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Sammendrag 

Oppgaven er en ideologistudie av Romanias mest fremtredende fascistbevegelse, Erkeengelen 

Mikaels Legion, i perioden 1927-1938. For Legionens medlemmer, legionærene, var politikk 

og religion to sider av samme sak, og hvorvidt bevegelsen kan karakteriseres som et uttrykk for 

en religiøs fundamentalisme eller som en fascistbevegelse som uttrykte sin misnøye med det 

etablerte og sine totalitære ambisjoner i religiøse termer, er et sentralt spørsmål for oppgaven. 

Gjennom en kvalitativ og kvantitativ tilnærming og analyse av kildemateriale stilles det spørs-

mål ved det komplekse idéinnholdet i legionærenes virkelighetsoppfatning. De ideologiske 

drivkreftene bak bevegelsens idégrunnlag spores tilbake til den nasjonale oppvåkningen på 

1800-tallet, og det vises hvordan tankene fra denne perioden, i kombinasjon med en utbredt 

folkelig antisemittisme og kontemporære ultra-nasjonalistiske strømninger, innvirket på legio-

nærenes tankesett og visjoner. Oppgaven har et overordnet totalitarismeperspektiv og søker å 

plassere Legionen inn i eksisterende teoretiske tilnærminger og begrepsforståelser. Målet er å 

gi en presentasjon av på hvilken måte legionærenes framtidsdrøm var et uttrykk for fascismens 

alternative modernitet, i hvilken forstand Legionen var totalitær og hvorvidt det er fruktbart å 

karakterisere bevegelsens opptreden og uttrykk som en politisk religion. 
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1 Innledning 
 

Oppgaven tar for seg innholdet i virkelighetsoppfatningen til Romanias mest fremtredende 

fascistiske bevegelse i mellomkrigstiden, Erkeengelen Mikaels Legion (Legiunea Arhangelului 

Mihail), heretter bare omtalt som Legionen. Bevegelsen ble grunnlagt av Corneliu Zelea 

Codreanu i 1927, hadde Gud som den ideologiske grunnsteinen i sitt univers og la stor vekt på 

lidelse, martyrdød, frelse og gjenoppstandelse. For Legionens medlemmer, legionærene, var 

bevegelsen den politiske virkeliggjøringen av den rumensk-ortodokse kristendommen.1  

 I majoriteten av forskningslitteraturen regnes Legionen som fascistisk,2 og enkelte har 

også karakterisert bevegelsen som en av de mest utypiske fascistbevegelsene i mellomkrigs-

tiden.3 Årsaken til sistnevnte er det samspillet mellom politikk og religion som bevegelsen 

representerte. Den tilsynelatende religiøse liturgien, ispedd nasjonalisme, antisemittisme og 

antikommunisme, ble sammenvevd med trekk fra den klassiske italienske fascismen som mili-

taristiske uniformer, marsjer, kampsanger, flagg og romersk hilsen. 

 Oppgaven er en studie av legionærenes ideologi i perioden 1927-1938 - med andre ord 

er den en ideologistudie. Studiet av en ideologis fremvekst og utvikling faller innunder det som 

kan omtales som politisk idéhistorie ved at den omhandler en utvalgt gruppes tankesett og idéer 

gjennom å studere originallitteratur. Min analyse vil konsentrere seg om på hvilken måte 

Legionen var fascistisk ved å særlig studere det moderne ved bevegelsen, samt legionærenes 

mentalitet og mystikk. Spørsmålene som ønskes besvart er hvorvidt legionærene representerte 

et begjær etter et brudd med det bestående og ambisjonen om en nasjonal gjenfødelse. Kan 

legionærenes siktemål om et nytt fullkomment samfunn og deres bruk av myter som adresserte 

både fortiden, nåtiden og framtiden betegnes som en alternativ modernitet? Det uomtvistelig 

særegne ved Legionen blir tatt høyde for i forsøket på å plassere bevegelsen inn i en større 

kontekst ut ifra et overordnet totalitarismeperspektiv. Representerte Legionen, med sin kom-

plekse og irrasjonelle ideologi, et uttrykk for en totalitær mentalitet? Og sist men ikke minst vil 

oppgaven analysere årsakene og motivasjonen bak, samt utviklingen og institusjonaliseringen 

av, det som kan karakteriseres som legionærenes politiske religion.  

                                                 
1 Eugen Weber, «The Men of the Archangel» i Journal of Contemporary History, vol. 1, utgave 1 (1966), 103-105; Cecilie 

Endresen, «Gud i nasjonal kontekst» i DIN: Religionvitenskaplig tidsskrift, utgave 2 (2004), 106. 
2 Se f.eks. Armin Heinen, Die Legion «Erzengel Michael» in Rumänien. Soziale Bewegung und Politische Organisation. Ein 

Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus (Munchen: R. Oldenbourg Verlag, 1986), 486; Roger Griffin, The 

Nature of Fascism (London: Pinter Publishers Limited, 1991), 139-140. 
3 Stanley G. Payne, A History of Fascism 1914-1945 (Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1995), 279-

280. 
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Problemstillinger 

Oppgaven er gitt tittelen Gud er fascist! Erkeengelen Mikaels Legions modernitet, mentalitet 

og mystikk. Inspirasjonen til tittelen er hentet fra legionæren I. P. Prudenis artikkel «Gud er 

fascist» (Dumnezu e fascist) i den nasjonalistiske avisen Porunca Vremii i 1937.4 Både tittel og 

problemstillinger tydeliggjør at oppgaven er en ideologistudie. Oppgaven vil besvare følgende 

tre spørsmål: 

- På hvilken måte var legionærenes framtidsdrøm et uttrykk for fascismens alternative 

modernitet? 

- I hvilken forstand var Legionen totalitær? 

- Er det fruktbart å karakterisere Legionens opptreden og uttrykk som en politisk religion? 

 

 I oppgaven vil de tre begrepene modernitet, totalitarisme og politisk religion knyttes 

sammen. Den begrepsmessige og teoretiske tilnærmingen som ligger til grunn for analysen vil 

konkretiseres i neste kapittel fordi visse premisser må være tilstede skal den avsluttende konklu-

sjonen kunne verdsettes. Herunder er hvordan fascisme kan defineres og hvorfor fascismens 

framtidsdrøm er å se som et uttrykk for en alternativ og radikal modernitet. 

 I korte ordelag er det moderne i oppgavens sammenheng å forstå som en tilstand med 

sitt utspring i opplysningstiden og som en kraft som i noen tilfeller medførte en ekstrem søken 

etter revitalisering.5 Fascismen i mellomkrigstiden opponerte mot innbilt forfall og kollaps og 

hadde realiseringen av et nytt fullkomment samfunn som det absolutte siktemål. Framtids-

drømmen framstår ved første øyekast, ikke som en teknologisk avantgarde, men heller som et 

organisk ruralt samfunn i en avgrenset og særegen sfære. Argumentet for hvorfor legionærenes 

modernitet er fruktbart å diskutere er bevegelsens vektlegging av kulturell renhet, rurale verdier 

og tradisjon parallelt med forsvaret av et moderne samfunnsideal. 

 Nettopp dette motsetningsforholdet mellom det tradisjonalistiske og moderne, det 

reaksjonære og oppviglerske kjennetegner fascismen. I tillegg har den gjerne også en totalitær 

side ved seg. Det totalitære fenomenet er en kombinasjon av ulike elementer. Det primære, både 

for totalitære idéer, bevegelser og regimer, er altomfattende politiske ambisjoner. Den totalitære 

mentaliteten er grunnleggende revolusjonær og har intensjonen om et fullstendig brudd med 

det bestående. Ofte er slike mentaliteter basert på idéstrømninger som utopisme, millenarisme, 

                                                 
4 Radu Ioanid, «The Sacralised Politics of the Romanian Iron Guard» i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 5, 

utgave 3 (2004), 435. 
5 Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence (Ithaca, N.Y.: Polity Press, 1991), 3-5; Roger Griffin, Modernism and 

Fascism: The Sense of Beginning under Mussolini and Hitler (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2007), 54-55. 
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politisk messianisme og ulike nasjonalromantiske impulser.6 Idylliseringen av fortiden i 

kombinasjon med det moderne og revolusjonære er argumentet for hvorfor jeg vil drøfte i 

hvilken forstand legionærene var bærere av en totalitær mentalitet. 

 I det totalitæres tankesett, symbolverden og virkemåte finnes det tilsynelatende religiøse 

elementer. Forholdet mellom politikk og religion er grunnlaget for den tredje problemstillingen: 

er det fruktbart å karakterisere Legionens opptreden og uttrykk som en politisk religion? 

Bevegelsens sammenveving av politikk og religion gjør en slik diskusjon naturlig. Den påståtte 

religiøse overbevisningen til legionærene, og deres forhold til kirken og de geistlige, har for 

øvrig medført diskusjon blant faghistorikere, og enkelte har brukt begreper som klerikal 

fascisme og ortodokse fascisme om bevegelsens uttrykk.7 En presisering av hvordan legio-

nærenes religions-substitutt bør forstås vil som nevnt ovenfor følge i neste kapittel, i likhet med 

hvordan fascismens modernitet og det totalitære fenomenet bør forstås.  

 Jeg vil i tillegg etterstrebe å tydeliggjøre interne motsetninger og ulikheter der disse 

finnes. Enkelte legionærer, for eksempel Codreanu, kan betegnes som tradisjonalistisk og 

autoritær i motsetning til andre mer radikale og progressive legionærer. Variasjonen i de ideo-

logiske standpunktene kommer til uttrykk i ulike publikasjoner. Det er tydelig at det eksisterte 

ulike retninger internt, men samtidig er det vanskelig å spore åpenbare eksempler på intriger. 

Oppgaven vil gjennomgående vise hvordan den typisk fascistiske lederkulten var årsaken til at 

legionærene stort sett opptrådde med ideologisk konsensus snarere enn disharmoni. 

Avgrensning  

Et naturlig startpunkt for oppgaven er opprettelsen av Legion i 1927. Når det er sagt så er 

bevegelsen uløselig knyttet til Romanias historie og jeg mener derfor konkret bakgrunns-

kunnskap er nødvendig. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til seinere i kapittelet, men fordi 

oppgaven konsentrerer seg om legionærenes ideologi vil historiske detaljer, hendelser og 

liknende begrenses og kun trekkes fram der det er hensiktsmessig og relevant. 

 Legionens medlemsantall er vanskelig å anslå, men ifølge historiker Armin Heinen 

hadde Legionen under 1000 medlemmer i 1929, mens den hadde vokst til over 272 000 i 1938.8 

                                                 
6 Øystein Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier - én totalitær mentalitet? (Oslo: 

Aschehoug, 2010), 30-34. 
7 Roger Eatwell, «Reflections on Fascism and Religion» i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 4, utgave 3 

(2003), 145–150. 
8 Heinen, Die Legion «Erzengel Michael» in Rumänien, 381-383. 
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Medlemstallene og den demografiske sammensetningen vil ikke vies særlig oppmerksomhet, 

utover at det tydelig viser at Legionen i løpet av få år vokste til en massebevegelse. 

 Like naturlig som startpunktet er sluttpunktet for oppgaven når det gjelder den perio-

diske avgrensningen. Statsapparatets drap på Codreanus i 1938, under påskudd av et angivelig 

fluktforsøk fra fengsel, markerer punktet da Legionen «feiler» og får sin politiske makt redusert. 

Det bør imidlertid bemerkes at Codreanus innflytelse på legionærene, også etter sin død, var 

betydelig. Fordi han er så ensbetydende med Legionen, muligens i større grad enn noen annen 

fascistleder i samtiden, ser jeg hans død som et naturlig sluttpunkt for oppgaven.  

 Jeg vil gjennomgående bruke Legionen og legionærene i min omtale av bevegelsen og 

dens medlemmer. Dette gjelder for alle de politiske bevegelsene Codreanu opprettet, som for 

eksempel Zelea Codreanu-gruppen (Gruppe Zelea-Codreanu) i 1931 og Alt for Fedrelandet 

(Totul pentru Ţară) i 1935. Det samme gjelder den paramilitære Jerngarden (Garda de Fier), 

etablert i 1930. Ulike navn og undergrupperinger til tross så var Legionen den overordnede 

betegnelsen på bevegelsen. I all enkelthets skyld er det også lettere å forholde seg til ett navn. 

Ved et fåtall ganger kommer jeg til å bruke ordet legionarismen. I utgangspunktet anser jeg 

dette ordet som noe uheldig da Legionens ideologi ikke er å anse som en egen «isme», men 

derimot ett av flere fascistiske og ultra-nasjonalistiske uttrykk i mellomkrigstidens Romania. I 

de få tilfellene jeg likevel bruker legionarismen er årsaken kun språklig estetikk. 

 Analysen av legionærenes ideologiske univers tar utgangspunkt i periodeinndeling. Den 

første perioden, som er formativ og institusjonaliserende, strekker seg fra tilblivelsen i 1927 og 

fram til 1933. Den andre perioden, fra 1933-1938, kjennetegnes av et tydeligere definert 

ideologisk uttrykk. På den ene siden skiller periodene seg marginalt fra hverandre, mens på den 

andre siden er det mulig å se forandring og utvikling. Hvorfor året 1933 kan sies å markere et 

merkbart skifte vil jeg komme tilbake til senere. En periodisk inndeling gjør det enklere å se 

utviklingen av de ideologiske resonnementene over tid. 

Metode og tilnærming 

Oppgaven søker å analysere Legionens ideologi ut ifra et overordnet totalitarismeperspektiv, 

og parallelt drøfte det særegne uttrykket opp mot andre fascistbevegelser i samtiden. Legionen 

er ikke tidligere undersøkt med bakgrunn i en slik tilnærming. Selv om problemstillingene ikke 

er revolusjonerende «nye» og oppgavens analyse vil bygge på eksisterende teori og begreps-

forståelser, mener jeg likefult den vil inneha en ny dimensjon. Den vil gi en aktuell og verdifull 
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diskusjon av samspillet mellom det alternative modernistiske tankesettet, den totalitære menta-

liteten og det kvasi-religiøse budskapet til bevegelsen. 

 Oppgaven stiller spørsmål ved det angivelig religiøse ved Legionen da faktum er at 

legionærene underordnet religion og brukte det som et instrument, snarere enn å politisere tradi-

sjonell religion. Således vil fruktbarheten til begrepet klerikal fascisme som en karakteristikk 

på Legionens opptreden og virke avvises. Dette begrepet vil forklares nærmere i neste kapittel. 

Oppgaven vil forhåpentligvis, utover å være et tilskudd til forskningslitteraturen og gi økt histo-

risk kunnskap, også frembringe utvidet forståelse av legionærenes interaksjon mellom politikk 

og religion. I tillegg vil det påpekes ideologiske og strukturelle likhetstrekk mellom ulike totali-

tære uttrykk i mellomkrigstidens Europa ved at ubesvarte spørsmål fremsettes og nye pro-

blemer, diskusjoner og evalueringer av observasjoner, teorier og kilder trekkes inn. 

 Det å studere det totalitære som et moderne historisk fenomen er formålet til den tverr-

faglige forskergruppen Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (NEST). Gruppens 

hovedperspektiv er totalitære idéer, ideologier og bevegelser, snarere enn regimer og styresett. 

Det å studere det totalitære uttrykket i Europa i det 20. århundre kan være en fruktbar måte å 

erverve seg økt forståelse av dagens totalitære uttrykk representert ved islamismen. Jeg har en 

forhåpning om at lærdom kan trekkes fra oppgaven og gi økt erkjennelse av hvilken trussel det 

totalitære potensielt kan utgjøre for demokratiet. Jeg vil forsøke å vise gjennom oppgavens 

analyse hvordan modernitet og utvikling ikke nødvendigvis innebærer en sekularisering og 

marginalisering av religion.  

 En klar avgrensning av oppgavens tidsperspektiv, men også en klar avgrensning med 

tanke på hva den omhandler, er viktig. Historiker Knut Kjeldstadli skriver i boken Fortida er 

ikke hva den en gang var om hvordan det ligger sju valg til grunn for historieforskning. Uten å 

ramse de opp så finnes det flere måter å tilnærme seg og studere historie på, og både handling 

og samfunn, aktør og struktur er momenter som innvirker på valgene som tas. Det er også slik 

at det ikke finnes én riktig metode eller fasit, og selv hvor mye objektivitet etterstrebes så vil 

historien som presenteres alltid farges av forfatteren. Evnen til å forholde seg objektiv, til tross 

for at oppgaven er en studie av en voldelig fascistbevegelse med totalitære ambisjoner, er ytterst 

viktig og innebærer å være seg bevisst på sin forutinntatthet. Dette kan knyttes til hvordan det 

å arbeide ut ifra etablerte teorier kan kritiseres for å gi forhåndssvar. Det er lett å begrunne en 
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teori hvis man søker svar som bekrefter den samme teorien.9 Det å vite hva en teori gir og ikke 

gir, og begrunnelsen av hvorfor én teori er valgt framfor andre, vil utdypes i kapittel 2.  

 Objektivitet og en kritisk tilnærming har blitt etterstrebet i arbeidet med oppgaven og 

presentasjonen av det endelige resultatet. Kildekritikk, som en sentral metode for historiefaget, 

har det som Kjeldstadli har omtalt som en «(snus)fornuftig» side ved seg.10 Kildematerialet er 

å betrakte som levninger. De gir et bilde av Legionens ansikt utad, men samtidig også et 

innblikk i Legionens «indre liv». Kildegrunnlaget er omfattende og grundige analyser utgjør 

oppgavens eksplisitte resonnement. De gir en innsiktsfull oversikt og forståelse av legionærenes 

ideologi, virkelighetsoppfatninger og intensjoner, og bidrar til å tegne en kvalifisert konklusjon. 

I arbeidet med kildene har hermeneutikken vært behjelpelig. Jeg har sett på, ikke bare det 

språklige aspektet i kildene, men også den underliggende betydningen bak, i forsøket på å forstå 

helheten i Legionens ideologiske univers. Enkelte av kildene, som avisene, tidsskriftene og 

andre publikasjoner, er å betrakte som kollektive kilder. Dette har medført utfordringer med 

tanke på å spore det offisielle ideologiske standpunktet. I kildearbeidet har jeg kombinert en 

kvalitativ og kvantitativ tilnærming som jeg vil komme nærmere inn på i neste delkapittel. 

 Kildene på rumensk er oversatt til norsk etter beste evne. Det opprinnelige menings-

innholdet er bevart gjennom å ta hensyn til signaler og nyanser i teksten. Imidlertid er mellom-

krigstidens rumenske språkdrakt gammelmodig og byr på utfordringer når det gjelder ortografi, 

syntaks, semantikk og pragmatikk. Kombinasjonen av sistnevnte er aktuell når det gjelder over-

settelser. I noen tilfeller er «unødvendige» ord tatt ut slik at sitatene er brutt opp ved bruk av 

markøren […]. Likevel er innholdet forsøkt gjengitt så nært mulig det er å komme det opp-

rinnelige og hovedregelen er at sitatene brukes slik de var trykt. Lengre sitater er gjengitt på 

originalspråket i fotnotene. Sitater fra Codreanus selvbiografi og andre utgivelser er på engelsk 

da jeg har benyttet meg av engelske utgaver av disse bøkene. Flere faghistorikere har brukt 

disse utgavene slik at jeg tar det for gitt at oversettelsene og meningsinnholdet er korrekt. Sitater 

fra sekundærlitteraturen på norsk og engelsk er gjengitt i sin originale form.  

 Kildene har gjort det mulig å presentere et oversiktlig bilde av virkelighetsoppfatningen 

og framtidsdrømmen til legionærene i en argumenterende og diskuterende narrativ struktur. 

Ikke en narrativ struktur i den tradisjonelle betydningen med et plot, men i betydningen av en 

inndeling i tre. Derfor denne første delen der oppgaven blir presentert og problemene frem-

settes. Videre vil oppgavens andre del følge der de teoretiske tilnærmingene tydeliggjøres i 

                                                 
9 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var. En innføring i historiefaget, 2. opplag (Oslo: Universitetsforlaget, 

2000), 47-48, 137-139, 180-181, 223. 
10 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var, 181. 
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forkant av en analytisk redegjørelse og diskusjon av problemstillingene, før den avsluttende 

tredje delen samler eventuelle løse tråder og presenterer sluttresultatet. 

Kilder 

Hovedkildene i mitt arbeid er Codreanus, omtalt som kapteinen (Căpitanul), selvbiografi og 

egne utgivelser. Redesjefens håndbok (Carticia Sefului de Cuib) fra 1933 var legionærenes 

revolusjonære katekisme, mens For mine legionærer (Pentru Legionari) fra 1936 er en selv-

biografisk fremstilling og ideologisk hovedverk. Boken Rundskriv og manifester (Circulări şi 

Manifeste) fra 1937 inneholder ulike direktiv, formaninger og artikler om Legionens «indre liv» 

og ideologiske doktrine fra 1927 og fram til 1938. Sammen med Codreanus dagbok fra hans 

siste dager i fengsel før han døde i 1938, Notater fra Jilava (Însemnări dela Jilava), utgjør de 

tre andre bøkene levninger og førstehåndskilder om legionærenes ideologiske idégrunnlag og 

«liv». I tillegg gir de et bilde av Codreanu som den sentrale aktøren, selv om det å gripe en 

aktørs horisont er vanskelig.  

 I tillegg til Codreanus egne bøker utgjør andre legionærers utgivelser kildematerialet. 

Bøker av framstående legionærer som Ion I. Moţa (Cranii de lemn, articole 1922-1936, 1936), 

Vasile Marin (Crez de generaţie, 1937) og Alexandru Cantacuzino (Opere Complete, Colecţia 

«Omul Nou», først utgitt i 1969) er samlinger av artikler og korte essay som utdyper ideologiske 

synspunkter. De tre nevnte utgivelsene er de som jeg anser som de mest verdifulle, men i enkelte 

tilfeller vil jeg referere til andre legionærer som for eksempel Ion Foti (Conceptia eroica asupra 

rasei, 1936), Victor P. Gârcineanu (Din lumea legionară, 1937), Mihai Sturdza (The Suicide of 

Europe. Memoirs of Prince Michel Sturdza, Former Foreign Minister of Rumania, 1968) og 

legionærenes leder etter Codreanus død, Horia Sima (Istoria Mişcarii Legionare, 1994).  

Kildene nevnt ovenfor er å betrakte som ideologiske manifest og «filosofiske» frem-

stillinger av legionærenes tankegods. I liten grad var de rettet mot publikum, potensielle med-

lemmer og sympatisører, men heller distribuert innenfor Legionens medlemsskare. Av de 

kildene som i derimot ble gjort tilgjengelig for offentligheten er partiprogrammet (Legiunea 

“Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general) fra 1931 - for øvrig 

det eneste som ble utgitt - signifikant i analysen av legionærenes ambisjoner og strategi. Parti-

programmet er sammen med Traian Hersenis to pamfletter fra 1937, «Legionen og arbeider-

klassen» (Mişcarea legionară şi muncitorimea) og «Legionen og bonden» (Mişcarea 

Legionară şi ţărănimea), det propagandamaterialet som tydeligst var rettet mot allmuen.  
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Kildene er enten anskaffet personlig eller studert ved Biblioteca Academiei Române i 

Bucureşti og Universitatea Alexandru Ioan Cuza i Iaşi våren og sommeren 2015. Som nevnt 

tidligere medførte arbeidet med kildene en prosess med både kvantitativ og kvalitativ analyse. 

Spesielt gjaldt dette undersøkelsen av de 22 ulike avisene og tidsskiftene jeg har brukt som et 

tilskudd til oppgavens primærkildegrunnlag. Disse er ikke digitalisert slik at arbeidet med å 

dokumentere alle ytringer som uttrykkes, også de som kanskje i mindre grad var reelle ideo-

logisk standpunkt, har vært omfattende. Gjennom en grundig prosess har jeg dannet meg et godt 

inntrykk av kildene som helhet. Jeg har, så langt det har vært mulig, studert alle ytringer da 

enhver aktørs mening kan anses som interessant. Samtidig har jeg identifisert de mest omtalte 

emnene og hvor hyppig de forekom. Arbeidet med kildene har vært tidkrevende og det store 

omfanget har bydd på utfordringer, men samtidig mener jeg det vil bidra til kvalitetssikring og 

et grundig belegg for resonnementer og påstander i de påfølgende kapitlene.  

Av de 22 avisene var ni offisielle legionærpublikasjoner. Hovedorganet var avisen 

Pământul Strămoşesc. I tillegg var avisene AXA, Braţul de Fier, Garda, Garda de Fer, Garda 

de Fier, Legionarii, Legionarul Albei og Omul Nou mindre, men offisielle, publikasjoner. Disse 

er som påpekt ovenfor studert i sin helhet, fordi jeg ser det som lite hensiktsmessig å unødven-

dig begrense seg i kildearbeidet. Dog har jeg naturligvis tillagt artikler av Codreanu og andre 

sentrale ideologer størst betydning. Dette vil gjenspeiles i fotnotene i oppgaven.  

Undersøkelsen av kildene har fanget det essensielle i legionærenes framtidsdrøm, inten-

sjoner og aktiviteter. De 13 andre avisene jeg har studert var sympatiserende og nasjonalistiske 

aviser som gjerne publiserte artikler skrevet av legionærer eller journalister og forfattere som 

skrev i Legionens favør. Blant de mest kjente avisene er Buna Vestire, Calendarul, Cuvântul, 

Cuvântul Nou, Cuvântul Studenţesc, Vestitorii og Vremea.   

Årsaken til antallet aviser er at det foreligger flere «hull», det vil si årganger eller utgaver 

som ikke finnes, som ikke ble utgitt, sensurert eller som «forsvant» under det kommunistiske 

etterkrigsstyret fra 1945-1989. Mange av legionærenes aviser eksisterte også kun i en kort 

periode da bevegelsen ofte ble undertrykt av styresmaktene. Derfor er det dessverre ingen 

aviser, hverken offisielle legionæraviser eller andre sympatiserende aviser, som fullstendig 

dekker hele oppgavens tidsperiode ene og alene. Tapte og manglende utgaver kan naturligvis 

ha inneholdt viktige poenger som kunne påvirket oppgavens konklusjon, men jeg oppfatter det 

tilgjengelige kildematerialet i høyeste grad som dekkende. Avisene er verdifulle primærkilder 

fordi de formidler ideologiske standpunkter, idéer, propaganda, ambisjoner og strategier. Flere 

av avisene var også geografisk spredt slik at de gjerne tar opp stedsspesifikke problemer, sam-
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tidig som nasjonale og internasjonale forhold kommenteres. Ved å bruke et bredt kildegrunnlag 

vil svaret på problemstillingene gis et godt belegg. Kildene er utvalgt på bakgrunn av råd fra 

historiker Ionuţ Florin Biliuţă ved United States Holocaust Memorial Museum i Washington. 

Han har selv skrevet om legionærenes forhold til kirken som institusjon. 

Litteratur 

Når det gjelder fascismen, det totalitære og politisk religion finnes det betydelige mengder 

litteratur. Det er ikke hensiktsmessig å nevne alle verkene og forfatterne som oppgaven drar 

veksler på i dette delkapittelet og jeg forbeholder meg retten å henvise til fotnoter og litteratur-

listen. Nedenfor vil jeg vil kort nevne de mest sentrale verkene og forfatterne.  

 Historiker Roger Griffins The Nature of Fascism fra 1991 er en referansebok for defini-

sjonen av fascisme. Min analyse av Legionen beror på bokens minimumsdefinisjon av fascisme 

som jeg vil komme tilbake til i neste kapittel. Vedrørende forståelsen av det totalitære bruker 

jeg historiker Øystein Sørensens definisjon presentert i boken Drømmen om det fullkomne 

samfunn. Fire totalitære ideologier - én totalitær mentalitet? fra 2010.  

Roger Griffin er også av betydning for å forklare det moderne ved fascismen. Hans bok 

Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler fra 2007 legger 

grunnlaget for hans tese om fascismen som «social modernism».11 Griffin utdyper i tillegg tesen 

i boken Terrorist’s Creed: Fanatical Violence and the Human Need for Meaning fra 2012, samt 

i artikler i tidsskriftet Totalitarian Movements and Political Religion (TMPR). Forståelsen av 

det moderne ved fascismen vil suppleres med historiker Emilio Gentiles bok The Struggle for 

Modernity. Nationalism, Futurism and Fascism fra 2003. 

 Når det gjelder Legionen og det moderne så tar Griffin kort opp dette i Modernism and 

Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. Det samme gjør historiker 

Mircea Platon i artikkelen «The Iron Guard and the “Modern State”. Iron Guard Leaders Vasile 

Marin  and Ion. I Moţa, and the “New European Order”» i tidsskriftet Fascism. Journal of 

Comparative Fascist Studies fra 2012. Begge er imidlertid kortfattede og Legionen blir ikke 

blir satt inn i et større sammenliknende perspektiv som min oppgave søker å gjøre.  

 Emilio Gentile er avgjørende for forståelsen av politisk religion. Hans bruk av begrepet 

som en betegnelse på de religiøse elementene hos totalitære bevegelser og regimer redegjøres 

                                                 
11 Griffin, Modernism and Fascism, 31. 
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for i bøkene The Sacralization of Politics in Fascist Italy fra 1996 og Politics as Religion fra 

2006. Politisk religion vil også utdypes ved å referere til statsviteren Juan Linz.  

  Betydningsfulle oversiktsverk av Legionen er skrevet av tidligere nevnte Armin Heinen 

(Die Legion «Erzengel Michael» in Rumänien. Soziale Bewegung und Politische Organisation. 

Ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, 1986) og historiker Radu Ioanid 

(The Sword of the Archangel. Fascist Ideology in Romania, 1990). Begge skriver om Legionens 

ideologiske univers, men like mye historiske detaljer, hendelser og begivenheter. Heinen og 

Ioanid vil suppleres med litteratur av historikere som Eugen Weber, Nicholas Nagy-Talavera, 

Stephen Fischer-Galati, Zigu Ornea, Constantin Iordachi, Radu Harald Dinu, Rebecca Haynes 

og Roland Clark. Når det gjelder fremstillinger av landet Romanias historie er Keith Hitchins, 

Irina Livezeanu og Lucian Boia historikere det er verdt å nevne. 

 Det kvasi-religiøse ved Legionen er diskutert flerfoldige ganger i forskningslitteraturen. 

Tidligere nevnte Radu Ioanid gjør det, i tillegg til historikere som Valentin Săndulescu, Mihai 

Chioveanu og Leon Volovici. I varierende grad tar de opp problematikken rundt Legionen og 

politisk religion. Fellestrekket er at de er lite grundige og at de ikke drøfter problemstillingen 

ut ifra et større overordnet perspektiv. En slik manglende betraktningsmåte er et argument for 

hvorfor denne oppgaven vil være av allmenn nytteverdi. Besvarelsen av problemstillingene vil 

bygge på godt fundamenterte resonnementer og argumenter, nye framsatte problemer og en 

kritisk undersøkelse av kildematerialets mange detaljer. 

Kort om oppgavens oppbygging 

Som nevnt tidligere ser jeg et behov for relevant historisk kunnskap om Romania skal opp-

gaven kunne verdsettes. Derfor vil kapittel 3 ta for seg den nasjonale oppvåkningen på 1800-

tallet, kampen for nasjonal selvstendighet, historiske, politiske, sosiale og kulturelle hendelser 

fram mot første verdenskrig, og således gi et godt innblikk i legionærenes idégrunnlag. 

 Oppgavens videre inndeling er tematisk, men de ulike kapitlene og delkapitlene vil 

belyses kronologisk. Dette gjør det enklere å se den ideologiske utviklingen over tid. De enkelte 

kapitelene vil gjennomgående diskutere de tre problemstillingene i tilknytning til hverandre. 

Kapittel 4 omhandler legionærenes grunnsyn, idealer og målsetninger. De ideologiske sær-

trekkene og hva bevegelsen tilbød vil særlig trekkes fram. Kapittel 5 er en redegjørelse for 

fiendebildet - et klassisk fascistisk fiendebildet som sådan. Det politiske etablissementet, fri-

murere, kommunister og jøder ble alle oppfattet som det destruktive onde i den apokalyptiske 

kampen legionærene hevdet de kjempet. Kapittel 6 vil konsentrere seg om strategi og virke-
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midler - legionærenes modus operandi - i oppfyllelsen av det revolusjonære prosjektet, mens 

kapittel 7 tar for seg legionærenes forhold til kontemporære fascistbevegelser og deres selv-

forståelse i en større kontekst. Relasjonene til det fascistiske Italia og de tyske nasjonal-

sosialistene vil, i tillegg til en kortere sammenlikning av Legionen opp mot andre fascistiske 

uttrykk i Sør-Europa (som ikke tidligere er gjort), utgjøre kapittelets hovedinnhold. I kapittel 8 

vil legionærenes modernitet, mentalitet og mystikk utdypende bli diskutert, før kapittel 9 

presenterer konklusjonen. Sistnevnte kapittel er også oppgavens avsluttende del og den siste 

delen av narrativet.  

 

  



12 

 

  



13 

 

2 Teoretiske perspektiver: modernitet, totalitarisme og 

politisk religion 
 

Hvordan fascisme som ideologi skal defineres og hvordan det videre kan brukes i en omtale av 

ulike bevegelser og regimer har vært mye diskutert. Fascismen har blitt beskrevet som et uttrykk 

for kapitalismen eller det 20. århundrets totalitarisme, et forsøk på å overvinne klassemotset-

ninger eller som en ekstrem form for middelklasseradikalisme.12 I tillegg har den blitt beskrevet 

som en konservativ reaksjon på marxismens fremvekst.13 

 Jeg skal ikke gå nærmere inn på de ulike deskriptive typologiene og definisjonene, men 

hvis det er mulig å snakke om et konsensus så er det at den klassiske fascismen, det vil si den 

italienske, er en ideologi som kombinerer ulike elementer fra kapitalisme, sosialisme, nasjona-

lisme, korporativisme, militarisme og antikommunisme, og som er knyttet til en særegen kon-

tekst i det tidlige 20. århundre. Fascismen var revolusjonær og radikal, og søkte etableringen 

av et nytt samfunn på restene etter det gamle. I de fleste tilfeller opererte den også med ambi-

sjoner om total samfunnskontroll og opprettelsen av et totalitært styresett. 

En fascistisk minimumsdefinisjon 

Et problem de fleste etablerte definisjonene byr på er at de blir for vidløftige. De er absolutte 

nyttige for å studere ideologiske og strukturelle fellestrekk ved fascistiske bevegelser, men på 

samme tid er de begrensede. En fruktbar forståelse av fascismen betyr at vi må ha det klart for 

oss at alle uttrykk og variasjoner har noe eget ved seg. Oppgaven legger til grunn historiker 

Roger Griffins definisjon av fascismen som «a genus of political ideology whose mythic core 

in its various permutations is a palingenetic form of populist ultra-nationalism».14 Ordet 

palingenesis er det definerende elementet og er sammensatt av de greske ordene palin (igjen) 

og genesis (skapelse, opprinnelse).15 Palingenesis viser til en idé om gjenfødelse - ikke i en 

religiøs forstand, men derimot en revitalisering av nasjonen, samfunnet og kulturen. Denne 

                                                 
12 Roger Eatwell, Fascism: A History (London: Chatto & Windus, 1995), 11; Payne, A History of Fascism 1914-1945, 14; A. 

James Gregor, Phoenix. Fascism in our Time (New Brunswick, N. J.: Transaction, 1999), 162, 166; Martin Blinkhorn, 

Fascism and the Right in Europe 1918-1945 (Harlow, London: Longmans, 2000), 115-116; Robert O. Paxton, The Anatomy 

of Fascism (New York: Alfred Knopf, 2004), 218; Michael Mann, Fascists (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 

13. 
13 Gustav Adolf Rein, «Bonapartismus und Faschismus in der deutschen Geschichte» i Studien zum Geschichtsbild: 

historisch-politische Hefte der Ranke-Gesellschaft, Göttingen: Musterschmidt Verlag, bind 1 (1960); Ernst Nolte, Three faces 

of Fascism: Action Française, Italian Fascism, National Socialism, overs. Leila Vennewitz (New York: New American 

Library, 1969), 40, 537. 
14 Griffin, The Nature of Fascism, 44.  
15 Mark Antliff, «Fascism, Modernism and Modernity» i The Art Bulletin, vol. 84, utgave 1 (2002), 150. 
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gjenfødelsesmyten legger grunnlaget for fascismens totalitære ambisjoner. Streben etter en 

revolusjonær omveltning er et aspekt det er viktig å framheve fordi det innebærer ønsket om et 

brudd med det bestående og etableringen av noe fundamentalt nytt. 

 Griffins definisjon har blitt betraktet som vid.16 Dette kan det argumenteres for og imot 

da det dreier seg om hvilke særegenheter som skal være konstituerende for forståelsen av den 

generiske fascismen. Jeg skal imidlertid ikke gå nærmere inn på denne diskusjonen. Istedenfor 

har jeg valgt å se Griffins definisjon som et rammeverk som er fruktbart å bruke i en analyse 

av virkelighetsoppfatningene til fascistiske bevegelser. Den muliggjør en studie av de særegne 

uttrykkene for fascismen samtidig som forståelsen av likheter og fellestrekk - fascismens kjerne 

- forblir klart for oss. Den er det nærmeste man kan komme en minimumsdefinisjon. 

Med bakgrunn i Griffins definisjon presentert ovenfor vil jeg analysere legionærenes 

modernitet, mentalitet og mystikk. Argumenter og utfyllende resonnementer rundt på hvilken 

måte Legionen var fascistisk vil følge i de videre kapitlene. Følgelig vil jeg avvise de som har 

stilt spørsmål ved om bevegelsen i det hele tatt var fascistisk.17  

Fascismen som et uttrykk for et alternativ modernitet 

I de senere år har det vokst fram en forståelse av fascismen som et uttrykk for en politisk moder-

nitet.18 Også her støtter oppgaven seg på Roger Griffin som hevder at vi må se fascismen, ikke 

som noe antimoderne, men som en reaksjon på det som ble betraktet som forfall i den vestlige 

verden. Fascismen representerte en alternativ modernitet.19 Griffin baserer seg på filosofen 

Peter Osbornes tanker om fascismen som et avantgarde fenomen: «fascism is neither a relic 

nor an archaism, but a form of political modernism».20  

 Fascismen i mellomkrigstiden var full av motsetninger. Det tradisjonalistiske aspektet 

innebar ikke et ønske om å returnere til fortiden. Derimot ble historiske elementer inkorporert 

                                                 
16 Roger Eatwell, «Introduction: New Styles of Dictatorship and Leadership in Interwar Europe» i Totalitarian Movements 

and Political Religions, vol. 7, utgave 2 (2006), 131. 
17 Se f. eks. Eugen Weber, «Romania» i The European Right. A Historical Profile, red. Hans Rogger og Eugen Weber (Los 

Angeles: University of California Press, 1965), 534; Stanley G. Payne, «The Concept of Fascism» i Who Where the Fascists, 

red. Stein Uglevik Larsen, Bernt Hagtvet og Jan Petter Myklebust (Oslo: Universitetsforlaget, 1980), 22; Heinen, Die Legion 

«Erzengel Michael» in Rumänien, 29, 483. 
18 Emilio Gentile, The Struggle for Modernity. Nationalism, Futurism and Fascism (Westport, Connecticut: Praeger, 2003), 

43-47. 
19 Griffin, Modernism and Fascism, 2-8, 54-55; Roger Griffin, Terrorist Creed: Fanatical Violence and the Human Need for 

Meaning (London: Palgrave Macmillan, 2012), 8. 
20 Peter Osborne, The Politics of Time (London: Verso, 1995), 166. 
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og brukt som en katalysator i dannelsen av en ny virkelighet.21 Fascismen representerte en kraft 

som gjorde opprør mot kosmopolitisme, materialisme, umoral, dekadens og hedonisme.22  

 Fascismen anså den etablerte vestlige verden for å utgjøre en «pervers» modernitet.23 

Fascismen aspirerte etter å skape en ny syntese mellom tradisjon og modernitet, der demokratiet 

ble erstattet av karismatisk politikk.24 Karismatisk politikk innebærer en elite- og lederkult. På 

restene av det gamle politiske, kulturelle, moralske og fysiske samfunnet skulle en ny verden 

skapes, bygget på nye verdier og befolket av nye mennesker (menn). Fascismens alternativ 

innebar begjæret etter en dyptgående endring av både mennesker og samfunn.25 Lengselen etter 

en ny mann utgjorde en viktig myte, som sammen med gjenfødelsesmyten, la grunnlaget for 

flere ulike revolusjonære «prosjekter» i mellomkrigstiden som alle tilbød et idealsamfunn.26  

 Filosofen Emil Cioran, som til en viss grad sympatiserte med Legionen, skrev: «A 

nation dies when it no longer has the strength to invent new gods, new myths, new absurdities; 

it’s idols blur and vanish; it seeks them elsewhere and feels alone before unknown monsters.»27 

Myter og trosforestillinger er et sentral aspekt ved fascismens alternative modernitet. Hensikten 

var å skape entusiasme og oppslutning, hengivenhet og underkastelse, i tillegg til å motivere til 

handling. Sosiologen Gustav Le Bon og filosofen George Sorel har påpekt hvordan myter blir 

brukt i massemobilisering og har betydning for revolusjonær aktivitet.28 

Totalitære mentaliteter 

Det totalitære, være seg en mentalitet eller idé, er nært tilknyttet fascismen. En totalitær stat er 

det fremste målet til alle fascistiske bevegelser.29 Totalitarisme kan brukes til å beskrive de 

                                                 
21 Antliff, «Fascism, Modernism and Modernity», 150. 
22 Roger Griffin, «Modernity, Modernism and Fascism. A “mazeway resynthesis”» i Modernism / Modernity, vol. 15, utgave 

1 (2007), 20; Roger Griffin, «Political Modernism and the Cultural Production of “Personalities of the Right” in Inter-war 

Europe» i In the Shadow of Hitler. Personalities of the Right in Central and Eastern Europe, red. Rebecca Haynes og Martyn 

Rady (London: I. B. Tauris, 2011), 29-30; om tradisjonalistiske forestillinger om den vestlige verdens forfall se f.eks. Oswald 

Spengler, The Decline of the West, Volume I: Forms and Actuality, overs. Charles Francis Atkinson (New York: Alfred A. 

Knopf, 1986); The Decline of the West, Volume II: Perspectives of World History, overs. Charles Francis Atkinson (New 

York: Alfred A. Knopf, 1992); Julius Evola, Revolt Against the Modern World, overs. Guido Stucco (Rochester, Vermont: 

Inner Traditions International, 1995). 
23 Gentile, The Struggle for Modernity, 46, 61. 
24 Emilio Gentile, «The Conquest for Modernity: From Modernist Nationalism to Fascism», overs. Lawrence Rainey i 

Modernism / Modernity, vol. 1, utgave 3, (1994), 73-77. 
25 Griffin, Modernism and Fascism, 54-55, 180-181; Griffin, «Modernity, Modernism and Fascism. A “mazeway 

resynthesis”», 15. 
26 Griffin, Modernism and Fascism, 53-55; Griffin, «Political Modernism and the Cultural Production of “Personalities of the 

Right” in Inter-war Europe», 31-32. 
27 Emil M. Cioran, A Short History of Decay, overs. Richard Howard (London: Penguin Books, 2010), 116. 
28 Gentile, The Struggle for Modernity, 2, 77-79 
29 Payne, A History of Fascism 1914-1945, 10; Chip Berlet, «Christian Identity: The Apocalyptic Style, Political Religion, 

Palingenesis and Neo-Fascism» i Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 5, utgave 3 (2004), 470; Emilio 

Gentile, Politics as Religion, overs. George Staunton (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2006), 46. 
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likhetene fascistiske bevegelser har med tanke på omfanget av ambisjoner, radikalisme og de 

metodene og virkemidlene som anses som formålstjenlig.30  

 I likhet med fascisme har totalitarisme som fenomen blitt definert et utall ganger, og det 

er også et begrep hvis fruktbarhet som et politisk konsept naturligvis kan diskuteres. Av de 

klassiske definisjonene er statsviterne Carl Joachim Friedrichs og Zbigniew Brzezinskis 

definisjon fra 1956 en av de mest potente, men også statsviteren Hannah Arendt og filosofen 

Raymond Aron er viktige for forståelsen av totalitarismen. Men et problem for de etablerte 

definisjonene, som historiker Øystein Sørensen tar opp i boken Drømmen om det fullkomne 

samfunn. Fire totalitære ideologier - én totalitær mentalitet?, er at de vektlegger regimer og 

samfunn, istedenfor totalitære idéer eller mentaliteter. Ved å konsentrere oss om sistnevnte, det 

underliggende tankesettet, får vi en mer tilfredsstillende forståelse av det totalitære fenomenet. 

Derfor har Sørensen lansert åtte definerende punkter på en totalitær ideologi som jeg legger til 

grunn for analysen av i hvilken forstand legionærene var bærere av en totalitær mentalitet: 

1. Totalitære bevegelser – som bærere av totalitære ideologier – mener å ha funnet en oppskrift på 

det fullkomne samfunn. 

2. De forkaster det eksisterende samfunn aggressivt og totalt. Dette gjelder i prinsippet alle typer 

eksisterende samfunn, men av historiske og andre grunner er de dominerende liberal-

demokratiske samfunn i Vesten spesielt utsatt. 

3. De er revolusjonære - de vil ha et rent, revolusjonært brudd med det bestående. 

4. De er grunnleggende overbevist om at de har rett, at de har funnet den eneste sannheten. 

Totalitære bevegelser og ideologier er prinsipielt og konsekvent antipluralistiske. 

5. De oppfatter ikke politikk og politiske ideer som noe som angår en avgrenset del av menneske-

livet og samfunnet. De tar konsekvensen av at alt henger sammen med alt. Deres ideer har 

ambisjoner om å være mer eller mindre altomfattende. De har løsninger på alle typer problemer, 

og de vil styre og kontrollere alle fasetter av menneskers liv. 

6. Innsikten i ideologien er, i det minste i en tidlig fase, forbeholdt en utvalgt elite. Ifølge denne 

eliten lever de fleste mennesker i en falsk forestillingsverden. De skjønner ikke hvordan verden 

egentlig er skrudd sammen. 

7. De mener å ha rett til å ta i bruk alle virkemidler for å nå sine mål. Om nødvendig og hensikts-

messig vold og terror. Målet er stort, så overordnet alt annet, at det ikke kan være noen moralske 

eller ideologiske sperrer for hva slags virkemidler som er legitime for å nå det.  

8. Alt og alle som står i veien for å gjennomføre målet, er å betrakte som fiender. Det dreier seg 

om tilhengere av og de som nyter godt av det bestående samfunn. Men det dreier seg også om 

tilhengere av andre - rivaliserende - totalitære ideer.31  

                                                 
30 Michael Burleigh, The Third Reich: A New History (London: Macmillan, 2000), 20. 
31 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 41-42. 
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Politisk religion og sakralisering av politikk 

«Tout commence en mystique, et finite en politique» skrev den franske poeten Charles Péguy i 

1910.32 På norsk kan dette oversettes til «alt begynner med mystikk, og ender i politikk», men 

hva Péguy egentlig mente er mye diskutert. Jeg velger å tolke det som et syn på hvordan mystikk 

og politikk påvirker hverandre og ofte blandes sammen. Fascismens og det totalitæres sammen-

blanding av politikk og religion la grunnlaget for tanken om politisk religion. 

 Det finnes ingen allmenn akseptert forståelse av politisk religion. Det har vært, og er, 

mye diskutert.33 Tanken om en sivil religion som nødvendig for å holde et samfunn samlet kan 

spores tilbake til filosofene Jean-Jacques Rousseau og Georg Friedrich Wilhelm Hegel.34 Også 

den senere amerikanske presidenten Abraham Lincoln skal ha ytret noe liknende da han i 1838 

uttalte at etableringen av en politisk religion burde være et mål for den amerikanske nasjonen. 

Dessuten kan begrepet knyttes til italienske Risorgimento og politikeren Giuseppe Mazzini.35     

 Uavhengig av opprinnelsen så er det moderne begrepet politisk religion affiliert med 

mellomkrigstiden og totalitarismebegrepet.36 Filosofen Eric Voegelins bok Die politischen 

Religionen anses gjerne som opprinnelsen, men også statsviter Waldemar Gurian er en pioner 

gjennom sin karakteristikk av totalitarisme som politisk religion.37 Andre betydningsfulle per-

soner er filosofene Paul Tillich og Raymond Aron - sistnevntes religion politique og senere 

religion séculière.38 De siste 20 årene er begrepet mest knyttet til den spansk-amerikanske 

statsviteren Juan Linz og den italienske historikeren Emilio Gentile.39 

 Linz har påpekt hvordan sekulariseringen i det 19. århundre førte til fremveksten av 

politisk religion som en del av totalitarismefenomenet. Han har definert politisk religion som 

et system av trosforestillinger med en egen virkelighetsoppfatning der nasjonens gjenreisning 

                                                 
32 Charles Péguy, Notre Jeunesse (Paris: Gallimard, 1969), 31. 
33 Juan Linz, «Den religiøse bruken av politikk og / eller den politiske bruken av religion. Ersatz-ideologi versus ersatz-

religion» i Politikk og religion. En farlig kombinasjon?, red. Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arild Steine (Oslo: 

Dreyers Forlag, 2012), 26-27. 
34 A. James Gregor, Totalitarianism and Political Religion. An Intellectual History (Stanford, California: Stanford University 

Press, 2012), 16-28. 
35 Emilio Gentile, «Political Religion: A Concept and its Critics – A Critical Survey», overs. Natalia Belozertzeva i 

Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 6, utgave 1 (2005), 25; Gregor, Totalitarianism and Political Religion, 

117-120; Risorgimento er den politiske og sosiale prosessen som førte til Italias samling på slutten av 1800-tallet. 
36 Emilio Gentile, «Sakralisering av politikk: Definisjoner, fortolkninger og refleksjoner over spørsmålet om sekulær religion 

og totalitarisme» i Politikk og religion. En farlig kombinasjon?, red. Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arild Steine 

(Oslo: Dreyers Forlag, 2012), 75. 
37 Waldemar Gurian, «Totalitarianism as Political Religion» i Totalitarianism, red. Carl J. Friedrich, (The Universal Library, 

New York: Grosset & Dunlap, 1964), 119-137; Eric Voegelin, Die politischen Religionen, 2. utgave (München: Wilhelm 

Fink Verlag, 1996). 
38 Hans Maier, «“Totalitarismus” und “politische Religionen”. Konzepte des Diktaturvergleichs» i Vierteljahrshefte für 

Zeitgeschichte, 43. Jahrg. 3, H. (1995), 396-397; Gentile, «Political Religion: A Concept and its Critics – A Critical Survey», 

25.  
39 Øystein Sørensen, «Politisk religion og politisert religion» i Politikk og religion. En farlig kombinasjon?, red. Øystein 

Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arild Steine (Oslo: Dreyers Forlag, 2012), 14-15. 
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blir betraktet som en religiøs oppgave. Trossystemet innebærer en sakralisering eller hellig-

gjøring av personer, steder, symboler og ritualer. Linz har utdypet definisjonen ved å hevde at 

«religiøse» manifestasjoner blir utviklet i den politiske sfæren og at den historisk tradisjonelle 

dualismen mellom religion og politikk dermed blir ødelagt.40  

 For Emilio Gentile er sakralisering av politikk et av de karakteristiske elementene ved 

totalitarismen.41 Gentile ser politisk religion som en ideologi som baserer seg på myter og tros-

forestillinger, og der en «guddommelig» enhet har fullstendig makt over menneskets skjebne. 

Det er en ideologi som skaper tilhørighet og identitet - et åndsfellesskap - og som mobiliserer 

til støtte for nasjonens gjenfødelse. Hans eksakte definisjon lyder: 

A religion of politics is created every time a political entity such as a nation, state, race, class, 

party or movement is transformed into a sacred entity, which means it becomes transcendent, 

unchallengeable and intangible. As such, it becomes the core of an elaborate system of 

beliefs, myths, values, commandments, rituals and symbols, and consequently an object of 

faith, reverence, veneration, loyalty and devotion, for which, if necessary, people are willing 

to sacrifice their lives. The resulting religion of politics is a religion in the sense that it is a 

system of beliefs, myths, rituals and symbols that interpret and define the meaning and end 

of human existence by subordinating the destiny of individuals and the collective to a 

supreme entity.42 

 

 Sakralisering av politikk forekommer når enheten i sentrum av trossystemet tillegges 

altomfattende makt. Denne enheten påberoper seg retten til å definere godt og vondt, og skape 

et fiendebilde. I tillegg påtvinger den folket - som gjerne anses som en særskilt utvalgt gruppe 

- en politisk kult som krever absolutt lojalitet. Medlemmene av kulten blir troene til at handling 

utgjør en messianistisk funksjon rettet mot oppfyllelsen av en «hellig» misjon.43  

 En politisk religion opererer med absolutte sannheter og oppfører seg som en tradisjo-

nell religion.44 Sosiologen Émile Durkheim definerte religion som et menneskeskapt system av 

tro og praksis basert på myter, dogmer, ritualer og seremonier. Tilstedeværelsen av et gud-

dommelig vesen var heller ikke var påkrevd, da religionens oppgave var å heve folk utover seg 

                                                 
40 Sørensen, «Politisk religion og politisert religion», 19; Linz, «Den religiøse bruken av politikk og / eller den politiske 

bruken av religion», 27-28, 41. 
41 Gentile, «Sakralisering av politikk: Definisjoner, fortolkninger og refleksjoner over spørsmålet om sekulær religion og 

totalitarisme», 57-59. 
42 Gentile, Politics as Religion, 14. 
43 Emilio Gentile, «The Sacralisation of Politics: Definitions, Interpretations and Reflections on the Question of Secular 

Religion and Totalitarianism», overs. Robert Mallett i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 1, utgave 1 (2000), 

21-22, 34; Gentile, «Political Religion: A Concept and its Critics – A Critical Survey», 29; Gentile, Politics as Religion, 36; 

Gentile, «Sakralisering av politikk: Definisjoner, fortolkninger og refleksjoner over spørsmålet om sekulær religion og 

totalitarisme», 61-64. 
44 Maier, «“Totalitarismus” und “politische Religionen”», 397; Sørensen, «Politisk religion og politisert religion», 16. 
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selv.45 Denne forståelsen passer godt inn i begrepet politisk religion, i likhet med hvordan 

Gustav Le Bons syn på religion som et produkt av massenes behov for tro gjør det.46  

 Forskjellen mellom tradisjonell religion og politisk religion er at sistnevnte i utgangs-

punktet er sekulær. Den har ikke et perspektiv på en hinsidig tilværelse og må betraktes som en 

religionserstatning - en ersatz-religion.47 Politisk religion aksepterer heller ikke sameksistens 

med andre ideologier og har ofte en fiendtlig holdning til tradisjonell religion.48 Hvordan legio-

nærene brukte religion som et politisk instrument i forsøket på å legitimere kampen for det de 

omtalte som den «etniske romanianismen»,49 og på ingen måte søkte å utvikle et symbiotisk 

forhold mellom politikk og religion eller en ekstrem politisering av religion,50 vil analyseres 

gjennomgående i oppgaven på bakgrunn av Linz og Gentiles definisjon. 

Klerikal fascisme 

Den ortodokse kristendommens betydning finner vi igjen i det første av medlemskriteriene til 

Legionen, nemlig «faith in God».51 Den tilsynelatende religiøse karakteren har ført til diskusjon 

omkring hvorvidt begrepet klerikal fascisme kan brukes som en karakteristikk av bevegelsen.52 

Dette begrepet kan først spores til Italia og presten og politikeren Luigi Sturzo. Han brukte 

clerico-fascismo om tidligere partifeller som hadde gått over til fascistene før marsjen mot 

Roma.53 Begrepet var et forsøk på å beskrive symbiosen mellom fascisme og religion.54  

 Det er dog ikke før i senere tid at klerikal fascisme har blitt gjenstand for en begreps-

diskusjon. Det har i hovedsak blitt brukt om den formen for politikk som har oppstått i tilfeller 

der geistlige har involvert seg i, og aktivt støttet opp om, fascistisk ideologi. En motivasjons-

faktor var den åndelige og moralske revitaliseringen fascismen proklamerte. Avvisningen av 

                                                 
45 Émile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, overs. Karen E. Fields (New York: The Free Press, 1995), 34-

44; Gentile, Politics as Religion, 8. 
46 Gentile, «Sakralisering av politikk: Definisjoner, fortolkninger og refleksjoner over spørsmålet om sekulær religion og 

totalitarisme», 68. 
47 Hans Maier, «Political Religion: A Concept and its Limitations», overs. Jodi Bruhn i Totalitarian Movements and Political 

Religion, vol. 8, utgave 1 (2007), 9; Sørensen, «Politisk religion og politisert religion», 19. 
48 Gentile, «Sakralisering av politikk: Definisjoner, fortolkninger og refleksjoner over spørsmålet om sekulær religion og 

totalitarisme», 64. 
49 Traian Sandu, «La génération fasciste en Roumanie: recrutement, doctrine, action» i Histoire, économie et société, vol. 22, 

utgave 3 (2003), 448. 
50 For andre synspunkter på legionærenes bruk av religion se f.eks. Stanley Payne, «On the Heuristic Value of the Concept of 

Political Religion and its Application» i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 6, utgave 2 (2005), 169-172. 
51 Corneliu Z. Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard (White Wolf, 2012), 71. 
52 Mihai Chioveanu, «Religious Politics and Politics of Religion in 1930s Romania: The “Redemptive” Hyper-Nationalism of 

the Legion of “Archangel Michael”» i Studia Hebraica, utgave 6 (2006), 165-166. 
53 John Pollard, «ʻClerical Fascism’: Context, Overview, and Conclusion» i Totalitarian Movements and Political Religion, 

vol. 8, utgave 2 (2007), 433-434; Roger Griffin, «The ʻHoly Storm’: ʻClerical Fascism’ through the Lens of Modernism» i 

Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, utgave 2 (2007), 213-214. 
54 Matthew Feldman og Marius Turda, «ʻClerical Fascism’ in Interwar Europe: An Introduction» i Totalitarian Movements 

and Political Religion, vol. 8, utgave 2 (2007), 207. 
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liberalistiske idéer, som for kirken representerte sekularisering og moralsk forfall, samt frykten 

for kommunismen må også anses som attraktivt.55 Et sentralt premiss for klerikal fascisme er 

at det må ha forekommet aktiv involvering fra de geistlige. Således kan ikke fascistiske bevegel-

ser eller regimer som søkte passiv støtte og anerkjennelse hos kirken karakteriseres som klerikal 

fascisme.56 Roger Griffin har beskrevet klerikal fascisme som:  

The ideology and political praxis of clerics and theologians who either tactically support 

fascism as a movement or regime while maintaining a critical distance from its totalising, 

revolutionary, and basically secular objectives, or integrate elements of fascist values and 

policies into the way they conceptualise their mission on earth as devout believers in divinely 

ordained world. As such, clerical fascism can never be a movement in its own right with a 

clerical leadership, independent ideology, and autonomous organisational structure, though 

it may operate as a discrete faction or constituency within a fascist regime with which it 

enters a symbiotic relationship.57 

 

 Klerikal fascisme kan altså beskrives som en pragmatisk allianse mellom fascister og 

tradisjonelle politikere med et kristent verdisyn, men også som et lojalitetsforhold mellom 

fascister og geistlige, med konkordatet mellom Mussolini og pave Pius XI som eksempel.58 En 

bevegelse eller regime kan likevel ikke ene og alene anses som et uttrykk for klerikal fascisme. 

Klerikal fascisme innebærer en politisering av tradisjonell religion, men ikke et teokrati.59 

 De fleste tilfeller av geistlig involvering i fascistiske bevegelser og regimer faller uten-

for begrepet klerikal fascisme fordi bevegelsene og regimene må anses som ikke-revolusjonære 

ultra-nasjonalister eller som representanter for en «völkisch thought or occultist religiosity».60 

Det vil si at de brukte religion som et rasjonelt instrument, slik Griffin hevder er tilfellet ved 

Legionen og de spanske falangistene.61 Denne forståelsen oppfatter jeg som fruktbar og i sam-

svar med min egen påfølgende analyse av Legionen. Et synspunkt som underbygges av histo-

riker Radu Ioanids følgende beskrivelse av Legionen: 

Despite its pronounced Orthodox character, Legionary mysticism did not simply mean the 

total assimilation of Orthodox theology by a fascist political movement, but on the contrary, 

an attempt at subordinating and transforming that theology into a political instrument. 

Through an abusive extrapolation all the Legion’s adversaries became in the writings of its 

followers adversaries of the Church, Christ and God.62 

                                                 
55 Pollard, «ʻClerical Fascism’: Context, Overview, and Conclusion», 436-437; Griffin, «The ʻHoly Storm’», 220. 
56 Griffin, «The ʻHoly Storm’», 215-220. 
57 Griffin, «The ʻHoly Storm’», 217. 
58 Pollard, «ʻClerical Fascism’: Context, Overview, and Conclusion», 434. 
59 Radu Harald Dinu, Faschismus, Religion und Gewalt in Südosteuropa. Die Legion Erzengel Michael und die Ustaša im 

historischen Vergleich (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013), 205-206. 
60 Griffin, «The ʻHoly Storm’», 217. 
61 Falangismen er å regne som en strømning innen den spanske nasjonalismen. I den videre diskusjonen vil jeg i hovedsak 

bruke de spanske nasjonalistene som et generaliserende navn på ultra-nasjonalismen i Spania som helhet. 
62 Ioanid, «The Sacralised Politics of the Romanian Iron Guard», 439. 
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Øst eller vest? Hvordan studere Erkeengelen Mikaels Legion 

Hovedtrekkene ved legionærenes fascistiske uttrykk kan oppsummeres i nasjonalisme og anti-

semittisme, med et sterkt innslag av religion og antikommunisme. Legionen var et produkt av 

en spesiell historisk, politisk, sosial og kulturell kontekst og uløselig knyttet til Romanias egen-

art. De ideologiske trekkene gjør at Legionen likner på andre fascistiske uttrykk, samtidig som 

den skiller seg ubønnhørlig ut. Det er dog vært å merke seg at disse særegenhetene ikke bare 

var gjeldende for Legionen, men også for andre fascistiske og ultra-nasjonalistiske bevegelser 

i mellomkrigstidens Romania som kort vil redegjøres for i neste kapittel.63    

 Journalisten George Seldes beskrev Romania i det tidlige 20. århundre som «the most 

balkanized country in Europe».64 Med dette mente han at landet var preget av vold og korrup-

sjon. Romanias plassering på Europakartet, i grenseområdet mellom øst og vest,65 har ført til 

debatt omkring hvorvidt landet tilhører den vestlige eller østlige sfæren i Europa.66 

 Historikeren Stephen Fischer-Galati bruker den ideologiske doktrinen til tsar Nikolai I, 

«autokrati, ortodoksi og nasjonalitet», som beskrivende for legionærenes fascisme. Han hevder 

at Legionen var påvirket av antivestlige russiske proslaviske bevegelser og argumenterer for 

dette med kollektivitetsånden og anti-individualismen bevegelsen representerte.67 

 Dette står i kontrast til historiker Constantin Iordachi som mener at det er den vest-

europeiske romantiseringen av nasjonal oppvåkning og gjenfødelse som er den sentrale driv-

kraften. Iordachi trekker paralleller mellom den tradisjonelle nasjonale messianismen på 1800-

tallet og det han ser som en sakraliseringen av politikk hos Legionen. Han argumenterer i tillegg 

for at Codreanu var bærer av en slags konservativ religiøs militarisme.68 

 Begge analyser inneholder gode poenger, men det er vanskelig å sette én merkelapp på 

Legionen. Min forståelse er at Legionen må ses på som nært tilknyttet en vesteuropeisk 

tenkemåte og dermed den klassiske fascismen. De ideologiske og strukturelle likhetstrekkene 

mellom Legionen og andre fascistiske uttrykk vil utdypes i de påfølgende kapitlene. Impulser 

                                                 
63 Ioanid, «The Sacralised Politics of the Romanian Iron Guard», 419. 
64 Sitert etter H. Hessell Tiltman, The terror in Europe (London: Jarrolds Publishers, 1931), 404. 
65 Se f.eks. Nicholas Nagy-Talavera, The Green Shirts and the Others. A History of Fascism in Hungary and Romania 

(Stanford, California: Hoover Institution Press, 1970); Lucian Boia, Romania. Borderland of Europe, overs. James Christian 

Brown (London: Reaktion Books, 2002). 
66 Katherine Verdery, «National Ideology and National Character in Interwar Romania» i National Character and National 

Ideology in Interwar Eastern Europe, red. Ivo Banac og Katherine Verdery (New Haven: Yale Center for International and 

Area Studies, 1995), 103-115.  
67 Stephen Fischer-Galati, «Codreanu, Romanian National Traditions and Charisma» i Totalitarian Movements and Political 

Religions, vol. 7, utgave 2 (2006), 246. 
68 Constantin Iordachi (red.), «God’s chosen warriors. Romantic palingenesis, militarism and fascism in modern Romania» i 

Comparative Fascist Studies. New Perspectives (New York: Routledge, 2010), 316-317. 
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fra en østlig politisk tenkemåte (det som kan kalles en bysantinsk arv) utgjør et trekk ved den 

nasjonale særegenheten, men kan ikke ene og alene ses på hovedårsaken. 

 Med tanke på å knytte Legionen opp mot politisk religion er det også nærliggende å se 

Iordachis forståelse som mest fruktbar. Dette uavhengig av hvordan man stiller seg til begrepet 

i utgangspunktet.69 Fascismen i Italia og den tyske nasjonalsosialismen - to distinkte uttrykk 

som på hver sin særegne måte romantiserte nasjonal gjenfødelse - har begge blitt beskrevet som 

politiske religioner.70 Hvordan legionærene forholdt seg til disse to, likheter og forskjeller, vil 

utdypes seinere i oppgaven og underbygge besvarelsen av problemstillingene. 

Sammenfatning 

Ved å bruke Roger Griffins og Øystein Sørensens definisjon av henholdsvis fascisme og det 

totalitære, mener jeg vi gir oss selv et teoretisk hjelpemiddel, som i kombinasjon med en kritisk 

tilnærming, kan brukes i opparbeidelsen av en fruktbar forståelse av legionærenes virkelighets-

oppfatninger, tankesett og totalitære ambisjoner.  

 Fascismen idylliserte fortiden, men snarere enn en total avvisning av det moderne sam-

funnet var fascismen et radikalt uttrykk for modernitet. Legionærenes alternative modernitet 

innebar en sammenveving av motstridene forestillinger, men istedenfor å resultere i konflikt ga 

det seg utslag i en altomfattende totalitær kraft som ble brukt til å skape det som kan karak-

teriseres som en sekulær politisk religion. Ulike menneskeskapte myter og konstruerte tros-

forestillinger utgjorde en sentral del av det ideologiske universet til legionærene.71  

 Med de teoretiske tilnærmingene klarlagt er det et behov for å danne seg et bilde av de 

historiske, politiske, sosiale og kulturelle forutsetningene som lå til grunn for fremveksten av 

Legionen og fascismen i Romania. Dette er ytterst nødvendig skal oppgavens resonnementer 

og avsluttende konklusjon kunne betraktes som fruktbare. 

                                                 
69 Om kritikk av begrepet politisk religion se f. eks. Stanley Payne, «Review Essay - Emilio Gentile’s Historical Analysis and 

Taxonomy of Political Religions» i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 3, utgave 1 (2002), 122-130; Eatwell, 
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3 Nasjonalisme, România Mare og Corneliu Z. Codreanu 
 

Våkne rumener, fra din dødelige søvn,  Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 

der barbariske tyranner har lagt deg  În care te-adânciră barbarii de tirani 

og nå eller aldri stig opp mot nye høyder,  Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte, 

som selv dine verste fiender må bøye seg for. La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani. 

 

Slik går det første verset i Romanias nasjonalsang «Våkn opp, Romania» (Deşteaptă-te, 

romăne). Sangen omhandler nasjonale helter og sagn, kulturelt særpreg, kirken, gudstro og 

døden. Den gir et godt bilde av hvilke forestillinger fascismen og ultra-nasjonalismen i mellom-

krigstiden baserte seg på og dermed også idégrunnlaget i legionærenes ideologiske univers - 

som i stor grad var resirkulert tankegods fra 1800-tallet. 

Nasjonal oppvåkning 

Hovedidéen bak den tidlige rumenske nasjonalismen var ønsket om en union bestående av alle 

etniske rumenere - en reetablering av den romerske provinsen Dakia opprettet under keiser 

Trajan.72 Bevisstheten rundt den latinske arven oppstod på 1700-tallet og gjennom språket fikk 

man en forståelse av det kulturelle fellesskapet.73 Rumensk var språket som ble snakket av alle 

rumenere, med få lokale variasjoner. Det at språket var latinsk, og ikke slavisk slik den geogra-

fiske plasseringen kanskje skulle tilsi, gjorde at Romania skilte seg fra landene rundt.74 

 De rumenske områdene var på 1800-tallet var dominert av Habsburgmonarkiet, Det 

osmanske riket og Det russiske imperiet, og påvirkning og impulser var deretter. Det rumenske 

kjerneområdet, de to provinsene Moldavia og Valakia, har blitt beskrevet av historiker Eugen 

Weber som «highways for conquerors, traders and invaders on their way from the Balkans to 

the Baltic, or from the Russian plains towards the warmer southwest».75  

 Moldavia og Valakia var underlagt osmansk herredømme og styrt av prominente greske 

familier fra Phanar- (Fener) distriktet i Istanbul.76 Den styrende eliten iførte seg tyrkiske klær, 
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snakket gresk og brukte det kyrilliske alfabetet.77 Motstanden mot den osmanske dominansen 

resulterte i et nasjonalistisk opprør under ledelse av Tudor Vladimirescu i 1821. Resultatet var 

en maktoverføring fra de greske familiene til lokale rumenske prinser. I revolusjonsåret 1848 

oppstod det igjen et nasjonalistisk inspirert opprør i Moldavia og Valakia - senere omtalt som 

det endelige startpunktet for den nasjonale oppvåkningen.78 Opprøret var imidlertid feilslått, og 

Moldavia og store deler av Valakia ble okkupert av russiske tropper, mens osmanske tropper 

inntok Bucureşti. Likevel fortsatte de nasjonalistiske idéene å leve videre.79   

 Nasjonalismen i Transilvania og Banat (grenseområdet mot Jugoslavia) var annerledes 

enn i Moldavia og Valakia. Transilvania var underlagt Habsburgmonarkiet og dermed var den 

ungarske og tyske innflytelsen stor. Nasjonalismen i Transilvania har blitt beskrevet som en 

reaksjon på den innbilte trusselen katolikker, kalvinister og lutherske kristne utgjorde, mens 

den i Banat var rettet mot den primært serbiske dominansen. I begge regionene ble den religiøse 

dimensjonen forsterket ved at klerikale krefter gjerne var pådriverne.80  

 Stadig større åpning mot Vest-Europa brakte med seg liberalt tankegods, sosial og 

økonomisk utvikling, men det rumenske kjerneområdet fortsatte å være et primitivt og under-

utviklet agrarsamfunn i utkanten av den «moderne» verden.81 Kun 8 prosent av befolkningen i 

Valakia og Moldavia var involvert i industri, tjenesteyting og handel i 1849.82 Den lille 

velstående eliten av jøder, grekere, armenere og bulgarer ble betraktet som fremmed, både i 

blod og religion, av bøndene som utgjorde 80 prosent av befolkningen.83  

 Den latinske arven mistet sin betydning utover 1800-tallet. Nasjonalismen gikk fra å 

være en spontan reaksjon på utenlandsk dominans og undertrykkelse til å bli en politisk kraft 

som hadde opprettelsen av en egen rumensk stat som sitt fremste mål.84 Dette målet ble nådd i 

1859 da det første moderne Romania ble opprettet som en union mellom Moldavia og Valakia, 

med Krimkrigen og fredskongressen i Paris i 1856 som bakteppe. Uavhengighetserklæringen i 

1877 og San Stefano-traktaten i 1878, mellom Det osmanske riket og Det russiske imperiet, ga 

landet selvstendighet som kulminerte med utnevnelsen av kong Carol I i 1881.85 Tyrkiske klær 

ble byttet ut med europeisk mote, fransk språk overtok for gresk, mens det latinske alfabetet ble 
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tatt i bruk framfor det kyrilliske.86 Eliten i det selvstendige Romania ble kalt for bonjurişti, fordi 

de kunne si bonjour på fransk.87  

De intellektuelle: Ion Heliade Rădulescu og Mihai Eminescu 

En av de sentrale eksponentene for den tidlige nasjonalismen var filologen Ion Heliade 

Rădulescu. Han var inspirert av italienske Giuseppe Mazzini og var den første som brukte ordet 

palingenesis (gjenfødelse) i forbindelse med rumensk nasjonalisme. Rădulescus forestilling om 

en nasjonal renessanse kom til å få en sentral plass i legionærenes ideologiske univers og 

Codreanu hyllet Rădulescu som en foregangsmann i kampen for nasjonens selvstendighet.88 

 Rădulescu vevde sammen det rumenske og den ortodokse kristendommen, og betraktet 

jødene som unasjonale. Det var ingenting som knyttet jødene til nasjonen.89 Rădulescu rep-

resenterte en messianistisk fedrelandskjærlighet og la stor vekt på myter og symboler, spesielt 

historiene rundt Mihai Viteazul (Mihai den modige) og hans skytsengel, Erkeengelen Mikael.90 

Kulten rundt Mihai Viteazul kom til å innvirke stort på legionærenes tankegods.91  

 Poeten Mihai Eminescu var en ledende representant for romanianismen på slutten av 

1800-tallet. Han var aktiv i kampen for selvstendighet og beskrev datidens Romania som et 

land dominert av korrupte politikere og utenlandske krefter. Mens liberalismen hadde ført med 

seg utenlandsk økonomisk og industriell utnyttelse, var sosialismen «[a] plaything made of 

foreign abstractions».92 Den nasjonalromantiske Eminescu så føydalismen som den foretrukne 

styreformen - et system med frihet, desentralisering og lokal autonomi.93 

 Eminescu betraktes som Romanias nasjonalpoet og hans diktning i den tradisjonelle 

formen doina - det nærmeste man kan komme en rumensk ekvivalent til bluesen - romantiserte 

det rurale og bondebefolkningen.94 Vektleggingen av det typisk rumenske - nært knyttet til den 

tyske nasjonalromantiske forestillingen om nasjonen og folkets særstilling - er et trekk fra 1800-
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tallets nasjonalisme som finnes igjen i legionærenes tankesett.95 I tillegg bidro Eminescus anti-

semittisme96 til at legionærene betraktet han som stor en inspirator.97  

Politikk og antisemittisme: Constantin Stere, A. C. Cuza og Nicolae Iorga 

Negative rasistiske stereotypier var utbredt, spesielt blant den konservative rurale befolkningen. 

Tyrkerne ble betraktet som hedninger og okkupanter, mens ungarerne undertrykte rumenere i 

Transilvania. Hva russerne angikk ble de beskyldt for å okkupere rumensk land i Bessarabia, 

mens grekere og jøder ble ansett som interne forrædere.98 «Det jødiske spørsmålet» kom på den 

politiske agendaen allerede ved unionen i 1859. Den utbredte antisemittismen var et effektivt 

politisk våpen,99 og en integrert del av den intellektuelle og politiske sfæren.100  

 Ved unionsinngåelsen utgjorde den relativt heterogene jødiske befolkningen i Moldavia 

og Valakia 118 922 personer, en økning fra 12 732 personer i 1803.101 Valakia var dominert av 

sefardiske jøder av gresk opphav som fylte rollen som middelklasse. Moldavia var i hovedsak 

befolket av fattige askenasiske jøder innvandret fra polsk Galicia og Det russiske imperiet.102 

Den jødiske befolkningen var også større i Moldavia, der den i byen Iaşi utgjorde 51,2 prosent 

av en befolkning på ca. 78 000 personer i 1899.103 Den jødiske befolkningen i de to provinsene 

befant seg ofte på utsiden av samfunnet, mens jødene i Transilvania i større grad var assimilert 

og dermed nøt godt av en høyere levestandard.104 

 Ved Berlin-kongressen i 1878 ble det lagt press på Romania for å få landet til å aner-

kjenne jødenes statsborgerlige rettigheter. Presset bidro imidlertid til økende antisemittisme da 

utenlandsk innblanding i internt anliggende ikke var ønsket. I takt med en voksende jødisk 

befolkning (269 015 personer, ca. 4,4 prosent av en befolkningen på ca. 6 mill. i 1900)105 så 
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nasjonalistene det som avgjørende å beskytte den rumenske nasjonen mot fiender, både uten-

landske og interne. Nasjonens særegenhet ble vurdert som truet.106 

 Constantin Stere var en fremtredende intellektuell konservativ nasjonalist, skeptisk til 

industrialisering og urbanisering, og imot vestlige verdier og kapitalisme. Hans primære mål-

setning var en bevaring av det tradisjonelle rurale samfunnet.107 Steres populistiske nasjona-

lisme, poporanismul, var inspirert av liknende bevegelser i Det russiske imperiet. Det at han 

var født i Horodişte i Bessarabia, underlagt det samme imperiet, er nærliggende å tro påvirket 

hans politiske idéer og hans frykt for russisk imperialisme og ekspansjon. Stere beskrives også 

som en typisk rumensk antisemitt som så jødene som en politisk, kulturell og økonomisk trussel 

- den sammen formen for antisemittisme som legionærene senere representerte.108  

 Antisemittismen var som nevnt et effektivt politisk våpen, men likefult var det kun 

professor Alexandru C. Cuza som var i stand til å basere hele sin politiske karriere på anti-

semittisme.109 Cuza var den fremste eksponenten for en antisemittisme med religiøse, kulturelle 

og økonomiske undertoner. Han fryktet en «jødisk invasjon», avviste at rumenere og jøder 

kunne leve i fredelig sameksistens, og brukte Malthus’ befolkningsteori i sin argumentasjon.110 

 Sammen med Nicolae Iorga dannet Cuza det nasjonaldemokratiske partiet, Partidul 

Naţional Democrat (PND) i 1910, med bakgrunn i hans artikler i Iorgas egen avis, Neamul 

Românesc. PND var opportunistisk og hadde numerus clausus for jøder programfestet, men ble 

oppløst kort tid før første verdenskrig.111 Cuzas politiske aktiviteter stoppet likevel ikke opp og 

han opprettet Nasjonal kristen union (Uniunea Naţională Creştină) (UNC) i 1922. UNC brukte 

hakekorset som symbol og bedrev folkeopplysning om «den jødiske faren».112   

Som professor ved universitetet i Iaşi etablerte Cuza nære bånd til både far og sønn 

Codreanu. Den eldre Codreanu, Ion Z. Codreanu, deltok i opprettelsen av UNC, og både far og 

sønn var medlemmer av Partiet for nasjonalt kristent forsvar (Liga Apărării Naţionale Creştine) 

(LANC), etablert i 1923. LANC proklamerte løsningen på «det jødiske problemet» og var 

virkeliggjøringen av Cuzas politiske ideologi.113 Påvirkningen fra Cuza på den yngre Codreanu 
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var stor, men politisk og ideologisk stod ikke Cuza for noe nytt.114 Historiker Zeev Barbu har 

hevdet at Cuza var en katalysator for Codreanus iboende nasjonalisme og antisemittisme.115 

Nicolae Iorga var en profilert antisemitt (han var både historiker og statsminister) og 

aktiv agitator. Hans antisemittisme var stereotypisk og han hevdet at jødene ikke hadde noen 

plass i Romania. Jødene hadde selv valgt å ikke assimilere seg og Iorga beskrev de som intelli-

gente, selvopptatte og egoistiske. De unngikk bevisst hardt arbeid og fysisk anstrengelse, og 

sysselsatte seg istedenfor med handel og pengeutlåning.116 Iorga fremmet «den rumenske 

ånden» og manet til kamp mot urettferdighet og korrupsjon. Han hyllet legionærene, men 

forholdet var samtidig ambivalent. Iorga var involvert i Legionens oppløsning i 1932 og ble 

senere beskylt for å ha medvirket til Codreanus død. Som hevn ble han drept i 1940.117  

En tilstand av nouveau riche 

Skuddene i Sarajevo 28. juni 1914 og den påfølgende krigen innebar en periode der Romania 

vekslet mellom nøytralitet, ulike allianseforhold og krig. Ved krigens utbrudd tilbød russerne 

Bukovina i bytte mot rumensk nøytralitet, mens Østerrike-Ungarn tilbød samme region i bytte 

mot et rumensk angrep på Det russiske imperiet.118 I tillegg var Romania også interessert i 

dekning mot russerne med tanke på å få kontroll over Bessarabia, samt at det var uløste spørs-

mål knyttet til Transilvania og den rumenske befolkningen der. Krigsinnsatsen fra 1916 var 

heller dårlig, landet ble okkupert av Sentralmaktene og inngikk en separat fred tidlig i 1918. 

Ved krigens slutt stod landet likefullt igjen som en av de store seierherrene. Fredsoppgjøret 

etter krigen la grunnlaget for mellomkrigstidens România Mare (Stor-Romania). 

Zeev Barbu beskriver situasjonen etter første verdenskrig som en tilstand av nouveau 

riche.119 Romania gikk fra å være en liten, etnisk homogen stat, til å bli en stor, multietnisk stat. 

Befolkningen ble doblet, mens arealet økte fem ganger.120 România Mare var en realisering av 

ønsket om å samle alle rumenere i en stat, men de nye landområdene medførte også at befolk-
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ningen ble heterogen i både tradisjon, kultur og religion. Landet var underutviklet, ruralt og 

fattig, med store spenninger og ulikheter innad.121 

Som en følge av fredsoppgjøret annekterte Romania Transilvania, der rumenerne ut-

gjorde majoriteten av befolkningen. Bessarabia, med sin geografiske og kulturelle nærhet til 

Moldavia, ble også en del av den nye staten. I tillegg ble Bukovina, nord for Karpatene, 

Dobrudsja i sørøst mot Bulgaria og Svartehavet, samt store deler av den historiske regionen 

Banat, som hadde vært en del av Dakia, innlemmet i România Mare. 

Annekteringen av Transilvania ble ansett som viktig, men skapte frykt for ungarsk 

revisjonisme. Den store gruppen ikke-ortodokse kristne (ungarske katolikker og tyske luthe-

ranere) førte til en innbilt frykt for at den ortodokse kristendommen selv var truet.122 Ungarerne 

utgjorde den største minoriteten i România Mare med ca. 1,5 millioner (9 prosent av en befolk-

ning på ca. 17 mill.).123 Annekteringen av Bessarabia på sin side ble ikke anerkjent av Sovjet-

unionen og førte til fremveksten av antisovjetiske og antikommunistiske holdninger.124  

Utfordringen var hvordan minoritetene, 30 prosent av befolkningen, skulle takles. Para-

doksalt nok hadde Romania i lang tid vært etnisk mangfoldig. Bucureşti var på 1800-tallet en 

by med innslag av grekere, armenere, bulgarer og jøder. Det var til dels også en akseptert reli-

giøs toleranse. Det avgjørende etter første verdenskrig var det store antallet minoriteter, og som 

ikke lenger var begrenset til storbyene. Annekteringen av Bessarabia økte den jødiske befolk-

ningen til ca. 800 000 (4,4 prosent av en befolkning på ca. 17 mill.). România Mare hadde den 

tredje største jødiske befolkningen i Europa, etter Polen og Sovjetunionen, i mellomkrigs-

tiden.125 I et land med en utbredt antisemittisme og en tradisjonelt konservativ og intolerant 

bondebefolkning fikk de demografiske omveltningene stor betydning. 

Flere har karakterisert Romania som det mest antisemittiske landet i Europa i mellom-

krigstiden, deriblant statsviteren Hannah Arendt.126 Det var det siste landet som innvilget stats-

borgerrettigheter til jødene (i 1923), og kun som en følge av vesteuropeisk press.127 Anti-

semittismen var økonomisk, politisk, sosial og kulturell, og det var en utbredt oppfatning om at 

jødene aldri ville klare å omfavne den rumenske kulturen og bli fullverdige borgere.128 
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Konsolidering av den nye staten var viktig for styresmaktene. Lojaliteten og nasjonal-

følelsen måtte styrkes, og kommunistisk og sovjetisk innflytelse forhindres. Spesielt gjaldt dette 

Bessarabia der den sovjetiske innflytelsen allerede var stor og der befolkningen følgende ble 

mistenkeliggjort. Nasjonaliseringsprosessene omfattet også andre regioner, deriblant Bukovina, 

kalt «Moldavias vugge». Bukovina var det minst etnisk rumenske området i România Mare.129 

I Cernăuţi (Czernowitz), i dag den ukrainske byen Tsjernovtsy, utgjorde den rumenske 

befolkningen ca. 15 prosent før krigen, men deres tilstedeværelse og innflytelse var minimal i 

en region som av historikeren A. J. P. Taylor ble omtalt som «glemt».130 

Den italienske politikeren Massimo d’Azeglio skrev om Risorgimento at «Vi har skapt 

Italia; nå må vi skape italienerne.»131 Historiker Irina Livezeanu bruker denne analogien om 

den Kulturkampfen România Mare stod overfor på 1920-tallet. Et nasjonalt fellesskap måtte 

skapes og nasjonaliseringsprosessene ble følgelig ansett som svært viktig.132 

Politikken var dominert av det liberale partiet, Partidul Naţional Liberal (PNL), og 

bondepartiet, Partidul Naţional-Ţărănesc (PNŢ). PNL, som en konservativ kraft, stod sterkest 

i byene og blant de få store landeierne, mens PNŢ stod nærmest bondebefolkningen.133 De to 

partiene byttet stort sett på å være størst og de politiske valgene beskrives av historiker Henry 

L. Robert på følgende måte: «Romanian elections were notorious for their corruption, their 

ballot stuffing, and general unreliability as measures of public sentiment […] In most cases 

elections were ʻmadeʼ in advance.»134 Det er også interessant at det var et nærmest totalt fravær 

av en arbeiderbevegelse. Bortsett fra ved valget i 1926 var venstresiden minimal og frykten for 

sovjetisk innflytelse bidro til kommunistpartiets forbud allerede i 1924.135  

 Det politiske etablissementet var opptatt av interne stridigheter og maktkamp, og den 

fraværende økonomiske og sosiale utviklingen ble oppfattet som desillusjonerende av bonde-

befolkningen. Samtidig opplevde de en innbilt marginalisering i forhold til de nye minoritetene 

i landet.136 Manglende tro på demokratiet gjorde søken etter noe nytt sterk.137 Den ikke-

eksisterende venstresiden var også en medvirkende årsak til at flere ulike fascistiske og ultra-
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nasjonalistiske grupperinger og partier oppnådde stor politisk støtte gjennom å love økonomisk 

utvikling og vekst, sosiale endringer og redistribusjon av land.138  

Fascistiske og ultra-nasjonalistiske bevegelser i România Mare 

Den nasjonale italiensk-rumenske kulturelle og økonomiske bevegelse (Mişcarea Naţională 

Culturală şi Economică Italo-Română), ledet av Elena Bacaloglu, var en av de første fascistiske 

bevegelsene i România Mare. Bacaloglu var gift med en italiensk mann med tette bånd til 

fascistene i Italia. Nasjonal rumensk fascio (Făscia Nationălă Română), som bestod av ca. 1500 

medlemmer, var en annen tidlig bevegelse. I et forsøk på å øke den politiske gjennomslags-

kraften slo de to nevnte gruppene seg sammen og dannet Den nasjonale fascist bevegelse 

(Mişcarea Naţională Fascistă) i 1925. Denne bevegelsen definerte seg som nasjonalsosialis-

tisk, men var samtidig inspirert av den italienske fascismen og Action Française.139   

 Charles Maurras’ Action Française var den direkte inspirasjonen til partiet Rumensk 

handling (Acţiunea Românească) ved universitetet i Cluj. Bevegelsen tiltrakk seg Ion I. Moţa 

som tidligere hadde oversatt Sions vise protokoller til rumensk og som så jødene som alt det 

rumenerne ikke var: samlet, sterke og farlige. Moţa og Codreanu møttes for første gang i 1923, 

og Moţa ble senere en av de mest sentrale legionærene.140 

 De fleste av de tidlige fascistiske og ultra-nasjonalistiske bevegelsene var ideologisk 

inspirert av den italienske fascismen, men de var små og hadde minimal suksess. Resultatet var 

at flere av bevegelsene ble tatt opp i LANC i 1925.141 LANC stod særlig sterkt i det nordlige 

Moldavia og Bukovina, og oppnådde et valgresultatet på ca. 5 prosent i 1926.142 Utover 1930-

tallet vokste den nasjonalsosialistiske innflytelsen både på LANC og andre grupperinger. Det 

resulterte i en økende biologisk begrunnet antisemittisme, og fra flere politiske hold var det 

utstrakt støtte til fascistiske og ultra-nasjonalistiske bevegelser i Europa.143  

 Innenfor rumensk fascisme og ultra-nasjonalisme finnes det tydelig påvirkning fra rase-

teoretikere som Houston Steward Chamberlain, Arthur de Gobineau, Maurice Barrès og 

tidligere nevnte Maurras. Både Nichifor Crainic, en av de fremste fascistiske ideologene i 

România Mare, og Mihai Manoilescu, den mest kjente eksponenten for korporativismen, hentet 
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inspirasjon fra de Chamberlain, de Gobineu, Barrès og Maurras.144 De samme referansene kan 

også spores hos legionærene, men i begrenset grad. Legionærene forsøkte aktivt å distansere 

seg fra ytre påvirkning og bevist framheve sitt selvstendige produkt. Codreanu hevdet Legionen 

var en bevegelse basert på kjærlighet og religion, og at de konsentrerte seg lite om eugenikk og 

rasebevaring.145 Som vist ovenfor var den fremste premissleverandøren for legionærenes tanke-

sett de ulike nasjonalistiske virkelighetsoppfatningene etablert på 1800-tallet, snarere enn sam-

tidens meningsfeller. Imidlertid fantes det ulike ideologiske oppfatninger innad i Legionen. Ion 

Foti betraktet for eksempel Adolf Hitler og Alfred Rosenberg som inspirasjonskilder, og var en 

stor tilhenger av sistnevntes rasedefinisjon som et fundamentet for staten.146  

 Legionærenes selvforståelse i en større kontekst og deres forhold til fascistiske Italia og 

Det tredje riket, rettere sagt Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), vil jeg 

komme tilbake til seinere i oppgaven, men i denne sammenheng kan det nevnes hvordan 

Codreanu, under rettsaken i forkant av sin død i 1938, la vekt på «the superiority of the legionary 

idea over Fascism and National-Socialism».147 Til tross for dette var den tilsynelatende 

avvisende holdningen ikke konstant, og beundring av både Mussolini og Hitler ble uttrykt.148  

Corneliu Zelea Codreanu 

Through a group of Legionaries who part, comes towards us a young, tall, slender man, with 

an uncommon expression of nobleness, frankness and energy imprinted on his face: azure 

grey eyes, open forehead, genuine Roman-Aryan type: and, mixed with virile traits, 

something contemplative, mystical in the expression. This is Corneliu Codreanu, the leader 

and founder of the Romanian ʻIron Guardʼ, the one who is called ʻassassinʼ, ʻHitler’s 

henchmanʼ, ʻanarchist conspiratorʼ, by the world press, because, since 1919, he has been 

challenging Israel […].149 

 

 Slik omtalte den italienske kulturfilosofen og fascisten Julius Evola sitt første møte med 

Codreanu i Bucureşti i 1936. Nettopp Codreanus karisma og personlighet bidro at han ble opp-
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høyet og tillagt en kvasi-religiøs rolle av legionærene.150 Codreanu var det historiker Stanley 

Payne beskriver som «tall, handsome and prone to a kind of religious mysticism».151 

 Codreanus karisma var udiskutabel og ble bruk aktivt i propagandaøyemed. Spesielt den 

nøye koreograferte scenen som utspilte seg når Codreanu, ridende på en hvit hest i spissen for 

legionærene, ankom landsbyene i Moldavia og Bessarabia i 1929-1930, fikk enorm betyd-

ning.152 Codreanu var iført en tradisjonell klesdrakt, knelte og ba til Gud, før han foran de frem-

møtte proklamerte at kampen for nasjonal rettferdighet var hellig. Épater les paysans var 

vesentlig for å innkassere oppslutning og legitimere bevegelsen.153  

 Dette delkapittelet er ikke en studie av Codreanu. Fullstendig innsikt i en persons være-

måte er, om ikke umulig, så i hvert fall utfordrende. Fordi Codreanu og Legionen er uløselig 

knyttet sammen vil det å forsøke å få en innsikt i Codreanus - den sentrale aktørens - mentalitet 

imidlertid gjøre det enklere å forstå det helhetlige handlingsmønsteret til legionærene.154  

 Corneliu Z. Codreanu ble født 13. september 1899 i Huşi i Vaslui, Moldavia, sønn av 

Ion Z. Codreanu og Elisa Brauner. Codreanu mor skal ha vært ekstrem religiøs og Zeev Barbu 

knytter Codreanus religiøse forestillinger tett til morens påvirkning.155 Codreanus far het opp-

rinnelig Johan Zilinski, men endret sitt navn til det rumensk-klingende Zelea da han flyttet til 

Moldavia. For å ære sin far, skogsarbeideren, la han også til codru (skog). Det endelige navnet 

ble Ion Zelea Codreanu.156 Han var en innbitt nasjonalist og antisemitt og, som tidligere nevnt, 

politisk aktiv i LANC. Partiet ble imidlertid ikke ansett som radikalt nok og den eldre Codreanu 

endte på 1930-tallet opp som folkevalgt for Legionen.157   

 Den yngre Codreanu vektlegger perioden 1912-1919, da han var innrullert som elev på 

militærakademiet i Mănăstirea Dealului, som viktig for sin politiske dannelse og forståelse av 

militær korpsånd, disiplin og verdighet. I For mine legionærer skriver han også om hvordan 

han forsøkte å verve seg under første verdenskrig: «My misfortune was great, for, being only 

17 years old, the regimental commander turned me down as a volunteer.»158  
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 I september 1919 påbegynte Codreanu jusstudier i Iaşi, en by han tillegger stor nasjonal 

og historisk betydning.159 Der fant han sine første politiske meningsfeller i bevegelsen Garden 

for nasjonal samvittighet (Garda Conştiinţei Naţionale), ledet av rørlegger og amatørbryter 

Constantin Pancu. Den lille bevegelsen hadde et fellesskap i troen på kongen, hæren og kristen-

dommen. Codreanu gir Pancu en stor del av æren for sin politiske oppvåkning.160 

 Codreanus holdninger og politiske agitasjon førte til at han ble utvist fra universitet i 

1921, men utestengelsen ble raskt opphevet på grunn av hans bånd til professor Cuza.161 

Legionær, og senere rumensk utenriksminister, Mihail Sturdza beskrev året 1922 som «the 

point of no return» for Codreanu.162 Det var en formativ periode med studieopphold i Berlin og 

Jena. Codreanu leste antisemittisk propaganda og hørte for første gang om marsjen mot Roma 

og Hitler. Tilbake i Iaşi begynte han etter hvert å promotere LANC innad i studentmiljøet og 

opparbeidet seg raskt stor popularitet.163 Et eksempel på Codreanus popularitet er hans bryllup 

i juni 1925, som skal ha tiltrukket seg over 80 000 gjester. Bryllupet fant sted kort tid etter at 

han var blitt frifunnet for drapet på politisjefen i Iaşi, Constantin Manciu.164 

 I 1923 satt Codreanu i en kort periode fengslet i Văcăreşti. Bakgrunnen var drapsplaner 

på fremtredende politikere og jøder han mente hadde forrådt nasjonen gjennom innvilgelsen av 

statsborgerrettigheter for jødene.165 I løpet av fengselsoppholdet bestemte Codreanu seg for å 

vie sitt liv til Gud og kampen for den rumensk-kristne tradisjonen. Etter å ha hatt en åpenbaring 

med Erkeengelen Mikael, opprettet han sin første politiske bevegelse, Korsets brorskap (Frăţia 

de Cruce). Bevegelsen var basert på konstruerte blodsbånd og ulike former for ritualer, og kom 

til utgjøre en viktig undergruppering innad i Legionen.166    

 Noen år senere, etter å ha returnert fra et opphold i Grenoble i Frankrike og brutt samar-

beidet med Cuza på bakgrunn av uoverensstemmelser om de politiske målsetningene,167 dannet 
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Codreanu sammen med noen av sine tidligere medfanger fra Văcăreşti, Erkeengelen Mikaels 

Legion: «Today, Friday, June 24th, 1927 (The feast of St. John the Baptist), at 10 o’clock in the 

evening, is founded under my leadership, ʼThe Legion of Michael the Archangelʻ.»168 

Sammenfatning 

Store deler av tankegodset som vokste fram i løpet av den nasjonale oppvåkningen og selv-

stendighetskampen i siste halvdel av 1800-tallet påvirket legionærene. Vektleggingen av det 

rurale og typisk rumenske, nasjonen, kulturen og folkets særstilling kan, som de påfølgende 

kapitelene vil tydeliggjøre, spores i legionærenes virkelighetsoppfatning. Codreanu refererte 

selv ofte til heltene fra kampen for selvstendighet på 1800-tallet.169  

Antisemittisme og rasisme, populisme og frykten for urbanisering - det å bli en del av 

den store anonyme massen - finnes i mer eller mindre samme grad hos Rădulescu, Eminescu 

og de mer moderne Stere, Cuza og Iorga, som hos legionærene. Endringene etter første verdens-

krigs medførte også at slike ekstreme holdninger og politiske synspunkter ble utbredt og allment 

akseptert. Den etter hvert utbredte politiske støtten og sympatien i mellomkrigstiden - fra mer 

eller mindre alle politiske hold - til ulike fascistiske og ultra-nasjonalistiske bevegelser og 

regimer i Europa viser også dette.170  

Legionen var et produkt av det politiske klimaet i România Mare og et typisk, men 

ekstremt, uttrykk for den politiske tradisjonen i landet. Legionærenes ideologiske idégrunnlag 

var utelukkende bygget på en resirkulering av veletablerte tankesett og forestillinger med en 

bred forankring i det rumenske samfunnet. 
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4 Legionærenes grunnsyn, idealer og mål 
  

Omveltningene etter fredsoppgjøret etter første verdenskrig medførte store utfordringer for den 

nye rumenske staten med tanke på statskonsolidering, nasjonalfølelse og lojalitet, lokal auto-

nomi og maktsentralisering.171 Med dette som bakteppe utviklet legionærene en virkelighets-

oppfatning dominert av en symbiose mellom politikk og religion.  

 Legionærene dannet en egen liturgi der nasjonalismen og den ortodokse kristendommen 

ble betraktet som synonymer. Siktemålet var at det gjenfødte Romania skulle være basert på et 

system av naturlige primordiale172 lover omkring liv og død. Denne idéen utgjorde et styresett 

Codreanu betraktet som en høyere form for demokrati - tuftet på folkets egentlige vilje.173 

Denne oppfatningen sammenfaller nært med filosofen Jean-Jaques Rousseaus begrep om la 

volonté générale, eller allmennviljen. Rousseaus tanker om frihet for folket har blitt kritisert av 

flere, men for denne oppgavens relevans er det naturlig trekke fram historikeren Jacob L. 

Talmon som var den som brakte Rousseaus begrep inn i totalitarismeforskningen. Talmon 

hevdet at det å styre i henhold til folkets egentlige vilje i realiteten ville føre til maktmisbruk 

og en totalitær form for demokrati. Måten Talmon forstod Rousseau på la videre grunnlaget for 

det førstnevnte beskrev som politisk messianisme.174  

 Politisk messianisme er fruktbart å knytte opp mot Legionen fordi dens medlemmer 

oppfattet det som om de arbeidet ut ifra en forhåndsbestemt skjebne. For legionærene var den 

rumenske nasjonen særskilt utvalgt av Gud og dens forutbestemte skjebne var en «hellig» 

misjon som innebar å bekjempe alt det onde på jorden - med referanse til Erkeengelen Mikael, 

leder av Guds arme av engler, og den himmelske endetidskampen mot dragen (Satan), beskrevet 

i Johannes’ åpenbaring. Legionærene så kampen mot nasjonens fiender som et messianistisk 

oppdrag alle rumenere var deltakende i. Det var noe de var nødt til.175  

 I tillegg til referansene til Johannes’ åpenbaring sammenliknet legionærene nasjonens 

historie med en bibelsk lidelseshistorie. Ergo innebar det revolusjonære prosjekt korsfestelse, 

død og gjenoppstandelse.176 Sistnevnte ble for eksempel framstilt som mye viktigere enn 
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kampen for sosial rettferdighet, økonomisk utvikling og «brød til folket».177 Det messianistiske 

innslaget i virkelighetsoppfatningen til legionærene understrekes i deres sanger. Betydningen 

sang hadde vil utdypes seinere, men jeg vil her kort gjengi utdrag fra to sanger: 

 

Samle dere i front, alle dere som vil dø  Sa strângă frontu-acei ce vor să moara,            

for frelsen av vårt folk.     Pentru salvarea’ntregului popor. 

Kom, la et nytt Romania oppstå   Veniţi, o Românie nouă să răsară 

fra alles blods offer.    Din jertfele de sânge a tuturor.  

Over: fra «Med hodet høyt hevet» (Cu fruntea sus).178
  

 

Det hellige offer brenner i oss for alltid,  Dar jertfele sfinte ard pururi in noi,  

offeret er vår frelse.     Jertfele ne-au mântuit. 

Fra martyrgravene oppstår heltene,   Şi cresc din morminte martirii eroi,  

var nasjon er hellig.    Neamul se’nalţa sfinţit. 

Over: fra «Sangen om heltene Moţa og Marin» (Cântecul eroilor Moţa-Marin).179 

«La Terre et les Morts» 

Legionærenes storslåtte framtidige siktemål var en nasjonal gjenfødelse. Noe som var mulig 

fordi nasjonen, men også legionærene, var spesielt utvalgt av Gud. «Det var som om Gud satt 

oss sammen», skrev Codreanu om Legionens tilblivelse i 1927.180 Legionærene var de som 

skulle befri nasjonen fra fremmede og destruktive krefter. 

 I legionærenes virkelighetsoppfatning finner vi Codreanus persepsjon av nasjonen som 

et levende vesen, sammenlignbart med et menneske. Med dette mente han at nasjonen var i 

besittelse av en egen sjel, identitet og blod. Nasjonen ble beskrevet som bestående av «a 

physical, biological patrimony - her flesh and blood; a material patrimony - the soil of her 

country and it riches; a spiritual patrimony.»181 Blodet var den første delen av det rumenske 

etos - folkets særpregede identitet, kultur og historie. I sin argumentasjonen for dette brukte 

Codreanu historier, myter og symboler. Blodet skapte tilhørighet samtidig som det var en 

skillelinje. Ikke i en direkte biologisk forstand, men mer en kulturell differensiering mellom 

                                                 
177 Klaus Charlé, Die Eiserne Garde. Eine Darstellung der völkischen Erneuerungsbewegung in Rumänien (Berlin: 

Deutscher Rechtsverlag, 1939), 72-73. 
178 Fundaţia Culturală Buna Vestire, Mihail Dumitrescu (red.), Cântece Legionare (Bucuresţi, Tipar: Tipografia Editurii 

Elisavaros, 1999), 19. 
179 Fundaţia Culturală Buna Vestire, Mihail Dumitrescu (red.), Cântece Legionare, 15-16. 
180 (Min oversettelse) «Ca şi cum Dumnezeu ne-a adus pe toţi împreună.» Corneliu Z. Codreanu, «Activitatea Legiunii» i 

Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 3, 1. sept., 1927; se også Corneliu Z. Codreanu, The Nest Leader’s Manual (San 

Bernandino, California: CZC Books, 2005), 73-75, 80-81, 93; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 190-191, 

235-245. 
181 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 244. 
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rumenere og ikke-rumenere. Blodet forente alle rumenere og la grunnlaget for en nasjon som 

bestod av både levende, døde og ufødte.182 Codreanu hevdet seinere at blodet nærmest var å 

betrakte som av større verdi for nasjonen enn naturressursene i landet.183 

 Det andre punktet var jorden - en hellig enhet sentral for nasjonens eksistens og identi-

tet. Jorden dagens rumenere gikk på var, i dobbel forstand, den samme jorden som helter som 

Decebal (konge over Dakia fra år 87-106), Mihai Viteazul og Ştefan cel Mare hadde gått på.184 

Betydningen jorden hadde finnes igjen i navnet på legionærenes hovedorgan, Pământul 

Strămoşesc. På norsk oversatt til «våre forfedres jord». Navnet bandt legionærene til nasjonens 

forfedre i tillegg til at det symboliserte vilje til forsvaret av jord og fedrelandet.185  

 Helliggjøringen av jorden resulterte i massemønstringer som involverte ritualet med å 

knele og kysse jorden. Dette manifesterte seg videre i dannelsen av en forfedrekult. For å ære 

nasjonens forfedre og andre historiske skikkelser fylte legionærene små poser av skinn med 

jord. Posene representerte nærhet til nasjonen, men knyttet også levende og døde sammen. Dette 

fordi de inneholdt jord fra «hellige» gravplasser eller steder der viktige slag hadde blitt ut-

kjempet, og der jorden således var blodstenkt med offerblod fra de heroiske forfedrene. I tillegg 

ble posene betraktet som en talisman som skulle sikre den endelige seieren.186   

 Jorden som en representant for kultur og identitet var basert på en spenglersk idé om 

kulturenes fremvekst og nedgang. Kulturen ble betraktet som avgjørende for nasjonens idio-

synkrasi. For legionærene var den rumenske kulturen og blodet enestående.187 De ønsket en 

revitalisering av et samfunn de mente var i forfall. Det å beskytte og deretter revitalisere 

kulturen ble sett på som helt nødvendig. Dette siktemålet oppstod ved bevegelsens grunn-

leggelse og forble uforandret gjennom de to periodene, helt fra 1927-1938. 

 Det kan ikke spores noen uenighet innad omkring dette. Den rumenske kulturen var 

samlende og identitetsskapende, hevdet Ion I. Moţa.188 Mens Vasile Marin ga uttrykk for at en 

nasjon tuftet på kultur var nasjonalistisk og partikularistisk. En nasjon som var sivilisatorisk var 

derimot anti-individuell, anonymiserende og internasjonal.189 

                                                 
182 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 243-245. 
183 Corneliu Z. Codreanu, «Un cuvânt in chestiunea dizolvării “Gărzii de Fier”. O scrisoare a d-lui Corneliu Zelea Codreanu» 
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185 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 178. 
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189 Vasile Marin, «Stat şi cultură» i Revista Mea, Anul II, 1. jan., 1936. 
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 Det siste punktet i legionærenes grunnsyn var det Codreanu beskrev som den åndelige 

arven. Denne arven var knyttet til fellesskapet alle rumenere hadde gjennom den ortodokse 

kristendommen.190 Historiker Mircea Platon skriver at legionærene så religionen som et uttrykk 

for den rumenske «rasen» eller «nasjonen».191 En oppfatning som for øvrig var utbredt, ikke 

bare blant legionærene, men også innenfor andre fascistiske og ultra-nasjonalistiske kretser. At 

det å være rumensk var synonymt med å tilhøre et rumensk kulturelt og religiøst fellesskap ble 

for eksempel uttalt av de legionær-sympatiserende studentene i Den nasjonale unionen av 

kristne studenter (Uniunii naţionale a studenţilor creştini români).192  

 Blodet, jorden og det religiøse åndsfellesskapet skulle være grunnlaget for gjenfødelsen 

av nasjonen - beliggende mellom elvene Dnestr i øst og Tisza i vest (en naturlig grense). Dette 

fastslo legionærene i sitt partiprogram fra 1931.193 Nasjonen skulle være antidemokratisk, anti-

liberalistisk og ruralt fundamentert.194 Til tross for vektleggingen av kultur, tradisjon og 

nostalgi skulle nasjonen også være industrielt og teknologisk moderne.195 Et ruralt livsideal og 

moderne samfunnsideal kan framstå som en uforenelig tankegang. Imidlertid er idylliseringen 

av fortiden rett og slett et eksempel på fascismens alternative modernitet. Legionærene ønsket 

en «korrekt» form for modernitet - det de selv omtalte som en antimoderne utopi.196 

Livsideal og samfunnsideal: studenter og bønder, middelklasse og 

proletariat 

Legionærene betraktet seg selv som unge og dynamiske. Dermed falt det naturlig for dem å 

rette mye av sin oppmerksomhet mot studentene. De nære båndene til studentbevegelsene der 

mange av legionærene startet sin politiske løpebane - og det faktum at de fleste legionærene var 

født rundt fin de siècle - bidrar ytterligere til at bevegelsen framstår som «ung». 

 Codreanu poengterte at legionærene, i likhet med studentene, representerte framtiden.197 

De unge ble ansett for å være essensielle for gjenfødelsen av nasjonen fordi dyder og kvaliteter 

                                                 
190 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 244. 
191 Mircea Platon, «The Iron Guard and the “Modern State”. Iron Guard Leaders Vasile Marin and Ion I. Moţa, and the “New 

European Order”» i Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, utgave 1 (2012), 73. 
192 Tudor Blidariu, «Sensul romînesc in lume» i Cuvântul Studenţesc, Anul X, Nr. 1, 1. jan., 1935. 
193 Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general (Cluj: Tipografia “Cartea 

Romăneasca”, 1931), 12-13. 
194 Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general, 4-7, 10; Corneliu Z. Codreanu, 
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195 Vasile Marin, «Extremismul de dreapta» i AXA, Anul II, Nr. 6, 5. feb., 1933. 
196 Ion I. Moţa, Cranii de lemn, articole 1922-1936 (Sibiu: Editura Totul Pentru Ţară, 1936), 43-48; Ernest Bernea «Etica 

noua si progresul» i Cuvântul, Anul al-XII-lea, Nr. 3121, 22. jan., 1938. 
197 Corneliu Z. Codreanu, «”Tinerul Liberal”» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul II, Nr. 14, 15. juli, 1928; se også Weber, 

«The Men of the Archangel», 106-108. 
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av betydning i større grad var tilstede hos denne gruppen.198 Allerede i 1924, under et opphold 

i Văcăreşti-fengselet, påpekte Codreanu hvor viktige de unge var for nasjonens framtid og hvor 

eksepsjonelt «rene» de rumenske studentene var.199 Det samme budskapet ble gjentatt under 

studentkongressen i Brăila, havnebyen ved Donau, i 1930. Nasjonens gjenfødelse var en opp-

gave de unge var særskilt utvalgt for.200  

 Årsaken til at legionærene henvendte seg til studentene var den utbredte misnøyen blant 

dem og at de var enkle å mobilisere. Samtidig var Codreanu nøye med å påpeke at for Legionen 

gjaldt det kvalitet foran kvantitet. Det var ikke alle studenter som egnet seg som legionærer. 

Helt fra bevegelsens begynnelse understreket Codreanu at seleksjon var viktig når det kom til 

rekruttering.201 Legionen skulle ikke være en massebevegelse: «[…] we must work alone, in 

limited numbers and only on our own responsibility».202 Dette var normen, også selv etter at 

Legionen i årene 1932-1933 vokste fra under 10 000 medlemmer til over 28 000.203 Historiker 

Nicholas Nagy-Talavera har skrevet om rekrutteringen at regelen var at for hver 20 person som 

ønsket medlemskap skulle 19 avises.204 Codreanu skal følgelig ha uttalt at Legionen ville lykkes 

best med flest mulig venner og færrest mulig legionærer.205  

 Om studentene var de som skulle drive det moderne revolusjonære prosjektet fremover, 

var det rurale et livsideal. Bonden og den rurale livsførselen representerte det typisk rumenske, 

og kulturell og etnisk renhet i motsetning til den «kosmopolitiske byen».206 Legionærenes store 

støtte blant bondebefolkningen førte til at historikeren A. James Gregor beskrev Legionen som 

et uttrykk for «rural fascisme».207 I realiteten var derimot Legionen en urban bevegelse 

bestående av studenter, unge intellektuelle og personer fra middelklassen som nødvendigvis 

ikke hadde noe ønske om å tilhøre bondestanden, men som derimot idylliserte en arkadisk 

tilværelse. Historiker Lucreţiu Pătrăşcanu har beskrevet Legionen som bestående av dilettanter 

og «kvasi-intellektuelle».208 Legionærenes romantisering av det rurale og tradisjonelle var en 

videreføring av 1800-tallets tankegods.209 
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 I likhet med studentene var bondebefolkningen enkel å mobilisere. I følge historiker 

Radu Ioanid var det lett for legionærene å «penetrere» et ruralt miljø.210 Bondebefolkningen 

levde ofte i en fattig tilværelse kontrollert av rike landeiere (boieri) og legionærenes populis-

tiske forakt mot denne gruppen og det urbane, samt lovnader om rettferdighet var lett å forholde 

seg til, uavhengig om det i realiteten bare var «valgflesk». Legionærene proklamerte seg selv, 

og ikke minst Codreanu, som bondebefolkningens redning.211  

 Legionærene oppfattet România Mare som dominert av fremmede. Disse kontrollerte 

byene og utgjorde nasjonens middelklasse. Dette var et problem fordi byene var viktige, ikke 

bare med tanke på politisk makt, men også fordi byene ga mulighet til beskytte den nasjonale 

identiteten.212 Derfor ble opprettelsen av en etnisk rumensk middelklasse en politisk hoved-

prioritering.213 Middelklassen var viktig fordi «it is the only class having a double contact: 

down, with the peasant class [and] up, with governing class», påpekte Codreanu.214  

 Skulle middelklassen som samfunnsideal oppfylles var det nødvendig å gi næring til 

dens fremvekst. Oppmuntring til småskalavirksomhet innen handel og industri var viktig, både 

for det nasjonale markedet og med sikte på eksport. Videre så legionærene det som avgjørende 

å satse på teknologiske nyvinninger og utvikling. Liberalistiske holdninger kom til uttrykk i 

ønsket om mindre statsadministrasjon, byråkrati og overformynderi. Samtidig ønsket legio-

nærene større statlig intervensjon i økonomien og nasjonalisering av viktige industrier og 

bedrifter. Det gjenfødte Romania skulle ikke et være et land for kapitalister som levde av andres 

innsats, men for de ærlige og hardt arbeidende.215  

 Det populistiske budskapet rettet seg også mot proletariatet, men i motsetning til bonden 

ble ikke arbeideren sett på som «ren» i samme forstand. Arbeidernes påståtte mottakelighet for 

kommunismen førte til at legionærene rettet begrenset oppmerksomhet mot denne klassen i den 

første perioden. Partiprogrammet fra 1931 inneholdt likevel tiltak som etableringen av nye 

industrier og fabrikker. Oppmuntring til arbeidsinnsats gjennom bonusordninger, som igjen 

skulle stimulere til økonomisk vekst, ble også fremmet. Legionærene vektla fritidsaktiviteter 
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og rekreasjon, og det ble i tillegg understreket nødvendigheten av å beskytte kvinner og barn i 

arbeidslivet, samt å forbedre vilkårene til landets gruvearbeidere.216 

 Det var først mot slutten av den andre perioden, i 1937, at legionærene gjorde arbeider-

klassens situasjon til en reell kampsak. Kravet var dog at arbeiderne tok fullstendig avstand fra 

kommunismen og uforbeholdent henga seg til Legion. Kravene ble spesifisert i pamfletten 

«Legionen og arbeiderklassen» (Mişcarea legionară şi muncitorimea).217 Utgivelsen av pam-

fletten hadde sammenheng med opprettelsen av legionærenes arbeiderkorps året før. Gjennom 

arbeiderkorpset ønsket legionærene å tiltrekke seg det de omtalte som «autentiske og stolte» 

arbeidere, i tillegg til å bidra til fremveksten av andre, nye arbeiderbevegelser som kunne sikre 

arbeidernes rettigheter.218 Slike lovnader, sammen med motstanden mot storindustri og ut-

nyttelse av arbeidskraft, resulterte i at legionærenes arbeiderkorps i Bucureşti bestod av ca. 

8000 personer i 1938.219 I retur for sin støtte ble arbeiderklassen lovet rettferdighet: 

Legionen vil gi arbeiderne mer enn et uoppfylt program, mer enn et bedre liv, mer enn en 

god seng i et solid hus […] [Legion] vil gi arbeideren rett til å føle seg som herre over sitt 

eget land, i likhet med de andre rumenerne. Arbeideren vil kunne gå på Calea Victoriei 

[hovedgate i Bucureşti], med en stolt gange, ikke som en slave. For første gang, vil 

arbeideren føle varme, glede og stolthet over å være en herre. En herre over sitt eget land.220 

Legionærenes liturgi: mystikk, dødskult og frelse 

Legionen var en esoterisk221 bevegelse som forfektet et kvasi-religiøst sosialt og politisk 

budskap. Etableringen av en egen liturgi var avgjørende for å legitimere seg selv, appellere til 

og manipulere massene, uttrykke tro, myter, verdisyn og målsetninger. I legionærenes virke-

lighetsoppfatning befant det seg to motstridene krefter: det gode og det onde - det som kan 

betegnes som en form for manikeisk dualisme.222 
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 Legionærene selv oppfattet sitt prosjekt som basert på religiøse sannheter, men det kan 

samtidig spores en forståelse blant dem av hvilken kraft religionen hadde instrumentelt. Legio-

næren Mihail Polihroniade forklarte hvordan de var seg bevisste hvordan religion var et popu-

listisk element som gjorde det enkelt å legitimere og rettferdiggjøre sin egen eksistens og 

innkassere støtte.
223 Hvis antisemittismen var et effektivt politisk våpen (jf. kapittel 3), kan det 

samme sies om religion. Religion ble integrert i legionærenes ideologiske univers og de hevdet 

de led for nasjonen på samme måte som Jesus hadde lidd for menneskeheten. Lidelsen var et 

steg mot gjenfødelse og frelse, og innebar en reise til toppen av «lidelsens fjell», gjennom 

«skogen med ville dyr» og «sumpen av fortvilelse».224  

 Nicholas Nagy-Talavera skriver at legionærene betraktet nasjonens historie som en 

evigvarende lidelse (eller påske), fylt med offer, frelse og gjenoppstandelse. Det vil si en virke-

lighetsoppfatning basert på Jesus’ siste dager før korsfestelsen, men som også har sammenheng 

med hvordan gudstjenesten innenfor den ortodokse kirken anses for å være en evigvarende 

påske. Legionærene brukte den påståtte lidelsen til å symbolisere deres eget offer og død som 

kristne martyrer.225 Martyrdøden var en belønning og det ypperste offer en legionær kunne gjøre 

for nasjonen - et hellig sakrament.226 Legionærene skulle elske døden fordi den innebar til-

givelse av nasjonens synder og den endelige seier, proklamerte Codreanu.227  

 Helliggjøringen av martyrdøden og etableringen av dødskulten er et aspekt det nærmest 

er umulig å komme utenom i beskrivelsen av Legionen. Lucreţiu Pătrăşcanu omtaler dødskulten 

som enestående og det som gjør Legionen til det den var - uvanlig og spesiell.228 Også historiker 

Roger Griffin ser legionærenes «kjærlighet til døden» som særegen: 

The more fanatical of Codreanu’s followers took the willingness to die for the higher cause 

to the point where only self-sacrifice could guarantee the success of the revolutionary project, 

at which point the exoteric language of militarist rhetoric crosses the Rubicon into the realm 

of a genuine cult of death.229  
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227 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 90; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 177-178; se også Ionuţ Florin 

Biliuţă, The Archangel’s Consecrated Servants. An Inquiry in the Relationship Between the Romanian Orthodox Church and 

the Iron Guard (1930-1941), PhD-avhandling (Budapest: Central European University, 2013), 32. 
228 Pătrăşcanu, Probleme de bază ale României, 242. 
229 Roger Griffin, «Shattering Crystals: The Role of “Dream Time” in Extreme Right-Wing Political Violence» i Terrorism & 

Political Violence, vol. 15, utgave 1 (2003), 80. 
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 Viljen til å dø var mye mer enn en abstrakt tankegang. Dødens betydning for legio-

nærene kan knyttes til ortodoks teologi og troen på at selve livet har to sider. I ortodoks teologi 

består en kirkes menighet av levende og døde, og det legges stor vekt på å minnes de døde 

gjennom seremonien parastas. Dette «dødsritualet» sammenfaller nært med legionærenes egen 

hyllest av de døde. I tillegg utvidet de forståelsen av de dødes tilstedeværelse til å, ikke bare 

gjelde en menighet, men hele nasjonen. Codreanu beskrev troen på Gud og kontakten mellom 

levende og døde som utgangspunktet for legionærene.230 Ortodoks teologi vektlegger i tillegg 

mystikk og ritualer, samt begreper som frelse (mântuire), synd og gjenfødelse. Forståelsen av 

menneskelig frelse bygger på den teologiske tanken om theosis. Det vil si at mennesket blir 

guddommeliggjort av Gud og følgelig blir i stand til å bli gjenfødt.231 

 Det fremste eksempelet på legionærenes «kjærlighet til døden» var Vasile Marins og 

Ion I. Moţas død under den spanske borgerkrigen. Deres død i februar 1937 ga legionærene et 

«bevis» på sin oppofrelse og villighet til dø på for en høyere sak.232 Ved å dø hadde Marin og 

Moţa fått sin frelse og oppnådd posisjonen som et fullkomment udødelig vesen.233  

 De døde legionærene ble hedret gjennom det såkalte apelul morţilor, som var en form 

for opprop av de dødes navn. Dette «dødsritualet» innebar at navnet til døde ble lest opp, mens 

de tilstedeværende i plenum svarte «Tilstede» (Prezent). På denne måten knyttet legionærene 

bånd mellom de døde og levende.234 Fordi det å dø for nasjonen var en ære uttrykte legionærene 

stadig sin vilje til å dø. Ion I. Moţa ga, før han reise til Spania, utrykk for viljen til å dø for 

legionærenes sak, samt hva det å dø i seg selv betød:  

[…] Prisen som skal betales for vår kristendom er et offer til det beste for andre; et personlig 

offer, av kjærlighet, uten å tenke på de formelle bilaterale avtaler vi har med Gud. Ofringen 

kommer fra kjærligheten til vår egen tilværelse […] Det setter oss i direkte kontakt med Gud 

[…] På denne måten blir vi mer levende, levende i vår sjel, og vi blir bedre kristne.235  

                                                 
230 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 114-115; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 171; se også Cecilie 

Endresen, «The Right-Winged Archangels of Romania. A Study of the Christian-Fascist Legionary Movement after 

Communism», upublisert masteroppgave (Universitetet i Oslo, 2000), 46-50. 
231 Endresen, «The Right-Winged Archangels of Romania. A Study of the Christian-Fascist Legionary Movement after 

Communism», 47; Endresen, «Gud i nasjonal kontekst», 113. 
232 Valentin Săndulescu, «Sacralised Politics in Action: the February 1937 Burial of the Romanian Legionary Leaders Ion 

Moţa and Vasile Marin» i Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 8, utgave 2 (2007), 259-261; se også Judith 

Keene, Fighting for Franco. International Volunteers in Nationalist Spain During the Spanish Civil War, 1936-39 (London: 

Leicester University Press, 2001), 213-244. 
233 Codreanu, «Circular», «Legionaries», «Requiem in Memory of Mota and Marin» og «The Oath of the Legionary Ranks» i 

Circulars & Manifestos 1927-1938, 41-42, 115-119; Corneliu Z. Codreanu, Omul Nou, Braîla, Anul II, Nr. 21, 1. mai, 1937. 
234 Codreanu, «Mota and Marin», «The New Legionary Senators», «For the Day of January 13», «Circular #132» og 

«Circular #139» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 196-199, 215-216, 231-232, 239; se også Endresen, «“Kristi Soldater” 

i Romania», 122; Endresen, «The Right-Winged Archangels of Romania. A Study of the Christian-Fascist Legionary 

Movement after Communism», 22, 49-52. 
235 (Min oversettelse) «[…] Dar măsura creştinătaţii noastre vii eu o vad mai ales in măsura jertfei pentru binele altora; a unei 

jertfe personale, liber, cu dragoste şi cu elan consimiţite, fără gând la respectarea formală a nu ştiu căror reglemente bilaterale 

dintre noi şi Dumnezeu. Jertfa aceea care e dezlănţuită în noi din dragoste, dintr-o dragoste pentru altceva decăt fiinţa noastră  
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 Under oppholdet i Spania skal Moţa ha sendt flere brev tilbake til hjemlandet, blant 

annet brev som ble gjengitt og brukt i avisen Libertatea i flere år etter hans død.236 I det siste 

brevet han sendte til sine foreldre før han døde, skrev han: «Det var skyting med maskingevær 

i Kristi ansikt! Den kristne verden skalv! Hvordan kunne vi ignorere dette? Finnes det en større 

gjerning for evigheten enn å ha falt i forsvaret av Kristi?»237  

 Den påfølgende begravelsen av de falne legionærene fra Spania markerer et tydelig 

eksempel på hvordan den politiske religionen til legionærene kom til uttrykk. Kistene til de 

døde legionærene ble sent på en symboltung togreise rundt i landet før en endelig parademarsj 

gjennom Bucureşti.238 På sin ferd stoppet toget på alle tenkelige steder og det ble hold grandiose 

seremonier, ofte ledet av ortodokse prester, der religiøse og sekulære politiske elementer og 

ritualer ble blandet sammen. Disse seremoniene er å betrakte som «religiøse» manifestasjoner, 

bevisst utviklet og implementert, i den politiske sfæren (jf. kapittel 2). Begravelsen av Marin 

og Moţa ødela den tradisjonelle dualismen mellom religion og politikk. 

En kosmisk kristen revolusjon 

Filosofen Mircea Eliade omtalte Marins og Moţas død i nasjonens tjeneste som begynnelsen på 

en «kristen revolusjon».239 Både han og legionærene oppfattet de døde legionærenes blodsoffer 

som et fundament for nasjonens gjenfødelse. Marin og Moţa hadde ofret seg og gitt sine liv i 

kampen for kristendommen, skrev Codreanu.240 Blodsofferet ble helliggjort og de to betraktet 

som martyrer og gjort til helgener. Marins og Moţas handlinger utgjorde en messianistisk funk-

sjon - de hadde oppfylt den «hellige» misjonen de var spesielt utvalgt av Gud for å gjøre.  

 Begravelsen av de to påvirket forståelsen av dødskulten i siste del av den andre perioden 

fra 1933-1937. Det ble for eksempel etablert en egen «Moţa-Marin ed»: «Jeg sverger til Gud, 

foran det hellige offer for Kristus og Legionen, å utrydde jordiske gleder fra mitt hjerte, å rive 

meg bort fra menneskelig kjærlighet og, for oppstandelsen av mitt folk, i et hvert øyeblikk, å 

                                                 
[…] ne pune în directă comuniune cu Dumnezeirea […] Şi devenim astfel vii sufleteşte, mai vii, mai creştini». Ion I. Moţa, 

«Măsura creştinătăţii noastre» i Cuvântul Studenţesc, Anul XI, Nr. 1, 1. jan., 1936. 
236 Keene, Fighting for Franco, 232. 
237 (Min oversettelse) «Se trâgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos! Se clătina asezarea creştină a lumii! Puteam noi să stăm 

nepăsători? Nu e o mare binefacere pentru viata viitoare, să fi căzut în apărarea lui Hristos?» Fundaţia Culturală Buna 

Vestire, Mihail Dumitrescu (red.), Cântece Legionare, 7. 
238 Omul Nou, Braîla, Anul II, Nr. 17, 5. feb., 1937; Cuvântul Studenţesc, Anul XII, Numar Festiv, Nr. 1-4, jan.-feb., 1937; 

Săndulescu, «Sacralised Politics in Action», 263; Keene, Fighting for Franco, 236-238. 
239 Mircea Eliade, i Buna Vestire, Anul II, Nr. 262, 14. jan., 1938. 
240 Corneliu Z. Codreanu, «Moţa», i Omul Nou, Braîla, Anul II, Nr. 19, 5. april, 1937; se også Spiru Luis Gheorghiu, 

«Cruciaţii» i Omul Nou, Braîla, Anul II, Nr. 19, 5. april, 1937. 
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stå klar til å dø.»241 1937 var klimakset - et nærmest uunngåelig klimaks. «Kjærligheten til 

døden» dominerte i legionærenes ideologiske grunnsyn og martyrdøden til Marin og Moţa kan 

ses på som del av en naturlig utvikling. Sakraliseringen av politikk ved begravelsen framstår 

som kronen på verket, den virkelig manifestasjonen av den politiske religionen. Codreanu så 

legionærlivet som en særegen tilstand basert på nasjonens identitet og følelser, arven etter de 

døde forfedrene, blodet, jorden og Guds vilje. Disse forestillingene, tankene og følelsene dannet 

premisset for den ideologien, det programmet og den doktrinen legionærene fulgte.242 Legionen 

var så mye mer enn et politisk parti: 

This is something of a higher, spiritual kind, which mysteriously assembles thousands of 

people determined to create for themselves a new destiny […] legionaries are the men of a 

strong faith for which they are ready to sacrifice themselves. On the basis of this faith, they 

will serve to the last breath […] I count less on men with theoretical plans who will desert 

you in difficulties, than on those recruited on the basis of great faith and who will not desert 

you until death.243 

 

 Legionærene underordnet og forvandlet religion til et politisk instrument som tjente 

deres storslåtte idéer om det framtidige. Sakraliseringen av politikk forsterket også oppfat-

ningen av at Legionen var så mye mer enn et politisk parti blant legionærene selv.244  

 Den innbilte åndeligheten drev fram helliggjøringen av døden og mytene rundt blodet 

og landets forfedre. Den kosmiske kristendommen - den historiske og kulturelle arven som la 

grunnlaget for legionærenes selvforståelse245 - representerte et «blod og jord»-begrep, i nært 

slektskap med det nasjonalsosialistiske Blut und Boden-begrepet. Forskjellen var at legio-

nærene ila det et transcendalt element, skriver historiker Dragoş Stoica - transcendalt i 

betydningen over, eller utenfor, forståelseshorisonten til mennesket. Legionærenes Blut und 

Boden-begrep ble knyttet opp mot troen på sjelens udødelighet.246 

 Dette var en selvforståelse nært knyttet til ortodoks teologi, men også fundert på læren 

om udødelighet representert ved Zalmoxis. Sistnevnte var en guddom for oldtidens grekere og 

                                                 
241 (Min oversettelse) «Jur in faţa lui Dumnezeu, În faţa jertfei voastre sfinte pentru Hristos şi Legiune, Sa rup din mine 

bucuriile pamâneşti, Sa ma smulg din dragostea omeneasca, Şi pentru Înviera neamului meu, În orice clipa, Sa stau gata de 

moarte». Cuvântul Nou, Anul 1, Nr. 12, 13. feb., 1937: se også Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 122. 
242 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 189-190. 
243 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 115. 
244 Ernest Bernea, «Legiunea si partidele politice» i Rânduiala, Anul II, Nr. 9-10, 1937, 398; se også Ioanid, The Sword of the 

Archangel, 140. 
245 Andrei Oisteanu, «Mircea Eliade, intre orthodoxism si zalmoxism» i Obervator Cultural, Spiritul Critic în Acţiune, utgave 

127 (2002), http://www.observatorcultural.ro/Mircea-Eliade-intre-ortodoxism-si-zalmoxism*articleID_3963-

articles_details.html. 
246 Dragoş Stoica, «Do Modern Radicals Believe in Their Mythologies? A Comparison between the Muslim Brotherhood and 

the Legion of the Archangel Michael in the Light of Four Political Mythologies» i Politics, Religion & Ideology, vol. 15, 

utgave 1 (2014), 129. 

http://www.observatorcultural.ro/Mircea-Eliade-intre-ortodoxism-si-zalmoxism*articleID_3963-articles_details.html
http://www.observatorcultural.ro/Mircea-Eliade-intre-ortodoxism-si-zalmoxism*articleID_3963-articles_details.html
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de trakiske stammene i antikken, men opplevde en revitalisering på 1800- og 1900-tallet. 

Mircea Eliade var en av de som så Zalmoxis som en «døende Gud» eller en Jesus-liknende 

skikkelse som dør og gjenoppstår.247 For legionærene ble Zalmoxis et symbol på deres 

forståelse av døden, gjenoppstandelse og den absolutte sannheten. Legionæren Alexandru 

Cantacuzino påpekte hvordan legionærenes forståelse av døden og dyrking av sjelens udøde-

lighet bygget på «forskriftene til Zalmoxis».248 Troen på sjelens udødelighet utgjorde en sentral 

del av virkelighetsoppfatningen til legionærene. «Moţa, du døde ikke; du lever blant oss», skrev 

Codreanu i sin hyllest.249 For selv om vedkommende ble fysisk borte fortsatte man å leve videre: 

«Legionaries in heaven, with legionaries on the earth are, in the hours of battle, one.»250 De 

døde var fortsatt deltagende i den heroiske kampen for nasjonen. 

 Helliggjøringen av martyrdøden er idiosynkratisk for legionærene og avgjørende for 

hvordan bevegelsen må studeres. Lidelse og død ble presentert som panacea, (fra gresk myto-

logi), det vil si løsningen på alle problemer. Døden var vakker og noe å være stolt over.251 I 

følge Codreanu skulle døden omforme legionærene og gjøre de kapable til å fullføre oppgaven 

de var spesielt valgt ut til å gjøre. Og i en klassisk fascistisk ånd var det bare de sterkeste som 

ville få æren å av kjempe for nasjonens renessanse.252 

Den opplyste revolusjonære fortroppen og Omul Nou 

Elitebegrepet og ønsket om en ny mann, den såkalte Omul nou, underbygger det fascistiske ved 

Legionen.253 Behovet for en ny mann ble etablert allerede i 1927 som en sentral del av grunn-

synet. Det var en av de største og mest utfordrende oppgavene legionærene stod overfor, men 

samtidig et ærefullt kall, konstaterte Codreanu. Etableringen av en ny mann innebar fullstendig 

oppofrelse og hengivenhet til Legionens «hellige» misjon. Omul nou representerte det ypperste 

av menneskelige dyder og var mannen som skulle lede det gjenfødte Romania.254 

                                                 
247 Mircea Eliade, Zalmoxis. The Vanishing God. Comparative Studies in the Religions and Folklore of Dacia and Eastern 

Europe, overs. Willard R. Trask (Chicago: University of Chicago Press, 1972), 21-76. 
248 Alexandru Cantacuzino, Românul de mâine. Românismul nostru (1936) i Opere Complete, Colecţia «Omul Nou» 

(München: Traian Golea, 1969), 44-45.  
249 (Min oversettelse) «Moţa, nu e murit; el este printre noi.» Corneliu Z. Codreanu, «Ion I. Moţa (Schiţa biografică)» i 

Cuvântul Studenţesc, Anul XII, Numar Festiv, Nr. 1-4, jan.-feb., 1937. 
250 Codreanu, «Mota and Marin» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 197; se også Alexandru Cantucuzino, «Românul de 

mâine» i Cuvântul Studenţesc, Anul X, Nr. 6, 17. april, 1935; Spiru Luis Gheorghiu, «Moarte de Legionar» i Omul Nou, 

Braîla, Anul II, Nr. 26, 10. aug., 1937. 
251 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 72; Codreanu, «The Liberal Party» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 29-30. 
252 Codreanu, «Activitatea Legiunii» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 3, 1. sept., 1927; Codreanu, The Nest Leader’s 

Manual, 73-75, 93; se også Victor P. Gârcineanu, Din lumea legionară (Bucuresţi, 1937), 3-5. 
253 For fascismens begjær etter en ny mann se f.eks. Griffin, Modernism and Fascism, 54-55, 180-181. 
254 Codreanu, Gârneaţa, Moţa, Georgescu, Mironovici, «Organizarea legiunii “Arhanghel Mihail”. Fratiile ce cruce (o 

subsectiune a sectiei tinerimii)» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 6, 15. okt., 1927. 
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 I en klassisk fascistisk virkelighetsoppfatning kan ønsket om etableringen av en ny 

mann enten bety en revitalisering av en gammel elite eller en større endring av mennesket.255 

Legionærenes visjoner for den nye mannen sammenfaller med sistnevnte. Dette er fordi de 

mente etableringen av den nye mannen dreide seg om åndelighet. En virkelig revolusjon var en 

total endring av mennesket. Et kjent sitat fra Codreanus For mine legionærer lyder som følger: 

«this country is dying of lack of men, not lack of programs».256 En tydeliggjøring av hvordan 

Codreanu så omkalfatringen først og fremst som åndelig.  

 Den nye mannen skulle utgjøre et «aristokrati av dyd».257 Codreanu mente det var helt 

nødvendig med en elite til å styre landet fordi «in the forward march of a nation, the essential 

role belongs to the elites and elites mean men of character.»258 Legionærene skulle være eliten 

- en heroisk fortropp av soldater - i spissen for omkalfatringen og nasjonens renessanse.259 For 

å oppfylle rollen som et «aristokrati av dyd» og utgjøre ledelsen av morgendagens Romania var 

det nødvendig at legionærene gjennomgikk en grundig og metodisk utdanning.260  

 For å kunne opptre som en ekte leder mente Codreanu den nye mannen måtte inneha ni 

ulike dyder. Han måtte for eksempel være i besittelse av en indre tiltrekningskraft, kjærlighet 

og kunnskap, i tillegg til å være inspirerende og modig, rettferdig og moralsk overlegen.261 Ved 

å erverve seg disse dydene ville legionærene bli i stand til å gå foran med et godt eksempel og 

således utvise handlekraft, anstendighet og altruisme. Legionærene måtte leve spartansk og 

enkelt, og hengi seg fullstendig til gudstroen og kampen for gjenfødelse.262 

Det fremste uttrykket for elitebegrepet er opphøyelsen av Codreanu. Mihail Sturdza 

beskrev sitt første møte med Codreanu på følgende måte: 

I had before me a hero in the legendary and the historical meaning of the word. He was 

wisdom and daring, dream and reality, [vigour] and handsomeness as of a demigod with 

evangelical simplicity and purity, and above all – from his serene forehead, from his ardent 

mien – a comforting breath of Rumania’s soul, Rumania’s past, Rumania’s soil.263  

 

                                                 
255 Eatwell, «Introduction: New Styles of Dictatorship and Leadership in Interwar Europe», 132-133. 
256 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 173; se også Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 79-80, 114-119. 
257 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 89; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 237-240. 
258 Sitert etter Weber, «Romania», 518. 
259 Paul Jackson, «A case study in Fascist Ideological Production: Corneliu Codreanu’s For my Legionaries (The Iron 

Guard)» i “Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţ» din Cluj-Napoca”, tom. XLV (2006), 148; Chioveanu, «Religious 

Politics and Politics of Religion in 1930s Romania», 175. 
260 Polihroniade, «Sensul revoluţiei naţionale» i AXA, Anul II, Nr. 14, 15. juni, 1933; Codreanu, «The Ten Commandments» i 

Circulars & Manifestos 1927-1938, 49-50. 
261 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 148-149. 
262 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 27-29, 49-51; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 242. 
263 Sturdza, The Suicide of Europe, 93. 
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Codreanu ble tillagt egenskaper som har ført til at den franske historikeren Traian Sandu 

har hevdet at han var gjenstand for en form for cæsaropapisme, en betegnelse på idéen om kom-

binasjonen av verdslig og religiøs makt.264 Sandus påstand er fruktbar når vi ser på hvordan 

Codreanu, i takt med økende ambisjoner og innflytelse i den andre perioden fra 1933, ble frem-

stilt. De religiøse analogiene satt løst og han var både helten, lederen, profeten og apostelen 

România Mare trengte.265 Codreanu var Guds emissær. Hans posisjon som legionærenes ube-

stridte leder ble rettferdiggjort gjennom hans «guddommelige» vesen, hevdet Ion. I Moţa.266 

Ikke desto mindre var Codreanu på samme tid ubønnhørlig knyttet til en altfor tidlig død. Mihai 

Sturdza skrev at det var skjebnebestemt at en personlighet som Codreanu ville avgå med døden 

før resultatet av sine handlinger ble realisert.267 En åpenbar komparasjonen med Jesus. 

Det populariserte bilde av Codreanu som en guddom ble ikke spredt blant massene før 

mot midten av 1930-tallet. Økende oppslutning og innflytelse blant studenter, bønder og prole-

tariat medførte flere potensielle mottakere for propagandaen. Codreanu ble erklært for å være 

den fremste intellektuelle i Legionen av sosiologen og legionæren Ernest Bernea i 1936.268 

Codreanu ble også brukt som et eksempel og en måte å forsvare arbeidet og innsatsen som var 

påkrevd i kampen for gjenfødelse. Codreanu var det hardt arbeid kunne resultere i og symbolet 

på landets framtid. Han var manifestasjonen av Omul nou.269  

 Radu Ioanid skriver at legionærene sammenliknet Codreanu med en haiduc, en Robin 

Hood-liknende figur som hjalp de fattige og kjempet mot urettferdighet. Dette er et eksempel 

på hvordan legionærene brukte mytene rundt nasjonale helter som en måte å legitimere sin egen 

eksistens på.270 Haiduc-bildet av Codreanu ble ytterligere forsterket gjennom sang, musikk og 

bruken av kalkunfjær som hodepryd.271 

Lederkult og karisma 

Lederkulten som omkranset Codreanu ble forsterket av hans fysiske fremtoning. Codreanu 

beskrives som høy og kjekk, med blå øyne og skulderlangt hår. Kanskje den kjekkeste av alle 

                                                 
264 Sandu, «La Passion selon Codreanu: les récits de prison d’un fasciste mystique», 236. 
265 Alex. Radu Dumitrescu, «Profesorul care ne trebue» i Cuvântul Studenţesc, Anul X, Nr. 8, 15. juli, 1935; Ion Banea, 

Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 3, 8. mars, 1936. 
266 Moţa, Cranii de lemn, articole 1922-1936, 53. 
267 Sturdza, The Suicide of Europe, 31. 
268 Ernest Bernea, «Intelectual si noul nationalism» i Cuvântul Studenţesc, Anul XI, Nr. 3-4, mars-april, 1936. 
269 Ion I. Moţa, «Arta, lupta» i Revista Mea, Anul I, Nr. 7-8, juli-august, 1936. 
270 Ioanid, The Sword of the Archangel, 96, 112. 
271 Roland Clark, «Collective Singing in Romanian Fascism» i Cultural and Social History: The Journal of the Social History 

Society, vol. 10, utgave 2 (2013), 256. 
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fascistledere, skriver historiker Stanley Payne.272 Han ble omtalt med et utseende man gjerne 

forestiller seg at en guddom har.  

 Elitebegrepet og lederkulten var imidlertid ikke bare begrenset til Codreanu. Traian 

Sandu har hevdet at Legionen representerte en form for anti-treenighetslære (fra Den hellige 

treenighet). Den hellige treenighet definerer Gud som ett vesen, men det Sandu mener med anti-

treenighetslære er at det var mulig for andre legionærer å oppnå og inneha den samme formen 

for en messianistisk og frelsende status som Codreanu hadde.273 Dette er en påstand som enkelt 

kan eksemplifiseres ved å se på Vasile Marin og Ion I. Moţa. Hvordan de to ble gjort til martyrer 

og helgener underbygger fruktbarheten til Sandus påstand. 

 Det er betimelig å stille spørsmål ved hvor reelt bildet som ble skapt av Codreanu var. 

At Codreanu var karismatisk hersker det liten tvil om, men som historikeren Zigu Ornea har 

påpekt kunne Codreanu i liten grad vise til faktiske resultater. Codreanu som en sterk leder var 

et imaginært bilde. Han visste alt og kunne løse alle problemer, men sa nesten ingenting og 

skisserte få løsninger. Codreanu ble Legionens leder fordi det var comme il faut.274  

 Påstanden forsterkes av historiker Stephen Fischer-Galatis beskrivelse av Codreanu. 

Fischer-Galati skriver at de personene som møtte Codreanu oppfattet han som ydmyk, lavmælt, 

lite snakkesalig og som en mann som gjorde korsets tegn som en rituell gest ofte. Fischer-

Galatis omtale av Codreanu tegner bilde av en enkel mann iført tradisjonelle klær, skinnlue og 

en lang vademelsfrakk, noe fotografier for øvrig også bekrefter.275  

 Codreanu var nok i rett forstand ikke så veldig karismatisk. I hvert fall ikke på den måten 

vi umiddelbart tenker når vi hører ordet karismatisk. Dette bet også Pamfil Şeicaru, redaktør 

for avisen Curentul, seg merke i. Han stilte spørsmål ved Codreanus karisma og beskrev han 

som underlig og misforstått. Codreanu var på ingen måte i besittelse av de talegaver og det 

språk han ble tillagt, mente Şeicaru. Han beskrev Codreanu som middelmådig etter hans opp-

treden i nasjonalforsamlingen i 1933. Likefullt hadde Codreanu klart å mobilisere store grupper 

av fanatiske tilhengere som var mer enn villig til å «dø som martyrer». Codreanu hadde utvil-

somt en egen evne til å skape begeistring, men hva som lå hans tilsynelatende hypnotiske kraft 

konkluderte Şeicaru med at det var umulig å svare på.276 

                                                 
272 Payne, A History of Fascism, 1914–1945, 285-286; se også Stephen Fischer-Galati, «Codreanu, Romanian National 
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274 Ornea, The Romanian Extreme Right, 356-357. 
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 Det i liten grad mulig å gjøre annet enn å spekulere i hvordan Codreanu i virkeligheten 

var. En fullstendig innsikt i hans mentalitet og væremåte er ikke mulig å erverve. Både Orneas 

og Fischer-Galatis beskrivelse av Codreanu er levedyktige. Når det er sagt, uavhengig om han 

var en reell eller skapt lederskikkelse, så fylte Codreanu rollen som en ubestridt leder. Han var 

alt det de etablerte politikerne ikke var og sine qua non for legionærene.277 Selv etter sin død 

dominerte Codreanu Legionen. Han var fortsatt tilstedeværende i det ideologiske universet og 

den fremste bæreren av legionærenes revolusjonære ånd. Han ble hedret gjennom hilsenen 

«Lenge leve Legionen og Kapteinen» (Trăiască Legiunea şi Căpitanul).278 

 En interessant digresjon er hvordan deskripsjonene av den ypperste leder ble flere og 

flere ettersom legionærenes innflytelse vokste mot slutten av 1930-tallet. Enkelte legionærer 

beskrev en ekte leder som modig, heroisk, tøff og voldelig, mens andre så han som talefør og 

vakker.279 Andre legionærer la vekt på handlekraft og arbeidsinnsats, sterke prinsipper og 

rettferdighetssans. Mens for andre var han bare en enkel mann av landet (Omul pământului).280 

Codreanu selv uttalte i et intervju i avisen Buna Vestire, kort tid før sin død, at den nye mannen 

ikke bare skulle være fysisk og intellektuelt overlegen, men også moralsk høyverdig, en kriger 

på slagmarken, så vel som å være nevenyttig. Han var en mann av ære og integritet.281   

 Fascismen representerte det moderne maskulinitetsidealet til det ytterste. Derfor var 

kvinnen i liten grad omtalt. Legionærene organiserte ulike kvinnegrupper innad, men kun som 

et forsøk på å motvirke det de mente var det moderne samfunnets «maskulinisering» av 

kvinnen.282 De anså ikke kvinnen for å ha noen annen funksjon utover en biologisk og sosial 

rolle i familien, da det var den mannen som skulle føre an i nasjonens gjenoppblomstring. 

De geistlige og kirken 

Religionens rolle og betydning har vært gjennomgående i analysen av legionærenes ideologiske 

univers så langt. Årsaken til at enkelte faghistorikere er tilbøyelig til å karakterisere Legionen 

som et eksempel på klerikal fascisme er den store støtten og involveringen fra de geistlige mot 

                                                 
277 Dumitrescu, «Profesorul care ne trebue» i Cuvântul Studenţesc, Anul X, Nr. 8, 15. juli, 1935; Banea, Omul Nou, Braîla, 
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slutten av 1930-tallet (den andre perioden). Ved valget i 1937 var minst 18 av kandidatene som 

stilte til valg for Legion, geistlige. Radu Ioanid operer med 33 geistlige av totalt 103 kandi-

dater.283 Til tross for den aktive involveringen er ikke påstanden om klerikal fascisme fruktbar. 

De geistlige ble tiltrukket av den moralske gjenfødelsen legionærene tilbød, men de som valgte 

å bli legionærer etablerte et lojalitetsforhold til Codreanu og Legionen, ikke til kirken. Legionen 

representerte heller ikke en politisering av religion, men snarere det Roger Griffin beskriver 

som «völkisch thought or occultist religiosity» (jf. kapittel 2).284 Det er også nødvendig å påpeke 

at Legionen ikke var den eneste fascistiske eller ultra-nasjonalistiske bevegelsen, eller politiske 

partiet, i România Mare med støtte blant de geistlige. Interaksjonen mellom politikk og religion 

var en del av den gjeldende politiske konteksten.285  

 Selv om de geistlige utgjorde en betydelig del av medlemsmassen i 1937 var majoriteten 

av legionærene sekulære individer, eller soldater, som mer enn gjerne påtok seg martyrrollen.  

De fulgte Codreanus skreve ord og ikke bibelen, skriver historiker Mihai Chioveanu.286 Denne 

bemerkningen kan ses på som en relativt normativ oppfatning av hva kristendommen er, men 

inneholder likefullt et interessant poeng da det var betydelig avstand mellom legionærene og 

kirken som institusjon. 

 Historiker Valentin Săndulescu understreker at medlemsmassen til Legionen var altfor 

heterogen til at bevegelsen skal kunne karakteriseres som et uttrykk for klerikal fascisme.287 

Legionenes geistlige medlemmer spilte også primært en politisk og sosial rolle. Codreanu på-

pekte stadig viktigheten av å rekruttere geistlige til bevegelsen. De ble brukt til å spre det poli-

tiske budskapet og gi bevegelsen legitimitet. Ofte ble Legionens seremonier ledet av en prest. 

Det tydeligste eksempelet er den tidligere nevnte begravelsen av Marin og Moţa i 1937, en 

begivenhet som hadde enorm propagandaverdi. Symbiosen mellom politikk og religion begrav-

elsen representerte ga seg utslag i en voldsom økning i oppslutning i månedene som fulgte. Fra 

januar til desember i 1937 økte antallet medlemmer fra 96 000 til 272 000.288 Ved valget til 

nasjonalforsamlingen samme år oppnådde Legionen sitt beste resultat noensinne med ca. 15,5 

prosent av stemmene, 66 mandater og landets tredje største parti.289 
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 Bakgrunnen for de geistliges støtte var et resultat av legionærenes åndelighet, motviljen 

til liberalistiske idéer og hatet mot kommunismen. Kirken så, i likhet med legionærene, kommu-

nismen som en fiende.290 Det er også plausibelt å se innflytelsen de fremtredende legionær-

prestene, som Ilie Imbrescu, Nicolae Niţu, Vasile Boldeanu og Ioan Dumitrescu, hadde som en 

ytterligere årsak til de geistliges støtte. Det faktum at Ion I. Moţa selv var sønn av en prest kan 

heller ikke undervurderes som en medvirkende årsak til støtten.291  

  For legionærene var kirken et ideal. Dog på en litt annen måte enn idealet det rurale for 

eksempel spilte. Legionen var et utslag av Guds vilje og hadde allerede hans velsignelse.292 

Derimot var det avstand til kirken og legionærene søkte aktiv dens velsignelse. Det geistlige 

livet ble ansett som det fremste eksempelet på et moralsk høyverdig liv. Skulle legionærene 

realisere framtidsdrømmen var det nødvendig å være nærmest mulig kirken. Derfor ble bønn 

og ritualer fremmet, og Codreanu oppfordret til regelmessige kirkebesøk, spesielt i forbindelse 

med jul og påske. Påskens betydning i den ortodokse kirken medførte at fasting ble promotert. 

Slik kunne legionærene vise sin vilje til lide på samme måte som Jesus.293 

 Codreanu poengterte at legionærene var fullstendig underlegne kirken og stod i dens 

tjeneste. Alle skulle følge kirkens råd og anbefalinger.294 Kirken som institusjon, under ledelse 

av patriark Miron Cristea, oppfattet imidlertid legionærene som en konkurrent. Patriark Cristea 

ønsket selv en sterkere politisk rolle på bekostning av legionærene. I et forsøk å øke sin opp-

slutning fremførte patriarken etter hvert en offentlig antisemittisme. Målet var å utkonkurrere 

de altfor oppviglerske, voldelige og kompromissløse legionærene.295 

 Codreanu var misfornøyd med de fiendtlige holdningene hos kirkens lederskap, men 

beundret kirken likefullt. Akkurat som i kirken skulle alle trivielle tanker legges til side når 

legionærene samlet seg.296 Kirken var nøyaktig det legionærene trengte, konstaterte Ion I. 
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Moţa.297 På sett og vis kan det hevdes at kirken tjente på legionærenes støtte, hadde de spilt sine 

kort riktig. Istedenfor oppfattet de Legionen som en konkurrent - problemet var ikke så mye det 

bisarre kvasi-religiøse budskapet de forkynte. Patriark Cristeas og kirkens fordømmelse av 

legionærene i 1938 ble av Codreanu oppfattet som et smertefullt svik.298  

 Et endelig brudd mellom kirken og Legionen var det imidlertid ikke. Kirken støttet 

entusiastisk opp om Legionen ved etableringen av den Nasjonale Legionær staten (Statul 

Naţional Legionar) i 1940, men dette faller utenfor oppgavens tidsramme som kun strekker seg 

til 1938 da Legionen «feilet» som fascistisk bevegelse. Den Nasjonale Legionær staten - der 

Legionen inngikk som en del av general Ion Antonescus autoritære hybridregime - kan for øvrig 

heller ikke betegnes som klerikal fascisme fordi det rett og slett ikke var fascistisk. 

Sammenfatning 

Legionærene hadde ambisjoner om å skape en ny syntese mellom tradisjon og modernitet. Som 

oppgaven i sin helhet viser representerte deres grunnsyn, idealer og mål i realiteten lite nytt, 

men var en resirkulering av eksisterende tankeganger og idéer. I møte mellom det verdikonser-

vative og det revolusjonære finnes fascismens alternativ modernitet.  

 Codreanu påsto at legionærene var de eneste i România Mare som arbeidet for nasjonens 

kollektive interesser. Individet skulle underordnes en kollektiv enhet fundert på kultur, blod og 

jord, nasjonens forfedre og tradisjon.299 Det messianistiske i deres virkelighetsoppfatning og 

tilstedeværelsen av de kvasi-religiøse elementene er å betrakte som sterke argumenter for at 

begrepet politisk religion er gyldig å anvende i omtalen av Legionens uttrykk. 

 Legionærene beskrev seg selv som nasjonens profeter, apostler og soldater. Ut ifra en 

bunnløs fedrelandskjærlighet hevdet de at de skulle sørge for at alle nødvendig endringer (også 

økonomiske, sosiale, juridiske) ble realisert og fullbyrdet. Det gjenfødte Romania skulle være 

en sterk og «blomstrende» nasjon.300 Landets befolkning hadde ingen grunn til å betvile fram-

tidsdrømmen, skrev Alexandru Cantacuzino, fordi legionærenes nasjonalisme var «[…] hard 

og robust, basert på instinkt og kreativitet».301  
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5 Legionærenes fiendebilde 
 

I den første utgaven av avisen Pământul Strămoşesc skrev Codreanu og de fire andre grunn-

leggerne av Legionen, Ilie Gârneaţă, Ion I. Moţa, Corneliu Georgescu og Radu Mironovici, 

hvordan de «gråter» over den vanskelige situasjonen nasjonen befinner seg i. Den nasjonale 

særegenhetens eksistens var truet og artikkelen forkynte det etter hvert velkjente budskapet om 

at kampen for nasjonalt felleskap og renhet, enten kunne ende med gjenfødelse eller øde-

leggelse.302 Ved et senere tilfelle, i forsøket på å skape et bilde, sammenliknet Codreanu landets 

tilstand med et tre. Hvis et tre ble angrepet av sykdom ville det ikke lenger klare å produsere 

frukt. Det var en slik katastrofal forfatning România Mare befant seg i, mente han. Landet var 

infisert av uønskede og destruktive sykdomselementer.303  

 Filosofen og legionæren Dragoş Protopopescu brukte i stor grad de samme ordene og 

skapte de samme bildene som Codreanu. Den rumenske nasjonen var invadert fremmede og 

romanianismen hadde knelt for utlendingene. Det rumenske folket var ikke i stand til å stå imot 

fordi de var forvirrede og uorganiserte.304   

 Forestillingen om nasjonen som forpestet av unasjonale impulser utgjør essensen i legio-

nærenes fiendebilde. I det nasjonale fellesskap hadde ikke utlendingene noen plass og de var å 

betrakte som en kreftsvulst som hadde omdannet den rumenske nasjonen til en ruin, hevdet 

Codreanu.305 Årsaken til utlendingenes dominans skyltes det politiske styresettet. Demokratiet 

var med andre ord nasjonens største problem.306  

Demokratiet og det politiske etablissementet 

Legionærene mente at narsissistiske og korrupte politikerne hadde forrådt nasjonen. De hadde 

solgt dets sjel til fanden og gjort befolkningen til slaver. Før problemet med utlendingene (for 

eksempel «det jødiske problemet») kunne løses måtte «det demokratiske problemet» løses.307 
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Legionærene presenterte seg som de eneste kapable til å løse oppgaven og som en motreaksjon 

til det etablerte. Utbredt folkelig misnøye ga budskapet legitimitet og det var en enkel måte for 

legionærene å innkassere oppslutning rundt sitt revolusjonære prosjekt på.308 

 Hovedmotivasjonen for angrepet på demokratiet var det unasjonale det representerte. 

Demokratiet stod i den internasjonale finansverdenes tjeneste og var uforenelig med nasjonens, 

og den ortodokse kristendommens, interesser.  Codreanu vurderte de demokratiske idealene for 

å være et svik mot fedrelandet. Demokratiet skapte en splittelse mellom folket, nasjonen og 

Gud, og ga en falsk frihet.309 De antidemokratiske holdningene, avvisningen av flertallsstyret 

og den tilknyttede liberalismen, samt forestillingen om demokratiet som en konspirasjon med 

internasjonale forgreininger, harmoniserer med trekk fra den klassiske fascismen. 

 Ion I. Moţa beskrev demokratiet som en «vei mot mørket».310 Han gikk, om mulig, enda 

lengre enn Codreanu og anså demokratiet som dødelig i ytterste konsekvens. Det var kun legio-

nærenes moralske styrke og kristne tro som kunne stoppe det. Samtidig hevdet Moţa at legio-

nærene var venner av diktaturet.311 Dette utspillet er interessant og er bare ett eksempel på 

hvordan personlige standpunkter ofte kom til uttrykk i legionærpressen. Individuelle ideo-

logiske oppfatninger og soloutspill fikk likevel sjelden noen markant betydning fordi Legionen 

var et tydelig hierarki. Moţa og Codreanu framstår på mange måter som veldig forskjellige, for 

mens Moţa var radikal og autoritær, var Codreanu i større grad verdikonservativ i sammen-

likning. Dette betyr ikke at Codreanu var reaksjonær eller moderat, for han var i høyeste grad 

revolusjonær. Codreanu og Moţa hadde enkelte ulike ideologiske visjoner, til tross for at de 

stod hverandre nær. I det store og det hele opptrådde Legionen enstemmig - hvis den irrasjonelle 

og selvmotstridende fascismen kan sies å ha operert med en form for konsensus. Poenget er i 

hvert fall at lederkulten rundt Codreanu la føringer på Legionens ideologi.  

 Codreanus, og dermed også Legionens, vurdering av demokratiet og diktaturet var at de 

begge var å betrakte som fiender. Mens demokratiet var forbundet med partikamp, klasse-

motsetninger, uenighet og splittelse blant folket, innebar diktaturet at én manns vilje styrte en 

hel nasjon. Verken legionærene, eller fascismen og nasjonalsosialismen for den saks skyld, 

representerte noe diktatur, mente Codreanu. Dette var feilaktig og basert på misforståelser og 

løgner spredt av det demokratiske tyranniet. For Codreanu var legionærenes idealsamfunn et 
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uttrykk for en symbiose mellom én mann på toppen og folkets allmennvilje. Mannen på toppen 

skulle styre nasjonen i henhold til en tilstand av «indre åpenbaring» - som også var iboende i 

folket. Styresettet var et «rent» fascistisk demokrati basert på la volonté générale (jf. kapittel 

4) og fullstendig overlegent det tradisjonelle demokratiet.312 

 Dette er et eksempel på hvordan fascismens avvisning av demokratiet innebærer et stort 

men. Historiker Øystein Sørensen bruker et slikt men i sin beskrivelse av den italienske fascis-

mens avvisning av demokratiet i boken Drømmen om det fullkomne samfunn. Årsaken til at 

Sørensens men også er fruktbart å bruke om legionærenes avvisning av demokratiet er at 

Codreanu, som påpekt ovenfor, søkte en høyere form for demokrati.  

 I 1931 hadde Codreanu sin første inntreden som folkevalgt i nasjonalforsamlingen i 

Bucureşti. Han ble innvalg som representant for Neamţ fylke «[…] kun bevæpnet med sine 

ord»,313 skrev Ion Dumitrescu, som selv representerte Legionen i nasjonalforsamlingen fra 

1937. Som folkevalgt fikk Codreanu med egne øyne se det han oppfattet som korrupte og 

uærlige politikere. Flere hadde utstrakt omgang med jødiske banker og næringsliv noe han 

betraktet som landsforræderi. I motsetning til de etablerte politikerne var han selv og legio-

nærene i besittelse av dyder som samvittighet og verdighet.314  

 Codreanus inntrykk fra nasjonalforsamlingen medvirket til at legionærene program-

festet at de skulle arbeide for å innføre tiltak som forhindret økonomisk uærlighet, utbytting og 

ruinering av nasjonen.315 Politikerne skulle ilegges forbud mot økonomisk og næringsmessig 

involvering, og den som måtte bli funnet skyldig i slikt skulle dømmes til døden.316 Dette for-

slaget førte til at Codreanu ble anklaget for ikke å være kristen. Under en debatt mellom 

representantene i Neamţ fylke, hevdet motstander og teologiprofessor V. G. Ispir at det å kreve 

dødsstraff var antikristent. Til dette skal Codreanu ha svart: «When it is a question of choosing 

between the death of my country and that of the thief, I prefer the death of the thief; and I think 

I am a better Christian if I do not permit the thief to ruin my country and to destroy it.»317  
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 Vasile Marin var en av Legionens fremste kritikere av demokratiet. Et paradoks med 

tanke på at han selv var medlem av bondepartiet PNŢ fram til 1932. Etter å ha disputert med 

doktorgradsavhandlingen «Fascisme» ved universitetet i Bucureşti, ble han i løpet av kort tid 

en av de mest fremtredende legionærene.318 Foruten å være unasjonalt anså Marin demokratiet 

for å representere materialisme og opportunisme. Det innebar et overfladisk overflodssamfunn 

der nøkternhet og de virkelig verdiene i livet ikke lenger hadde noen plass.319 De uforenelige 

verdiene mellom legionærene og demokratiet ble framstilt som en kamp på liv og død. Demo-

kratiet hadde startet en krig mot legionærene med hjelp og støtte fra den internasjonale finans-

verdenen og den liberale pressen.320  

 Den påståtte krigen hang sammen med valget i 1933. Året er å betrakte som et tidspunkt 

for endring og eskalering, og skillet mellom de to periodene. Legionen bestod av over 28 000 

medlemmer og ble ansett for å utgjøre en trussel for det politiske etablissementet. Under 

statsminister Ion Gh. Ducas ledelse startet myndighetene en nådeløs kampanje mot Legionen. 

Flere tusen legionærer ble arrestert og bevegelsen tvunget til oppløsning for tredje gang (første 

gang i januar 1931, andre gang under Nicolae Iorga - Constantin Argetoianu regjeringen i mars 

1932). De tvungne oppløsningene hadde liten effekt fordi Legionen fortsatte å eksistere som 

tidligere. I all enkelhet ble det offisielle navnet endret til for eksempel Zelea Codreanu-gruppen 

(Gruppe Zelea-Codreanu) i 1931 og Alt for Fedrelandet (Totul pentru Ţară) i 1935.321 Opp-

løsning til tross fikk Legionen ved valget i desember 1933 ca. 200 000 stemmer.322 

 Angrepene fra det etablerte oppfattet legionærene som barbariske og inhumane. Mihail 

Polihroniade mente det ikke fantes noen grunn til å angripe legionærene fordi deres aktiviteter 

var så rettferdige og lovlige som de kunne få vært.323 Det samme hevdet Codreanu. Han mente 

legionærene kun ble angrepet på bakgrunn av sitt politiske synspunkt. Duca-regjeringen og den 

«internasjonale jødefinansen» ble tillagt skylden, og Codreanu lovet at blodet som var blitt spilt 
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skulle hevnes. Året etter, i 1934, erklærte Codreanu 10. desember for å være en årlig offisiell 

sørgedag. Dagen skulle brukes til å minnes oppløsningen av Legionen.324  

 Angrepene legionærene ble utsatt for var basert på misforståelser, konstaterte Codreanu. 

Gjennom flere appeller forsøkte han å få stoppet diskrimineringen, arrestasjonene og volds-

bruken.325 Etablissementet hadde gjort seg selv til fiender av Legionen gjennom deres vann-

skjøtting av nasjonen og feilaktige overgrep mot bevegelsens medlemmer. Legionærene mente 

selv de ikke gjorde annet enn å følge de oppfordringer og føringer de ble pålagt. De ønsket kun 

det beste for nasjonen og utgjorde på ingen måte noen trussel mot demokratiet. Ei heller var de 

interessert i regjeringsmakten da de kun var tenkte på «morgendagens Romania», uttalte 

Codreanu.326 Konklusjonen var at de etablerte politikernes moral var fordervet.  

The legionary and the politician - the member of a party - stand face to face. The party man 

is destroying Romania. The legionary braces himself in opposition to prevent this. When the 

party man, the politician, be he peasant or townsman, has joined a party his first concern is: 

What am I to gain from this? What benefit will I have? That is why the politicians profit, 

while the country is ruined. When the legionary is enrolled, he says: «I want nothing for 

myself.» And he asks: «What can I contribute? What sacrifice can I make for my country?» 

[…] The aim of the politician is to build himself a fortune; ours is to build a flourishing and 

powerful Fatherland. We will work and build for her. We will make of every Romanian a 

hero, prepared to fight; to make sacrifices, to die.327 

 

Verdisynet og de moralske ulikhetene var årsaken til at Codreanu i 1937 frarådet legio-

nærene å akseptere søknader om medlemskap fra tidligere politikere eller medlemmer av de 

tradisjonelle partiene. Dette var et sikkerhetstiltak for å forhindre ødeleggelse av bevegelsen. 

Legionen representerte en særegen mentalitet som bare kunne erverves gjennom flere år med 

hengiven kamp. Det var derfor bevegelsen var den eneste som var i stand til å oppfylle nasjo-

nens forutbestemte skjebne, understreket Codreanu.328  

 De vanligste anklagene legionærene fikk rettet mot seg fra sine politiske motstandere 

var at de i virkeligheten ikke var nasjonalister, men i hemmelighet styrt fra Moskva, av det 

internasjonale finansvesenet eller av jødene. Det var de samme konspirasjonsteoriene og 

anklagene legionærene selv rettet mot sine opponenter og sånn sett et bevis på verdisynet i den 
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politiske sfæren. Legionærene ble i tillegg anklaget for å være terrorister og anarkister.329 Dette 

dementerte Ion I. Moţa og hevdet at de kun var opptatt av moralsk og nasjonal orden.330 Mihai 

Sturdza påsto at det, tvert om, var legionærene som var ofrene. Det var demokratiet som var de 

virkelige terroristene. Selv benyttet legionærene aldri vold.331   

 Videre var beskyldningene om økonomisk og politisk støtte fra fascistene i Italia og de 

tyske nasjonalsosialistene, NSDAP, omfattende. Dette tilbakeviste Codreanu og repliserte at 

«A. C. Cuza has been fighting the Jews since 1890; we, since 1919, 1920, 1921, 1922, when 

we had not even heard of Adolf Hitler.»332 Når det gjaldt Det tredje riket påpekte Codreanu at 

Hitler også hadde blitt utsatt for usaklige anklager fra sine motstandere. Hvordan han hadde 

kjempet imot disse var et eksempel til etterfølgelse.333 

 Det var dog ikke alt ved det politiske etablissementet legionærene opponerte mot, noe 

som kan virke som en selvmotsigelse hvis vi betrakter Legionen som totalitær. Carol II (konge 

fra 1930 til 1940) ble med jevne mellomrom hyllet av legionærene (til tross for at han hadde en 

jødisk elskerinne). Codreanu beskrev Legionen som en bevegelse for kongen, nasjonen og 

kristendommen og oppfordret legionærene til å tjene kongen helt inn i døden.334 Flere ganger 

henvendte Codreanu seg til Carol II i et håp om at han skulle ta affære mot de frimurer-, 

kommunist- og jødekontrollerte politiske partiene, men uten nevneverdig hell. Det rumenske 

folket ønsket bare frihet og rettferdighet, skrev Codreanu i sin appell til kongen.335 Også den 

eldre Codreanu, Ion Z. Codreanu, hyllet kongen og beskrev Legionen som den eneste politiske 

bevegelsen i România Mare som var for monarkiet.336  

 Og det er nettopp monarkiet som utgjør hovedpoenget. Det var slik at legionærene i rett 

forstand så monarkiet som institusjon som fordelaktig, ikke nødvendigvis den sittende kongen. 

Argumentene for monarkiet ble ikke framsatt før mot slutten av den første perioden slik at det 

her kan ses en utvikling. Synet på monarkiet passer også inn i den alternative moderniteten 

legionærene representerte. Monarkiet, som ensbetydende med tradisjon og kultur, fikk etter 

hvert en naturlig plass i framtidsdrømmen. Det ble ansett som noe som knyttet mennesket til 
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nasjonen og som det ypperste uttrykket for eliten som skulle styre landet.337 Holdningene 

overfor Carol II var realpolitiske og pragmatiske i henhold til hva som var i legionærenes 

interesser. De politiske omstendighetene gjorde at kongen var en potensiell alliert. Litt på 

samme måte som kirken også ble betraktet som en mulig forbundsfelle.  

Akkurat som kirken antok Carol II, fra midten av 1930-tallet, en fiendtlig holdning til 

legionærene. Han ble etter hvert en aktiv opponent og opprettet sin egen paramilitære orga-

nisasjon, Fedrelandets voktere (Straja Ţării) i 1935, i et forsøk på å utkonkurrere legionærene. 

Det politiske landskapet i România Mare var preget av en kirke og en konge som ønsket politisk 

makt og innflytelse på bekostning av legionærene. Legionen havnet i en «skvis» og det hele 

kulminerte med Carol IIs innføring av diktatur og den voldelig oppløsningen av Legionen og 

Codreanus død i 1938.338  

Det «internasjonale frimureriet» og den liberale pressen  

Legionærenes oppfatning av frimurerne og den liberale pressen sammenfaller i stor grad med 

deres holdninger til demokratiet og det politiske etablissementet. Frimurerne og den liberale 

pressen var begge to en del av det etablerte.  

 Den rumenske nasjonen hadde ingen særlig historie med frimurere sammenliknet med 

enkelte andre europeiske land. Antallet frimurere var lavt, men deres tilknytning til Frankrike 

medførte en utbredt folkelig mistro som var tilstede lenge før første verdenskrig. Frimurerne 

ble betraktet som antinasjonalistiske og som utenlandske agenter. Skepsisen tiltok i mellom-

krigstiden og utviklet seg til en utbredt tro på konspirasjonsteorien om frimurernes ambisjoner 

om verdensherredømme. Likevel antok aldri aversjonen mot frimurerne de samme propor-

sjonene som mot for eksempel jøder og kommunister.339  

 Historiker Roland Clark omtaler legionærenes forakt mot frimurerne som populisme. 

Frimurerne ble anklaget for å representere noe fremmed, og ble i tillegg til Frankrike, også 

knyttet til Ungarn og Sovjetunionen. Ved å aktivt spille på den folkelige skepsisen fremstod 

legionærene som patriotiske og som beskyttere av den ortodokse kristendommen. Dette var et 

populært politisk budskap, spesielt blant den tradisjonalistiske bondebefolkningen.340  
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 Det fremste ankepunktet mot frimurerne var deres manglende lojalitet til nasjonen og 

deres religiøse holdninger. Når jeg skriver at legionærenes oppfatning av frimurerne sammen-

falt med deres standpunkt overfor det etablerte politiske systemet og demokratiet, betyr det at 

legionærene oppfattet frimureriet som unasjonalt og uforenelig med den ortodokse kristen-

dommen.341 Frimurerne ble knyttet til liberté, égalité, fraternité og arven etter den franske 

revolusjonen - idealer som ikke harmonerte med det legionærene representerte.342 Frimurerne 

ble beskylt for å fokusere på materialisme, internasjonalisme og individualisme, og for å være 

egoistiske og selvopphøyende.343 Sistnevnte framstår som en noe absurd innsigelse med tanke 

på hvordan legionærene til stadighet opphøyde og framhevet seg selv som fromme og gud-

fryktige mennesker. Legionærene var alt det frimurerne ikke var, hevdet legionær og teologi-

professor Ioan Gh. Savin. Legionærene representerte kultur, sjel og kjærlighet.344 

 Vasile Marin gjentok Savins beskrivelse av frimurerne som representanter for noe 

unasjonalt. De var alt det legionærenere opponerte mot. Marin anklaget i tillegg frimurerne for 

å være de skyldige når legionærene ble arrestert eller sensurert i pressen.345  

 Sammenblandingen av de moralske argumentene mot frimurerne og det politiske eta-

blissementet er påfallende. Fremtredende politikere ble anklaget for å være frimurere. Slik ble 

den påståtte korrupte og unasjonalistiske naturen som rådet blant dem forklart. Og for å gjøre 

sammensuriet komplett var det frimurerne som også kontrollerte pressen.346 Det legionærene 

oppfattet som usanne anklager og løgner - for eksempel merkelapper som «det ekstreme høyre» 

og «fascisme» - ble framsatt av den frimurerkontrollerte pressen som var i demokratiets 

tjeneste. Pressen var medvirkende og skyldig i den påståtte krigen demokratiet hadde startet 

mot legionærene.347 Codreanu advarte derfor legionærene mot all form for informasjon og 

nyheter, selv fra aviser som tilsynelatende virket nasjonalistiske og sympatiserende, fordi 

ingenting kunne stoles på. Det lå i den frimurerkontrollerte pressens natur å fare med løgner. 

Derfor var det kun legionærenes egne avisutgivelser som var troverdige.348  

 Det begrensede innslaget av rumenske frimurere medførte at den ortodokse kirken i 

România Mare ikke hadde noen uttalt motstand mot frimurerne, sammenliknet med for 
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eksempel katolske land i Europa. Likevel, da patriark Cristea i 1937 fordømte frimurerne som 

fiender av kristendommen bidro det til ytterligere å legitimere Legionen som beskyttere av det 

nasjonale fellesskapet, på samme tid som patriarken selv konkurrerte med bevegelsen.349  

 Gjennom protestene mot det «internasjonale frimureriet», som gjerne også ble ilagt en 

jødisk dimensjon, fremstod legionærene som nasjonens beskyttere. Ved å samtidig ilegge fore-

stillingen et religiøst tilsnitt - det nasjonale fellesskapet var truet av antikristelige krefter - skapte 

legionærene, som Roland Clark påpeker, et budskap med bred folkelig appell. En tilsvarende 

bruk av religiøs retorikk var også tilfellet for legionærenes antikommunisme. 

Den «gudløse» kommunismen 

Legionærene betraktet sitt revolusjonære prosjekt som basert på kjærlighet (synonymt med 

kristendommen). Kommunismen derimot var en fiendtlig og ødeleggende kraft drevet fram av 

endeløst hat og antireligiøse holdninger, skrev Codreanu.350 Fordi kommunismen ikke hadde 

noen plass til Gud ble den (også) betraktet som unasjonal. Den måtte for enhver pris knuses, 

for hvis den vant fram ville det føre til ødeleggelse av religion, kultur og frihet.351 

 Selv om venstresiden og arbeiderbevegelsen i România Mare var omtrent fraværende, 

ble de kommunistiske strømningene blant sistnevnte sett på med bekymring av legionærene. 

Den desillusjonerte rumenske arbeideren kunne imidlertid ikke klandres for sine kommu-

nistiske sympatier, mente Codreanu. Arbeideren var blitt overlatt til seg selv av det politiske 

systemet og dermed var det naturlig at han søkte mot kommunismen. Ved å gjøre dette hadde 

den naive arbeideren forseglet sin egen skjebne som en slave kontrollert av den internasjonale 

sivilisasjonsødeleggende kommunismen. Derfor var det legionærenes plikt å tilby arbeideren et 

alternativ og kjempe mot kommunismen, fortsatte Codreanu.352 

 Den kommunistiske trusselen ble oppfattet som størst i Bessarabia og Moldavia, de to 

regionene geografisk nærmest Sovjetunionen. Landet var dømt til å føle kommunisttrusselen 

fra Sovjetunionen på grunn av geografien understreket studentavisen Cuvântul Studenţesc, 

mens Codreanu påpekte at det var viktig «[…] å snu Bessarabias ansikt mot Bucureşti».353 

 I et forsøk på å forhindre dens innflytelse anstrengte legionærene seg i å ufarliggjøre og 

latterliggjøre kommunismen. De anklaget kommunismen for å være voldelig og terroristisk, og 

                                                 
349 Clark, «Anti-masonry as political protest», 52-54. 
350 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 78 
351 Codreanu, «The Legionary Family» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 62. 
352 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 13. 
353 (Min oversettelse) «[…] să intoarcem faţa Basarabiei către Bucureşti». P. T., «Propaganda bolşevică» i Cuvântul 

Studenţesc, Anul VI, Nr. 2, 10. mai, 1931. 



66 

 

en kommunistisk maktovertakelse hevdet de ville resultere i en falsk arbeiderutopi preget av 

hat, vold og forræderi. Angivelige planer om coup d’état, arrestasjoner og rettsaker mot påståtte 

kommunister ble presentert som bevis på kommunismens løgnaktige natur.354  

 I avisen Omul Nou ble kommunismen framstilt som ideologi basert på absurditeter og 

anakronismer. Det rumenske ordet caducitatea, som kan oversettes til svakhet, nedgang eller 

forfall i kvalitet, ble brukt som en beskrivelse på hva kommunismen i realiteten innebar.355 

Legionæren Spiru Luis Gheorghiu spilte på den latente redselen i befolkningen og hevdet at 

kommunismen var en brutal maskin som gjorde mennesket følelses- og identitetsløst.356 

 Som nevnt innledningsvis i delkapittelet betraktet legionærene kommunismen som en 

trussel mot kristendommen. Denne forestillingen ble ytterligere forsterket under den spanske 

borgerkrigen mellom 1936-1939. Mens venstresiden ble omtalt som terrorister resulterte legio-

nærenes støtte til nasjonalistene i at åtte legionærer deltok i kamp for Franco (det var mest et 

symbolsk, enn et militært bidrag).357 Legionærene som reiste ble omtalt som helter og som det 

fremste eksempelet på hvordan en legionær skulle opptre. Det å kjempe mot den «gudløse» 

kommunismen var en ærefull oppgave.358  

 Codreanu omtalte borgerkrigen i Spania, ikke som en kamp mellom to hærer, men som 

en kamp mellom Gud og Satan.359 I legionærenes virkelighetsoppfatning var România Mares 

og Spanias skjebne sammenbundet. Etablissementet og den rumenske offentligheten ble kriti-

sert for ikke å forstå viktigheten av krigen i Spania. Det å være nøytral i en «hellig krig» var en 

synd, konstaterte Codreanu.360 Det var nødvendig å forsvare kristendommen mot kommunis-

men, for som Ion I. Moţa påpekte ville România Mare være det neste landet i rekken til å bukke 

under hvis «korset falt» i Spania.361  

 Legionæren Mircea Strainul omtalte «den kommunistiske Hydraen» som destabili-

serende for nasjonen. Skulle dens ondskap kunne bekjempes måtte alle samles i fellesskap.362 

Det å støtte opp om eller være tilknyttet kommunismen var et moralsk høyforræderi. I kampen 

                                                 
354 Cuvântul, Anul al IX-lea, Nr. 3033, 4 okt., 1933; Vestitorii, Anul I. Nr. 1, 15 mars, 1936; se også Ioanid, The Sword of the 

Archangel, 105. 
355 V. R., «Ofensiva marxistă» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 1, 10. feb., 1936. 
356 Spiru Luis Gheorghiu, «Comunismul şi creştinismul» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 11, 5. nov., 1936. 
357 Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 13, 15. des. 1936; Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 10, 20. okt., 1936; se også Keene, Fighting 

for Franco, 215, 231. 
358 Gheorghiu, «Comunismul şi creştinismul» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 11, 5. nov., 1936; I. Anghel, «Eroi au fost, eroi 

sunt încă…!» i Braţul de Fier, Anul III, Nr. 18, 13. jan.-13. feb., 1937. 
359 Corneliu Z. Codreanu, «Scrisoarea Căpitanului» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 13, 15. des., 1936.  
360 Codreanu, «Circular» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 115; se også Keene, Fighting for Franco, 239-240. 
361 Ion I. Moţa, sitert i Cuvântul Studenţesc, Anul XII, Numar Festiv, Nr. 1-4, jan.-feb., 1937. 
362 Mircea Strainul, «Hidra rosie» i Buna Vestire, Anul II, Nr. 308, 10. mars, 1938; Hydraen er et ni-hodet monster fra gresk 

mytologi, også kjent som Uhyret fra Lerna. 
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mot kommunismen erklærte Codreanu at legionærene skulle ta en naturlig ledelse. For det var 

ingen som var mer antikommunistiske enn dem.363 

 Borgerkrigen i Spania forsterket de antikommunistiske holdningene. Legionærene så 

kommunismens vektlegging av klassekamp som sadistisk. Det var en plikt å kjempe mot dens 

kalde og djevelske klassesamfunn.364 Samtidig brukte legionærene selv begrepet om klasser (jf. 

kapittel 4) ved utgivelsen av partiprogrammet i 1931 og videre parallelt med kritikken av 

kommunismen. Om det ikke akkurat er en dobbeltmoralisme her så var synet på samfunns-

klasser i hvert fall noe ambivalent. Legionærene avviste kommunismens klassekampteori til 

fordel for sin egen variant. I deres framtidsdrøm skulle alle klasser leve i harmoni. Kommu-

nismens vektlegging av økonomi og materialisme var for legionærene underordnede målset-

ninger. De framhevet istedenfor kultur, religion og kjærlighet som statsbærende, men ikke uten 

at sosialisme, kollektivisme og korporativisme når alt kom til alt likevel skulle spille en rolle i 

organiseringen av arbeidsliv og samfunn.365  

 Likhetene mellom kommunismen og fascismen, hvis vi ser de som totalitære ideologier, 

er slående. Ambisjonen om å være altomfattende og inngripende i alle sider ved menneskelivet 

er for eksempel bare noen av likhetene. Med bakgrunn i dette hevdet Vasile Marin at Legionen 

befant seg nærmere det revolusjonære venstre, enn det ekstreme høyre. Flere av kommunismens 

idéer var i utgangspunktet ikke så ille. Det var mangelen på religion og gudstro Marin betraktet 

som det fremste problemet.366  

 Marins syn på kommunismen er, i likhet med Moţas syn på diktaturet nevnt tidligere, et 

eksempel på hvordan ideologiske ulikheter flere ganger kom til uttrykk i legionærpressen. 

Marins omtale av kommunismen påvirket imidlertid ikke legionærenes grunnsyn fordi 

uttalelsen ikke kom fra Codreanu selv. Ikke desto mindre er det interessant å se hvilke ulike 

ideologiske oppfatninger som eksisterte. Enkelte legionærer kan nok med rette beskrives som 

mer radikale og progressive enn andre, men så lenge de befant seg innenfor den korrekte og 

aksepterte forestillingsverdenen var mindre ideologiske ulikheter tolerert. 

 Legionærenes antisemittisme vil jeg komme nærmere inn på i neste delkapittel, men det 

er interessant å påpeke hvordan den hadde flere sider og ofte ble knyttet til kommunismen. I 

tillegg til at jødene ble beskylt for å styre den internasjonale finanskapitalen, stod de også bak 

                                                 
363 «Ultima calomnie: Comunismul legionarilor» i Buna Vestire, Anul II, Nr. 273, 27. jan., 1938; Codreanu, «Foreign Policy. 

Circular» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 77. 
364 Vasile Marin, Crez de generaţie, (Bucuresţi: Editura Majadahonda, 1997), 43-45; Nicolae Bogdan, «Pornind de la criterial 

antimarxist» i Buna Vestire, Anul I, Nr. 1, 22. feb., 1937. 
365 Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general, 4-7, 10-13. 
366 Marin, «Extremismul de dreapta» i AXA, Anul II, Nr. 6, 5. feb., 1933. 
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kommunismen. Codreanu skrev følgelig at, «when I say communists, I mean jews».367 Således 

kunne antikommunisme og antisemittisme ha blitt beskrevet i én og samme del, men jeg har 

valgt å redegjøre for de hver for seg fordi de er egenartede og bør ses på separat. Motstanden 

mot kommunismen var primært et utslag av redselen for det antireligiøse legionærene mente 

kommunismen representerte, eksemplifisert ved involveringen i den «hellige krigen» i Spania. 

Deres antisemittisme hadde hovedsakelig andre drivkrefter. 

 Sammenblandingen av antikommunisme og antisemittisme - konspirasjonsteorien om 

at jødene stod bak kommunismen - ble forsterket av at en stor del av den jødiske befolkningen 

hadde innvandret fra Det russiske imperiet. Mistenkte kommunister ble angrepet fordi de var 

jøder, mens jøder ble angrepet fordi de ble anklaget for å være kommunister. Jødene ble 

beskyldt for å være en trojansk hest som hadde som formål å spre kommunistisk propaganda. 

En forestillingsverden der kommunismen og jødedommen går over i hverandre - der kommu-

nismen er et verktøy for den internasjonale jødedommens ambisjoner om verdensherredømme 

- var ikke unik, men et velkjent tankesett fra for eksempel nasjonalsosialismen.368 

 Legionærpoeten Horia Stamatu, redaktør for avisen Buna Vestire og aktiv under legio-

nærenes opprør mot general Antonescu i 1941,369 var en av de som fyrte opp under og populari-

serte forestillingen om kommunister og jøder som to sider av samme sak. Han hevdet at «kvint-

essensen av ondskap» var representert av «jødekommunister» som Lev Trotskij og KGB-sjefen 

Genrikh Yagoda. Josef Stalin var selv blitt et offer for «jødekommunismen», naiv som han var. 

Stamatu framstilte Moskvaprosessene som et forsøk fra Stalins side på å stå imot jødenes inter-

nasjonale konspirasjon om verdensherredømme.370   

Antisemittisme 

Det jødiske spørsmålet byr ikke på problemer bare i form av antallet jøder. Jødene er ikke 

forhatte og farlige bare på kun av antallet […] Jøden, med alle sine synder, sin bedragerske 

og svikefulle natur, med kjøp og salg, med den destruktivismen som er iboende i den 

semittiske rasen, gjør seg gjeldende der hvor bare én jøde er representert. Én enkelt jøde, 

representerer den semittiske fare.371  
 

                                                 
367 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 216. 
368 Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 5, 12. april, 1936; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 45, 49-60; se også 

Ioanid, The Sword of the Archangel, 105. 
369 Om legionærenes opprør mot Antonescu i 1941 se f.eks. Hitchins, Rumania 1866-1947, 451-471. 
370 Horia Stamatu, «Herschel Yagoda» i Vremea, Anul XI, Nr. 532, 3. april, 1938. 
371 (Min oversettelse) «Problema jidanilor nu se pune numai din cauza numărului lor. Jidanii nu sunt periculoşi şi urâţi numai 

din cauza numărului […] Jidanul, cu toate pacătele lui, felul lui mincinos şi fraudulos de a cumpăra şi vinde, cu gândul la 

distrugere tipic rasei jidoveşti, se află pretutindeni unde există chiar şi un singur jidan. Un singur jidani înseamnă pericolul 

jidovesc». Valeriu Cârdu, «Se misca viermii» i Buna Vestire, Anul I, Nr. 121, 23. juli, 1937. 
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 Sitatet ovenfor er fra en artikkel i avisen Buna Vestire i 1937 skrevet av Valeriu Cârdu, 

kommandant i Legionen. Det oppsummerer og beskriver den antisemittismen legionærene 

representerte, men som også var utbredt i samfunnet generelt lenge før den nevnte artikkelen 

ble publisert. Antisemittismen som historisk var dypt forankret i den rumenske befolkningen 

var økonomisk, sosialt og kulturelt motivert, og i mindre grad religiøs og etnisk (jf. kapittel 3). 

Det eksisterte en utbredt oppfatning om at jødene ikke tilhørte nasjonen og at de aldri ville klare 

å tilpasse seg eller assimilere seg. Jødene representerte menneskelig svakhet og ble omtalt som 

et innvandret fremmedelement uten noen tilknytning til den rumenske nasjonen.372 

 

Vårt lands jord klager!   Pământul tării noastre geme!   

Jorden som ga oss liv!   Pământul care ne-a hrănit! 

Vårt lands jord skriker,   Pământul tării noastre strigă, 

invadert av jødene.   De jidovime cotropit. 

Våre hellige omgivelser,   Căci plaiurile mele sfinte, 

våre grønne skoger,   Căci codrii mei cei înverziti, 

våre fjell rike på gull,   Căci muntii mei bogati în aur, 

blir ranet av jødene.   De jidovime-s jefuiţi. 

 

Se hvordan Judas klør,   Priviţi cum ghearele lui îuda, 

graver dypt i min kropp,   Adânc se’n-fig în trupul-meu, 

se hvordan mitt blod renner,  Priviţi cum sângele meu curge, 

se hvordan jøden drikker det.  Priviţi cum jidovii mi-l beu. 

 Over: fra «Marsjen til legionærene fra Storojineţ» (Marşul legionarilor din 

Storojineţ).373  

 

 Legionærenes forakt mot jødene var en reaksjon på det som ble ansett som en destruktiv 

jødisk kultur. Legionærene mente de fremmet et naturlig og rettmessig krav om frihet. Den 

jødiske kulturen hadde gjort det rumenske folket til politiske og økonomiske slaver i sitt eget 

land.374 Jødedommen måtte bekjempes hvis det rumenske folket og nasjonen ikke skulle dø 

hen, skrev Codreanu.375 Ion I. Moţa omtalte jødene som kriminelle.376 Det var også tillatt å hate 

fordi det nasjonale og kristne budskapet om nestekjærlighet ikke omfattet jødene.377  

                                                 
372 «Pământul Strămoşesc Jidaneşc» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 6, 15. okt., 1927; se også Ioanid, The Sword of 

the Archangel, 119; Oldson, A Providential Anti-Semitism, 140-141. 
373 Fundaţia Culturală Buna Vestire, Mihail Dumitrescu (red.), Cântece Legionare, 28-29. 
374 Codreanu, Gârneaţa, Moţa, Georgescu, Mironovici, «Legiunea “Arhanghelui Mihail» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, 

Nr. 2, 15. aug., 1927. 
375 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 48. 
376 Ion I. Moţa, «Veti admite macar acum» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 6, 15. okt., 1927. 
377 Stefan Manzat, «Avem dreptul a ura pe Jidani, sau nu?» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul II, Nr. 20, 15. okt., 1928. 
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 Det legionærene betegnet som en jødisk «invasjon» hadde startet på 1800-tallet. Antallet 

jøder mente Codreanu at var usikkert (ca. 800 000 personer i 1930), men uavhengig av det 

reelle tallet utgjorde jødene den største interne trusselen rumenerne noen gang hadde stått over-

for. Jødene ble (feilaktig) anklaget for å ha gått fra å være en minoritet til å bli en majoritet. De 

ble beskylt for å ha ekspandert og «infisert» samfunnet - spesielt det rumenske kjerneområdet 

og nasjonens vugge, Moldavia. Jødene hadde nærmest kolonisert nasjonen, noe Codreanu 

påpekte var et brudd på grunnloven.378 Legionæren Ion Bordeianu konkretiserte påstanden om 

kolonisering ved å hevde at jødene bevisst bestakk lokale myndigheter. Deretter kjøpte de opp 

og overtok alt som fantes av hus, jord, skog, industri og varehandel.379 

 Codreanu sammenliknet jødene med et virus, eller insekt, som paralyserte sitt offer 

gjennom å angripe dets ryggrad. Med ryggrad mente Codreanu landets universiteter. Jødenes 

dominans var et problem fordi universitetene var sentrale i bevaringen av nasjonens kultur, 

samt utviklingen av en nasjonens ledere og elite.380 I flere avisartikler presenterte legionærene 

tall som viste antallet jøder versus etniske rumenere ved universitetene i landet. 

Ved det medisinske fakultetet i Iaşi […] er det 281 kristne studenter og 196 jødiske studenter, 

for hver 100 kristne, er det 70 jøder. Tallene er verre når det gjelder det farmasøytiske 

fakultetet […] der det er 198 jøder og 24 kristne studenter. For hver 100 jøde er det 12 kristne. 

Totalt ved de to fakultetene er det 304 [sic] kristne og 394 jøder. For hver 100 kristne, er det 

129 jøder […] Det er vondt og opprørende, men sant. Vi er overveldet av det store antallet 

av fiender; det kveler oss og er provoserende. Med sin formue ydmyker de oss og gjør oss 

syke og servile.381 

 

 Som tidligere nevnt mente legionærene at jødenes økonomiske dominans skyltes den 

demokratiske statens naivitet og korrupte natur. Politikerne hadde tillatt jødene å slavebinde det 

rumenske folket. I tillegg var jødene beskyttet av såkalte Qahal /Kahal (betegnelse på autonome 

jødiske myndigheter, primært i Ukraina). Codreanu mente at jødene under denne beskyttelsen 

hadde kunnet okkupere og dominere byene, politikk, handel og industri.382  

                                                 
378 «Moldova noastra draga - Unde-o sa ajungi?» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul II, Nr. 15, 1. aug., 1928; Codreanu, The 

Nest Leader’s Manual, 78; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 52. 
379 Ion Bordeianu, «Moldova nostra» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul II, Nr. 19, 1. okt., 1928. 
380 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 78; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 48-50, 56-58. 
381 (Min oversettelse) «Facultatea de Medicină din Iaşi […] are 281 studeţi creştini şi 196 jidani, coresponzând la 100 

creştini, 70 jidani. De aceeaşi facultate depinde invaţământul farmaceutic […] are 198 jidani şi 24 creştini. La 100 jidani, 12 

creştini. Totalul facultăţilor este: 304 creştini, 394 jidani, adica pentru 100 creştini, 129 jidani […] El este dureros şi 

revoltător, dar adevarat. Suntem copleşiţi de numărul imens al duşmanului: murdăria lui ne sufocă, obrăznicia-i provoacă 

revolt. Prin bogaţia lui ne umuleşte, iar slugărnicia unor creştini ne produce scârbă.» Ion Banea, «10 Decemvrie» i Pământul 

Strămoşesc, Iaşi, Anul II, Nr. 20, 15. okt., 1928. 
382 «Din programul “Garzei de fer”. Principii călăuzitoare» i Garda de Fer, Braîla, Anul I, Nr. 1, 1. jan., 1932; Codreanu, For 

my Legionaries: The Iron Guard, 83-85; om Qahal/Kahal se Volodymyr Kubilovyč (red.), Encyclopedia of Ukraine, Volume 

II, G – K (University of Toronto Press, 1988), 400-401. 
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 For å begrense den innbilte overlegenheten programfestet legionærene at de skulle 

arbeide mot jødenes kolonisering av nasjonen. Jødene måtte elimineres, men legionærene var 

samtidig nøye med å påpeke at de på ingen måte var «jødehatere». Deres antisemittisme var 

kun basert på et ønske om frihet. I partiprogrammet fra 1931 ble det framsatt krav om:  

A) Fjerne jødenes politiske rettigheter og ikke tillate noen form for politisk involvering. B) 

Eksudering av jøder innvandret etter 1914. C) Numerus clausus [begrensning av antallet] 

ved universiteter og de frie yrker. D) Etablere en rumensk middelklasse for å ta tilbake 

jødenes kontroll over forretningsvirksomhet og handel. E) Etablere internasjonalt samarbeid 

for å løse det jødiske problemet.383 

 

 Spesielt punkt c), kravet om numerus clausus, var viktig. Dette var for øvrig ikke et krav 

som bare legionærene stilte, men som store deler av det politiske etablissementet fremmet. Den 

som kontrollerte universitetene kontrollerte morgendagen, fastslo Codreanu. Han påpekte at 

numerus clausus ikke ville løse «det jødiske problemet» permanent, men kun var en måte å 

begrense antallet jøder ved universitetene på i henhold til den demografiske sammensetningen. 

På sikt måtte «det jødiske problemet», i sin helhet, løses på andre måter. Numerus clausus skulle 

bli til numerus nullus.384 

 Punkt c) dreide seg også om å begrense den jødiske dominansen innenfor de frie yrkene. 

Det betød tradisjonelle middelklasseyrker og privat forretningsdrift. Opprettelsen av en egen 

middelklasse, som påpekt i forrige kapittel, mente legionærene ville bidra til å frigjøre både 

folk og nasjon.385 Codreanu påstod at jødene kontrollerte om lag ¾ av forretningsvirksomheten 

i landet. De betraktet seg selv som nærmest uovervinnelige og for ikke å styrke deres selvtillit 

ytterligere forventet Codreanu at alle fulgte pålegget om ingen fraternisering med fienden. 

Rumenere skulle holde seg til rumenere, og unngå kontakt med jøder.386 Dette gjaldt like mye 

forretninger som andre former for involvering. Han advarte for eksempel legionærene mot å 

besøke et bibliotek i Iaşi fordi det var eid av en jøde ved navn Klepper.387 Codreanu anklaget 

jødene for å ha en bevisst plan om ruinere rumenerne.388 

                                                 
383 (Min oversettelse) «A) Ridicarea drepturilor politice a tuturor jidanilor cu infatuarea categorică a amestecului lor in 

conducerea destinelor poporului român. B) Expulzarea celor intraţi după 1914. C) Aplicarea lui numerus clausus în şcoli şi în 

profesiuni libere. D) Crearea clasei mijlocii a comercianţilor şi industraşilor prin ajutorul legal în Stat şi încurajarea energiilor 

româneşti capabile. E) Stabilirea raporturilor internaţionale necesare în vederea rezolvării juste şi echitabile a problemei 

jidoveşti în virtutea lozincei: fiecare naţie pe pământul ei.» Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi 

caracterul general, 8-9; se også «Din programul “Garzei de fer”. Principii călăuzitoare» i Garda de Fer, Braîla, Anul I, Nr. 

1, 1. jan., 1932. 
384 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 48, 56-58. 
385 Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general, 8; «Din programul “Garzei de fer”. 

Principii călăuzitoare» i Garda de Fer, Braîla, Anul I, Nr. 1, 1. jan., 1932; George Zanidache, «Slugi la slugi», i Garda, 

Galaţi, 9. okt., 1932. 
386 Legionarii, Anul II, Nr. 5-6, 21. juni, 1931; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 50-52. 
387 Corneliu Z. Codreanu, «Librăria Ionescu» i Legionarii, Anul II, Nr. 5-6, 21. juni, 1931. 
388 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 52-56, 83-85. 
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 Fordi antisemittismen var et effektivt populistisk budskap var demoniseringen av jødene 

omfattende. Jødene var en nyttig syndebukk som ble tillagt skylden for alt som var galt. I legio-

nærenes resonnement var det et bredt utvalg av motforestillinger mot jødene. Deres uetiske 

natur ble eksemplifisert gjennom påstander om at jødiske forretninger, uten moralske skrupler, 

solgte forgiftet brennevin.389 Jødene ble videre ilagt skylden for at Codreanu fram til 1931 

hadde tilbrakt over 500 dager i fengsel, mens deres påståtte voldelige natur ble beskrevet i en 

artikkel om en jødisk skoleelev som, etter å ha strøket på en avsluttende eksamen, angivelig 

skjøt sin rumenske lærer.390 Antisemittismen var sammensatt og selv om religion ikke var en 

sentral drivkraft i hatet, ble jødene beskyldt for å vise manglende respekt for kristen kultur da 

det ble kjent at jødiske fabrikker i Maramureş hadde holdt driften gående julen 1931.391  

 På den ene siden var argumentene mot jødene mer eller mindre konstante gjennom hele 

perioden fra 1927-1938. Mot slutten av 1930-tallet finnes det eksempler på hvordan legionær-

pressen framsatte påstander om hvordan jødene, sammen med frimurerne, kontrollerte pressen 

og alle trykkeriene i landet. De liberale avisene representerte jødenes løgnaktige og svikefulle 

karakter.392 Når det gjaldt jødenes kolonisering påstod legionæren Virgil Popescu at jødene 

bevisst kamuflerte seg ved å barbere bort det typiske sideskjegget (payot).393 Mircea Strainul 

utdypet påstandene om den økonomiske overlegenheten ved å anklage jødene for å kontrollere 

matvareproduksjon og logistikk, samtidig som de opptrådde som kyniske mellommenn med 

full kontroll over prisnivået på matvarene.394 

 På den andre siden kan det spores en utvikling i antisemittismen, i likhet med anti-

kommunismen, i den andre perioden fram mot slutten av 1930-tallet. Årene 1937-1938 frem-

bringer atskillige henvisninger til Det tredje riket og eksempler på hvordan flere legionærer er 

ideologisk påvirket av nasjonalsosialismen. Hvordan NSDAP hadde reagert på «det jødiske 

problemet» ble framstilt som et eksempel til etterfølgelse. I România Mare var den jødiske 

befolkningen ca. 8-9 ganger større enn i Det tredje riket, der jødene «bare» utgjorde ca. 0,9 

prosent av befolkningen. I motsetning til i Det tredje riket mente legionærene det ikke eksisterte 

noen forståelse av «det jødiske problemet» blant politikerne i România Mare.395 Ønsket om 

                                                 
389 Corneliu Georgescu, «Inca pot otraviti cu rachiu jidanesc» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul II, Nr. 23, 1. des., 1928. 
390 Ion Gh. Crânganu, «In preajma alegerilor» i Legionarii, Anul II, Nr. 2, 3. mai, 1931; Legionarii, Anul II, Nr. 8, 11. okt., 

1931. 
391 Legionarii, Anul III, Nr. 1, 17. jan., 1932. 
392 Chr. Theodorescu, «Eroarea unei generaţii: Romanul» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 1, 10. feb., 1936; Buna Vestire, 

Anul II, Nr, 305, 6. mars, 1938; Buna Vestire, Anul II, Nr. 310, 12. mars, 1938; se også Radu Gyr, «Judaism şi cultură» i 

Buna Vestire, Anul II, Nr. 309, 11. mars, 1938. 
393 Virgil Popescu, «Hotarele Românie. Să ne recucerim pămantul» i Buna Vestire, Anul II, Nr. 300, 1. mars, 1938; Buna 

Vestire, Anul II, Nr. 303, 4. mars, 1938. 
394 Mircea Strainul, «Smecheria lui Kahane» i Buna Vestire, Anul II, Nr. 332, 15. april, 1938. 
395 S. Ionţă, «Minoritaţile noastre entice» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 6, 3. mai, 1936. 
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rasebevarende tiltak ble uttrykk av Valeriu Cârdu som hevdet at «urene» ekteskap var 

ødeleggende og denasjonaliserende. Blandende ekteskap var som å «ligge med fienden» og 

avkommet fra slike ekteskap var identitetsløse.396 

 Mihail Polihroniade var tydelig påvirket av NSDAP. Han så behovet for en statlig anti-

semittisme etter modell fra Det tredje riket, mens tidligere nevnte Ion Foti og Traian Herseni i 

enda større grad tok til seg impulser fra NSDAP. Foti blandet sammen rasebiologi og religion 

i boken Den heroiske oppfatningen av rase (Conceptia eroica asupra rasei). Han beskrev 

rumeneren som hengiven overfor Gud og nasjonen, og som tilhørende til en særegen rase «[…] 

beskyttet av Kristi lys».397 Traian Herseni på sin side var en ivrig tilhenger av eugenikk og 

rasebiologi, og mente antisemittismen kunne forsvares vitenskapelig. Det var bevist gjennom 

moderne forskning at den nordiske rasen var den mest begavede. Den edle rumenske rasen 

burde derfor søke mot den nordiske, mente Herseni. Han ble for øvrig en av de fremste til-

hengerne av nasjonalsosialismen etter Codreanus død.398 

 Det som er påfallende er hvordan majoriteten av legionærene framholdt den øko-

nomiske, sosiale og kulturelle antisemittismen. Blodet var ikke en rasebiologisk skillelinje, men 

snarere en kulturell differensiering. Filosofen Nae Ionescu, som forsøkte å holde avstand til 

legionærene uten helt å klare det, var en av de mest kjent intellektuelle antisemittene i România 

Mare. Hans eksistensialistiske og mytiske Lebensphilosophie ved navn Trăirism, sammenfalt 

med legionærenes ideologi på flere måter. Ionescu beskrev den «jødiske ånden» som både 

jødenes velsignelse og forbannelse - en ånd så kald at den brant, ikke som ild, men som is.399 

På samme måte som blodet utgjorde den rumenske særegenheten, utgjorde blodet også jødenes 

særegenhet. Vasile Marin beskrev blodet som et åndelig skille mellom jøder og rumenere. Han 

mente legionærene var antisemitter fordi nasjonens sjel var infisert.400 Den jødiske inn-

vandringen hadde fordervet den rumenske nasjonen, kulturen og moralen. For Marin var 

jødenes «fysiske okkupering» av nasjonen av mindre betydning. Legionærenes antisemittisme 

var åndelig, og ergo av en helt overlegen natur sammenliknet med andre.401  

                                                 
396 Valeriu Cârdu, «Căsâtoriile mixte» i Buna Vestire, Anul II, Nr. 307, 9. mars, 1938. 
397 (Min oversettelse) «[…] ocrotit de lumina lui Hristos». Ion Foti, Conceptia eroica asupra rasei (Bucuresţi: Biblioteca Eroica 

Generatia Noua, 1936), 153–155. 
398 Traian Herseni, «Mitul singelui» i Cuvântul, Anul XVII, Nr. 41, 23. nov., 1940; Traian Herseni, «Rasa si destin national» 

i Cuvântul, Anul XVIII, Nr. 91, 16. jan., 1941. 
399 Nae Ionescu, «”Transcendentalism” şi politică» i Cuvântul, Anul al IX-lea, Nr. 3088, 29. nov., 1933; for nærmere om 

Trăirism se bl.a. Heinen, Die Legion «Erzengel Michael» in Rumänien, 172-173; Mihaela Gligor, «The Ideology of the 

Archangel Michael Legion and Mircea Eliade’s Political Views in Interwar Romania» i International Journal on Humanistic 

Ideology, utgave 1 (2008), 116-117. 
400 Marin, Crez de generaţie, 72-73, 76. 
401 Marin, «Extremismul de dreapta» i AXA, Anul II, Nr. 6, 5. feb., 1933; Vasile Marin, «Abdicările Statului democrat» i 

Cuvântul, Anul al-IX-lea, Nr. 3088, 29. nov., 1933. 
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 Reelle planer for hvordan «det jødiske problemet» skulle løses ble i liten grad skissert. 

Legionærenes utsagn var sjelden mer konkrete enn at jødene skulle «gripes etter skjegget» og 

sparkes ut av landet.402 Forslag om opprettelsen av konsentrasjonsleirer for jøder ble fremmet i 

1938, men aldri realisert.403 Den gjeldende tankegangen var at jødene skulle sendes tilbake til 

Palestina, mens Romania var forbeholdt rumenerne.404 Jødene truet nasjonens bånd til Gud og 

Codreanu mente det var hans generasjons plikt å finne en løsning på «problemet», men selv 

fremmet han få eller ingen løsningsforslag.405 Forrige kapittels beskrivelse av Codreanu som 

en leder som la større vekt på å skape ærefulle og stolte pittoreske bilder av nasjonen, enn å 

føre en konkret politikk, er dermed levedyktig.  

Sammenfatning 

Legionærenes fiendebilde var sammensatt, men som nevnt innledningsvis i kapittelet var det 

stereotypisk fascistisk. Det etablerte, kommunister og jøder utgjorde alle sammen fremmede og 

destruktive krefter legionærene opponerte mot. Legionærene anså det som en plikt å bekjempe 

fedrelandets fiender (faţa la duşman).406 

 Det å spille på følelser og frykt var viktige retoriske poenger. Når det gjaldt kommu-

nismen var den «hellige krigen» hovedmotivasjonen, mens det transcendale Blut und Boden-

begrepet var den primære drivkraften bak fiendtligheten mot jødene. Budskapet om at jødene 

kontrollerte det rumenske folkets skjebne var populistisk og som påpekt flere ganger, gammelt 

nytt, men effektivt. Antisemittisme i den veletablerte «klassiske» nasjonale varianten var 

gjennomgående og dominerende hos legionærene gjennom hele perioden - til tross for uten-

landsk kontemporær påvirkning. 

 Legionærenes fiendebilde var et betydelig sammensurium tankesett og holdninger der 

mer eller mindre alt gled over i hverandre. For at rettferdigheten skje fyllest - det vil si gjen-

fødelsen av nasjonen - måtte alle problemene løses eller elimineres, både demokratiet, fri-

murere, kommunister og jøder. 

                                                 
402 Popescu, «Hotarele Românie. Să ne recucerim pămantul» i Buna Vestire, Anul II, Nr. 300, 1. mars, 1938. 
403 Alexandru Razmerita, Cum sa ne aparam de evrei - Un plan de eliminare totala (Turnu Severin: Tipografia Minerva, 

1938), 65-69. 
404 «Sacusorul cu tarana - talismanul legionarului» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul 1, Nr. 6, 15. okt., 1927 
405 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 49, 83-86; Codreanu, «Circular #119», i Circulars & Manifestos 1927-

1938, 210. 
406 Codreanu, Gârneaţa, Moţa, Georgescu, Mironovici, «Legiunea “Arhanghelui Mihail» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, 

Nr. 2, 15. aug., 1927; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 48. 
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6 Legionærenes modus operandi 
 

Blant intelligentsiaen i România Mare var nasjonens framtid mye diskutert. Filosofen Emil 

Cioran så for eksempel for seg et Romania som var kulturelt storslagent, urbant og industriali-

sert og som hadde tilhørighet til det demokratiske Europa.407 Filosofen Mircea Eliade på sin 

side hadde en annen framtidsdrøm, selv om han og Cioran tilhørte den samme intellektuelle 

kretsen. Eliade så for seg en gjenfødt rumensk nasjon som var ruralt fundamentert og nasjona-

listisk, og «bevæpnet, ubarmhjertig og hevngjerrig».408  

 Eliades visjon harmoniserer noenlunde med det Legionen representerte. Derfor er det 

ikke så veldig overraskende at Eliade fra midten av 1930-tallet hyllet Legionen.409 Eliade var 

optimistisk på nasjonens vegne i motsetning til den mer pessimistiske Cioran. For mens Eliade 

hyllet bonden og det rurale, påsto Cioran at bonden var svak. Istedenfor å idyllisere det rurale 

burde nasjonen søke et annet livsideal, mente han. Bondens karakter burde «ødelegges».
410 

Ulike tankesett til tross ble Cioran gratulert av Codreanu da han publiserte boken Romanias 

forvandling (Schimbarea la faţă a României) i 1937. Codreanu omtalte boken som et manifest 

for nasjonal gjenfødelse.411    

 Det er interessant å se hvilke visjoner for det framtidige Romania som eksisterte blant 

intelligentsiaen fordi store deler av Legionens lederskap tilhørte denne kretsen, i hvert fall i vid 

forstand (jf. kapittel 4). Hvordan framtidsdrømmen skulle materialisere seg var dog uklart både 

hos Cioran, Eliade og til dels også hos legionærene. Innebar legionærenes alternativ et full-

stendig brudd med det bestående, og hva var strategien og fremgangsmåten?  

Et rent revolusjonært brudd 

Skulle framtiden til den «organiske» rumenske nasjonen og «sjelen» til de rumenske barna 

reddes fra de fremmede og destruktive kreftene beskrevet i forrige kapittel, var det nødvendig 

                                                 
407 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României (București: Humanitas, 1990), 99; se også Marta Petreu, An Infamous Past. 

E. M. Cioran and the Rise of Fascism in Romania, overs. Bogdan Aldea (Chicago: Ivan R. Dee, 2005). 
408 Mircea Eliade, «Elogiu Transilvaniei» i Vremea, Anul IX, Nr. 465, 29. nov., 1936. 
409 Mircea Eliade, «Cele două Românii» i Vremea, Anul IX, Nr. 457, 4. okt., 1936; Mircea Eliade, «De ce cre în biruinta 

Miscârii Legionare?» i Buna Vestire, Anul I, Nr. 244, 17. des., 1937. 
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at alle rumenere deltok, mente legionærene. Ikke bare i det naturlige selvforsvaret, men kanskje 

enda viktigere i selve omkalfatringen. Omveltningene legionærene aspirerte etter innebar blods-

utgytelse - en nødvendighet for at den forutbestemte skjebnen skulle oppfylles.412 

 Legionærene var uunnværlige i gjenfødelsesprosessen og garantister for en «korrekt» 

modernisering av landet. Deres overlegenhet ble påpekt av Traian Herseni som hevdet at det 

uten Legionen kun ville eksistere «mørke og kaos».413 Demokratiet og liberalismen represen-

terte en feilslått modernisering, mens utlendingene (primært jødene) var et hinder for moderni-

sering. Utenlandske impulser var skadelig, mente Ion I. Moţa og det var bare var legionærene 

som var i stand til å bevare den sanne moralen, kulturen og identiteten.414  

 I tråd med fascismen som ideologisk strømning framstilte legionærene seg selv som 

representanter for nye krefter. De kjempet mot det gamle og etablerte, og ønsket et rent, revo-

lusjonært brudd med det bestående. I legionærenes virkelighetsoppfatning utgjorde de selv den 

ene siden i kampen mellom de revolusjonære nasjonalistene og de konservative demokrati-

forkjemperne.415 Legionærene var antipluralistiske og i opposisjon til det etablerte.416 De søkte 

ikke oppfyllelsen av framtidsdrømmen «[…] by trying to bridge the chasm between Bucharest 

and the shepherd in Făgăras, but by refuting Bucharest and everything it stood for», har histo-

riker Nicholas Nagy-Talavera skrevet.417 

En åndelig omkalfatring 

I forholdet mellom handling og idéer eksisterte det ulike oppfatninger av revolusjonen blant 

legionærene, til tross for at Legionen var et hierarki der det å underordne seg Codreanus ord 

var regelen. Det er vanskelig å finne bevis for at disse mindre uenighetene faktisk resulterte i 

konfrontasjoner, men ved å trekke fram ulike oppfatninger ser vi tydelige hvordan enkelte legio-

nærer var mer progressive enn andre. Samtidig viser det at den indre justisen i bevegelsen nød-

vendigvis ikke var så hard og at det var relativt stor takhøyde. For mens noen legionærer så 
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revolusjonen i klassisk forstand, det vil si en total samfunnsendring, så andre for seg et spirituelt 

og åndelig paradigmeskifte innen etikk, normer og moral.  

 Codreanu selv var tvetydig - et eksempel på den irrasjonelle karakteren til Legionen. I 

enkelte artikler så han legionærenes agenda som en total samfunnsendring nedenfra og opp. På 

restene etter det gamle skulle et nytt Romania bygges, skrev han i avisen Legionarii i 1931.418 

Samtidig framhevet han den revolusjonære visjonen om etableringen av et nytt menneske (jf. 

kapittel 4). Omkalfatringen skulle kulminere med skapelsen av et overmenneske, ikke bare 

fysiologisk og intellektuelt, mens også estetisk og kulturelt. Fascismens nye mann var et svar 

på det som ble oppfattet som et svakt moderne menneske. Legionærenes Omul nou skulle vokse 

til nye høyder og innebar en form for selvrealisering innenfor et større fellesskap.419 

 En menneskelig omkalfatring var den virkelige revolusjonen som naturlig måtte komme 

først.420 Mihail Polihroniade så legionærenes primære målsetning som radikal endring av moral 

og mentalitet, både i den politiske og administrative verden, og blant borgerskapet.421 Legio-

nærene hadde en iboende revolusjonær ånd som skulle drive denne transcendale omkalfatringen 

gjennom. En endring av det bestående ville naturlig følge i etterkant:  

Do you imagine that we could not dry up marshes? Could we not tap energy from the 

mountains and electrify the countryside? Could we not build Romanian towns? Could we 

not quadruple the harvest of our fields? Could we not ensure bread for every Romanian from 

our rich soil? Could we not make a legal system, which would ensure the smooth running of 

the state machine, appropriate to our age and our national character? Could we not make 

five-year plans? […] All this we can do!422  

 

 Deres posisjon gjør det interessant å trekke inn Vasile Marin og Ion I. Moţa i denne 

sammenhengen. Begge to la størst vekt på den samfunnsmessige siden ved omkalfatringen. 

Således kan de sies å representere den mer progressive linjen i Legionen. Marin mente legio-

nærene representerte en moderne revolusjon som skulle erstatte tradisjonalistiske idéer med 

industriell og teknologisk utvikling.423 Dette synspunktet delte Moţa og uttalte at det kun var 

en samfunnsmessig revolusjon som kunne føre til nasjonal gjenfødelse.424 Til tross for Marins 
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og Moţas alternative tankegang sammenliknet med Codreanu, så var det sistnevntes syn på 

mennesket som revolusjonens idémessige hovedmålsetting som dominerte. 

 En primært menneskelig revolusjon og det store fokuset på bevaring av tradisjon har 

resultert i at enkelte faghistorikere har omtalt Legionen som konservativ og antimoderne.425 

Dette mener jeg bygger på en feilaktig tolkning av legionærenes totalitære ambisjoner og deres 

tradisjonalistiske holdninger. I rett forstand eksisterte det ikke noe ønske om å returnere til for-

tiden. Snarere var det slik at legionærene idylliserte, inkorporerte og brukte tradisjon og historie 

som en katalysator i sitt forsøk på å etablere en radikal og fundamentalt ny verden befolket av 

nye og fullkomne mennesker (menn).  

Realpolitikk 

Likhetene med andre fascistiske bevegelser gjør seg gjeldende i den poengteringen Codreanu 

gjorde av at legionærene ikke ønsket et coup d’état. Et revolusjonært brudd betød nødvendigvis 

ikke et statskupp. Maktovertakelsen skulle komme naturlig ved at det rumenske folket selv 

erkjente behovet for Legionen. Den endelige seieren var folkets vilje og skjebne.426  

 Ikke desto mindre vekslet Codreanu mellom det å ha en nærmest «svevende» tilnærming 

til det å komme i maktposisjon og en mer pragmatisk realpolitikk. Han påpekte at politiske valg 

var «of very great importance, for it is the only lawful means we have at our disposal to make 

any changes in the country.»427 Ut ifra deres egen virkelighetsoppfatning så legionærene seg 

nødt til å delta i demokratiske valg. Dette er et lite paradoks tatt i betraktning at legionærene 

gjorde mer enn å bare antyde at de var gudbenådet, noe som innebar at de ikke trengte å følge 

de etablerte politiske normene. Det å være parlamentariker var ikke et mål for legionærene.428 

Problemet var at det rumenske folket ikke var opplyste nok eller hadde nok innsikt til å forstå 

sitt eget beste. I påvente av folkets oppvåkning så legionærene det som nødvendig å følge de 

demokratiske spillereglene skulle de ha forhåpninger om å realisere framtidsdrømmen. Selv om 

de påpekte at det var likegyldig om maktovertakelsen kom i dag eller om 10 år.429 

 Legionærenes politiske arbeid fulgte fastlagte rammer og var gjennomgående likt for 

begge de to periodene, fra 1927 og fram til 1938. Det vil si at ingen lovnader ble gitt, men at 
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legionærene i stedet understreket sin oppofrelse og hengivenhet. Mihai Sturdza skrev at når 

legionærene kom marsjerende i formasjon, ofte formet som et kors (crucea vie), og brukte bønn 

og sang som virkemidler istedenfor bombastiske taler, gjorde det umåtelig stort inntrykk på 

lokalbefolkningen. Det var slik legionærene drev valgkamp.430 Legionærene skulle holde av-

stand til det korrupte politiske systemet og Codreanu framsatte også regler for oppførsel.431 Det 

var viktig å opptre korrekt slik at motstanderne ikke hadde noen grunn til å angripe dem.432 I 

etterkant av valget i 1931 - det første demokratiske valget legionærene deltok i - framhevet 

Codreanu hvordan legionærene hverken hadde kommet med falske lovnader, brukt vold eller 

brutt loven. De hadde oppført eksemplarisk sammenliknet med de andre partiene.433 

 Legionærenes modus operandi kan betegnes som realpolitisk. De var pragmatiske i sin 

tilnærming, ikke bare til valg, men også med tanke på inngåelsen av allianser og samarbeid med 

andre politiske grupperinger. Ved det nevnte valget i 1931 samarbeidet legionærene med ulike 

kristne grupperinger og bondeorganisasjoner, som for eksempel Sammenslutningen av rødbet-

bønder. I tillegg bestemte Codreanu å ikke stille med kandidater i valgkretser der rivalene i 

LANC stilte og han oppfordret legionærene til taktisk stemmegivning i områder der de selv 

ikke stilte med kandidater.434 Pragmatismen er likevel først og fremst tilstedeværende i den 

første perioden fra 1927-1933. Etter valget i 1933 valgte Legionen i større grad å stå på egne 

bein politisk, men beholdt samtidig den samme politiske strategien som tidligere. 

«Reder», marsjering og sang 

Arbeid og handlingsvilje var høyt verdsatte dyder. Det var viktig å tydeliggjøre og eksemplifi-

sere hva som kunne oppnås hvis nasjonen omfavnet legionærenes budskap. Fysisk arbeid ble 

ansett for å være den beste måten å forme et menneske på, så vel åndelig og psykisk, som fysisk. 

Gjennom arbeid i fellesskap kunne mennesket realisere sitt fulle potensial. Samtidig ble arbeid 
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og konkrete handlinger vurdert som den mest effektive måten å skape sympati og oppslutning 

blant befolkningen på.435  

 Minst like viktig som de typisk fascistiske idealene nevnt ovenfor var legionærenes 

«populær ortodoksi». Legionærene hevdet de representerte Guds vilje og brukte religion som 

et rasjonelt politisk instrument til å rettferdiggjøre kampen de kjempet.436 De omtalte seg selv 

som representanter for en åndelig bevegelse, eller spirituell skole, velsignet med en «himmelsk 

gave».437 Dette tankesettet hadde en sterk tilstedeværelse også i den andre perioden etter 1933, 

til tross for voksende innflytelse og politiske ambisjoner. Den gudommelige involveringen 

kunne bevises gjennom legionærenes uselviske og moralsk rettskafne handlinger.438  

 Når det er sagt, et populistisk budskap alene fører ikke til endring. Av avgjørende 

betydning var Legionens organisasjonsstruktur. Legionen var inndelt i ulike undergrupper 

basert på status, alder og kjønn. Sentralt var cellene, omtalt som «reder» (cuiburi) - et symbol 

på annerledeshet og originalitet.439 Codreanu beskrev «redene» som Legionens fremste fordel 

sammenliknet med andre bevegelser. Innad i «redene» var det tid tilegnet fedrelandet gjennom 

bønn, ettertanke og sang. Det ideelle antallet medlemmer ble fastsatt til seks, åtte eller ti 

personer. Ikke mindre enn tre og ikke mer enn 13. Hvis et «rede» nådde 13 medlemmer skulle 

tre stykker bryte ut og sammen danne et nytt «rede».440 Antallet «reder» vokste i takt med 

Legionens medlemsvekst, fra ca. 3495 «reder» i 1933 til 34 000 «reder» i 1937.441 

 Hvert «rede» skulle i tillegg ledes av én lokal kommandant. En slik desentralisering og 

maktfordeling skulle gjøre Legionen i stand til effektivt å utrette og oppnå ønskede målset-

ninger. «Redene» kunne raskt omstille seg og ta del i kamphandlinger, så vel som hederlig 

arbeid. Inndelingen skapte også en bred ledelseskultur, samt at eventuelle forræderi begrenset 

seg til det lokale «rede», poengterte Codreanu.442  
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 Den viktigste oppgaven «redene» hadde var arbeid, derav loven om arbeid: «Work! 

Work every day. Put your heart into it. Let your reward be, not gain, but the satisfaction that 

you have laid another brick to the building of the Legion and the flourishing of Romania.»443 I 

For mine legionærer beskriver Codreanu hvordan arbeid tidlig fikk en stor betydning i for-

bindelse med byggingen av et studenthjem i Iaşi og arbeidet på teglverket i landsbyen Ungheni, 

i dag en grenseovergang mellom Romania og Moldova, i 1924. Arbeidet var en åndelig og 

fysisk opplevelse, ikke bare for de som deltok, men også for tilskuerne. Studentenes oppofrelse 

skapte positivitet blant lokalbefolkningen. Denne lærdommen brukte Codreanu i opprettelsen 

og organiseringen av Legionen. Arbeid ble et ideal og virkemiddel legionærene baserte store 

deler av sitt budskap på. Det første arbeidet etter opprettelsen av Legionen var publisering av 

aviser, samt salg av frukt og grønnsaker sommeren 1928.444 

 En annen sentral geskjeft for legionærene i den første perioden var gjennomføringen av 

folkemøter og marsjer. Det første møtet ble holdt 15. desember 1929 på markedet i landsbyen 

Bereşti i Galaţi fylke, mot Bessarabia.445 Codreanus gjengivelse av møtet beskriver historiker 

Eugen Weber som et eksempel på hvordan legionærene spilte på befolkningens misnøye og 

brukte det til sin fordel.446 Nøye koreograferte scener der legionærene kom marsjerende i kors- 

formasjon ledet av Codreanu ridende på en hvit hest var et velkjent syn før myndighetene påla 

legionærene å stoppe med disse nasjonalreligiøse signingsferdene i 1930.447  

 Det å marsjere var sunt, både for kropp og sjel. Viktigst av alt var det et symbol på 

handling og innsats, samt besluttsomheten Codreanu ønsket at Legionen skulle representere.448 

For å ytterligere gjøre marsjene effektive ble sang ilagt som et eget element istedenfor taler og 

paroler.449 Sang var ikke bare et redskap, men et konstituerende element for bevegelsen, skriver 

den tyske historikeren Oliver Jens Schmitt.450 Legionærene oppfattet seg selv som i besittelse 

av en egenartet åndelig tilstand og deres budskap var derfor ikke egnet for tradisjonelle propa-

gandametoder. Sang var en estetisk måte å nå massene på og Codreanu beskrev sang som «our 
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only possibility of expressing our inner feelings».451 Historiker Valentin Săndulescu skriver at 

sangene forenklet legionærenes retorikk slik at de nådde ut til et bredere publikum. Ved å synge 

offentlig, både ved religiøse høytider, offentlige markering og valgmøter, spredte legionærenes 

sin propaganda på en ukomplisert og virkningsfull måte.452     

 Sang spilte en viktig rolle allerede ved tilblivelsen av Legionen i 1927. En av Legionens 

grunnleggere, Radu Mironovici, uttalte at bevegelsen var «født ut av sang».453 Nasjonalistiske 

sanger ble etter hvert inkorporert i alle deler av legionærenes liv - det ble legionærenes raison 

d’être.454 Sangenes betydning ble forsterket ved at Legionen tiltrakk seg flere kjente musikere 

og poeter, som igjen førte til folkelig oppslutning. Deres egne hymne fra 1935, «Legionærenes 

hymne» (Imnul Legiunii) skrevet av poeten Iustin Ilieşiu, representerte det ideologiske 

grunnsynet ved at den idylliserte bonden og det rurale, samt manet til kamp for fedrelandet. 

Samtidig var den kraftig antisemittisk og oppfordret til krig mot det rumenske folkets «bødler» 

(călăi) (les jødene).455 Flere andre hymner og sanger ble også komponert, blant annet av 

komponisten Ion Mântzatu og legionærpoeten Radu Gyr. I hymnen «Legionærungdommens 

hymne» (Imnul tinereţii Legionare) ble dyder som heroisk innsats og martyrdød framhevet.456 

Legionærenes sang ble beskrevet som «[…] en guddommelig del av sjelen».457   

Arbeidsleire og entreprenørskap 

For å fremme idealet om arbeid opprettet legionærene egne arbeidsleirer. «Redene» var sentrale 

i opprettelsen, utformingen og driften av disse. Det gjenfødte Romania skulle skapes gjennom 

arbeid og det var en plikt å bidra, forkynte Codreanu.458 Arbeidsleirenes betydning ble enorm 

ettersom de vokste i omfang og utbredelse. I 1936 fantes det totalt 71 arbeidsleirer.459 I tillegg 

eksisterte det mindre arbeidslag som drev med ulike prosjekter som for eksempel byggingen av 
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en demning i landsbyen Vişani i Brăila fylke, sørøst i landet. I forbindelse med dette arbeidet 

uttalte Codreanu at det nye Romania ikke kunne bli født i klubber, kaféer eller kabaret, men 

gjennom hardt og meningsfullt arbeid.460  

 En av de viktigste leirene var legionærenes hovedkvarter Casa Verde (Det Grønne 

Huset) i Bucureşti. Casa Verde var legionærenes hjem og hovedsete. Samtidig eksisterte også 

leire med andre funksjoner. I Cluj, i Transilvania, ble det opprettet et herberge for legionærer 

og omreisende, mens det i Rarăufjellene, de østlige Karpatene i Bukovina, var et sted der syke 

kunne få behandling. Ved siden av Casa Verde var Carmen Sylva ved Svartehavskysten den 

viktigste arbeidsleiren, i tillegg til å være et sted for rekreasjon og hvile.461  

 I legionærpressen ble leirene beskrevet som en måte å bryte opp klassemotsetningene 

og ulikhetene i samfunnet på. I leirene skulle rumenere fra ulike deler av landet sammen skape 

et harmonisk fellesskap uten forskjeller. Bondesønner skulle solidarisk jobbe ved siden av 

studenter, intellektuelle og boyarer (aristokratiet).462 Historiker Rebecca Haynes beskriver 

arbeidsleirene, samt legionærenes (utover i den andre perioden fra 1933) ulike former for forret-

ningsdrift som restauranter, landbrukskooperativer og butikker, som sentralt på to måter. For 

det første innebar arbeidsleirene og forretningsdriften et forsøk på å etablere et parallelt sam-

funn.463 Legionærenes parallellsamfunn er nesten å betrakte som «en stat i staten», til tross for 

at de selv hevdet de kun ønsket å utfordre makten til de jødiske kapitalistene. 

 Parallellsamfunnet skulle være et slags kooperativ tuftet på et fellesskapet gjennom 

kultur og tradisjon, men det skulle også ha egne lover, regler og institusjoner. Kirker, klostre, 

skoler og forsamlingshus skulle bygges.464 For å få til dette var legionærene avhengig av 

murstein. Teglverksarbeid ble derfor et symbol på heltemot og godhet.465 Målet var at parallell-

samfunnet skulle få en minutiøs betydning for folks liv gjennom å skape sosial utjevning, 

trygghet og fred på tvers av motsetninger og samfunnsklasser. Det lå en idé om et nytt forhold 

mellom stat og nasjon til grunn.466 I sammenlikning med den klassiske fascismen i Italia er 
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disse ambisjonene et tydelig eksempel på hvordan legionærene ønsket etableringen av en 

korporativ stat der alle skulle mobiliseres til innsats for det store fellesskapet. 

 Den andre funksjonen Rebecca Haynes hevder at arbeidsleirene hadde var rollen som 

utdanningsinstitusjoner.467 Denne påstanden hviler på det faktum at Codreanu selv uttalte at 

arbeidsleirene var egne skoler der intellektuell aktivitet skulle erstattes av manuelt arbeid. 

Codreanu forklarte at utdanningen bygget på fire prinsipper som skulle forme legionærene 

åndelig og fysisk. De skulle tas ut av teoriens verden og utvikle sin praktiske sans og «korrekte» 

mentale tilstand gjennom hardt fysisk arbeid. Sunne verdier og solidaritet, fellesskap og venn-

skap skulle skape en forakt for all luksus blant legionærene og gjøre de i stand til å leve livet 

på en riktig måte. Ved at kjærlighet strømmet inn i deres hjerter ville legionærene bli i stand til 

å oppføre seg «korrekt» ovenfor Gud, nasjonen, verden og seg selv, hevdet Codreanu.468 

 I tillegg til den kollektive åndelige og fysiske treningen, skulle også andre dyder og 

verdier erververs og utvikles. Gode lederegenskaper, basert på godhet og kjærlighet, kunne bare 

tilegnes gjennom et lengre opphold fylt med hardt og meningsfullt arbeid.469 Slik skulle legio-

nærene oppnå selvrealisering som til slutt ville gjøre dem kapable til å gjennomføre de sosiale 

endringene. Regelen var at ingen legionær ville kunne få en fremtredende posisjon i bevegelsen 

uten et lengre opphold i leirene. Dette fordi Legionen ikke hadde rom for «latskap og luksus», 

men kun menn av en særegen karakter.470  

 Utdanningen skulle også omdanne legionærene til det Codreanu omtalte som «kristne 

entreprenører».471 For å realisere parallellsamfunnet ble det etablert direkte konkurrenter til 

utenlandske (les jødiske) virksomheter med det mål å utkonkurrere og overta det økonomiske 

hegemoniet. Under beskyttelse av korset ville legionærene lykkes med å drive forretninger, 

mente Codreanu. Det er nærliggende her å tenke på hvordan han mente jødene hadde suksess 

på det kommersielle feltet på grunn av den påståtte beskyttelsen av Qahal/Kahal (jf. kapittel 

5).472 Den første fast etablerte formen for kommersielle aktiviteter var opprettelsen av en 

forretning for salg av forbruksvarer i 1935.  

 Fordi legionærenes dydsidealer innebar det å opptre korrekt og være eksempler til etter-

følgelse ble det etablert regler og retningslinjer. Alt fra kost, losji, arbeid, rekreasjon og 
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utdanning fulgte regler og forskrifter utarbeidet av Codreanu.473 Med tanke på forretnings-

virksomheten var reglene som omhandlet det å opptre respektfull, ærlig, redelig og høflig, til 

klisjéen om hvordan kunden alltid har rett, de viktigste. Codreanu la føringer på hvordan legio-

nærene skulle framstå ved at de alltid skulle være rene, nybarberte og velstelte. I tillegg ble 

røyking frarådet.474 Direktiv med detaljerte instruksjoner om hvilke varer som skulle selges og 

hvor mye varer som måtte skaffes før en forretning kunne åpne ble også utarbeidet. Det kristne 

entreprenørskapet skulle være basert på dyder som ærlighet, eleganse og velvilje.475 I tillegg 

ble det understreket at de kommersielle aktivitetene i seg selv ikke var motivert ut ifra økono-

misk gevinst, men ut ifra heroiske motiver. Lykke kunne ikke måles i materiell velstand, og 

legionærenes uselviske opptreden skulle tydeliggjøre dette, uttalte Codreanu.476  

 Fordi økende politisk innflytelse etter valget i 1933 medførte et større behov for kapital 

fikk de kommersielle aktivitetene etter hvert som oppgave å generere inntekter for Legionen. 

Codreanu forventet at alle, hvis mulig, kun handlet med, og av, legionærene. Dette var i seg 

selv en patriotisk handling fordi alle inntjente penger gikk med til legionærenes kamp for 

nasjonens gjenfødelse. Codreanu påstod hardnakket at det ikke fantes noen skjulte økonomiske 

motiver bak legionærenes kommersielle aktiviteter.477 

 Valget i 1933 markerer, som på som mange andre områder, også et vendepunkt for leir-

systemet og entreprenørskapstankegangen. Det foregikk en gradvis utvikling på det økono-

miske området i den andre perioden som nådde sitt høydepunkt med etableringen av den første 

«forretningsbataljonen» i 1937. «Bataljonen» skulle lede det Codreanu omtalte som en offensiv 

kamp for å ta tilbake kontrollen over økonomien.478 Blant de nye aktivitetene fantes handel med 

skrapmetall. Her ble barn involvert ved at de ble oppfordret til å samle og levere inn alt de måtte 

finne av skrapmetall. Bruken av barn, primært foreldreløse eller barn fra fattige kår, omfattet 

også legionærenes restaurantdrift i Bucureşti.479  

                                                 
473 Codreanu, «The First Steps in the Carmen Sylva Work Camp», «To The Legionaries in the Arnota Work Camp», «The 

Legionary Dormitory – Mess Hall», «The Legionary Family» og «Legionary Education» i Circulars & Manifestos 1927-

1938, 43-44, 51, 56-65, 78-79. 
474 Codreanu, «Commandments» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 180-182; Corneliu Z. Codreanu, «Porunci» i Omul 

Nou, Braîla, Anul III, Nr. 32, 18. jan., 1938. 
475 Omul Nou, Braîla, Anul II, Nr. 28, 20. sept., 1937. 
476 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 199; Codreanu, «The First Circular Regarding Legionary Commerce» i 

Circulars & Manifestos 1927-1938, 52-55. 
477 Codreanu, «For the Buyer from the Co-operative» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 85-86. 
478 Codreanu, «The Organizing of the Legionary Battalion of Commerce» og «The Inauguration of the Legionary 

Consumers’ Store in Obor» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 162-163, 177-178; se også Omul Nou, Braîla, Anul II, Nr. 

31, 20. des., 1937. 
479 Codreanu, «Circular #77», «The Battle for Scrap Iron», «Instructions for the Collection of Metals», «The Legionaries or 

the Friends», «Appeal to all Children» og «Circular #103» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 137, 164-168, 192. 
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Pasifisme og voldsfanatisme 

Legionærene var nøye med hvordan de fremstod utad. Ærlighet og disiplin, fromhet og kjærlig-

het skulle gi et godt inntrykk og dertil føre til oppslutning. De ble opplært i å tilgi de som gjorde 

dem vondt, i tråd med det kristne budskapet de hevdet de forkynte. Hvis det kom til konfronta-

sjoner med myndighetene over demonstrasjoner, marsjer eller folkemøter ga legionærene som 

regel opp. Gateslagsmål var omtrent fraværende, til tross for Codreanus historie med nettopp 

dette. Tidlig på 1920-tallet var Codreanu involvert i flere voldsepisoder. Motstanden mot stats-

borgerrettigheter for jøder i 1923 førte til at han ble engasjert i drapsplaner rettet mot blant 

annet statsminister Ion I. C. Brătianu. Året etter var Codreanu involvert i, men ble til slutt 

frikjent for, angrepet på politiet i Iaşi (jf. kapittel 3).480  

Barmhjertighet og nåde skulle spres. Legionærene ble skolert i pasifisme og de skulle 

trone øverst på moralens høyborg. Legionen skulle være en fredelig bevegelse: «We will follow 

the path of the country laws, not provoking anyone, avoiding all provocations, [not] answering 

any provocation.»481 Dette var en grunnleggende regel etablert ved opprettelsen i 1927.482  

Innad i Legionen var det stor toleranse og tillit. Eksemplene på dette er hvordan ulike 

ideologiske synspunkter fritt kunne bli framsatt, såfremt de var innenfor de fastsatte rammene 

og ikke ødela den indre harmonien.483 Den indre justisen var nødvendigvis ikke så hard, i hvert 

fall ikke mot de som hadde vist seg verdige som legionærer. I tillegg hadde de lokale «redene» 

stor autonomi og personlige initiativ ble oppmuntret og verdsatt. «Redene» ble anmodet om å 

organisere arbeid, utdanning og aktiviteter.484 På den andre siden var det absolutt ikke tolerert 

å vike fra den skjebnebestemte veien til Legionen. Dette vil jeg komme tilbake til. 

 De legionærer som ikke oppfylte sine forpliktelser, eller de «reder» som hadde et svakt 

lederskap, kunne enkelt ekskluderes eller oppløses. Sistnevnte var tilfellet for «redet» i Mehe-

dinţi fylke, i Banat, som ble oppløst i 1933 fordi «redets» leder klagde over de vanskelige 

politiske forholdene i fylket. Codreanu svarte at Legionen kun var for modige menn som glade-

                                                 
480 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 98-102, 126-142; Nagy-Talavera, The Green Shirts and the Others, 262-

263; Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier, 1919-1941: Mistica ultranaţionalismului, overs. Marian Stefănescu (Bucuresţi: 

Humanitas, 1993), 80.  
481 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 178. 
482 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 177-179, 215; se også Ion I. Moţa, «Veti admite macar acum» i 

Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 6, 15. okt, 1927. 
483 Om den indre justisen i Legionen se Codreanu, «Treason», «Circular», «Legionary Punishment», «Circular #11», 

«Circular», «Circular #59» og «In the wake of the Region Chiefs Report» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 25-26, 28-29, 

35-37, 73, 107-108, 120-121, 151-153. 
484 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 27-48, 69-72; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 191-195. 
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lig ofret seg som martyrer i møte med døden. «Gråtende kvinner» som løp av gårde ved den 

minste utfordring var det ingen plass til.485 

 Den interne mistroen rettet seg først og fremst mot legionærer som holdt jobber innen 

storindustri eller i det offentlige. Codreanu anså disse for å utgjøre den fremste representanten 

for interne destruktive krefter. For å holde orden i egne rekker ble det opprettet et eget organ 

med et rapporterings- og dokumenteringsansvar hvis primære oppgave var kontroll og over-

våkning av de nevnte legionærene.486 Uforbeholden oppslutning var påkrevd, men de som måtte 

finne på å bli ekskludert, eller å hoppe av, ble sjelden utsatt for represalier.  

 For den klassiske fascismen var vold et akseptabelt, og på mange måter nødvendig 

virkemiddel. Selv om legionærene ikke var ubetinget positiv til krig ble væpnet kamp betraktet 

som et ideal. Blodsutgytelse og død skulle spres og hevnelementet var i utgangspunktet grunn-

leggende. Likefullt var ikke voldsutøvelse hverdagskost. Direkte oppfordringer til vold er 

vanskelig å finne og Codreanu ba legionærene avstå fra ubegrunnet vold fordi det ikke tjente 

bevegelsens interesser.487 Således talte legionærene med to tunger. Pasifisme ble forherliget 

parallelt med romantiseringen av vold og blodsutgytelse. 

Grønnskjortene og dødsskvadronene 

Som et svar på det legionærene oppfattet som en økende kommunisttrussel ble Jerngarden 

(Garda de Fier) opprettet i 1930, som Legionens paramilitære del. Jerngardens medlemmer var 

ikledd uniformer og gikk under navnet «grønnskjortene» (Cămăşile verzi). Rundt halsen hang 

posen med jord - deres spesielle talisman - som en manifestasjon på deres Blut und Boden-

begrep og ønske om gjenfødelse av nasjonen (jf. kapittel 4). Codreanu beskrev uniformen til 

Jerngarden som et bevis på medlemmenes kvaliteter som krigere og soldater. Fargen grønn 

representerte våren (nytt liv) for den rumenske nasjonen.488  

 Jerngardens hovedoppgave var å bekjempe «jødekommunismen» med alle mulige 

midler. Det irrasjonelle er da hvordan Jerngardens medlemmer ble bedt om å ikke bryte loven, 

provosere eller utøve vold. Med mindre de ble trengt opp i et hjørne var voldsbruk ansett som 

uakseptabelt.489 På den ene siden kan fascismens voldsfilosofi framstå som totalt fraværende 

                                                 
485 «Desfiinţarea organizaţiei legionare din Mehedinţi» i Garda, Anul I, Nr. 6, 9. april, 1933. 
486 Codreanu, «The Legionary Control» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 67-68. 
487 Codreanu, «Legionarii» i Legionarii, Anul II, Nr. 2, 3. mai, 1931; Codreanu, «Legionari din toată ţara» i Legionarii, Anul 

II, Nr. 5-6, 21. juni, 1931. 
488 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 58; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 189-190. 
489 N. Totu, «“Garde de Fer” se organizează» i Legionarii, Anul II, Nr. 8, 11. okt., 1931; Codreanu, For my Legionaries: The 

Iron Guard, 216. 
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hos legionærene. På den andre siden må det bemerkes at det mellom alle mytene, ritualene og 

det absurde fantes et grunnleggende elementet av voldelige represalier og blodhevn. 

 Legionærenes økende politisk og sosial innflytelse medførte en tilsvarende voksende 

fiendtlighet fra det etablerte, spesielt knyttet til valget i 1933 og begynnelsen på den andre 

perioden. Dette innvirket direkte på legionærenes «kjærlighet til døden» og manifesterte seg i 

etableringen av de såkalte Echipa Morţii, eller dødsskvadronene. Dødsskvadronene var et 

communio av fanatiske unge legionærer med uforbeholden hengivenhet til Legionen.  

 
 

Vi er dødsskvadronen,   Suntem Echipa Morţii,  

fra Moldova kommer vi.   Din Moldova, azi, venim. 

Kastet er skjebnens terning,  Aruncat e zarul sorţii,   

vi enten vinner eller dør.   Ori învingem, ori murim. 

Vi bærer banneret   Purtam cu noi stindardul,  

til en ny hellig tro;   Unei sfînte, noui credinţi; 

på det er det skrevet i blod   Pe el este scris cu sânge  

store dyder og seier.   Fapte mari şi biruinţi. 

Ved kapteinens side,   În rând cu Capitanul, 

vi ofrer oss gladelig,   Bucuros ne vom jertfi,  

over fiendenes lik,   Peste leşurile duşmane, 

en ny nasjon skal bygges.   Ţară nouă vom clădi 

 Over: fra «Marsjen til legionærene fra dødsskvadronen» (Marşul legionarilor din 

«Echipa Morţii).490  

 

 Dødsskvadronene hadde to funksjoner. I utgangspunktet skulle de være ubevæpnede og 

marsjere rundt og fremføre sanger. Samtidig skulle de ha en preventiv og avskrekkende effekt 

på motstanderne. Dødsskvadronene skulle forhindre angrep på Legionen og Codreanu, men 

også hevne alle eventuelle angrep med vold, noe som tydelig bryter med hvordan legionærene 

skulle tilgi dem som gjorde dem vondt, som nevnt ovenfor. Dødsskvadronenes medlemmer 

skulle gå fremover gjennom tyranni og død, fastslo Codreanu.491 Offisielt ble ikke døds-

skvadronene opprettet før ved studentkongressen i Târgu Mureş, i Transilvania, i april 1936, 

men deres virke kan spores tilbake til likvidasjonen av statsminister Duca i 1933.  

 Legionen hadde tre dødsskvadroner: Nicadori, Decemviri og Răzbunători. Førstnevnte 

henrettet den liberale Duca 29. desember 1933 på togstasjonen i Sinaia. Duca ble et offer for 

                                                 
490 Fundaţia Culturală Buna Vestire, Mihail Dumitrescu (red.), Cântece Legionare, 34. 
491 Corneliu Z. Codreanu, «Legionari din toată ţara» i Legionarii, Anul II, Nr. 5-6, 21. juni, 1931; Codreanu, «Un cuvânt in 

chestiunea dizolvării “Gărzii de Fier”. O scrisoare a d-lui Corneliu Zelea Codreanu» i Cuvântul, Anul al IX-lea, Nr. 3113, 24. 

des., 1933; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 262-263. 
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sin egen tøffe politiske linje overfor Legionen. Han hadde tidlig gjort seg upopulær og ble 

beskylt for å ha solgt landets sjel og for å være kontrollert av det internasjonale jødiske finans-

vesenet. Likvidasjonen ble utløst av hans ordre om oppløsning av Legionen samme år.492 

 Decemviri-dødsskvadronen var involvert i det neste kjente attentatet legionærene stod 

bak. Mihail Stelescu var en fremtredende legionær fram til han i 1934 ble dømt som forræder 

og ekskludert. Sammen med flere andre ekskluderte legionærer dannet Stelescu bevegelsen 

Rumensk korstog (Cruciada Românismului) i 1936. Dette kom til å medføre hans død.493 Under 

et sykehusopphold samme år ble Stelescu oppsøkt av Decemviri-dødsskvadronen bestående av 

ti teologistudenter. Avhengig av gjengivelsen man forholder seg til ble Stelescu skutt med til 

sammen 120 skudd. Deretter skal legionærene ha «chopped up his body with an axe, danced 

around the pieces of flesh, prayed, kissed each other and cried with joy.»494 Dette er igjen et 

tydelig eksempel på hvordan legionærene sa en ting, og gjorde en annen. 

 Både Nicadori og Decemviri meldte seg for politiet etter sine respektive likvidasjoner 

og ble idømt lange fengselsstraffer. Honnørordet martyr kan tas i bruk om dødsskvadronene. 

De ble et symbol på handlekraft og oppofrelse ved at de hadde ofret sine «liv» for en høyere 

sak. De hadde utvist en ekte «kjærlighet til døden». 

 Den siste av dødsskvadronene, Răzbunători, stod bak drapet på statsminister Armand 

Călinescu i 1939. Călinescu, tilhørende bondepartiet PNŢ, var av legionærene blitt omtalt som 

en landsforræder og drapet var en direkte blodhevn for Codreanus død året før.495 

Sammenfatning 

Gjenfødelsen av den rumenske nasjonen skulle bli foretatt på legionærenes egen måte. I denne 

kampen var de i utgangspunktet illusjons- og kompromissløse, selv om deres modus operandi 

på samme tid var realpolitisk. Deres budskap ble ilagt tradisjonalistiske idéimpulser og de var 

pragmatiske og forsiktige i sin fremgangsmåte, men ikke desto mindre representerte de et ønske 

om et rent og aggressivt brudd med det bestående. 

 Legionærenes fremgangsmåte var utradisjonell, men hadde stor appell og et bredt ned-

slagsfelt. Sangene uttrykte legionærenes nasjonalromantikk og kjærlighet til det rurale, deres 

                                                 
492 Codreanu, «Repression 1933» og «The Liberal Party» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 21-23, 30; se også Nagy-

Talavera, The Green Shirts and the Others, 285-286. 
493 Codreanu, «Treason» og «Circular» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 25-29. 
494 Sitert etter Weber, «Romania», 548; se også Nagy-Talavera, The Green Shirts and the Others, 292; Heinen, Die Legion 

«Erzengel Michael» in Rumänien, 260; Veiga, Istoria Gărzii de Fier, 1919-1941: Mistica ultranaţionalismului, 229; Ornea, 

The Romanian Extreme Right, 286-287. 
495 Vestitorii, Anul I, Nr. 4, 28. april, 1936; se også Weber, «Romania», 557; Nagy-Talavera, The Green Shirts and the 

Others, 303-304. 
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dødsbegjær og religiøse overbevisning. Sammen med den tydelige handlekraften ga det pro-

sjektet troverdighet og legionærene realiserte sitt mål om bred folkelig appell gjennom mobili-

seringen og rekrutteringen av personer fra ulike lag av befolkningen: studenter og bønder, 

arbeidere og håndverkere, statsansatte, lærere og prester.496  

 Legionærenes parallellsamfunn materialiserte seg aldri og deres dyrking av vold kan 

kanskje beskrives som mangelfull, til tross for de brutale henrettelsene til dødsskvadronene. 

Den pasifistiske holdningen og lovlydige fremgangsmåten ble ansett som viktig å framheve.  

 Det mest interessante ved legionærenes retorikk er den ortodokse kristendommens 

betydning - det som Rebecca Haynes omtaler som «populær ortodoksi».497 Legionæren Mihail 

Polihroniade forklarte hvordan legionærene var bevisste sin symbolske manipulering av folke-

massene på følgende måte: 

[Legionen] er i stand til å manipulere, på en formidabel måte, de elementene som berører 

massene; dyktig komponerte og sirkulerte sanger, imponerende marsjer, teatralske, men 

storslagne opptog, en hel kortesje av midler som fremkaller kvasi-religiøse inntrykk på 

massene, og som ikke er begrenset til lånte taktiske klisjéer, men tilpasset rumenske 

forhold.498 

 

                                                 
496 Codreanu, Gârneaţa, Moţa, Georgescu, Mironovici, «Organizarea legiunii ʼArhanghelul Mihailʻ» i Pământul Strămoşesc, 

Iaşi, Anul 1, Nr. 4, 15. sept., 1927; Codreanu, «The Legion of “Michael the Archangel / The Iron Guard”. An appeal and a 

warning» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 14-17; Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 175-178; for en 

oversikt over legionærenes yrkesbakgrunn og klassetilhørighet se Weber, «The Men of the Archangel», 108. 
497 Haynes, «The Romanian Legionary Movement. Popular Orthodoxy and the Cult of Death», 113-126. 
498 (Min oversettelse) «[…] este capabilă să manipuleze prin excelenţă elementele care afectează masele; prin răspândirea 

cântecelor compuse cu şiretenie, cu marşuri impresionante, cu teatru, dar cu un mare spectacol, un întreg cortegiu de forme 

care evocă o cvasi impresie asupra mulţimii, un sentiment religios şi care nu este restricţionat de clişee tactice; ci adaptate 

condiţiilor româneşti.» Polihroniade, «Garda de Fier» i Calendarul, Anul I, Nr. 225, 17. nov., 1932. 
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7 Legionærenes selvforståelse i en større kontekst 
 

I oktober 1922 hørte Codreanu for første gang om Adolf Hitler. I For mine legionærer omtaler 

han studieoppholdet i Weimarrepublikken i retrospektiv. Codreanu beretter om hvordan han 

begeistret seg over Hitlers evner og initiativ. Codreanu anså videre hvordan Hitler og NSDAP 

i 1933 hadde klart å samle «hele» det tyske folket i kampen mot jødene som bemerkelsesverdig. 

Samtidig gledet han seg over de italienske fascistenes marsj mot Roma 11 år tidligere: «I 

rejoiced as much as if it were my own country’s victory.»499  

 Utenlandsoppholdene på 1920-tallet var formende på Codreanu. Noe han selv langt på 

vei også bekreftet. Påvirkningen medvirket til det faktum at Codreanu tidlig oppfattet Legionen 

som et uttrykk for en ny form for nasjonalistisk og revolusjonært styre, i fellesskap med fascis-

tene i Italia og NSDAP. Alle tre bevegelsene var et resultat av en indre åpenbaring og åndelig 

tilstand hos sine respektive ledere. Likhetene, og ikke forskjellene, ble framhevet i den første 

perioden etter Legionens opprettelse.500 Nærheten legionærene følte til fascistene og NSDAP 

resulterte i at de i 1931 programfestet hvordan de skulle arbeide for å etablere internasjonalt 

samarbeid for å løse «det jødiske problemet».501  

Forholdet til det fascistiske og nasjonalsosialistiske Europa 

Det er vanskelig å komme utenom hvordan legionærene oppfattet sin egen eksistens sett opp 

mot «de to store», de italienske fascistene og tyske NSDAP. Det var et forhold som i beste fall 

var vekslende, preget av både avvisning og et ønske om tilknytning.  

 Legionærene uttrykte i utgangspunktet stor beundring overfor de begge. Spesielt ble 

fascistenes, og etter hvert NSDAPs, vei til makten ansett som et bevis på at det også for legio-

nærene var mulig å komme i maktposisjon. I tillegg mente legionærene det var mye de kunne 

lære av hvordan de to andre hadde agert på truslene deres respektive land stod overfor. Vel og 

merke hadde ikke Italia noe «jødisk problem», bemerket Codreanu, men hvordan Mussolinis 

svartskjorter hadde besvart trusselen fra frimurere og kommunister var beundringsverdig.502  

 For legionærene fremstod Italia på mange måter nærmere România Mare enn det Det 

tredje riket etter hvert gjorde. Dette skyldtes den felles latinske arven, både språklig og kulturelt. 

                                                 
499 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 44-45. 
500 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 43-45, 190-191. 
501 Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general, 8; se også «Din programul “Garzei de 

fer”. Principii călăuzitoare» i Garda de Fer, Braîla, Anul I, Nr. 1, 1. jan., 1932. 
502 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 43-45. 
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Mussolini ble flere ganger sitert i legionærpressen og det var tilsynelatende stor entusiasme da 

Eugenio Coselschi, som en representant for Mussolini, besøkte legionærene i 1933.503 I legio-

nærpressen ble Codreanus velkomsttale for Coselschi gjengitt, og det ble beskrevet hvordan de 

frammøtte legionærene ropte «Lenge leve Mussolini» og «Lenge leve Italia».504   

 Som nevnt i kapittel 5 stod ikke Det tredje riket og NSDAP særlig tilbake for Italia, i 

hvert fall blant de mer progressive legionærene. România Mares og Tysklands «jødisk 

problem» ble allerede i 1927 framstilt som relativt likt i legionærpressen.505 NSDAPs makt-

overtakelse i 1933 både begeistret og inspirerte, og Vasile Marin mente fellestrekkene mellom 

bevegelsene var mange, ikke bare på det ideologiske planet.506 Det samme gjorde også Mihail 

Polihroniade og sammenliknet i tillegg legionærenes og NSDAPs historie.507  

 Den positive omtalen av NSDAP etter 1933 var et resultatet av den felles motstanden 

mot kommunismen. Legionærene betraktet nasjonalsosialistene som en potensiell alliert mot 

Sovjetunionen.508 Etter som legionærenes antikommunisme vokste utover i den andre perioden 

etter 1933 henvendte Codreanu seg flere ganger til Hitler, men også Mussolini. Respekt og 

anerkjennelse ble uttrykt og det ble framlagt ønsker om allianser, om enn noe subtile.509 Tilnær-

mingene var relativt forsiktige og få konkrete forslag om samarbeid kan spores. Ikke desto 

mindre slo Codreanu fast, i en slags utenrikspolitisk erklæring fremført i et intervju med avisen 

Buna Vestire i 1937, at «within 48 hours after the victory of the Legionary Movement, Romania 

will have an alliance with Rome and Berlin, entering thus on the line of its historic mission in 

the world: the defence of the cross, of the Christian culture and civilization».510  

 Nettopp her finnes det paradoksale i legionærenes forhold til Italia og Det tredje riket. 

Codreanu var av den oppfatningen om at legionærene, fascistene og NSDAP hadde sammen-

fallende interesser i å beskytte kristendommen, noe som i liten grad samsvarer med det han 

ellers hevdet. Kristendommen var spesifikk for legionærene, skrev Codreanu i legionærenes 

revolusjonære katekisme, Redesjefens håndbok.511 Det var nettopp religionen som gjorde legio-

                                                 
503 Legionarii, Anul II, Nr. 8, 11. okt., 1931. 
504 «Patronul Gărzii de Fier» i Garda, Anul II, Nr. 1, 13. nov., 1933; se også J. W. Borejsza, Il fascismo e l’Europa orientale. 

Dalla propaganda all’aggressione (Bari: Laterza, 1981). 
505 «Miscarea antisemita din Germania» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 9, 1. des., 1927. 
506 Marin, «Extremismul de dreapta» i AXA, Anul II, Nr. 6, 5. feb., 1933. 
507 Mihail Polihroniade, «“Garda de Fier” şi statul democrat» i AXA, Anul II, Nr. 13, 31. mai, 1933; Polihroniade, «Sensul 

revoluţiei naţionale» i AXA, Anul II, Nr. 14, 15. juni, 1933. 
508 «Acţiunea “Gărzii de Fier”» i AXA, Anul II, Nr. 11, 30. apr., 1933.  
509 Codreanu, «Circular #91» og «To Chancellor Adolf Hitler» i Circulars & Manifestos 1927-1938, 172-173, 256. 
510 Codreanu, «Declarations of Mr. Corneliu Z. Codreanu», (publisert i Buna Vestire, 30. nov., 1937) i Circulars & 

Manifestos 1927-1938, 206; se også Yavetz, «An Eyewitness Note: Reflections on the Romanian Iron Guard», 606-607. 
511 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 114-115. 
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nærene fullstendig overlegne alle andre. Fordi legionærene oppfattet religion som politikk og 

politikk som religion befant de seg på et høyere åndelig stadie enn fascistene og NSDAP.  

 I Italia hadde Mussolini inngått et konkordat med pavekirken. Dette medførte at 

fascistene og kirken i realiteten stod fremmede overfor hverandre, påstod legionæren Spiru Luis 

Gheorghiu. Det at religion ikke var fullstendig inkludert i fascistenes liturgi, mente han ville 

føre til at deres framtidsdrøm aldri ville realiseres. I verste fall kunne det føre til konflikt. I Det 

tredje riket var religion tolerert i det private rom, men var ikke et ønsket element offentlig. 

NSDAP så, feilaktig, religion som motstridene til den nasjonalsosialistiske læren, mente 

Gheorghiu. Derfor konkluderte han med at legionærene befant seg i en egen særstilling fordi 

de var de eneste som virkelig forstod religionens betydning. For legionærene representerte den 

ortodokse kristendommen hjerte, sjelen og blodet til nasjonen.512  

På den ene siden økte den utenlandske innflytelsen på Legionen utover 1930-tallet, mens 

på den andre siden ble de ideologiske forskjellene tillagt større og større betydning. Derfor er 

det utfordrende å spore noen utvikling da det hele tiden ble framsatt motstridene synspunkter. 

Legionæravisen Omul Nou publiserte i 1936 en artikkel som hevdet at da Mussolini ble spurt 

om hva fascisme var, svarte han «frykten for bekvemmeligheter». Artikkelen fortsatte videre 

med spørsmålet om hva nasjonalsosialisme var. Til dette hadde Hitler replisert «zusammen 

marschieren» (å marsjere sammen). Artikkelens konklusjon var svaret Codreanu ga da han ble 

spurt om hva legionarismen var. For Codreanu var det «kjærlighet». Det var således grunnlaget 

for legionærenes særegenhet og deres innbilte overlegenhet.513  

De uttalte forskjellene ble ytterligere presisert av Mihail Polihroniade som hevdet at 

mens legionærene var opptatt av den rumenske nasjonens bånd til Gud, var både fascismen og 

nasjonalsosialismen materialistiske. Fascismen verdsatte staten, mens nasjonalsosialismen 

verdsatte rasen, hevdet Polihroniade. Legionærene derimot søkte ikke en «verdslig oppfyllelse» 

av den rumenske nasjonen, men frelse og en «[…] gjenfødelse av det kristne livet».514 I 

legionærens ideologiske resonnement utgjorde religionen «viten om alle prinsipper og årsaker» 

- den absolutte sannhet. Lojaliteten til Gud medførte at legionærene representerte en dypere 

sinnstilstand enn alle andre. Deres fremste ønske var å lede an på veien mot nasjonens gjen-

fødelse og frelse, oppsummerte Codreanu i sin fengselsdagbok fra 1938.515 

                                                 
512 Gheorghiu, «Naţionalism şi crestinism» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 7, 15. juni, 1936. 
513 Horia Ghiea, «Moarte» i Omul Nou, Braîla, Anul I, Nr. 12, 1. des., 1936; se også «Spre o rânduială creştina» i Omul Nou, 

Braîla, Anul II, Nr. 23, 8. juni, 1937. 
514 (Min oversettelse) «[...] invierea vieţii creştine». Mihail Polihroniade, «Legiunea si biserica crestina» i Buna Vestire, Anul 

I, Nr. 155, 2. sept., 1937. 
515 Codreanu, Însemnări dela Jilava, 5-7, 57-58. 
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 Der Codreanu var påfallende uklar i sin tilnærming til Italia og NSDAP, var Ion I. Moţa 

mer konsekvent. Han uttrykte ingen ideologisk forkjærlighet på samme måte som Mihail 

Polihroniade, Ion Foti og Traian Herseni gjorde (jf. kapittel 5), men derimot et ønske om poli-

tisk samarbeid. Moţa var pragmatisk og luftet idéen om å inkludere den tyske minoriteten i 

România Mare for å signalisere at Legionen var vennligsinnet overfor NSDAP. Uttalelsen 

hadde imidlertid også en annen side - nemlig det å redusere sjansene for at NSDAP rettet 

oppmerksomhet mot de såkalte folketyskerne i Transilvania. Frykten var at påvirkning fra Det 

tredje riket i verste fall kunne resultere i et krav om lokal autonomi blant tyskerne i landet. Moţa 

argumenterte for at det å inkludere den tyske befolkningen utelukkende var positivt for den 

nasjonale harmonien.516 Samtidig påstod han at det lå i den rumenske nasjonens skjebne å ha 

nærhet til Roma og Berlin. Gjenfødelsen skulle lede nasjonen inn på den samme veien til storhet 

som Italia og Det tredje riket allerede befant seg på.517 

 Mussolinis tanker om fascismen som et ideologisk eksportprodukt medførte forsøk på å 

bygge opp en europeisk fascistinternasjonal. Konferansen i Montreux i 1934, den såkalte 

Montreuxinternasjonalen, ble ledet av Comitati d’Azione per l’Universalita di Roma (CAUR), 

hvis direktør var tidligere nevnte Eugenio Coselschi. Legionærenes representant under konfe-

ransen var Moţa.518 I tillegg hadde Moţa også kontakt med det antisemittiske propagandabyrået 

Welt-Dienst, som var kontrollert av Alfred Rosenberg mellom 1933 og 1939. Moţa var en ivrig 

tilhenger av en felles europeisk front i kampen mot «det jødiske problemet».519  

 Moţas forsøk på å etablere samarbeid var imidlertid fåfengt. Det kom aldri i gang noe 

offisielt inngående samarbeid mellom legionærene, fascistene og NSDAP. Kanskje fordi de 

ideologiske forskjellene var for store eller at den noe tradisjonalistiske Codreanu selv ikke 

hadde et sterkt nok ønske om samarbeid. Det er også mulig at hans død, da legionærene var på 

sitt største og mest innflytelsesrike, ødela for eventuell framtidig kollaborasjon.  

 Dette blir dog kun kontrafaktisk tenkning da realiteten er at Codreanu tydelig poengterte 

under rettsaken i forkant av sin død i 1938, at legionærene aldri hadde bedt om noe, fra verken 

Italia eller NSDAP. Legionærene løp ingen andres ærend, men tenkte kun på det beste for 

România Mare.520  

                                                 
516 Ion I. Moţa, «Hitlerismul Germanilor din România» i AXA, Anul II, Nr. 20, 15. okt., 1933; se også «Acţiunea “Gărzii de 

Fier”» i AXA, Anul II, Nr. 11, 30. april, 1933. 
517 Moţa, Cranii de lemn, 58, 65-70. 
518 Platon, «The Iron Guard and the “Modern State”», 77-78. 
519 Moţa, Cranii de lemn, 65-70. 
520 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 256-257; Codreanu, «Declarations of Mr. Corneliu Z. Codreanu» i 

Circulars & Manifestos 1927-1938, 205-206; Codreanu, Însemnări dela Jilava, 37-40. 
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I et komparativt øyemed 

Det er flere ideologiske likhetstrekk mellom legionærene, de italienske fascistene og de tyske 

nasjonalsosialistene. Legionærene selv konsentrerte seg i størst grad om NSDAP, men det er 

likhetstrekkende med den klassiske fascismen i Italia som jeg mener det er mest hensiktsmessig 

å bringe på den rene. Med bakgrunn nasjonalismen, antikommunismen, lederkulten og den nye 

mannen, det alternative synet på demokratiet, klassekamp, antiliberalisme og korporativ økono-

misk utvikling, blod og martyrer, massemønstringer og marsjer, handling og fysisk arbeid bør 

Legionen i et komparativt øyemed plasseres nærmest den italienske fascismen.  

 Revolusjonen de italienske fascistene lengtet etter innebar en åndelig og moralsk gjen-

fødelse basert på en liturgi som inneholdt myter, symboler og ritualer om blod, martyrer, jord 

og fedreland. Dette har historiker Emilio Gentile beskrevet som en politisk religion - «A new 

altar to the nation had been raised. Fascism appropriated it: in the name of the nation it placed 

upon that altar the idols of its own religion.»521 Helliggjøringen av nasjonen, døde forfedre og 

jorden er trekk fra den klassiske italienske fascismen som vi finner igjen hos legionærene. For 

de begge var jorden arnestedet for nasjonens identitet. De italienske fascistene la vekt på jorden 

gjennom det Gentile omtaler som «symbolsk arkeologi». Jorden fra steder der historiske for-

fedre, men også nåværende meningsfeller, hadde dødd i kamp ble sakralisert.522 Når det er sagt 

så ga ikke de italienske fascistenes idyllisering av fordums kriger og martyrer seg utslag i 

skinnposer med blodstenkt «hellig» jord slik som det gjorde hos legionærene. 

 Det å dø for nasjonen ble sett på som en ære og tydeliggjør fascismens sekulære natur. 

Både Codreanu og Mussolini framhevet martyrdøden og dens betydning som et heroisk offer. 

Martyrer ble hedret, men ikke på en trist og melankolsk måte. På samme måte som hos 

Legionen kulminerte de italienske fascistenes dødskult med et «dødsritual» som innebar opp-

lesning av de falnes navn, hvorpå de fremmøtte svarte «Tilstede». De døde ble kanonisert og 

betraktet som fortsatt tilstedeværende i det ideologiske universet. Dødsritualet ga liv til båndet 

som knyttet levende og døde sammen.523 Et eksempel på hvordan de døde ble hedret er talen 

Carlo Scorza, leder for Lucca squadristiene (paramilitære gatekjempere), holdt i 1921: «O Holy 

Trinity, born of blood: your blood, our blood. The veins are emptied of their most vital flow to 

create a new baptismal font: the chalice full of it scarlet gift. Let our hearts, my brothers, rise 

to the highest heaven, to rescue the future from the past.»524  

                                                 
521 Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist Italy, 14-18. 
522 Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist Italy, 38-39, 68, 76-77. 
523 Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist Italy, 26-27. 
524 Sitert etter Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist Italy, 27. 
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 Helliggjøringen av martyrdøden og dødskulten ble brukt i fascistenes liturgi med det 

formål å tjene de politiske ambisjonene. Handlingen kan sies å ha vært formålsrasjonell, det vil 

si at det mest effektive middelet ble tatt i bruk for å realisere siktemålet. Både legionærene og 

fascistene inkorporerte bevisst myter og kvasi-religiøse elementer i sin liturgi. Dette gjelder 

naturligvis også lederkulten som omsluttet Mussolini. Mussolini ble opphøyd og helliggjort på 

samme måte som Codreanu. Mussolini var av et særegent format og selve manifestasjonen av 

fascismens nye mann. I det karismatiske forholdet mellom il Duce og fascistene var førstnevnte 

det ypperste eksempel på en leder, helt og idealmenneske - nærmest en guddom.525  

 Emilio Gentile skriver at begjæret etter etableringen av en ny mann var et symbol på 

den metanoia (søken etter endringen) fascismen representerte.526 Med tanke på fullbyrdelsen 

av gjenfødelsen var det å inneha dyder og idealer verdig en kriger nødvendig. Mussolini ønsket 

å omforme italienerne til «moderne romere» og maskulinitetsidealet ble brukt til å fremme 

kampen for en høyere sak. Mussolini lot seg gjerne avbilde i en kontekst som innebar fysisk 

arbeid. Det samme gjorde Codreanu. Kroppskultur - viktigheten av en sunn og frisk kropp - er 

gjennomgående ved fascismen. Det moderne mennesket ble sett på som svakt og fascismen 

fremmet derfor maskulinitet og fysisk styrke.527 

 Likhet til tross, maskulinitetsidealet mellom legionærene og fascistene var også ulikt. 

Legionærenes arbeidsleirer skulle absolutt forme legionærene fysisk, men enda viktigere ånde-

lig. Som historiker Valentin Săndulescu påpeker skilte legionærenes kroppsideal seg fra det 

fascistiske maskulinitetsidealet fordi det la større vekt på nettopp det åndelige, og i mindre grad 

det fysiske.528 Det fascistiske Italia, for øvrig også det Det tredje riket, framhevet i større grad 

fysisk utvikling gjennom militær trening og idrett.529  

 Både legionærene og de italienske fascistene hadde ambisjoner om en fullstendig sam-

funnsomveltning. Den revitaliserte nasjonen skulle utgjøre en fullendt harmonisk enhet. Myter, 

symboler og ritualer ble brukt for å mobilisere massene og skape et åndsfellesskap. De individer 

som ikke lot seg forføre var å betrakte som fiender og forrædere. Det å selv kunne definere 

hvem virkelige og mulige fiender er, er en av de fremste karakteristikkene på bærere av en tota-

litær mentalitet (jf. kapittel 2).530  

                                                 
525 Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist, 134-137, 150. 
526 Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist Italy, 78. 
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 Jeg vil returnere til sistnevnte i neste kapittel, men vil her foregripe litt. Bærere av en 

totalitær mentalitet anser ikke politiske idéer som avgrensede. Det vil si at de ønsker å være alt-

omfattende. Denne selvforståelsen finner vi igjen hos både legionærene og fascistene. Begge 

ønsket å omfatte alle sider ved menneskelivet og samfunnet, og fungere som et uttrykk for 

folkets egentlige, og iboende vilje. De hevdet de representerte noe mer enn bare en idé eller 

politisk bevegelse. De var en egen livsform - en religion. Legionærene og fascistene betraktet 

seg selv som representanter for en gudgitt misjon på vegne av folket og nasjonen.531 

 Til tross for likhetene nevnt ovenfor er det en klar differanse med tanke på hvordan de 

italienske fascistene forherliget, i mye større grad enn legionærene, staten, krig og militarisme. 

De la også større vekt på korporativisme og økonomi, kunst og kulturell modernitet. I tillegg 

var de imperialistiske både territorielt og ideologisk, og de kom lenger i å realisere framtids-

drømmen. Mye av idéinnholdet i virkelighetsoppfatningen var likevel likt og begge, for å sitere 

Gentile: «brought forth acts of total devotion typical of traditional religious devotion».532 

En «latinsk» fascisme I? 

Dette er ikke en påstand, men snarere et åpent spørsmål det er interessant å drøfte nærmere. Det 

er flere andre bevegelser enn de italienske fascistene som har likhetstrekk med Legionen, men 

som er sparsomt gjort rede for i forskningslitteraturen. Legionen blir gjerne knyttet opp mot og 

sammenliknet med de fascistiske uttrykkene i Kroatia og Ungarn, i hovedsak representert ved 

Ustaša og Pilkorsbevegelsen. Årsakene til dette er ideologiske likheter som primært gjelder 

inkorporeringen av religion og de geistliges rolle. Dette har for øvrig ført til debatt omkring 

hvorvidt klerikal fascisme er en fruktbart å bruke om de ulike bevegelsene.533  

 Det som imidlertid er noe besynderlig er at ingen har tatt for seg likhetene mellom de 

fascistiske og ultra-nasjonalistiske uttrykkene i România Mare, Portugal og Spania. Disse 

likhetene vil jeg returnere til i neste delkapittel. Når det gjelder å sammenlikne de fascistiske 

uttrykkene i sørøst-Europa gjør for eksempel historiker Nicholas Nagy-Talavera det i boken 

The Green Shirts and the Others: A History of Fascism in Hungary and Romania fra 1970. Av 

mer moderne litteratur er historiker Radu Harald Dinus Faschismus, Religion und Gewalt in 

Südosteuropa. Die Legion Erzengel Michael und die Ustaša im historischen Vergleich fra 2013 

                                                 
531 Codreanu, Gârneaţa, Moţa, Georgescu, Mironovici, «Organizarea legiunii “Arhanghel Mihail”. Fratiile ce cruce (o 

subsectiune a sectiei tinerimii)» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 6, 15. okt., 1927; Gentile, The Sacralisation of 

Politics in Fascist Italy, 21, 28-29, 54, 65, 70, 78, 82-85; Endresen, «“Kristi Soldater” i Romania», 118. 
532 Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist Italy, 154. 
533 Feldman og Turda, «ʻClerical Fascism’ in Interwar Europe: An Introduction», 205-212. 
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et eksempel. Dinu setter Legionen opp mot den kroatiske bevegelsen Ustaša og stiller spørsmål 

ved om dualismen mellom religion og nasjonalisme var et særegent fenomen for land med en 

bysantinsk arv.534 Likhetene Dinu vektlegger er antisemittismen og antikommunismen, samt 

motstanden mot demokratiet. I tillegg påviser han samsvar i hvordan både Legionen og Ustaša 

tilbød storslåtte idéer om en nasjonal renessanse og etableringen av en ny virkelighet.535  

 Ustašas liturgi var en sammenveving av fedrelandskjærlighet og religion, i tillegg til 

typisk fascistiske innslag. Bevegelsens leder, Ante Pavelić, var for eksempel omsluttet av en 

lederkult.536 Dinus sammenlikning frembringer tydelige fellestrekk, men han konkluderer med 

at Legionen og Ustaša var forskjellige, fordi sistnevnte var en sekulær bevegelse som brukte 

religion som et instrument, mens Legionen var både politisk og religiøs.537  

 Komparasjon har i seg selv nytteverdi, da det å se ting i en større sammenheng kan føre 

til økt forståelse. Slik sett kan vel så mye fasismen Ungarn trekkes inn og sammenliknes med 

Legionen, slik som Nagy-Talavera gjør ved å argumentere for at România Mare og Ungarn, i 

det tidlige 20. århundre, begge tilhørte Europas «No Man’s Land».538 Pilkorsbevegelsen, ledet 

av Ferenc Szálasi, var talsmenn for en ungarsk nasjonalisme (magyarisme) der katolisisme og 

nasjonalsosialisme ble sammenvevd med en myte om nasjonal gjenfødelse.539  

 Sammenvevingen av politikk og religion var utbredt i det fascistiske uttrykket i sørøst-

Europa, men ikke særegent. Som påpekt i kapittel 2 har det foregått en diskusjon om hvorvidt 

Romania tilhører den østlige eller vestlige sfæren i Europa. Nagy-Talavera tilhørte utvilsomt 

førstnevnte synspunkt og refererte blant annet til den rumenske historikeren og statsministeren 

Nicolae Iorgas bok Byzance après Byzance i sin argumentasjon.540 Radu Harald Dinu må sies 

å følge denne tankegangen da han ilegger den bysantinske arven avgjørende betydning. Hans 

sammenlikning er på ingen måte feil (den er i høyeste grad fruktbar), men den er noe ensporet. 

Dette fordi forsvaret av dualismen mellom religion og nasjonalisme har sammenheng med 

tanken om den «vestlige sivilisasjonens forfall». Flere intellektuelle i mellomkrigstidens 

Europa representerte en slik tankegang. De så for seg en kamp mellom de gamle og dekadente, 
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og de idealistiske unge som ønsket åndelig og kulturell gjenfødelse. Den franske historikeren 

Henri Massis er bare ett eksempel på en representant for denne virkelighetsoppfatningen, som 

på ingen måte var særegen for land med en bysantinsk arv.541 Derfor kan det like gjerne stilles 

spørsmål ved om sammensuriet av politikk og religion var en typisk latinsk tankegang. 

Et spansk-rumensk korstog 

I România Mare mente legionærene at symbiosen mellom religion og nasjon var bevart. Det 

eksisterte fortsatt håp, tro og mening med livet. Legionæren Victor P. Gârcineanu beskrev 

legionarismen som gudstro i sin reneste form.542 România Mare representerte den rake motset-

ningen til en vestlig verden der overgangen mellom det tradisjonelle og moderne samfunnet 

hadde ført til sekularisering. Ion I. Moţa hevdet de vesteuropeiske landene hadde forlatt troen 

på Gud. Sekulariseringen hadde skapt et åndelig tomrom som resulterte i oppløsning og moralsk 

forfall, mente han.543 Den samme tankegangen ble forfektet filosofen Mircea Eliade noen år 

tidligere. Det var kun ved å samle seg åndelig og kulturelt gjennom kirken at den negative 

utviklingen kunne reverseres og de mørke kreftene stoppes.544  

 Forestillingen om religion og nasjonalisme som kompatible og med felles ambisjoner 

kan spores hos Salazars reaksjonære og tradisjonalistiske Estado Novo, og Franco og de spanske 

nasjonalistene. I minst like sterk grad som hos Ustaša og Pilkorsbevegelsen, om ikke større. I 

likhet med legionærene arbeidet Salazar og de spanske nasjonalistene ut ifra en forestilling om 

en forutbestemt skjebne og at de selv representerte et nasjonalt uttrykk for Gud. Disse likhets-

trekkende er ikke like tydelig når det gjelder Ustaša og Pilkorsbevegelsen slik jeg analyserer 

de to bevegelsene. I Kroatia og Ungarn var det viktigere å vektlegge regionalisme, lojalitet og 

nasjonalfølelse da begge land bestod av flere ulike etnisiteter.  

 Som en katolsk tradisjonalist representerte portugisiske Salazar et motstykke til liberté, 

égalité, fraternité. Utbredt var den karismatiske lederkulten, og religion og kjærligheten til 

fedrelandet ble ansett som forenelige.545 I Spania var sammenvevingen av politikk og religion 

                                                 
541 Paul Mazgaj, «The Cultural and Generational Politics of Henri Massis» i Historical Reflections / Réflexions Historiques, 

vol. 17, utgave 2 (1991), 103-123. 
542 Gârcineanu, Din lumea legionară, 5-10. 
543 Moţa, «Pentru - Dictatura» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul III, Nr. 1, 15. juni, 1929. 
544 Mircea Eliade, «Apararea Occidentului» i Cuvântul, Anul al-III-lea, Nr. 883, 2. okt., 1927. 
545 Payne, A History of Fascism, 1914-1945, 312-317; António Costa Pinto, «ʻChaos’ and ʻOrder’: Preto, Salazar and 

Charismatic Appeal in Inter-war Portugal» i Charisma and Fascism in Interwar Europe, red. António Costa Pinto, Roger 

Eatwell og Stein Uglevik Larsen (London: Routledge, Taylor Francis Group, 2007), 65-76; se også António Costa Pinto, The 

Blue Shirts: Portuguese Fascists and the New State (Boulder, New York: Social Science Monographs, 2000). 
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om mulig enda sterkere.546 I hvert fall så sterk at flere legionærer frivillig gikk i døden for 

Franco i kampen for det de betraktet som kristne idealer. «Samarbeidet» som eksisterte mellom 

Legionen og de spanske nasjonalistene er argumentet for hvorfor disposisjonen av dette del-

kapittelet konsentrerer seg om de to bevegelsenes innbilte felles «hellige» misjon. 

 De åtte legionærene som dro til Spania i 1937 reiste i utgangspunktet ikke som soldater, 

men som en politisk delegasjon. Valget om å melde seg som frontkjempere ble tatt under over-

farten med bakgrunn i oppfatningen om at den forhåndsbestemte skjebnen til legionærene og 

de spanske nasjonalistene var direkte knyttet sammen. Troen på en felles gudgitt misjon ble 

forsterket gjennom bruken av symbolske skytsengler. Historiker Judith Keene skriver at 

Nuestra Señora del Pilars (Jomfru Marias mirakuløse fremtreden i Zaragoza, ca. år 40 e.Kr.) 

rolle som skytsengel for de spanske nasjonalistene sammenfaller med legionærenes egen skyts-

engel, Erkeengelen Mikael. I tillegg appellerte vektlegging av kultur, tradisjon, rurale verdier 

og idealene «familien, Gud og nasjonen» sterkt til legionærene.547 

 Det er flere likhetstrekk i virkelighetsoppfatningen til legionærene og de spanske nasjo-

nalistene. Den fascistiske lederkulten eksisterte for eksempel rundt José Antonio Primo de 

Rivera som grunnla falangistpartiet (falangismen kan betraktes som en strømning innen den 

spanske nasjonalismen), Falanga Española, i 1933. Etter at Primo de Rivera ble henrettet av 

venstresiden i 1936 oppstod det en martyrkult tilknyttet til hans person som kan sammenliknes 

med legionærenes egen martyrkult. Primo de Rivera ble «mythicized as the national Christ who 

had shed his blood for the salvation, not of humanity, but of the object of worship in the political 

religion of the Falange: Spain.»548  

 Nasjonalistene la stor vekt på kjærlighet, ikke bare til nasjonen og kristendommen, men 

også til døden. De som ga sitt liv for fedrelandet var martyrer hvis offer symboliserte den 

forutbestemte skjebnen.549 Det tydeligste eksempelet på dette finnes hos den såkalte Tercio de 

Extranjeros, eller La Legión som den ble kalt av dens leder José Millán Astray. La Legión 

utgjorde en viktig militær styrke for nasjonalistene under borgerkrigen. Martyrdøden var den 

største ære en kunne oppnå og ble påpekt gjennom krigsropet «Lenge leve døden» (Viva la 

Muerte) og mottoet «Legionærer, til kamp. Legionærer, i døden» (Legionarios a luchar. 

                                                 
546 Payne, A History of Fascism, 1914-1945, 252-267; Stanley G. Payne, «Franco, the Spanish Falange and the 

Institutionalism of Mission» i Charisma and Fascism in Interwar Europe, red. António Costa Pinto, Roger Eatwell og Stein 

Uglevik Larsen (London: Routledge, Taylor Francis Group, 2007), 54-55; se også Stanley Payne, Fascism in Spain, 1923-

1977 (Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1999). 
547 Cantacuzino, Opere Complete, 10, 28; Keene, Fighting for Franco, 215, 220, 231-232. 
548 Zira Box og Ismael Saz, «Spanish Fascism as a Political Religion» i Politics, Religion and Ideology, vol. 12, utgave 4 

(2011), 384-385. 
549 Box og Saz, «Spanish Fascism as a Political Religion», 373-376. 
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Legionarios a morir).550 For La Legión innebar døden tilgivelse av alle synder og oppnåelsen 

av frelse.551 Gruppens medlemmer forfektet også et budskap om «giftemål med døden». Deres 

kallenavn var «Dødens brudgommer» (Novios de la muerte), som kan sammenliknes med det 

de rumenske legionærene proklamerte i «Legionærungdommens hymne» (Imnul tinereţii 

Legionare) der døden beskrives som det «kjæreste av bryllup».552 Det å dø for en høyere sak 

var for både de rumenske og spanske legionærene mye mer enn en abstrakt tankegang. Martyr-

døden var en spirituell grunnpilar i deres liturgi. 

 I likhet med de rumenske legionærene fulgte de spanske legionærene ti grunnleggende 

prinsipper som omhandlet ære, lidelse, offer og død. Levereglene legitimerte åndsfellesskapet 

som var av avgjørende betydning for virkeliggjøringen av framtidsdrømmen. I den «hellige» 

kampen for gjenfødelse var enhet og brorskap viktig. Millán Astray ønsket at La Legión skulle 

være et harmonisk fellesskap der ulikheter var ikke-eksisterende. Kollektivitetsånden var 

dominerende og kampen for fedrelandet ble ilagt kvasi-religiøse, politiske og militære tilsnitt. 

De som falt i kamp ble hedret blant annet gjennom sang.553 

 De spanske legionærene hadde ikke et tilsvarende Blut und Boden-begrep som de 

rumenske legionærene, eller for den saks skyld de italienske fascistene eller tyske nasjonal-

sosialistene. Jorden ble ikke betraktet som hellig, men derimot var flagget hellig fordi de 

spanske legionærene oppfattet det som farget med blod fra de døde.554 

 Et viktig skille mellom de rumenske og spanske legionærene er at førstnevnte primært 

var en politisk gruppering fremprovosert av omveltningene etter første verdenskrig, politisk og 

sosial misnøye, nasjonalisme og antisemittisme. La Legión var derimot en militær gruppering - 

fanatiske nok til å ofre sine liv i det de oppfattet som an apokalyptisk «hellig» krigssituasjon - 

offisielt opprettet som en egen avdeling under Spanias koloniherredømme i Nord-Afrika på 

1920-tallet.555 

 Når det er sagt bør det bemerkes at Millán Astray oppfattet La Legión som en egen 

«religion», noe som ytterligere gjør sammenlikningen mellom de rumenske legionærene og de 

spanske legionærene fruktbar.556 Denne selvopphøyelsen utgjør sammen med den morbide 

                                                 
550 José E. Alvarez, The Betrothed of Death. The Spanish Foreign Legion During the Rif Rebellion, 1920-1927 (Westport, 

CT: Greenwood Press, 2001), 19. 
551 John H. Galey, «Bridegrooms of Death: a profile study of the Spanish Foreign Legion» i Journal of Contemporary 

History, vol. 4, utgave 2 (1969), 47, 51-53. 
552 Pătrăşcanu, Probleme de bază ale României, 242; Galey, «Bridegrooms of Death», 55-56; Alvarez, The Betrothed of 

Death, 19; Griffin, «Shattering Crystals: The Role of “Dream Time” in Extreme Right-Wing Political Violence», 80. 
553 R. Geoffrey Jensen, «José Millán-Astray and the Nationalist “Crusade” in Spain» i Journal of Contemporary History, vol. 

27, utgave 3 (1992), 428. 
554 John Scurr, The Spanish Foreign Legion (Oxford: Osprey Publishing, 1985), 6-7. 
555 Jensen, «José Millán-Astray and the Nationalist “Crusade” in Spain», 432-433. 
556 Jensen, «José Millán-Astray and the Nationalist “Crusade” in Spain», 433-434. 



102 

 

massesentimentaliteten, blod, martyr- og dødskulten, mytene, ritualene, symbolene og de 

nasjonale kvasi-religiøse pilegrimsreisene og signingsferdene (som La Legión også utførte) 

ideologiske likhetstrekk som gjør at den korte sammenlikningen ovenfor bør verdsettes. 

En «latinsk» fascisme II? 

Både Nicholas Nagy-Talaveras og Radu Harald Dinus analyse av Legionen i komparasjon med 

andre sørøst-europeiske land er verdifulle. Samtidig er det tilsvarende fruktbart å sammenlikne 

Legionen med fascismen og ultra-nasjonalismen i latinske land. Spørsmålet som naturlig opp-

står er hvorfor det virker å være et slikt ensidig fokus på å sammenlikne Legionen med land i 

sørøst-Europa, versus det å sette bevegelsen opp mot for eksempel de spanske nasjonalistene? 

Som dette kapittelet har påpekt bør Legionen ses på som nærmest tilknyttet en vesteuropeisk 

tenkemåte med bakgrunn i de ideologiske og strukturelle likhetene som er påpekt mellom 

legionærene, den klassiske italienske fascismen og de spanske nasjonalistene. 

 Naturligvis er det vanskelig å direkte sammenlikne ulike land fordi det fascistiske 

uttrykket alltid vil være et produkt av et lands særegenhet og ulike historiske, politiske, sosiale 

og kulturelle omstendigheter. Det å operere med en østlig eller vestlig politisk tenkemåte er for 

øvrig også et tynt argument. Alle fascistiske uttrykk i mellomkrigstiden har likheter, noe som 

gjenspeiles i den kjensgjerningen at fascismen, som en totalitær politisk ideologi, kombinerer 

ulike elementer fra kapitalisme, sosialisme, nasjonalisme, korporativisme, militarisme og anti-

kommunisme. At fascismen i latinske land kan sies å likne hverandre er et utslag av et kulturelt 

etos, på samme måte som likhetene mellom for eksempel Legionen og Ustaša kan sies å være 

et utslag av en bysantinsk arv.  

 Likheter og forskjeller gjør en generisk definisjon av fascismen vanskelig. Det å etablere 

et overordnet ideologisk begrep eller analytisk kategori er ikke noe det lett høstes anerkjennelse 

for. Som påpekt tidligere mener jeg historiker Roger Griffins «palingenetic ultra-nationalism»- 

definisjon (jf. kapittel 2) er det nærmeste det er mulig å komme en fascistisk minimumsdefini-

sjon. Da Griffin også skiller mellom underkategorier som «para-fascisme» og autoritære 

nasjonalistiske ideologier,557 er det ikke gitt at Legionen kan settes i samme bås som Ustaša, 

Pilkorsbevegelsen, de italienske fascistene eller de spanske nasjonalistene. Sistnevnte kan nok 

heller ikke betraktes som fascistisk, men heller en autoritær nasjonalistisk strømning. Falan-

gismen er derimot en retning innen den spanske nasjonalismen som muligens kan betraktes som 
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fascistisk, uten at jeg vil gå nærmere inn på en diskusjon omkring det her. Uansett så mener jeg 

fruktbarheten av å sammenlikne Legionen med den italienske fascismen og de spanske nasjo-

nalistene/falangistene er hevet over enhver tvil. Denne påstanden styrkes ved at begge de to 

sistnevnte uttrykk for fascisme har blitt betegnet som politisk religioner,558 noe som ikke er 

tilfellet når det gjelder Ustaša og Pilkorsbevegelsen. 

Sammenfatning 

Den korte sammenlikningen ovenfor er gjort med tanke på å påvise homogeniteten mellom det 

fascistiske og ultra-nasjonalistiske utrykket i de latinske landene i Europa. Den er begrenset ved 

at den ikke tar for seg korporative og syndikalistiske trekk, sosialisme og klassekamp, eller 

voldsfanatisme i særlig grad. Det samme gjelder forholdet til kirken. Likefullt bringer den fram 

økt forståelse for Legionen gjennom å sette bevegelsen inn i en større kontekst. Vi får økt kunn-

skap om utgangspunktet, i tillegg til at mulighetene for en fruktbar minimumsdefinisjon på 

fascisme styrkes. En idealtype som det Roger Griffin har fremmet fanger essensen i fascismen 

og gjør det enklere å se på de ulike nasjonale særegenhetene og variasjonene.  

 Legionærene var ikke konsekvente i sitt forhold til Italia og NSDAP, og vekslet mellom 

beundring og tilbakeholdenhet. Enkelte impulser fra de kontemporære meningsfellene ble tatt 

inn i legionærenes tankesett, men de var samtidig realpolitiske og deres doktrine var basert på 

en generell mistenksomhet til ekstern påvirkning. En for stor fremmed dominans kunne inn-

virke negativt på den nasjonale solidariteten legionærene forsøkte å skape. Spania derimot ble 

oppfattet som akseptabelt å ha et allianseforhold til. Den spanske borgerkrigen fikk stor omtale 

i den rumenske allmenheten og nasjonalistenes ideologiske resonnement «love for the father-

land and glorious redemption through sacrifice in the ʻholy war’»,559 tiltrakk seg legionærene 

og forente de to bevegelsene i et symboltungt korstog mot kommunismen. 
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8 Legionærenes komplekse interaksjon mellom politikk og 

religion 
 

Sommeren 1938 i Botoşani i Moldavia. Aglaia Hrituleac var seks år gammel og besøkte, 

sammen med sin far Neculai, onsdagsmarkedet, Iarmaroc. Onsdagsmarkedet skilte seg fra det 

daglige markedet fordi det var mer som en handelsmesse å regne, med kjøp og salg av korn, 

dyr, verktøy og ulike varer. Sammen med sin far var Aglaia på messen for å selge havre. Etter 

å ha solgt kornet til en jødisk handelsmann ble Aglaia etterlatt alene sammen med hesten og 

kjerren, mens Neculai gikk for å ta imot betalingen for handelen. Det var en varm dag og mens 

Aglaia satt og spiste en bit vannmelon hun hadde fått av noen bekjente, ble hun oppmerksom 

på Iordachescu ikledd sin grønne Jerngarden-uniform. Hun gjenkjente enkelt Iordachescu fordi 

de begge var fra den samme landsbyen, Soroceni, noen mil utenfor Botoşani.  

 Midt på lyse dagen, i full offentlighet, stilte legionæren Iordachescu seg opp og dro fram 

en pistol. Til lille Aglaias store forskrekkelse skjøt han deretter flere skudd mot vinduet til en 

butikk eid av en jøde ved navn Moscovici. Jødiske butikker var lett gjenkjennelig ved at de 

hadde en spesiell form for små vindusluker handelen som regel ble gjort gjennom. I kuleregnet 

så Aglaia hvordan en livredd Moscovici febrilsk forsøkte å lukke vinduet for å beskytte seg selv 

og hvordan han ble truffet av flere kuler. Skuddene forårsaket naturligvis tumulter og opp-

standelse på den folkerike messen slik at legionæren Iordachescu måtte se seg nødt til å flykte 

i hui og hast. Samtidig kom Neculai løpende til og fikk sin datter bort fra stedet.  

 For Aglaia skapte denne skremmende opplevelsen mange spørsmål. Spørsmål som 

hennes far overhode ikke ville høre snakk om: «Du får ikke lov til å snakke om dette», sa 

Neculai. Aglaia husker episoden med «grønnskjorten som skjøt jøden» godt fordi hun senere 

kom til å gå i samme skoleklasse som sønnen til mannen som ble skutt. Butikkeier Moscovici 

måtte amputere den ene armen som følge av skuddskadene, men overlevde Holocaust.560 

 Hvorfor legionæren Iordachescu skjøt mot jøden Moscovici vites ikke, men det var 

allmenn kjent av Moscovici tilhørte en velstående familie, som sammen med armenerne, ut-

gjorde den økonomiske eliten i Botoşani. Et ransforsøk kan ikke utelukkes, men det kan likefult 

ha vært et attentat eller en annen affektfull handling. Beretningen til Aglaia viser hvordan legio-

nærene skapte frykt og redsel, også blant den ikke-jødiske befolkningen. På den ene siden var 

Legionen en fascistbevegelse som forherliget vold, uttrykte totalitære ambisjoner og perverterte 
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tradisjonell religion. På den andre siden opptrådde de som pasifistiske godhjertede menn som 

levde en asketisk livstil i Guds tjeneste og som proklamerte et budskap om nasjonal renessanse 

og moralsk revitalisering.  

Gammelt nytt 

I Codreanus fengselsdagbok fra 1938, Notater fra Jilava, er det referanser til Jesus’ opp-

standelse, Johannes’ åpenbaring, samt beretninger om hvordan han selv ber til Gud. Codreanu 

så likheter mellom Jesus’ lidelse og offer, og hvordan han selv og legionærene hadde ofret seg 

for den rumenske nasjonen. Deres offer skulle legge grunnlaget for den nasjonale gjenoppstan-

delsen.561 Religionshistoriker Cecilie Endresen skriver i sin masteroppgave fra år 2000, om de 

post-kommunistiske legionærene, at legionærenes frelseslære var (men også er) en imitatio dei 

av Jesus’ korsfestelse, med lidelse, offer og martyrdøden som grunnlaget for gjenfødelses-

myten.562 Dette er å anse som en fruktbar beskrivelse som påpekt blant annet i kapittel 4. 

Legionærene sammenliknet nasjonens historie med en bibelsk lidelseshistorie, brukte pathos i 

sin retorikk og betraktet seg selv som «slaver av troen».563  

 Den sterke religiøse overbevisningen blant befolkningen gjorde legionærene i stand til 

å basere sitt ideologiske grunnsyn på eksisterende tankegods. Den ortodokse kristendommen 

var en sterk identitetsmarkør, men resirkuleringen av gammelt nytt gjaldt like mye deres anti-

kommunisme og antisemittisme. Historiker Leon Volovici påpeker at antisemittismen til legio-

nærene var resultatet av en tradisjon som strakk seg tilbake til nasjonens «grunnleggere» på 

1800-tallet deriblant Ion Heliade Rădulescu og Mihai Eminescu, og videre til A. C. Cuza tidlig 

på 1900-tallet (jf. kapittel 3).564 Hvis legionærene baserte hele sin virkelighetsoppfatning på 

eksisterende idéstrømninger hvor var da det unike og originale ved bevegelsen? 

Den moderne myten om nasjonal gjenfødelse 

Med modernitet så menes en kraft som forsøker å gjenopprette følelsen av mening og hensikt 

med tilstedeværelsen, det estetiske, sosiale og politiske, etter en periode med det som anses som 
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forfall.565 I sin tese om fascismen som et uttrykk for modernitet (jf. kapittel 2) opererer histo-

riker Roger Griffin med det han beskriver som programmatisk modernitet. Dette begrepet anses 

som fruktbart med tanke på oppgaven fordi det innebærer en kollektiv ekstrovert reaksjon på 

en innbilt feilslått modernitet. Mennesket vil naturlig søke trygghet, sikkerhet og kjente rammer 

- en virkelighetsoppfatning, eller det Griffin omtaler som et nomos. Når dette nomos er truet av 

kollaps resulterer det i ønsket om etableringen av et nytt nomos - en ny virkelighet. Dette er 

hovedpoenget ved den programmatiske moderniteten. Målet er å skape en ny verden. Ved å 

spille på den eksistensielle angsten og trusselen om kollaps tiltrekker ultra-nasjonalistiske og 

fundamentalistiske grupper seg folkemassene og skaper en nihilistisk566 reaksjon på det som 

oppfattes som dekadens og sosialt, teknologisk og intellektuelt forfall.567 

 For legionærene innebar den feilslåtte moderniteten demokrati. Denne styringsformen 

ble forkastet fordi demokratiet, ifølge Vasile Marin, produserte en universell og abstrakt mann. 

Det România Mare trengte var en mann basert på jorden, blodet og nasjonens historie. Som 

bærere av den absolutte sannheten framstilte legionærene myten om den nye mannen som en 

«nasjonal nødvendighet» og betingelse for nasjonens renessanse.568 

 Vasile Marin hevdet at totalitarismen var den eneste ideologien i stand til å bygge en ny 

verden. Det var bare totalitarismen som kunne reversere den «perverse» moderne utviklingen 

og skape en ny syntese mellom tradisjon og modernitet.569 Ordet totalitarisme var i mellom-

krigstiden i utgangspunktet negativt ladet helt til de italienske fascistene tok i bruk ordet som 

et eget honnørord. Marin ila ordet den samme betydningen fascistene gjorde, nemlig en «totali-

tær reaksjon mot liberalisme og demokrati».570 Legionærene forfektet en revolusjon som skulle 

manifestere seg i et modernitetsprosjekt som innebar det de betraktet som en «korrekt» form 

for modernisering.571 Politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske endringer - industriell og 

teknologisk modernisering, utvikling av banksektoren og etablering av kooperativer - var i 

høyeste grad ønskelig,572 i tillegg til religiøs og åndelige reform. Visjonen om en ny rumensk 

æra innebar en dyptgående endring av samfunnet og etableringen av noe fundamentalt nytt. 
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568 Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general, 4-6, 10-13; Marin, Crez de generaţie, 

8. 
569 Marin, «Extremismul de dreapta» i AXA, Anul II, Nr. 6, 5. feb., 1933; Marin, Crez de generaţie, 16. 
570 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 46-49. 
571 Moţa, Cranii de lemn, articole 1922-1936, 43-48; se også Polihroniade, «Dreapta româneascâ» i AXA, Anul I, Nr. 2, 10. 

nov., 1932. 
572 Legiunea “Arhanghelului Mihail”. Garda de Fier. Programul şi caracterul general, 10-11. 

https://snl.no/nihilisme


108 

 

 Den fascistiske moderniteten var radikal og annerledes i forhold til det som normalt 

forbindes med modernitet. Det radikale finnes i den utopiske og ekstatiske sinnstilstanden som 

oppstod hos den opplyste revolusjonære fortroppen som var avgjørende for etableringen av det 

nye nomos. Legionærenes kamp for en ny verden var fundamentert på en liturgi som inneholdt 

en revolusjonær katekisme (Codreanus instruksjonsbok til legionærene, Redesjefens håndbok), 

en Messias (Codreanu), kanonisering av enkeltindivider (Marin og Moţa), apostler og misjo-

nærer, ritualer og myter. Mytenes betydning er påpekt flere ganger og de kan nærmest oppfattes 

som en myte i seg selv. For at mytene skal være attraktive må de kombineres med en idé om 

fremgang og utvikling. Kun på denne måten blir de et virkemiddel for modernitetsprosjektet.573 

Mytene er sentrale i det Roger Griffin omtaler som menneskets trang til «a ʻsacred canopy’».574 

Mennesket har ofte en naturlig lengsel etter noe som er større enn en selv og det å kjempe for 

en høyere sak er et typisk kjennetegn på totalitære ideologier. Oppfordringene til hengivenhet 

oppfylles av myter og trosforestillinger med fundamentale politiske implikasjoner. 

 Hos legionærene dannet mytene og trosforestillinger en synkretisme som manifesterte 

seg i en kollektivistisk politisk religion der martyrdøden var det ypperste offer for nasjonens 

frelse og gjenfødelse.575 Den imaginære eksistensielle trusselen la grunnlaget for en masse-

sentimentalitet og nihilistisk reksjon på den innbilte feilslåtte moderniteten. Begrepet 

programmatisk modernitet oppfattes som fruktbart å bruke om Legionen fordi bevegelsen 

representerte en kraft som ønsket å sette en stopper for den nåværende moderniteten til fordel 

for en ny modernitet. En modernitet som var knyttet til en idiosynkratisk rumensk kontekst.576 

En totalitær mentalitet eller en kvasi-religiøs vekkelsesbevegelse? 

Legionærenes liturgi var bygget på utvalgte og konstruerte myter, symboler og ritualer ilagt 

nasjonalromantikk, messianisme og et kvasi-religiøst tilsnitt. Ambisjonen var en fullstendig 

omkalfatring der det eksisterende samfunnet ble forkastet. Nasjonen skulle endres nedenfra og 

opp og det gjenfødte Romania representere noe fundamentalt nytt. Det underliggende tanke-

settet om en fullstendig omkalfatring tydeliggjør det totalitære ved legionærenes mentalitet.  

                                                 
573 Ellwood, The Politics of Myth, 173-174. 
574 Griffin, Terrorist Creed, 24-26, 48-49. 
575 Stere Mihalexe, «Discurs legionari» i Omul Nou, Braîla, Anul II, Nr. 16, 15. jan., 1937; se også Griffin, «The ʻHoly 

Storm’», 219-221; Biliuţă, The Archangel’s Consecrated Servants. An Inquiry in the Relationship Between the Romanian 

Orthodox Church and the Iron Guard (1930-1941), 183-188. 
576 Clime, «Muiaţi-s Pesmeţii?» i Garda, Anul I, Nr. 2, 1. des., 1932; Mihail Polihroniade, «Legiunea în viaţa României» i 

Buna Vestire, Anul I, Nr. 100, 27. juni, 1937; Mihail Manoilescu, «Noua renaştere a omenirii prin Roma» i Buna Vestire, 

Anul I, Nr. 204, 31. okt., 1937. 
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 I kapittel 2 la jeg historiker Øystein Sørensens åtte definerende punkter på en totalitær 

ideologi til grunn for denne analysen.577 Det første punktet i Sørensens definisjon er oppskriften 

på et fullkomment samfunn. Noe legionærene utvilsomt selv mente de var i besittelse av. Deres 

fullkomne samfunn skulle være antidemokratisk, antiliberalistisk og ruralt fundamentert. Også 

de syv etterfølgende punktene kan krysses av. Forkastelsen av det eksisterende og ønsket om 

noe nytt, overbevisningen om at de er bærere av den absolutte sannheten og oppfatningen om 

at politiske idéer er altomfattende er tilstede i legionærenes virkelighetsoppfatning. I tillegg ser 

bærere av en totalitær mentalitet behovet for en revolusjonær elite. Den opplyste eliten har 

gjerne monopol på innsikten i den korrekt forestillingsverdenen og aspirerer etter å styre i hen-

hold til folkets allmennvilje i det de selv ofte betegner som en høyere form for demokrati.  

 I følge Codreanu var legionærene eliten som representerte nasjonens kollektive inte-

resser og iboende ønsker.578 Med tanke på denne selvforståelsen er det fruktbart å trekke inn 

det historiker Emilio Gentile omtaler som «ideologization of the nation».579 Med dette menes 

hvordan en politisk bevegelse identifiserer sin egen ideologi med nasjonens. Denne fore-

stillingen brukte legionærene til å legitimere og gi liv til myten om nasjonens forhåndsbestemte 

skjebne og gudgitte misjon. Sammenvevingen av nasjon og bevegelse resulterte i en forestilling 

om at alle som var imot denne ideologien var å betrakte som fiender. Legionærene skapte en 

primordial konstruktivisme580 der de skilte mellom «oss» og «dem» og der blod, religion og 

kultur utgjorde skillelinjene. Det å gi seg selv makt til å definere fiender er det siste punktet i 

Sørensens definisjon og henger sammen med hvilke virkemidler som anses som legitime å 

bruke for å sette framtidsdrømmen ut i live. Som påpekt tidligere var legionærene for eksempel 

bærere av en sadisme og voldsfanatisme, men foretrakk en ikke-voldelig politisk virksomhet. 

Selv om fravik forekom i de tilfeller der det ble oppfattet som formålstjenlig.  

 Sørensens definisjon kan kritiseres for å være vid slik at den kanskje kan favne litt for 

bredt. Det å definere totalitarisme, i likhet med fascisme, er vanskelig og de åtte punktene må 

kun betraktes som en overordnet beskrivelse som er til for å gi økt forståelse av paralleller og 

fellestrekk - de felles honnørordene - som eksisterer mellom ulike ekstreme tenkemåter. 

Totalitære tankesett har til felles at de har ambisjoner om noe nytt og storslagent, og at de er 

villige til å ta i bruk nesten alle midler. Hvorvidt drømmene om en ny fullkommenhet realiseres 

                                                 
577 For definisjonen på en totalitær mentalitet se Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 41-42. 
578 Codreanu, «Legionarii» i Legionarii, Anul II, Nr. 2, 3. mai, 1931.  
579 Gentile, The Struggle for Modernity, 7. 
580 Konstruktivisme er et synspunkt innen filosofien som har sitt utgangspunkt i at sannheter, fakta o.l. er konstruerte. Jan 

Harald Alnes i Store Norske Leksikon (12. mai, 2005), https://snl.no/konstruktivisme%2Ffilosofi. 
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eller ikke (noe som kan ha flere ulike årsaker), blir, som påpekt tidligere, et sekundært spørsmål 

som ikke er avgjørende for hvorvidt et tankesett kan karakteriseres som totalitært.581 

En ny rumensk monumentalitet 

Ulike totalitære idéer tilbyr alle et idealsamfunn tilpasset en nasjonal kontekst. Det er store 

forskjeller i hvordan den nye verdenen beskrives, hva som tilbys, fiendebilde og hvilke virke-

midler som «tillates». Som Sørensen påpeker er det er viktig å differensiere mellom totalitære 

idéer, regimer og samfunn (jf. kapittel 2). De færreste totalitære idéer realiseres fordi kun et 

mindretall av bevegelsene som forfekter en slik tankegang evner å komme i maktposisjon. 

Beskrivelsen totalitært regime eller samfunn er dermed forbeholdt de færreste, mens en totalitær 

mentalitet er en mye enklere begrepsforståelse å forholde seg til. Den sier noe om de grunn-

leggende idéene som er satt sammen til et helhetlig tankesett.582 

 Legionærene representerte en idé om en ny monumentalitet, legitimerte seg med reli-

gion og tilbød nasjonal gjenfødelse og frelse.583 Litt på samme måte som islamismen. Imidlertid 

gjelder frelsen i et hinsidig paradis for islamismen. Både legionarismen og islamismen søker et 

idealsamfunn med fellesskap, harmoni, solidaritet, frihet og velferd. Tanken om en «opplyst 

revolusjonær fortropp» som forfekter den absolutte sannhet og tro er et annet fellestrekk. Når 

det er sagt så er det viktig å ha i bakhodet at det finnes ulike retninger innenfor islamismen med 

ulike ambisjoner, fordi islamismen som en politisk ideologi er sammensatt og komplisert. Det 

kan diskuteres hvorvidt man også bør skille mellom en moderat og ekstrem form for islamisme, 

men i denne sammenheng velger jeg å se islamismen som en tolkning av islam - en politisk 

ideologi - som har nokså klare totalitære trekk. Et generaliserende resonnement som følger av 

dette er at både legionærene og islamistene operer med en selvforståelse og et syn på seg selv 

som bærere av en enestående åndelige tilstand. Dermed representerer de den høyeste formen 

for frihet.584 Et tankesett som kan sies å ha likheter med nasjonalsosialismens og kommu-

nismens lederkult og elitebegrep. 

 Legionærene proklamerte en nasjonal og åndelig revolusjon som involverte martyr-

døden. De kvasi-religiøse elementene ved liturgien ga legionærene evnen til å skape det sosio-

logen Émile Durkheim omtalte som conscience collective - et kollektivt åndsfellesskap som 

                                                 
581 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 225-230. 
582 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 41-45. 
583 Corneliu Z. Codreanu, Legionarii, Anul II, Nr. 8, 11. okt., 1931. 
584 Codreanu, The Nest Leader’s Manual, 44, 90; Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 171-174, 236-237; se også 

C. G. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, overs. R. F. C. Hull, i The Collected Works of C. G. Jung. 

Volume 9, Part I, red. Sir Herbert Read, Michael Fordham og Gerhard Adler (London: Routledge & Kegan Paul, 1959), 19. 
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forener folket/nasjonen.585 Legionærenes liturgi inneholdt konkrete myter som «[where] poin-

ting to the specific form wisdom took in a certain people on a certain soil».586 Mytenes betyd-

ning for et fellesskap er påpekt av filosofen George Sorel: «As long as there are no myths 

accepted by the masses, one may go on talking of revolts indefinitely, without ever provoking 

any revolutionary movement […]».587 Sorel betraktet mytene som en menneskelig konstruksjon 

som skulle overbevise folkemassene om å ta del i revolusjonær aktivitet. De politiske mytene 

til Legionen ble for eksempel foredlet ved hjelp av sang.588 Sorel hevdet dessuten at mytene 

som regel inneholdt en utopiforestilling og at mytene som for eksempel marxismen spilte på 

har medført at enkelte faghistorikere har betraktet den som en slags religion.589 

 Om legionærenes framtidsdrøm ville materialisert seg i etableringen av et totalitært 

samfunn kan ikke svares på. Det fascistiske Italia ble for eksempel bare det Øystein Sørensen 

beskriver som totalitarisme light, mens nasjonalsosialismen og kommunismen kan sies å ha 

nådd lenger i etableringen av en totalitær stat.590 Legionærenes idéer ble aldri realisert fordi 

bevegelsen aldri kom til makten alene og i posisjon til å gjennomføre endringene. Bevegelsen 

«feilet» og ble offer for kong Carol IIs undertrykkelse, utmanøvrering og diktatur i 1938, og 

senere «fusjonert» med general Antonescus autoritære regime i 1940. 

Erkeengelen Mikaels Legion som politisk religion 

Oppgavens tredje problemstilling er hvorvidt begrepet politisk religion er fruktbart å bruke om 

idéinnholdet og uttrykket til legionærene. En politisk religion oppfører seg nærmest som en 

tradisjonell religion ved at den har et system av forestillinger som helliggjør personer, steder, 

symboler og ritualer som ser gjenreisning av nasjonen som en religiøs oppgave.591 Ofte har den 

også ambisjoner om å erstatte det eksisterende trossystemet.592 Måten en politisk religion 

fungerer på gjennom å proklamere løsningen på alle problemer og gi folk håp, tro og felles-

                                                 
585 Émile Durkheim, The Division of Labour in Society, overs. W. D. Halls, introduksjon av (red.) Steven Lukes (New York: 

Free Press, 2014), 100-103,131-132. 
586 Ellwood, The Politics of Myth, 172. 
587 George Sorel, Reflections on Violence, overs. T. E. Hulme, introduksjon av Edward A. Shils (New York: Collier Books, 

1974), 49. 
588 For legionærenes bruk av sang se Clark, «Collective Singing in Romanian Fascism», 252. 
589 Sorel, Reflections on Violence, 41, 48-49, 52; se også Gentile, The Struggle for Modernity, 2, 77-79; Chioveanu, 

«Religious Politics and Politics of Religion in 1930s Romania», 168. 
590 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 67. 
591 Gentile, Politics as Religion, 14-129; Linz, «Den religiøse bruken av politikk og / eller den politiske bruken av religion», 

27-28, 41. 
592 Maier, «“Totalitarismus” und “politische Religionen”», 397; Maier, «Political Religion: A Concept and its Limitations», 

9; Sørensen, «Politisk religion og politisert religion», 16. 
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skapsfølelse gjør den fruktbar å påpeke ved fascismen, nasjonalsosialismen og kommunis-

men.593 De representerte alle et alternativ til tradisjonell religion. 

 Legionærene perverterte tradisjonell religion, inkorporerte og tok i bruk tilsynelatende 

religiøse elementer i forsøket på å realisere sitt politiske prosjekt. Den rumenske nasjonens 

kollektive skjebne ble underlagt den opphøyde og «guddommelige» enheten Legionen utgjorde. 

Den uttalte visjonen innebar et ønske om å erstatte (kanskje også fjerne) eksisterende religion, 

til fordel for sin egen absolutte, intolerante og selvopphøyende ideologi som innebar ubetinget 

dyrkelse, hengivenhet og underkastelse. Det endelige målet var et gjenfødt Romania bestående 

av, noe irrasjonelt, både levende og døde.594  

 Det er gode argumenter for å betrakte Legionens opptreden og uttrykk for en politisk 

religion. Bevegelsens særegenhet gjør det i tillegg ikke desto mindre interessant å diskutere 

begrepet politisert religion. Politisert religion innebærer at tradisjonell religion blir tolket og 

forstått på en slik måte at det politisk aspektet i religionen blir dominerende. Den forblir fortsatt 

religiøs, i motsetning til politisk religion som er sekulær. Islamismen er et eksempel på politisert 

religion, da den legitimerer seg med islam som religion. Islamistene oppfatter seg selv som de 

eneste korrekte tolkere av islam.595  

 Denne selvoppfattelsen var tydelig også hos legionærene da de legitimerte seg med den 

ortodokse kristendommen og betraktet seg selv som den politiske virkeliggjøringen av den 

samme religionen.596 Forståelsen av at politikk er religion og religion er politikk finnes i både 

legionarismen og islamismen. Naturligvis kan måten en politisk ideologi legitimerer seg med 

religion være vidt forskjellig. Den kan være grunnleggende ærlig og ekte, men den kan like 

gjerne være av en mer kynisk og instrumentell art.  

  Årsaken til at Legionen ikke kan karakteriseres som politisert religion er at legionærene 

ila de religiøse elementene nye betydninger og satt de inn i en ny sammenheng. Bevegelsen 

søkte på ingen måte innføringen av et teokrati slik som tilfellet ofte er med islamismen. Sayyid 

Qutb, som av mange anses som den grunnleggende ideologen bak islamismen, ønsket at det 

muslimske samfunnet skulle tilbakeføres til sin originale form. Framtidsdrømmen innebar 

                                                 
593 Gentile, The Sacralisation of Politics in Fascist Italy, 14-18, 153-156; Arthur J. Klinghoffer, Red Apocalypse. The 

Religious Evolution of Soviet Communism (Lanham, MD: University Press of America, 1996), 4, 67-73; Michael Burleigh, 

«National Socialism as a Political Religion» i Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 1, utgave 2 (2000), 6-8; 

Burleigh, The Third Reich: A New History, 7-9; Klaus-Georg Riegel, «Marxism-Leninism as a political religion» i 

Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 6, utgave 1 (2005), 98-101. 
594 Codreanu, For my Legionaries: The Iron Guard, 243-245. 
595 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, 171-174, 240-241. 
596 Codreanu, Legionarii, Anul II, Nr. 8, 11. okt., 1931; Gheorghiu, «Naţionalism şi crestinism» i Omul Nou, Braîla, Anul I, 
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opprettelsen av en umma i trå med det idealsamfunnet som eksisterte i Medina under profeten 

Muhammeds levetid, der Allahs lover og vilje utgjorde den absolutte sannheten.  

 Islamismen er i motsetning til legionarismen religiøs av natur slik at politisk religion 

ikke er et fruktbart begrep om førstnevnte.597 Snarere enn islamismens teokrati søkte legio-

nærene etableringen av et etnokrati der det «utvalgte» folket styrte seg selv. Den sekulære 

karakteren forsterkes av elite- og martyrkulten, de dødes navneopplesning (apelul morţilor), 

voldsfanatismen, den apokalyptiske endetidsforestillingen og ikke minst den revolusjonære 

ånden. Legionærene tilbød med andre ord et alternativ til kirken og det etablerte.598  

Intet himmelsk paradis 

Den tilsynelatende religiøse karakteren til legionærene kan lett misforstås. Kombinasjonen av 

politikk og religion var på ingen måte særegent for Legionen. Det var flere fascistiske og ultra-

nasjonalistiske grupperinger i România Mare som både ønsket, og forsøkte, å fylle det påståtte 

tomrommet sekulariseringen av samfunnet hadde skapt gjennom å forfekte åndelig oppvåkning 

og revitalisering. Som påpekt tidligere var religion en del av den gjeldende konformiteten og 

dypt forankret i det rumenske samfunnet. Religionens sammenveving med politikk var utbredt, 

noe som også gjaldt antisemittisme og antikommunisme. Legionen reflekterte således den poli-

tiske tradisjonen i landet. Sammen med andre fascistiske og ultra-nasjonalistiske bevegelser i 

România Mare sammenfiltret Legionen kvasi-religiøse elementer og sekulære fascistiske inn-

slag som marsjer, flagg, romersk hilsen, uniformer og kampsanger.  

 I legionærenes liturgi var blod, død og gjenfødelse grunnleggende. Frelsen var jordlig 

og kollektiv. I tillegg forble de døde fortsatt tilstedeværende på jorden. En relativt absurd fore-

stillingsverden. Roger Griffin har påpekt at Legionen ikke søkte «to restore the purity of the 

Christian faith, but of the Romanian people.»599 Det grunnleggende siktemålet var en jordlig 

frelse og gjenfødelse. Legionærene hadde intet perspektiv på et himmelsk paradis.600   

                                                 
597 Michael Whine, «Islamism and Totalitarianism: Similarities and Differences» i Totalitarian Movements and Political 
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London: Routledge, 2001), 174-175. 
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aug., 1927; Codreanu, «”Tinerul Liberal”» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul II, Nr. 14, 15. juli, 1928; Codreanu, The Nest 
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 Innholdet i legionærenes ideologiske univers var enestående, men de grunnleggende 

idéelementene kan likevel påpekes hos andre bærere av totalitære mentaliteter. Den følelses-

messige tilstanden av sorg, vrede og oppbrakthet etter første verdenskrig erstattet politisk 

fornuft, pragmatisme og rasjonalitet. På dette grunnlaget vokste kvasi-religiøs politikk frem. 

Ønske om en ny verden var en konstruert syntese av idéer som framstår som både moderne og 

tradisjonalistiske, sekulære og religiøse.601  

Sammenfatning 

I en artikkel av Mihail Polihroniade i avisen Calendarul i 1932 ble det stadfestet at Legionen 

var å anse for en revolusjonær fascistisk bevegelse og ikke en asketisk religiøs munkeorden.602  

Deres ambisjon var et fullstendig brudd med det bestående og fortiden til fordel for opp-

rettelsen av et idealsamfunn - en ny verden - dominert av legionærene selv. Legionærene var 

forkjempere for palingenesis (gjenfødelse). De var fascistiske «soldater» som kjempet mot det 

feilslåtte moderne og liberale demokratiet. En typisk totalitær tankegang i henhold til den 

generaliserende definisjonen til Øystein Sørensen. Det at gjenfødelsesmyten i seg selv i tillegg 

anses som totalitær,603 underbygger videre det totalitære ved bevegelsen. 

 Veien til den «korrekte» moderniteten som legionærene forfektet kulminerte med den 

grandiose begravelsen av Vasile Marin og Ion I. Moţa i 1937. Hendelsen markerte et tydelig 

eksempel på en sakralisering av politikk. Den åndelige tomheten frembrakt av demokratiet og 

den feilslåtte moderne verden skulle reverseres av en altomfattende revolusjonær kvasi-religiøs 

kollektiv kraft. Nasjonen skulle gjenfødes og reorganiseres innunder den opphøyde og «gud-

dommelige» enheten som var Legionen.  

 

 

                                                 
601 Griffin, «Fascism», 172-173; Burleigh, «National Socialism as a Political Religion», 7-9; Burleigh, The Third Reich: A 

New History, 8, 117-118. 
602 Mihail Polihroniade, «Rostul Gărzii de Fier» i Calendarul, Anul I, Nr. 100, 18. juli, 1932. 
603 Griffin, Modernism and Fascism, 106-108, 113, 115. 
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9 Avslutning 

I denne oppgaven har målet vært å vise på hvilken måte Legionen var fascistisk ved å analysere 

og besvare spørsmål om legionærenes modernitet, mentalitet og mystikk. I dette kapittelet, som 

er narrativets tredje og avsluttende del, vil resultatet presenteres. Ved hjelp av kildemateriale 

har jeg i de foregående kapitlene besvart problemstillingene framsatt i kapittel 1. Spørsmålene 

som ble stilt var på hvilken måte legionærenes framtidsdrøm var et uttrykk for fascismens 

alternative modernitet, i hvilken forstand Legionen var totalitær og om det er fruktbart å karak-

terisere bevegelsens opptreden og uttrykk som en politisk religion.  

Legionærenes tilbud 

I don’t know how Corneliu Codreanu will be judged by history… For him, the Legionary 

movement did not constitute a political phenomenon but was, in its essence, ethical and 

religious. He repeated time and [time] again that he was not interested in the acquisition of 

power but in the creation of a “new man”. [He] believed in the necessity of sacrifice; he 

considered that every new persecution could only purify and strengthen the Legionary 

movement, and he believed, furthermore, in his own destiny and in the protection of the 

Archangel Michael… A good part of the Legionary activity consisted in worship services, 

offices for the dead, strict fasts, and prayers.604  

 

 Sitatet ovenfor er fra filosofen Mircea Eliades memoarer og viser i klartekst det som var 

Legionens særtrekk sammenliknet med andre fascistiske uttrykk i samtiden. Som min analyse 

har vist anså legionærene politikk for å være religion og religion for å være politikk. Legionen 

presenterte seg selv som den åndelige strømningen og den politiske kraften som skulle skape 

en ny storslagen æra for den rumenske nasjonen.  

 Symbiosen mellom politikk og religion ga seg utslag i en vitalistisk605 livsfilosofi der 

en populistisk kvasi-religiøs og ultra-nasjonalistisk tankegang om en nasjonal gjenfødelse 

utgjorde idégrunnlaget. Legionærene tilbød den rumenske nasjonen og befolkningen noe funda-

mentalt nytt: «[…] en overlegen art av mennesker i samsvar med en kristen persepsjon, og en 

ny livsfilosofi; tenkt som en permanent tilstand, en irrasjonell og vedvarende impuls, som frir 

oss fra materielle behov; for å tjene Gud og Legionens nasjon»,606 - et attraktivt og fristende 

tilbud for en desillusjonert og apatisk befolkning. Legionærene konstruerte et altomfattende 

                                                 
604 Sitert etter Ellwood, The Politics of Myth, 89-90. 
605 Vitalisme er et syn på at livet ikke kan forklares ut ifra fysikalsk-kjemiske årsaker, men forutsetter en egen livskraft (sjel). 

Lars Fredrik Händler Svendsen i Store Norske Leksikon (21. nov., 2011), https://snl.no/vitalisme. 
606 (Min oversettelse) «[…] O specie umană superioară a spiritului creştin şi o nouă filozofie asupra vieţii; creată ca o 

condiţie permanentă, ca un impuls iraţional şi persistent, care ne eliberează din dorinţele lumeşti; de a-L slăvi pe Dumnezeu 

şi naţiunea legionară». Cantacuzino, Românul de mâine. Românismul nostru (1936) i Opere Complete, 9-10. 

https://snl.no/vitalisme
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tros- og idésystem som utgjorde den absolutte sannheten og den eneste aksepterte forestillings-

verdenen, og der seier og tap hadde fundamentale politiske og religiøse implikasjoner.  

Betraktninger rundt oppgavens utfordringer 

Oppgavens analyse har frembrakt de idémessige hovedlinjene i legionærenes ideologiske uni-

vers. I arbeidet med kildene har spørsmål blitt stilt og både kvalitative og kvantitative metoder 

blitt brukt for å komme fram til svarene. Imidlertid har spørsmålene bygget på etablerte teore-

tiske definisjoner og begreper. Dette kan være problematisk. Som nevnt i innledningskapittelet 

er det lett å begrunne en teori hvis man søker svar som bekrefter den samme teorien. Samtidig 

er vi avhengig av generelle teorier fordi det er vanskelig å forske fram et bilde fra bunnen av 

uten noen forforståelse. En teori er et hjelpemiddel for forskning, da det er vanskelig å gripe 

det enkelte uten å se det i forhold til det mer allmenne.607 

 Betingelsene som oppgavens analyse bygger på - teoriene om fascismens modernitet, 

det totalitære fenomenet og politisk religion - har blitt kritisk testet. Jeg har i det lengste forsøkt 

å vært bevisst på min forutinntatthet og hvilke premisser oppgavens resonnementer hviler på. 

Valgene som er gjort i oppgaven er begrunnet og argumentert for, samtidig som jeg er ydmyk 

med tanke på at andre forståelser, tolkninger og resultater også kan være plausible.  

 Skillet mellom politikk og religion i legionærenes virkelighetsoppfatning var glidende. 

Hva man velger å tillegge størst vekt, det politiske eller religiøse, gjør det vanskelig å beskrive 

bevegelsen. Legionærene kan karakteriseres som bærere av en religiøs fundamentalisme, men 

det betyr samtidig at man bekrefter den analysen legionærene, det vil si Codreanu, i hovedsak 

hadde av seg selv, nemlig at religion = politikk. Spørsmålet om hvordan legionarismen skal 

defineres har vært avgjørende for besvarelsen av problemstillingene. Skillet mellom politikk og 

religion er analytisk, men jeg mener jeg har framsatt fruktbare argumenter for hvorfor Legionen 

bør ses på som en typisk fascistbevegelse som uttrykte politisk, økonomisk og sosial misnøye 

og totalitære ambisjoner i kvasi-religiøse termer. Det politiske overskygget det religiøse. 

En guddommelig supermann og supernasjon i kamp mot morderiske 

fiender 

Jeg har blitt fortalt at Romania er et land der hjertet er å finne i Moldavia, hjernen i Transilvania 

og det skurkaktige i Valakia. I hjertet av landet, nasjonens vugge, vokste Legionen fram og 

                                                 
607 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var, 133-138. 
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bevegelsen kan betegnes som et ekstremt produkt av den politiske tradisjonen i landet. Som vist 

i de foregående kapitlene resirkulerte legionærene veletablerte myter, forestillinger og tanke-

sett. Hverken konservatisme og religion, nasjonalromantikk og antiliberalisme, antisemittisme, 

kollektivitetsånd og antikommunisme var politiske nyvinninger. Legionen representerte et sam-

spill mellom ulike idéer fra 1800-tallet og kontemporære tankestrømninger.  

 Legionærene kan sies å ha vært progressive og innovative når det gjelder måten de ga 

idéene en nærmest terapeutisk og frelsende effekt på. Mytene og trosforestillingene ble ilagt et 

gnostisk element og brukt for å innkassere oppslutning rundt den påståtte endetidskampen. I 

legionærenes primordiale konstruktivisme (jf. kapittel 8) var det «oss» mot «dem» - en kamp 

på liv og død der den eneste løsningen var en fullstendig ødeleggelse av fienden. Legionærene 

var seg bevisste hvordan massene skulle manipuleres til å slutte opp om dette tankesettet. De 

brukte de politiske midlene de viste var mest effektive i forsøket på å nå sine mål. Kulturelle 

og åndelige verdier ble hentet fram fra historien, tilpasset og inkorporert i en «korrekt» moderne 

virkelighetsoppfatning. Den negative utviklingen, forfallet og den påståtte nært forestående 

kollapsen skulle stoppes og reverseres, og nasjonens morderiske fiender knuses.  

 I en klassisk fascistisk ånd mente legionærene at så lenge det fantes en sterk nok vilje, 

så var alt mulig.608 Siktemålet var en gjenfødelse av nasjonen som skulle resultere i en ny verden 

- en ny idyllisk tilværelse mellom tradisjon og modernitet. Det gjenfødte Romania skulle være 

antidemokratisk, antiliberalistisk og ruralt fundamentert, samtidig med å være en moderne 

avantgarde.609 Det legionærene aspirerte etter og det de tilbød befolkningen brøt fullstendig 

med det etablerte. De totalitære ambisjonene om en altomfattende revolusjon la grunnlaget for 

fremveksten av en politisk religion som krevde uforbeholden hengivenhet og underkastelse, 

selv om legionærene selv framstilte prosjektet som et «guddommelig» kunstverk.610  

Interne spenninger og utvikling av de ideologiske resonnementene over tid 

Jeg har tilstrebet å synliggjøre det som fantes av interne spenninger i Legionen, og hvorvidt det 

forekom en ideologisk utvikling over tid. Enkelte legionærer kan betegnes som mer tradisjonelt 

autoritære enn andre, mens den periodiske inndelingen introdusert i oppgavens første del, 1927-

1933 og 1933-1938, har vært underliggende i arbeidet med å spore en ideologisk utvikling. 

                                                 
608 Payne, A History of Fascism, 1914-1945, 281. 
609 Moţa, «La Icoană» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 1, 1. aug., 1927; Codreanu, Gârneaţa, Moţa, Georgescu, 

Mironovici, «Legiunea “Arhanghelui Mihail”» i Pământul Strămoşesc, Iaşi, Anul I, Nr. 2, 15. aug., 1927; The Nest Leader’s 

Manual, 89; Bernea, «Legiunea si partidele politice» i Rânduiala, Anul II, Nr. 9-10, 1937, 398. 
610 Moţa, Cranii de lemn, articole 1922-1936, 246. 
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 Spriket mellom de progressive og tradisjonalistiske legionærene kommer først og fremst 

til uttrykk i oppfattelsen av det revolusjonære prosjektets idémessige hovedmålsetting og 

hvordan man forholdt seg til ideologiske impulser fra utlandet. Codreanu framholdt en nasjonal 

tradisjonalistisk linje, i motsetning til for eksempel Vasile Marin og Ion I. Moţa. Dette viser seg 

i de ulike ideologiske standpunktene som ble fremmet i aviser, bøker og andre publikasjoner. 

Som to av de mest betydningsfulle visjonærene i Legionen representerte Marin og Moţa en mer 

politisk og radikal ideologisk linje. Samtidig viser oppgaven en utbredt ideologisk homogenitet 

hos Legionen som bevegelse. Motforestillingene mot det etablerte, kommunister og jøder, 

viljen til å provosere og opponere, tankene om det fullkomne idealsamfunnet og de revolusjo-

nære ambisjonene var alle innrettet etter Codreanus ideologiske virkelighetsoppfatninger. Det 

at legionærene var forente under Codreanu viser hvor sterkt lederkulten stod og hvordan den 

var bestemmende for bevegelsens ideologiske plassering og utforming. 

 Selv om Codreanus ideologiske virkelighetsoppfatninger la føringer på Legionens idé-

system, budskap og agenda betyr ikke det at det ikke var uenigheter innad, eller at Codreanu 

ikke lot seg påvirke av de legionærene som stod han nærmest. Det er imidlertid vanskelig å 

spore tydelig åpenbar kritikk mot Codreanu når det gjaldt ideologi og strategi. Beretningene til 

Mihai Sturdza og Horia Sima, som ble skrevet i ettertid og utgitt i henholdsvis 1968 og 1994, 

viser heller ingen intern splid. Den utbredte ideologiske homogeniteten tydeliggjøres av den 

store oppslutningen og fremgangen bevegelsen opplevde i løpet av få år.611   

 Når det gjelder utviklingen av den ideologiske plattformen over tid så har den tidligere 

nevnte periodeinndelingen ligget til grunn. Analysen har vært tematisk inndelt, men de ulike 

delene har blitt belyst kronologisk. Kapittel 4 tok for seg legionærenes grunnsyn, idealer og 

deres målsetninger. Ønsket om et slags ikke-demokratisk demokrati, behovet for en voldsom 

omveltning, fremhevingen av Blut und Boden, synet på hvordan «døden er livets elskov, 

smerten er glædens ven»,612 den nye mannen, elite- og lederkulten ble tidlig fundamentert som 

de ideologiske hovedidéene. Korsfestelse, død og gjenoppstandelse var, og forble uforandret, 

legionærenes revolusjonære målsetning fra starten i 1927 og fram til «slutten» i 1938. 

 Kapittel 5 omhandlet legionærenes klassiske fascistiske fiendebilde. Forestillingen om 

at den nasjonale særegenheten var truet av både det politiske etablissementet, frimurere, 

kommunister og jøder ble etablert hos Codreanu lenge før selve tilblivelsen av Legionen i 1927, 

og var noenlunde konstant gjennom de to periodene. Jeg mener likefullt det kan argumenteres 

                                                 
611 For oversikt over medlemstall og vekst se Heinen, Die Legion «Erzengel Michael» in Rumänien, 381-383. 
612 Billedtekst: Edvard Munch, notat fra Paris, ca. 1895, Munchmuseet MM N 640. 
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for at det var en intensivering i den uttrykte fiendtligheten ovenfor demokratiet, kommunismen 

og jødedommen i den andre perioden fra 1933 og fram til 1938. Det «berømte» valget i 1933, 

da Legionen for alvor etablerte seg som en signifikant politisk maktfaktor, kan stadfestes som 

tidspunktet for den nærmest kumulative radikaliseringen.613 Motstanden mot demokratiet, fri-

murerne og jødene eskalerte på midten av 1930-tallet, men nådde aldri det samme klimakset 

som hatet mot kommunismen gjorde gjennom involveringen i den spanske borgerkrigen.  

 Legionærenes modus operandi ble redegjort for i kapittel 6. Deres ønske om et brudd 

med det bestående var absolutt, men visjonene for den nye verdenen var på samme tid tvetydige. 

De ideologiske resonnementene ble noe spissformulert i overgangen mellom de to periodene, 

men fortsatt fulgte legionærene en politisk linje der de opptrådde vagt og utydelig. Bevegelsen 

vant mer terreng politisk og sosialt i den andre perioden og de nasjonalreligiøse signingsferdene 

ble erstattet av kampen for parallellsamfunnet. Arbeidsleirene og entreprenørskapstankegangen 

støttet oppunder det enhetlige og solidariske bilde legionærene forsøkte å skape av seg selv.  

 Kapittel 7 var en redegjørelse av legionærenes forhold til det fascistiske Italia og Det 

tredje riket. Påvirkningen fra primært sistnevnte var størst i perioden etter 1933, men begge 

forholdene preges av vekslende relasjoner og ingen tydelige koblinger. Kapittelet inneholdt i 

tillegg en mindre diskusjon av Legionen i komparasjon med andre fascistiske og ultra-nasjona-

listiske uttrykk. Det ideologiske samsvaret mener jeg er størst mellom legionærene og de 

italienske fascistene selv om direkte kompaniskap ikke forekom. Tilfellet er annerledes når det 

gjelder Spania der interaksjon er påviselig gjennom den innbilte skjebnebestemte tilknytningen 

mellom legionærene og de spanske nasjonalistene, og det spansk-rumenske korstoget.  

 I bunn og grunn er det liten utvikling å spore i de ideologiske resonnementene til legio-

nærene over tid. Deres opptreden, virke og ambisjoner forble temmelig uforandret selv om 

mindre utvikling og nyanser naturligvis kan påpekes. For å oppsummere så var den første 

perioden (1927-1933) formende og institusjonaliserende. Det særegne uttrykket ble etablert og 

perioden preges av begrenset medlemsvekst. Den andre perioden (1933-1938) inneholder mer 

gjennomarbeidede argumenter og en klar politisk kampplan. Antikommunisme, motstand mot 

liberalismen og parlamentarismen, og kampen for en nasjon tuftet på et kulturelt definert og 

harmonisk felleskap var grunnverdiene. Selvtillit og trygghet kjennetegner Legionens fasong 

og praksis, og førte til at bevegelsen i løpet av kort tid vokste til en massebevegelse. 

                                                 
613 Kumulativ radikalisering er brukt av Hans Mommsen om radikaliseringen av statsapparatet i Det tredje riket. Se Hans 

Mommsen, «Cumulative radicalisation and progressive self-destruction as structural determinants of the Nazi dictatorship» i 

Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison, red. Ian Kershaw og Moshe Lewin (Cambridge University Press, 1997), 

75-87. 
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Konklusjon 

Min analyse har vist hvordan legionærene anså seg selv som spesielt utvalgte til å kjempe en 

«hellig» apokalyptisk kamp mot demokratiet, frimurere, kommunister og jøder. Den endelige 

seieren over fiendene skulle føre til en gjenfødelse av nasjonen. Gjennom en grundig analyse, 

ut ifra et overordnet totalitarismeperspektiv, har jeg redegjort og argumentert for på hvilken 

måte Legionen var fascistisk ved å diskutere samspillet mellom det alternative moderne tanke-

settet, den totalitære mentaliteten og det kvasi-religiøse ved bevegelsen.  

 Jeg mener at det i motsetningsforholdet mellom det moderne og tradisjonalistiske, revo-

lusjonære og konservative, var den aggressive forkastelsen av det bestående og intensjonen om 

etableringen av noe fundamentalt nytt som tydeliggjør måten legionærenes framtidsdrøm 

representerte en alternativ modernitet på, og hvordan legionærene var bærere av en totalitær 

mentalitet. I tillegg representerte deres opptreden og uttrykk en «symfoni» av irrasjonelle og 

motstridende myter og trosforestillinger som ble satt sammen til en politisk religion.  

 Det moderne ved framtidsdrømmen kommer til uttrykk i hvordan legionærene ønsket at 

«den gylne framtiden» skulle materialisere seg i det nåværende. Myter om fremgang og utvik-

ling, en ny mann og en ny verden, ga legionærenes prosjekt mening og hensikt, og var videre 

deres virkemidler i forsøket på å realisere en ny virkelighet. Legionen opponerte mot en innbilt 

feilslått modernitet og søkte etableringen av en ny verden.  

 Ønsket om en ny virkelighet gjør at legionærene må betraktes som bærere av en totalitær 

mentalitet i henhold til historiker Øystein Sørensens definisjon. Legionærene var totalitære i 

den forstand at de mente fullbyrdelsen av nasjonens gjenfødelse innebar et fullstendig brudd 

med det bestående. Det etablerte ble prinsipielt avvist og forkastet til fordel for opprettelsen av 

noe fundamentalt nytt. Slik skulle alle problemer løses, urettferdighet elimineres og en alt-

omfattende nasjonal, religiøs og kulturell fullkommenhet oppnås. Dette siktemålet var så stor-

slagent og edelt at alt og alle måtte underkaste og innordne seg. 

 Legionen presenterte seg selv som en «guddommelig» opphøyd enhet med uinnskrenket 

makt. Personer, steder, symboler og ritualer ble helliggjort, men den religiøse dimensjonen var 

kun instrumentell. I henhold til statsviter Juan Linzs og historiker Emilio Gentiles definisjon av 

politisk religion anser jeg det som fruktbart å betegne legionærenes opptreden og uttrykk som 

en sekulær, intolerant og fundamentalistisk politisk religion. Legionærene tilbød en religions-

erstatning der martyrdøden var den ypperste måten å vise hengivenhet for og dedikasjon til det 

totalitære siktemålet. 
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Videre forskning? 

Flere rumenske og engelskspråklige faghistorikere har gjort rede for Legionens særegenhet. 

Likevel mangler det fullgode analyser spesielt når det gjelder det moderne ved bevegelsen. Et 

utdypende forskningsarbeid omkring det forførende og attraktive ved Legionen kan absolutt 

være et fruktbart forskningstema og da fortrinnsvis om bevegelsens moderne dynamikk. 

 Komparative studier er et annet interessant forskningstema. Det mest innlysende er en 

analyse av Legionen sammenliknet med islamismen, og deres politiske idéer og totalitære 

ambisjoner. En eventuell studie kan bygge på historiker Dragoş Stoicas artikkel fra tidsskriftet 

Politics, Religion & Ideology fra 2014, «Do Modern Radicals Believe in Their Mythologies? A 

Comparison between the Muslim Brotherhood and the Legion of the Archangel Michael in the 

Light of Four Political Mythologies», som diskuterer den franske historikeren Raoul Girardets 

fire politiske myter: konspirasjonen, frelsen, gullalderen og enhet.  

 Et annet mulig tema er, som påpekt i kapittel 7, den manglende sammenlikningen av de 

latinske uttrykkene for fascismen. Hvorfor er det et så tilsynelatende ensidig fokus på å 

sammenlikne Legionen med andre sørøst-europeiske uttrykk for fascisme? En komparativ 

analyse av Legionen og de spanske falangistene kan anbefales studenter og faghistorikere.   
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2. Liste over sentrale politiske partier og grupperinger i Romania 1927-

1938 

 

Acţiunea Românească (Rumensk handling)  

Cruciada Românismului (Rumensk korstog) 

Făscia Nationălă Română (Nasjonal rumensk fascio)  

Frăţia de Cruce (Korsets brorskap) 

Garda Conştiinţei Naţionale (Garden for nasjonal samvittighet)  

Garda de Fier (Jerngarden) 

Gruppe Zelea-Codreanu (Zelea Codreanu-gruppen) 

Legiunea Arhanghelului Mihail (Erkeengelen Mikaels Legion) 

Liga Apărării Naţionale Creştine (LANC) (Partiet for nasjonalt kristent forvar) 

Mişcarea Naţională Culturală şi Economică Italo-Română (Den nasjonale italiensk-rumenske 

kulturelle og økonomiske bevegelse) 

Mişcarea Naţională Fascistă (Den nasjonale fascist bevegelse)  

Partidul Naţional Democrat (PND) (Det nasjonal demokratiske partiet) 

Partidul Naţional Liberal (PNL) (Det liberale partiet) 

Partidul Naţional-Ţărănesc (PNŢ) (Bondepartiet) 

Straja Ţării (Fedrelandets voktere) 

Totul pentru Ţară (Alt for Fedrelandet) 

Uniunea Naţională Creştină (UNC) (Nasjonal kristen union) 

Uniunii naţionale a studenţilor creştini români (Den rumenske nasjonale union for kristne 

studenter)  

 

 

 


