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LEGIONARISMUL ŞI ,,NOUA ORDINE” FASCISTÃ ÎN
GÂNDIREA LUI ION I. MOŢA
The Legionary Movement and the New Fascist Order
in Ion I. Moţa’s Thought
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Abstract: With the emergence of a new consensus in contemporary fascist studies,
comparative analyses that approach mutual interactions between various expressions of the
phenomenon have gained valuable ground in the past few years. Inspired by recent
historiographical developments concerned with integrating national varieties of fascism into a
wider transnational framework, the present article aims to bring the Legionary Movement
closer to its ideological counterparts by uncovering the thought of one of its most representative
figures, Ion I. Moţa. Following Moţa‟s intellectual and political evolution throughout the
interwar years, hereby illustrated through publications, speeches, foreign contacts and direct
involvement in international events, this article summarily reconstructs an intricate worldview
in which the rebirth of the Romanian national community is perceived as inseparable from the
establishment of a revolutionary fascist ,,new order” with international implications.
Keywords: the Legionary Movement, fascism, fascist internationalism,
nationalism, antisemitism.

În decursul sinuosului parcurs urmat de studiile comparative
asupra fascismului vreme de aproape un secol, una dintre temele
recurente pe agenda de cercetare a fost datã de ponderea componentei
naţionale în înţelegerea fenomenului. Încã din perioada în care acesta
constituia o realitate istoricã, au existat preocupãri legate de mãsura în
care multiplele permutãri ale fascismului pot fi percepute fie ca
manifestãri specifice spaţiilor lor originare, fie ca forme integrabile unui
fenomen de anvergurã continentalã. Cu precãdere în ultimii ani, „dialectica
sãnãtoasã dintre nomologic şi idiografic” pentru care milita Roger Griffin1 pare
sã se fi structurat prin subordonarea echilibratã a dimensiunii din urmã în
favoarea celei dintâi.
În lumina direcţiilor de studiu inovatoare deschise odatã cu
agregarea unui nou consens istoriografic, prezentul demers îşi propune sã
exploreze o serie de aspecte care reconfirmã apropierea mişcãrii
legionare, deopotrivã la nivel ideologic şi în planul interacţiunilor
concrete, de realitãţile fascismului european. Lucrarea de faţã are în
Roger Griffin, „The Primacy of Culture: The Current Growth (Or Manufacture) of
Consensus within Fascist Studies”, în Journal of Contemporary History, vol. 37, nr. 1, 2002,
p. 39.
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vedere interpretarea unora dintre reperele gândirii lui Ion I. Moţa,
personaj emblematic al fascismului românesc, al cãrui aport fundamental
în coagularea eşafodajului ideatic al legionarismului a condus la
caracterizarea sa în literatura de specialitate drept „eminenţa cenuşie” a
Legiunii Arhanghelului Mihail. 2 Din viziunea sa adesea contradictorie
asupra lumii, analiza va selecta indicii referitoare la maniera în care Moţa
a imaginat transformarea ordinii interbelice sub acţiunea forţelor radicale
din rândul cãrora el însuşi a fãcut parte. Dupã cum se va vedea, în
cuprinsul edificãrii propriului Weltanschauung, Moţa a înscris fãrã echivoc
mişcarea legionarã în componenţa fascismului european, la care s-a aflat
în permanenţã racordat prin intermediul publicisticii şi al contactelor
personale. Astfel, însuşi profilul sãu intelectual vine ca o confirmare a
tezelor lansate în cercetarea contemporanã care afirmã imposibilitatea
interpretãrii profunde a gândirii fasciste în absenţa contextualizãrilor
adecvate.
Consideraţii istoriografice
Primele aplicãri ale unor cadre analitice comparative în receptarea
fascismului au fost contemporane fenomenului, al cãrui potenţial
paneuropean a fost sesizat cu acurateţe în epocã de cãtre observatorii sãi
cei mai atenţi. 3 Astfel, istoriografia fascismului a îmbrãţişat din faza
embrionarã teza conform cãreia pleiada de mişcãri proclamând
imperativul renaşterii naţionale în statele lor de origine împãrtãşeau o
suitã de puncte comune, de la viziunea radicalã asupra lumii pânã la
elemente de ordin stilistic sau organizatoric. Chiar în absenţa unui acord
unanim, în condiţiile persistenţei abordãrilor care au ales sã trateze
multiplele permutãri ale fascismului în cheia modelelor particulare de
construcţie naţionalã, 4 ramificaţiile sale transnaţionale au fost
recunoscute de cãtre o largã majoritate intelectualã în climatul interbelic.
Dupã încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, odatã cu
definirea propriu-zisã a câmpului studiilor fascismului, un val de cercetãri
Constantin Iordachi, „Charisma, Religion and Ideology: Romania’s Interwar Legion of
the Archangel Michael”, în John Lampe, Mark Mazower (eds.), Ideologies and National
Identities. The Case of Twentieth-Century Southeastern Europe, Budapesta, Central European
University Press, 2006, p. 29.
3 Idem, „Fascism, violenţã şi purificare. Spre o nouã agendã de cercetare”, în
Constantin Iordachi (ed.), Fascismul european 1918-1945. Ideologie, experimente totalitare şi
religii politice, Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor
Minoritãţilor Naţionale, 2014, pp. 17-20.
4 Ibidem, p. 20.
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comparative, care a succedat scurta dominaţie a paradigmei totalitare, a
fixat direcţiile majore ale istoriografiei fenomenului, conducând la
deplasarea accentului înspre problematica ideologicã, la cãutarea unor
modele ale „fascismului generic”, precum şi la extinderea substanţialã a
spectrului cercetãrii.5 În ambientul intelectual al anilor ’60 şi ’70, cercurile
academice au început sã fie preocupate de aportul trãsãturilor naţionale
specifice sau a caracteristicilor regionale perene în definirea fascismului,
studiile comparative glisând dinspre reperele tipologiei înspre parametrii
topologiei.6 Chiar dacã anii ’80 au marcat o scãdere a interesului pentru
potenţialul metodei comparative,7 demersurile care au vizat construirea
de modele teoretice abstracte şi aplicarea acestora cazurilor istorice
concrete nu au fost abandonate.8
Deceniul final al secolului XX a adus o veritabilã strãpungere
istoriograficã, inaugurând o etapã descrisã cu acurateţe ca stând sub
semnul „sinergiei şi convergenţei”.9 Inovaţiile teoretice marcante propuse de
cãtre Roger Griffin la începutul anilor ’90 10 au atras un segment
substanţial al mediilor academice în jurul „primului consens axiomatic” al
câmpului de studiu,11 marcat prin acceptarea nucleului mitic de facturã
palingenezicã drept fundament ideologic al fascismului. Deşi modelul
teoretic al lui Griffin, aflat într-un continuu proces de rafinare, rãmâne
unul ideal tipic în sens weberian, mai preocupat de problematizãrile
conceptuale decât de investigaţiile empirice,12 acesta are meritul de a fi
oferit un impuls decisiv amplelor reevaluãri teoretice ulterioare.
Fixarea locului fascismului românesc în cadrul acestui fluid peisaj
academic apare ca o sarcinã dificilã, în contextul în care cercetarea
istoricã autohtonã a avut parte de o serie complet diferitã de
circumstanţe, impactul unei jumãtãţi de secol de hegemonie
interpretativã totalitarã, urmatã de tranziţia disfuncţionalã înspre
Ibidem, p. 23.
Idem, „Fascism in Interwar East Central and Southeastern Europe: Toward a New
Transnational Research Agenda”, în East Central Europe, vol. 37, 2010, pp. 167-169.
7 Arnd Bauerkämper, „A New Consensus? Recent Research on Fascism in Europe,
1918-1945”, în History Compass, vol. 4, nr. 3, 2006, pp. 536-537.
8 Mihai Chioveanu, Feţele fascismului: Politicã, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX, Bucureşti,
Editura Universitãţii din Bucureşti, 2005, pp. 55-56.
9 Constantin Iordachi, „Charisma, Religion and Ideology”, p. 166.
10 Vezi Roger Griffin, The Nature of Fascism, Londra/New York, Routledge, 1993. Prima
ediţie apare în 1991.
11 Mihai Chioveanu, Feţele fascismului, p. 57.
12 Roger Griffin, „Fascism’s New Faces (and New Facelessness) in the ‘post-fascist’
Epoch”, în Matthew Feldman (ed.), A Fascist Century. Essays by Roger Griffin, New York,
Palgrave Macmillan, 2008, p. 187.
5
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democraţie, resimţindu-se pânã recent în literatura de specialitate.
Rãdãcinile îndepãrtate ale persistentului decalaj sunt identificabile în
perioada instaurãrii comunismului în România, odatã cu inaugurarea
stereotipurilor perene ale vulgatei marxiste privitoare la legionarism. În
deceniile care au urmat, limitãrile şi restricţiile inerente istoriografiei
subordonate regimului totalitar au condus la perpetuarea unei viziuni
fundamental distorsionate asupra mişcãrii legionare, înţeleasã, pânã la
momentul prãbuşirii regimului, ca un fenomen alogen, coloanã a cincea a
nazismului, lipsitã de un fond ideatic propriu, promotoare a unei terori
iraţionale şi a unei demagogii mistice prolixe.
În spaţiul occidental, receptarea iniţialã a mişcãrii legionare a avut
de suferit de pe urma unor tare asociate studiilor fascismului în perioada
lor incipientã. Chiar dupã depãşirea clişeelor interpretative de tipul
„fascismului de import”,13 majoritatea demersurilor lansate începând cu anii
’60 şi ’70 au operat, în siajul retoricii bipolare a Rãzboiului Rece, cu
unitãţi de mãsurã distincte pentru versiunile „fascismului occidental” şi cele
ale „fascismului oriental”. 14 Aceastã separaţie artificialã a condus la
marginalizarea expresiilor dobândite de fenomen în jumãtatea rãsãriteanã
a continentului, motivaţia fiind datã de presupusa lor naturã „minorã”,
„deviantã” sau „falsã”, prin raportare la modelele „ingenue” din vest. 15
Ajustarea unghiului analitic a avut loc abia din anii ’80, atunci când nume
importante ale istoriografiei occidentale au început sã includã mişcarea
legionarã în cuprinsul sintezelor proprii, iar primele monografii dedicate
legionarismului au consacrat locul fenomenului în cadrul european
interbelic. Noile contextualizãri nu au mai fost întreprinse în baza
generalizãrilor stereotipice proiectate asupra unor întregi regiuni, ci prin
explorarea particularitãţilor locale şi prin evidenţierea elementelor de
specificitate ale versiunii autohtone a fascismului european.16
Odatã cu prãbuşirea comunismului, cercetarea istoricã
româneascã, deşi eliberatã de constrângerile severe impuse vreme de
Arnd Bauerkämper, „Transnational Fascism: Cross-Border Relations between
Regimes and Movements in Europe, 1922-1939”, în East Central Europe, vol. 37, 2010, p.
233.
14 Constantin Iordachi, „Fascism in Interwar East Central and Southeastern Europe”,
pp. 169-170.
15 Idem, „Fascism in Southeastern Europe. A Comparison between Romania’s Legion
of the Archangel Michael and the Croatian Ustaša”, în Roumen Daskalov, Diana
Mishkova (eds.), Entangled Histories of the Balkans. Volume Two: Transfers of Political Ideologies
and Institutions, Leiden, Brill, 2014, pp. 358-359.
16 Marius Turda, „New Perspectives on Romanian Fascism: Themes and Options”, în
Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 6, nr. 1, 2005, pp. 143-144.
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decenii, a continuat sã aibã de suferit de pe urma absenţei tradiţiei critice,
etapa confuzã a tranziţiei spre democraţie furnizând un context propice
atât pentru iniţiativele de reabilitare a mişcãrii prin supralicitarea
dezideratelor utopice asociate proiectului sãu regenerativ, cât şi pentru
proliferarea viziunilor tributare logicii demonizatoare a vechiului regim.
Ulterior, faza ambiguitãţilor teoretice a fost gradual depãşitã, soluţiile
venind dinspre modelele teoretice cristalizate în spaţiul occidental, a
cãror pãtrundere în mediul autohton a asigurat aşa-numitul „echilibru
istoriografic între nostalgie, mit şi cercetarea istoricã”.17
În perspectiva dezirabilã a estompãrii decalajului care încã separã
realitãţile istoriografice româneşti de cele apusene, este imperativã
continuarea demersurilor vizând integrarea cercetãrilor dedicate
legionarismului în câmpul studiilor fascismului. Într-o notã concluzivã la
capãtul acestui rezumativ preambul teoretic, analiza de faţã considerã
necesarã asumarea deplinã a principiilor noului consens care au în vedere
transcenderea „insularitãţii istoriografiilor naţionale”18şi îndreptarea mai fermã
a atenţiei înspre contactele reciproce întreţinute în anii interbelici de cãtre
versiunile aflate în perpetuã interacţiune ale fascismului european.
Ordinea internaţionalã sub semnul conspiraţiei
în publicistica lui Moţa
Într-un demers în cuprinsul cãruia contureazã profilul ideatic
generic al fascismului, Umberto Eco include între „rãdãcinile psihologice” ale
fenomenului „obsesia complotului”, concentrând deopotrivã o insidioasã
componentã internã şi o ameninţãtoare dimensiune internaţionalã,
generatoare ale unui acut „sentiment al asediului”. 19 În consonanţã cu
trãsãturile paradoxale ale logicii conspiraţiei, construcţia alteritãţii în
imaginarul fascist devine astfel una contradictorie, bazatã pe o abilã
„deplasare a accentelor retorice”, întrucât atât agenţii dinãuntru cât şi
exponenţii din afarã ai pretinsei conjuraţii apar concomitent ca forţe
redutabile, respectiv ca entitãţi condamnate eşecului.20
Interpretarea semioticianului italian oferã un util punct de plecare
analizei gândirii lui Ion I. Moţa, întrucât întreaga concepţie a ideologului
Idem, „«Fascismul clerical» în România”, în Mirel Bãnicã, Biserica Ortodoxã Românã,
stat şi societate în anii „30, Iaşi, Editura Polirom, 2007, pp. 9-10.
18 Constantin Iordachi, „Fascism in Interwar East Central and Southeastern Europe”,
pp. 193-196.
19 Umberto Eco, „Ur-Fascism”, în New York Review of Books, 22 iunie 1995, p. 7.
20 Ibidem.
17
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legionar cu privire la realitãţile timpului sãu se leagã de reperele citate.
Încã din faza timpurie a activismului sãu politic, publicistica tânãrului
Moţa a fost animatã de preocuparea asiduã de a dezvãlui publicului larg
existenţa unor sinistre jocuri de culise desfãşurate în cele mai înalte sfere
economice şi politice ale lumii. Scriind într-un ambient ideatic volatil, în
condiţiile în care pe scena intelectualã a întregului continent numeroase
concepţii agregate în creuzetul antebelic-deziderate ale palingenezei
colective, speculaţii de ordin rasial, teoretizãri biopolitice, aspiraţii
transformiste structurate în cheie modernistã21-au revenit în prim-plan,
amplificate de experienţa traumaticã a conflagraţiei mondiale, Moţa a
dovedit o puternicã receptivitate pentru formele ideologice radicale ale
timpului sãu. Pe fundalul resurgenţei în spaţiul autohton, la fel ca în
majoritatea statelor europene, a unui puternic curent antiiudaic care a
depãşit faza prejudecãţilor şi a clişeelor „antisemitismului popular, pasiv şi
latent” de dinainte de rãzboi şi a pãtruns în etapa „antisemitismului politic,
activ şi conştient”, 22 Moţa a identificat în mod facil alteritatea ostilã în
comunitatea evreiascã, înfãţişatã ca atentând nu doar la integritatea
naţiunii române în particular, ci la însãşi stabilitatea lumii.
În aceeaşi perioadã în care se fãcea remarcat ca unul dintre
vârfurile de lance ale mişcãrii studenţeşti clujene, Moţa a tradus în limba
românã, în paginile publicaţiei „Dacia Nouã”, una dintre operele de
cãpãtâi ale mediilor antisemite occidentale, „Protocoalele Înţelepţilor
Sionului”, pretinsa demascare a complotului mondial orchestrat de evrei
în încercarea acestora de a se instala la conducerea unei noi ordini
internaţionale. Asumarea naraţiunii fictive ca revelaţie autenticã a fost
însoţitã de o intensã activitate publicisticã, menitã sã deconspire
proiectele oculte orchestrate de cãtre un monolitic bloc iudaic. Cultivarea
reprezentãrilor demonizatoare ale identitãţii evreieşti, normativitatea
retoricii defensive şi obsesia conspiraţiei s-au îmbinat, în articolele
timpurii ale lui Moţa, cu îndemnuri la recuperarea valorilor fundamentale
ale creştinãtãţii, deturnate de la sensul lor originar prin acţiunea forţelor
maligne: „Sã nu se creadã-în urma faptului cã noi combatem ideile de umanitarism,
de libertate, egalitate şi frãţie, în felul cum le interpreteazã şi cautã sã le aplice
Jidanii-cã noi am fi duşmanii acestor nobile idei în accepţiunea lor idealã. Toate aceste
idei sunt derivate ale învãţãturilor lui Iisus. [...] E cu totul deosebit felul de
Marius Turda, „Conservative Palingenesis and Cultural Modernism in Early
Twentieth‐century Romania”, în Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 9, nr. 4,
2008, p. 450.
22 Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura românã. Studiu de imagologie în context estcentral-european, Iaşi, Editura Polirom, 2012, p. 169.
21
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interpretare şi aplicare ce-l dau Jidanii acestor idei pe care le-au batjocorit folosindu-le
ca o armã pentru cucerirea puterii mondiale absolutistice jidãneşti [...] O reacţiune, o
stavilã deci, se impune împotriva rãului stârnit de interpretarea perfidã a aceloraşi idei
pentru a cãror realizare cuminte luptãm şi noi, adevãraţii iubitori de oameni, adepţi
ai lui Cristos”.23
Printr-o ambivalenţã discursivã care confirmã validitatea
observaţiilor lui Eco, Moţa a subliniat constant nu doar potenţialul
distructiv, ci şi natura intrinsec inferioarã a alteritãţii antagonizate.
Deplasarea argumentaţiei pe terenul axiologiei a oferit prilejul unei
ambigue distincţii calitative între ethosul creştin, pe de o parte, descris
oximoronic drept o îmbinare a înclinaţiilor belicoase cu spiritul paşnic, şi
„morala mozaicã”, de cealaltã parte, cãreia îi era alocat apanajul violenţei:
„Rãul din noi e cu mult mai mic decât rãul din Jidani, iar binele din noi, calitãţile
noastre nobile, sunt cu mult superioare celor existente în sufletul Ovreilor [...] Sufletul
creştinului, ori cât de viciat ar fi, e lipsit de veninul crimei, care e caracteristic
sufletului ovreesc”.24
Proiectarea unei atare formule maniheiste, în a cãrei logicã binarã
întreaga lume poate fi redusã la un conflict redat în termeni escatologici,
purtat între douã entitãţi definite holist, explicã poziţia lui Moţa cu
privire la probleme de actualitate ale perioadei interbelice; poate cel mai
important exemplu în acest sens îl oferã raportarea sa la Societatea
Naţiunilor. Odatã cu apariţia Legiunii „Arhanghelului Mihail”, Moţa a
beneficiat de o platformã mai extinsã în vederea diseminãrii propriilor
teze, situaţie favorizatã de atenţia deosebitã acordatã de mişcare presei ca
vehicul ideologic. Întrucât mediul publicistic autohton era interpretat în
optica legionarismului drept un câmp de luptã în sine, context în care
combaterea energicã a propagandei „presei jidoveşti din Sãrindar” devenea o
datorie moralã,25 un segment important al conţinutului ziarelor legionare
a vizat expunerea ameninţãrilor identificate în interiorul sau în afara
graniţelor ţãrii.
De la primele numere ale oficiosului mişcãrii, „Pãmântul
Strãmoşesc”, Moţa a abordat în notã polemicã anumite episoade
diplomatice, în încercarea de a dezvãlui influenţa nocivã a Societãţii
Naţiunilor asupra relaţiilor internaţionale pe care ar fi trebuit sã le
consolideze în spiritul cooperãrii între popoare. Colaborarea ingenuã a
Ion I. Moţa, „Necesitatea naţionalismului radical”, în Dacia Nouã, 20 ianuarie 1923.
Idem, „Disciplina jidãneascã”, în Dacia Nouã, 13 ianuarie 1923.
25 Valentin Sãndulescu, „«Sãmânţa aruncatã de diavol»: presa legionarã şi construirea
imaginii inamicilor politici (1927-1937)”, în Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia,
vol. 7, 2007, pp. 153-155.
23
24
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comunitãţilor naţionale, se afirma, ar fi fost posibilã, ba chiar se
întrezãrea deja la momentul respectiv, însã nu sub egida structurilor care
camuflau interese oculte, ci în formula unei alianţe spirituale a
naţionalismelor radicale de pe întreg continentul, animatã de conştiinţa
lucidã a inamicului comun: „Într-adevãr, un ferment deosebit de primejdios
pentru jidani se observã în ultimul timp în Europa Centralã şi Orientalã: puternice
mişcãri antisemite şi chiar încercãri de înţelegeri internaţionale pentru rezolvarea
problemei jidãneşti [...] Fãrã a renunţa la nimic din drepturile noastre naţionale şi
gata de a le apãra oricând, dorim pe mai departe o înfrãţire cu toate naţiunile
împotriva Jidanilor, şi vom lucra pentru ea”.26
Ulterior, denunţarea în termeni similari a Societãţii Naţiunilor şi
cãutarea unei formule radicale alternative aveau sã devinã laitmotive ale
discursului doctrinarului legionar. Ca membru al elitistului nucleu
intelectual structurat în jurul publicaţiei bucureştene „Axa”, în paginile
cãreia au fost reluate şi dezvoltate multe dintre concepţiile care animaserã
mişcãrile studenţeşti cu un deceniu în urmã,27 Moţa a continuat sã anunţe
falimentul iminent al unui sistem edificat în baza pretinsei evaluãri
iluzorii a datelor internaţionale la finalul celei dintâi conflagraţii
mondiale. Încurajat de ascensiunea fulminantã a naţional-socialismului
german, în aceeaşi mãsurã în care la momentul ’22 fusese stimulat de
succesul fascismului italian, 28 intelectualul legionar a întrezãrit în
conjunctura externã validarea deplinã a propriilor predicţii. În contextul
reafirmãrii supremaţiei statului naţional, avansul extremei drepte a fost
perceput ca lovitura decisivã datã aspiraţiei conform cãreia umanitatea ar
fi tins spre unificarea armonioasã sub egida organismelor internaţionale,
deziderat pe care Moţa îl considera cu atât mai ridicol cu cât însãşi
Biserica se dovedise incapabilã sã îl transpunã în practicã dupã secole de
încercãri: „Ceea ce singura forţã moralizatoare şi unificatoare a omenirii, Biserica
cuvântului lui Dumnezeu, nu a putut înfãptui-înfrãţirea popoarelor în spirit de
dreptate-s-a crezut a fi posibil prin opera omeneascã (şi încã ateist-masonicã) a
Genevei, care n-a întârziat sã ridice «spiritul de la Geneva» la înãlţimi dogmatice”.29

Ion I. Moţa, „O vorbã ardeleneascã pentru «lordul» Rothmere”, în Pãmântul Strãmoşesc,
1 septembrie 1927.
27 Valentin Sãndulescu, „Generation, Regeneration, and Discourses of Identity in the
Intellectual Foundations of Romanian Fascism: The Case of the Axa Group”, în Diana
Mishkova, BalázsTrencsényi, Marja Jalava (eds.), „Regimes of Historicity‟ in Southeastern and
Northern Europe, 1890–1945: Discourses of Identity and Temporality, New York, Palgrave
Macmillan, 2014, p. 215.
28 Ibidem.
29 Ion I. Moţa, „Spiritul Genevei”, în Axa, 5 martie 1933.
26
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Confruntatã cu metamorfozele radicale ale unor vremuri de
rãscruce, România ar fi avut o singurã opţiune viabilã, datã de înscrierea
fermã în cadrul ordinii fasciste aflate în plinã edificare. În scenariul
anticipat de cãtre Moţa, comunitatea naţionalã a fost înzestratã cu o
dublã sarcinã, subsumatã noii orientãri a cãrei asumare constituia
garantul supravieţuirii sale istorice. Pe de o parte, a fost statuatã
necesitatea colaborãrii cu statele care îşi luaserã angajamentul propriei
transformãri revoluţionare, Germania naţional-socialistã reprezentând
referinţa exemplarã: „[...] prevedem o accentuare a apropierii politice viitoare a
României şi Germaniei-iar viitoarea rezolvire mondialã a problemei jidoveşti ca şi
reconstrucţia fascistã a Statelor va da naştere unei strânse colaborãri şi frãţii a tuturor
Statelor fasciste”; 30 pe de altã parte, a fost subliniat imperativul
reconfigurãrii societãţii autohtone prin „reformarea structurii de bazã [...] a
Statului”31 pe aliniamente etnice, religioase şi ideologice. În atare condiţii,
apare drept fireascã percepţia favorabilã de care comunitatea germanã
din România a avut parte în viziunea lui Moţa, aceasta devenind un
veritabil etalon calitativ atribuit imaginii abstracte a minoritãţii. Astfel,
instituirii raporturilor de strânsã conlucrare între România şi Germania
urma sã îi corespundã, în plan intern, transformarea etnicilor germani în
cetãţeni autentici, prin acceptarea conştientã a privilegiilor, dar şi a
responsabilitãţilor asociate destinului excepţional al comunitãţii naţionale
române: „E vorba, bineînţeles, despre Germanii din România cari sunt cetãţeni
români. Şi când spunem cetãţeni Români, înţelegem nu numai o simplã încadrare
juridicã de esenţã democraticã a unor Germani ca oricare alţii, ci înţelegem pe acei
Germani cari, fiind sortiţi a trãi permanent în mijlocul nostru, nu mai pot fi
Germani «ca oricare alţii», ci sunt şi trebue sã fie Germani a cãror soartã este
indisolubil legatã de soarta ţãrii româneşti”.32
Perpsectiva diseminatã de Moţa în paginile „Axei” a constituit
sinteza unor idei expuse in extenso în anii anteriori. Una dintre cele mai
relevante mostre ale viziunii sale geopolitice, un vitriolic atac la adresa
Societãţii Naţiunilor, a fost datã de o prelegere susţinutã în cadrul
Cercului de Studii al Centrului Studenţesc Bucureşti, la finalul anului
1929.33 În grila conspirativã familiarã, expunerea sa oferã o descriere a
spectrului disoluţiei identitare asociat acţiunii entitãţilor maligne dornice
Idem, „Hitlerismul germanilor din România”, în Axa, 15 octombrie 1933.
Idem, „Faza precoroporativã”, în Axa, 6 septembrie 1933.
32 Idem, „Hitlerismul germanilor din România”.
33 Idem, «Liga Naţiunilor. Idealul, viciile şi primejdia ei». Conferinţãţinutã la Cercul de Studii al
Centrului Studenţesc Bucureşti în ziua de 15 decembrie 1929, Bucureşti, Institutul de Arte
Grafice „Bica”, 1930.
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sã imprime lumii o direcţie de evoluţie dictatã exclusiv de propriile
interese, forţele vizate fiind oculta iudaicã şi masoneria, surprinse într-o
colaborare simbioticã: „[...] un apocaliptic complot s-a urzit contra întregii lumi,
a tuturor naţiunilor, mai ales creştine. El tinde a ataca cele douã temelii ale unei
naţiuni: naţionalitatea şi spiritualitatea religioasã, creştinã. Iar urzitorii sunt, evident,
cei ce profitã, cei ce se înstãpânesc în locul nostru, deasupra noastrã: Jidanii, ajutaţi de
francmasonerie”. 34 Ilegitim în drept şi disfuncţional în fapt, complexul
organism proiectat sã asigure pacea şi cooperarea internaţionalã este încã
o datã descris ca simplã unealtã a complotului mondial: „Societatea
Naţiunilor apare pe de o parte, ca o formã de atac contra naţiunilor, iar în
pretenţiunile sale de activitate intelectualã, culturalã, ea se vãdeşte a fi o forţã de atac
contra spiritului şi a culturii creştine, prin disolvarea culturilor naţionale spre a le
înlocui cu un spirit de internaţionalism «umanitar», liber-cugetãtor, individualist. Dar
ar fi sã fim incompleţi dacã nu am arãta aici cã în dosul acestei faţade se ascunde
aceeaşi mânã neagrã, acelaş complot contra naţiunilor şi a creştinismului despre care
am amintit la începutul expunerii noastre şi anume: francmasoneria jidoveascã”.35
Soluţia propusã în încheierea prelegerii armonizeazã convenabil
orizontul de aşteptare asociat de intelectualul legionar României
interbelice cu reconfigurarea ordinii internaţionale într-o manierã care sã
permitã Volksgemeinschaft-ului autohton maxima valorificare a propriului
potenţial. Astfel, Moţa vizualizeazã nu doar rãsturnarea unui statu-quo
intolerabil, ci dislocarea întregului edificiu geopolitic prin canalizarea
forţelor regenerative proprii naţiunii române. Într-un scenariu inspirat de
escatologia creştinã, comunitatea naţionalã românã devine vehiculul
salvãrii umanitãţii: „[...] În aceastã ţarã, izvoare de energie şi de mântuitoare
jertfã, cari ştiu şi cred fãrã clintire cã se vor revãrsa mâine, inaugurând aceastã mare
epocã de ascensiune a neamului românesc spre culmea îndrumãrii şi strãlucirii
mondiale, demonul masonic va primi prima cruntã încleştare şi izbiturã pe acest
pãmânt al Daciei, iar dupã aceasta sfârşitul sãu nu va mai fi departe”.36
Autorul rândurilor citate nu a putut aştepta pasiv deznodãmântul
preconizatului Aufbruch-ruptura iminentã de vechea lumea şi inaugurarea
unei noi faze a istoriei. 37 Printr-o suitã de acţiuni care au variat de la
cultivarea unor notabile contacte politice şi diplomatice externe, mergând
pânã la asumarea unui angajament militar care i se va dovedi fatal, Moţa a

Ibidem, p. 5.
Ibidem, pp. 19-20.
36 Ibidem, pp. 22-23.
37 Roger Griffin, Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler,
New York, Palgrave MacMillan, 2007, p. 9.
34
35

170
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, număr 8, 2016
menţinut mişcarea legionarã în poziţia unei prezenţe vizibile în peisajul
extremei drepte europene interbelice.
Activismul internaţional al lui Moţa
Dincolo de afinitãţile reciproce sesizate la nivelul versiunilor
distincte ale fascismului european sau de sentimentul „destinului comun”,38
diferitele expresii ale fenomenului au tatonat posibilitatea instituirii unor
forme pragmatice de colaborare, care sã faciliteze avansul propriilor
cauze. Poate cele mai relevante iniţiative au aparţinut fascismului italian,
ale cãrui ambiţii internaţionale îşi aveau originea în viziunile
contradictorii ale lui Mussolini privitoare la direcţia de evoluţie a
Europei. În concepţia „Ducelui”, chiar dacã mişcarea şi regimul sãu erau
profund tributare circumstanţelor particulare ale spaţiului italian,
exemplul acestora putea fi imitat cu succes de cãtre oricare naţiune
dornicã sã suprime înãuntrul sãu dubla ameninţare a modernitãţii: „demoliberalismul” şi comunismul. 39 Ulterior, odatã cu ascensiunea naţionalsocialismului german, care a marcat apariţia unui al doilea model pentru
pleiada formelor fasciste europene, cercurile decizionale ale regimului
mussolinian au cãpãtat o motivaţie adiţionalã în vederea extinderii
propriei formule palingenezice la scarã continentalã. 40 Astfel, poate fi
explicatã materializarea unor proiecte precum Centrul Internaţional
pentru Studiul Fascismului, înfiinţat în 1928 ca o contrapondere la
influenţa malignã a internaţionalismului marxist, sau Comitetul de
Acţiune pentru Universalitatea Romei (C. A. U. R.), fondat în 1933 cu
scopul de a coordona toate activitãţile întreprinse sub egida
universalismului fascist.41 Din perspectiva prezentului demers, relevanţa
unor atare acţiuni rezidã în cooptarea mişcãrii legionare ca parte
integrantã a prefiguratei „internaţionale fasciste”, context în care Moţa a
jucat rolul de reprezentant al fascismului românesc pe scena continentalã,
dupã cum o indicã semnificativul episod al Congresului de la Montreux.
Fãrã a fi fost cea dintâi manifestare de acest gen coordonatã de
cãtre autoritãţile italiene, 42 momentul Montreux a constituit apogeul
Arnd Bauerkämper, „A New Consensus?”, p. 238.
Roger Griffin, „Europe for the Europeans. Fascist Myths of the European New
Order 1922-1992”, în Matthew Feldman (ed.), A Fascist Century, p. 139.
40 Ibidem, p. 135.
41 Ibidem, pp. 144-145.
42 Vezi Paul Jackson, „The International Fascist Congresses”, în Cyprian P. Blamires,
Paul Jackson (eds.), World Fascism. A Historical Encyclopedia, Santa Barbara, California,
ABC Clio, 2006, p. 340.
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aspiraţiilor universaliste ale regimului mussolinian. Desfãşurat între 16-17
decembrie 1934, congresul a fost proiectat de cãtre Eugenio Coselschi,
preşedintele C. A. U. R., drept o oportunitate pentru adoptarea unui set
de repere fundamentale de cãtre toate mişcãrile dornice sã asigure
renaşterea propriilor naţiuni. 43 Chiar dacã a reunit reprezentanţi ai
Danemarcei, Franţei, Irlandei, Norvegiei, Spaniei, Portugaliei, Greciei,
Belgiei, Olandei, Austriei, Elveţiei şi României, întrunirea a fost afectatã
de cãtre absenţa de neignorat a unei delegaţii germane, determinatã de
incompatibilitatea teoriei rasiale naţional-socialiste cu direcţiile ideologice
preferate de „ecumenismul fascist” în versiune italianã.44 De asemenea, lipsa
fasciştilor italieni de la congresul pe care ei înşişi îl organizaserã este greu
explicabilã, cu atât mai mult cu cât una dintre raţiunile primordiale ale
întrunirii a fost datã de îngrijorãrile resimţite la nivelul elitei regimului
mussolinian în legãturã cu perspectiva realinierii forţelor extremei drepte
europene în jurul modelului nazist. 45 În plus, discuţiile propriu-zise,
desfãşurate mai curând într-un ambient conflictual decât în spiritul
cooperãrii, nu au putut conduce la adoptarea vreunei mãsuri concrete,
singurul rezultat practic al acestora fiind dat de înfiinţarea unui comitet
însãrcinat cu elaborarea proiectului internaţionalei fasciste, instituţie
autodizolvatã doar câteva luni mai târziu.46
Totuşi, din perspectiva lui Moţa, în ciuda deznodãmântului sãu
contraproductiv, congresul de la Montreux a constituit o oportunitate de
a dobândi o imagine mai clarã cu privire la poziţia ocupatã de mişcarea
legionarã în peisajul fascismului european. Liderul legionar era departe de
a fi la primul contact cu mediile radicale din afara graniţelor României,
acesta strãduindu-se sã cultive încã din perioada activismului studenţesc
anumite conexiuni cu cercurile extremei drepte occidentale. Astfel, este
ştiutã existenţa unei legãturi cu Charles Maurras, cãruia Moţa i-a adresat
o serie de scrisori elogioase, gest care va apãrea mai târziu drept
paradoxal prin prisma statutului liderului Action Française de exponent al
dreptei franceze conservatoare,47 aflatã în conflict deschis cu orientãrile
fasciste. În egalã mãsurã binecunoscutã este corespondenţa întreţinutã cu
publicaţia nazistã Welt-Dienst („Serviciul Mondial”) condusã de cãtre
Ibidem.
Roger Griffin, „Europe for the Europeans”, p. 145.
45 Aristotle A. Kallis, „The ‘Fascist Effect’: On the Dynamics of Political Hybridization
in Inter-War Europe”, în António Costa Pinto, Aristotle A. Kallis (eds.), Rethinking
Fascism and Dictatorships in Europe, New York, Palgrave MacMillan, 2014, p. 27.
46 Paul Jackson, „The International Fascist Congresses”, p. 340.
47 Valentin Sãndulescu, „Generation, Regeneration, and Discourses of Identity”, pp.
220-221.
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fostul diplomat Georg de Pottere şi aflatã în subordinea lui Alfred
Rosenberg, confirmare adiţionalã a tezei potrivit cãreia Moţa aloca un rol
esenţial mişcãrii legionare în cadrul noii ordini continentale anticipate.48
Nu întâmplãtor, în scrisorile trimise lui de Pottere, Moţa acordã spaţii
întinse consideraţiilor pe marginea cooperãrii fascismelor europene,
pãrând atras de poziţia redacţiei publicaţiei referitoare la eventuala
constituire a unei „Uniuni Pan-Ariene” în structurile cãreia sã fie inseratã
şi mişcarea legionarã.49
Astfel, în toamna lui 1934, atunci când membri ai înaltelor
eşaloane ale C. A. U. R. l-au informat personal pe Corneliu Zelea
Codreanu cu privire la organizarea congresului internaţional fascist,
asigurându-se de participarea Legiunii,50 numirea lui Moţa drept delegat
din partea acesteia a survenit în mod firesc, nu doar prin prisma poziţiei
sale ierarhice sau a influenţei sale doctrinare, cât mai ales datoritã
notabilelor sale contacte şi a abilitãţii de care dãduse dovadã în cultivarea
legãturilor externe. În plus, angajamentul conducerii C. A. U. R. de a
achita toate cheltuielile aferente deplasãrii rezolva impedimentul financiar
care reprezentase în trecut o frânã majorã în calea mobilitãţii legionarilor,
aspect pe care Moţa a ţinut sã îl sublinieze într-o notã cãtre de Pottere
dintr-o dublã raţiune: în primul rând, pentru a justifica absenţa sa de la
evenimente similare desfãşurate în trecut, cu precãdere de la o conferinţã
organizatã chiar de cãtre Welt-Dienst în vara aceluiaşi an; în al doilea rând,
pentru a nu lãsa pãrţii germane impresia eronatã potrivit cãreia prezenţa
sa la Montreux ar fi echivalat cu asumarea cauzei universalismului fascist
în versiune italianã.51
Desfãşurarea propriu-zisã a congresului a fost departe de a se
ridica la înãlţimea aşteptãrilor lui Moţa, dupã cum reiese din cuprinsul
unei alte scrisori adresate directorului „Serviciului Mondial”, în care îi
este expus un rezumat al discuţiilor. Deşi utilitatea de principiu a
întrunirii era afirmatã cu convingere, autorul critica maniera în care
problema crucialã a antisemitismului fusese abordatã de cãtre
participanţi: „nu mã pot plânge cã, în aceastã problemã de importanţã esenţialã
Mircea Platon, „The Iron Guard and the ‘Modern State’. Iron Guard Leaders Vasile
Marin and Ion I. Moţa, and the ‘New European Order’”, în Fascism. Journal of
Comparative Fascist Studies, vol. 1, nr. 2, 2012, p. 68.
49 Ibidem, pp. 82-83.
50 Armin Heinen, Legiunea „Arhanghelului Mihail”: mişcare socialã şi organizaţie politicã. O
contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, pp. 307309.
51 Ion I. Moţa, Corespondenţa cu Welt-Dienst (1934-1936), Colecţia Europa München, 2000,
p. 74. Scrisoare din 6 decembrie 1934.
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pentru noi am întâlnit rea credinţã, ci numai ignoranţã la unii, şi o insuficientã
informaţie la alţii”.52 Rezumând propria sa intervenţie, care a avut efectul
nefast de a diviza auditoriul în douã tabere aflate pe poziţii aparent
ireconciliabile 53 -cei pentru care minoritatea evreiascã nu constituia o
prioritate, respectiv cei în a cãror concepţie antisemitismul trebuia sã fie
catalizatorul principal al acţiunii fasciste-Moţa nota: „M-am ferit de a cãuta
sã impun o unitate de vedere filosoficã asupra fundamentului problemei (mai ales în
chestiunea rasistã), ţinându-mã pe un teren de bun simţ practic: nu se poate contesta
faptul cã Jidanii sunt un popor, cã existã popoare şi deci o problemã jidoveascã, fãrã a
ne îngriji de a da acestei chestiuni a naţionalitãţilor, pentru moment cel puţin, o
aceeaşi explicaţie, rasistã sau numai spiritualistã [...]”. 54 Îndemnul pentru
adoptarea unei formule de compromis era fundamentat pe douã direcţii
de evoluţie internaţionalã prefigurate în gândirea doctrinarului legionar:
pe termen scurt, apãrea ca imperativã armonizarea intereselor fascismului
italian şi ale naţional-socialismului german, întrucât, chiar în condiţiile
menţinerii unor diferenţe ideologice, implementarea unui cadru unitar la
nivelul acţiunilor politico-diplomatice era perceputã ca un punct de
pornire esenţial pentru proiectele de mai târziu; în durata lungã, odatã
depãşitã faza dialogurilor polemice, desãvârşirea proiectului
internaţionalei fasciste ar fi constat în materializarea vechiului deziderat al
„frontului mondial anti-iudaic”.55 Referitor la cel dintâi aspect, Moţa îi fãcea
cunoscut directorului „Welt-Dienst” angajamentul sãu personal în acest
sens: „Ştiţi cã am cerut ca la viitoarele adunãri germanii sã nu fie evitaţi, ci invitaţi.
Am menţionat chiar o serie de organizaţiuni cu «Serviciul Mondial» în frunte [...]
cerând sã fie invitate la viitoarele adunãri” 56, spre satisfacţia lui de Pottere, la rândul
sãu adept al instituirii unei agende comune bazate pe cooperare, care îi reamintea
doctrinarului legionar drept rãspuns motto-ul ferm al viitoarei „Uniuni Pan-Ariene”:
„Putere prin unitate!”.57
Legat de fezabilitatea proiectului internaţionalei fasciste, Moţa se
vedea nevoit sã recunoascã instalarea unui impas ca urmare a eşecului
congresului; cu toate acestea, obstacolele prezentului erau minimalizate
ca simple impedimente conjuncturale, justeţea cauzei antisemite fiind
invocatã drept garant al triumfului ulterior: „Am luptat din toate puterile sã
ajut cauza antisemitismului, iar dacã n-am putut face minuni, cred totuşi cã am servit
Ibidem, p. 75. Scrisoare din 5 februarie 1935.
Mircea Platon, „The Iron Guard”, p. 82.
54 Ion I. Moţa, Corespondenţa cu Welt-Dienst, p. 75.
55 Ibidem, pp. 75-76.
56 Ibidem, p. 77.
57 Mircea Platon, „The Iron Guard”, p. 87.
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cauza comunã, fixând stâlpii pentru viitoarele bãtãlii care vor putea da rezultate mai
mulţumitoare [...] Chiar dacã în clipa de faţã concluzia este cã-i prea puţin de fãcut
deocamdatã din punct de vedere practic în cauza apãrãrii anti-iudaice [...] surprizele
plãcute ale viitorului nu sunt excluse deoarece eloquenţa tezei noastre este de aşa
naturã cã nu i se poate rezista”.58
La doar un an dupã exprimarea acestor aşteptãri, evoluţiile epocii
aveau sã confirme convingerea doctrinarului legionar conform cãreia
potenţialul colaborãrii fasciste era încã viu, dupã cum izbucnirea şi
desfãşurarea ulterioarã a Rãzboiului Civil din Spania au demonstrat-o.
Angajamentul personal al lui Moţa pe frontul spaniol, o decizie naturalã
în lumina concepţiilor sale, a avut o motivaţie ideologicã multiplã,
descifrabilã prin analiza însemnãrilor sale cu valoare testamentarã. În
esenţã, viziunea sa asupra conflictului iberic a fost articulatã prin
suprapunerea peste interpretãrile maniheiste ale realitãţilor geopolitice ale
timpului a unor proiecţii reprezentative pentru escatologia legionarã.
Supralicitând semnificaţia spiritualã a întregului eveniment în dauna
componentei pur ideologice, Moţa a instrumentalizat rãzboiul cãruia îi va
cãdea victimã în scopul ranforsãrii imaginii mişcãrii legionare ca
avangardã a unei armate creştine implicatã într-o cruciadã contra tuturor
forţelor potrivnice,59 confruntate în variatele lor ipostaze (comunismul,
oculta iudaicã, francmasoneria, elitele politice decadente etc.).
Retorica reactivã, simbolistica milenarã, reafirmarea mandatului
divin, resemnificarea martiriului ca extensie a realitãţilor fizice înspre un
plan superior, unde acţiunile mundane ar fi cãpãtat împlinirea lor
desãvârşitã-toate aceste repere ideatice s-au îmbinat pentru a da naştere
formei finale a Weltanschauung-ului lui Moţa, o concepţie care a transferat
datele escatologiei creştine în planul evoluţiilor politico-militare ale
Europei interbelice: „Niciodatã, de când a coborât Mântuitorul printre noi, nu sa ridicat o parte a omenirii cu atâta urã şi pornire pentru a dãrâma aşezarea,
rânduiala creştinã a lumii, ca în zilele noastre. Mor oameni cu zecile de mii, unii
pentru a izbuti sã dãrâme altarele Bisericilor lui Hristos, iar alţii pentru a le apãra.
Comunismul este ca fiara cea roşie din Apocalips, care se ridicã pentru a izgoni pe
Hristos din lume. Fiara roşie va fi biruitã, fãrãîndoialã, pânã la sfârşit [...] Iar
pentru aceasta sã nu fugim din faţa jertfei pentru apãrarea Crucii! [...] Cãci fãrã
luptã viteazã, nici Arhanghelul Mihail n-a putut goli cerul de oştile lui Lucifer, de

Ion I. Moţa, Corespondenţa cu Welt-Dienst, p. 79. Scrisoare din 15 iunie 1935.
Constantin Iordachi, „De la credinţa naţionalistã la credinţa legionarã. Palingenezie
romanticã, militarism şi fascism în România modernã”, în Constantin Iordachi (ed.),
Fascismul european 1918-1945, pp. 334-335.
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oştile îngerilor rãsculaţi”. 60 . Pentru Moţa, momentul în care sacrificiul
suprem pentru cauza unei palingeneze universale a fost asumat ca
prerogativã personalã a coincis cu stadiul ultim al viziunii sale asupra
lumii, în cadrul cãruia realitatea imediatã şi cea superioarã deveniserã
planuri interşanjabile.
Concluzii
Deşi au oscilat între împrumuturi reciproce şi raporturi
concurenţiale, 61 expresiile fascismului european s-au aflat într-o
comunicare neîntreruptã de-a lungul întregii perioade interbelice.
Inspiratã de sugestiile interpretative lansate în ambientul cercetãrilor
comparative contemporane, analiza de faţã a încercat sã schiţeze câteva
dintre aspectele prin care mişcarea legionarã s-a apropiat în epocã de
corespondentele sale din afara României, prin explorarea succintã a
reperelor definitorii structurate în gândirea unuia dintre ideologii sãi
exponenţiali. În urma unei priviri de ansamblu asupra activitãţii politice şi
intelectuale a lui Ion I. Moţa, de la intenţia de a expune o vastã
conspiraţie mondiale în publicistica timpurie pânã la cultivarea unor
contacte notabile în mediile radicale occidentale, de la teoretizarea
principiilor de urmat în vederea reconfigurãrii ordinii internaţionale pânã
la implicarea directã în demersurile întreprinse sub egida universalismului
fascist, culminând cu opţiunea fatalã de a abandona confruntarea ideilor
în favoarea celei militare, profilul sãu apare ca o ilustrare a interesului
proactiv manifestat de mişcarea legionarã pentru mutaţiile propriei epoci.
Din perspectivã istoriograficã, concluziile demersului de faţã vin în
confirmarea unei direcţii care capãtã deja contururi tot mai clare, vizând
depãşirea orizonturilor restrânse ale paradigmei naţionale şi integrarea
fascismului în cadrul unui model de lucru capabil sã valorifice implicaţiile
internaţionale ale fenomenului. 62 Asumarea unei atare perspective în
cazul studiilor dedicate legionarismului ar constitui un catalizator
adiţional al avansului îmbucurãtor de pe urma cãruia câmpul cercetãrii
beneficiazã în prezent.

Ion I. Moţa, Testamentul lui Ion I. Moţa, Bucureşti, Editura Sânziana, 2007, pp. 21-28.
Arnd Bauerkämper, „Transnational Fascism”, pp. 237-238.
62 Constantin Iordachi, „Fascism in Interwar East Central and Southeastern Europe”,
pp. 193-196.
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