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Abstract: The reason behind this paper is the historical and philosophical analysis of the Romanian
Legionary Movement from the perspective of this movement's identity among the other totalitarian
ideologies. The period between the world wars was the time when these extremist social-political
ideologies appeared and manifested themselves, one of them being the Romanian Legionary Movement.
This paper intends to make a transdisciplinary research on the uniqueness of this phenomenon seen
through the comparative analysis of the extreme right spectrum. Using methodological tools from history
and philosophy, the study focuses on a series of differences that justify the inclusion of the Romanian
legionary movement into a different category of the European Fascist phenomenon.
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Introducere
Una din modalităţile prin care se poate stabili identitatea unui lucru din punct de vedere filosofic
este analizând ceea ce este şi nu este acel lucru. În acest sens, prima menţiune a conceptului de
identitate este atribuită gânditorului antic Parmenide (sec. al V-lea î.Hr.) care amintea în
aforismul său că “fiinţa este, nefiinţa nu este”1. Acest raţionament comparativ între noţiuni este
dezvoltat mai departe de către gânditorul german F. Hegel care amintea că „identitatea rezult ădin
cunoaşterea reciprocăa eului şi a celuilalt”2. Coroborând ideile celor doi gânditori şi
particularizând medoda filosofica la studiul de faţă, în acest articol vom incerca să surprindem în
termeni istorico-filosofici comparativi, ceea ce este şi nu este legionarismul românesc, respectiv
care sunt cele mai proeminente diferenţe care arată unicitatea acestui curent social-politic în
cadrul fenomenului fascist european.
Fiind un curent de extremă dreaptă, principalii termeni de comparaţie ai legionarismului sunt
doctrinele politice din aceeaşi clasă politico-istorică şi anume fascismul italian, respectiv
national-socialismul german. Indubitabil, intalnim o puternică structură în baza ideologică şi
doctrinară a Mişcarii Legionare care se identifică cu fascismul în general. Astfel, la baza
legionarismului românesc se regăsesc caracteristicile de fond ale fascismului european interbelic
care însa cunosc particularităţi importante. Dintre aceste trăsături comune amintim : spiritul
1
2

Claude Drubar, Criza identităţilor: interpretarea unei mutaţii, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2003, p. 8.
Nicole Gadrey, Identităţi, în Ferreol, G. [coord.], Dicţionar de sociologie, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, p. 85.
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antidemocratic, antisemitismul şi xenofobia, propensiunea spre violenţă, cultul conducătorului,
ideea partidului unic şi critica pluralismului politic, virtutea militară, spiritul ultranaţionalist,
anti-comunismul, demagogia şi propaganda3.
Dacă asemănările sunt mai mult decat evidente, diferenţele care particularizează
acest fenomen se regăsesc în însăşi substratul ideologic. La o analiză de detaliu, identificarea
legionarismului cu fascismul general poate fi una păguboasă din cauza faptului că remarcam o
evidentă similitudine între curentele de extremă dreapta, însa când vine vorba de legionarism
putem afirma foarte asertiv că acesta are diferenţe foarte accentuate comparativ cu formele de
extremă dreapta contemporane lui.
1. Problematica revizionismului şi a decalajului cronologic
Un prim aspect care particularizează legionarismul românesc faţă de mişcarile fasciste
contemporane lui este lipsa revizionismului. Revizionismul, perceput ca şi curent de frondă
impotriva sistemului de la Versailles (1919-1920), a stat la baza propagandei şi demagogiei
transmise sistematic de către partidele miscarilor fasciste – indeosebi în cadrul Partidului
National Fascist (PNF) din Italia, respectiv Partidul Muncitoresc National – Socialist German
(NSDAP). În aceste state vest europene ( inclusiv Ungaria ) extremismul de dreapta a apărut ca
şi construct politic al revizionismului, al permanentei nemulţumiri faţă de tratatele de pace
postbelice incheiate la Versailles, pe când în România nu putem aduce în discuţie acest fapt
deoarece sistemul de tratate european de după primul război mondial consfinţeau Marea Unire
din 1918 şi unitatea politico-statală a tarii4. Victorioasă alături de Antanta, Romania nu a avut
nici o motivaţie de politică revanşardă.
De pildă, Germania, Italia sau Ungaria aveau revendicări teritoriale importante5, însă România
nu mai avea de revendicat nimic sub acest aspect deoarece visul secular al românilor din
provincile aflate în afara graniţelor fuseseră împlinit având la bază principiul naţionalităţilor al
celor “14 puncte wilsoniene” şi confirmarea acestora prin tratatele de la Paris. Prin urmare, în
ideologia şi în discursul politic legionar nu regăsim (la fel ca în nazism) concepte precum “spaţiu
vital – Lebensraum”, iar în propaganda retorică şi publicistică a legionarismului nu regăsim
elemente de politică externă decat rar şi sporadic, şi fără a avea la sursă elemente revizioniste6.
Un efect indirect al lipsei revizionismului a fost faptul că legionarismul românesc apare mai
târziu faţă de celelalte mişcari de extremă dreapta din Europa. “Nedreptatiile” sistemului de la
Versailles s-au externalizat imediat dupa razboi şi au constituit un punct proeminent al
propagandei fasciste, naziste sau hortyste. În schimb, în plan romanesc fără existenţa acestui
factor extern, legionarismul s-a nascut din interior fără a face uz de nemultumiri legate de
deznodamantul razboiului. Astfel că, Partidul Muncitoresc German (redenumit ulterior în 1920
Partidul Muncitoresc National – Socialist German ) a fost înfiinţat în 1919, iar Partidul National
Fascist a luat nastere în anul 1921, însă timp ce Miscarea Legionara a fost fondată abia în 24

3

Precum si alte caracteristici: cf. Walter Laqueur. Fascism - a reader's guide: analyses, interpretations, bibliography. Berkeley
and Los Angeles, California, USA: University of California Press, 1976. p. 16
4 Dragos Zamfirescu, Legiunea Arhanghelului Mihail , de la mit la realitate, Editura Encicopedica,București,1997,p.47.
5 Germania – problema Alsaciei şi Lorenei (redate Franţei), Pomerania şi Silezia superioară (redate Poloniei), nordul
Schleswigului (redate Danemarcei), zonele oraselor Malmedy şi Eupen (redate Belgiei) plus problema coloniilor germane din
Africa. Italiei, prin Pactul secret de la Londra din 1915 – i s-au promis teritorii din nordul Italiei şi ţărmurile estice ale Mării
Adriatice, termeni care nu au mai fost respectaţi în tratativele Paris. De asemenea, şi Ungaria avea profunde nemultumiri
teritoriale în ceea ce priveşte apariţia acesteia ca stat national – indeosebi faţă de Trianon (1920)
6 Recomand în acest sens revista legionară “Pamantul Stramosesc” - Oficiosul Legiunii Arhanghelului Mihail - ediţiile 19271933 (disponibile la Biblioteca Central Universitară “Lucian Blaga”, din Cluj-Napoca la cota de Index 279.791)
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iunie 1927 în urma intrunirii unui grup restrâns alcătuit din Corneliu Z. Codreanu, Ion Moţa,
Radu Mironovici, Corneliu Georgescu, Ilie Gârneaţa şi altii7.
Daca menţinem linia argumentării a decalajului cronologic, legionarii ajung la putere
in sens politic si institutional abia in septembrie 1940, cand deja cel de-al doilea razboi mondial
incepuseră. Unul din argumentele care explică aceasta acaparare tardiva a puterii este şi faptul
că, spre deosebire de fascism/nazism, legionarismul (cel putin in perioada lui Codreanu), nu
agrea ideea de loviturii de stat.
2. Mişcarea generaţiei tinere
Legiunea “Arhanghelul Mihail” este o organizaţie naţională, independentă, formată din tineri
voluntari[...]Scopul ei este de a aduna forţele tineretului roman într-o singură grupă şi de a le
uni strâns şi frăţeşte 8.
Spre deosebire de toate celelalte miscari de extrema interbelice, legionarismul
romanesc apare in sanul generatiei tinere din centrele universitare ale Romaniei. Este foarte
important de mentionat faptul ca acesti tineri nu fac parte din generatia combatantilor din primul
razboi mondial9. Legionarismul apare in sistemul universitar, cand Corneliu Zelea Codreanu,
proaspăt venit la Universitatea din Iaşi, la Facultatea de Drept ia contactul cu lumea academică.
Impactul mediului universitar asupra tânărului student este destul de traumatizant, acesta
descoperind o adevărată hegemonie şi “ocupaţie” a studenţilor veniţi din Basarabia a întregii
universităţi, care erau susţinători declaraţi ai bolşevismului10. In acest context, Codreanu va cere
introducerea “numerus clausus” – un act menit să stopeze accesul masiv al evreilor în
universităţi11. Această clauză avea ca raţiune principiul proporţionalităţii, şi anume numai în
procent de 20% se puteau înscrie studenţii evrei în universităţi deoarece aceasta era ponderea lor
în populaţie12.
Comportamentul militant al membrilor Mişcarii Legionare, este unul format în
centrele universitare respectiv in actiunile de protest civic13, in comparatie cu fascismul sau
nazismul unde spiritul militant s-a format in timpul primului razboi mondial14 respectiv al
loviturilor de stat (1922 – Italia ; 1933 – Germania). La nivel de leadership remarcam faptul că,
Corneliu Z. Codreanu este singurul lider a carui formare nu ţine cont de profesia militară el fiind
un exponent al generaţiei sale în lumea universitaă şi academică15.

Corneliu Zelea-Codreanu, Pentru legionari, Colecţia„Omul nou", Nr. 36, Sibiu, 1968, p.295 şi urm.
Revista “Pamantul Stramosesc”,I, Nr. 2, 15 August, 1927.
9 Nu este o mişcare a “caporalilor” – facând referire la Adolf Hitler sau Benito Mussolini care în primul razboi mondial au avut
gradul militar de Caporal.
10 Armin Heinan, Legiunea Arhanghelul Mihail. Mişcare socială şi organizaţie politică. O contribuţie la problema fascismului
internaţional”, Editura Humanitas, Bucuresti, 1999, p. 119.
11 Dragos Zamfirescu, op.cit., p.49.
12 Francisco Veiga,IstoriaGarzii de Fier 1919-1941.Mistica Nationalismului,Editura Humanitas, Bucuresti, 1993, p. 63.
13 Aici ne referim la mişcarile studenteşti din anii 1919-1920.
14 Spre exemplu – în Italia – Martie 1919 Mussolini fondează Fasci di Combattimento – adresat veteranilor din primul război
mondial – membri care ulterior vor migra în PNF dupa înfiinţarea acestuia; În Germania – Organizatia Veteranilor şi
Rezerviştilor – Kyffhäuserbund – a fost trecută in subordinea Reich-ului, devenind din 1933 "NS-Reichskriegerbund 'Kyffhäuser'
(Asociaţia Războinicilor National-Socialişti ai Reich-ului – Kyffhäuser).
15 Corneliu Z. Codreanu a urmat cursurile Universitatii din Iasi – precum si alte stagii de specializare la Jena si Berlin
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Interesant este de altfel faptul că legionarismul nu are intenţia formării unei mişcări
de clasă , ci ea se adresează tuturor categoriilor sociale care doresc renaşterea spirutuală şi
economică a neamului romanesc, fără a avea un segment social ţintă. Spre deosebire de celelalte
totalitarisme, apariţia şi entuziasmul propagat de studenţi în universităţi a atras la randul lui şi
intelectualitatea universitară românească. Plecarea acestor studenţi în vacanţe în mediul rural a
dus la o migraţie ideologică a acestui curent de la oraş la sat, de la intelectual la ţăran.
16

3. O mişcare a intelectualităţii româneşti
Fără dar şi poate, legionarismul se distinge faţă de celelalte mişcari politice de
extremă dreapta prin aderenţa intelectualităţii româneşti la aceasta. În general totalitarismele nu
agrează intelectualitatea şi mediul academic deoarece această clasă socio-profesională, fie a
apărat cu intransigenţă valorile democratice de dinaintea instaurarii acestor regimuri, fie s-a opus
în mod vădit drumului totalitar. În întreg spectrul ideologic de extremă (atat de stânga cât şi de
dreapta) – intelectualitatea a avut traiect similar în sensul în care era pusă în faţa a doua
alternative : fie colaborationistă, fie de frondă. Totalitarismele au fobie de intelectuali, deoarece
aceştia reprezintă centre de opinie publică şi pot rasturna un regim schimbând mentalitatea
maselor – de aceea au fost catalogaţi în dese rânduri în sistemele concentraţionare ca “detinuţi cu
grad de periculozitate ridicat” – sau eliminaţi sistematic prin metode totalitare.
Legionarismul de departe se distinge prin faptul că floarea intelectualităţii româneşti
interbelice a manifestat un deosebit suport faţă de idealurile promovate de aceasta mişcare, iar
acest suport a fost atât moral cât şi participativ. Astfel, dintre cele mai sonore nume ale culturii
române interbelice care au susţinut legionarismul sub aspect publicistic, cultural sau moral ,
putem aminti : Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Petre Ţutea, Ion Barbu,
Sextil Puşcariu, Lucian Blaga, şi Mircea Eliade, cel din urmă, la doar 30 de ani era un exponent
al generaţiei sale cu o puternică greutate în spectrul filosofic şi spiritual al neamului românesc.
Cel din urmă, scrie o serie de articole şi lucrări, cu tentă aderenta ideii legionare, printre ele
amintim “Piloţii orbi”, lucrare în care se dezvolta ideea dezastrului politic interbelic şi
necesitatea capitală de a reînsufleţii viaţa acestui popor, puternic fragmentata de cei care
conduceau România (piloţii orbi), lipsiţi de viziune şi de moralitate în actul de guvernământ.
În sensul implicării politice a intelectualitatii, de remarcat este faptul că listele
electorale la alegerile din 1937 (spre exemplu) din partea partidului “Totul Pentru Tara”, erau
marcate de existenţa unor personalităţi importante ale vremii. Prinţe aceştia amintim, Dragoş
Protopopescu, cadru universitar, doctorand la Sorbona şi publicist, om de cultură17. Mihail
Manoilescu, universitar, professor la catedra de politehnica, Bucureşti, fusese ministru şi
guvernator la Băncii Naţionale a României, fost senator. 18Radu Meitani, conferenţiar la
O mişcare muncitorească – cum întalnim în nazism. Acest fapt se datorează şi realităţilor economice ale Romaniei de la acea
vreme – o industrie doar sporadic dezvoltată cu o burghezie şi un proletariat incă limitat (comparativ cu statele vestice) – pentru o
asemenea analiză recomand : Armin Heinan, op.cit. p. 66.
16

17

Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea,Material Romanesc.Oameni si infaptuiri,Bucuresti, 1998, Editie electronica, p.698.
p.516
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Facultatea de Drept a Univesitatii din Bucureşti, expert în drept internaţional public19. Dan
Radulescu, professor universitar la Cluj, cu doctorat în chimie la Berlin20. Mihail Racoviţa,
general în rezervă, fost commandant al Jandarmeriei21.
4. Antisemitism social nu rasial
Deşi antisemitismul reprezintă o caracteristica de bază a extremei drepte interbelice,
în legionarism acesta s-a manifestat ca şi curent antisocial care a pornit de la baza unor realităţi
sociale şi politice. Legionarii nu au pus niciodată “problema raselor”, spre deosebire de nazism
sau fascism unde aceasta s-a manifestat în mod explicit. Inferioritatea “rasei iudaice” este un
construct bazat pe “exploatarea burgheză” pe care o realizeaza aceştia în scopul distrugerii
pământului românesc22, respectiv a chestiunii religiei iudaice prin care personalitatea
Mantuitorului nu a fost recunoscută ca “Mesia” – ba mai mult acesta a fost crucificat de către
“eretici”23.
Problema de fond apare tot în mediul universitar, unde studenţii evrei minoritari
deţineau o proporţie covarsitoare a locurilor comparativ cu studenţii români majoritari. Problema
evreiască din universităti era o bombă cu ceas, gata să explodeze, iar Codreanu vine ca
declansator. Consemnată mai apoi în capitolul „Problema Scolii românesti” din cartea sa Pentru
Legionari, problema ponderii evreilor în învătământul preuniversitar si universitar nu era
proportională. După datele din 1920, Codreanu sustinea în acelasi capitol, câteva date foarte
relevante24, îndemnând spre rezolvarea acestor disproportionalităti. Liderul legionar pornea de la
următoarea teză25 : Şcoala românească, distrusă în modul acesta prin numărul mare al jidanilor,
naşte două probleme grave:
- Problema păturii conducătoare româneşti, pentru că şcoala crează pe conducătorii de mâine
ai neamului, nu numai pe conducătorii politici, ci şi pe toţi conducătorii din toate domeniile de
activitate.
- Problema culturii naţionale, pentru că şcoala este laboratorul în care se pregăteşte cultura
unui popor.
Atitudinea pe care Codreanu şi cei din grupul său o vor lua în perioada 1919-1923
este destul de agresivă, materializată prin măsuri concrete: introducerea numerus clausus în
1922 ( limitarea numărului de studenti evrei în învătământul superior), denigrarea imaginii
evreilor prin presa de propagandă, promovarea românismului si a elementelor traditionale ale
satului românesc împotriva oricăror “elemente străine” – complotul studentesc împotriva
bancherilor evrei din 1923 ( în urma căruia vor fi închişi la închisoarea Văcăresti).

19Ibidem,

p.538
p.710
21Ibidem, p.705
22 Gh. Amacei,” Romani treziţi-vă”, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 2, nr.24, pag.8-10
23 Ştefan Mânzat,” Avem dreptul a urî pe jidani, sau nu?”, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 2 nr.20, pag. 4
24 Corneliu Zelea Codreanu, Pentru Legionari, op.cit, - în capitolul Problema Scolii românesti, acesta afirma
următoarele: Situaţia la Universitatea din Cernăuţi Facultatea de Filosofie, semestrul de vară: Români: 174 Evrei:
574. La Drept, în acelaşi oraş, semestrul de vară: După religie Ortodocşi 237 (Români şi Ruteni) Catolici 98
Luterani 26 Alte religii 31 Mozaici 506. În Basarabia: Învăţământul primar rural: Români 1.974; Evrei 1.281
.Şcoli secundare şi profesionale:1.535 ortodocşi, 6.302 mozaici. Şcoli particulare Bucureşti Români: 441 Evrei:
781.
25 Lucian Predescu, op.cit. p.705
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Epicentrul problemei antisemite nu era însă în mediul urban (universitar, burghez,
profesional şi al aparatului administrativ de stat). Problema de bază era în satul românesc care
era pe cale de a fi ruinat. Aici, evreii deţineau monopolul comerţului26 dar şi a mijloacelor de
producţie, astfel că au atras asupra lor ura populaţiei rurale prin profiturile dar şi lipsa oricărei
posibilităţi a unei concurente loiale.27
Presa de propaganda ofera o viziune foarte clara a antisemitismului social legionar28. Astfel, din
“evrei” se formuleaza o adevărată fenomenologie a răului care este prezentata in sens moralreligios. Evreii sunt numiţi astfel ca fiind cel mai scârbos popor din lume; (neamul) de şacalii cu
perciuni care ne invadează pământul ţării, aducând cu ei molima desfrâului, a necinstei, a
şarlataniei, a corupţiei, a hoţiei, ; un neam de oameni care.” [...] din cele mai vechi timpuri s-au
ocupat cu uzura şi specula cu care despoiau atât pe păgâni, cât şi pe creştini” şi care prin
invazia acestora importeaza otrăvuri sociale”. După cum am afirmat anterior, evreii devin
inamicul fizic şi spiritual numărul unu, o lepră care degradează tot ce înseamnă românesc. Evreii
sunt” inamicul public” care complotează împotriva progresului general al ţării. Sunt identificate
două teme majore de progress: naţional şi spiritual, care însă se întrepătrund.În cadrul sclaviei
prin care aceşti “invadatori” supun pământul românesc, tara se degradează sever pe toate
planurile, dar mai ales economic şi spiritual. Din punct de vedere economic, aceastia sunt
exploatatorii oraşelor româneşti şi ai oamenilor simpli prin negoţul şi tranzacţiile de
schimb/împrumut pe care le fac. Mai mult că atât, sunt identificaţi ca şi răspânditori ai unor
băuturi jidovenesti care strică sănătatea, răceşte muncitorimea şi ne omoară neamul”.În acest
context de sclavie, lupta nu poate fi câştigată decât prin eradicarea acestei naţiuni de pe întreg
teritoriul românesc, prin orice mijloace. “Jidanii rânjesc mulţumiţi şi jugul sclaviei apasa cu
îndoită povara pe gâtul deznădăjduitului popor românesc”, popor care are o singură speranţă, şi
aceea este Legiunea.
5. Misticismul religios
O diferenţaă importantă între legionarism şi celelalte miscari politice de extremş este
spiritualitatea. De principiu, în nazism sau comunism ideea de spiritualitate în sens religios este
una aproape inexistentă din punct de vedere ideologic. În fascismul italian, lucrurile au stat puţin
nuanţat în contextul în care Mussolini a acceptat o oarecare cooperare cu biserica catolică în
contextul necesităţii legitimării de regim. Totalitarismele nu aduc nicăieri în centrul ideologic
sau doctrinar “ideea de Dumnezeu”, deoarece rolul acestuia este substituit de lider. În
legionarism, din contră chestiunea spiritualităţii ocupă un loc central, creştinismul – ortodox
reprezentând sufletul care animează Mişcarea. Legionarismul a căutat să spiritualizeze tot ceea
ce inseamnă drumul legionarului în viaţă, având la bază valori creştine, astfel se disting în
doctrina legionară importanţa unor ceremonialuri ce ţin de viaţa creştinismului biblic : mersul la
biserică, congruenţa valorilor creştine cu a valorilor legionarului, închinatul la icoane, cântatul
psalmilor, comemorarea sfinţilor, etc.
La fel ca şi în cazul antisemitismului, presa de propagandă oferă importante detalii
despre importanta spiritualitatii legionare. Principalula modalitate de promovare a creştinismului
orthodox este prin identificarea Divinităţii şi a ortodoxismului românesc cu Legiunea şi cu
Anastie N. Harciu, Evreii in tarile romanesti, Editura “Tiparul <Cartea Romaneasca>, Bucuresti, 1983, p.324.
Virgil N. Madgearu ,Evolutia economiei romanesti dupa primul razboi mondial, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1995, p. 40.
28 Expresiile de mai jos sunt preluate din presa legionară a vremii : Corneliu Georgescu- “Aprindeţi Făclia Credinţii”, Pământul
Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr. 2, pp. 5-6; Ion C.Catuneanu- “Vestea Bună”, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr. 2, pp. 12-13;
George Lelescu- “Ce mai este prin judeţul Neamţ” -Sub călcâiul talmudului, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr.7, pp. 5-6;
Nicolae Bolca- “Dela Studenţii Academiei din Sibiu”, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr. 7, pp. 6-7
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scopurile acesteia29. Divinitatea, prin trimisul Său, Arhanghelul Mihail are aceleaşi scopuri ca şi
Legiunea şi prin urmare Dumnezeu este conducătorul spiritual al luptei neamului românesc
împotriva răului. Sursa puterii Legiunii este însuşi Dumnezeu:” Credem în puterea lui
Dumnezeu”; “Sunt tari duşmanii şi noi slabi, dar Dumnezeu e mai tare că toţi!”;” Ne vom ruga,
că Dumnezeu să ne lumineze mintiile noastre, să ne trimită harul lui binefăcător şi şa ne dea
putere a ne duce la bun sfârşit luptă”.De fapt Legiunea se găseşte ca şi punct cardinal între
Dumnezeu şi ortodoxismul românesc, astfel legionarii devin soldaţii Împărăţiei Cerului pentru
realizarea dreptăţii pe pământ.
La fel cum Dumnezeu lupta împotriva răului, şi Legiunea are acelaşi scop. Întruchiparea răului
pentru legionari este “puterea întunericului, reprezentată pe pământ prin dominaţia Iudeilor”.
Astfel evreii vor fi portretizaţi printr-un vocabular foarte trivial ca fiind cei care “L-au răstignit
pe Hristos” şi care sunt absolut demni de a fi considerate “mai rău ca vameşii”. Evreii sunt cei
care atentează în continuu la mândria românească de creştin, văzuţi sub forma unor “oameni fără
de Dumnezeu” care urmăresc exploatarea ţării (...” [...] explotaturului jidan, ce rânjeşte satanic
spre altarele lui Dumnezeu-spre adâncă jignire a sufletului şi a mandreiei de creştin”). Lupta
dintre bine şi rău este una destinată victoriei datorită dumnezeirii care este alături de Legiune,
însă pentru izbândă trebuie adusă şi jertfă legionarilor pe altarul credinţei “[...] prin jertfa
noastră vom deveni vrednici de mila Cerului”.
A muri în lupta împotriva forţelor raului, sau în speţă împotriva evreilor este un act de onoare şi
de martiraj creştin. Mişcarea legionară, este o mişcare sfântă, prin urmare care înflăcărează
sufletul românesc care a stat stins şi apăsat multă vreme de exploatarea evreilor.” <<De acum
sufletul românesc e iarăşi încălzit de credinţă, că mişcarea această sfântă, legitimă, nu va
pieri>>”. Resuscitarea axiologică creştină poate reveni numai prin credinţa în Dumnezeu, care
la fel cum a dat strămoşilor mari izbânzi împotriva vrăşmaşilor (ex: Ştefan cel Mare- “apărătorul
creştinătăţii”), deci, spuneau aceştia...” [...] să ingenunghem şi să ne rugăm încrezători
Dumnezeului părinţilor noştrii”.
Figura centrală a spiritualităţii este Icoana alături de Arhanghelul Mihail, care au o serie de
prerogative şi puteri dumnezeieşti care vor asigura în cele din urmă izbânda Legiunii în lupta
contra nedreptăţii şi a raului.” Răul” este portretizat de către evrei, la adresa cărora se foloseşte
un limbaj ecclesiastic foarte incisiv caracteristic forţelor satanice biblice. Este important de
amintit misiunea legionarului, care pe lângă servirea naţiunii şi a aproapelui său în lupta
creştinească împotriva răului, îndeplineşte şi poruncile Domnului. Totuşi, deşi sprijinul este
asigurat de către forţe superioare spiritual (arhangheli) este nevoie de jertfă şi credinţa pentru a
ajunge la victoria finală. Căderea în lupta a legionarului pentru îndeplinirea datoriilor sale
creştineşti, este privită ca un act de martiraj, răsplătit cu viaţa veşnică.
Creştinismul reprezintă inima profilului axiologic al legionarului, deoarece tot ce ţine
de trăirea lui cotidiană se invarte în jurul acestui lucru. Filosofia de viaţă a legionarului se
bazează pe ideea transpunerii în realitatea socială şi politică a creştinismului. Astfel, taberele de
muncă30, ajutorările, şi binefacerile nu provin din ideea unei virtuţi muncitoreşti – ci din
Expresiile ulterioare preluate din articolele de propaganda confirma acest lucru : Ion. I.Mota- “La Icoana”, Pământul
Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr.1, pp. 9-10; Corneliu Georgescu- “Nădejdi Sfărmate”, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr.1, pp.
10-12; Ilie Gârneaţă- “Un legământ”, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr.4, pp. 5-6; Mihai .I.Lefter- “După mare’ngrijoraremare bucurie”, Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, nr. 4, pp. 6-7.
29

Deşi ideea taberelor de muncă nu este una pur românească, ci este adusă din spatiul german şi italian – insă intensitatea
acţiunilor de binefacere depăşeşte mult din punct de vedere numeric cele făcute în celelalte regimuri. De pildă, conform
istoricului prof. dr. Sorin Oane – numai în anul 1936 existau peste 500 de santiere de muncă voluntară a legionarilor, acestea
incluzând : construcţie de drumuri şi poduri, spitale, reparaţii de biserici şi case, fântâni, consolidări şi altele.
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idealurile biblice de ajutorare a aproapelui. Lupta socială şi politică pe care o duce legionarul
este una imbracată în valenţe creştine, pe alocuri luând aspectul de cruciadă.
Concluzii
Legionarismul reprezinta un curent social politic care se distinge în cadrul spectrului ideologiilor
de extremă dreapta prin cele evidentiate anterior. Bineînteles, lucrarea a căutat să atingă punctele
majore de specificitate, însă acestea pot fi nuanţate într-o analiză mai detaliată. Analizând sub
aspect critic diferenţele care conferă unicitate acestui fenomen istoric, consider că acestea
pornesc de la trei aspecte de fond : lipsa revizionismului, aderenţa generatiei tinere şi
creştinismul – ortodox. Cele trei aspecte au avut un impact semnificativ atât în ceea ce priveşte
apariţia ideologiei cât şi în structura de evoluţie social politică (de la nivelul general al Mişcarii,
până la simplul militant legionar). Dincolo de punctele comune specifice extremei drepte,
legionarismul românesc prin trăsăturile sale reprezintă un fenomen unic în istoria ideologiilor
totalitare.
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