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Discuþia în jurul sintagmei „revoluþie/revoluþia fascistã“ impune precauþii ºi
explicitãri mult mai consistente decât ar solicita precizarea separatã a celor doi
termeni.Atât despre revoluþie, cât ºi despre fascism existã o literaturã prea extinsã,
dar asupra definirii „revoluþiei fasciste“ nu existã decât abordãri tangenþiale sau
„minoritare“ în economia bibliografiei exhaustive dedicate fascismului, naþional-so-
cialismului, dictaturii, totalitarismului sau altor concepte ºi realitãþi conexe. A-
ceastã succesiune amintitã indicã, fie ºi foarte sumar, dificultatea explicitãrii unui
concept/realitate istoricã; în primul rând nu existã unanimitate asupra naturii
reale a unei astfel de „revoluþii“; gândirea stângii de tip stalinist acceptã cel mult
varianta existenþei unei contrarevoluþii a (extremei) drepte împotriva revoluþiei
reale constituite/reprezentate de comunism, ca unic ºi legitim reprezentant al
acesteia1. Acest conglomerat de concepte/realitãþi impune reîntoarcerea la ter-
menii de bazã „revoluþie“ ºi „fascism“ pentru a proba istoric ºi teoretic capacita-
tea cuplãrii celor doi termeni, ca definire eficientã ºi raþionalã a lor ºi nu ca purã
speculaþie ideologicã, interesatã de afirmarea autenticitãþii, legitim alãturate re-
voluþiilor clasice. În primul rând, ce se poate înþelege prin revoluþie/revoluþii;
existã un model teoretic cu valoare euristicã, capabil sã conducã cãtre o accepta-
bilitate în lumea academicã? Sunt relevante concepte precum „dreapta“ ºi „stân-
ga“ în explicaþia revoluþiei, a fascismului, dar mai ales a „revoluþiei fasciste“;
existã o definire exactã a „revoluþiei fasciste“ în ideologia specificã acestui tip
de coagulare politicã? Are revoluþia fascistã o temporalitate, mai exact, este po-
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sibilã o încadrare cronologicã a „revoluþiei“ în cadrul fascismului? Ar fi absurdã
ideea unor rãspunsuri echivalente în abordãrile istorice ºi politologice intersate
de „revoluþie“, „fascism“, „comunism“, „dreapta“ ºi „stânga“2; nonidentitatea
rãspunsurilor nu se poate explica numai prin durata istoricã mult mai amplã a co-
munismului în raport cu fascismul/fascismele, cât ºi prin câºtigarea conflictului
politico-academic de cãtre comunism în defavoarea gemenului heterozigot (fas-
cismul)3; victoria politicã a comunismului a inhibat abordarea fascismului ca po-
tenþial dinamic istoric al revoluþiei, ca factor activ al mobilizãrilor social-politice
identificabile cu o vastã rupturã istoricã ce impune noi coduri de existenþã, o
nouã axiologie juridicã în societate, noi configuraþii ale elitelor ºi distrugerea ca-
drelor naturale (pânã atunci) ale existenþei celor afectaþi de fenomenul definit
drept revoluþie.

Metoda de lucru sugeratã ar fi explicitarea interogativã a marilor concepte
asupra cãrora existã o literaturã evident mai consistentã ºi apropierea de descrie-
rea raþionalã a „revoluþiei fasciste“. Aceastã afirmaþie induce automat ideea ac-
ceptãrii ideii existenþei de fapt (atât în praxisul politic, cât ºi în realitatea ideolo-
giei) a revoluþiei fasciste. Pentru a stabili caracteristicile paradigmatice ale revo-
luþiei se poate apela la comasarea, la sintetizarea principalelor caracteristici ale
revoluþiilor majore existente ºi raportarea acestora la revoluþia fascistã. Cele douã
modele care vor fi aduse în discuþie sunt revoluþia francezã demaratã în 1789 ºi
cea comunistã demaratã în 1917. Folosesc în mod intenþionat termenul demaratã
tocmai pentru a insista asupra caracterului de vast interval istoric pe care-l repre-
zintã/ocupã revoluþia, fãrã a acorda, în cazul comprehensiunii comunismului,
credit tezei „revoluþiei permanente“. Aceastã tezã nu intereseazã, cel puþin în
acest stadiu al discuþiei. Pe linia studiilor lui François Furet, nici nu aloc vreo re-
levanþã gnoseologicã, ci, dimpotrivã, consider o instrumentalizare ideologicã an-
ticiparea de cãtre dictatura iacobinã a dictaturii comuniste sovietice. Precizez nu-
mai cã cele douã revoluþii dispun de un spaþiu maxim de explicitare/vizualizare
a caracteristicilor istorice, psihologice, cultural-ideologice care pot impune fãrã
restricþie termenul de revoluþie. Nici nu consider revoluþia comunistã demaratã
în 1917 o simplã loviturã de stat a unui grup radical, urmatã la scurt timp (cel mai
probabil începând din 1922 dupã numirea lui I.V. Stalin în funcþia de secretar ge-
neral al Partidului Comunist) de o birocratizare, stagnare ºi chiar recul al oricã-
ror practici de tip revoluþionar. Conturarea parametrilor revoluþiei franceze ar
conduce cãtre realitatea distrugerii reale a conþinutului puterii politice ºi a tu-
turor componentelor de structurã ale societãþii franceze; nici asupra acestei teze
nu existã unanimitate, cãci unul dintre cei mai radicali critici ai Revoluþiei, Charles
Maurras, considerã cã Revoluþia preia fraudulos o serie dintre reperele instituite
de monarhia absolutistã (centralizare, politicã externã expansionistã), fãrã a con-
feri Franþei ºi statutul de mare putere în care societatea sã fie real reprezentatã ºi
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nu prin intermediari ilegitimi4. „Distrugerea realã“ este consonantã, pentru o re-
voluþie, cu propunerea unui set de valori þinând, în primul rând, din recompu-
nerea spaþiului public, mai clar conferirea de atribute corpului civil (societãþii)
inexistente pânã atunci decât în aparatul ideologic de contestare a „vechiului re-
gim“ (cu alte cuvinte în ideologia iluministã); 2) o altã caracteristicã a revoluþiei
franceze, ce va trebui adoptatã ca referenþial pentru modelele exportate, ar fi gra-
dul foarte ridicat de acceptabilitate a noului proiect politic, mai ales în existenþa
consensului distrugerii vechilor simboluri instituþionale ale vechiului regim, cu
deosebire în privinþa formei de guvernãmânt ºi, în sens mai larg, a acordului asupra
schimbãrii formei de guvernãmânt; 3) un al treilea parametru ar fi compunerea
acceleratã a unor raporturi de antinomie între corpul civil aderent la revoluþie ºi
duºmanii reali sau (cu cât revoluþia se radicalizeazã) imaginari ai acesteia; iaco-
binismul insistã asupra purificãrii violente a corpului social nu numai de duº-
manii reali, din tabere ideologico-politice radical opuse, ci, mai ales, de foºtii
aliaþi consideraþi insuficient de radicali faþã de proiectul lor total.

Chiar dacã François Furet ar putea considera inflexibilã, dogmaticã, aceastã
reprezentare a revoluþiei5, cu siguranþã, relevantã pentru înþelegerea revoluþiei
este dictatura iacobinã (1793-1794), cea care contureazã cel mai clar conflictul
cu anterioritatea istoricã. Comparaþia indusã de istoricii marxiºti Mathiez ºi So-
boul între dictatura iacobinã ºi cea leninistã este marcatã de irelevanþã doar în
mãsura în care recunoaºtem ca potenþial pozitive efectele de lungã duratã ale Re-
voluþiei, în mãsura în care grupul radical leninist este mai intim legat de structura
societãþii ruseºti decât iacobinii de societatea francezã; thermidorienii ruºi sunt
învinºi pentru cã nu au niciun fel de consistenþã istoricã în raport cu radicalitatea
grupului leninist, iar Rusia a trebuit sã facã un ocol de peste 75 de ani pentru a
ajunge în situaþia Franþei Directoratului, Consulatului ºi a Imperiului. Relevanþa
pentru înþelegerea conceptului de Revoluþie a discuþiei despre cazurile francez ºi
rusesc constã în conferirea de model pentru alte miºcãri similare, dar ºi pentru
masiva încãrcãturã pozitivã autoasumatã, dar ºi atribuitã de observatori neutri;
sensul negativ al comunismului, natura sa criminalã, nu constituie un loc comun
al abordãrilor exterioare, ale gânditorilor sociali, aºa cum se întâmplã în cazul
nazismului; aceasta nu înseamnã cã sensul antidemocratic, totalitar nu ar fi fost
sesizat încã din faza de emergenþã a sistemului de tip leninist, dar acest sens se
fãcea în corespundenþã cu natura totalitarã similarã a fascismului italian ºi, mai
târziu, a nazismului. Abordãri precum cea a lui lui A. James Gregor, considerã
cã nu poate fi operatã, cu onestitate gnoseologicã, o distincþie clarã între compo-
nenta distructivã a celor douã totalitarisme, sau cã departajarea între extrema stân-
gã ºi cea dreaptã nu este consistentã ºi nu conduce decât la o judecatã de tip
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ideologic. Totuºi acest tip de distincþie poate fi formulatã nu numai în virtutea
noilor cunoºtinþe asupra celor douã totalitarisme dobândite mai ales dupã prãbu-
ºirea comunismului, sau în asumarea civicã (dar nu ºi deschisã criticii) a tezei
unicitãþii Holocaustului. Inserarea violenþei printre categoriile legitimatoare ale
revoluþiilor autentice nu determinã, în niciun caz, asumarea vreunui sens moral;
cu atât mai mult trebuie insistat asupra irelevanþei discuþiei despre moralã în
contextul dezbaterii despre revoluþie ºi despre istorie în general. Sensul absolut
al binelui s-ar putea manifesta numai în contextul abolirii înseºi a istoriei, într-o
postistorie purificatã de evenimente ºi ca atare blocatã, închisã.

Pentru înþelegerea marilor paradigme ale istoriei am folosit cu consecvenþã
numai dimensiunea politicã ºi corelatele ei secundare: moralã, psihologie socialã,
valori. Nu am menþionat nimic despre cauzele strict marxiste ale generãrii schim-
bãrilor sociale din recompuneri majore ale sistemului de forþe de producþie, care
ar solicita cu maximã pregnanþã un nou sistem de relaþii de producþie, ca necesi-
tate legicã a sistemelor sociale. Aceastã atitudine nu semnificã desconsiderarea
dimensiunilor economice ºi, nici mãcar, considerarea marxismului drept un eco-
nomism vulgar, în care o dezvoltare economicã sã solicite cu obligativitate un alt
sistem de relaþii sociale. Apreciem numai cã dimensiunile politice sunt cele mai
vizibile atât contemporanilor revoluþiilor, cât ºi observatorilor neutri, care reflec-
teazã asupra „evenimentelor“ dupã o perioadã considerabilã de timp. Istoricita-
tea revoluþiilor atribuie ºi un grad mai ridicat de rigurozitate academicã, herme-
neuticã analizelor istoricilor sau politologilor. Mai importantã este camuflarea
dinamicii structurilor economice în spatele celor de naturã politicã, în sensul atât
al vizibilitãþii, cât ºi al determinãrii economicului (în sensul precizat anterior) de
cãtre dinamica politicului. Aceastã schemã nu reprezintã o inversiune simplistã
a tezei de tip marxist, cât recunoaºterea prioritãþii politicului în raport cu structu-
rile de adâncime; politicul este mai relevant prin asumarea deschisã a riscurilor
fizice ale revoluþiilor, prin vizualizarea mai deplinã, mai raþionalã a taberelor,
chiar dacã în revoluþii sintagmele ºi mai ales stigmatele ideologice se schimbã,
sunt utilizate de deþinãtorii temporari ai puterii pentru a se putea întoarce mai târ-
ziu chiar împotriva lor.

Revoluþiile, indiferent de natura lor, nu se identificã cu un sens prestabilit al
istoriei, cu alte cuvinte nu poate fi invocat un istoricism clar conturat pentru
comprehensibilitatea lor, revoluþiile nu reprezintã necesitatea legicã a istoriei, nu
semnificã singura variantã posibilã a istoriei, chiar dacã, dupã cum am menþionat
anterior, existã forþe sociale mai pregnante care se impun în faþa agenþilor pasivi
ai istoriei; ambiþia marxismului de a considera revoluþia proletarã drept singura
variantã legicã a istoriei nu poate rezista în faþa configuraþiilor reale ale revo-
luþiilor; acestea nu sunt absolut necesare, ci mai curând variante ultime ale exa-
sperãrii sau, în cazul sovietic/bolºevic, impuneri ale unor grupãri radicale anti-
sistemice, perfect organizate în faþa slãbiciunii evidente a adversarilor.

Ce loc ocupã fascismul în acest context? Sunt atributele acordate revoluþiilor
de stânga suficiente înþelegerii fascismului sau, mai precis, posedã fascismul ge-
neric punctele capabile identificãrii cu proiectul revoluþionar? Una dintre carac-
teristicile revoluþiilor, nemenþionate pânã acum, este capacitatea de aplicare isto-
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ricã, mai concret obþinerea victoriei. ªi fascismul posedã aceastã caracteristicã,
dar ea nu este comparabilã paradigmelor invocate pânã acum; victoria revoluþiei
franceze ºi a celei comuniste din Rusia aparþin duratei lungi istorice, ele au posi-
bilitatea de a-ºi exercita efectele pe un interval lung de timp; chiar dacã în cazul
comunismului se poate vorbi de un eºec la sfârºitul anilor ’80 ai secolului XX,
se poate concede cã acest regim, ºi ideologia sa aferentã, au avut suficient timp
pentru a-ºi face simþite efectele ºi au deþinut atributul victoriei mãcar pânã la ju-
mãtatea anilor ’80, când prãbuºirea a fost determinatã de cu totul alþi factori de-
cât cei care antrenaserã accederea spre putere de la sfârºitul celui de-al doilea de-
ceniu al secolului XX. Victoria fascismului (ºi a formei sale radicale exprimate
de naþional-socialismul german) a fost ºi mai puternic delegitimatã prin necesi-
tatea conflictului militar cu puterile de tip democratic sau antifascist, chiar dacã
printre ultimele se numãra ºi regimul dictaturii sovietice. Radicalizarea totalitarã
a regimului fascist a fost sincronã în timp cu angajarea într-un conflict ideologic
cu adversarii sãi, chiar dacã aceºtia nu au dorit rãzboiul în faza ultimei expan-
siuni a acestui tip de regim. Am precizat cã se justificã considerarea fascismului
ca tip de revoluþie, numitã în ideologia acestuia drept ºi „revoluþie naþionalã“.

Definirea revoluþiei fasciste drept una „naþionalã“ induce atât ideea recu-
renþei proiectului politic de la jumãtatea secolului XIX, cât, mai ales, caracterul
incomplet social al pandantului fascist. În gândirea politicã a extremei drepte ro-
mâneºti nu s-a operat o identificare a revoluþiei de la 1848 cu cea fascistã6.
Aceastã osmozã, în mod explicit, nici nu avea cum sã fie operatã de gândirea po-
liticã democraticã, inclusiv de cea de stânga. Fascismul italian a cãutat o racor-
dare incompletã la Risorgimento, considerând cã plenitudinea proiectului politic
de secol XIX a fost realizatã cu deosebire în fascism. În gândirea politicã a naþio-
nal-socialismului, cât ºi în cea a teoreticienilor legionari sau aliaþi ai Miºcãrii,
dimpotrivã, revoluþia de la 1848 a fost disjunsã categoric de reperele „revoluþiei
legionare“. Este cert însã cã nici ideologii, ºi cu atât mai puþin practicienii „revo-
luþiei legionare“ nu au elaborat o teorie foarte sofisticatã asupra acestei sintagme.

În prima jumãtate a anilor ’30 (1933) Mihail Polihroniade, intelectual rataºat
revistei Axa, a cãutat o cale personalã de rafinare teoreticã a sintagmei „revoluþie
legionarã“, considerând-o o secvenþã istoric superioarã antisemitismului de tip
cuzist. Mai mult, antisemitismul retoric al lui A. C. Cuza, inclusiv violenþa realã
a LANC, au fost depreciate prin comparaþie cu radicalitatea practicii politice a
Miºcãrii Legionare. Insistenþa pe antisemitism, ca variantã unicã de rezolvare a
totalitãþii problemelor României, a fost vizualizatã ca un traseu închis al
transformãrilor sociale, ca o variantã blocatã pe calea restructurãrii masive a sta-
tului ºi a societãþii. Ideologul legionar nu a demonstrat însã în ce constã diferenþa
radicalã adusã de „revoluþia legionarã“, deoarece proiecte de reformare radicalã
a structurii statului veneau atât din zona stângii democrate, cât ºi din aceea a
dreptei antisemite. Ideea centralã a teoreticianului a fost posibilitatea manifes-
tãrii inofensive a antisemitismului cuzist în cadrele parlamentarismului demo-
crat, principiul „coexistenþei“ producând antinomii radicale între principiile afi-
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ºate ºi atitudinile de politicã curentã. Pentru Mihail Polihroniade, numai depã-
ºirea antisemitismului „parlamentar“ cuzist ºi integrarea într-o eticã revoluþio-
narã antisistemicã în acord cu miºcãrile similare din Italia, dar mai ales Germa-
nia, puteau oferi o legitimitate realã unei forþe precum cea a Miºcãrii Legionare.
Depãºirea antisemitismului de tip parlamentar cuzist oferea caracterul real revo-
luþionar atribuit Miºcãrii Legionare ºi posibilitatea integrãrii ostilitãþii manifeste
faþã de evrei într-o platformã politicã absolut novatoare: „Confuziile, atât teore-
tice, cât ºi practice, sunt totdeauna vãtãmãtoare. Efortul nu este rodnic decât atunci
când e precis delimitat. Totuºi nimic nu-i mai comun decât confuzia ºi deci nimic
mai necesar decât risipirea ei. Iatã de ce socotim cã o delimitare precisã între na-
þionalism ºi cuzism trebuie fãcutã...

A fi cuzist nu înseamnã a fi naþionalist? Naþionalismul ºi cuzismul nu trebuie
sã se confunde în România, unde hotãrât cã existã o problemã semitã de o covâr-
ºitoare importanþã? Iatã confuzia! Cuzismul diferã de naþionalism prin douã lip-
suri esenþiale: 1) este lipsit de o viziune organicã, unitarã ºi totalitarã ca sã între-
buinþãm o expresie fascistã a naþiunii; 2) este lipsit de o înþelegere realistã a lu-
crurilor. Dar mai diferã de naþionalism ºi printr-un plus inutil, o adevãratã nece-
sitate metafizicã de a dovedi cã tot ce este rãu în lume se datoreºte evreilor.Aceste
lipsuri ºi plusuri combinate dau cuzismului un aspect caricatural, iar cuziºtilor o
atitudine de hipnotizaþi, de maniaci. Asta nu înseamnã cã pericolul semit nu existã.
Cã România n-are o necesitate vitalã de a rezolva cât mai neîntârziat problema
semitã... Cuzism înseamnã o atitudine defensivã, de apãrare, de negaþie, spre di-
ferenþã de atitudinea naþionalistã de elan, de ofensivã, de creaþie. Vedeþi, e ridi-
col, la noi în România, de pildã, sã crezi cã vei pune ordine în finanþe, vei des-
fiinþa frauda, vei liniºti pe unguri, vei garanta fruntariile noastre rezolvând numai
problema evreiascã. Acest arealism antisemit este cauza ineficienþei miºcãrii cu-
ziste. Cercetaþi care sunt rezultatele practice ale activitãþii d-lui A.C. Cuza. Pa-
truzeci de ani de luptã, de risipã de inteligenþã, de vervã, de talent spre a ajunge
la ce? Acum patruzeci de ani România n-avea nici pe sfert atâþia evrei ca astãzi,
iar aceºtia n-aveau nici a mia parte din drepturile ºi mai ales din puterea pe care
o au astãzi. Dupã patruzeci de ani de antisemitism, dupã ce dl. A.C. Cuza a do-
vedit negru pe alb cã Isus a fost arian, cã evreii sunt sifilitici ºi cã Talmudul e
criminal, evreii sunt astãzi stãpânii vieþii economice româneºti, au la dispoziþie
o presã formidabilã ºi au în parlament cam tot atâþi, sau mai mulþi, reprezentanþi
ca d. A.C. Cuza.

ªi era firesc ca d. A.C. Cuza ºi antisemitismul sãu sã ajungã aici. În timp ce
lumea întreagã se transforma, trecea prin grozava încercare a rãzboiului, suferea
asaltul revoluþiilor ºi al dictaturilor, d. A.C. Cuza, omul de talent ºi de caracter,
cufundat în hipnozã, nu fãcea decât sã repete: «Jos Jidanii! Jos Jidanii!». Arealis-
mul sãu este atât de organic, încât acum câteva luni, în timp ce în lumea întreagã
democraþia parlamentarã agoniza, d. A.C. Cuza declara, în aplauzele delirante
ale Camerei, expresie a democraþiei francmasone, cã este un credincios al demo-
craþiei parlamentare. Apostolul antisemitismului are naivitatea sã creadã cã într-un
regim parlamentar, supus puterilor banului, a presei ºi a demagogiei, problema
semitã va putea fi abordatã, necum rezolvatã... cuzismul... va rãmâne o miºcare
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de negaþie, lipsitã de spirit ºi de posibilitãþi creatoare. Ca atare el trebuie depãºit!
Realitatea româneascã cere o acþiune organic naþionalã, pentru care problema
semitã sã se integreze celorlalte probleme care sunt de rezolvat. O acþiune hotã-
râtã, categoricã, care sã rãstoarne rânduiala veche, în frunte cu parlamentul drag
d-lui A. C. Cuza ºi sã creeze o lume româneascã nouã.

Salvarea ne va veni de la un naþionalism mãsurat, antidemocratic ºi antima-
sonic, iar nu de la cuzismul care îndrãgeºte democraþia ºi nãdãjduieºte sã înlo-
cuiascã în ungherele lojilor masonice triunghiul cu svastica“7.

Mult mai explicit se contureazã soluþiile pragmatice ale „revoluþiei naþionale“
într-un articol ulterior al lui Mihail Polihroniade8. Ideologul legionar stabileºte
obligativitatea existenþei unor precondiþii pentru producerea revoluþiei, cât ºi a
unei „forþe politice revoluþionare“. Aceasta din urmã este identificatã în Miº-
carea Legionarã/Garda de Fier. Mihail Polihroniade sesizeazã cã Garda de Fier
nu ºi-a precizat de la început proiectul politic, atât din cauza presiunii realitãþii
ºi ostilitãþii faþã de utopie, cât ºi a caracterului ei de „reacþie instinctivã, pro-
fundã, obscurã ca toate miºcãrile ce pornesc din adâncul sensibilitãþii naþionale“.
Faza iniþialã a dezvoltãrii Gãrzii de Fier ar aparþine „copilãriei“, unde obligati-
vitatea „empirismului organizator“ prima asupra definirilor teoretice. Stadiul
ideatic ar veni ca o complinire la un nivel superior de manifestare a Gãrzii de
Fier. Mihail Polihroniade îºi asumã, cu un puþin disimulat orgoliu, sarcina pre-
cizãrilor programatice; prima sarcinã a Gãrzii de Fier ar fi „revoluþia eticã“; pro-
iectul de revoluþionare antropologicã ar viza distrugerea caracteristicilor nega-
tive, prezente, cu deosebire, în lumea urbanã româneascã: venalitatea, lichelis-
mul, „oportunismul de ambiþii ºi de interese“; definirea racilelor lumii urbane nu
indicã, cu necesitate, o cale de eradicare a acestora, nici subiecþii preciºi ºi con-
secvent conturaþi care vor fi vizaþi de cãtre „revoluþia eticã“; generalitatea expre-
siei „lumea politicã ºi administrativã“ indicã atât radicalismul proiectului politic,
dar, ca o consecinþã finalã, ºi lipsa de concreteþe a acestuia; un concept atât de
vag precum „lumea politicã ºi administrativã“ nu poate fi suficient în definirea
conflictualã a adversarului ºi nici nu impune marcarea ostilitãþii faþã de acesta;
„duºmanul“ nu se poate simþi vizat direct de un concept social cu un grad atât de
ridicat de generalitate. Universul valorilor morale, care ar disloca presiunea ne-
gativitãþii, este constituit din cinste, dezinteresare, simþul rãspunderii, puterea de
sacrificiu, credinþã, ataºament faþã de idei. Educaþia legionarului în cadrul con-
stituit de aceste valori ar forma „ºcoala moralã a Legiunii“. Garda de Fier ar fi,
în ordine spiritualã, cu prioritate „o ºcoalã moralã“. Educaþia în interiorul Miº-
cãrii ar fi insuficientã dacã aceasta nu oferã cãi de intruziune, chiar violentã, în
corpul social, nu ar translata cãtre lumea româneascã material de modelare poli-
ticã. Puterea formativã ar trebui complinitã, în concepþia lui Polihroniade, de o
terapie violentã aplicatã societãþii, politicii ºi administraþiei, „menite sã arate cã
existã judecãtori la Bucureºti, cã furtul, cinismul, sfidarea se pedepsesc. Fãrã
aceastã curã severã, fãrã conºtiinþa cã existã o sancþiune rapidã ºi necruþãtoare a
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tuturor turpitudinilor restaurarea cadrului moral nu e posibilã. Societatea cita-
dinã româneascã trebuie sã trãiascã cu frica sancþiunii pentru a uita lunga epocã
în care, singurã, depravarea moralã era rãsplãtitã“9.

Ideologul legionar impune acum ca soluþie cu adevãrat revoluþionarã, nere-
cognoscibilã în alte programe politice ce clameazã restaurarea moralitãþii pu-
blice, lichidarea fizicã a cadrelor administrative ºi politice ce ar fi delapidat teza-
urul românesc. Din nou incoerenþa precizãrilor, specifice exprimãrilor discursului
radical, poate diminua forþa de transformare în act al terorii verbale. Virulenþa
limbajului ºi stabilirea unor acte de lichidare fizicã a unor adversari nedetermi-
naþi concret poate diminua, în fapt, radicalismul exprimat de ideologul legionar.
Stabilirea unor etape obligatorii ale programului politic al Legiunii nu mai era
însã de competenþa lui Mihail Polihroniade, ci numai resortul exclusiv al lui Cor-
neliu Zelea Codreanu. Numai acesta putea stabili, chiar ºi în contradicþie cu aº-
teptãrile unui intelectual interesat de câºtigarea unei poziþii „oficiale“ de ideolog
al Gãrzii de Fier precum Mihail Polihroniade, reperele concrete ale lichidãrilor
fizice, adversarii precis determinaþi ai Miºcãrii. În rest, radicalitatea limbajului
se putea dilua în lipsa de precizie ºi stabilirea unor parametri morali, decelabili
ºi în programele altor adversari. Mai precis, era al treilea prag politic al Miºcãrii,
aºa cum era conturat de Polihroniade. Autorul stabileºte ca obiectiv politic obli-
gatoriu al Miºcãrii „reforma statului românesc“. Reforma statului era înþeleasã
prin comprimarea aparatului birocratic, transformarea armatei (ca în Uniunea
Sovieticã ºi Italia, dupã aprecierea publicistului) într-un vast aparat modern în
care funcþiile de apãrare sã fie completate de atribute de educaþie sanitarã ºi cul-
turalizare, anihilarea corupþiei, lichidarea „infiltrãrii“ masive de strãini în corpul
naþional, „sub ochii complici ai administraþiei noastre de stat“, blocarea atitu-
dinii corupte, abuzive ºi tiranice a administraþiei, lichidarea oricãror forme de
abuz fizic sau vexatorii asupra populaþiei din partea birocraþiei, simplificarea
prin comprimare a aparatului de stat, instaurarea unui sistem de sancþiuni severe,
practic prin „suspendarea statutului funcþionarilor ºi a legii contenciosului“10.

Formularea unor astfel de mãsuri, care sã aboleascã lipsa controlului social
asupra birocraþiei, condiþii obligatorii ale reformei cadrului juridic, comportã de-
pãºirea cadrului strict politic ºi a radicalismului susþinut oficial de Miºcare. Pro-
iectul politic al lui Polihroniade în care reforma „gospodãreascã“, asanarea mo-
ralã, simplificarea, rapiditatea actului de administrare ºi justiþie sunt precedente
în timp reamenajãrii juridice a statului, indicã atât originalitatea soluþiilor suge-
rate, dar ºi dificila aplicabilitate a acestora. Pragmatic ºi sintetic, revoluþia legio-
narã era anticipatã de conturarea unei comunitãþi închise, exclusiviste moral, a
legionarilor, care, inclusiv prin violenþã, ar fi trecut la transformarea „gospodã-
reascã“, tehnocratic/managerialã într-un limbaj actualizat, a statului român; trans-
formarea primordial administrativ-juridicã a acestuia se concretiza în simpli-
ficare, accelerare a adoptãrii deciziilor, ridicarea imunitãþii castei birocratice, in-
troducerea unui nou ethos în corpul funcþionãresc, armatã ºi justiþie. Menþiona-
rea reformãrii juridice ca ultim stadiu al revoluþiei preconizate de Miºcare poate
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fi interpretatã ºi drept o neglijenþã de redactare sau de concepþie, dar mai curând
de ostilitate, specificã ºi naþional-socialismului, faþã de codificarea juridicã a
atribuþiilor ºi competenþelor, inclusiv a responsabilitãþilor. Este evidentã ºi prefe-
rinþa deschisã faþã de natura comisarialã a puterii, în care comportamentul anar-
hic/voluntarist revoluþionar constituia regula de acþiune.

Instaurarea statului naþional-legionar ºi, în cadrul acestui eveniment istoric,
reapariþia cotidianului Cuvântul, ca organ de presã al Miºcãrii Legionare, a con-
struit cadrul explicitãrii unor alte puncte de vedere asupra sensului revoluþiei le-
gionare. A contura însã într-o manierã cât mai coerentã concepþia Legiunii asu-
pra revoluþiei fasciste, a revoluþiei proprii, impune însã lecturarea unor texte po-
litice diferite ca centru de greutate. În astfel de texte, unde, de multe ori, nu este
exprimatã mãcar intenþia clarã de a formula semnificaþia sintagmei în dezbatere,
Leon Þopa se poziþioneazã ostil faþã de ceea ce el defineºte drept un cliºeu al ve-
chii lumi politice, unde toate strategiile politice ºi cel mai complet mixaj ideo-
logic au fost puse în practicã pentru a bloca ascensiunea Miºcãrii Legionare:
„concuraþi-i pe evrei“. Pentru Leon Þopa, o astfel de lozincã era „o vorbã arun-
catã pentru a scãpa de insistenþe neplãcute, pentru a-ºi spãla mâinile. În faþa cre-
ditului evreesc, organizat ºi puternic, în faþa perfectei lor solidaritãþi, care urmã-
reºte ºi circumscrie imediat orice încercare de afirmare a românului singur, nea-
jutat ºi lipsit de experienþã, politicianii vorbeau de concurenþã liberã de întrecere.
Revoluþia legionarã însemneazã, în acest domeniu, primatul politicului asupra
economicului; închiderea liberei concurenþe ºi ajutorarea din rãsputeri a româ-
nului. Acþiunea individualã trebuie dirijatã, condusã dupã un plan bine întoc-
mit... Problema economicã în Statul legionar nu este o chestie de particulari, ci
o problemã naþionalã. Ea se rezolvã pe bazã de rãsturnare completã a vechii con-
cepþii. Numai în felul acesta economia þãrii va fi româneascã“11.

Petre P. Panaitescu considera cã ruptura totalã cu trecutul recent reprezintã
esenþa revoluþiei legionare. Repere legitimatoare ale trecutului pentru prezentul
legionar erau oferite numai de viziunea transfiguratã mitic a trecutului: „tradiþia
religioasã a acestui popor“, „figura de martir pentru credinþã a lui Brâncoveanu“,
lupta pentru apãrarea creºtinãtãþii medievale împotriva turcilor, „sângele dac“ ºi
formele patriarhale de existenþã autosuficiente ale lumii rurale medievale; în
mod absurd, Panaitescu echivala stadiul cercetãrii istorice al vremii sale cu ni-
velul cronicarilor, plasând Miºcarea Legionarã într-un orizont mai curând vetust,
ostil modernitãþii. Punctul de rupturã istoricã, de unde debuta modernitatea mis-
tificatoare a sufletului naþional, era, în concepþia medievistului, revoluþia fran-
cezã de la 1789 ºi epifenomenul ei românesc de la 1848. Miºcarea Legionarã nu
numai cã-ºi construia, în textul directorului Cuvântului, recurenþa istoricã din
secvenþele prerevoluþionare ale unei medievalitãþi reconfigurate mitic, dar plasa
necesitatea istoricã în conflict cu modernitatea „agresivã“ de dupã 1848. Paseis-
mul legitimator era cuplat însã cu recunoaºterea istoricitãþii dinamice a Miºcãrii
Legionare, în sensul cã istoricul medievist accepta ca obligatorie ideea transfor-
mãrii în timp a Legiunii, constituirea de noi motivaþii ºi provocãri: „Miºcarea
Legionarã a pornit sã schimbe oamenii. Ea creºte energii ºi virtuþi sufleteºti noi,
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le dã putere de luptã ºi în formele din afarã, rãstoarnã aºezãrile învechite în rele,
înlocuindu-le cu altele alcãtuite dupã nevoile cele mari ºi adânci ale neamului.
În acest sens se poate vorbi de o revoluþie legionarã ºi cei care nu vãd în cârmui-
rea de azi decât o simplã schimbare de regim, n-au nici o perspectivã a vieþii po-
litice în mijlocul cãreia trãiesc. Noi trãim azi o mare revoluþie, cea mai adâncã
ºi mai rãscolitoare de suflete ºi de temelii economice ºi politice din câte a cunos-
cut neamul românesc... Miºcarea Legionarã e dinamicã prin esenþa ei, ea luptã
în continuu pentru mai bine, va descoperi noi þeluri de izbândã, dupã ce cele
vechi vor fi atinse; istoria cârmuirii legionare nu poate cuprinde opriri, ci numai
mersul neobosit spre noi orizonturi. Revoluþia legionarã este deci permanentã ºi
ea coincide cu însãºi istoria miºcãrii“12. Petre P. Panitescu nu dezvoltã în acest
articol o definire a revoluþiei Miºcãrii Legionare în parametrii troþkiºti; istoricul
integrat Legiunii oferã mai curând perspectiva unei istorii dinamice formaþiunii
în care era integrat fãrã a stabili care ar fi fost obiectivele de depãºit, fãrã a con-
feri o consistenþã realã adversarului ce ar fi trebuit depãºit prin lichidare, ca în
troþkism; în teoria politicã clasicã a revoluþiei permanente obstacolele ce urmau
a fi depãºite prin violenþã sau dislocare politicã interne erau chiar mai importante
decât finalitãþile exterioare, decât exportul de revoluþie. Concepþia politicã a ideo-
logului legionar oferã, mai curând, posibilitatea construirii unor ipoteze, ca ºi în
cazul lui Mihail Polihroniade; istoria Legiunii era în curs de desfãºurare, duºma-
nii acesteia sau sarcinile revoluþionare nu erau stabilite, dar fiinþau într-o stare de
potenþialitate. Ele ar fi apãrut chiar ca urmare a unei necesitãþi de fier; aceasta
obliga Miºcarea Legionarã sã o transforme în act tocmai pentru a-ºi justifica
existenþa ulterioarã. Teoria construitã de Mihail Polihroniade a unui stat liberal
anchilozat ce urma a fi distrus printr-o modernitate revoluþionarã nu-ºi gãsea un
corespondent clar în acceptarea conferitã de C. Z. Codreanu. În cazul directo-
rului Cuvântul, acceptul lui Horia Sima nici nu mai era necesar. Comandantul
Miºcãrii Legionare îºi exprimase fãrã echivoc, la 10 decembrie 1940, public,
într-o cuvântare prilejuitã de aniversarea declanºãrii în 1922 a miºcãrilor naþio-
nalist-antisemite studenþeºti, ostilitatea manifestã faþã de excesul de legalism în
aplicarea diferitelor acte de putere ale singurei forþe partidiste din stat. Horia
Sima insista asupra discrepanþelor radicale dintre lipsa de consistenþã spiritualã
a „lumii vechi“ ºi dinamica ethos-ului revoluþionar al Miºcãrii Legionare; dis-
juncþia dintre „lumea veche“ ºi „lumea nouã“ era explicitatã ºi în sintagma revo-
luþiei; fractura dintre „vechi“ ºi „nou“, cãile de anihilare a lipsei de „ideal“ a
epocii trecute erau conturabile revoluþiei. Corpul politic al studenþimii, la co-
manda naþiunii ºi a Miºcãrii Legionare, trebuia sã devinã levier al construcþiei
Europei noi, alãturi de „tineretul revoluþiilor naþionaliste“, din care fãcea organic
parte. Miºcarea Legionarã era identificatã cu „þara“, iar imposibilitatea distrugerii
acesteia (inclusiv a frontierelor sale) decurgea din identitatea dintre þarã ºi con-
ducerea politicã asiguratã de Legiune: „Însã, acelor care profetizeazã prãbuºirea
þãrii sub conducerea regimului legionar, le rãspund cã nu se poate prãbuºi, pentru
cã astãzi însãºi þara conduce“. În noul regim legionar era „pe cale sã disparã lu-
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mea consiliilor de administraþie, a jafului din averea statului, a fondurilor secrete,
a exploatãrii þãranilor, muncitorilor ºi intelectualilor“, „lumea hrubelor maso-
nice, lumea celor care se simþeau atât de bine în tovãrãºia rentabilã a iudeilor“.
Singurul ideal posibil al lumii „vechi“ era, în concepþia lui Horia Sima, „o reve-
nire a vremii“. Textual, perioada demaratã de momentul întemeierii Miºcãrii Le-
gionare, în iunie 1927, era consideratã de Horia Sima o „reacþiune organizatã“
în care s-a integrat studenþimea, ca forþã de ºoc în cadrele Legiunii13. Horia Sima
era explicit nu numai în conturarea ostilitãþii faþã de lumea „veche“, conotatã ne-
gativ la modul absolut, dar ºi consecvent în exprimarea cadrului logicii ideolo-
gice totalitare: limbajul cu grad maxim de generalitate, „separarea apelor“, mai
exact disjuncþia între grupuri sociale, între „lumi“ ºi epoci, transferul conþinu-
tului „pozitiv“ exclusiv în lumea ideologicã proprie, perspectiva militant violentã
a distrugerii adversarului, soliditatea ºi predictibilitatea totalã a comportamen-
tului militanþilor proprii, lipsa unui ethos militant formativ al duºmanului, a lip-
sei de funcþie istoricã a acestuia. Lupta Miºcãrii Legionare, în acest context, prin
grupul radical al studenþimii, nu era o tacticã conjuncturalã limitatã în timp, cu
obiective fixe ºi tangibile; dinamica conflictualã devenea o necesitate constantã,
o logicã internã, axiologicã a Miºcãrii Legionare, ca proiect politic al reconstruc-
þiei totalitare (în sens de totalitate ºi violenþã cumulativã) a României. Horia Sima
gira astfel, prin autoritatea câºtigatã dupã moartea lui C. Z. Codreanu, proiecþia
politicã a lui Petre P. Panaitescu: istoria dinamicã a Miºcãrii Legionare îºi stabilea,
în timp, noi obiective revoluþionare, dupã acelea intrate în patrimoniul realizãrilor.

În alt context, Traian Brãileanu cãuta sã expliciteze natura preluãrii politice
de cãtre legionari ca revoluþie politic totalitarã în care elita de tip nou distrugea
primatul economic, în calitatea acestuia de camflaj al conducerii evreieºti asupra
statului: „Revoluþiile totalitare în Italia ºi Germania au eliminat prin restabilirea
ierarhiei celor douã ordine, deci prin instituirea primatului politic asupra econo-
micului, pe jidovime de la conducerea statului. Revoluþia totalitarã înseamnã
deci o ridicare la suprafaþã a unei noi elite politice, a unei noi aristocraþii eroice“14.
Pentru Traian Brãileanu distrugerea vechiului sistem nu însemna, ca pentru co-
munism, distrugerea burgheziei, fie ea naþionalã sau evreiascã. Revoluþia provo-
catã de noua elitã, elita eroicã, conserva poziþiile economice ale capitalismului,
conceda dreptul burgheziei de a-ºi urma vocaþia economicã sau, altfel spus, de
a-ºi prezerva poziþiile economice: „Burghezia înlocuitã de la cârma Statului prin
noua elitã politicã îºi poate vedea mai departe de ocupaþia ei specificã, cu finan-
þele, industria ºi comerþul, dar cu condiþia ca din prisosul ei de bogãþie acumulatã
sã dea Statului cele de trebuinþã pentru împlinirea menirii sale“15.

Nici Mihail Polihroniade, nici P. P. Panaitescu ºi nici Horia Sima nu stabileau
cã proiectul politic revoluþionar legionar urma a fi realizat exclusiv de un corp
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politic distinct al Legiunii. Perspectiva asupra sistemului de clasã al României,
în gândirea Legiunii, nu contura clar un potenþial revoluþionar în integralitatea
acestuia. Þãrãnimii legionare, spre exemplu, nu-i erau conferite, în mod inechi-
voc, atribute de distrugere a sistemului existent (a celui prelegionar), chiar dacã
Traian Herseni, ca ºi o întreagã tradiþie de gândire antiliberalã, recunoaºtea cã
sistemul reformei agrare nu lichidase masiva retardare de civilizaþie a lumii ru-
rale. Traian Herseni, ideolog interesat cu precãdere de palierul social al fenome-
nului legionar, considera cã întemeietorul Legiunii ar fi fost orientat cãtre trans-
formarea aderenþilor Legiunii din mediul rural (cu trimitere explicitã la þãrani) în
modele pentru întreaga zonã de pauperitate înconjurãtoare, în capacitatea de in-
fluenþare pozitivã a nivelului de existenþã, meliorism ce nu poate fi asimilat recu-
noaºterii unei vocaþii revoluþionare explicite a acestei categorii profesionale ºi
sociale: „Þãrãnimea legionarã, spunea Cãpitanul, trebuie sã devinã elita þãrãni-
mii româneºti, adicã model pentru ceilalþi þãrani ºi factor de înaintare ºi înãlþare
pentru neam. Þãranii legionari dintr-un sat trebuie sã formeze o singurã familie,
de dragoste ºi încredere reciprocã. Ei trebuie sã se ajute între ei. Cel mai sãrac
trebuie ajutat cel dintâi. Toþi legionarii dintr-un sat sã ajute pe cel mai sãrac din-
tre ei, sã-i dreagã casa, sã-i punã ordine în gospodãrie, sã-i cureþe ograda etc. ªi
aºa pe rând pânã la cel mai bogat. Prin strãduinþã comunã la o bunã stare comunã.
Lãsat singur, fãrã dragostea camarazilor, omul sãrman luptã ºi este înfrânt, îºi
pierde nãdejdea ºi este scos din rândul oamenilor. De aceea el trebuie ajutat. Nu
numai cu banul bogatului sau cu mila deaproapelui, ci cu dragostea ºi sprijinul
fratelui, cu încadrarea lui în camaraderia legionarã“16. Asistenþa acordatã mai
curând ideologic, în acest context, þãrãnimii, nu a privat însã Miºcarea Legionarã
de un puternic suport politic acordat de þãrãnime, chiar în condiþiile conflictului
din ianuarie 1941 cu generalul Ion Antonescu.

Susþinerea efortului politic de tip revoluþionar, prin lichidarea componentelor
vechiului regim, implica ºi o reevaluare a poziþiilor deþinute de muncitorime;
aceasta fusese permanent supusã exploatãrii unui sistem capitalist (în concepþia
legionarã), în care nu au contat numai semnele evidente ale failibilitãþii mate-
riale, dar ºi ostilitatea permanentã a capitalului evreiesc faþã de orice miºcare na-
þionalã/fascistã care ar fi încercat lichidarea dependenþei ºi construirea comu-
nitãþii naþionale de muncã; sensul direct revoluþionar al concepþiei legionare des-
pre muncã, capitalism ºi muncitorime nu apare în chip explicit decât în invoca-
rea necesitãþii conflictului violent cu sistemul constituit; altfel, radicalitatea con-
flictului cu sistemul capitalist este mult mai vizibilã ºi decelabilã în chip real în
ideologia ºi practica politicã a miºcãrilor comuniste.

Iminenþa conflictului deschis cu generalul Ion Antonescu, consacrat în isto-
riografie prin expresia „rebeliunea legionarã“, a condus la declanºarea unei ma-
sive ºi disperate ofensive ideologice ºi propagandistice de marcare a identitãþii
cu naþional-socialismul german ºi fascismul italian. Cu prilejul conferinþelor din
Bucureºti ºi alte oraºe din þarã, intitulate „Lupta Germaniei ºi a Italiei pentru in-
staurarea unei noi ordini în Europa“, o serie de membri ai elitei Miºcãrii Legio-
nare, inclusiv reprezentanþi ai acesteia în guvern, au susþinut identitatea de struc-
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turã dintre cele trei grupãri politice totalitare. Marcarea echivalenþei avea drept
scop asigurarea adeziunii celor doi conducãtori ai statelor respective cu Miºca-
rea Legionarã aflatã într-un punct critic. Acesta se putea transforma, prin depã-
ºirea lui victorioasã, într-o consolidare a regimului legionar, fie, dupã cum s-a ºi
întâmplat, prin înfrângerea în conflictul cu generalul Ion Antonescu în ieºirea de
la guvernare ºi eºecul Miºcãrii Legionare ca formulã istoricã, ca variantã viabilã
ºi legalã pe scena politicã româneascã. La sfârºitul lunii ianuarie 1941, consecin-
þele de lungã duratã ale înfrângerii Miºcãrii Legionare nu au pãrut atât de clare
nici învinºilor, nici învingãtorilor ºi nici mãcar opiniei publice neutre. Îndepãr-
tarea de la putere a exclus definitiv Miºcarea din cadrul sistemului partidist ro-
mânesc ºi a împins-o în zona perifericã a unei formaþiuni conspiraþioniste, vio-
lente. Miºcarea Legionarã a fost instrumentatã, dupã caz ºi posibilitãþi, fie de aliaþi
de conjuncturã din zona democraticã (PNÞ, cu deosebire prin voinþa lui Iuliu
Maniu), fie prin ataºarea sa ca forþã de ºoc a Partidului Comunist Român în anii
marºului acestuia cãtre puterea totalã. În ultimele zile ale lunii ianuarie 1941,
desfãºurarea unor vaste resurse de militanþi legionari din grupul conducãtor al
Miºcãrii nu a avut un exclusiv scop pragmatic; asigurarea camaraderiei ºi, mai
ales, a intervenþiei împotriva reacþiei militare a generalului Ion Antonescu, erau
completate de explicitarea superfluã a identitãþii ideologice totalitare între Miº-
care, naþional-socialism ºi fascismul italian. Ion Antonescu a preferat (nici nu a
avut o altã soluþie) prezentarea propriei variante asupra situaþiei din România în
faþa factorului deciziei ultime în Reich (Hitler, cãci Mussolini juca, în acest caz,
ca ºi în multe altele, dupã 1940, un rol secundar, ºi nu era necesarã medierea lui).
Conducãtorului statului român nu-i stãtea la dispoziþie, ºi nici nu avea timpul
material necesar, explicitarea excesivã ºi bombasticã a identitãþii ideologice între
filosofia sa politicã ºi cea a partenerilor principali din Pactul Tripartit. Ion Anto-
nescu s-a adresat dictatorului german, Adolf Hitler, în calitatea sa de conducãtor
al Reich-ului ºi mai puþin în aceea de ºef al unui partid similar partenerului sãu
de guvernare, cu care se afla acum în conflict. Însuºi Führer-ul a înþeles sã con-
ducã discuþia la o soluþie de stat ºi nu la una de partid ºi s-a adresat conducãto-
rului statului român, prioritar, în calitatea sa de ºef al statului german17.

Mult mai importante pentru construcþia ideologicã a paradigmei legionare a
revoluþiei de tip fascist sunt însã tribulaþiile precipitate ale conferinþelor susþi-
nute de elita legionarã în faþa unui auditoriu format în marea lui majoritate din
militanþi ºi simpatizanþi legionari. Singurul beneficiu nu putea fi decât reiterarea
constructului ideologic legionar, act de propagandã ºi elaborare ideologicã în
condiþii de crizã ale unui ansamblu deja existent. Politic el nu putea avea eficaci-
tate; numai istoria intelectualã a fascismului mai poate gãsi beneficiu în succe-
siunea textelor publicate în ziarul oficial al partidului. Vasile Iasinschi încadra
Miºcarea Legionarã nu numai în sistemul forþelor politice fascist-totalitare, dar
o considera variantã „a unui naþionalism de reconstrucþie integralã“ opus inter-
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naþionalismului „de tendinþe formale de pacifism fãrã termen“. Dacã aderenþa la
conceptul de revoluþie fascistã nu poate pãrea foarte concludentã, cãci, în acest
caz, adversarul sãu, „internaþionalismul democratic“, trebuia sã aibã cel puþin o
forþã comparabilã prin care sã se opunã schimbãrii revoluþionare de tip fascist.
Mai evidentã apãrea sinonimia între Miºcare ºi fascism prin conturarea atribu-
telor fascismului italian ºi ale naþional-socialismului: „În acest timp ºi paralel,
Italia Fascistã, biruitoare, sub conducerea Ducelui Mussolini, inaugureazã o erã
nouã împotriva democraþiei; o singurã gândire împotriva diverselor pãreri, o sin-
gurã acþiune împotriva iniþiativelor oricui, o disciplinã împotriva frãmântãrilor
personale, o supunere unui singur comandament... Ducele Mussolini ridicã aceastã
naþiune, o integreazã într-o nouã formã statalã, îi dã viaþã, ordine, ierarhie, disci-
plinã, în locul libertãþii anarhice care nu se pricepe decât la criticã, negativism ºi
adularea individualismului comod ºi laº. Restaureazã adevãrul instransigent, eli-
minã hatârurile, desfiinþeazã putinþa unei guvernãri fãrã simþul duratei ºi al res-
ponsabilitãþii“18. O astfel de „eticã“ nouã nu corespundea numai conducãtorului
fascist italian, ci era extinsã la grupul mai amplu al revoluþiilor naþionale, cãrora
aparþinea ºi Miºcarea Legionarã. Caracteristica revoluþiei fasciste ar fi fost astfel
dislocarea modernitãþii politice de secol XIX, care încercase conturarea priori-
tãþii individului ºi a individualitãþii în faþa masificãrii ºi uniformitãþii. „Naþionalul“,
formulã a revoluþiei democratice era transferat exclusivist în categoria revolu-
þiilor novatoare ale fascismului, care propunea(u) o eticã a dizolvãrii individua-
lului în corpul social de tip nou. Exigenþele etice ale acestuia din urmã se defi-
neau prin abolirea simþului critic, prin acceptarea tacitã a unei noi formule de in-
tegrare socialã, prin asumarea entuziastã a valorilor specifice societãþilor tra-
diþionale ºi corpurilor militarizate: ordine, ierarhie, disciplinã. Spaþiul de mobi-
litate socialã a individului, prin exercitarea spiritului critic, era exclus din noua
antropologie politicã ºi conotat negativ de ideologia fascistã, inclusiv de cea a
Miºcãrii Legionare. Textul conferinþei nu putea explica dislocarea sensului pri-
mar al „naþiunii“ ºi „naþionalului“ ºi nici nu conceda naþiunii un sens activ, capa-
bil sã rãspundã negativ presiunii politicii totalitare. Revoluþia „naþionalã“, de tip
fascist, prefigura un grup social cu opþiuni închise la obedienþa în faþa monoteis-
mului ideologic al fascismului. Noua religie politicã îºi atribuia ºi puterea de a
distruge orice tip de contestare, avertisment dat, în acele condiþii, puterii conser-
vatoare a statului, reprezentat de generalul Ion Antonescu: „Este putere care sã
ne opreascã în loc, este uneltire care mijeºte la suprafaþã, este rea credinþã care
încearcã sã întunece iluminarea generaþiilor izbãvitoare? Sã nu încerce nimeni“19.

O explicitare coerentã a componentei politice a revoluþiei asumatã de Miºca-
rea Legionarã transpare dintr-un text al lui Ion Veverca, militant legionar, aplicat
mai curând domeniului economic. Pentru Veverca, Miºcarea Legionarã era un
grup politic ce se manifesta, dupã atmosfera „decadenþei morale“ ºi a „dezmã-
þului politic“, „ca un protest istoric al sufletului þãrii, umilit ºi batjocorit de o cla-
sã conducãtoare coruptã ºi fãrã ideal“. Sensul Miºcãrii Legionare era „afirmarea
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drepturilor naþionalismului integral“, definire pragmatic-ideologicã a recon-
strucþiei totale a statului ºi societãþii. Acþiunea de reconstrucþie nu viza numai in-
terioritatea existenþei României, ci cumula sensul activismului istoric transna-
þional, asimilarea vocaþiei istorice. Renovarea politicã nu era suficientã, ea ur-
mând a fi complinitã, într-un plan superior, de activismul istoric, de participarea
la istorie, fãrã a fi stabilite totuºi paliere de echivalenþã cu istoria mare a spaþiilor
de civilizaþie occidentale, nici mãcar cu cea a Germaniei. Atributele activismului
istoric erau realismul politic, decizia ºi lupta. Militantismul realist ºi stabilirea
parametrilor de expansiune istoricã nu erau totuºi atribute ale unei istorii active
specifice întregii ideologii legionare, ci exprimau, mai curând, similaritãþi cu
discursurile radical naþionaliste de la periferia culturii politice totalitare legio-
nare. Accelerarea ritmului istoric þinea însã de canoanele discursului revoluþio-
nar în integralitatea exprimãrilor sale fasciste clasice (fascist italiene ºi naþional-so-
cialiste), care dispuneau ºi de resursele expansiunii exterioare a propriei ideo-
logii ºi reconstrucþii antropologice. România, în concepþia lui Ion Veverca, ieºise
din ritmul istoric dupã domniile marilor voievozi ªtefan cel Mare ºi Mihai Vitea-
zul, rataºati ilegitim ideologiei Miºcãrii; Veverca distorsionase ºi întreaga inter-
pretare a istoriei naþionale de dupã aceste momente ale medievalitãþii ºi trecerii
spre modern; lectura închisã asupra lipsei de vocaþie istoricã a modernitãþii ro-
mâneºti era coerentã însã cu noul plan de reamenajare a istoricitãþii româneºti;
starea de periferializare, de dependenþã istoricã, era depãºitã prin realismul activ
al Miºcãrii Legionare. Veverca resemnifica ºi „politicul“ în sine; chiar dacã îl
poziþioneazã încã în siajul „spiritualului“, ideologul legionar nu ezitã sã cono-
teze pozitiv activitatea politicianului de tip fascist legionar. Ideologul legionar
concilia într-o sintagmã schizoidã a „revoluþiei cu caracter universal“ politica ºi
morala, dislocând (în intenþia sa) inerþiile impuse de lecturile partizane, univoce
ºi superficiale din Machiavelli20. Conducãtorii Miºcãrii, pornind cu întemeieto-
rul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu, au modificat raportul existent între forþele
politice ºi baza moralã. Prioritatea fusese acordatã, în acþiunea Legiunii, bazei
morale, care permisese chiar obþinerea unui raport de forþe fãrã „sforþare deose-
bitã“. Interpretarea conturatã de Veverca, în contradicþie chiar cu standardele mi-
litante ºi eroice ale viziunii asupra istoriei ºi politicului stabilite de ideologia ºi
simþul comun legionar, era completatã însã de obligativitatea „jertfei de sine, ca
cea mai puternicã armã împotriva tiraniei“. Nici nu se prefigura o interpretare
coerentã asupra sensului real pozitiv al acestei jertfe, nu se stabilea semnificaþia
morþii militanþilor legionari în raport cu subiecþi diferiþi, ci numai cu propria co-
munitate. Corpul naþional era unitar, în direcþia valorizãrii exemplare a factorului
politic, camuflându-se sensul natural al unitãþii: lipsa contrariilor, a divergen-
þelor activ istorice specifice democraþiei; a doua componentã a valorizãrii politi-
cului de cãtre Miºcare era, în concepþia lui Veverca, „identitatea de aspiraþii între
clasa conducãtoare ºi naþiune“. Revoluþia politicã a Miºcãrii Legionare era sem-
nificatã prin negaþia absolutã faþã de adversarii sãi: comunism, iudaism, demo-
craþie, umanitarism, oligarhii politice ºi economice, capitalism, ateism, libera-
lism, materialism, oportunism. Generalitatea punctelor de conflict nu estompa
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vastul front pe care trebuia sã acþioneze Miºcarea prin propria sa revoluþie poli-
ticã. Erau vizate un tip de totalitarism, cu care se puteau gãsi teme de confluenþã
ºi împotriva cãruia se desfãºura ºi un puternic conflict pentru adeziunea munci-
torimii (comunismul), un tip de comunitate ºi civilizaþia sa (evreitatea, numitã
ostil iudaism), grupurile de putere care existau în orice tip de regim politic, for-
mele moderne de organizare economicã ºi socialã (capitalismul), consecinþele
prãbuºirii statutului privilegiat al Bisericii (ateismul), ideologii economice, poli-
tice ºi de vocaþie filosoficã, adversare, de fapt, între ele (liberalismul ºi materia-
lismul), atitudinile existenþiale nonpolitice. Incoerenþa ideologiei era însã com-
plinitã de radicalismul ei; chiar dacã, în mod specific, nu se puteau defini adver-
sari real istorici, proiectul politic totalitar al naþionalismului integral viza o re-
construcþie împotriva modernitãþii, definitã mai curând ca lipsitã de vocaþie
transformatoare istoricã. Revoluþia era, în cultura politicã legionarã, numai apa-
najul vocaþiei politice a Miºcãrii. În planul real, Ion Veverca recunoºtea cã Miº-
carea Legionarã „s-a pus fãrã ezitare în slujba guvernãrii generalului Anto-
nescu“. Acesta exprimase fugitiv, este drept, convingerea cã „regimul naþional-le-
gionar nu este un regim politic, ci o revoluþie spiritualã, o mare acþiune naþio-
nalã“21. Vectorul construcþiei revoluþionare a statului românesc, antiliberal ºi an-
tiþãrãnist nu era însã Ion Antonescu22, ci, prin omitere, marginalizarea implicitã
a conducãtorului Statului (acesta era menþionat numai ca „ºef politic“). Unicita-
tea Miºcãrii Legionare ca grup partidist în stat era amintitã, alãturi de finalitãþi
identice cu ale structurilor statale dintotdeauna23.

Disjuncþia radicalã între „românitate“ ºi „clasa iudeo-masonicã“ era categoric
exprimatã ºi în alte texte politice: „Caracterul principal al ideii legionare este
mântuirea neamului românesc de clasa iudeo-masonicã, care a frânt trupul þãrii,
a prãbuºit fruntariile ºi l-a împiedicat ºi-l împiedicã de a fi el singur stãpân în þa-
ra ºi în Patria lui. Nu se mai poate ca bogãþiile acestei þãri sã fie [în] procent de
80% în stãpânirea iudeo-masonilor ºi numai 20% în stãpânirea creºtinilor, iar în
stãpânirea totalitãþii românilor, funcþionarilor, þãranilor de la sate, maselor mun-
citoreºti de la oraºe, martirilor rãzboiului, sã fie sãrãcia cea mai lucie, mizeria
cea mai cumplitã ºi odatã cu ele stãpâne peste jumãtate din suflete, tuberculoza,
sifilisul ºi degenerescenþa. Schimbarea acestei stãri de lucruri este primul obiec-
tiv al legionarismului“. Cãile de amelioare ale acestei situaþii specificate erau
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23 Ion Veverca, „Revoluþia politicã a Legiunii“, în Cuvântul, anul XVIII (serie nouã), nr. 79, 4 ianuarie 1941.



opera de asistenþã socialã ºi Ajutorul Legionar. Criteriul de recrutare a cadrelor
legionare era cel rasial: români cu „sângele curat“ ºi „sufletul purificat“. „Proce-
deul legionar este procedeul totalitar al unei singure comande, al unei singure ac-
þiuni ºi miºcãri, al unei singure discipline, aceea de fier, pornitã din convingere
ºi din consimþire cã numai astfel se va putea atinge obiectivul“; „Nu este uºor sã
prefaci ºi sã rãstorni un edificiu de beton armat iudeo-masonic“; „Opera de
prefacere ºi de rãsturnare a edificiului economic de beton armat iudeo-masonic,
ca ºi al sistemului profesioniºtilor lui, este grea ºi metoda legionarã cere sforþãri
ºi stãruinþe continue ºi în adâncime. Dar nu trebuie dezarmat ºi nici nu trebuie
compromisã ideea ºi metoda legionarã. Totalitatea capitalului, ca ºi a averilor din
România nu mai poate fi de acum înainte decât a românilor organizaþi politiceºte
în stat legionar“24. Dislocarea poziþiilor economice deþinute de „clasa iudeo-ma-
sonicã“ ºi a profesioniºtilor „dependenþi“ de ea poate fi înþeleasã/lecturatã ºi ca
o formã concretã a revoluþiei legionare; cãile imediate prin care se acþiona în
acest vast proces de dislocare economicã erau structurile imediate de salvgardare
socialã: asistenþa socialã (formule ale Monarhiei ºi soþiei generalului IonAntonescu),
dar ºi Ajutorul Legionar, structurã a Gãrzii. Praxis-ul legionar era clar definit ca
unul de facturã totalitarã, al unicitãþii conducerii; etica politicã era aceea a acþiunii,
disciplinei de fier, convingerii, ºi liberei consimþiri. Autorul articolului anticipa
însã necesitatea recunoaºterii de cãtre „clasa iudeo-masonicã“ ºi „profesioniºtii
sãi“, a fracturii sociale dintre starea claselor paupere ºi propriul sãu statut.

Dupã ce descrie exact mecanismul de emergenþã istoricã a burgheziei în Ro-
mânia, în acord ºi cu perspectiva liberalã asupra acestui fenomen, Petre P. Panai-
tescu considerã cã rolul acestei clase în România legionarã nu este epuizat; nu
putea fi vorba de o identitate de structurã ºi opþiuni, atitudini politice sau alianþe
între Miºcarea Legionarã ºi marea burghezie. Aceasta din urmã îºi putea pãstra
locul în stat, alãturi de alte clase sociale, prin acceptarea renunþãrii la mentali-
tatea ºi activitatea liberalã. „Liberalism“, în concepþia istoricului semnifica, într-o
manierã distorsionatã, „individualism, adicã, în economie fiecare pentru sine,
concurenþã liberã, nepãsare ºi lipsã de rãspundere pentru organismul social al
neamului“25. Chiar dacã perspectiva justiþialismului radical, specific ºi extremei
stângi, distrugea raþionalitatea ºi justificarea existenþei liberalismului, faptul cã
directorul ziarului oficial al Miºcãrii nu propunea distrugerea in integrum a bur-
gheziei, ci numai corecþii ale atitudinii ºi practicii ei economice, este relevant
pentru perspectiva consensului social propus de Miºcare (dar cu excluderea
„burgheziei plutocratice“); acest consens nu era derivat obligatoriu (ci numai
ideologic) din naþionalism, cum credea Panaitescu („Naþionalismul, dupã cum îl
aratã ºi numele, nu poate practica lupta de clasã, ci are ca principiu armonizarea
socialã“26), ºi nici din natura pervertitã a democraþiei (de fapt consideratã „o dic-
taturã cumplitã ºi egoistã a plutocraþiei“). Textul istoricului legionar era mai pu-
þin consonant, în fapt, cu ideologia radicalã a Legiunii, care prefera sã constru-
iascã retorica revoluþionarã prin exprimarea ostilã inechivocã faþã de „vechea lume“
(în care se putea include, la rigoare, ºi burghezia etnic româneascã), de „clasa iu-
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24 Genvra, „Primul obiectiv“, în Cuvântul, anul XVIII (serie nouã), nr. 92, 18 ianuarie 1941.
25 P.P. Panaitescu, Burghezia româneascã, în Cuvântul, anul XVIII (serie nouã), nr. 86, 12 ianuarie 1941.
26 Ibidem.



deo-masonicã“, sau faþã de vacuum-ul istoric dintre domniile medievale ºi victo-
ria politicã a Miºcãrii Legionare. Consubstanþialã discursului politic al Miºcãrii
era ostilitatea radicalã faþã de deriva istoricã, inactualitatea sau anistoricitatea în
care împinsese România burghezia în ansamblul ei, afectatã de „viruºii“ alogeni,
condamnând-o la declasare. Pragmatic, Miºcarea Legionarã nici nu a avut
timpul material necesar pentru a distruge vechea elitã economicã ºi a o înlocui
cu una proprie; procesul demantelãrii trecutului era demarat numai la nivelul
garniturii politice sau de propagandã27, lãsând relativ intactã elita „capitalistã“
din zona economicã (cu excepþia exceselor comisarilor de românizare; lichidarea
acestei instituþii hibride a ºi fost preludiul imediat al Rebeliunii).

Lectura criticã, nonideologicã, a textelor de epocã având drept referenþial, ex-
plicit sau implicit, conceptul de revoluþie, permite conturarea unor rãspunsuri la
întrebãrile schiþate la începutul studiului: 1) un model al revoluþiei de tip fascist
impune recunoaºterea legitimitãþii de existenþã, chiar în raport cu cele clasice
specificate (fãrã a fi un rãspuns negativ în oglindã faþã de comunism); un model
al revoluþiei de tip fascist ar trebui sã recunoascã, în primul rând, preocuparea
unor ideologi legionari (în cazul românesc) de a gãsi reperele „revoluþiei pro-
prii“; aceste repere ar fi: 1.a. o voinþã explicitã de a distruge „lumea veche“, co-
notatã de multe ori „etnic“, fãrã ca prin aceasta sã se recunoascã restrângerea
clar programaticã ºi acþionalã în raport cu duºmanul sinomim etnic; 1.b. preci-
zarea diferenþierilor masive dintre conþinutul noii antropologii politice ºi decla-
sarea psihologicã, socialã, politicã ºi istoricã a lumii vechi; 1.c. dorinþa de a con-
strui o lume nouã în care reperele noii etici sunt dominante, dar ajutã la redefini-
rea politicului; 2) conceptele de „dreapta“ ºi „stânga“ sunt translatate mai curând
sub forma binomului „revoluþie moralã naþionalã“ (Miºcarea Legionarã) ºi co-
munism (cu forma sa tranzitorie, democraþia); cu alte cuvinte, „dreapta“ ar fi re-
prezentatã de noul tip de revoluþie, iar extrema stângã (cãci stânga democraticã
nu intereseazã, ºi nici nu este identificatã) ar fi „comunismul“, cu aliaþii sãi, ne-
configuraþi exact, sociologic vorbind, „iudeomasoneria“ ºi „plutocraþia“; 3)
atenþia a fost concentratã pe segmentul temporal reprezentat de statul naþional-
legionar, moment (toamna anului 1940) când forþa unicã de guvernare (cea de tip
partidist) a cãutat sã-ºi precizeze mai clar (în condiþiile generate de administrarea
puterii) identitatea ideologicã; închiderea „parantezei“ statului naþional-legionar
nu a semnificat renunþarea la idealul „revoluþiei“, cât marcarea incapacitãþii de
aplicare a acestuia.
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27 Chiar Petre P. Panaitescu se pronunþa radical ostil libertãþii presei: „România naþional legionarã este un

stat totalitar, ca ºi Italia ºi Germania ºi aceasta înseamnã un stat în care o elitã politicã luptãtoare dominã toate
asociaþiile de muncã materialã sau intelectualã ale naþiunii, neutralizând egoismele ºi particularismele de grup.
Într-o asemenea organizaþie libertatea presei în sensul democratic n-are ce cãuta. Socotim decãzutã ideea de-
mocraticã a presei, «a patra putere în stat», a presei care controleazã actele guvernului ºi reprezintã curente di-
vergente de idei. Statul totalitar are alte mijloace de a afla nevoile ºi nemulþumirile drepte: miºcarea conducã-
toare, spre deosebire de tirania poliþistã lipsitã de contact cu masele, are fibre ce pãtrund în toate straturile prin
celulele ei, la noi numite cuiburi, ºi care o pun în contact permanent cu neamul întreg. Presa în statul totalitar
are un mare rol educativ, în sensul idealului fixat de misiunea neamului, nicidecum acela de control ºi de cri-
ticã“, în P.P. Panaitescu, „Presa în statul totalitar“, în Cuvântul, anul XVII, nr. 74, 29 decembrie 1940; para-
doxal, directorul ziarului Cuvântul credea cã într-un stat totalitar poate lipsi cenzura presei: „Socotim deci cen-
zura presei ca trecãtoare, nu pentru revenirea în viitor la libertatea presei definitiv îngropatã, ci pânã la forma-
rea presei totalitare la noi“ (Ibidem).


