieze 
contemporanii, pentru cp pu�ini dintre ace�tia î�i puteau explica 
paradoxurile gandirii sale. Intelectualul cu solide lecturi din clasici, 
remarcabilul antologator al liricii grece�ti, observatorul perspicace al 
avatarurilor fenomenului cinematografic, se ar�tase entuziasmat fa�� de 
na�ional-socialismul hitlerian �i nu ezita s� proclame necesitatea unei 
revolu�ii radicale în interiorul grani�elor Fran�ei, o mi�care capabil� a 
purifica odat� pentru totdeauna �ara de întreg cortegiul tarelor care i-ar fi 
primejduit existen�a. Ce-i drept, Robert Brasillach respinsese mereu 
acuza�iile care i se aduceau, referitoare la faptul c� n-ar fi dorit decît o 
preluare necritic� a modelelor Extremei-Drepte europene,. o simpl� 
transplantare idologic� a acestora în spa�iul public francez. A repetat pân� 
la sfâr�itul vie�ii c� visa la un fascism de esen�� galic�, netributar niciunei 
influen�e externe (De Boisdeffre, 1963: 206-207).  

S�pt�mânalul Je suis partout (fondat în anul 1930) , va deveni  
principala tribun� publicistic� a grup�rii de intelectuali de coloratur� 
fascist�, proveni�i de la L’Action francaise, spirite nelipsite de  certe reu�ite 
stilistice, personaje dinamice, cultivate, de o curiozitate debordant�, 
infatigabile îns� în ceea ce prive�te atacurile la adresa democra�iei liberale, 
comunismului, evreit��ii. Pierre Gaxotte, Maurice Bardeche, Georges 
Blond, Pierre Antoine Cousteau, Camille Fegy, Jean Fontenoy, Alain 
Laubreux, Henri Lebre, Lucien Rebatet- sunt doar câteva exemple în acest 
sens.  Ca �i la Brasilach sau la Drieu La Rochelle, exist� �i în textele 
acestora, o exasperare universal�, o voluptate a descrierii elementelor pe 
care ei le considerau ca fiind emblematice pentru iruperea R�ului în lume. 
Nelini�tea domin� fiecare fraz�, atmosfera penduleaz� între incertitudine �i 
explozie umoral�. Democra�ia nu ar fi fost altceva decât paravanul 
dictaturii iudaice, încurajat� în mod incon�tient de c�tre burghezia limitat�, 
mediocr� �i la�� personalizat� de c�tre imaginea domnului Homais- 
personajul lui Flaubert. 
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Frontul Popular ar fi echivalat cu un cal troian al comunismului, o 
excrescen�� canceroas� crescut� în mod absurd în chiar interiorul 
organismului na�ional francez. Pierre Gaxotte (care era mai presus de 
toate un istoric de mare autoritate) s-a angajat în creionarea de analize ale 
politicii interna�ionale, c�utând s� demonstreze pericolul reprezentat de 
c�tre statul sovietic �i militând pentru necesitatea izol�rii acestuia de c�tre 
Occident. La rândul s�u, Antoine Cousteau punea semnul egalit��ii între 
antisovietism �i antisemitism. Unii istorici ai fenomenului extremei-drepte 
franceze consider� c� na�ionalismul profesat de c�tre gruparea din jurul 
publica�iei Je suis partout amintea ca fond de radicalitatea instinctelor 
iacobine (Dioudonnat, 1973: 231). 

Conceptul de revolu�ie na�ional� era folosit destul de frecvent, el 
nefiind îns� altceva decât un echivalent al fascismului, gândit îns� într-o 
paradigm� care se dorea compatibil� cu etnicitatea francez�. Acest tip de 
revolu�ie era ostil� interna�ionalismului, milita pentru reformarea statului, 
garanta men�inerea p�cii �i sus�inea rezolvarea chestiunii sociale, în sensul 
realiz�rii unei solidariz�ri reale între patronat �i sindicate (Dioudonnat, 
1973: 231).  

− Simpla ostilitate fa�� de comunism nu poate lumina în�elegerea 
fenomenului, în acest sens trebuind a fi inclu�i atât factori de 
ordin psihologic, cât �i anumite modele culturale tradi�ionale. 
Retorica antisemit� a fost extrem de puternic� la nivelul presei 
franceze de extrem�-dreapta, imaginea poporului lui Israel 
cunoscând ipostaze negative de o mare varietate, majoritatea 
acestora avându-�i originea în cli�ee mai vechi , de un 
deconcertant simplism, îns� de larg� circula�ie.  În perioada 
1938-1939, Je suis partout a preg�tit dou� numere speciale, 
intitulate Les Juifs �i respectiv Les Juifs et la France, concep�ia lor 
apar�inând tandemului Robert Brasillach-Lucien Rebatet 
(Dioudonnat, 1973: 251). 

− R�zboiul civil din Spania (derulat în perioada 1936-1939) a 
reprezentat un nou prilej pentru publici�tii extremei-drepte 
franceze de a se manifesta cu vehemen��, în cazul respectiv, în 
favoarea taberei franchiste, pe care o considerau ap�r�toarea 
tradi�iilor hispanit��ii, împotriva complotului for�elor iudeo-
comuniste. 

− Evreii ar fi fost  un popor inasimilabil, datorit� unei mentalit��i 
proprii, care îi transforma în chip fatal, într-un element 
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indezirabil în mijlocul na�iunilor unde vie�uiau.   Adep�ii 
extremei-drepte se pricepeau foarte bine la creionarea 
atmosferelor tenebroase, care nu mai l�sau loc niciunei 
speran�e, asemenea bolgiilor dante�ti. 

Exasper�rile lor includeau (nu de pu�ine ori) �i o anumit� poezie a 
urâtului, populismul repetitiv �i influen�ele de coloratur� primitiv-cre�tin� 
putând fi semnalate cu u�urin��. 

Extrema-dreapt� a încurajat în egal� m�sur� sentimentul furiei, al 
disper�rii �i totodat� senza�ia integr�rii într-un corpus colectiv nou, capabil 
a genera mari muta�ii na�ionale. Singur, individul ar fi r�mas cu spaimele �i 
neputin�ele sale originare, astfel încât, unica lui �ans� de salvare ar fi fost 
integrarea-i ierarhic�, masificat�, sim�ind astfel la modul efectiv 
binefacerile unor timpuri excep�ionale la care �i-ar fi adus �i el contribu�ia. 
Dumnezeu proiectase lumea, iar oamenii erau acum chema�i s� reproduc� 
în plan social, ordinea etern� a vremurilor apuse, acea ordine care fusese 
serios pus� sub semnul întreb�rii de c�tre principiile democra�iei. 

1789 era considerat în acest sens drept un reper nefast, fiind 
identificat cu un episod demonic al umanit��ii, când, în numele unor 
principii artificiale, ar fi debutat lucrarea universal� a distrugerii patriilor �i 
na�iunilor. Între na�iune �i etnie era pus semnul egalit��ii, conota�iile rasiste 
fiind stimulate �i amplificate tot mai mult. Dumnezeu nu mai era un 
criteriu suprem la care se raporta întreaga umanitate, ci, se transformase 
într-un fel de feti� etnic, o oglind� particular� în care s-ar fi reflectat doar 
tr�s�turile unui anumit popor.  

Publici�tii extremei-drepte franceze priveau în general natura ca pe 
o insul� a fericirii redescoperite, prin fericire trebuind îns� în�eleas� 
capacitatea de regenerare a colectivit��ilor c�rora ace�tia le apar�ineau. E o 
natur� categoric spiritualizat�, în cele mai multe situa�ii, un spa�iu al 
nostalgiilor, credin�ei, umbrelor str�mo�ilor eminen�i. S-a vorbit chiar, de 
o revan�� a Fran�ei rurale fa�� de presiunea ma�inismului atotputernic, 
efect al modernit��ii dizolvante a elementelor identitare. 

 

 OBSERVA�II METODOLOGICE 
 

Prezenta tem� poate fi aobrdat� din varii unghiuri, analiza 
interdisciplinar� reprezentând un argument în favoarea realiz�rii unei 
cercet�ri cât mai aplicate. Istoria contemporan� a Fran�ei - privit� în 

75
SANDACHE, C., (2012) Themes of the Extreme-Right Discourse in the French Interwar Journalistic Writings, Logos, 
Universality, Mentality, Education, Novelty, Section Philosophy and Humanistic Sciences,  
Year 1, Issue 1, pp: 67-78 



Logos Universalitate Mentalitate Educa�ie Noutate 
Sec�iunea: Filosofie �i �tiin�e Umaniste 

 

 
 
 

contextul mai larg al istoriei contemporane europene, se coreleaz� în mod 
firesc cu elemente apar�inând istoriei culturii, istoriei presei, istoriei 
mentalit��ilor, istoriei literaturii, evolu�iei fenomenului autoritar �i totalitar 
european. 

Nu în ultimul rând, recursul la analiza psihologic� ni se pare  de 
neocolit, în tentativa de a în�elege mai bine fenomenul de extrem�-dreapta 
, atât în plan general, dar �i în ceea ce prive�te reprezent�rile sale 
particulare. Nu trebuie vorbit despre fascism, ci despre fascisme, la fel cum 
nu putem vorbi despre totalitarism, ci despre totalitarisme. 

 

O PIST� C�TRE NOI DEZBATERI 
 

Analiza noastr� s-a dorit doar un mic fragment, dintr-o mai ampl� 
abordare a fenomenului Extremei-Drepte europene, cazul francez fiind 
interesant de urm�rit, pentru   maniera în care discursul radical de dreapta 
s-a cristalizat �i s-a manifestat, într-o societate cu solide tradi�ii 
democratice. Subiectul a fost abordat dup� 1945, cu o oarecare re�inere în 
peisajul �tiin�ific din Hexagon, fiind, fie tratat în chip tezist, fie schematic 
sau clar politizat. În ultimele doua decenii, cercet�rile au cunoscut o 
multitudine de abord�ri, nuan��rile s-au impus, interdisciplinaritatea a 
câ�tigat tot mai mult teren. Bibliografia privind extrema-dreapt� francez� 
în secolul 20 este extrem de vast�, un capitol aparte revenindu-i perioadei 
1940-1944, corespunz�toare Regimului dela Vichy, cunoscut �i sub 
denumirea de „anii negri”. 

 

CONCLUZII 
 

Modernitatea venea cu un nou cod de simboluri, o alt� ordine a 
priorit��ilor, cu alte criterii de valorizare a indivizilor, iar adep�ii extremei-
drepte tr�iau probabil senza�ia pierderii justific�rii de a fi. Str�inismul le 
ap�rea categoric periculos, echivalentul unei conspira�ii malefice, cu 
milioane de fire nev�zute, scopul final fiind transformarea matricei 
identitare într-o form� f�r� con�inut, Trebuia ca toate aceste spaime s� fie 
reunite într-un simbol unic, prin urmare, s-a f�cut din nou apel la cli�eul 
reprezentat de c�tre evreul r�t�citor, ve�nic aflat în ofensiv� împotriva 
tradi�iei. Nu era nimic nou într-o asemenea abordare, dar stilistica se 
schimba, înzestrarea imaginativ� a unora dintre protagoni�tii luptei 
împotriva iudaismului, conferind acestor texte o anumit� fascina�ie. Era 
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îns� doar un exerci�iu de schizofrenie colectiv�, ce se încerca a fi indus în 
chip repetat, acelor segmente ale colectivit��ilor, ce-�i asumaser� deja 
elementele constitutive ale temei „cet��ii asediate”. 

Dincolo de aceste explozii retorice se afla o uimitoare orbire 
colectiv�, care va conduce în anii celui de-al doilea r�zboi mondial la 
Holocaust �i teroare împotriva poporului evreu. 
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