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Prefaţă

Lucrarea lui Traian Sandu trebuie citită şi recitită. Citită, spre 
a afla mai multe. Pentru a trata istoria fascismului românesc şi a 
conducerii sale sub comanda lui Corneliu Codreanu, autorul s-a 
cufundat în cercetarea unor arhive disponibile de curând: reținem, 
între alte surse (Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fondul Casei 
Regale), fondurile Direcției Generale a Poliției, corespondențele cu 
Inspectoratele Regionale ale Jandarmeriei, care au un aport esențial: 
evaluări precise de teren, până la nivelul satelor, evaluări cu atât mai 
interesante cu cât această Românie a satelor este plurală, un plural 
geografic şi cultural ivit din formarea României Mari, în 1919. 
Traian Sandu formulează însă şi un regret: arhivele Legiunii au 
cunoscut mai multe faze de distrugere, din partea conducătorilor ei.

A afla mai multe, pentru că dincolo de studiul amănunțit al teri-
toriilor țintă ale Mişcării legionare, Traian Sandu stăpâneşte cu se-
nină dezinvoltură contribuțiile reflecțiilor franceze, italiene, române 
şi anglo-saxone asupra naturii şi avatarurilor fascismului european. 
Traian Sandu se alătură lui Roger Griffin în chestiunea definiției 
unui „minimum fascist”: el înscrie epopeea românească a istoriei 
legionare într-un câmp comparativ – şi sondează un caz specific şi 
sincronic totodată al mobilizărilor extremei drepte fasciste europene.

De-a lungul paginilor cad rând pe rând explicațiile convenționale 
care, aici, nu funcționează defel sau, cel puțin, nu sunt suficiente: 
fascismul ca revanşă a umilințelor din 1919 pentru învinşii din 
1914-1918. Or, România este unul din marii câştigători ai congre-
sului de la Versailles! Fascismul ca mobilizare a păturilor sociale 
medii, dezamăgite de parlamentarismul liberal. Or, România este o 
țară rurală, cu 80% țărani, dintre care 40% analfabeți… Cât despre 
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experiența liberală parlamentară a istoriei româneşti dinainte de 
1919, ea este mai mult decât limitată pentru o țară cu regim cenzitar 
care exclude masele din jocul politic! Studenții pro-legionari români 
sunt, cel mai adesea, de origine țărănească.

Abordarea lui Traian Sandu este pasionantă: cum s-a putut 
construi, în jurul unei ideologii naționale, ortodoxe, salvatoare, 
o mişcare ce cunoaşte o evoluție semnificativă între 1929 şi 1932? 
Rolul mentorilor, al intelectualilor, universitarilor, teologilor, filoso-
filor apropiați de Legiune a fost studiat după 1990, manifestările şi 
practicile antisemitismului au fost analizate, dar rămânea de înțeles 
ce anume i-a determinat pe țărani să încline spre Legiune. Penetra-
rea mediilor muncitoreşti va urma la mijlocul anilor 1930. Autorul 
subliniază un aspect care îl incită pe cititor la meditație: rolul ritu-
alului, uniformelor, decorațiilor, drapelelor, cântecelor, marşurilor. 
Tot atâtea instrumente de adunare. Or, comuniştii vor relua, cu alte 
cântece, alte drapele, alte sloganuri, aceste metode de adunare, vor 
impune un ritual care să ofere siguranță. Care să încânte.

Traian Sandu ne face să vedem o punere în mişcare, pornind de 
la militantisme dispersate geografic, o vrajă a renaşterii, dincolo de 
un extremism naționalist. Nu se poate spune că obiectivul urmărit, 
izbăvirea, ar fi clar definit, sau că proiectul politic ar fi bine delimitat, 
dar desprinderea de realitatea contemporană mediocră este trăită cu 
fervoare. El insistă asupra caracterului religios al acestei dinamici, noi 
am adăuga un element războinic, un fel de nevoie difuză de război. 
Da, România aparține taberei învingătorilor în 1918, dar experiența 
luptelor din 1916-1917 a fost una de înfrângere, de repliere, de dezo-
noare. Codreanu şi acoliții săi triumfători ofereau strălucirea şi gloria, 
trecând prin violență şi purificare eliminatoare… niciodată încheiată. 
Fascinat de acest text de o bogăție multiplă, între filosofie politică, 
istorie şi antropologie, cititorul va îndrăzni o întrebare, o solicitare: 
şi dacă Traian Sandu, după ce a pus în scenă Mişcarea legionară,  
ne-ar face să vedem şi să înțelegem farmecele şi violențele militanților 
comunişti puse în slujba cuceririi puterii, între 1944 şi 1948?

Catherine DURANDIN, 
Profesor la INALCO
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Introducere

Legionarismul: fascism arhaic  
sau revoluție palingenezică modernă?

Culoarea verde a vegetației de primăvară, respectul afişat pentru 
ruralitate, religie, monarhie şi familie, un conducător cu fizic de june 
prim, cu destin romantic – asasinat la treizeci şi opt de ani de un rege 
gelos pe aura sa în rândul tinerilor însetați de justiție socială –, iată 
ingredientele unei poveşti bucolice, balcanice şi exotice care ar avea 
prea puține în comun cu norma fascistă vest-europeană. Și totuşi, în-
regimentarea exclusivă a oricărei influențe alta decât doctrina condu-
cătorului, promisiunea unei nații înnoite prin purificarea antisemită, 
anticomunistă şi antiliberală, mobilizarea care antrenează violențe şi 
asasinate politice la cel mai înalt nivel, revolta împotriva autorităților 
publice şi private – aceleaşi familie, stat monarhic şi biserică pretins 
respectate –, goana după locurile de muncă şi recrutarea militantă 
urbane, ba chiar rasismul biologic şi imperialismul internațional, 
precum şi alegerea alianței cu puterile axei Roma-Berlin împotriva 
axei franco-sovietice povestesc o cu totul altă istorie. Sincronicitatea 
cu fascismele din restul Europei era, de altfel, explicit revendicată de 
Căpitanul Corneliu Zelea Codreanu, conducătorul autohton:

„Nu vreau să fac în acest capitol critica dictaturii, ci voiesc să 
arăt că mişcările din Europa: «Fascismul», «Naţional-Socialismul» şi 
«Mişcarea Legionară» etc. nu sunt nici dictaturi, după cum nu sunt 
nici democraţii. […] Și apoi cu forţa, cu silnicia, cu teroarea, poţi să 
scoţi voturi şi chiar majorităţi; vei scoate plânsete, vei scoate suspine, 
dar nu s-a pomenit şi nici nu se va pomeni să poţi scoate entuziasm 
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şi delir. Nici la naţia cea mai imbecilă din lume. Mişcarea naţională, 
neavând deci caracterul regimurilor dictatoriale, ne întrebăm: Ce 
este atunci? […]Este democraţie? Nu este nici democraţie. Pentru că 
şeful nu este ales de mulţime. Democraţia are la bază sistemul eligi-
bilităţii. Aici nici un şef nu este ales prin vot. Șeful este consimţit.”1

Între apel direct la demos, care îşi ancorează legitimitatea în po-
por, şi acceptare imediată a autorității charismatice a şefului, natura 
fascismului este ambiguă şi definiția sa supusă dezbaterilor. Legiunea 
Arhanghelului Mihail, creată în 1927 de un Corneliu Zelea Codreanu 
născut odată cu secolul, pe 13 septembrie 1899, este un caz major în 
acest sens. Sutele de mii de militanți mobilizați depăşeau cu siguranță 
numărul celor 478.368 de alegători – aproape 16% din voturi, adică 
a treia formație politică – din decembrie 1937, având în vedere noii 
membri de sex feminin şi mai ales elevii minori care nu aveau drept 
de vot. Ei se înregimentau în numele unei exigențe naționale şi 
generaționale împotriva machismului politic patriarhal tradițional, 
satisfăcut de ceea ce se dobândise în urma Primului Război Mondial. 
Fascismul nu este, în fapt, nici rezultatul unei înfrângeri militare 
şi naționale – cât se poate de reală în Germania sau Ungaria –,  
nici al impresiei de „victorie mutilată” a ultranaționaliştilor italieni, 
chiar dacă exploatarea unor asemenea teme a contat. România Mare 
din 1918, care îşi dublase teritoriul şi populația, s-a trezit brusc în 
fața provocării de a construi unitatea administrativă şi economică 
a țării, de a făuri sentimentul de identitate națională care o însoțea, 
de a elabora sistemul reprezentativ al partidelor – în sfârşit deschis 
sufragiului universal masculin, cu toate şansele şi riscurile pe care 
acesta le presupunea. Amploarea modernizării indispensabile trecea 
prin promovarea studiilor lungi şi prin concurența în cadrul îndelet-
nicirilor orăşeneşti în care evreii fuseseră încartiruiți de mai bine de 
un secol. Tineretul şcolar şi studenții au dobândit conştiința acută a 
misiunii de interes național cu care îi investea societatea şi au decis 
să-şi impună varianta lor de ideologie naționalistă şi prezența lor 
socială şi politică la vârful piramidei statului.

1 Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, Sibiu, Ed. „Totul pentru Țară”, 
Bucureşti, Ed. „Bucovina” I. E. Torouțiu, vol. I, 1937, p. 311-312.
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Definiție: o ideologie articulată

Astfel, ideologia Mişcării legionare pe care am putea-o desem-
na prin neologismul „legionarism” apare ca un fenomen global, o 
mişcare ce suscită „entuziasm şi delir” în rândul tinerilor pentru 
un „conducător consimțit”, care deține noul adevăr asupra nației 
aşa cum se prezintă ea după şocul Primului Război Mondial şi care 
pretinde să o remodeleze în profunzime în numele acestei revelații 
naționale. Nu întâmplător, unul din ziarele care găzduiau scrierile 
legionarilor se numea Buna Vestire, Codreanu fiind în repetate rân-
duri prezentat ca noul Mesia. Înainte de a aborda profilul istoric al 
Mişcării legionare – nume care a câştigat, la concurență cu cealaltă 
denumire modernă, Garda de Fier, în fața arhaizantului apelativ 
Legiunea Arhanghelului Mihail –, să ne oprim o clipă asupra isto-
riografiei ei bogate şi contradictorii.

Situația actuală

Printre fascismele central-europene, Mişcarea legionară română 
a dat naştere deja câtorva monografii, semnate atât de istorici cât şi 
de specialişti în modelizare politică2. Dar niciuna – înaintea lucrării 
de față – nu a împletit studiul arhivelor cu abordările teoretice cele 
mai recente ale fascismului.

2 A se vedea, pentru definirea legionarismului ca mişcare fascistă română şi pentru 
o actualizare bibliografică, articolul nostru: „Problema fascistă în Europa cen-
tral-orientală: sfâşierea reciprocă a dreptelor”, introducere generală la volumul 
coordonat de Catherine Horel, Traian Sandu şi Fritz Taubert, La Périphérie du 
fascisme, spécification d’un modèle fasciste au sein de sociétés agraires; le cas de 
l’Europe centrale entre les deux gueres (Periferia fascismului, specificitatea unui 
model fascist în sânul societăților agrare; cazul Europei centrale între cele două 
războaie), Paris, L’Harmattan, coll. Cahiers de la Nouvelle Europe, 2006. Pentru 
o versiune actualizată şi adăugită a principalelor axe tematice, a se vedea arti-
colul nostru on line, „Le fascisme roumain dans un contexte centre-européen: 
historiographie et problématiques” („Fascismul românesc într-un context central-
european: istoriografie şi problematici”), http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/ 
00/55/07/32/PDF/DA_finitif-Fascisme_ centre-europA_en_-_historiographie.pdf



16

Cea mai cuprinzătoare, care ne va ghida cercetarea, este aceea 
a aşa-numitului new consensus3, susținută de Roger Griffin şi ivită 
din reflecția neototalitaristă a anilor 1990. Ea defineşte fascismul 
ca pe o revoluție globală, ideologic articulată, mobilizând masele 
prin practici de religie politică şi promițând o renaştere a nației. 
Noțiunea de religie politică, deja veche în dezbaterea asupra fascis-
mului, a fost reluată şi sistematizată de Emilio Gentile4 şi constă în 
„privatizarea” religiei civile – instituită de statul revoluționar fran-
cez pentru a legitima şi a pune în valoare noul regim – în mâinile 
conducătorilor charismatici din fruntea mişcărilor totalitare după 
Primul Război Mondial. Dacă conceptul de totalitarism5 este practic 
la fel de vechi ca fascismul, care se revendică de la el în ambiția sa de 
a asuma integralitatea individului şi a societății pentru a le modela 
în forme noi, interpretările sale recente în lumina teoriilor citate 
anterior insistă asupra adeziunii voluntare, entuziaste şi unanime. 
Ele depăşesc astfel imaginea polemică moştenită de la Războiul 
Rece a unui totalitarism impus de un stat omnipotent şi indiferent, 
pentru a se încărca cu o valoare populistă pozitivă, de schimb între 
putere şi popor şi de răspuns la aspirațiile acestuia.

Fascismul reprezintă deci cealaltă ramură a alternativei revolu-
ționare consecutive şocului Primului Război Mondial. Dacă reacția 
stângii a constat, în versiunea sa radicală, în răsturnarea ordinii po-
litice şi sociale, radicalismul de dreapta a profitat de slăbirea acesteia 
în urma războiului şi a crizei din 1929 pentru a o vida progresiv 
de legitimitate, insinuându-se în interiorul cadrelor sale pentru a o 

3 Definiția cea mai completă şi clară a acestei mişcări interpretative se află la 
Roger Griffin, „The Primacy of Culture: The Current Growth (or Manufactu-
re) of Consensus within Fascist Studies”, Journal of Contemporary History 37, 
2002, p. 21-43; realizările la care se referă autorul sunt publicațiile lui George 
Mosse, La Révolution fasciste, Paris, Seuil, 2003, 269 p.; Stanley G. Payne, 
A History of Fascism: 1914-1945, The Wisconsin University Press, Madison, 
1995, 613 p.; Roger Eatwell, Fascism, Londra, Chatto & Windus, 1996 (ediție 
nouă: Fascism. A History, Pimlico, 2003, 402 p.) şi Roger Griffin, The Nature 
of Fascism, Londra, Pinter, 1991.

4 Emilio Gentile, La Religion fasciste, la sacralisation de la politique dans l’Italie 
fasciste, Paris, Perrin, 2002.

5 Pentru o abordare mai uşoară a textelor importante pe această temă, a se vedea 
Enzo Traverso, Le Totalitarisme. Le XXe siècle en débat, Paris, Seuil, 2001, 928 p.
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fagocita. Forțe sociale în care toate categoriile erau reprezentate au 
investit conducători charismatici cu legitimitate politică pentru a 
deplasa realitatea puterii de la vechile elite către noile mişcări poli-
tice. Abordarea unei documentații arhivistice abundente în prezent6 
se poate efectua datorită instrumentelor furnizate de reflecția poli-
tologică asupra fascismului, în sfârşit degajat de rătăcirile marxiste 
ortodoxe – fascismul ca adjuvant anticomunist şi terorist al marelui 
capital – sau de minimalizările liberale – fascismul ca paranteză 
delirantă în istoria europeană.

Astfel, impozanta lucrare a lui Armin Heinen, Die Legion «Er-
zengel Michael» in Rumänien: soziale Bewegung und politische or-
gani-sation, ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, 
apărută în 19867, nu putea să fi cunoscut arhivele româneşti, al căror 
acces fusese blocat de regimul Ceauşescu. Ea se sprijină încă pe un 
solid demers de relatare istorică, acordând însă un spațiu semnificativ 
ideilor mişcării şi forțelor sociale. Studiile despre ideologia legionară, 
adesea sclipitoare, fie se concentrează pe unele personalități devenite 
celebre doar după căderea fascismului istoric8, fie tratează aspectele 
ideologice fără a urmări cu fermitate prelungirile acestora în materie 
de socializare politică9. Abordările politologilor, pline de promi-

6 Pentru cazul românesc dincolo de propriul nostru corpus descris în sursele 
de la sfârşitul volumului, a se vedea seria condusă de Ioan Scurtu şi publicată 
la editura Institutului naţional pentru studiul totalitarismului: Totalitarismul 
de dreapta în România. origini, manifestări, evoluţie, vol. I, 1919-1927, 663 p.;  
începând cu al doilea volum, seria se intitulează: Ideologie şi formaţiuni de 
dreapta în România, vol. II, 25 iunie 1927 – 2 ianuarie 1931, 2000, 304 p.; 
vol. III, 5 ianuarie 1931 – 7 iunie 1934, 2002, 368 p.; vol. IV, 7 iulie 1934 –  
30 martie 1938, 2003, 448 p.; vol. V, 30 martie 1938 – 6 septembrie 1940, 2006, 
412 p.; vol. VI, 7 septembrie 1940 – 19 ianuarie 1941, 2007, 411 p.; vol. VII, 
 20 ianuarie 1941 – 3 februarie 1943, 2009, 452 p.

7 Munich, Oldenburg. Folosim traducerea românească: Legiunea „Arhanghelul 
Mihai”. Mişcare socială şi organizaţie politică. o contribuţie la problema fas-
cismului internaţional, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, 546 p.

8 A se vedea, printre cele mai importante, Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, 
Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme. Trois intellectuels roumains dans la tourmente 
du siècle, PUF, 2002, 557 p.; Florin Ţurcanu, Eliade, le prisonnier de l’histoire, 
Paris, La Découverte, 2003, 540 p.; Marta Petreu, An Infamous Past: E.M. Cioran 
and the Rise of Fascism in Romania, Londra, Ivan R. Dee Publisher, 320 p.

9 Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreapta româneasca, Bucureşti, Ed. Fundaţiei 
Culturale Române, 1995, 470 p.; Alexandru Florian şi Constantin Petculescu, 
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siuni şi de un interes interdisciplinar fundamental pentru ieşirea 
din miopia unei istoriografii care se ține aproape de eveniment, nu 
au convins decât parțial. Strălucitul eseu al lui Antoine Roger10 nu 
face decât să schițeze un model de inserție a fascismului – care, de 
altfel, nu e numit ca atare – în ansamblul societății agrare pe cale 
de modernizare, abordarea sa rămânând în bună măsură tributară 
argumentelor socio-economice. Primele studii izbutite din punct 
de vedere conceptual şi bine conduse metodologic, care se reclamă 
direct de la new consensus, le aparțin lui Constantin Iordachi şi Mihai 
Chioveanu11. E necesară însă o articulare a acestei abordări cu masa 
documentară pentru a oferi un profil istoric fundamentat teoretic.

Religie politică şi/sau religie în politică

Religia politică fascistă şi religia tradițională în politică se te-
lescopează şi derutează în aparență, în România, ca şi în Ungaria 
sau Croația, unde fascismul revendică de asemenea o dimensiune 

Ideea care ucide, dimensiunile ideologiei legionare, Bucureşti, Ed. Noua Alter-
nativă. A se vedea şi dezbaterea suscitată de Jurnal-ul scriitorului evreu Mihai 
Sebastian – tradus la Stock, Nouveau Cabinet Cosmopolite, 1998, 568 p. –, martor 
al evoluției prolegionare a unora dintre prietenii săi, în Sebastian sub vremi, 
singurătatea şi vulnerabilitatea martorului, Ed. Universal Dalsi, 1999, 484 p.

10 Antoine Roger, Fascistes, communistes et paysans. Sociologie des mobilisations 
identitaires roumaines (1921-1989), Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 
2002, 285 p.

11 Constantin Iordachi, Charisma, Politics and Violence: The Legion of the „Ar-
changel Michael” in Interwar Romania, Trondheim Studies on East Euro-
pean Cultures & Societies, decembrie 2004, 190 p.; Mihai Chioveanu, Feţele 
fascismului. Politică, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX, Bucureşti, Ed. 
Universităţii Bucureşti, 2005, 369 p. Mulți alți autori au furnizat eseuri mai 
scurte: a se vedea, de exemplu Valentin Săndulescu, „On the ideological cha-
racteristics of the Romanian Legionary Movement: a synthetic account”, în 
Studia Universitatis Petru Maior, Series Historia, 2005, p. 141-154, şi Traian 
Sandu, „De la antisemitism la fascism în România; naşterea românului nou 
regenerat de revoluția de dreapta”, în Analele Universităţii Bucureşti, Anul X, 
2008, p. 32-46. Pentru ideologia legionară, a se vedea şi Iordachi, „God’s chosen 
warriors. Romantic Palingenesis, militarism and fascism in modern Romania”, 
în Iordachi, Comparative Fascist Studies. New Perspectives, Londra, Routledge, 
col. Rewriting Histories, 367 p., p. 316-357.
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spirituală transcendentă12. Cum legionarismul a apărut într-o soci-
etate agrară şi tradițională, deci în întârziere față de modelele mai 
secularizate din Italia şi Germania, spiritualitatea ortodoxă face 
parte integrantă din sinteza sa ideologică, mai mult decât celelalte 
religii transcendente la congenerii ei atei – fascismul italian – sau 
păgâni – nazismul. Deplasarea sentimentului religios dinspre Sfânta 
Treime înspre Codreanu se efectuează mai uşor în practică – ca nou 
Mesia ce-l utilizează pe vechiul Mesia pentru a mobiliza masele –, 
dar mai greu în distincția între registrele de sfințenie: țăranii cred 
în noul Mesia ca reprezentant al celui vechi, sau cred în el pentru 
el însuşi, pentru propria sa valoare? Pe scurt, Codreanu trebuie 
totodată să instrumenteze religia transcendentă şi să se debaraseze 
de ea, sau mai curând să-i vampirizeze aura – tot aşa cum trebuie 
să venereze în mod deschis monarhia, lăsând să se creadă că nu-l 
combate decât pe nedemnul rege Carol al II-lea. Problematica ca-
rismei aplicată masificării politicii în țările agrare trece deci prin 
înlocuirea religiei politice cu religia în politică oficial afişată şi nu 
prin analiza dihotomiei între ideologie religioasă şi practici violente. 
Anumite studii au insistat astfel greşit asupra dimensiunii morbide 
până la păgânism a atracției legionarilor pentru moarte13, fără a face 
din aceasta un element al unei noi spiritualități politici radicale. Alții 
au asimilat cu perspicacitate Legiunea, mai ales la începuturile ei 
confidențiale, unui fenomen sectar14; dar interesul religiei politice 
rezidă tocmai în masificarea ei şi nu în izolarea ei elitistă, în ciuda 

12 Codreanu, Circulări şi manifeste 1927-1938, a 5-a ed., München, coll. Europa, 
1981, 294 p., aici p. 105-106, dar şi Codreanu, Cărticica şefului de cuib, Sibiu, 1937 
(ed. originală iulie 1933), consultabilă pe site-ul neolegionar www.miscarea.net/
carti2.htm, care reia discursul tânărului deputat Codreanu din 3 decembrie 1931 
la mesajul regal: unui deputat care îi reproşează apologia pe care o face pedepsei 
cu moartea, şocantă din partea unui creştin militant, el îi răspunde că preferă 
moartea celui ce fură din banii publici pieririi patriei sale (punctul 85).

13 Cristian Sandache, Istorie şi biografie, Corneliu Zelea Codreanu, Bucureşti, 
Editura Mica Valahie, 2005, 412 p., p. 67. Lucrarea ține de altfel în bună măsură 
de hagiografie.

14 A se vedea, între altele, Eugen Weber: „Romania”, în Eugen Weber, Varieties 
of Fascism, New Jersey, Princeton, 1964; „Romania”, în Eugen Weber şi Hans 
Rogger, The European Right. A Historical Profile, Berkeley şi Los Angeles, Uni-
versity of California Press, 1966; „The Men of the Archangel”, în Walter Laqueur 
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frazeologiei „fericiților aleşi” dezvoltată prin promotorii săi tocmai 
pentru a-i momi mai uşor pe toți ceilalți… Anumite pasaje ale con-
ducătorilor legionari conduc explicit spre o asemenea interpretare 
a înlocuirii, la români, a ortodoxiei prin religia politică legionară15.

Revoluția într-o țară înapoiată: chinurile preluării puterii

Caracterul revoluționar al Gărzii de Fier reprezintă o analiză mai 
bine împărtăşită. Dincolo de declarațiile interesaților, confruntarea 
lor cu autoritățile a luat forme suficient de radicale şi violente pen-
tru a confirma voința lor de cucerire. Lăsând la o parte formele ei 
spectaculoase, ei nu puteau pretinde să răstoarne ordinea socială 
existentă dacă nu ar fi posedat două atribute caracteristice pentru 
orice personal revoluționar demn de această operă: o coerență 
socială şi generațională a unui grup tânăr şi frustrat şi un proiect 
ideologic alternativ, puternic şi structurant. Aceste două aspecte 
au fost deja abordate, al doilea, în studiile despre ideologie evocate 
anterior, iar primul, în cartea Irinei Livezeanu despre politica edu-
cativă naționalistă16. Dar această dimensiune este insuficientă pentru 
a da seama de natura şi succesul fascismului, dacă este separată din 
practica unei religii politice.

Două pârghii mari caracterizează deci inima ireductibilă a ideo-
logiei fasciste. Mai întâi, capacitatea de popularizare a ultranaționa-
lismului, metisându-l cu numeroase alte inf luențe ideologice17 
pentru a-l face să acopere întregul spectru spiritual al unui tineret 
eclectic. Apoi, dinamica inversă, anume capacitatea de a cristaliza 
acest conglomerat menit să atragă alegătorii cei mai diverşi într-un 

şi George Mosse, International Fascism, 1920-1945, Journal of Contemporary 
History, Londra, nr. 1, 1966.

15 Constantin Papanace, Stilul legionar de luptă. Concepţia tactică a Căpitanului, 
Bucureşti, Lucman, 2004, 456 p.; vezi p. 33: „Prin această trăire [a lui Codrea-
nu], legionarismul a dobândit toate caracteristicile pentru a deveni o religie a 
poporului român.”

16 Irina Livezeanu, Cultural Politics in Greater Romania: Regionalism, Nation 
Building, and Ethnic Struggle, 1918-1930, Cornell University Press, 1995.

17 George Mosse, „Vers une théorie générale du fascisme”, cap. 1 din La Révolution 
fasciste, op. cit.
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sistem cu atât mai eficient cu cât fiecare găsea în el aspirații ideolo-
gice de împrumut, subit încastrate într-un sincretism unificat prin 
promisiuni de renaştere națională – palingenesis potrivit expresiei 
greceşti aleasă de Roger Griffin18 – şi de regenerare individuală sau 
„revoluție antropologică” în sânul practicilor colective sacralizate şi 
ritualizate pe care le analizează Emilio Gentile.

Această analiză găseşte un câmp vast de aplicare prin sinteza 
legionară. De exemplu, simpla evocare a morților cu care începe 
fiecare adunare a „cuibului” – celula politică legionară – combină 
apelul militar din cazărmile statului model construit de francma-
sonii progresişti în secolul al XIX-lea şi evocarea tradițională a 
morților la intervale regulate în țările ordodoxe, într-o sinteză care 
vorbeşte întregii palete de senzații a populației masculine tinere. 
Ne întoarcem astfel la indisolubila legătură dintre studiul ideilor 
politice şi socializarea lor, adică impunerea lor în sens politic, re-
ligios şi antropologic societății civile. După cum ne invită pe bună 
dreptate noul consens, trebuie să luăm în serios refuzul fasciştilor 
de a elabora programe în favoarea structurilor şi riturilor ce măr-
turisesc puternic o credință politică. Doctrina ultranaționalistă şi 
sincretică, deja prezentă în secolul al XIX-lea19, se transformă în 
ideologie fascistă după Primul Război Mondial datorită rolului 
palingenezic care îi este atribuit maselor numeroase mobilizate şi 
realității concrete a împlinirii sale.

Forța blocului ideologic fascist purcede prin urmare din această 
capacitate de a nu transfera în mod artificial ideologii de import, 
ci de a conferi un suflu regenerator şi un stil modern, tehnic şi mi-
litarizat unei varietăți de idei, tradiții, personaje istorice mitizate, 
peisaje şi practici pentru care fasciştii îşi vor atribui meritul ulterior, 
pe bună dreptate, pentru că ei sunt „inventatorii” acestora, sau cel 
puțin talentații realizatori ai unei sinteze.

În România, ca şi în alte spații, frustrările consecutive războiului 
şi dezordinile aparente ale jocului politic democratic atribuie trei 

18 Roger Griffin, The Nature of Fascism, op. cit., p. 26: „a palingenetic form of 
populist nationalism”.

19 George Mosse, La Révolution fasciste, op. cit., p. 16-17: „Era o mişcare politică 
nouă care nu a inventat niciodată nimic”.
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scopuri paradoxale mobilizării fasciste. Pe de o parte, trebuie arun-
cată în aer şapa pe care o apasă vechile elite asupra corpului politic, 
deci trebuie scuturat acesta prin idei şi metode revoluționare, creând 
evenimente de ruptură – propagandă antisistem, violență antisemi-
tă şi asasinate politice. Pe de altă parte, este vorba de perenizarea 
acestei mobilizări dincolo de revolta țărănească arhaică, degrabă 
stinsă, încadrând-o în structurile şi practicile cuibului legionar. În 
fine, conducătorii legionari trebuie să o organizeze astfel încât să 
evite destabilizarea regimului fascist odată ce acesta a fost instituit –  
spaima oricărui regim revoluționar, ce riscă să fie destabilizat de 
un altul şi mai revoluționar. Pe de altă parte, în România, metodele 
şi cadrele se izbesc de dispersarea corpului politic în spațiul rural 
destul de închis şi de cultura politică de reverență față de elitele 
tradiționale ale țăranilor.

Într-adevăr, oricare ar fi fost talentul vreunui conducător fascist 
în a propune o sinteză ideologică adaptată corpului social, trebuie 
să recunoaştem că, scopul rămânând mobilizarea maselor, acesta 
este mai uşor de realizat cu o populație deja concentrată geografic, 
obişnuită cu adunările şi organizațiile de masă în numele nației, 
alfabetizată şi echipată pentru a primi îndoctrinarea prin interme-
diul mijloacelor moderne de propagare a credinței. Interpretarea 
calitativă şi culturalistă a new consensus se împiedică de un efect de 
prag cantitativ, ceea ce George Mosse recunoaşte în parte20.

Consecința este că aportul acestui new consensus este indispensa-
bil, dar nu suficient pentru a da seama concret de receptarea – deci 
inevitabil, după părerea lui, de succesul – fascismului. Într-adevăr, 
dacă fascismul merită acest nume, e pentru că este perfect adaptat 
ansamblului țesutului social, prin urmare, nu poate, în cele din 
urmă, decât să câştige în fața celorlalte forțe politice. Or, evidența 
arată că nu s-a impus peste tot, ceea ce nu poate fi pus doar pe 

20 „Factorii economici şi sociali se dovedesc cruciali, desigur, în prăbuşirea care 
a urmat Primului Război Mondial şi în criza economică din 1929 […]. Dar, şi 
aceasta pare la fel de crucial, alegerile politice sunt determinate de percepția 
reală pe care o au oamenii despre situația lor, despre speranțele şi aşteptările 
lor, utopia pentru care luptă… A fost singura mişcare de masă între cele două 
războaie care putea afirma că a avut simpatizanți proveniți din toate clasele 
sociale”, Ibidem, p. 73.
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seama carismei mai mici sau mai mari a conducătorilor ei, ci şi pe 
cea a rezistenței inegale a societăților la seducția fascistă. Dacă new 
consensus insistă pe bună dreptate asupra aspectului puțin abordat 
de „ofertă” ideologică, vechile abordări de istorie socială şi politică, 
ce privilegiau diversitatea societății şi capacitatea de rezistență sau 
de pasivitate a anumitor segmente ale sale, trebuie să se articuleze 
cu această dinamică pentru a-i arăta întinderea şi limitele.

Al treilea aspect este acțiunea pe scena politică națională şi, even-
tual, internațională, în vederea cuceririi puterii. Combinațiile paletei 
ideologice nu sunt atunci egalate decât de ductilitatea practicilor şi 
alianțelor, de capacitatea mişcărilor fasciste de a aborda realitatea 
datorită principiului de ascultare oarbă față de conducător şi de 
poziționarea nici la stânga nici la dreapta a unanimismului populist. 
Ea permite verificarea în acțiune a eficacității unei ideologii care 
a fagocitat celelalte mari ideologii, trimițându-le înapoi imaginea 
unui montaj compozit dar viu şi mergând la pas pe stradă. Povestea 
evenimentelor politice face parte integrantă din modelarea mişcării 
fasciste: dacă sinteza ideologică nu are nevoie de modificări notabile, 
accentul pus pe un anume aspect, acțiunea întreprinsă pe lângă o 
anume categorie socială, regională sau internațională, în funcție 
de oportunitățile deschise de jocul politic, modifică discursul şi 
îmbogățesc în schimb posibilitățile de mişcare printr-un efect 
„virtuos” de acumulare. Absența unui program rigid favorizează 
ocuparea spațiului politic şi, odată cu timpul, şi capacitatea de mo-
bilizare a fascismului, a spațiului pur şi simplu.

Surse

Sursele pentru limpezirea acestei problematici sunt foarte diver-
se. În afara textelor originale ale principalelor cadre şi intelectuali 
legionari, fascismul român beneficiază de o serie de documente 
publicate de mare importanță, pe care le-am evocat anterior, apărute 
sub coordonarea lui Ioan Scurtu. Ele combină texte deja publicate în 
epocă sau ulterior, articole şi fragmente de memorii, cu documen-
tele originale, în principal de origine polițistă, uneori judiciară şi 
parlamentară, extrase din Arhivele Naționale Istorice Centrale sau 
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din Monitorul oficial, de exemplu. Foarte numeroasele trimiteri la 
acestea pe care le facem sunt dovada caracterului lor indispensabil 
pentru o primă abordare a profilului istoric, dar şi intelectual. Pen-
tru acesta din urmă, există culegeri mai specializate care sunt la fel 
de utile sau sugestive, precum Mircea Eliade, Textele „legionare” şi 
despre „românism”21 şi Schimbarea la față a României a lui Cioran22.

Arhivele Legiunii par să fi cunoscut mai multe faze de distrugere 
din partea conducătorilor ei, corespunzând îndeosebi fazelor de re-
presiune a mişcării. O notă din iulie 1935 indică faptul că „o parte din 
material, în special cel care avea un caracter compromițător pentru 
organizație, a fost distrus”23 după verificarea de către Codreanu, care 
a ordonat o operație de camuflaj în momentul creşterii tensiunilor cu 
monarhia, în martie 1937, apoi o nouă fază de distrugere după auto-
dizolvarea partidului în februarie 193824. Această pierdere a arhivelor 
locale se dublează de o pierdere a arhivei centrale ținută până în 1933 
de preotul Dumitrescu-Borşa25. Arhivele oficiale ale organelor de 
informații, de securitate şi de justiție dobândesc astfel o importanță 
sporită. Sursele arhivelor provin mai ales din Arhivele Naţionale 
Istorice Centrale (ANIC) şi conțin patru fonduri. Fondul Casei Re-
gale (CR), deşi cu siguranță curățat de regele Carol, cuprinde încă 
unele note importante ale informatorilor săi apropiați care ne edifică 
asupra luării deciziei sale şi pe care le putem corobora cu jurnalul 
său intim26. Fondul cel mai important este fără îndoială la Direcţia 
Generală de Poliţie (DGP), care conține mai ales corespondența între 
DGP şi Inspectoratele Regionale de Poliție (IRP), acestea din urmă 

21 Mircea Eliade, texte „legionare” şi despre „românism”, editate de Mircea Han-
doca, Cluj, Ed. Dacia, 2001, 158 p.

22 Emil Cioran, Schimbarea la față a României, Bucureşti, Humanitas, 1990, 143 p.
23 Notă din 3 iulie 1935, Consiliul Naţional pentru Studiul Arhivelor Securităţii 

(de aici înainte prescurtat CNSAS), vol. D8905, fos 72-73, aici fo 72.
24 Notă din 26 martie 1937, ANIC, Ministerul de Interne-Diverse (de aici înainte 

prescurtat MI-Diverse), vol. 5/1937, fo 5; notă a IRP Iaşi despre starea opiniei 
publice în Moldova şi în Basarabia din noiembrie 1937 până în decembrie 1938, 
ANIC, DGP, vol. 10/1937, fos 186 s., aici fo 307.

25 Ion Dumitrescu-Borşa, Cal troian intra muros, memorii legionare, Bucureşti, 
Lucman, 2002, 461 p.

26 Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, 1904-1939, Bucureşti,  
Ed. Silex, 1995.
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primindu-şi informațiile de la corpul de detectivi acoperiți, ei înşişi 
alimentați de informatorii lor şi de propriile anchete. Importanța 
acestui fond reiese spre exemplu din prezența tuturor circularelor 
lui Codreanu care au fost confiscate şi care nu se găsesc integral în 
culegerea publicată în 1981. Fondul Ministerului de Interne-Diverse 
joacă în bună măsură acelaşi rol, cu o dimensiune mai politică şi 
decizională, uneori mai puțin bogat în plan analitic decât raportu-
rile DGP; în plus, rapoartele indică mai curând intențiile oamenilor 
politici decât realizările propriu-zise. Este deci mult mai puțin solici-
tat, în ciuda cantității de dosare cercetate, selecția documentelor cu 
adevărat operaționale fiind mai strictă. Am găsit acolo documente 
de primă importanță, cum ar fi dovada întâlnirii dintre Codreanu şi 
regele Carol în februarie-martie 1937. Fondul Inspectoratului General 
al Jandarmeriei (IGJ) acoperă mult mai mult decât o simplă poliție 
rurală. Tocmai datorită caracterului rural al României, el tratează la 
o scară modestă toate simptomele de pătrundere a Legiunii la sat şi 
sintetizează această masă de informații sub formă de rapoarte lunare 
ale Inspectoratelor Regionale ale Jandarmeriei (IRJ) la IGJ, de note 
anuale şi de tabele de recrutare ale partidelor extremiste – cel puțin 
pentru militanții cunoscuți de serviciile lor… –, clasate pe județ şi 
categorie socio-profesională. Nu e nevoie de precizat importanța aces-
tor volume pentru analiza socio-politică a militantismului legionar.

Documentația pe care o găsim la Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), poliția politică comunis-
tă, care moştenise arhivele poliției politice a regimului precedent, 
Siguranţa, este de fapt foarte diversă şi mai disparată decât cele trei 
fonduri precedente (DGP, IGJ şi MI-Diverse), din cauza intereselor 
punctuale ale Siguranței şi a proceselor intentate de regimul comu-
nist după 1945.

Documentele iconografice, audio şi video sunt foarte importan-
te. Site-ul neolegionar www.miscarea.com furnizează un număr 
mare dintre acestea, permițându-ne analiza acestor practici pe 
care mişcările fasciste le prețuiau mai presus de programele scrise: 
construcțiile concrete – clădiri, lucrări utilitare, simboluri religioase –  
şi cântecul, purificator al sufletului. Aceste trăsături ale fascismu-
lui fac cu atât mai puțin excepție în România, cu cât conducătorii 
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mişcării sunt foarte tineri şi masele pe care intenționează să le 
mobilizeze sunt alcătuite în proporție de 80% din țărani şi peste 
40% de analfabeți, sensibili la transmisia orală, la propaganda de 
la om la om şi memorizând de preferință o propagandă rimată şi 
ritmată. Mimetismul instituției militare trece şi prin semnele sale 
exterioare, începând cu uniforma, decorațiile, drapelele, cântecele 
şi marşurile, tot atâtea manifestări care se adresează simțurilor şi 
ocupă spațiul urban şi rural al anilor treizeci.

Periodizare

Periodizarea românească nu este foarte diferită de ritmul euro-
pean al succeselor naziste. Desigur, nu e cazul să deducem o relație 
directă între cele două mişcări, responsabilii nazişti rămânând mul-
tă vreme neîncrezători în privința acestui fascism în mod necesar 
sui generis27. Punerea în ecuație a oportunităților şi constrângerilor 
îl conduce pe Codreanu la adoptarea, încă dinainte de 1927 şi de 
crearea Legiunii Arhanghelului Mihail, a unor metode specifice de 
luptă politică. Formele lor cele mai elaborate sunt compozite, com-
binând funcții de mobilizare, încadrare şi reglementare de-a lungul 
întregii perioade. A existat totuşi o evoluție în funcție de publicul 
vizat: lărgirea grupusculului sectar spre un partid de masă necesita 
alte structuri de socializare politică. Înainte de crearea Legiunii, în 
iunie 1927, Codreanu a fost confruntat cu o dublă experiență. A 
gustat mai întâi din fructul destul de amar al popularității efemere la 
scară națională care l-a înconjurat în timpul violențelor antisocialiste 
din 1919, al mişcării studențeşti antisemite din 1922 şi al dinamicii 

27 A se vedea teza fundamentală a lui Armin Heinen, Die Legion „Erzengel Mi-
chael” in Rumänien: soziale Bewegung und politische organisation, ein Beitrag 
zum Problem des internalern Faschismus, Munich, 1986, p. 306-321 („Mitul 
coloanei a cincea”); a se vedea şi articolele noastre, „Înnoirea istoriei politice 
româneşti dintre cele două războaie”, în Traian Sandu, Illusions de puissance, 
puissance de l’illusion, historiographies et histoire de l’Europe centrale dans les 
relations internationales entre les deux guerres, L’Harmattan, coll. Cahiers de la 
Nouvelle Europe, 2005, p. 67-82, aici p. 81-83, ca şi „Dreaptă franceză, fascism 
italian: influențe încrucişate asupra Gărzii de fier”, în Analele Universităţii 
Bucureşti, anul VI, 2004, p. 61-77.
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antisistem consecutive asasinării unui prefect în 1924. El a regretat 
că nu a structurat suficient acel elan de entuziasm, care risca să aibă 
soarta focurilor de paie ale revoltelor brutale şi pasagere din mediile 
agrare, de unde proveneau adesea studenții. Totuşi, încă din martie 
1923, Codreanu a ştiut să tranşeze în favoare creării unei structuri 
prefasciste, Liga Apărării Naţional-Creştine (prescurtat LANC), 
care includea vechile notabilități legaliste, pentru că mentorul ei, 
profesor de economie politică la Iaşi şi veritabil teoretician al antise-
mitismului „ştiințific”, Alexandru C. Cuza, era preşedintele acesteia, 
iar Codreanu doar responsabil cu organizarea. În realitate, Cuza a 
blocat evoluția LANC spre o mişcare de masă controlată de tână-
rul său discipol. Deci, încă de pe atunci, Codreanu s-a gândit la o 
organizație de tineret proprie, plasată sub patronajul Arhanghelului 
Mihail. Cultul aproape religios al personalității charismatice a lui 
Codreanu a început foarte devreme în sânul aripii tinere a LANC. 
În cele din urmă, matricea structurilor şi practicilor legionare se im-
plementează precoce şi apare ca fundamentală în definirea mişcării 
fasciste. Puține lucruri îi separă pe Cuza de Codreanu pe plan pur 
doctrinar; „doar” certitudinea transfigurării naționale, încrederea 
în conducător, ideologia faptului împlinit28, importanța organizației 
şi a violenței radicale îi deosebesc. Acest activism agresiv în numele 
valorilor ideologice care se mulțumiseră până atunci cu manifestații 
mai moderate este propriu fascismului, care investeşte de preferință 
în câmpurile spiritual, organizațional şi demonstrativ, ce ajung să 
nu mai facă decât unul singur. Codreanu prevăzuse însă capacitatea 
de evoluție a mişcării, a cărei dinamică nu dorea s-o îngrădească.

Odată cu crearea Legiunii Arhanghelului Mihail în 1927, Co-
dreanu sperase să antreneze majoritatea tinerilor membri ai LANC. 
Dar până la sfârşitul crizei din 1929, eşecul său în propagarea 
revoluției fasciste a „omului nou” în rândul maselor l-a obligat să-şi 
şlefuiască charisma seacă, adunând puținii aderenți într-un grup 
elitist de viitoare cadre operaționale. În perioada aceea apare primul 
cuib. Din 1929 până în 1932, cuibul însoțeşte masificarea rurală a 

28 A se vedea oficiosul mişcării, bilunar, Pământul strămoşesc nr. 2 din 15 august 
1927, în Scurtu, Ideologie şi formaţiuni de dreapta…, op. cit., p. 57-58: Codreanu 
defineşte astfel Legiunea: „Ideea ei de bază este: fapta, nu vorba”.
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unei secte care se transformă în mişcare şi îşi oferă, în aprilie 1930, 
o fațadă politică, Garda de Fier. Comandantul începe să detaşeze 
Mişcarea de religia tradițională, care devenea un simplu termen de 
comparație pentru o religie politică29 ce tindea să fagociteze religia 
transcendentă şi religia civilă a statului. Această asumare totală a 
persoanei umane în cuib corespunde ambiției legionare de încadrare 
a societății româneşti până în dimensiunile cele mai intime ale vieții. 
El trebuia să înlocuiască cadrul familial şi Biserica prin caracterul 
său securizant şi repetarea ritualurilor, aşa cum Legiunea se substi-
tuia societății civile în funcția sa relațională şi asociativă, iar Garda 
de Fier ambiționa să unifice societatea politică chiar şi dincolo de 
Legiune. Perioada 1929-1932 a corespuns cu stabilizarea tuturor 
acestor funcții ale dinamicii fasciste şi cu dezvoltarea sau apariția 
structurilor aferente. Dar cuibul stătea mărturie şi pentru frânele 
şi disfuncțiile dinamicii fasciste într-o țară agrară, cu populație 
dispersată, cu peisaje izolate şi cu noi regiuni prost legate între 
ele printr-un sistem de comunicații înapoiat şi segmentat potrivit 
polarităților imperiilor din care fuseseră desprinse. Abordarea unei 
istorii clasice a dezarticulărilor oraş-sat se impune deci pentru a 
surprinde dificultățile persistente în recrutarea fascistă.

Cuibul nu a dobândit această formă definitivă şi această dina-
mică „de jos în sus” decât cu timpul şi odată cu precizarea rolului 
său de încadrare a maselor legionare. Codreanu a fost suficient de 
abil să lase să se dezvolte aceste structuri suple destul de anarhic, 
îndeosebi în mediul rural, pentru a prelua din nou controlul către 
toamna lui 1932, potrivit unei logici „de sus în jos”, când numărul 
membrilor a crescut odată cu criza economică. Forma nu a fost 
de altfel niciodată perfectă pentru că, mai mult decât dictatorii 
occidentali, Codreanu plătea prețul masificării sub forma pierderii 
controlului asupra unor inițiative locale – inclusiv a unor acțiuni 
grave precum anumite atentate – şi a flamei radicalismului, de aici 
înainte temperată de negocierea pe care o pretindea numărul mare. 
Dar, pentru ca această populație rurală, adesea incultă politic, să 

29 Codreanu defineşte conştiința națională ca pe „o stare de unanimă iluminație, 
întâlnită numai în marile experiențe religioase. Această stare pe drept s-ar putea 
numi: o stare de ecumenicitate națională” (Pentru legionari, op. cit., p. 312).
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accepte să se angajeze durabil într-o structură politică – cu atât mai 
mult în una antiguvernamentală –, trebuia să fie antrenată de micile 
elite locale săteşti. Preoții şi învățătorii erau cei mai buni vectori ai 
legionarismului la sat prin prisma frustrărilor sociale şi ideologice 
care le erau proprii, având în vedere evoluția civilizației urbane şi 
starea lor de descurajare. Crearea Gărzii de Fier pe 13 aprilie 1930 
răspunde nevoii de dotare cu o organizație mai „prezentabilă” de-
cât Legiunea în fața autorităților. Codreanu se gândea la imaginea 
Legiunii, ancorată într-un tradiționalism religios şi folcloric şi în 
violența atentatelor din anii 1923-1924. Dar era vorba, fără îndoială, 
şi de dotarea comandantului cu o organizație strict ierarhizată şi 
care culmina cu persoana sa.

În timpul perioadei de maturizare din 1933-1938, care cores-
punde interesului suscitat în sferele înalte ale statului, metodele 
s-au schimbat puțin, dar au căpătat amploare, aura lui Codreanu a 
atins centrul bucureştean şi elitele politice, intelectuale şi artistice. 
Anul 1933 pare să corespundă deci unui salt cantitativ care se ter-
mină, ca de obicei, prin dobândirea unei dimensiuni calitative în 
radicalismul organizațional. Pe de altă parte, în ciuda independenței 
afişate şi reale a Legiunii față de străinătate, Codreanu a profitat de 
ascensiunea la putere a lui Hitler pentru a intimida clasa politică şi 
a-şi oferi noi argumente de propagandă triumfalistă în fața opiniei 
publice. O ruptură în această cucerire a elitelor în sânul aceloraşi 
structuri adaptabile a intervenit odată cu interzicerea ei, de această 
dată însoțită de o represiune dură din partea guvernului Duca. 
Asasinarea prim-ministrului în decembrie 1933 a antrenat o criză 
legată de proces şi de menținerea în afara legii a vechilor organizații. 
Dar, la drept vorbind, Legiunea şi Garda de Fier erau obişnuite să 
funcționeze în (semi-)clandestinitate, astfel că organizația lor a re-
zistat şocului. Acesta nu a fost, de altfel, prea dur, având în vedere 
mai ales relativa complezență a regelui Carol al II-lea la adresa lor.

Îndată ce interdicția de a intra într-un nou partid a fost ridicată, 
la un an după dizolvarea din decembrie 1933, Codreanu l-a însărcinat 
pe generalul Gheorghe „Zizi” Cantacuzino-Grănicerul cu fondarea 
unui nou partid, Totul pentru Țară (TpŢ). Protecția acestui general 
excentric, dar arhidecorat, provenit dintr-o familie princiară, a reuşit 
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să-i scoată de sub urmărire pentru multă vreme pe conducătorii le-
gionari. Distincția funcțională între partid şi mişcare este utilă aici, 
Cantacuzino asumându-şi Partidul, în vreme ce Codreanu a rămas 
conducătorul necontestat al Legiunii, chiar dacă aceasta era oficial 
dizolvată, iar partidul îi servea drept acoperire legală şi fațadă politică 
inserată în jocul alianțelor pentru ajungerea la putere. Se confirma 
atunci preeminența în ierarhie a Mişcării legionare asupra Gărzii de 
Fier, transformată în TpŢ.

Metodele de recrutare au rămas identice în natura şi spiritul lor, 
dar şi-au schimbat scara şi publicul. Odată cu succesul înregistrat 
în rândul elitelor, prindea corp sloganul unificării dintre clase şi 
generații în creuzetul legionar. O serie de circulare ale lui Codreanu 
din 1935 au precizat organizarea şi reglementarea activității, înde-
osebi pentru taberele de muncă30. Toate aceste eforturi de punere 
la punct a unei societăți civile paralele şi în acelaşi timp a unei 
elite legionare integrate reflectau caracterul de masă al mişcării şi 
crearea unei nomenclaturi restrânse care trăia în anturajul imediat 
al comandantului şi care muncea cu normă întreagă pentru cauză.

Lumea muncitorească putea reprezenta un alt pol de concen-
trare şi de politizare pe care comunismul, interzis, l-a abandonat 
propagandei legionare. Codreanu nu s-a înşelat când a amorsat 
cotitura muncitorească a Gărzii de Fier în toamna lui 1936, prin 
crearea Corpului Muncitoresc Legionar. El se gândea să creeze, în 
cadrul marilor întreprinderi, cuiburi lărgite care să poată combate 
inf luența sindicatelor. Pentru a oferi avantaje materiale acestei 
populații defavorizate social, a folosit rețeta germană a supelor 
populare, deschizând cantine muncitoreşti şi magazine cu prețuri 
scăzute în cartierele sărace.

Această perioadă rămâne, retrospectiv, o „vârstă de aur” a fascis-
mului românesc, care a echilibrat, între sfârşitul lui 1934 şi începutul 
rupturii de rege după congresul studențesc de la Târgu-Mureş din 
aprilie 1936, o masificare pe baze revoluționare şi o cooperare cu 
dreapta şi extrema dreaptă clasice. Aceşti ani au putut oferi iluzia 

30 Circulară din 31 mai 1935 despre activitatea studenților şi taberele de muncă, 
în Codreanu, Circulări şi manifeste…, op. cit., p. 39-42.
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unei preluări blânde a puterii, fără bruscarea dreptelor, canalizând 
în acelaşi timp spiritul ofensiv spre lucrări constructive în toate sen-
surile cuvântului, inclusiv în cel mai concret, al taberelor de muncă.

Dar principalele mijloace de propagare a credinței au fost şi 
groparii acestor iluzii. Congresele studențeşti şi funeraliile unor 
personalități legionare au dat naştere unor manifestații de masă 
care au alertat puterea prin violența şi amploarea lor, dar şi prin 
interesul onorurilor militare primite în Germania. Dar acesta a fost 
ultimul „favor” făcut de Carol al II-lea unei formațiuni care ajunsese 
la maturitate şi care îi scăpa de acum. Codreanu a tras concluziile 
potrivite şi s-a aliat cu dreapta democratică a curentului lui Iuliu 
Maniu în sânul Partidului Național Țărănesc, aflat în opoziție față 
de tendințele autoritare ale regelui. Însă nu existau îndoieli asupra 
rezultatului ciocnirii dintre forțele statului – Poliție, Armată şi Bi-
serică – şi forțele Legiunii – prea tinere, prea radicale şi încă prea 
puțin numeroase în sânul unei societăți încă înapoiate, forțe prinse 
în jocul ezitant între colaborarea cu dreptele pro-carliste şi opoziția 
radicală, democrat-populistă, față de rege.

În cele din urmă, eliminarea brutală a partidelor politice în fe-
bruarie-martie 1938 a pus capăt unui anumit număr de potențialități 
caracteristice unei preluări a puterii de către o formațiune fascistă. 
Jocul între legalitatea electoralistă pentru fructificarea masificării 
populiste şi violența străzii, care permitea să se facă presiuni asu-
pra factorilor de putere – cu care mişcarea fascistă ştie, de altfel, să 
colaboreze pentru răsturnarea parlamentarismului şi partidelor –, 
iată ambiguitățile fertile de care Legiunea a fost privată începând 
cu primăvara lui 1938. Arestarea şi asasinarea lui Codreanu – în 
aprilie, respectiv în noiembrie – păreau singura soluție în fața unei 
personalități capabile să polarizeze o bună parte a societății şi să 
atragă atenția marilor puteri asupra unei țări hipersensibile la tutela 
lor fluctuantă. Rămânea de văzut dacă structurile instalate după 
1927 îi puteau supraviețui charismaticului lider, sub conducerea 
contestată a lui Horia Sima.

După un val de represalii nemaivăzute, care a decimat Legiunea 
după asasinarea primului ministru Armand Călinescu, în septem-
brie 1939, prăbuşirea României Mari sub loviturile Axei a adus în 
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chip neaşteptat Legiunea la putere, un an mai târziu, alături de ge-
neralul Ion Antonescu. Cele cinci luni de colaborare tensionată între 
militarul autoritar şi revoluționarii fascişti s-au soldat cu un eşec 
total şi o nouă represiune în ianuarie 1941. O lectură finalistă, care 
ar sublinia doar diferențele, esențiale, dintre autoritarism şi fascis-
mul totalitar, ar risca însă să treacă cu vederea nu doar convergențele 
în jurul ultranaționalismului, ale celor trei opoziții – antisemitism, 
anticomunism şi antiparlamentarism –, fidelitatea față de Axă, dar 
şi contaminarea de durată a naționalismului tradițional cu etosul 
şi discursurile fasciste. Teoriile ştiințifice despre ameliorarea rasi-
ală, promisiunea regenerării unei națiuni prăbuşite, având drept 
consecință o dezlănțuire de violență verbală, apoi fizică, proprii 
acestui transfer între drepte şi generații diferite, iată tot atâtea 
realități ce se întrevăd la Antonescu, chiar dacă îşi vor pierde din 
forță în decursul eşecurilor militare ale Germaniei naziste.
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Partea I

IMPOSIBILA GĂZDUIRE  

A DINAMICII FASCISTE  

ÎN ORGANIZAȚIILE TRADIȚIONALE 

(1919-1927)
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Povestea luptei pentru putere trece, la fascişti, ca şi la celelalte formațiuni, 

prin compromisul între ideologie şi cristalizarea în jurul personalității con-

ducătorului. Cum s-a închegat fenomenul charismatic din jurul personalității 

lui Codreanu, ieşit în evidență din lotul candidaților la conducerea mişcării? 

O abordare exclusiv pe linia ideologiei insistă pe revelația divină, viața exem-

plară trăită potrivit valorilor etice, aura mistică pe care o degaja prezența sa, 

promisiunea răzbunării abuzurilor sistemului, propria sa convingere intimă 

de ființă aleasă, capacitatea sa de a defini scopurile de atins şi, în sfârşit, 

recunoaşterea sa de către societate1.

În practica politică, cele trei pârghii de care se folosea în sinergie erau 

violența, opoziția subversivă față de putere şi tentativa de a crea o organizație 

proprie. Astfel, violența antisemită îi asigura fidelitatea activă a tineretului 

studențesc şi licean la oraş, ca şi pe cea a tinerilor mentori locali care erau 

învățătorii naționalişti şi preoții de țară. Pe de altă parte, această violență care 

putea să-i alieneze restul populației, lăsa loc victimizării şi opoziției față de 

puterea instituită, atrăgând astfel aspirațiile păturilor largi, îndeosebi urbane, 

mai emancipate în raport cu puterea tradițională; poziționarea antisistem îi 

putea atrage simpatii şi în rândul țărănimii. În fine, această largă mobilizare 

i-a permis să aibă un cuvânt de spus în rândul organizațiilor de extremă 

dreaptă şi să întărească poziția aripii tinere a LANC condusă de Codreanu, 

în aşteptarea creării Legiunii Arhanghelului Mihail în 1927.

1 Iordachi, Charisma, Politics and Violence, op. cit., p. 72-83.
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1.

Codreanu, un mediocru  
transfigurat de nostalgia belicoasă:  

cum se fabrică un conducător charismatic

„orizontul de aşteptare” al societății în 1919  
şi un răspuns al tinerei generații

După Primul Război Mondial şi prăbuşirea marilor imperii, 
monarhia constituțională din România a beneficiat de circa zece 
ani pentru a-şi găsi calea de înserare în modernizarea europeană, 
înainte de criza din 1929. Eufemistic vorbind, rezultatele au fost 
amestecate, deşi ea a profitat de condiții internaționale nesperate şi 
în ciuda faptului că şi-a oferit mijloacele – teoretice, cel puțin – de 
progres în viața socio-economică şi politică printr-o democrație 
liberală. Irumperea poporului în câmpul politic s-a efectuat grație 
emancipării electorale prin sufragiul universal, iar reforma agrară 
radicală trebuia să asigure bunăstarea unei populații greu încercate. 
Dacă România îşi dubla suprafața şi populația – trecând de la 137.000 
la 295.000 km2 şi de la 7,3 la peste 15 milioane de locuitori – greul 
tribut de aproape 340.000 de morți – plătit mai curând epidemiilor 
de holeră şi gripei spaniole decât luptelor –, le amintea țăranilor-
soldați de datoriile pe care elitele conducătoare le contractaseră în 
ceea ce-i privea. Ei se simțeau de acum sursa legitimității politice în 
țara lor. Mai trebuia însă găsit reprezentantul politic adecvat pentru 
a incarna aceste mase populare în sfârşit emancipate.


