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Discurs şi ideologie. 
Naşterea religiilor politice româneşti 

Ioana Sonea 

Trenul şi linia destinului românesc 

În toate gările, lume multă aştepta sosirea trenului. Nu era o primire din acelea oficiale şi 
reci. Nu-i aduseseră pe oameni nici datoria, nici teama, nici interesul. Pe la marginea 
mulţimii am văzut bătrâni care plângeau. Oare de ce ? Ei nu cunoşteau pe nimeni din cei 
care eram în tren. Pare că cineva necunoscut îi împingea, şoptindu-le tainic : - Veniţi la 
gară, pentru că din toate trenurile care trec, este unul care merge astăzi pe linia destinului 
românesc. Toate merg pentru interesul celor din trenuri, acesta merge pe linia neamului, 
pentru neam. Mulţimile au câteodată contact cu sufletul neamului. Un minut de viziune. 
Mulţimile văd neamul, cu morţii, cu tot trecutul lui. Îi simt toate clipele de mărire, ca şi 
acelea ale înfrângerii. Simt cum clocoteşte viitorul. Contactul acesta cu neamul întreg e 
plin de înfrigurare, de cutremur. Atunci mulţimile plâng. Aceasta va fi fiind mistica naţi
onală, pe care unii o critică, pentru că nu ştiu ce este şi pe care alţii nu o pot defini, 
pentru că nu o pot trăi. (Zelea Codreanu, 1999, p. 189) 

Astfel descrie tânărul Corneliu Zelea Codreanu drumul parcurs cu trenul de la Turnu 
Severin la Iaşi, după ce fusese achitat în faimosul caz al uciderii prefectului de Iaşi, 
Constantin Manciu, ca răzbunare pentru represiunile acestuia împotriva mişcărilor stu
denţeşti ale vremii. După toate aparenţele, scena e zugrăvită obiectiv, iar emoţiile, atât 
de partea mulţimilor, cât şi de partea Căpitanului, sunt sincere. Mai mult, aura şi cultul 
carismatic din jurul acestui personaj par să fi supravieţuit la mai bine de 80 de ani de 
la moartea sa. În lucrarea sa intitulată Căpitanul, Ion Banea completează descrierea : 
,,În capitală, la sosirea trenului, piaţa din faţa gării era o mare de capete. Cei sosiţi, şi 
în special fruntaşii, în frunte cu Corneliu Codreanu erau în pericol să fie striviţi. Toţi 
voiau să-l vadă pe eroul studenţimii, să-l atingă, să-i spună o vorbă" (Banea, 1970, 
p. 64). Spre deosebire de marile manifestaţii din perioada comunistă şi de cultul lui 
Nicolae Ceauşescu (fabricat de propaganda comunistă şi mimat cuminte de popor), în 
cazul Căpitanului, entuziasmul pare autentic, nesimulat. Fireşte, şi el e rezultatul unui 
tip de propagandă puternic, eficient şi, se pare, durabil. Pe cele câteva pagini de inter
net dedicate Legiunii Arhanghelului Mihail, sub sloganul mişcării: ,, Ţineţi minte trei 
cuvinte: Garda merge înainte!", se pun la dispoziţia celor curioşi nenumărate publi
caţii legionare din perioada interbelică, reviste publicate în exil, după instalarea regi
mului comunist, fotografii, circulare scanate, scrisori, afişe electorale. Materialul e 
impresionant din punct de vedere cantitativ, reprezentând o bază importantă de documentare, 



320

ideologie
ideologii isme

sistem de idei
ideolog

Ideologia 

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

dar şi o dovadă că fenomenul, efemer cum a fost în manifestarea sa istorică, încă mai 
trezeşte admiraţii şi încă mai găseşte adepţi. Se pot oferi numeroase explicaţii pentru 
felul în care s-a construit discursul ideologic legionar (şi imaginarul aferent) şi pentru 
fascinaţia pe care a provocat-o în epocă şi multă vreme după aceea, însă o analiză din 
perspectiva lingvisticii cognitive şi a teoriei integrării conceptuale pune în lumină meca
nismul, inconştient şi invizibil, din spatele fenomenului. 

Ideologia. Câteva precizări terminologice 

În primul rând, trebuie semnalată ambiguitatea termenului . Pe de o parte, se 
poate adopta sensul tare al termenului, înţelegând prin clasicele - , cu alte 
cuvinte, totalitatea reprezentărilor simbolice (imagini, stereotipuri, idei, argumente) care 
servesc unor scopuri precise şi sunt operate de grupuri sau indivizi uşor de identificat. 
Pe de altă parte, prin ideologie se poate înţelege un fenomen general ce caracterizează 
totalitatea unui sistem politic/social particular şi cu care operează fiecare membru al 
sistemului (Blommaert, 2005, p. 158). În acest al doilea sens, termenule mai apropiat 
de cel de mentalitate, de viziune asupra realităţii. Prin urmare, se impune o foarte suc
cintă clarificare terminologică. 

În lucrarea devenită clasică Language as Ideology, Hodge şi Kress oferă o definiţie 
ce pare să înglobeze ambele sensuri ale termenului, atât pe cel restrâns, cât şi pe cel 
larg: ,,ideologia presupune o prezentare sistematică a realităţii" (Hodge şi Kress, 1993, 
p. 15). În „Metaphor and ldeology", Rene Dirven optează pentru sensul larg al terme
nului : ,, un sistem de gândire, nu unul politic sau filosofie, ci privit mai degrabă ca un 
set implicit sau explicit de norme şi valori care oferă tipare pentru a trăi şi a acţiona 
într-un sistem social dat" (Dirven, 1990, p. 565). Pe de altă parte, pentru Norman 
Fairclough (2003, p. 9), ,,ideologiile sunt reprezentări ale unor aspecte din realitate ce 
contribuie la stabilirea, menţinerea şi schimbarea relaţiilor sociale de putere, dominare 
şi exploatare". 

Conceptul a fost propus pentru prima dată de Antoine Destutt de Tracy şi însemna, 
în accepţia originară, o ştiinţă/teorie a ideilor, un domeniu de cercetare care-şi propunea 
să studieze ideile ca forme abstracte, produse ale raţiunii umane, fără vreo referire la 
interpretări de tip teologic sau metafizic. Sensul iniţial - cel de ştiinţă/studiu ştiinţific 
al ideilor umane - este înlocuit relativ repede de cel mai larg de pur şi 
simplu. La început, un era „un filosof decis să dezvăluie bazele materialiste ale 
gândirii. Ultimul lucru care i-ar fi putut trece prin cap filosofului francez era că, în sine, 
ideile sunt lucruri misterioase, adesea independente de condiţionările externe. 
era aşadar o încercare de a pune ideile la locul lor, ca produse ale unor legi mentale şi 
psihologice clare" (Eagleton, 1991, pp. 63-64). În Ideology: An lntroduction, Terry 
Eagleton remarcă amuzat că ideologia a început prin a se prezenta ca o ştiinţă ce urmă
rea să identifice legile care stăteau la baza formării şi dezvoltării ideilor, dar a sfârşit 
prin a deveni azi tocmai opusul ştiinţei. Ideea iniţială, continuă acesta, ,,era adânc 
înrădăcinată în visul iluminist al unei lumi complet transparente pentru raţiunea umană, 
eliberată de prejudecăţile, superstiţiile şi obscurantismul vechii ordini". 
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Esenţială e observaţia că, în viziunea lui Antoine Destutt de Tracy, ideologia urma 
să înlocuiască teologia, preluând rolul acesteia de regină a tuturor ştiinţelor. Întrucât 
toate ştiinţele se bazează pe idei, ideologia urma să garanteze unitatea celorlalte ştiinţe, 
să ofere o veritabilă bază pentru reconstrucţia tuturor domeniilor de investigaţie, descri
ind minuţios procesele implicate în generarea ideilor, de la cele mai simple la cele mai 
complexe (Eagleton, 1991, p. 66). Desigur, filosoful francez nu avea cum să anticipeze 
că propunerea sa de a înlocui teologia cu ideologia ca mamă a tuturor ştiinţelor va 
constitui punctul de plecare pentru ceea ce numim astăzi, în mod curent, religiile politice 
sau seculare ale secolului XX : fascismul şi comunismul, şi pentru fenomene politice şi 
sociale care pot fi încadrate deocamdată, fără alte explicaţii, la categoria 
modernă. 

,,Ideologie" ajunge să nu mai însemne „ştiinţa ideilor", ci pur şi simplu „idei apar
ţinând unor grupări sau facţiuni politice", în clipa în care Napoleon Bonaparte decide 
să se pronunţe public împotriva filosofiei „abstracte" propuse de Destutt (Krieger, 2013, 
p. 553), iar din acel moment termenul capătă o conotaţie limpede negativă. 

Marxismul a fost primul sistem de gândire care s-a folosit sistematic de conceptul 
de ideologie pentru a-şi impune propria viziune asupra realităţii. În accepţie marxistă, 
prin ideologie nu se înţelegea pur şi simplu un set de idei sau valori culturale asociate 
cu clasele privilegiate, ci şi un proces complex de manipulare, care s-a dezvoltat într-un 
sistem politic caracterizat de o distribuţie inechitabilă şi dezechilibrată a puterii politice 
şi economice. Evident, marxismul era el însuşi un program ideologic, cu o agendă 
politică transparentă, întocmai ca ideologiile liberale sau progresiste pe care le critica. 
Însă adepţii marxismului vor folosi concepte cum ar fi cel de mistificare sau de mani
pulare doar cu referire la „ceilalţi", la reprezentanţii ideologiilor procapitaliste (Douifi, 
2018, p. 24). 

Revenind la distincţia ideologie în sens restrâns ideologie în sens larg, în prima 
categorie intră obişnuitele - (socialism, liberalism, comunism, fascism), dar şi unele 
poziţii particulare în cadrul unui anumit sistem politic (sexism, rasism, antisemitism, 
conservatorism etc.). Ideologiile privite în acest sens restrictiv, remarcă Jan Blommaert 
în , ajung să-i caracterizeze pe actorii care aderă la 
ele. Un e cineva care aderă la setul de reprezentări numit , în vreme 
ce un e cineva care aderă la ideile tipic . Aceste ideologii sunt adesea codi-
ficate, având texte centrale pe care se bazează, şi pot fi plasate cu uşurinţă în timp şi în 
spaţiu: au o origine clară, un anumit tipar de dezvoltare şi, în cele din urmă, un posi
bil sfârşit. În acest sens, ideologiile reprezintă opiniile şi viziunile partizane, părtinitoare 
ale unui grup de indivizi care urmăresc anumite interese. De altfel, pornind de la acest 
tip de înţelegere a termenului, a şi ajuns azi să fie utilizat cu sensul de fals, 
partizan, părtinitor (Blommaert, 2005, pp. 158-159). 

Potrivit celei de-a doua perspective, ideologia pătrunde în toate straturile societă
ţii, determinând tipare de gândire sau comportament percepute ca fiind „normale", 
de bun-simţ. Printre adepţii acestui tip de interpretare se numără Louis Althusser 
(1971), Roland Barthes (1957) şi Michel Foucault (1975). Pentru aceştia există un 
singur - adevărat : capitalismul, un fel de punct zero de referinţă pentru celelalte 
sisteme ideologice şi care a ajuns atât de cuprinzător, încât însăşi natura sa ideologică 
a devenit greu sau imposibil de detectat, tocmai fiindcă ne aflăm în interiorul siste
mului de gândire. 
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În fine, o distincţie importantă în definirea termenului este şi 
În primul caz, ideologiile sunt privite ca seturi de idei, mentalităţi sau percepţii, iar în 
al doilea caz, sunt definite ca sisteme de idei produse de anumite condiţii materiale şi 
puse în practică, accentul căzând pe formaţiunile sociale, instrumentele de putere şi 

cadrele instituţionale în care aceste idei sunt promulgate (Blommaert, 2005, p. 161). 
Pentru Teun Van Dijk, de pildă, ideologiile reprezintă interfeţe între reprezentările 
cognitive şi procesele care stau la baza discursului şi acţiunii, sisteme de principii care 
organizează cogniţia socială sau caracteristicile de bază ale unui grup, cum ar fi iden
titatea, scopurile acestuia, valorile, poziţia şi resursele sale. De asemenea, ideologiile 
„au funcţii cognitive, organizând, monitorizând şi controlând atitudinile de grup" şi nu 
sunt pur şi simplu sisteme de idei sau proprietăţi ale unui individ, ,,ci un tip fundamen
tal de cogniţie socială, cu structură specifică" (van Dijk, 1995). Pentru cei care privesc 
ideologiile mai degrabă ca pe un fenomen material, accentul cade pe mediul instituţio
nal şi politic în care acestea operează (Althusser, 1971; Foucault, 1975), iar Jan 
Blommaert propune o soluţie de mijloc: ,,ideologiile sunt fenomene ideaţionale mediate 
material. Ideile în sine nu pot defini ideologiile ; ele trebuie inserate în practici mate
riale" (Blommaert, 2005, p. 164). 

Ne oprim aici, întrucât o trecere în revistă a tuturor accepţiilor termenului ar fi 
imposibilă. Mai trebuie făcută totuşi observaţia că, într-o oarecare măsură, distincţiile 
despre care am discutat mai sus sunt artificiale. Toate ideologiile, înţelese în sens restrâns 
ca urmărind să impună un set de idei, opinii, puncte de vedere ale unor grupuri cu 
interese clare, au aspiraţii totalizante, nu se mulţumesc cu statutul de sistem de gândire 
aparţinând unui grup, ci pretind că oferă lumii adevărul însuşi, unica perspectivă reală 
şi necesară. Cu alte cuvinte, nicio ideologie nu se priveşte pe sine ca fiind o ideologie. 

Vom privi aşadar sensul restrictiv, îngust al termenului şi pe cel mai larg, mai 
cuprinzător nu ca pe nişte fenomene separate, ci, mai degrabă, ca niveluri diferite ale 
aceluiaşi fenomen. Ceea ce le uneşte pe cele două, remarcă Rene Dirven, e noţiunea de 
perspectivă. Iată de ce, dintre disciplinele lingvistice, lingvistica cognitivă pare cea mai 
potrivită alegere în analiza discursului ideologic, întrucât „leagă ideologia de fenomene 
lingvistice şi conceptuale care fixează, generează perspective specifice asupra realităţii, 
adesea la modul inconştient, fie că e vorba de sensul larg, fie de cel îngust al termenului 
de ideologie, sau îi predispun pe vorbitori la a adopta asemenea perspective" (Dirven, 
Polzenhagen şi Wolf, 2007, pp. 1223-1224). 

Lingvistica cognitivă. Metafora cognitivă 
şi integrarea conceptuală 

George Lakoff a utilizat pentru prima dată termenul de lingvistică cognitivă, în Women, 
Fire, and Dangerous Things (1987), pentru a denumi o nouă ramură a lingvisticii, care 
avea ca obiectiv general descrierea interacţiunii limbă-cogniţie. Printre temele ceva mai 
specifice ale disciplinei se numără categorizarea naturală, interfaţa conceptuală dintre 
sintaxă şi semantică, imaginarul mental, modelele cognitive, metafora conceptuală şi 
integrarea conceptuală. 
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În analiza discursului ideologic din perspectiva lingvisticii cognitive se operează cu 
concepte precum metafora conceptuală, , spaţiile 

şi reţelele , iar secţiunea următoare oferă câteva clarificări terminologice 
necesare în acest sens. 

Metafora conceptuală. Organizarea sistematică a metaforelor conceptuale 

Lingvistica cognitivă „priveşte aspectele imaginative ale raţiunii, metafora, metonimia 
şi imaginarul mental, ca fiind centrale raţiunii, nu periferice, neesenţiale, în comparaţie 
cu sensul literal" (Lak:off, 1987, p. XI). În viziunea reprezentanţilor lingvisticii cogni
tive, metafora uneşte raţiunea şi imaginaţia - este raţiune imaginativă. Dacă, aşa cum 
demonstrează Lakoff şi Johnson în Metaphors We Live By, conceptele cu care operează 
gândirea obişnuită sunt în mare parte metaforice, atunci raţiunea umană este metaforică 
în chiar natura ei (Lak:off şi Johnson, 1980, pp. 188-189). Înţelese în acest sens, meta
forele influenţează nu doar înţelegerea noastră asupra realităţii, ci şi felul în care acţi
onăm. Şi atunci, ,,dacă avem dreptate când sugerăm că sistemul nostru conceptual este, 
în mare măsură, metaforic, atunci ceea ce gândim, ceea ce simţim şi cum acţionăm 
zilnic este în strânsă legătură cu metafora" (Lak:off şi Johnson, 1980, p. 3). 

Pentru a exemplifica, Lak:off ia în discuţie metafora statului-persoană. În lumea 
occidentală, cel puţin, statul este conceptualizat ca o persoană angajată în relaţii sociale 
cu restul comunităţii globale, având , duşmani. Ţările sunt privite ca 
având trăsături umane : pot fi sau leneşe. 
Bunăstarea statului e strâns legată de ideea de bogăţie, starea generală de bine a unui 
stat este înţeleasă în termeni economici ; se vorbeşte despre o sănătate economică, iar 
o ameninţare la adresa sănătăţii economice a statului este văzută ca o ameninţare cu 

. Un stat industrializat este un stat , în timp ce statele Lumii a Treia sunt 
, aşa încât trebuie să fie învăţate cum să se dezvolte şi să se autodisciplineze 

de remarcat aici faptul că metafora statului-persoană organizează în jurul ei expresii 
diferite, într-un mod sistematic, coerent. Multe dintre realităţile legate de viata sa eco
nomică sau politică sunt descrise cu ajutorul unor atribute proprii fiinţei umane : sănă 

statului, bunăstarea lui, etc. (Lak:off, 2002). 
Când vine vorba de discursul ideologic, o caracteristică importantă a metaforei este 

capacitatea acesteia de a aspecte ale realităţii descrise. Mai limpede : în cazul 
metaforei, se vorbeşte despre două domenii - un domeniu-sursă şi unul ţintă - pe care le 
suprapunem, însă nu în totalitate, ci doar în parte, mai precis, în măsura în care sunt aduse 
în lumină asemănările ce servesc scopului vorbitorului, în vreme ce alte aspecte sunt 
lăsate în umbră. Cum se întâmplă ca adesea să înţelegem realitatea sau să ne structurăm 
experienţa cu ajutorul metaforelor conceptuale, ele devin un important instrument per
suasiv pentru cei ce urmăresc să-şi impună propria viziune asupra realităţii. În cazul 
discursului ideologic, această viziune este construită aproape fără excepţie în jurul unei/ 
unor metafore centrale. ,,Metaforele pot crea realităţi, în special realităţi sociale. Astfel, 
o metaforă poate fi un ghid pentru viitoarele noastre acţiuni. În toate aspectele 
vieţii, nu doar în politică sau în dragoste, ne definim realitatea în termeni metaforici şi 
acţionăm în consecinţă. Facem inferenţe, ne stabilim scopuri, ne asumăm responsabilităţi, 
executăm planuri, toate bazate pe felul în care ne structurăm experienţa, în mod conşti
ent sau inconştient, prin intermediul metaforei." (Lak:off, 1980, pp. 156-158) 
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Ideologia fascistă şi metaforele ei centrale 

„Modernitatea, remarcă Matei Călinescu în Cinci feJe ale modemităJii, nu a reuşit să 
suprime nevoia şi imaginaţia religioasă a omului; deviindu-le de la cursul lor tradiţional, 
se poate chiar să le fi intensificat, sub forma unei înfloriri de mare amploare a hetero
doxiilor - în religia propriu-zisă, în morală, în gândirea socială şi politică şi în estetică. 
Direct legată de declinul rolului creştinismului tradiţional este puternica apariţie a uto
pismului, poate evenimentul cel mai important din istoria intelectuală modernă a 
Occidentului." ,, Utopia, observă mai departe Matei Călinescu, izvorăşte dintr-o radicală 
neîmpăcare cu imperfecţiunea lumii date şi afirmă că, indiferent cât de greu de atins, 
perfecţiunea accesibilă omului ca fiinţă socială." (Călinescu, 2017, pp. 78-80). 
Dovadă a incapacităţii modernităţii de a suprima nevoia şi imaginaţia religioase ale 
omului stă întreg secolul XX, cu cele două războaie mondiale şi cu apariţia unui feno
men politic fără precedent: totalitarismele politice (nimic altceva decât punerea în 
practică a unor proiecte utopice, consecvente cu definiţia de mai sus). 

În Modernism and Fascism : The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler, 
Roger Griffin observă că în geneza, psihologia, ideologia, politicile şi praxisul fascis
mului (unul dintre cele două mari totalitarisme, alături de comunism), un rol-cheie l-a 
avut , senzaţia că protagoniştii se aflau în pragul unei lumi noi. 
O senzaţie de aşteptare încordată, care-şi găseşte geamăna dialectică în obsesia pentru 
încheierea unei ere sau, cu alte cuvinte, pentru un timp apocaliptic. Cel puţin pentru 
activiştii cei mai idealişti, fascismul a reprezentat vehiculul prin care puteau „face isto
rie", în loc să o privească pur şi simplu „desfăşurându-se". Nu lipsită de importanţă 
este legătura dintre modernismul literar şi cultural, cu ale sale apocalipse ficţionale ce 
descriau decadenta lumii contemporane, sentimentul unei crize permanente, dar şi nevoia 
unei reînnoiri, pe de o parte, şi ideologiile unor mişcări politice pregătite să vindece 
societatea de „corupţie" şi „decadenţe", pe de altă parte (Griffin, 2007, pp. 1-9). 

Originalitatea mişcării stă, foarte probabil, în profundul său caracter eclectic. Ca 
ideologie politică, ea amestecă elemente preluate din socialism, conservatorism şi naţi
onalism. Ca formă revoluţionară de naţionalism, promovează concomitent o utopie 
politică regresivă şi una futuristă, apropriindu-şi şi redefinind simboluri romantice, rituri 
şi ritualuri, propunând în acelaşi timp un nou tip de societate şi un om nou, creat prin 
regenerare spirituală, prin noi forme de socializare şi educaţie, şi un nou tip de lider 
carismatic (Iordachi, 2010, pp. 1-2). 

În A History of Fascism, Stanley Payne oferă o definiţie a mişcării fasciste organizată 
pe trei puncte : ideologie şi obiective ( o filosofie voluntaristă, vitalistă, idealistă, pe 
baza căreia se poate construi o cultură seculară nouă şi modernă, crearea unui nou stat 
naţionalist autoritarist, necesitatea violenţei/disponibilitatea de a apela la ea); nega/ii 
fasciste (antiliberalism, anticomunism, anticonservatorism); stil şi organizare (mobili
zarea maselor, militarizarea, structura estetică a întâlnirilor, a simbolurilor, a liturghiei 
politice, sublinierea aspectelor emoţionale, mistice, accentul pus pe principiul masculin, 
pe masculinitate în general, o viziune organică asupra societăţii, exaltarea tinereţii, 
conflictul între generaţii, înclinaţia către un stil de conducere personal, autoritar, caris
matic) (Payne, 1996, p. 7). Utilă este şi observaţia că naţionalismul extrem al mişcărilor 
fasciste a făcut ca fiecare astfel de mişcare/ organizaţie naţională să difere semnificativ 
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de cele din alte ţări (mult mai mult decât partidele comuniste, de exemplu), nu însă în 
aşa măsură încât să nu fie evidentă „fizionomia comună", pornind de la valori şi credinţe 
fasciste. Ideologia fascistă s-a întemeiat pe o formă de idealism metafizic şi vitalism al 
cărui scop era crearea unui om nou şi a unei noi societăţi, iar pentru atingerea acestui 
obiectiv, promotorii ei nu respingeau deloc violenţa, crima - într-un cuvânt, orice formă 
de „distrugere creatoare". Deşi fascismul a fost privit uneori ca o mişcare antimodernă, 
în viziunea lui Payne, acesta este un produs direct al Iluminismului, deşi se desparte de 
el în unele puncte, cum ar fi raţionalismul, materialismul şi egalitarismul, înlocuindu-le 
cu un idealism filosofie şi cu o metafizică a voinţei tipic modernă şi încercând să recu
pereze „adevărata natură umană". Revoluţia antropologică şi crearea unei noi societăţi 
nu puteau fi realizate decât prin apariţia unor noi elite. Omul nou şi liber astfel creat 
va fi oricând gata să se sacrifice în numele unor idei, iar acest tip de atitudine poate fi 
considerată o nouă formă de transcendenţă (atee sau agnostică). Un element important 
care încurajează o paralelă între mişcările fasciste şi grupurile religioase îl constituie 
sentimentul misiunii mesianice, tipic mişcărilor revoluţionare utopice. Spre deosebire 
însă de grupările religioase, cele fasciste sunt ancorate în imanent, în lumea aceasta, nu 
în lumea cealaltă (Payne, 1996, p. 7). Se prea poate ca tocmai ancorarea în imanent şi 
în „lumea aceasta" să fi constituit pericolul adevărat reprezentat de mişcările fasciste în 
perioada interbelică. Potrivit lui Matei Călinescu, ,,ţelurile utopistului modern sunt 
imanente şi accesibile, iar a amâna atingerea lor ar fi un act iresponsabil, în ciuda 
«melancoliei împlinirii»" (Călinescu, 2017, p. 84). 

Roger Griffin acordă mitului palingeneziei un rol central în definirea mişcării fasciste. 
În viziunea acestuia, fascismul este o mişcare politică modernistă, a cărei misiune este 
să combată decadenţa şi degenerarea pe care o constata în societatea contemporană şi 
să propună o nouă eră şi o nouă ordine, bazată pe renaşterea naţiunii. În imaginarul 
fascist, naţiunea era percepută ca un marcat de factori ereditari, de ordin 
cultural, istoric sau etnic, un construct mitic incompatibil cu teoriile liberale, conserva
toare sau comuniste din vremea aceea. Sănătatea acestui organism era grav afectată de 
pluralismul, individualismul, consumerismul liberal, de ataşamentul conservatorilor 
pentru tradiţie şi de egalitarismul comunist. Prin urmare, fascismul propune o a treia 
cale : aceea a vindecării şi a regenerării, prin violenţă, a vitalităţii naţiunii în toate 
sferele existenţei (politică, socială, culturală). În fruntea mişcării se află liderul carisma
tic (profetul), pregătit să-şi conducă naţiunea spre mântuire (Griffin, 2007, pp. 181-182). 

În definiţiile de mai sus se disting deja câteva metafore pe care se sprijină ideologia 
de tip fascist : , naţiunea ca organism, schimbarea politică şi socială ca 
renaştere/înviere. Printre mişcările fasciste europene, Legiunea Arhanghelului Mihail 
(Garda de Fier) a fost adesea privită ca fiind periferică, oarecum exotică în comparaţie 
cu celelalte proiecte asemănătoare ale vremii. Faptule pus mai ales pe seama dimensi
unii profund religioase a mişcării, încât există şi voci care consideră problematică 
includerea fenomenului legionar în rândul mişcărilor fasciste tipice. În studiul său 
,,Reflections on Fascism and Religion", Roger Eatwell, de exemplu, ia în discuţie sin
tagma „clericalism fascist" şi ajunge la concluzia că, în ciuda faptului că majoritatea 
mişcărilor de tip fascist/nazist s-au folosit de Biserică pentru a obţine un tip de legitimare, 
singurul fenomen care poate fi încadrat în categoria clericalismului fascist este Legiunea 
Arhanghelului Mihail (Eatwell, 2003, pp. 146-147), subliniind astfel caracterul ei neo
bişnuit, unic. În aceeaşi ordine de idei, în A History of Fascism, Stanley Payne priveşte 
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Legiunea ca pe „cea mai stranie mişcare de masă din Europa interbelică", în vreme ce 
E. Nolte o numeşte „cea mai interesantă şi mai complexă mişcare fascistă, întrucât, 
asemenea formaţiunilor geologice, prezintă în acelaşi timp caracteristici prefasciste şi 
caracteristici radical fasciste" (Nolte, 1966, p. 227). Constantin Iordachi, pe de altă 
parte, integrează ferm mişcarea în cadrul fascismului european tipic, contrazicând astfel 
tendinţa de „a exotiza fascismul românesc şi de a-l considera marginal sau perferic" 
(Iordachi, 2010, p. 317). O analiză a discursului legionar din perspectiva metaforelor 
conceptuale pe care se construieşte confirmă mai degrabă această din urmă interpretare. 
Ca şi în cazul celorlalte mişcări europene de extremă dreaptă, în ideologia legionară se 
regăsesc metaforele tipice ideologiei fasciste. 

Istoria ca drum 

În Sfârşitul Occidentului ? Spre lumea de mâine, Lucian Boia notează: ,,Creştinismul 
aduce cu sine o filosofie a istoriei foarte diferită de vagul temporal sau de ciclicitatea 
caracteristice altor culturi : o istorie liniară şi ascendentă, care se joacă o singură dată, 
cu un început şi un sfârşit riguros marcate. Laicizat mai târziu, acest scenariu care 
conduce spre desăvârşire avea să dea teoria modernă a progresului. Sfârşitul timpurilor 
şi Judecata de Apoi nu se puteau petrece decât după ce lumea întreagă va fi fost unificată 
în spiritul cuvântului lui Hristos. Expansiunea occidentală şi-a aflat primul impuls în 
această misiune istorico-teologică ; aici trebuie căutat sensul spiritual al cruciadelor : 
eliberarea locurilor sfinte, stârpirea islamului, unificarea creştină a întregii lumi. S-a 
mai adăgat ceva : teoria milenaristă desprinsă în principal din Apocalipsa lui Ioan : 
sfârşitul definitiv al lumii va fi precedat de un sfârşit al istoriei ; între ele, o mie de ani 
de armonie şi desăvârşire. O puternică încărcătură «perfecţionistă» şi nu mai puţin o 
orientare utopică" (Boia, 2017, pp. 19-20). 

Pe viziunea liniară a timpului şi a istoriei se articulează şi ideologia legionară. La 
o privire mai atentă, constatăm că, în fapt, la baza acestei liniarităţi se află metafora 
conceptuală viaţa e o călătorie. Vorbim aşadar de un domeniu-sursă - călătoria, 

sarea în spaţiu - şi de unul ţintă - viaţa. În urma proiecţiilor şi suprapunerilor dintre 
cele două domenii, percepem timpul în manieră liniară, cu viitorul în faţa noastră şi 
trecutul în urmă. Cu câteva rare excepţii (Nuiiez şi Sweetser, 2006, de exemplu, vorbesc 
despre o populaţie sud-americană care consideră că viitorul se află în spate, iar trecutul 
în faţă), acest mod de a înţelege desfăşurarea temporală predomină în întreaga lume 
occidentală (şi în cele mai multe culturi non-occidentale). 

Dacă metafora viaţa e o călătorie stă la baza modului în care conceptualizăm timpul 
şi desfăşurarea propriei vieţi, în prezenţa altei metafore - naţiunea/poporul e o fiinţă 
umană - călătoria devine metafora prin care înţelegem istoria în anasamblul ei. Prin 
urmare, dacă naţiunea e o fiinţă umană şi viaţa e o călătorie, atunci şi istoria, la rândul 
ei, devine o călătorie. 

De aceea, tot timpul, aveam senzaţia că în spatele nostru stă neamul tot, cu viii, cu alaiul 
de morţi pentru ţară, cu tot viitorul lui. Că neamul luptă şi vorbeşte prin noi, că mulţi
mea vrăjmaşă, oricât de mare, în faţa acestei entităţi istorice, nu-i decât un pumn de 
fărâmituri omeneşti pe care le vom împrăştia şi le vom învinge." (Zelea Codreanu, 1999, 
p. 55) 
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N-am găsit niciun sprijin nicăieri. În această luptă cu toată lumea, singurul sprijin l-am 
găsit în noi. În credinţa noastră că suntem pe marea linie a istoriei noastre na/ionate, 
alături de toţi cei care au luptat, suferit şi murit, ca martiri, pentru pământul şi neamul 
nostru. (Zelea Codreanu, 1999, p. 57) 
Un mare moment de iluminaţie colectivă ca lumina unui fulger în mijlocul unei nopţi 
întunecoase, în care o tinerime întreagă îşi vede linia de via/ă a ei şi a neamului. Această 

trece luminoasă de-a lungul întregii noastre istorii naţionale şi continuă virtual de-a 
lungul întregului nostru viitor românesc, indicând calea de viată şi de onoare pe care va 
trebui să mergem şi noi şi strănepoţii noştri, dacă voim viaţă şi onoare pentru neamul 
nostru. Generaţiile se pot aşeza pe această , se pot apropia sau îndepărta de ea. Având 
putinţa, deci, de a da pentru neam de la maximum de viată şi onoare, până la maximum 
de dezonoare şi ruşine. Câteodată pe această se ridică numai indivizi izolaţi părăsiţi 
de generaţiile lor. În momentul acela, ei sunt neamul. Ei vorbesc în numele lui. Cu ei sunt 
toate milioanele de morţi şi de martiri ai trecutului şi viata de mâine a neamului. 
Aparţine istoriei naţionale nu acela care va trăi sau va învinge - cu sacrificarea vie
ţii neamului -, ci acela care, indiferent dacă va învinge sau nu, se va menţine pe această 
linie. (Zelea Codreanu, 1999, p. 63) 
Moţii trăiesc încă în munţii din mijlocul Ardealului. Vechi ca şi munţii, ei îşi duc via/a 

având întreaga lor istorie străbătută de două fire de foc : sărăcia -
sunt singurii români şi poate singurii oameni de pe pământ care n-au cunoscut în toată 
istoria lor o zi de bine şi de belşug - şi lupta pentru libertate. Toată via/a lor a fost o luptă 
pentru libertate. Ei ne-au dat pe Horia, Cloşca şi Crişan şi au susţinut revoluţia de la 1784 ; 
ei ne-au dat pe Avram Iancu şi au luptat şi la 1848. În munţii lor, istoria cunoaşte peste 
40 de răscoale contra stăpânirii ungureşti ; toate înecate până la sfârşit în sângele lor. Dar 
dârzenia nu le-a fost înduplecată niciodată." (Zelea Codreanu, 1999, p. 273) 
Există o e vieţii neamului. Un monarh e mare şi bun atunci când se menţine pe această 
linie. E mic sau rău, în măsura în care se îndepărtează de această linie a vieţii neamului 
sau i se opune. Iată legea monarhiei. Sunt şi alte care pot ispiti un monarh : 
intereselor personale, intereselor unei clase, intereselor unui grup, intere-
selor străine (dinăuntru sau din afara hotarelor). El trebuie să le înlăture pe toate şi să 

urmeze neamului. Ştefan cel Mare, de o jumătate de mie de ani, străluceşte în istorie 
şi românii nu-l mai uită, pentru că s-a confundat perfect cu de viaţă a neamului. 
Regele Ferdinand, împotriva oricăror legături şi interese, s-a plasat pe neamului, a 
îndurat cu el, a tăcut jertfă alături de el, a izbândit cu el. Prin aceasta, el este mare şi 

nemuritor. (Zelea Codreanu, 1999, p. 329) 

Ţara/naţiunea/neamul ca organism viu 

Ideologia fascistă propune un tip de organizare statală în care statul se transformă într-o 
comunitate organică, o naţiune ce a trecut prin procesul regenerării şi a sfârşit prin a fi 
omogenă din punct de vedere etnic, comportându-se, în final, nu ca o colecţie de indi
vizi, ci ca o singură fiinţă. Imaginea serveşte ambiţiilor totalitare ale proiectului fascist 
şi justifică atitudinile antisemite. Mişcările fasciste par să aibă în comun cu marxism-leni
nismul conceptul de comunitate naţională organică, o comunitate lipsită de inegalităţi 
şi de clase sociale. Totuşi, remarcă Roger Griffin, cele două sisteme de gândire diferă 
radical. Chiar după renaşterea naţiunii, puterea rămâne descendentă, nu ascendentă, şi 
este concentrată în mâinile celor aleşi : ,,Într-o versiune mistică a democraţiei directe, 
reprezentarea voinţei poporului se face prin cedarea autorităţii unei elite sau/şi unui lider 
care are misiunea de a proteja interesele supraindividuale şi destinul poporului de care 
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se simt legaţi printr-o legătură metafizică" (Griffin, 1993, p. 66). Scopul, aşadar, era 
„crearea unei societăţi organice, cu legături de interdependentă armonioase aşa cum sunt 
şi cele din natură" (Payne, 1996, p. 53). Viziunea aceasta este în mod evident adoptată 
şi de Corneliu Zelea Codreanu : 

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 eligibilităţii. Aici niciun şef nu este ales prin vot. Şeful 
este consimţit. Dacă nu-i dictatură şi nici democraţie, atunci ce este? Este o formă nouă 
de conducere a statelor. Neîntâlnită până acum. Nu ştiu ce denumire va căpăta, dar este o 
formă nouă. Cred că are la bază acea stare de spirit, acea stare de înaltă conştiinţă naţională, 
care, mai devreme sau mai târziu, se întinde până la periferiile naţional. Este 
o stare de lumină interioară. Aceea ce odinioară era zăcământ instinctiv al neamului, în 
aceste momente se reflectează în conştiinţe, creând o stare de unanimă iluminaţie, întâlnită 
numai în marile experienţe religioase. În acest caz şeful nu mai este un „stăpân", un 
„dictator" care face „ce vrea", care conduce după „bunul-plac". El este expresia acelei 
stări de spirit nevăzute. Simbolul acestei stări de conştiinţă. El nu mai face „ce vrea". El 
face „ce trebuie". Şi este condus nu de interesele individuale, nici de cele colective, ci de 
interesele naţiunii eterne la a căror conştiinţă au ajuns popoarele. În cadrul acestor interese 
şi numai în cadrul lor îşi află maximum de satisfacţie normală şi interesele personale şi 
cele colective (Zelea Codreanu, 1999, p. 329). 

În jurul metaforei centrale naJiunea ca organism viu se construiesc altele secundare: 
naJiunea ca pom, neamullnaJiunea/Jara cafiinJă umană, neamullnaJiunea/Jara ca mamă. 

a) Naţiunea ca pom 
În deplină concordanţă cu simbolistica religioasă, prezentă din abundentă în discursul 

legionar, se află şi imaginea neamului/naţiunii ca pom (similară, de altfel, imaginii 
om-pom din folclorul arhaic-tradiţional): ,,Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din 
pământ , plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat ; iar în mijlocul 
raiului era vieţii şi cunoştinţei binelui şi răului" ( 2, 9). 

Simbolul arborelui cosmic, al pomului vieţii, capătă semnificaţii importante în ima
ginarul legionar. Pe de o parte, pomul reprezintă simbolul ciclicităţii unui cosmos viu, 
al morţii şi al regenerării, fiind aşadar o trimitere directă la mitul palingeneziei central 
ideologiei de tip fascist. În al doilea rând, arborele cosmic uneşte pământul cu cerul. 
Neamul, la rândul lui, are două dimensiuni: una pământească şi una cerească, un trup 
şi un suflet, iar cel rău, amăgitorul, diavolul, caută să-l dezrădăcineze, să rupă legătu
rile lui atât cu cele de jos, cât şi cu cele înalte : 

Pentru ca poporul român să-şi frângă orice putere de rezistentă, jidanii vor aplica un plan 
unic şi într-adevăr diabolic. 1. Vor căuta să rupă legăturile sufleteşti ale neamului cu cerul 
şi cu pământul. Pentru ruperea legăturilor cu cerul, vor întrebuinţa împrăştierea, pe scară 
întinsă, a teoriilor ateiste, pentru a face din poporul român, sau măcar numai din condu
cătorii lui, un popor despărţit de Dumnezeu; despărţit de Dumnezeu şi de morţii lui, 
pentru a-l omorî, nu cu sabia, ci tăindu-i rădăcinile de viată spirituală. Pentru ruperea 
legăturilor cu pământul, izvorul material de existentă al unui neam, vor ataca naţionalismul 
ca o idee învechită şi tot ce se leagă de ideea de patrie şi pământ, pentru ca să rupă firul 
iubirii care uneşte poporul român de brazda lui (Zelea Codreanu, 1999, p. 115). 
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Prin metonimie, tot „pomi" (brazi - bradul reprezentând, în gândirea tradiţională, 
feciorul neînsurat) sunt şi luptătorii legionari, întrucât, în virtutea legăturii organice pe 
care o are cu neamul său, fiecare individ poartă în sine întregul: ,,Românii, înconjuraţi 
de pretutindeni de vrăjmaşi cu pofte mari şi invadaţi înăuntru de duşmani cari îi slăbesc 
şi le macină sistematic puterile de rezistentă şi de viată, nu vor putea rezista în viitor, 
decât dacă vor înţelege că pe pământul lor trebuie să crească soldaţii ca brazii în pădure" 
(Zelea Codreanu, 1981, p. 10). În strânsă legătură cu imaginea arborelui cosmic e şi 
imaginea pilonului (un arbore „devegetalizat") înfipt în pământ: ,,În mijlocul vieţii 
legionare aceste familii închegate pe cimentul dragostei sunt ca nişte piloni de beton 
armat înfipţi în pământ pe care niciun inamic, nicio putere, niciun fel de cutremur, nu-i 
va putea deplasa" (Zelea Codreanu, 1981, p. 59). 

În al treilea rând, în tradiţie creştină, arborele este Crucea lui Hristos, care devine 
pomul vieţii. Suprapunerea imaginarului religios peste cel politic face parte din proiec
tul mai larg de sacralizare a politicului, în care entităţi seculare cum sunt patria, neamul, 
libertatea etc. sunt învestite cu caracter sacru. De asemenea, asociind neamul-pom cu 
crucea lui Hristos, acesta e plasat în centrul lumii, căpătând automat un destin excepţi
onal : ,, Toate popoarele din jurul nostru au venit de undeva şi s-au aşezat pe pământul 
pe care trăiesc. Istoria ne dă date precise despre venirea bulgarilor, turcilor, maghiarilor 
etc. Un singur neam n-a venit de nicăieri. Acela suntem noi. Ne-am născut din negura 
vremii pe acest pământ odată cu stejarii şi cu brazii" (Zelea Codreanu, 1999, p. 74). 

În fine, în spaţiul mental construit în jurul metaforei pomului, duşmanul devine 
parazit sau omidă: ,,Naţiunea stă, ca un , cu rădăcinile ei înfipte în pământul tării, 
de unde îşi trage hrana şi viaţa. Nu există neam care să poată trăi fără pământ, după 
cum nu există care să trăiască atârnat în aer. O naţie care nu are pământul său nu 
poate trăi, decât dacă se aşază sau pe pământul unei alte naţii, sau pe trupul acesteia, 
sugându-i viata" (Zelea Codreanu, 1981, p. 73). ,,Un neam, punându-şi această pro
blemă, cea mai gravă dintre toate, este ca şi cum un şi-ar pune problema fructelor 
sale. Când s-ar vedea, că din cauza copleşirii omizilor, el nu-şi mai poate împlini rostul 
său pe lume, nu mai poate rodi, atunci şi-ar pune cea mai tristă problemă, mai mare 
decât problema însăşi a vieţii, pentru că, văzându-şi desfiinţat scopul vieţii, ar fi mai 
dureros pentru el decât dacă i s-ar desfiinţa viata însăşi." (Zelea Codreanu, 1981, p. 81) 

Naţiunea ca fiinţă umană 
Poate cea mai productivă metaforă în discursul legionar este cea a neamului/naţiunii 

ca.fiinţă umană. O naţiune are , dimensiune spirituală, suflet, 

Neamul are: 1. Un patrimoniu fizic, biologic: carnea şi sângele. 2. Un patrimoniu mate
rial: pământul tării şi bogăţiile lui. 3. Un patrimoniu spiritual, care cuprinde: a. Concepţia 
lui despre Dumnezeu, lume şi viaţă. Această concepţie formează un domeniu, o proprietate 
spirituală. Frontierele acestui domeniu sunt fixate de marginile strălucirii concepţiei lui. 
Există o ţară a spiritului naţional, ţara viziunilor lui, obţinute prin revelaţie şi prin proprie 
sforţare. b. Onoarea lui ce străluceşte în măsura în care neamul s-a putut conforma, în 
existenta sa istorică, normelor izvorâte din concepţia lui despre Dumnezeu, lume şi viaţă. 
c. Cultura lui: rodul vieţii lui, născut din propriile sforţări în domeniul gândirii şi artei. 
Această cultură nu este internaţională. Ea este expresia geniului naţional, a sângelui. 
Pe toate un neam trebuie să şi le apere. Dar cea mai mare însemnătate o are patrimoniul 
său spiritual, pentru că numai el poartă pecetea eternităţii, numai el străbate peste toate 
veacurile (Zelea Codreanu, 1999, p. 327). 
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Organizarea politică, în cadrul metaforei naţiunea ca.fiinţă umană, devine un veşmânt 
pe care îl poartă sau pe care, după caz, îl poate lepăda: ,,Trăim în , în formele 
democraţiei. Sunt oare bune? Încă nu ştim. Un lucru însă îl vedem. Îl ştim precis. Că 
o parte din naţiunile cele mai mari şi mai civilizate din Europa 
şi s-au îmbrăcat în altele noi. Oare să le fi aruncat de bune? Alte naţiuni fac toate 
sforţările să le arunce şi să le schimbe şi ele. De ce? Să fi înnebunit oare toate naţiu
nile ? Şi să fi rămas numai politicienii români cei mai înţelepţi oameni din lume ? Pare 
că nu-mi vine să cred" (Zelea Codreanu, 1999, p. 317). 

De departe însă cele mai frecvente sunt metaforele neamului ca rob/victimă : 

Ei vin de pe Jiu şi din Vidra,/ Să scape Românul din jug,/ Şi calcă năpârca şi hidra,/ Ce 
sângele ţării îl sug. 
Sculaţi, Români, la luptă, bate ora,/ Din urmă pentru Neamul Românesc,/ Poporul geme 
sfâşiat în lanţuri,/ Călăi aprinşi de ură-1 gâtuiesc. 
Peste mormântul tău sfânt de la Putna,/ Lacrimi vărsat-am şuvoi,/ Că ţara'ntreagă se zbate'n 
lanţuri,/ Ştefane vino la noi! 
Te vrea Moldova, te cere Ardealul/ Şi Jiul leagăn de eroi,/ Din Nistru, Tisa, te cheamă 
ţara,/ Mihai vino la noi! 
O, neam al meu bătut cu viscol şi cenuşe,/ În lanţuri sub zăvoare ai gemut/ Şi când ai vrut 
să frângi robie şi cătuşe/ Trădarea a venit şi te-a vândut./ Ce greu blestem şi ce osândă,/ 
Ţi-a scris cu sânge naltă stea,/ Mişei şi slugi s-au strâns cu toţii ca să vândă/ Pe cei ce 
vrură mântuirea ta (Cărticica de cântece legionare, 1997). 
Un neam care-şi încordase puterile sleite, într-un greu moment al istoriei sale, în luptă cu 
cea mai mare primejdie care i-a ameninţat vreodată viaţa, cădea acum la pământ cu toate 
speranţele lui nimicite (Zelea Codreanu, 1999, p. 213). 

Naţiunea ca mamă 
În concordantă cu viziunea organică pe care ideologia de tip fascist o are cu privire 

la societate şi naţiune este şi imaginea patriei ca mamă care te naşte, te hrăneşte, te ţine 
, te creşte, te mustră când trebuie, te încurajează: 

Educaţia studentului la Iaşi este incomparabilă, pentru că el se dezvoltă ca şi un copil sub 
iubirea mamei sale, la adăpostul dragostei românilor. Aici neamul îşi creşte studenţii. Eu 
însumi datorez acestui laşi o parte însemnată de recunoştinţă pentru tot ce am putut să fac. 
Am simţit totdeauna grija pe care mi-a purtat-o acest suflet al Iaşiului, am simţit raza 
iubirii lui, i-am simţit mustrarea, încurajarea, îndemnul, chemarea la luptă. Pe noi, stu
denţii de la laşi, ne urmăresc acestea şi acum şi ne vor urmări până la sfârşitul vieţii, ca 
amintirea îndemnurilor şi dragostei mereu prezentă a mamei. (Zelea-Codreanu, 1999, 
p. 41) 
Dacă este adevărat că noi, care am trecut pe unde am trecut şi ale căror trupuri au suferit 
ce au suferit, am fi în stare de asemenea infamie, de a ne vinde în grup la inamic, atunci 
nu rămâne decât să se pună dinamită acestui neam şi să fie aruncat în aer. Nu merită 
să mai trăiască un neam care a născut şi a crescut la sânul său asemenea copii. (Zelea 
Codreanu, 1999, p. 227) 
Ce încredere să mai aibă neamul acesta în biruinţa şi viitorul lui, dacă în toiul luptei grele 
pe care o duce aude că noi, copiii, pe care el ne-a ridicat în braţele lui, punându-şi în noi 
nădejdile cele mai sfinte, l-am vândut. (Zelea Codreanu, 1999, p. 227) 
Doamne! Doamne! Cum nu vede neamul acesta că noi, copiii lui, suntem lăsaţi pradă 
loviturilor duşmane care curg asupra noastră, una după alta ! Doamne ! Doamne ! Oare 
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când se va trezi el şi va înţelege toată urgisirea şi cabala îndreptată contra lui, cu vrăjmă
şie, pentru a-l adormi şi răpune! (Zelea Codreanu, 1999, p. 310) 
E ziua deşteptării, înainte,/ La luptă Legiunea ne-a chemat,/ Să apărăm cu piepturile 
noastre/ Pământul ce de mici ne-a legănat. (Cărticica de cântece legionare, 1997) 

d) Boli şi molime 
În strânsă legătură cu mitul palingeneziei este şi metafora sănătăţii naţiunii. În con

diţii optime, observă Roger Griffin, viziunea fascistă a unei naţiuni noi şi viguroase ce 
creşte pe ruinele vechiului sistem „poate produce în minţile receptive puterea aproape 
alchimică de a transforma neagra disperare în optimism maniacal" (Griffin, 1993, p. 39). 
Gerontocraţia, mediocritatea şi slăbiciunile unei naţiuni sunt înlocuite de tinereţe, 

vigoare, eroism. ,,Dacă momentul e potrivit, implicaţiile vagi sau contradictorii ale 
schimbărilor propuse pentru realizarea unor scopuri cu totul incerte nu le diminuează 
puterea de atracţie, întrucât ceea ce contează cu adevărat este caracterul lor mitic, nu 
fezabilitatea sau partea practică." ( ) Nu face excepţie nici discursul legionar, care 
identifică două tipuri majore de boli: unele cauzate de un factor extern (duşmani, stră
ini), iar altele „interne", mai aproape de ideea de păcat, ca să ne menţinem în limbajul 
de tip religios. 

Boli „externe" : 

Dar boala s-a întins ca un ; ea a atins Râmnicul-Sărat, a atins Buzăul, a atins Ploieştii 
şi a pătruns în capitala ţării. (Zelea Codreanu, 1999, p. 76) 
E destul de târziu : se lăţeşte, mormântul ni se sapă, cioclii sunt gata să ne astupe 
pe vecie; iar noi românii, mari şi mici, ne codim, ne tocmim şi ne sfădim pentru ambiţii, 
măriri goale şi averi trecătoare. (Zelea Codreanu, 1999, p. 251) 

Boli „interne" /păcate (critica, dezunirea, cerşetoria, tristeţea, vorbirea de rău a 
altuia, pofta, lăcomia): 

Statul este o simplă haină care îmbracă trupul naţiunii. Putem să facem o haină nouă, 
luxoasă, scumpă, dar nu va fi de niciun folos dacă ea va îmbrăca un trup istovit, distrus 
de morale şi fizice. (Zelea Codreanu, 1940, p. 64) 
O altă boală de care trebuie să se ferească un şef legionar şi să-şi păzească toţi oamenii 
din Organizaţie, boală care este foarte periculoasă, pentru că aduce neînţelegeri în sânul 
Organizaţiei şi mai ales pentru că taie aripile marilor îndemnuri, este critica. sub 
formă de veşnică nemulţumire. (Zelea Codreanu, 1940, p. 37) 
De aceea, voi, legionari de azi sau de mâine, de câte ori veţi avea nevoie de a vă orienta 
în spiritul legionar, să vă reîntoarceţi la aceste patru linii de început, care stau la baza 
vieţii noastre. Iar cântecul vă va fi un îndreptar. De nu veţi putea cânta, să ştiţi că este o 
boală care vă roade în adâncul fiinţei voastre sufleteşti sau că vremea v-a turnat păcate 
peste sufletul curat ; iar dacă nu le veţi putea vindeca, să vă daţi de o parte şi să lăsaţi 
locul vostru, celor ce vor putea cânta. (Zelea Codreanu, 1999, p. 230) 
Mai bine la tăiat lemne şi cărat apă, decât la cerşit. Trebuie să alungăm de la noi această 
mentalitate, această boală. (Zelea Codreanu, 1981, p. 54) 
Prin lecţiile de educaţie prin care le ţineţi în şedinţă. Aici veţi insista asupra următoarelor 
chestiuni: 1) Boala şi a din organizaţie. (Zelea Codreanu, 1981, p. 76) 
Deoarece la Bucureşti, în special, s-a observat de o bucată de vreme apariţia acestei 
şi deoarece până acum am tăcut observaţii verbale pe care le socot insuficiente, ordon, ca 
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oricine va auzi pe un altul vorbind de rău, sau insinuând ceva la adresa unui camarad al 
său, să-mi facă în scris raport personal. (Zelea Codreanu, 1981, p. 125) 
În timp ce alături în zeci de consilii şi comitete, mânati de , de pofte şi stăpâniti de 

se vor sfâşia prietenii între ei pentru fiecare loc de pe listă. Spre onoarea mişcărei 
noastre, la noi nu există un singur om cu astfel de boală. Iar dacă ar fi ca să apară, îl voi 
privi cu cel mai mare dezgust. (Zelea Codreanu, 1981, p. 216) 

Spaţiile mentale. Integrarea conceptuală 

Această ultimă secţiune priveşte fenomenul legionar din perspectiva integrării concep 
şi porneşte de la ideea că larga susţinere populară, cultul liderului carismatic, 

disponibilitatea de a suspenda realul, logica, instinctele morale obişnuite au fost posibile 
tocmai datorită capacităţii fiinţei umane de a adopta rapid şi inconştient scenarii mentale 
coerente în ele însele, deşi în contradicţie cu realitatea. E ca şi cum o întreagă societate 
s-ar fi „mutat" în spaţiul mental creat de discursul ideologic, iar la baza entuziasmului 
cu care realitatea e abandonată în favoarea unei ficţiuni seducătoare se găsesc o aspira
ţie umană naturală, dar şi o iluzie. Aspiraţia naturală e cea către perfecţiune, iar iluzia 
centrală a modernităţii e că omul o poate atinge prin forţe proprii. Lumea reală rămâne 
însă o lume căzută, una în care există boală, nedreptate, moarte, şi atunci e părăsită, 
fără regrete, pentru o lume posibilă. Teoria spaţiilor mentale şi a integrării conceptuale 
oferă câteva repere pentru a înţelege cum se construieşte, între vorbitor şi receptor, o 
asemenea lume paralelă. 

Pornind de la ideea iniţială a lui Lakoff şi Johnson (1980) - care, în descrierea 
metaforei conceptuale, amintesc de un domeniu-sursă şi de un domeniu-Jintă -, o nouă 
generaţie de reprezentanţi ai lingvisticii cognitive propun un alt tip de abordare, o vizi
une mai integratoare, care să includă şi alte fenomene lingvistice, pe lângă expresiile 
metaforice sau metonimice, precum ironia, sarcasmul, acuzaţiile subtile, contrafactualele, 
hiperbolele etc. În construcţia sensului, vorbitorul combină diferite tipuri de informaţii 
pentru a extrage sensul general al unui eveniment discursiv. Folosindu-se de propriile 
capacităţi imaginative, acesta va construi modele cognitive ale evenimentului discursiv, 
integrând informaţii despre context sau cunoştinţe de fundal (Coulson, 2006, p. XII). 
În , Seana Coulson menţionează capacitatea vorbitorului (şi a recepto
rului, de altfel) de a face aşa-numitele „salturi semantice" şi faptul că în spatele acestei 
abilităţi se ascund implicaţii importante privind felul în care vorbitorii îşi reprezintă, 
organizează sau folosesc cunoştinţele în producerea şi interpretarea actelor de tip lingvistic 
(2006, p. 2). 

În The Way We Think : Conceptual Blending and the Mind 's Hidden Complexities, 
Gilles Fauconnier şi Mark Turner identifică trei operaţii „elementare, misterioase, 
puternice, complexe şi, în mare parte, inconştiente" (Fauconnier şi Turner, 2002, p. 6), 
care stau la baza apariţiei sensului : , imagina/ia, toate trei legate 
strâns între ele. Integrarea conceptuală, o operaţie mentală elementară, profund imagi
nativă, centrală apariţiei chiar şi celei mai simple gândiri, e caracterizată de două 
proprietăţi importante: invizibilitate şi viteză (Fauconnier şi Turner, 2002, p. 20). Ea 
se referă la capacitatea fiinţei umane de a activa diferite domenii sau spaţii mentale şi 
de a stabili conexiuni între acestea. ,,Integrarea conceptuală joacă un rol important în 
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toate zonele cunoaşterii şi acţiunii umane, precum luarea de decizii, emiterea de judecăţi 
şi raţionamente, creativitatea şi invenţia. E dinamică, suplă şi activă în timpul procese
lor gândirii. " (Turner, 2001, p. 17) 

În mod concret, se întâmplă adesea să vorbim despre un domeniu (numit dome
niu-ţintă) în termenii unui alt domeniu (domeniu-sursă), operând permanent proiecţii 
între aceste spaţii distincte. Receptorul, în mod remarcabil, preia cu uşurinţă saltul 
semantic pe care i-l propunem, fără a întâmpina prea mari dificultăţi în a interpreta 
intenţia vorbitorului. Acesta „ va organiza elemente diferite într-o structură de tip refe
renţial, care poate sau nu să se refere la lumea reală. Spaţiile mentale pot fi privite ca 
nişte containere temporare pentru informaţii relevante referitoare la un anumit domeniu. 
Un spaţiu mental conţine o reprezentare parţială a entităţilor şi a relaţiilor dintre acestea 
în cadrul unui anumit scenariu, aşa cum este acesta perceput, imaginat, rememorat sau, 
cu alte cuvinte, înţeles de vorbitor" (Coulson, 2006, p. 21). 

E foarte posibil ca tocmai pe disponibilitatea noastră de a accepta şi de a prelua 
reprezentările şi scenariile propuse de interlocutor să se bazeze discursul de tip ideolo
gic, în general, şi cel legionar, în special. Disponibilitatea în sine este cât se poate de 
naturală, dacă ne gândim că ea face posibilă comunicarea. 

Spaţiile mentale sunt mici pachete conceptuale (grupuri neuronale activate) care se 
construiesc pe măsură ce gândim şi vorbim. O reţea conceptuală minimală conţine cel 
puţin patru spaţii mentale: două spaţii-input, un spaţiu-amestec şi un spaţiu-generic 
Acesta din urmă conţine structura generală pe care cele două spaţii input o au în comun. 
Procesul de integrare conceptuală constă în preluarea unor elemente din cele două spa
tii-input şi alăturarea lor în spaţiul-amestec. Suprapunerea nu este totală şi nu toate 
elementele din cele două spaţii-sursă sunt preluate, ci doar cele care servesc intenţiei 
vorbitorului. Conexiunile dintre elementele corespondente sunt parţiale ( conexiuni între 
roluri, identităţi etc.). Spaţiul-generic conţine o structură generală pe care spaţiile-input 
o au în comun. La rândul lui, spaţiul-amestec preia structura din spaţiul-generic, dar şi 
elemente specifice din spaţiile-input. Proiectarea e selectivă: nu toate elementele din 
spatiile-input sunt proiectate în spaţiul-amestec. Uneori se proiectează ambele elemente 
corespondente din spaţiile-input în spaţiul-amestec, alteori doar unul dintre cele două 
sau chiar niciunul. De asemenea, se poate întâmpla să fuzioneze două dintre elementele 
provenind din spaţii mentale diferite sau chiar să se preia un element dintr-un spaţiu-sursă 
care nu are corespondent în celălalt. Proiectarea selectivă înlesneşte apariţia unor structuri 
emergente în spaţiul-amestec, în urma procesului de şi 

, se alătură elemente din două spaţii mentale diferite, apărând astfel noi 
relaţii, care nu ar fi fost posibile în scenariile iniţiale. De obicei, a doua etapă este una 
„tăcută", întrucât rareori suntem conştienţi de cantitatea de cunoştinţe de fundal sau de 
structură pe care le aducem în spaţiul-amestec. În fine, în etapa de elaborare, scenariul, 
având toate elementele necesare, începe să prindă viată, să funcţioneze. Partea interesantă 
e că spaţiul nou creat poate fi dezvoltat în nenumărate direcţii, iar posibilităţile de 
recombinare sunt potenţial infinite. Potenţialul creativ al spaţiului-amestec e dat de natura 
deschisă a etapei de completare şi elaborare. Putem recruta noi şi noi elemente, câtă 
vreme scenariul nou propus rămâne coerent şi respectă regulile de funcţionare (Fauconnier 
şi Turner, 2002, pp. 40-50). De asemenea, merită menţionat că, la rândul lor, şi spati
ile-input pot fi modificate în orice moment, prin proiectare inversă. De altfel, fiind 
interconectate, toate spaţiile mentale sunt în permanentă supuse schimbării. 
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În fine, pentru ca reţeaua conceptuală să poată funcţiona, trebuie să respecte câteva 
principii: principiul integrării (spaţiul nou creat trebuie să funcţioneze ca un scenariu 
bine integrat şi să poată fi manipulat ca o unitate), principiul reţelei (potrivit căruia, e 
important să se menţină conexiunile cu spaţiile iniţiale), principiul transparenţei (recep
torul trebuie să poată reconstrui spatiile-input şi conexiunile dintre elementele lor), 

(fiecare element din spaţiul-amestec va avea relaţii asemănătoare celor 
din spaţiul iniţial) (Turner, 2001, pp. 75-76). Activarea spaţiilor mentale-input şi crearea 
spatiilor-amestec se face cu scopuri precise - pentru a pune în legătură evenimente sau 
scenarii diferite, pentru a dobândi o perspectivă globală asupra unui aspect din realitate 
sau pentru a crea sens nou. Unul dintre procedeele recurente ar fi preluarea relaţiilor 
dintre elementele din sptiile-input şi comprimarea lor în spaţiul-amestec (Fauconnier şi 
Turner, 2002, pp. 92-102). Se pot comprima, astfel, timpul, spaţiul, identitatea şi nume
roase alte relaţii pe care le numim relaţii vitale din cadrul reţelei conceptuale. 

Pentru exemplificare, ne vom opri asupra următorului fragment din Cărticica şefului 

Va fi bine aşa? Da. Pentru că lucrurile merg într-o ţară ca la o gospodărie. Dacă la o 
gospodărie este pământ bun, bogat înzestrat cu tot ce-i trebuieşte unei gospodării, iar 
gospodarul nu-i vrednic, e risipitor, bea tot ce are, se ceartă toată ziua, gospodăria se va 
ruina, iar copiii o vor duce foarte prost. Vor fi şi ei amărâţi şi flămânzi. Dar dacă se 
schimbă gospodarul cu un om cinstit, muncitor, vrednic ? Gospodăria va înflori în scurt 
timp şi toţi copiii vor înflori şi ei ca nişte bujori. Ţara noastră nu-i şi ea o gospodărie, cu 
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pământ bun şi bogat? Cu tot ce-i trebuieşte? Noi, românii, nu suntem copiii din gospodărie? 
Şi nu suntem amărâti şi flămânzi ? Când vom schimba însă gospodăria, atunci nu vom mai 
fi aşa. Aceasta o va face Legiunea. Va schimba gospodăria, adică guvernele partidelor şi 
va face un guvern legionar. Aceasta este singura promisiune pe care o face legionarul în 
ajun de alegeri şi întotdeauna (Zelea Codreanu, 1940, p. 46). 

Aici, spaţiul-generic cuprinde relaţiile generale ce se stabilesc între membrii aceluiaşi 
grup, cu ierarhiile şi rolurile specifice. Spaţiul-input 1 e cel al familiei şi al gospodăriei, 
cu elementele sale constitutive obişnuite: gospodarul, copiii, casa şi gospodăria, propri
etăţile materiale (pământul). Pe de altă parte, al doilea spaţiu este cel al ţării, mai precis 
al României interbelice, cu conducătorii săi politici, baza sa materială şi restul membrilor 
societăţii. Prin suprapunerea celor două spaţii, se obţine un spaţiu-amestec în care se 
preiau, în etapa de , elemente din ambele spaţii-input: gospodarul, copiii, noi 
românii, gospodăria, ţara, proprietăţile (pământul bun şi bogat). În acest caz, elementele 
preluate fuzionează în spaţiul-amestec : imaginea gospodarului se suprapune peste cea a 
conducătorului politic, gospodăria peste imaginea ţării, copiii devin „noi românii", iar 
pământul gospodăriei peste teritoriul românesc. Relaţiile vitale comprimate aici sunt cele 
de şi de spaţiu. În etapa de , sunt „aduse", ,,recrutate" din spaţiul 
generic, din cunoştinţele de fundal, relaţiile tipice dintre membrii aceleiaşi comunităţi sau 
şi aceluiaşi grup. În ultima etapă, cea de , scenariul începe să prindă viaţă. 

Care e însă miza noului spaţiu mental creat şi care sunt elementele rămase în umbră 
sau trecute cu vederea în procesul de integrare ? Mai întâi, nenumărate elemente sunt total 
ignorate : situaţia politică şi economică a unei ţări e considerabil mai complicată decât 
cea a unei gospodării ţărăneşti. Printre altele, sunt importante situaţia politică internaţio
nală, momentul istoric şi sistemul politic adoptat. Prin simplificarea excesivă a relaţiilor 
dintre conducătorii politici şi ceilalţi membri ai societăţii, se sugerează că responsabilita
tea exclusivă pentru situaţia economică proastă a unei ţări le revine liderilor politici. Restul 
membrilor societăţii sunt victime nevinovate ( ). În spaţiul-amestec al ţării ca o gos 
podărie, soluţia e una cât se poate de simplă: înlocuind liderii politici ai vremii (,,gos
podarul beţiv") cu un guvern legionar, se elimină cauza şi se rezolvă toate problemele. În 
vreme ce gospodarul risipeşte, ,,bea tot ce are" sau „se ceartă toată ziua" (aluzie la sis
temul politic pluralist în a cărui eficienţă doctrina fascistă totalitară nu crede), restul 
societăţii e scutit de orice responsabilitate. Copiii sunt „amărâţi şi flămânzi" şi, în această 
calitate, nu au practic nicio vină, joacă un rol pasiv, cerându-li-se doar să se supună gru
pului „luminat" (din nou în perfectă coerenţă cu ideologia de tip fascist). Supunându-se, 
vor înflori „ca nişte bujori". Spuneam mai sus că spaţiul mental nou create deschis unor 
noi posibilităţi de recombinare. De la ţara ca o gospodărie se face saltul la ţara ca o 
grădină (românii ca nişte copii, copiii ca nişte bujori, omul politic gospodar devine „gră
dinar" etc.). O altă reţea posibilă e ţara ca o familie (gospodarul ca „tată de familie", 
naţiunea ca familie), care, la rândul ei, se deschide unor noi conexiuni: ţara ca o casă, 
sau ca o clădire ce se „construieşte", poate fi „dărâmată", ,,arsă", ,,ruinată" : 

N-aş putea să definesc cum am intrat în luptă. Poate ca un om care, mergând pe stradă cu 
grijile, nevoile şi gândurile lui, surprins de focul care mistuieşte o casă, îşi aruncă haina 
şi sare în ajutorul celor cuprinşi de flăcări. Eu, cu mintea unui tânăr de 19-20 de ani, am 
înteles numai atât din toate cele ce vedeam : că ne pierdem tara, că n-o să mai avem tară 
(Zelea Codreanu, 1999, pp. 54-55). 
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Aceeaşi imagine e preluată şi pentru descrierea , aflată undeva la mijloc între 
gospodăria familială şi stat. Sugestia este şi aici că cele trei se pot suprapune cu uşurinţă (toate 
trei au în fundal spaţiul-generic al grupului social), au aceeaşi organizare internă, acelaşi tip 
de relaţii, membrii au roluri precise, iar ceea ce le unifică e liderul (gospodar, tată de familie, 
grădinar sau constructor), ca un ax central în jurul căruia se organizează întreaga lume : 

Casa noastră, pe care am zidit-o toti cu trudă şi care ne dă adăpost, a ars ... Astăzi au mai 
rămas nişte ziduri negre şi afumate, ca o dureroasă amintire a căsuţei bătrâneşti. Ce voieşti tu 
să facem acum? Să ne răsculăm împotriva lui Dumnezeu? Asta nu se poate, căci Domnul 
ne-a dat, Domnul ne-a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Să stăm cu mâinile în sân ca 
să pierim în mizerie, în frig, în ploi şi în vânt? Nu! Ci cu credinţa în Dumnezeu să pornim 
la lucru şi, încetul cu încetul, să ne clădim o nouă casă, care să fie de două ori mai frumoasă. 
Iată „Legiunea" la care am pus o întâie piatră de temelie (Zelea Codreanu, 1999, p. 241). 

E important să observăm că tocmai fiindcă integrarea conceptuală e o operaţie puternică, 
rapidă şi creativă, un receptor care recreează un spaţiu-amestec şi e capabil să-şi activeze 
spaţiile mentale - input nu consideră că operează o interpretare (Turner, 2001, p. 65). 
Operaţiile cognitive amintite mai sus au loc „în spatele scenei". Capacitatea noastră de 
a face raţionamente, de a emite judecăţi sau de a alege depinde de un set de operaţii care 
nu se desfăşoară la vedere şi de care, cel mai adesea, nu suntem conştienţi. Această com
binaţie de trăsături - viteză, complexitate, naturaleţe - e responsabilă, în parte, pentru forţa 
şi eficienţa operaţiilor, dar şi pentru dificultatea cu care le recunoaştem sau devenim con
ştienţi de ele (Turner, 2001, p. 69). Aşadar, salturile semantice se produc inconştient, ceea 
ce ne lasă oarecum „descoperiţi" în faţa intenţiilor manipulatoare ale „artizanului" reţelei 
conceptuale. Acesta pare să identifice analogii existente în viaţa reală, când, de fapt, le 
propune, ,,le fabrică", le construieşte, conştient sau inconştient, în funcţie de scopurile sale. 

De asemenea, integrarea conceptuală depinde de traiectoriile conceptuale parcurse 
mental. Cu alte cuvinte, cunoştinţele care vor fi recrutate în spaţiul mental amestec au 
şanse mai mari să provină din spaţiile mentale activate mai des. Iată de ce structurile 
conceptuale cu încărcătură ideologică sau politică vor fi primele activate în construcţia 
unei reţele conceptuale. Acesta este poate şi motivul pentru care, remarcă Mark Turner, 
adesea politicienii evită să propună spaţii mentale inovatoare. Deşi impactul lor ar fi 
considerabil mai mare (deci şi forţa persuasivă), şi riscul pe care şi l-ar asuma ar fi pe 
măsură, pentru că receptorii pot oricând aduce în reţeaua conceptuală noi spaţii care 
pot crea controverse (Turner, 2001, pp. 66-67). 

Poate cea mai puternică şi mai productivă reţea de integrare conceptuală în discursul 
legionar este cea care suprapune spaţiul mental al legiunii cu cel al Bisericii Ortodoxe. 
Suprapunerea e explicită, asumată de liderii legionari şi acceptată cu uşurinţă de ceilalţi. 
Din când în când, apare cineva care refuză lumea astfel construită şi atrage atenţia 
asupra neconcordanţelor pe care ceilalţi sunt dispuşi să le treacă uşor cu vederea. 
Elocvent e schimbul următor de replici din timpul discursului susţinut de Corneliu Zelea 
Codreanu în Parlamentul României, pe 3 decembrie 1931: 

CEREM introducerea pedepsei cu moartea, exclusiv pentru manipulatorii frauduloşi ai 
banului public. (Aplauze pe mai multe bănci 
D. V. G. lspir: D-le Codreanu, d-ta te intitulezi creştin şi purtător al ideii creştine. Îti aduc 
aminte - eu sunt profesor de teologie - că sustinerea acestei idei este anticreştină. (Aplauze 
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D. Corneliu Zelea Codreanu: D-le profesor, daţi-mi voie să vă spun: când este chestiunea 
să aleg între moartea, dispariţia ţării mele şi aceea a tâlharului şi sunt mai bun creştin, 
dacă nu permit tâlharului să-mi nenorocească ţara şi să mi-o ducă la pieire. (Aplauze pe 
mai multe bănci.) (Zelea Codreanu, 1940, p. 106). 

Schimburi de replici similare se regăsesc adesea în discursurile publice şi în artico
lele apărute în presa vremii. Uşor de observat e preocuparea vorbitorilor nu pentru a 
combate sau susţine o idee, ci pentru a muta discuţia în spaţiul mental construit în 
prealabil. Cu alte cuvinte, Corneliu Zelea Codreanu nu e dispus să discute măsura în 
care utilizarea violenţei în procesul de reconstrucţie a societăţii e în acord cu viziunea 
creştină asupra realităţii ( cu baze evanghelice), ci se grăbeşte să readucă auditoriul în 
lumea sa, o lume în care (duşmanul) caută să omoare, să nenorocească, să 
ducă la pieire ţara (privită ca o domniţă aflată la ananghie în aşteptarea cavalerului). 

Minunata lume nouă 

Discursul ideologic legionar se constituie într-o reţea conceptuală complexă. Pentru 
construirea reţelei, se activează şi se suprapun spaţii mentale diferite : lumea reală 
populată cu personaje reale (spaţiul politic românesc în perioada interbelică), imaginarul 
creştin-ortodox, cu misticii, sfinţii, martirii săi, cu drumul său spre desăvârşire şi the
osis, şi, în final, în spirit romantic, spaţiul mental al României medievale, cu voievozi 
şi eroi. Perfect suprapuse, cele trei spaţii mentale creează o minunată lume nouă care 
funcţionează după propriile legi interne. 

Prima suprapunere, cea a imaginarului legionar cu cel religios creştin-ortodox, a 
condus la interpretări şi clasificări diferite ale fascismului românesc. Analiza de faţă 
porneşte de la teoria lui Emilio Gentile cu privire la sacralizarea politicii şi la apariţia 
religiilor politice ca produs al modernităţii. Cadrul teoretic oferit de cercetătorul italian 
poate fi privit, la rândul lui, în termenii integrării conceptuale. Potrivit acestuia, sacra
lizarea politicului apare când se ataşează o dimensiune religioasă politicului, când se 
conferă caracter sacru unor entităţi politice seculare cum ar fi ţara, naţiunea sau statul. 
Astfel, politicul începe să fie trăit la modul religios, prin apelul repetat la mituri, ritu
aluri sau simboluri (Gentile, 2010, pp. 262-263). Aderenţii se transformă în credincioşi 
gata să se sacrifice pentru entitatea sacralizată (ţara şi naţiunea). Sacralizarea politicului, 
remarcă mai departe Gentile, are loc când este consacrat primatul unei entităţi seculare 
colective aflate în chiar centrul sistemului de mituri şi credinţe menite să definească 
sensul existenţei, binele şi răul, apoi când aceste concepţii sunt încorporate într-un cod 
etic şi social de porunci, când membrii comunităţii respective sunt consideraţi aleşi şi/ 
sau îndeplinind un rol mesianic şi, în final, când apare un fel de liturghie politică (cul
tul personalităţii, venerarea entităţii colective sacralizate, demonstraţiile fastuoase, inter
pretarea istoriei în cheie simbolică şi chiar mistică). De asemenea, Emilio Gentile 
distinge între religii civile şi religii politice, iar ceea ce le diferenţiază e faptul că, în 
primul caz, nu există ambiţii totalitariste, în vreme ce în al doilea caz are loc o sacra
lizare a ideologiei şi a mişcării politice integraliste, prin deificarea entităţii seculare, 
concomitent cu neacceptarea coexistenţei cu alte ideologii sau mişcări politice. Violenta 
e nu doar acceptată, ci şi sanctificată, la rândul ei, ca un instrument necesar în lupta 
împotriva duşmanului şi pentru regenerarea societăţii. Religia politică e mimetică 
(întrucât îşi construieşte sistemul de credinţe şi dogme pe modelul religiilor tradiţionale), 
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sincretică (prin încorporarea unor tradiţii, mituri şi ritualuri preluate din religiile tradi
ţionale şi adaptate propriului univers simbolic) şi efemeră (entuziasmul, efervescenţa 
iniţială nu se poate susţine decât o perioadă limitată de timp). Felul în care se constru
ieşte religia politică şi raportul său cu religiile tradiţionale pot fi explicate cu ajutorul 
teoriei integrării concepuale. Cele două spaţii mentale se suprapun pentru a crea un nou 
spaţiu-amestec. Prin proiectarea selectivă, în spaţiul-amestec vor fi preluate doar acele 
elemente care nu „deranjează" coerenţa internă a noului spaţiu creat. În cazul Mişcării 
Legionare, de exemplu, valori centrale creştinismului precum toleranţa, iertarea, iubirea 
aproapelui şi a vrăjmaşului nu sunt preluate din spaţiul iniţial. Aceasta e, de altfel, 
dovada cea mai bună că legionarismul este o religie politică, nu o „ stranie formă de 
misticism ortodox" (Payne, 1996, p. 169): în pofida religiozităţii declarate (şi, după 

toate aparenţele, sincere), nu încearcă să-şi adapteze sistemul de credinţe viziunii creş
tine asupra realităţii, ci, mai degrabă, proiectează selectiv doar ceea ce serveşte scopu
rilor urmărite. În Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Z. Ornea acordă o atenţie 
deosebită şi spaţiu amplu unei dezbateri din presa vremii privind relaţia dintre „naţio
nalismul virulent, cu incitări efectiv pogromiste" şi „principiul fundamental al ortodo
xiei creştine, mila faţă de semen". Pe de o parte, îl găsim pe Radu Dragnea, care, în 
eseul său „Lămuriri. Naţionalism şi ortodoxie", consideră că a fi naţionalist reprezintă 
„o grea cădere în păcat" (Dragnea, 1937). Pe de altă parte, printre contestatarii lui Radu 
Dragnea se află Nae Ionescu, Mihail Polihroniade şi Petru Manoliu. Aceştia îl atacă 
pentru „occidentalismul său" sau vorbesc despre caracterul unic al Mişcării Legionare 
care, spre deosebire de fascism şi naţional-socialism, nu deifică rasa sau naţiunea, ci 
urmăreşte „mântuirea neamului". Totuşi, niciunul dintre contestatarii lui Dragnea nu 
oferă un răspuns direct la ceea ce, în cuvintele lui Zigu Ornea, ,,punea degetul pe o 
rană care durea : concilierea posibilă dintre naţionalism şi învăţătura hristosică a iubirii 
aproapelui, indiferent de naţiunea căreia îi aparţine. o chestiune dureroasă pentru 
întreg naţionalismul şovin românesc şi, în special, pentru legionarism" (Ornea, 2015, 
p. 285). Răspunsul nu e oferit pentru că nu există, iar concilierea respectivă e imposibilă. 
De altfel, liderii Mişcării Legionare, mai asumaţi şi mai oneşti decât susţinătorii lor 
intelectuali, o admit deschis: ,,Linia istorică este una: aceea, pe care o trăim noi. Căci 
noi trăim în veac. Linia Bisericii este cu mult deasupra noastră. Către ea tindem, dar 
nu realizăm decât puţin. Pentru că trăim sub condamnare şi sub piatra de moară a păca
telor noastre, a lumii, şi a moşi-strămoşilor noştri. Recunoaştem că suntem păcătoşi: 
aceasta este atitudinea legionară faţă de Biserică" (Zelea Codreanu, 1981, p. 105). De 
admis, o admite deschis, însă, cu câteva rânduri mai jos, lansează următorul atac : 

Mi se pare însă că şi Biserica (reprezentanţii ei, oamenii) s-au îndepărtat de la linia Bisericii, 
în fapt. Aşa bunăoară : Preoţii binecuvintează cu mâna lor armele, săbiile, puştile, mitra
lierele şi tunurile armatelor, cari pleacă la răsboiu. Ei merg în fruntea armatei şi îndeamnă 
trupele să se lupte cu vitejie, să reziste, să tragă. E drept că există o ramură, sectă, care 
propagă lăsarea armelor jos. Dar aceştia sunt adventiştii ! Să fie oare mai puri în credinţă, 
mai aproape de linia Bisericii ? Iată o problemă care se pune. Poate da Biserica Ortodoxă 
un pas înainte adventismului, admiţând că acesta ar fi mai pur? Dacă preoţii binecuvintează 
armele, înseamnă că sunt bune. Dacă sunt bune, înseamnă că le pot întrebuinţa şi ei ( căci 
e penibil, în adevăr penibil, ca ei să spună soldaţilor: trageţi numai voi cu ele, noi nu 
tragem, că e păcat). Iar dacă nu sunt bune, pentru ce le binecuvintezi? (Zelea Codreanu, 
1981, p. 105). 
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Raţionamentul de mai sus reprezintă un exemplu interesant pentru proiectarea inversă : 
violenta, elementul nou din spaţiul-amestec creat (şi mărul discordiei), este căutată în 
spaţiul mental iniţial, cel al Bisericii, şi rapid identificată, în gestul binecuvântării 
armelor. E puţin important că gestul respectiv are loc în vreme de război. În imaginarul 
legionar, România interbelică se afla în război (metaforic) cu minorităţile etnice, cu 
corupţia, cu trădarea propriilor aderenţi, cu bolile şi păcatele societăţii vremii. Privind 
lucrurile în aceşti termeni, asasinatele, execuţiile sângeroase ale trădătorilor devin acte 
de violentă necesare, obişnuite în condiţii de „război", iar Biserica e datoare să bine
cuvânteze armele, aşa cum a procedat mereu, ba chiar să le şi folosească. 

Aşadar, relaţia dintre Legiune şi Biserică e controversată. Pe de o parte, legionarii 
recunosc „smerit" că linia Bisericii „e mult deasupra noastră", dar pe de altă parte, nu 
se sfiesc să opună pe „nebunii după Hristos", pe „generaţia harică" (reprezentată de 
legionari), ,,generaţiei satanice", în care intră nu doar politicienii vremii, ci chiar patri
arhul Bisericii Ortodoxe şi întreaga ierarhie bisericească (lmbrescu, 1940). În Apostrofa 
unui teolog. Biserica şi Mişcarea Legionară, Ilie Imbrescu priveşte Mişcarea Legionară 
ca pe „adevărata ortodoxie", ,,expresia politică a ortodoxiei româneşti" (1940, p. 111), iar 
pe reprezentanţii Bisericii Ortodoxe care i se opuneau îi consideră „apostati şi trădători". 

În acest punct, deci, se întâlnesc şi se contopesc, în una şi aceeaşi chemare sfântă, rosturile 
pe care le au de îndeplinit: Preotul, în slujba Bisericii, pentru binecuvântarea Neamului -
Legionarul, în slujba Neamului, cu binecuvântarea Bisericii. Orice Preot adevărat va fi, 
aşadar prin firea lucrurilor şi legionar, aşa cum orice legionar, tot prin firea lucrurilor, va 
fi cel mai bun fiu al Bisericii. Că, la noi, azi, multi slujitori ai Bisericii sunt cu totul altceva 
decât ceea ce trebuie să fie, este încă o dovadă mai mult că Mişcarea Legionară a fost 
rânduită tocmai la timp, ca să fie gata a da din Neamul nostru şi Bisericii caracterele cele 
mai tari, pe cari să fie altoit şi Darul Preotiei fără batjocură - cum, altfel, se practică 
lucrurile îngrozitor de neruşinat de lumea generatiei satanice a acuzatorilor! (lmbrescu, 
1940, pp. 201-202). 

Constantin Iordachi priveşte lucrarea lui Ilie lmbrescu ca pe o încercare explicită 
,,de a subordona Biserica noii religii fasciste de regenerare şi mântuire naţională" 
(Iordachi, 2014, pp. 377-378) şi de a demonstra „superioritatea ideologiei legionare faţă 
de dogma ortodoxă şi de acţiunea terestră a Bisericii Ortodoxe Române, subliniind 
misiunea divină a legionarilor şi propunând o cale alternativă pentru izbăvirea naţională 
prin sacrificiul lor violent. Deşi această cale către mântuire contrazicea vădit poziţia 
Bisericii Ortodoxe, legionarii susţineau că ea este în acord cu voinţa divină şi cu tradi
ţia religioasă a poporului român" (2014, p. 378). În Biserica şi Mişcarea Legionară, 
lmbrescu suprapune dramatic lupta dintre arhangheli şi forţele luciferice peste spaţiul 
politic românesc, indicând fără ezitare corespondentele : Legiunea, în frunte cu Căpitanul, 
sunt arhanghelii, iar toţi cei ce li se opuneau, în frunte cu patriarhul, demoni. 

Constantin Iordachi remarcă faptul că, deşi oarecum inserat într-o matrice biblică, 
drumul legionar spre mântuire este „fără îndoială blasfemie". Temele pot fi religioase 
(mucenicia, sacrificiul), însă „scopurile şi motivaţiile sunt fundamental diferite de cele 
ale Bisericii. Mai întâi, pentru legionari, violenta era o formă de regenerare socială şi 
de catharsis." Apoi, continuă Iordachi, ,,un act blasfemie important îl constituie substi
tuirea Mântuitorului cu Codreanu, a cărui traiectorie şi ale cărui acţiuni sunt prezentate 
ca o formă de , care avea loc în afara şi chiar Bisericii" (2010, 
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p. 350). Şi această substituţie e rezultatul unui proces de integrare conceptuală şi e 
interesant de urmărit felul în care se suprapune spaţiul mental legionar peste cel evan
ghelic, pentru a construi un spaţiu-amestec coerent şi credibil. 

lmitatio Christi în imaginarul legionar 

În articolele publicate în presa legionară, în circularele trimise membrilor Legiunii, în 
corespondenţa liderilor mişcării sau în „cărţile de căpătâi", şi Cărticica 

şefului de cuib, adevărate „evanghelii legionare", numele lui Hristos e pomenit cu 
insistenţă : El e modelul adevărat, desăvârşit, cu El caută legionarul să dobândească 
asemănarea. Cu El moare şi învie, pentru El şi pentru mântuirea neamului e dispus 
legionarul să se sacrifice, să aibă parte de moarte mucenicească. Mai mult, în atât de 
mare măsură reuşeşte legionarul să „se lepede de sine" şi să urmeze lui Hristos, încât 
duce sacrificiul chiar dincolo de moarte. E dispus să-şi sacrifice propria mântuire, lumea 
de dincolo, raiul, ucigând şi încălcând asumat poruncile Mântuitorului, atunci când 
binele neamului o cere. Aceasta este, pe scurt, definiţia „nebunului întru Hristos" în 
accepţie legionară şi în ea se găseşte cheia de identificare a punctului în care se desparte 
radical calea legionară de calea Bisericii. 

În Evanghelia după Matei se relatează momentul trădării Mântuitorului de către Iuda : 
„Iar Iisus i-a zis : Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile 
pe Iisus şi L-au prins. Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras 
sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce 
sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Sau ţi se pare că nu pot 
să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece de îngeri?" 
( 26, 50-53). Deşi se privesc pe ei înşişi ca pe nişte îngeri angajaţi în războiul 
sfânt împotriva întunericului şi îşi înţeleg propria cale ca pe o asumare radicală a crucii 
lui Hristos, legionarii nu sunt mulţumiţi de calea spre mântuire pe care o propovăduieşte 
Evanghelia, ci propun, în pur spirit fascist, o rezolvare urgentă şi violentă a răului în 
istorie. Ideologia legionară devine astfel o formă de erezie prin faptul că, la fel ca orice 
erezie, propune o cale „mai bună", ,,mai adevărată" decât cea a Bisericii. 

Versetele evanghelice, adesea reformulate şi „îmbunătăţite", abundă. Redăm mai jos 
povestea drumului crucii, rescrisă în stil legionar. 

În Evanghelia după Matei, Mântuitorul vorbeşte despre : ,,Să nu soco-
tiţi că am venit să stric Legea sau proorocii ; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci 
adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va 
trece, până ce se vor face toate. Aţi auzit că s-a zis celor de demult : Să nu ucizi ; 
iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă : Că oricine se mânie pe 
fratele său vrednic va fi de osândă ; şi cine va zice fratelui său : netrebnicule, vrednic va 
fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului" 
( 5, 17-22). Replica legionară vine imediat, cu o nouă lege, una „mai deplină", mai 
„intensă", care nu mai tolerează păcatul şi răul din lume, şi cere o eradicare violentă a 
acestora : ,,Lupta se dă apoi în comunitatea care ne înconjoară, pentru a elimina şi din ea 
amintitele porniri şi deprinderi care stau sub semnul egoismului şi al păcatului. Cine 
cunoaşte astfel sensul şi scopurile Legiunii înţelege cum au putut să se jertfească atâţia 
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legionari, în frunte cu Căpitanul. Aureolat de jertfa pe care nu a precupeţit-o nicio clipă, 
Căpitanul apare astfel ca un apostol, care n-a venit să schimbe legile credinJei creştine, 
ci să le reactiveze, să întoarcă sufletele ronuîneşti către o trăire intensă a lor, să recheme 
ronuînitatea către acea spiritualitate rodnică a celor dintâi creştini. În însuşirea mistică 
a mişcării sale stă explicaţia puterii Legiunii şi asigurarea biruinţei ei" (Roman, 1940). 

Comunitatea celor aleşi 
Poate puterea mare de atracţie s-a datorat şi faptului că legionarii s-au perceput şi 

s-au prezentat celorlalţi ca o comunitate de iniţiaţi, ,,cei puţini şi luminaţi": ,,Lumea 
românească urmează şi de a fi transformată prin influenta elitelor legionare existente sau 
în curs de constituire înăuntrul ei. . . Şi mă gândesc la acea, fără seamăn în viata noastră 
publică, şcoală de elite care trebuie să fie şi probabil va fi «Corpul Moţa-Marin». Elitele 
care urmează a se ridica înăuntrul ei vor trebui să fie atât de pure, încât Căpitanul a 
ordonat ca numărul membrilor să nu treacă de 10.000. Şi să ne închipuim al zece mii 
unulea, într-o ţară unde cel mai bun dintre noi a nădăjduit să numere doar zece mii" 
(Noica, 1940). În Cărticica şefului de cuib, la punctul 36, se precizează: ,,Şeful de cuib 
când îşi recrutează membrii, trebuie să aibă grijă : de a căuta elementele cele mai destoi
nice şi cu sentimentul demnităţii dezvoltat. Necinstiţii, hârţăgoşii, oamenii de scandal, 
trufaşii, lăudăroşii, cei plini de ei, fricoşii, laşii, trebuie lăsaţi în afara Organizaţiei. Şi 
pentru ca să fie sigur că niciunul din elementele de mai sus nu vor mai putea intra în 
Organizaţie, numărul legionarilor în niciun sat nu va putea fi mai mare decât jumătate din 
numărul oamenilor din sat. Odată numărul legionarilor împlinit, nu se mai poate primi în 
Organizaţie nimeni, rămânând a se primi numai în măsura în care se fac locuri libere". 
În perfectă concordanţă cu ideologia fascistă, Legiunea e alcătuită din , conştiente de 
rolul lor mesianic. În limbaj evanghelic: ,,Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi" ( 
22, 14); ,,Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împă
răţia" ( 12, 32); sau „voi sunteţi sarea lumii", ,,voi sunteţi lumina lumii" ( 5, 
13-14). La fel ca Hristos şi apostolii Lui, legionarii se simt prigoniţi şi neacceptaţi de 

. Ei nu aparţin lumii acesteia, se află aici în trecere, cu misiunea de a câştiga mân
tuirea neamului românesc : ,,În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a 
cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit" ( 1, 10-11). În 

(1936), Ion Mota mărturiseşte cu amărăciune: ,,Şi acum să mai las graiul cel dom
nesc şi să mă întorc asupra mea. Spuneam că am duşmănit lumea acestei de a doua vieţi. 
Iar ea m-a duşmănit de moarte pe mine, ca şi pe toJi tovarăşii mei legionari, ca şi pe 
Căpitanul meu. Lumea veche, a lui Nuţu Doncii, în care stau înrădăcinate toate simţirile 
şi dorurile noastre, n-o mai găsim nicăieri. A risipit-o veacul acesta nou cu politica şi 
vrajba lui, cu uitarea lui Dumnezeu şi cu dragostea de străini şi de tot ce este al altora". 

În discursul legionar, Căpitanul, Corneliu Zelea Codreanu, e sistematic şi explicit 
identificat cu Mesia, un Mesia al Neamului românesc: 

De două mii de ani poporul nostru aşteaptă un conducător care să-l ducă pe căi imperiale. 
De două mii de ani poporul nostru s-a rugat, a muncit şi a luptat în nădejdea că în sânul 
lui se va ridica într-o zi un Căpitan peste tot ce este românesc şi-l va duce spre marea 
biruinţă a popoarelor ... După două mii de ani credinţa şi-a împlinit sorocul, iar nădejdea 
a prins timp în fiinţa Căpitanului. .. Ne-am înşelat când am crezut despre Căpitan că este 
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conducătorul generaţiei noastre. Căpitanul este conducătorul neamului întreg. Legile lui 
sunt legile neamului. Vrerea lui este vrerea neamului. Prin el n-a grăit o generaţie, ci 
neamul în mersul său spre totala împlinire (Herseni, 1940). 

În articolul său intitulat „Profilul interior al Căpitanului", tânărul Emil Cioran face 
o mărturisire surprinzătoare pentru cititorul de azi : 

Fiecare credea a-l înţelege pe Căpitan, n.n . El, totuşi, scăpa fiecăruia. Depăşise limitele 
României. Însăşi mişcării i-a propus un mod de viată care întărea rezistenta românească. 
A fost prea mare. Înclin, uneori, a crede că el n-a căzut din conflictul cu un bezmetic, ci 
din conflictul mărimii lui cu micimea noastră ... într-o naţie de slugi, el a introdus onoarea 
şi într-o turmă fără vertebre, orgoliul. .. Credinţa unui om a dat naştere unei lumi ce lasă-n 
urmă tragedia antică şi Shakespeare. Şi aceasta în Balcani ! Pe un plan absolut, dacă ar 
trebui să aleg între România şi Căpitan, n-aş fi ezitat o clipă. După moartea lui ne-am 
simţit fiecare mai singur. . . Cu excepţia lui Iisus, niciun mort n-a fost mai prezent între 
vii. .. ,,De-aici încolo, ţara va fi condusă de un mort", îmi spunea un prieten pe malurile 
Senei. Acest mort a răspândit un parfum de veşnicie peste pleava noastră umană şi a readus 
cerul deasupra României (Cioran, 1940). 

Dar poate mai interesantă decât discursul encomiastic din presa legionară e paralela 
pe care Căpitanul însuşi o face între propriul destin şi cel al Mântuitorului. În cartea sa 
autobiografică, , personajul reface drumul lui Hristos. Suprapunerea se 
face discret, nu sunt pomenite explicit episoadele evanghelice, însă asemănările sunt 
destul de evidente pentru ca apropierea să fie transparentă pentru un cititor atent : 

Trădarea lui Iuda 
„Şi pe când mâncau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi Mă va 

vinde. Şi ei, întristându-se foarte, au început să-I zică fiecare: Nu cumva eu sunt, 
Doamne? Iar El, răspunzând, a zis : Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă 
va vinde. Fiul Omului merge precum este scris despre El. Vai, însă, acelui om prin care 
Fiul Omului se vinde ! Bine era de omul acela dacă nu se năştea. Şi Iuda, cel ce L-a 
vândut, răspunzând a zis : Nu cumva sunt eu, Învăţătorule? Răspuns-a lui : Tu ai zis." 
( 26, 21-25) Şi iată episodul retrăit de Căpitan: ,, Un gând ne frământa necontenit: 
cine ne-a trădat? Stam nopţi, căutam să dezlegăm această enigmă. Ajunseserăm să ne 
bănuim unii pe alţii. Într-o dimineaţă m-am dus în biserică şi m-am rugat la icoană, să 
ne descopere pe acel care ne-a trădat. În seara aceleiaşi zile, aşezându-ne cu toţii la 
masă, m-am adresat camarazilor : - Sunt nevoit să vă aduc o veste tristă. Trădătorul a 
fost descoperit. El se află în mijlocul nostru şi stă la masă cu noi. Toţi se uitau unul la 
celălalt. Eu cu Moţa urmăream figurile fiecăruia, căutând să surprindem vreun gest care 
ar fi putut să ne dea o cât de slabă indicaţie. Am dus mâna la buzunarul de la piept şi 
am spus : - Acum să vă arăt şi actele. În acest moment, Vernichescu s-a ridicat drept 
în picioare, a stat o clipă nelămurit, apoi a dat cheia de la lada cu alimente lui Bandac 
şi a zis: - Eu plec" (Zelea Codreanu, 1999, pp. 135-136). 

Rugăciunea din Grădina Ghetsimani 
Aflat în închisoare, într-un gest „hristic", Căpitanul ia asupra sa păcatele întregului 

neam : ,,Izbutisem să găsesc un rost al suferinţei noastre şi în acelaşi timp un suport moral 
pentru aceste ceasuri triste. M-am sculat atunci, m-am pus în genunchi şi m-am rugat : - Doamne ! 
Ne luăm asupra noastră toate păcatele neamului acestuia. Primeşte-ne suferinţa de acum. 
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Fă ca din această suferinţă să rodească o zi mai bună pentru el" (Zelea Codreanu, 1999, 
p. 132). 

Asemenea Mântuitorului, Căpitanul e arestat într-o grădină şi, asemenea Lui, îşi 

îndeamnă tovarăşii să nu se opună : ,, Terminasem de săpat grădina. Făcusem ape
lul. Nu terminasem bine, când observ câţiva soldaţi prin dosul grădinii. Apoi un număr 
de peste 200 năvălesc în curte încărcând armele. Ne înconjoară. Eu spun băieţilor : -
Toată lumea stă pe loc şi nu face nimic. În acelaşi minut văd dinspre poartă ca un nor 
negru, vreo 40 de persoane, venind în pas alergător, cu revolvere în mână, scoţând 
strigăte şi înjurând. Era prefectul Manciu cu poliţia. În scurt timp au fost lângă noi. 
Doi comisari de poliţie îmi pun trei revolvere în frunte. Se uită la mine cu ochii injectaţi 
şi mă înjură. Manciu strigă: - Legaţi-l cu mâinile la spate! Mă loveşte. Alţi doi se 
reped la mine, îmi scot brâul cu forţa, mă leagă cu mâinile la spate cât de strâns pot". 

Urmează şi răstignirea, apoi cu 
lespedea de piatră şi, în final, . Fireşte, evenimentele acestea nu mai sunt rela-
tate de Căpitan, ci de către cei rămaşi în viaţă. 

Pent1u vizualizarea unagmu vă 1ugă1n să consultaţi 

volmnul tu-. 2 al Enciclop ediei imaginariilor din 

România. V olmnul a fost publicat la Editura Polir0111 în 

anul 2020 Sl , poate fi achizitionat , de a1c1: 

https :/ /v,lWV·l. poliro1n.ro/web/polir0111/ cai1i/-/ ca11e/73 70. 

Răstignirea 

,,Gândirea nu poate tălmăci îndeajuns suferinţa Răstignirii. E sacrificiul cel mai desă
vârşit al vieţii. Iisus e chintesenţa pătimirii. E purificarea omenirii pentru apropierea de 
Dumnezeu. Ţara Românească era plină de farisei şi de păcate. Un drum de spini. Ce avea 
mai bun generaţia tânără trebuia să ducă Crucea Calvarului. Şi această tinerime a fost acea 
Legionară. Omul nou al României creat din sufletul, din simţirea şi din dragostea de ţară 
a lui Corneliu Codreanu, El însuşi a fost un om providenţial. Învăţătura-i întocmai ca 
fapta. Predica-i sfârşită prin sângele lui nevinovat. Ucis pentru credinţa lui. De aceia 
învăţăceii sunt martiri naţionali. Niciunul nu s-a ferit de moartea eroică. Prin răstignirea 
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lor am intrat în viaţa neamului românesc. E pagina plină cu soare a Istoriei noastre. E o 
evanghelie ce va mişca întotdeauna inimile româneşti, cucernice, închinându-se. Naţionalism 
pecetluit prin sânge şi prigoană. Temniţe şi suflete supuse la cazne cum numai apostolii 
creştinismului au avut-o. Pe aceşti Sfinţi Legionari nimic nu i-a înspăimântat. Au închis 
pleoapele pentru totdeauna, au sărutat pământul strămoşesc şi au plecat senini în Nirvana. 
Lăsau în urmă un Crez al Învierii Neamului- şi Învierea a venit" (Cehan-Racoviţă, 1940). 

Învierea a venit, desigur, odată cu instituirea, în 1940, a Statului Naţional Legionar 
şi cu decizia de a exhuma, pe 30 noiembrie, trupul lui Codreanu şi trupurile celorlalţi 
martiri legionari: ,,Cine ar fi cutezat să spună în 1938-39 şi chiar 40, că va învia 
Căpitanul? Cine l-ar fi crezut sănătos la minte pe acela care ar fi afirmat atunci că, 
într-o bună zi, Corneliu Codreanu va da lespedea de două vagoane de ciment la o parte 
şi că va mai mărşălui odată biruitor prin mijlocul neamului regăsit şi cutremurat de aşa 
măreţie, prin fata duşmanilor, a călăilor înnebuniţi de groază şi aruncaţi la pământ, 
călcând peste propria sa moarte ? Cine ar fi crezut, cine ar fi putut afirma? Şi totuşi 
minunea s-a împlinit. Căpitanul şi martirii lui au înviat. Au înviat ! Scriu acest cuvânt 
cu toată îndrăzneala. Căci ridicarea lor din morminte n-are nimic pământean. Face parte 
din voia lui Dumnezeu şi din veşnicia celeilalte învieri, întâmplată acum aproape 2.000 
de ani. A fost cu adevărat: " (Posteucă, 1977). 

După modelul Bisericii lui Hristos, Mişcarea Legionară este şi ea „ierarhică", având 
,,un cap" (pe Căpitanul), apoi este „un singur trup", e întemeiată pe „legea dragostei" 
între membri, are un set de „legi", are ritualuri, propria liturghie, are martiri pe care 
se zideşte şi pe care îi pomeneşte la fiecare întâlnire, are veşminte (uniforme) specifice, 
simboluri (crucea, svastica, icoana Arhanghelului Mihail, săculete cu ţărână de pe 
mormântul voievozilor neamului etc.). În „Legiunea şi partidele politice", Ernest Bernea 
explică ferm că Mişcarea Legionară nu e un partid, ci „o lume nouă. Partid politic poate 
fi în fata urnelor, dar nu în fata istoriei. Toată greşeala aici stă: e o chestiune de per
spectivă. Orice partid poate fi distrus de un altul la putere, fie prin luptă, fie prin 
«realizare de program», numai Legiunea nu. Aceasta pentru că mişcarea tineretului este 
o nouă spiritualitate, o nouă viziune de viată care va defini şi va aşeza noi vremuri 
româneşti. .. Şi adevărata înnoire vine odată cu omul nou al tineretului, odată cu desă
vârşirea marelui gând al Căpitanului" (Bernea, 1937, p. 398). Aceeaşi poziţie e întărită 
de Ion Roman în : ,,Cine mai socoteşte încă Legiunea un partid poli
tic şi-i caută asemănări cu celelalte organizaţii politice totalitare din lume, e profund 
eronat. Legiunea nu a fost şi nu este un partid politic. Legiunea este o mişcare de 
purificare şi de înălţare a spiritului. De aceea Căpitanul a pus-o sub protecţia 
Arhanghelului Mihail, Voievodul oştirilor cereşti. Sărbătoarea de la 8 Noiembrie a 
reamintit lucrul acesta tuturor. Arhanghelul Mihail nu este însă simbolul credinţei con
templative, ci al credinţei luptătoare, active" (Roman, 1940). Întocmai ca Biserica, 
Mişcarea Legionară este infailibilă, nu poate greşi şi nu greşeşte. Iată ce declară Nae 
Ionescu în : ,, Trebuie să spun, aici şi astăzi, celor de vârsta mea - şi, dacă 

îmi e îngăduit, şi celor mai bătrâni decât mine - că, până acum, mişcarea aceasta nu a 
greşit niciodată" (Ionescu, 1937). 
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Biserica legionară, precum Biserica lui Hristos, are un singur trup. În Cărticica şefu 
, la punctul 18 se precizează: ,, Toţi legionarii vor avea o singură părere, un 

singur gând şi un singur suflet. De aceea trebuie să aibă toţi un singur şef. Pentru 
că drumul cel mai rău este dezunirea. Pe când altfel şi în iad dacă ar merge trupa legionară, 
de va fi unită, va învinge tot iadul şi se va întoarce pe urmă înapoi învingătoare" (Zelea 
Codreanu, 1940, pp. 25-38). Odată primit în „biserică" (după ritualul specific şi depunerea 
jurământului), legionarul se poate aştepta să fie „ispitit" - ,,Ce trebuie să facă un şef 
legionar, când simte atacul ademenirii. Imediat trebuie să raporteze şefului său şi şefu
lui Legiunii şi să spună deschis cuibului din care face parte. Adică să dea pe faţă unel
tirile vrăjmaşe" (Zelea Codreanu, 1940, p. 36) - sau chiar să-şi piardă credinţa: ,,Dacă 
se ceartă cu cineva, cu un camarad, legionarul trebuie să se împace. În orice caz, nu 
poate pleca din Legiune pe acest motiv, căci nu se poate supăra pe Legiune, adică pe lupta 
de mântuire a ţării sale. Iar dacă pleacă, greşeala lui este foarte mare faţă de toţi legi
onarii, faţă de drapelul Legiunii şi faţă de neamul său. Cineva poate pleca din Legiune 

, dar nu când se supără" (Zelea Codreanu, 1940, pp. 36-37). Dacă 
reuşesc să treacă de prima etapă, cea iniţiatică, legionarii sunt trimişi apoi „la apostolat". 
Pe modelul trimiterii apostolilor lui Hristos din ultimul capitol al Evangheliei după Matei 
(,,Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile" - 28, 19), şi legionarii devin 

, nu pentru „ toate neamurile", ci doar pentru neamul românesc. La fel ca 
primii creştini, legionarii sunt călăuziţi în lucrarea lor de un nou: ,,Noi trebuie să 
facem ca toată România să devină legionară. nou legionar trebuie să guverneze. 
Ţara trebuie să fie condusă după voinţa legionarilor. De aceea, un deputat legionar care 
a ieşit într-un judeţ, trebuie să alerge în 5-6 judeţe ca să propovăduiască credinţa cea 
nouă şi să cheme la viaţă toţi românii pregătind ceasul victoriei" (Zelea Codreanu, 1940, 
p. 47). Şi pentru a clarifica definitiv chestiunea legăturii cu creştinismul, Mişcarea 
Legionară are propriile porunci (în număr de nouă), altele decât cele ale legii vechi (cele 
zece porunci de pe tablele lui Moise) sau ale celei noi (porunca dragostei de Dumnezeu 
şi de aproapele - ,,Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit 
pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul", 13, 34), semn că e vorba de o religie 
şi o credinţă nouă: ,,1. Legionarul nu intră în polemică cu nimeni. 2. Legionarul dis
preţuieşte lumea politică şi nu stă de vorbă cu ea. 3. Legionarul seamănă sămânţă bună 
în sufletele curate ale poporului. 4. Legionarul se întreabă în fiece clipă : «Ce am făcut 
bun pentru România legionară?». 5. Legionarul înseamnă în răbojul lui pe păcătoşi pentru 
ziua de mâine. 6. Legionarul începe orice muncă cu gândul la Dumnezeu şi-i mulţumeşte 
la ajungerea scopului urmărit. 7. Legionarul este disciplinat prin conştiinţa şi voinţa lui 
proprie. 8. Legionarul n-are teamă decât de Dumnezeu, de păcat şi de clipa în care 
puterile fizice ori sufleteşti îl vor scoate din luptă. 9. Legionarul iubeşte moartea, căci 
sângele lui va servi pentru plămădirea cimentului României legionare" (Zelea Codreanu, 
1940, p. 77). Nu întâmplător, poruncile legionare sunt în număr de nouă, precum cele 
nouă porunci bisericeşti. Sunt aşadar legile „noii biserici" : ,,Cuibul adunat este o 
biserică. Intrând în cuib te dezbraci de toate chestiunile mărunte şi închini o oră gân
durile tale curate Patriei. Ceasul de şedinţă al cuibului este ceasul Patriei. Armonia 
deplină trebuie să rezulte nu numai din prietenia celor adunaţi, dar mai ales din comu
nitatea idealului lor. Acolo, în cuib, se vor înălţa rugăciuni lui Dumnezeu pentru biruinţa 
Legiunii, se vor cânta cântecele trimise de Legiune, se va vorbi despre cei morţi : 
martiri, eroi căzuţi pentru Legiune şi camarazii morţi în credinţă legionară, prieteni, 
părinţi, bunici şi strămoşi, rechemându-se duhurile lor" (Zelea Codreanu, 1940, p. 11). 
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Interesantă şi aici suprapunerea celor două spaţii mentale - imaginarul creştin şi cel 
legionar. Proiectarea e selectivă : pe de o parte, se preia din creştinism credinţa în 
Dumnezeu (,,Legionarul începe orice muncă cu gândul la Dumnezeu"), dar nu i se cere 
să-L iubească, ci să-I mulţumească pentru atingerea scopului urmărit, de unde rezultă 
că primează scopul, iar scopul e altul decât pur şi simplu cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Dragostea creştină (,,să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi") şi iertarea (,,de şap
tezeci de ori câte şapte") sunt şi ele interpretate în stil propriu: ,,Legionarul înseamnă 
în răbojul lui pe păcătoşi pentru ziua de mâine". Pare o reîntoarcere la legea veche, 
departe de modelul lui Hristos : ,,Aţi auzit că s-a zis : «Ochi pentru ochi şi dinte pentru 
dinte». Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste 
obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia 
haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui 
care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce 
faţa ta. Aţi auzit că s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău». 
Iar Eu zic vouă : Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine 
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc" ( 5, 38-44). 

Legea dragostei e centrală vieţii unui cuib legionar şi pe ea se construieşte legătura 
aproape mistică dintre membrii săi: ,,Capacitate de dragoste. Un şef trebuie să iubească 
pe toţi camarazii lui de luptă. Fluidul dragostei lui trebuie să străbată până la marginea 
comunităţii unei mişcări" (Zelea Codreanu, 1999, p. 198). Şi în altă parte: ,,Era nevoie 
de un echilibru interior pentru a putea rezista. Dragostea dinăuntru trebuia să fie de 
aceeaşi intensitate şi forţă, cu presiunea noianului de ură din afară. Viata noastră în 
acest cuib nu era o viaţă oficială şi rece, cu distanţă între şef şi soldat, cu teatru, cu 
declaraţii retorice şi ifose de şefie. Cuibul nostru era cald. Raporturile dintre noi erau 
absolut familiare. Cineva nu intra aici ca într-o cazarmă rece, ci ca în casa lui, ca în 
familia lui. Aici nu venea numai pentru a primi ordine. Aici găsea o rază de dragoste, 
un ceas de linişte sufletească, un cuvânt de încurajare, o mângâiere, un ajutor la nenorocire 
sau la nevoie" (Zelea Codreanu, 1999, p. 229). Dragostea legionară însă, spre deosebire 
de dragostea creştină pentru toţi, chiar şi/mai ales pentru duşmani (,,Ca să fiţi fiii Tatălui 
vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi 
trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi" - 5, 45), se limitează la 
„camarazi": ,,Legionarul când vine la cuib trebuie să fie cu inimă bună. Să nu pornească 
cu gând de sfadă, de răutate, căci în cuib n-are voie să se certe nimeni. Când legionarul 
va avea poftă de sfadă, să se bage între duşmani" (Zelea Codreanu, 1940, p. 12). 

Prin urmare, în , Radu Ioanid e de părere că „în ciuda 
caracterului pronunţat ortodox, misticismul legionar nu s-a rezumat la o asimilare totală 
a teologiei ortodoxe de către mişcarea fascistă, ci, dimpotrivă, a fost o încercare de 
subordonare şi transformare a teologiei într-un instrument politic. Prin extrapolare abu
zivă, adversarii Legiunii au devenit duşmanii Bisericii, ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu" 
(Ioanid, 1994, p. 148). În aceeaşi direcţie merge şi interpretarea lui Constantin Iordachi, 
care consideră că deşi Legiunea a preluat şi adaptat multe dintre practicile religioase ale 
Bisericii Ortodoxe şi deşi există suprapuneri importante între Legiune şi Biserică, baza 
ideologiei legionare nu se reduce la ortodoxie, ci se sprijină mai ales pe mitul romantic 
al palingeneziei (Iordachi, 2010, p. 353). Încercarea Legiunii de a se legitima ca mişcare 
harismatică, având baze evanghelice, a fost, în cele din urmă, privită de către Biserică 
drept un atentat la propriul monopol harismatic (Iordachi, 2004). 
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Dacă analiza de mai sus confirmă cele două poziţii, trebuie, totuşi, făcută următoa
rea precizare : concluzia derutantă la care ajunge un cititor, după ce parcurge materialele 
programatice ale mişcării (articole, cărţi, programe, circulare sau scrisori), atent selec
tate şi puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi pe paginile web dedicate Legiunii, este 
că nu pare a fi vorba de o încercare sistematică şi conştientă de manipulare. Mai degrabă, 
va rămâne cu impresia că a fost un fel de psihoză colectivă, o evadare în ficţional a unei 
întregi generaţii. Artizanii universului ficţional au reuşit, prin suprapuneri repetate de 
spaţii mentale diferite, să obţină, în final, o lume în care nimeni nu se mira când se 
punea semnul egalităţii între a ucide şi a fi ucis, între victimă şi călău, o lume populată 
de îngeri, cavaleri medievali, demoni, o lume în care se purta un război nevăzut (şi 
sfânt) între forţele binelui şi forţele întunericului, în aşa fel încât, atunci când au apărut 
asasinatele în „lumea reală", nimeni nu mai era surprins. În Anii treizeci. Extrema 
dreaptă românească, Z. Ornea observă, cu o anumită compasiune: ,,Dominau, printre 
tinerii devotaţi legionarismului, buna-credinţă, inocenta şi puritatea într-un ideal care li 
se părea atoatesalvator. Sufereau pentru el prigoane, osânda publică, închisoarea. Dar 
nu dezarmau. Când se vor trezi, va fi prea târziu. A fost aici şi acum, e necesar să fie 
spus, o tragedie a unei generaţii în derută, care s-a aruncat orbeşte pe calea totalitaris
mului şi a interzicerii liberei cugetări. A judeca fenomenul legionar pamfletar şi 
adjectival e o cale contraproductivă. El trebuie înţeles cum a fost şi ce a fost cu ochii 
eliberaţi de copertina prejudecăţilor de tot felul" (Ornea, 2015, p. 240). 

,,Alte măşti, aceeaşi piesă .. :' 

Arhitectura imaginarului legionar confirmă încadrarea Mişcării Legionare în rândul 
mişcărilor fasciste europene, având aceleaşi caracteristici principale - centralitatea 
mitului palingenezic, construirea discursului pe metafore tipic fasciste (naţiunea ca un 
organism viu, care îşi aşteaptă „mântuirea" şi izbăvirea de păcate prin violentă, liderul 
carismatic, profet şi mântuitor al neamului, duşmanul/minorităţile etnice ca parazit etc.) 
şi sacralizarea politicului. Din acest punct de vedere, Legiunea e un fenomen tipic, 
coordonat temporal cu alte fenomene asemănătoare celorlalte din spaţiul european inter
belic. Dincolo de asemănări însă, are şi câteva caracteristici speciale, care o separă de 
celelalte : o religiozitate autentică, sinceră, o componentă mistică mult exacerbată faţă 
de celelalte fascisme din epocă şi o interpretare uşor diferită a ceea ce înseamnă „om 
nou" şi „lume nouă", sub influenta dogmatică şi mistică a Bisericii Ortodoxe. Toate 
mişcările fasciste îşi propun construirea unei lumi noi şi a unui om nou printr-o trans
formare totală şi radicală a societăţii şi prin acţiuni viguroase şi violente atunci când e 
cazul, iar Legiunea Arhanghelului Mihail nu reprezintă o excepţie pe fond. Totuşi, în 
imaginarul legionar, crearea omului nou e mai degrabă un proces mistic, de devenire şi 
transformare interioară, nu unul social, exterior. Poate de aici refuzul liderilor Legiunii 
de a propune un program politic. În Cărticica şefului de cuib, Codreanu notează : ,, Cuibul 
adunat este o biserică". Mai mult decât o biserică, Mişcarea Legionară s-a vrut „mănăs
tire", iar pe membrii săi, călugări care au depus, în stil propriu, voturile monahale: al 
fecioriei (curăţiei), al sărăciei şi al ascultării. Apoi, au murit lor înşişi şi lumii, fiind 
dispuşi să-şi dea viata pentru mântuirea neamului, nu omenesc, ci românesc. Exaltarea 
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pare sinceră, atât în rândul legionarilor de rând, cât şi al susţinătorilor lor intelectuali, 
printre care se numără personalităţi marcante ale culturii româneşti ca Mircea Eliade, 
Emil Cioran, Nae Ionescu sau Ernest Bernea. Promisiunea aceasta a modernităţii că stă 
în puterile omeneşti să schimbe lumea şi istoria şi-a demonstrat, încă o dată, puterea 
de seducţie - şi, ca de obicei, s-a sfârşit tragic. Produs al timpului lor, legionarii au 
primit, probabil inconştient, metaforele care le-au fost oferite de predecesorii lor şi la 
care „s-a lucrat" vreme de mai bine de un secol: naţiunea e o fiinţă vie, naţiunea e 
sfântă, eroii neamului sunt martiri, mormintele lor, locuri de pelerinaj, lupta lor, război 
sfânt: ,,Dacă ochiul nostru ar putea înţelege zările cereşti în mijlocul cărora se va coborî 
în curând Mântuitorul pe pământul românesc, el ar vedea, alături de Mântuitorul şi de 
sfinţii Bisericii, toate sufletele de viteji care s-au jertfit bucuros şi conştient pentru a 
ajuta pe aproapele lor : n-ar lipsi nici Horia, nici Tudor, nici Avram Iancu, nici 
Brâncoveanu, nici mulţimea celor care s-au jertfit cu adevărat, din toată comoara sufle
tului lor. Căci în ei, mai mult decât în alţii, creştinătatea a fost vie, ei mai mult decât 
alţii s-au integrat în comunitatea Bisericii creştine, formându-i trupul viu, împlinit" 
(Moţa, 1936). Apocalipsa era aproape atât temporal (,,se va coborî în curând Mântuitorul"), 
cât şi spaţial (,,pe pământul românesc") - şi, într-un sens, nici nu s-au înşelat prea mult. 
Odată cu instalarea regimului comunist, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, 
România va avea experienţa celui de-al doilea mare totalitarism, de data aceasta unul 
mult mai durabil. Împărtăşind parţial unele dintre dezideratele fascismului, comunismul 
va încerca şi el să creeze un om nou şi să inaugureze propria versiune a „împărăţiei 
cerurilor" pe pământ. O va face mai pragmatic şi mai puţin spectaculos, cu un discurs 
mai arid, printre altele fiindcă avea de rezolvat o dilemă : comunismul a fost o religie 
politică, însă una care, datorită ateismului asumat, nu putea să se folosească de imagi
narul religios sau, dacă o tăcea, trebuia să se asigure că e destul de discret încât să nu 
intre în contradicţie cu propriile dogme. Scăpările sunt numeroase, pentru că nu e nimic 
mai natural pentru o religie - iar comunismul a fost o religie - decât a încărca entităţi 
seculare precum statul, liderul sau chiar istoria cu sacralitate. Elocvent în acest sens e 
gestul lui Nicolae Ceauşescu de a institui un sceptru prezidenţial în martie 1974, în 
momentul în care a devenit primul preşedinte al Republicii Socialiste România. Şi puţine 
cuvinte reuşesc să surprindă absurdul şi ironia acestui neobişnuit secol ca telegrama pe 
care Salvador Dali i-o trimite cu această ocazie: ,,Apreciez profund actul dumneavoas
tră de instituire a sceptrului prezidenţial". Incapabili să sesizeze sarcasmul lui 
Dali, responsabilii cu comunicarea decid publicarea telegramei în ziarul , pe 
4 aprilie 1974. Evenimentul reprezintă o ilustrare reuşită pentru o lume mutată cu totul 
într-un spaţiu mental construit şi artificial, o lume a contradicţiilor şi a absurdului, dar 
care, datorită capacităţilor umane de integrare cognitivă, funcţionează nestingherită după 
propriile reguli. Atât fenomenul legionar, cât şi regimul comunist care i-a urmat sunt 
un exemplu pentru ce se poate întâmpla când se trece de la o idee la ideologie, iar apoi, 
de la ideologie, înapoi la „teologie". Nu e limpede dacă drumul parcurs de modernitate 
până în acest moment al istoriei este reversibil. Omniprezenta ideologiilor paralele din 
societatea contemporană pare să indice un răspuns negativ şi pesimist : omul nu mai 
poate evada din ideologic. Preluând metafora lui Codreanu, trenul merge înainte, oprind 
în alte „gări", cu alte decoruri, dar, esenţialmente, construite similar. Toate religiile 
seculare postmoderne se sprijină şi ele, ca şi „surorile" lor mai mari, totalitarismele, 
pe faptul că omul rămâne, fundamental, o fiinţă religioasă şi singura libertate care îi 
rămâne cu adevărat este aceea de a-şi alege religia. 


