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Abstract: The main purpose of this study is to discuss several Romanian 
collective visits to Fascist Italy and assess their efficacy as instruments of the 
latter’s foreign propaganda efforts towards Bucharest. In this sense, I selected 
three such trips as case studies, each of them being representative of a different 
type of Romanian public that showed interest in exploring the Fascist 
experiment taking place in interwar Italy. The case study concerns a students’ 
visit from 1929; a journalists’ trip made in 1933; and a trip made by 1500 Fascist 
enthusiasts from the Romanian Comitati d’Azione per l’Universalità di Roma/Action 
Committees for the Universality of Rome in 1938. The study argues that while these 
visits were planned and advertised in Bucharest and regarded mostly as 
Romanian initiatives of foreign propaganda directed at Italy or as an initiative 
aimed at the cultural rapprochement between the two countries; they were in fact 
encouraged and attentively monitored by Rome. Essentially, these trips 
constituted ideological pilgrimages at the service of Fascist Italy. Moreover, at a 
closer look, they were indicative of the widespread favorable image of 
Mussolini’s dictatorship among large segments of the Romanian society and 
establishment.  
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Rezumat: Principalul obiectiv al acestui articol este de a analiza câteva vizite 
colective româneşti în Italia fascistă, precum şi eficacitatea lor ca instrumente ale 
propagandei acesteia din urmă la Bucureşti. Am ales un număr de trei astfel de 
studii de caz, fiecare dintre ele fiind reprezentativ pentru un alt tip de public 
românesc interesat să exploreze experimentul fascist care se desfăşura în Italia la 
acea vreme: o vizită studenţească din 1929, o vizită întreprinsă de jurnalişti în 
1933, şi o alta compusă în speţă din 1500 de admiratori ai fascismului din partea 
secţiei naţionale a Comitati d’Azione per l’Universalità di Roma/Comitetele de Acţiune 
pentru Universalitatea Romei în 1938. Ceea ce argumentăm în acest articol este că 
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aceste vizite, deşi concepute şi popularizate la Bucureşti mai degrabă ca iniţiative 
româneşti de propagandă în direcţia Italiei, şi în general, ca mod de apropiere 
culturală între cele două ţări, au fost de fapt încurajate şi atent monitorizate de 
Roma, constituind în cele din urmă pelerinaje ideologice în favoarea Italiei 
fasciste. Mai mult decât atât, la o privire mai atentă, ele reflectă imaginea 
favorabilă de care s-a bucurat dictatura mussoliniană în rândul multor segmente 
ale establishmentului şi societăţii româneşti. 
Cuvinte cheie: extrema dreapta românească, fascism românesc, Italia fascistă, 
pelerinaj ideologic, propagandă fascistă, relaţii româno-italiene, România 
interbelică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


