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Abstract.While most cultural attaches in the interwar period were applying
cultural propaganda strategies, Mircea Eliade’s activity as cultural attache
in Portugal can be described as cultural diplomacy. Although a noncon-
formist, Eliade had succeeded to perform as a civil servant, to build and
apply a strategy of cultural representation which in many respects could
be a model for the present.
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Clarificãri conceptuale

Propaganda ºi diplomaþia culturalã sunt termeni care în perioada interbelicã
sunt folosiþi sub semnul echivalenþei. Ambiguitatea persistã în bunã mãsurã ºi
azi deci s-a cãzut de acord cã în termeni absoluþi este vorba de lucruri diferite.
Carmen Burcea, de pildã, considera cã diplomaþia culturalã presupune o dihoto-
mie ce include în sine atributele propagandei: „Dihotomia conceptului presu-
pune complementaritatea a douã elemente — politica ºi cultura — potenþate de
un al treilea: propaganda. În aceastã ecuaþie cultura este înveliºul atractiv al poli-
ticii, iar propaganda este instrumentul care le asigurã coeziunea. Graniþa dintre
ele devine labilã ºi tributarã preschimbãrilor survenite într-un context care deter-
minã continua lor adaptare“1. Din punctul nostru de vedere, termenul diplomaþie
culturalã aparþine contextului politic postbelic ºi mai ales post-rãzboi rece. În
investigaþiile din fondul de arhivã al MAS ºi MPN nu am întâlnit termenul diplo-
maþie culturalã..., acþiunile culturale fiind toate subscrise genericului propagan-
dã sau propagandã culturalã. Diplomaþia culturalã în forma sa absolutã ar pre-
supune spontaneitate, subtilitate, altfel spus intenþia de a face artã pentru artã, cul-
turã pentru culturã, fãrã vreun scop sau mesaj politic, unica legãturã cu propa-
ganda culturalã constând în intenþia asumatã de reprezentare în afara frontierelor
sau în faþa unei audienþe diferite de cea naþionalã. Diplomaþia culturalã presu-
pune descentralizare, este la îndemâna nu doar a actorilor statali, principalii pro-
motori ai acesteia fiind actorii independenþi ce îi asigurã (cu sprijinul progra-
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melor guvernamentale) continuitatea, permeabilitatea în rândul opiniei publice
din afara þãrii. Numãrul de cãrþi publicate de literaþi români, numãrul de confe-
rinþe, numãrul de stagiari de pe ºantiere arheologice din România, numãrul de
organizaþii internaþionale sau de site-uri de internet promovând într-un fel sau
altul patrimoniul naþional istoric al þãrii asigurã în accepþiunea termenilor de azi
nu o propagandã, ci o diplomaþie culturalã. Este probabil imposibil de a stabili o
linie de demarcaþie clarã între diplomaþia culturalã ºi propaganda aculturalã,
unde începe una ºi unde se sfârºeºte alta, având în vedere ambiguitatea ambelor
concepte ºi complexitatea oricãrui fenomen istoric în general sau a oricãrei acþiuni
de reprezentare în particular. Cu atât mai greu vor fi de identificat elementele
specifice diplomaþiei culturale în cadrul corpului diplomatic român, ai cãrui ata-
ºaþi culturali sau consilieri de presã aveau instrucþiuni precise de a face propa-
gandã culturalã ºi de a contracara acþiunile propagandei politice ºi culturale ale
þãrilor ostile, cu precãdere ale Ungariei.

Existã însã în perioada interbelicã o categorie aparte de funcþionari diploma-
tici de carierã sau de conjuncturã care prin temperament ºi natura profesiei, în
activitatea de ataºat cultural se apropie într-o mãsurã mai mare de tipologia ce ar
caracteriza diplomaþia culturalã ca activitate diferitã de propagandã. Ei sunt
scriitori, filosofi, oameni de litere ºi de presã ce îºi fãcuserã deja un nume în Ro-
mânia. Lucian Blaga, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade vor fi cu toþii
o perioadã de timp (cel mai mult, paisprezece ani, Lucian Blaga, cel mai puþin,
aproximativ trei luni, Emil Cioran) funcþionari în corpul diplomatic român.

În 1998, un numãr întreg al revistei de culturã Manuscriptum a fost dedicat
scriitorilor diplomaþi, printre care ºi Mircea Eliade, pentru ca în 2006 sã i se pu-
blice în România jurnalul intim sub titlul de Jurnal portughez, un document ine-
dit ce conþine însemnãri zilnice din perioada misiunii la Lisabona. Jurnalul por-
tughez are o valoare istoricã documentarã deosebitã fie ºi pentru faptul cã nu a
fost scris pentru a fi publicat. Am utilizat în cercetarea noastrã ambele surse,
cãrora li s-au adãugat documente din arhiva MAS (în ce priveºte activitatea lui
Eliade, în mod special fondul Lisabona).

Între 10 februarie 1941 ºi 15 septembrie 1945 Mircea Eliade s-a aflat la Lisa-
bona, iniþial ca ataºat de presã, ulterior ca ataºat cultural. S-a vorbit în ultimii ani
printre exegeþii sãi în diferite analize ºi comentarii despre soarta tânãrului non-
conformist ce fãcuse senzaþie în cercurile academice ºi care s-a vãzut silit sã
ajungã la Lisabona pentru a face o muncã de funcþionar. Din observaþiile noastre,
înclinãm sã credem cã la Legaþia din Lisabona obligaþiile nu erau însã copleºi-
toare ºi este de crezut cã datoritã intelectului sãu compensa buna parte a rutinei
zilnice de documentare ce intrã în obligaþia ataºaþilor de presã. Rapoartele ºi in-
formãrile pe care le-a redactat în calitatea sa de secretar de presã, apoi consilier
cultural mai întâi la Londra (1940-1941), apoi la Lisabona (1941-1945) sunt am-
ple ºi documentate, fapt ce demonstreazã cã Mircea Eliade s-a dedicat cu con-
ºtiinciozitate acestei munci, deºi, aºa cum o mãrturiseºte în Jurnal, nu o fãcea cu
deosebitã plãcere. „Contrastul între ceea ce aº putea face ºi ceea ce sunt nevoit
sã fac e tragicomic“, scria în Jurnal, pe 9 octombrie 1941. Pentru a continua pe
19 noiembrie al aceluiaºi an cu: „Merge greu dar trebuie sã meargã. Eforturi ne-
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închipuite pentru mine — care scriam atât de uºor — ca sã închei o paginã, douã
pe zi“2.

Ce l-a determinat sã accepte aceste posturi, este greu de spus cu certitudine.
Înclinãm sã credem cã cel mai probabil a fost vorba de dorinþa unui venit mai
stabil decât în presã. În jurnal ºi scrisorile trimise cãtre cei de acasã noteazã fie-
care bãnuþ, costurile unei mese la restaurant, ale chiriei etc. La Lisabona era se-
cretar de presã, categoria a II-a, o funcþie pe care probabil nu ar fi acceptat-o
dacã s-ar fi putut întoarce la Bucureºti în siguranþã. Dupã înãbuºirea rebeliunii
legionare, în atmosfera tulbure din iarna lui 1941, aflase printre altele cã prieteni
de-ai sãi, legionari (Radu Gyr, de pildã), fuseserã închiºi, iar apartamentul sãu
din Bucureºti, percheziþionat. În primele luni aflat la post este ocupat aproape în
exclusivitate cu prezenþa regelui Carol al II-lea exilat, interpelãrile din partea
Centralei MAS din Bucureºti þinându-l ocupat în permanenþã. Deºi deplânge
sãrãcia intelectualã a Lisabonei... în comparaþie cu Parisul, din care tocmai ve-
nise, desigur, îºi va face în scurt timp prieteni ºi relaþii în rândul intelectualitãþii
ºi înaltei societãþi portugheze a timpului. Convingerile sale anticomuniste de
dreapta îi vor deschide de altfel multe uºi ºi perspective în Portugalia regimului
Salazar. Uºurinþa cu care putea sã pãtrundã în lumea influentã îl determinã pe
ministrul român la Lisabona sã solicite centralei în octombrie 1941 o funcþie di-
feritã, în primul rând culturalã, mai puþin supusã rutinei pe care o implica postul
de secretar de presã3. Ar fi preferat Parisul sau Roma capitalei portugheze. ªtim
cã într-o scurtã vizitã la Bucureºti va face demersuri pentru a fi numit consilier
de presã principal la Roma argumentând posibilitatea sa de a combate propa-
ganda maghiarã prin intermediul relaþiilor sale personale pe care le are cu me-
diile intelectuale italiene4. Misiunea lui Eliade la Bucureºti era de a înmâna per-
sonal lui Ion Antonescu un mesaj din partea lui Salazar pe care acesta îl înmâ-
nase personal cu câteva zile înainte într-o întrevedere confidenþialã, aºa cum
rezultã din relatãrile lui Eliade5. La jumãtatea lui august 1942 pãrãseºte Bucu-
reºtiul ºi þara în care nu se va mai putea întoarce niciodatã.

Diferenþa dintre diplomatul de carierã care este în primul rând un funcþionar
angrenat în sistem prezintã din punct de vedere sistemic atât dezavantaje cât ºi
avantaje evidente. În ciuda nonconformismului, aceºtia nu ezitã sã critice siste-
mul, sã-i demaºte slãbiciunile ºi sã propunã soluþii de remediere. „Aflu cã minis-
trul m-a lucrat la Bucureºti, deºi îºi dã bine seama cã, dacã România exista astãzi
în Portugalia ca realitate, iar nu ca relaþii diplomatice, se datoreazã, în primul
rând muncii ºi prezenþei mele“, remarca Eliade în 9 martie 1944, într-o consem-
nare din Jurnal portughez6. E o remarcã ce confirmã nu doar faptul cã Eliade nu
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suferea de modestie, ci ºi o realitate a vieþii diplomatice în general, respectiv di-
ferenþa dintre prezenþa de facto ºi de jure a imaginii unei þãri dincolo de propriile
frontiere. Prezenþa relaþiilor diplomatice sau a unor instituþii culturale nu asigurã
per se o prezenþã culturalã efectivã. De la Eliade ºi de la Emil Cioran (acesta va
fi pe post doar trei luni) ne-au parvenit cele mai virulente notificãri oficiale din
interiorul corpului diplomatic, referitoare la criza de reprezentare de care în
opinia lor suferea statul român. Se pare cã literaþii nu erau prea bine vãzuþi de
colegii de misiune. Nici Eliade nu suferea de modestie ºi, ca ºi alþii probabil,
avea dificultãþi de integrare în mediul mai degrabã funcþionãresc al unei legaþii.
Eliade era un elitist, dispreþul pe care îl manifesta faþã de anumiþi oameni numiþi
sau ajunºi acolo unde nu le-ar fi fost locul probabil cã se manifesta ºi în viaþa de
zi cu zi, nu doar în scrierile sale din Jurnal sau în rapoarte confidenþiale. În ra-
poartele sale apar remarci referitoare la calitatea ºi uneori penibilul exprimãrii în
limba francezã a unora dintre diplomaþii de carierã români, care stârneau zâm-
bete ironice cu diferite ocazii din partea membrilor altor legaþii. Deci, Eliade, ca
ºi alþi scriitori aflaþi în corpul diplomatic, nu este un om de sistem, un diplomat
de carierã, ci un diplomat voluntar, aºa cum îi plãcea sã se autocaracterizeze. Ar
fi interesantã compararea activitãþii ºi stilului sãu de a face propagandã/diplo-
maþie culturalã cu cea a altor literaþi scriitori aflaþi în aceeaºi perioadã în misiuni
diplomatice, Aron Cotruº ºi Blaga, respectiv activitatea acestora cu cea a funcþio-
narilor diplomatici de carierã. Blaga, de pildã, este adevãrat ca va fi diplomat
activ aproape patrusprezece ani dar va pãrãsi imediat MAS în momentul în care
va obþine ceea ce ºi-a dorit dintotdeaua, postul de conferenþiar la Universitatea
din Cluj. La 28 martie 1942 Eliade noteazã: „Copleºitoarea mediocritate a vieþii
culturale ºi publicisticii româneºti7. Dupã ce citesc ziarele ºi revistele primite din
þarã, îmi vine sã plâng. Încep sã mã simt singur în România“8. În aceiaºi ani afla
ºi un lucru care îi explica probabil ºi atitudinea ºi urmãtorii paºi în viaþã. „La
Paris am aflat un lucru hotãrâtor. Nu poþi fructifica pe planul universal al ºtiin-
þelor activând în cadrul limitat al unei culturi minore... am încheiat pe planul ºti-
inþific ºi eseistic etapa româneascã. E riscant dar ºi rezultatele vor fi conside-
rabile“9.

În octombrie 1942 apare la Bucureºti cartea sa Salazar ºi revoluþia în Portu-
galia, un portret al dictatorului portughez, a cãrui personalitate ºi þinutã intelec-
tualã o aprecia (dar care probabil îi va ºi pecetlui soarta de exilat dupã septem-
brie 1944). O altã lucrare publicatã în aceeaºi perioadã în bunã mãsurã ca parte
a îndatoririlor de serviciu, Os Romenos Latinos del Oriente, e o sintezã de
aproximativ 100 de pagini care oferã publicului portughez date esenþiale despre
originea, formarea ºi spiritualitatea românilor, apãrutã în aprilie 1943. Iniþiativa
unui ataºat de presã de a publica la scurt timp dupã sosirea la post o istorie a
poporului sãu este ºi azi un model unic, citat ca exemplu de analiºti ai tehnicilor
de reprezentare externã. Nu este o sintezã generalã de genul broºurilor, ci o carte
scrisã special pentru publicul portughez din prisma intereselor ºi sensibilitãþilor
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sale. E o iniþiativã care în felul ei nu a fost egalatã nici pânã azi de cãtre diplo-
maþia culturalã româneascã, în sensul unei istorii sintezã a României scrisã din
perspectiva orizontului de aºteptare ºi interese al opiniei publice din þara gazdã.
Nu este vorba de o lucrare scrisã de un istoric, din partea istoricilor; de altfel,
lucrarea a ºi fost copios criticatã.

Opiniile lui Mihai Zamfir, care analizeazã din punctul de vedere al conþinutu-
lui, materialele de diplomaþie culturalã elaborate de Eliade în Portugalia, sunt
pertinente10. Aceste maeriale nu pot fi puse alãturi de opera hermeneutului cos-
mopolit ce va deveni Eliade la Paris în anii ’50 ca autor al lui Traitée d’histoire
des religions, pentru cã este vorba de materiale cu un alt gen de finalitate. Arti-
colele se adreseazã unui public lipsit de informaþii elementare asupra României,
pe un ton didactic care exaspereazã criticii ce încearcã sã punã aceste materiale
informative alãturi de eseurile scrise aproximativ în aceeaºi perioadã din volu-
mul Insula lui Euthanasius11. Noi gãsim însã reprezentativ modul în care reu-
ºeºte în Os Romenos Latinos del Oriente sã selecteze câteva repere esenþiale
despre un popor ºi o civilizaþie despre care în Portugalia se ºtia puþin sau deloc.
Nu e nici o lucrare de propagandã culturalã, pentru cã din punctul de vedere al
discreþiei prezentãrii ºi cuminþeniei limbajului diferã mult de broºurile de popu-
larizare sau de lucrãrile de rãspuns adresate de regulã publicaþiilor revizioniste,
de regulã maghiare.

Latina Ginta e Regina e articolul manifest care sintetizeazã o strategie a di-
plomaþiei culturale eliadiene în Portugalia. Dintre ideile forþã vehiculate aici, o
parte din ele deja în circulaþie în alte þãri neolatine, menþionãm:

— rolul jucat de solidaritatea latinã în constituirea statelor naþionale în se-
colul al XIX-lea;

— interesul reciproc exprimat de intelectualitatea popoarelor neolatine pen-
tru cultura ºi limbile latinitãþii;

— rolul jucat de Franþa ca potenþator al culturilor moderne neolatine ºi în
acelaºi timp ca ºi centru al culturii universale, prin intermediul cãreia culturile
latine surori puteau aspira la universalitate deopotrivã.

Din aceastã perspectivã nu uitã sã reproºeze Franþei ignorarea traducerilor
din marea literaturã portughezã sau românã, care, deºi meritorii, nu sunt cunos-
cute în mod universal, nu doar ca valori portugheze sau româneºti, ci ca valori
universale, expresie a spiritualitãþii neolatine. Insistã pe rolul Franþei, întrucât, în
opinia sa (sincerã, de altfel, pentru cã o va urma ºi în cariera personalã), pentru
a fi tradus în limbi de circulaþie, pentru a deveni universal trebuie sã fii în prea-
labil tradus ºi publicat în francezã. „Este întristãtor ºi puþin penibil sã asiºti la
conversaþia dintre un portughez ºi un român sau între un italian ºi un spaniol ºi
sã constaþi cã nu cunosc nimic, sau aproape nimic, din literatura modernã a inter-
locutorului. Fiecare dintre ei ar putea discuta în schimb ceasuri întregi despre
autorii americani, englezi, germani, pe care îi cunosc...“12. Este un apel la solida-
ritate. În continuare atinge douã aspecte:
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— necesitatea de a fi publicat în Franþa;
— a fi tradus ºi publicat în Franþa nu asigurã per se succesul unui demers de

reprezentare, fiind necesarã o traducere de calitate de preferinþã cãtre nativi
francezi ºi publicarea la o editurã de prestigiu.

Dã exemplul lui Liviu Rebreanu, autor cvasinecunoscut în Franþa, deºi i s-au
publicat acolo douã romane, dar traduse de români ºi publicate la edituri obscure
de provincie. În acelaºi timp, romanele Ion ºi Rãscoala au fost traduse mulþumi-
tor în ºase limbi, dar nu în francezã. Acelaºi lucru îl spune ºi despre Sadoveanu,
autor a peste 80 de romane dar cvasinecunoscut în Occident, pentru cã nu a fost
tradus în francezã. Consecvent ideii în virtutea cãreia accesul la universalitate al
unui scriitor poate fi intermediat doar de limba francezã ºi o editurã de prestigiu
parizianã, constatã cã singurul autor român de notorietate în Portugalia este Pa-
nait Istrati, prin intermediul gloriei cucerite în Franþa. Eliade îl prezintã pe Panait
Istrati portughezilor drept cel mai mare povestitor european dupã Maxim Gorki,
dar nu ca pe cel mai mare scriitor român, aceastã cinste revenind, în opinia sa,
lui Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Hortensia Papadat Ben-
gescu, Camil Petrescu, ºi profitã de ocazie pentru a face fiecãruia dintre ei ample
prezentãri.

Aceastã cunoaºtere reciprocã intermediatã de traduceri sau de limba francezã
a culturilor neolatine este vãzutã de Eliade ca etapã intermediarã sau un compro-
mis al cunoaºterii ideale neintermediate, ce se poate realiza prin învãþarea reci-
procã a limbilor. El însuºi va începe sã studieze intensiv portugheza. Într-un ra-
port din februarie 1944, înºtiinþeazã despre traducerea în limba portughezã a
cãrþii lui Simion Mehedinþi O País e o Povo Romeno. Romanele Ion ºi Pãdurea
Spânzuraþilor erau ºi ele în lucru, dar pentru definitivarea traducerii solicitã fon-
duri suplimentare.

Eliade se va face cunoscut în mediile intelectuale portugheze, având avan-
tajul de a fi vãzut ºi tratat ca un om de ºtiinþã ºi nu ca un agent de propagandã.
Odatã cu avansarea în funcþie ºi-a putut permite ºi o locuinþã în mãsurã sã devinã
un club de intelectuali. Rezultatelele nu vor întârzia sã aparã sub forma posibili-
tãþii de a publica frecvent în ziare cunoscute, Acçao ºi Diario de Lisboa, în con-
diþiile în care ºtim cã alte legaþii ale României obiºnuiau sã plãteascã sume de
bani sau sã facã alte favoruri pentru strecurarea în publicaþii de prestigiu a unor
articole favorabile imaginii þãrii. Articolele publicate sunt axate pe douã teme de
interes, atât pentru reprezentarea culturalã a României, cât ºi pentru societatea
portughezã ºi pe plan mai larg ºi cea spaniolã, unde circulau publicaþiile respec-
tive. Este vorba de latinitate în general ºi de tema solidaritãþii latine în mod
special. Solidaritatea latinã avea pe lângã un interes mai vechi sau de perspectivã
ºi o utilitate politicã imediatã având în vedere postura Lisabonei de capitalã de
stat neutru în condiþiile Europei cuprinse aproape în totalitate de rãzboi, la care
se adaugã — spre deosebire de alte capitale de þãri neutre — ºi poziþia Lisabonei
de punct de contact cu lumea extraeuropeanã. În articolele publicate în presa
portughezã vorbeºte de necesitatea popularizãrii operelor partizanilor latinitãþii
(francezul Frederic Mistral), necesitatea promovãrii circulaþiei operelor cultu-
rilor neolatine prin intermediul traducerilor de calitate, interesele celor douã
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culturi (portughezã ºi românã) aflate într-o condiþie perifericã în lumea neolatinã
ºi de aici necesitatea punerii în legãturã a celor douã culturi surori, unite nu doar
prin condiþia perifericã, ci ºi prin interesele de a-ºi depãºi aceastã condiþie.

Într-o fireascã logicã, aceastã apropiere are ca minimã precondiþie cunoaº-
terea reciprocã a celor douã culturi. Eliade, începând cu 1942, va publica inten-
siv articole de popularizare a operelor lui Nicolae Iorga ºi Mihai Eminescu. „Tra-
ducerea lui Eminescu ºi Camões ar face mai mult... pentru cunoaºterea reciprocã
a þãrilor noastre decât toate telegramele agenþiilor de presã“13. Este sugestiv
modul în care încearcã sã scoatã intelectualitatea portughezã din atitudinea de
indiferenþã faþã de ceea ce se petrecea la mii de kilometri depãrtare, prin prezen-
tarea pericolului reprezentat de ameninþarea sovieticã nu pentru români sau sta-
tul român, ci pentru latinitatea orientalã.

Tot din Jurnal aflãm cã în februarie 1943 începe redactarea versiunii finale a
Comentariilor la Legenda Meºterului Manole, iar în ceea ce priveºte obiectul
cercetãrii noastre, ceea ce ne intereseazã aici este încercarea mãrturisitã în Jurnal
de a revela mitul central în jurul cãruia ar putea gravita conºtiinþa culturalã româ-
neascã dupã modelul conºtiinþei spaniole moderne care, în opinia sa, se sprijinã
pe mitul lui Don Quijote. Pentru diplomaþia culturalã ºi imagologie e o încercare
de articulare a unui sistem care sã integreze într-o formã vizibilã, inteligibilã
strãinilor, cultura românã în cultura universalã cunoscutã.

Strategii de reprezentare eliadiene

Eliade va încerca oare sã-ºi articuleze discursul ca fiu al unei þãri sãrace în is-
torie dar bogate în simboluri arhaice14? Raporturile dintre folclor ºi istorie, mo-
dalitãþile prin care societãþile arhaice tradiþionale se apãrã de teroarea istoriei
sunt toate angrenaje ale unei teorii a reprezentãrii ºi individualizãrii culturale a
civilizaþiei poporului din care provine, prin apel la teorii universale.

Cautã un principiu cultural specific latinitãþii (Ginta latina, Camões ºi Emi-
nescu) ºi schiþeazã o tentativã de morfologie a culturilor europene. Ne-am între-
bat pe parcursul cercetãrii în ce mãsurã slujba de diplomat cultural de reprezen-
tare, de imagolog al þãrii sale va determina anumite preocupãri ºi linii direcþio-
nale în activitatea de cercetare a savantului. Un rãspuns este greu de dat, dar cre-
dem cã misiunea de reprezentare ºi necesitatea de a rãspunde la întrebãri precum
cine suntem ca popor, ce ne caracterizeazã ºi de ce, care ne este locul ºi rolul, ce
ne-a definit istoria ºi de ce vor avea rolul lor în preocupãrile intelectuale materia-
lizate ulterior în lucrãri faimoase. O anumitã terminologie folositã în aceºti ani
i-a adus acuze în presa româneascã post-1989, rasa latinã ºi termenul de rasã de
altfel folosit destul de des în aceste articole ce marºau pe solidaritatea culturalã.
Credem, aºa cum o fac ºi alþi cercetãtori, cã este mai degrabã vorba de anumite
cliºee verbale des uzitate ºi în mediile intelectuale, nu doar politice, ale anilor
’30.

7 DIPLOMAÞIA CULTURALÃ A ROMÂNIEI INTERBELICE 89

————————
13 Mircea Eliade’s Diary, 4 august 1941, citat de Florin Turcanu în Jurnalul portughez, vol. 1, ed. cit., p. 37.
14 Cristiano Grottanelli, Mircea Eliade, Carl Schmitt, René Guénon, 1942, în Revue de l’Histoire des

Religions, Tome 219, 3 (2002), p. 325-356.



Pe parcursul ultimului deceniu s-au exprimat diverse opinii în legãturã cu
simpatiile profasciste ºi prolegionare ale lui Mircea Eliade, majoritatea cercetã-
torilor aducând argumente ce îl disculpã. Nu este subiectul cercetãrii noastre un
studiu asupra acestei probleme, iar simpla admiraþie faþã de personalitatea dic-
tatorului portughez Salazar exprimatã într-o lucrare publicatã în România nu îl
poate cataloga pe Eliade drept fascist. Câteva articole de propagandã culturalã
publicate în revista de culturã Acçao din Lisabona (copii transmise centralei
MAS) folosesc totuºi conceptul de rasã într-o accepþiune, limbaj ºi interpretare
care ne fac sã credem cã simpatiile sale de extremã dreapta nu s-au limitat la cele
câteva articole din Cuvântul scrise la 20 de ani. Sã fi fost oare vorba doar de o
încercare de creare a unui discurs imagologic dedicat þãrii sale într-o formulã
agreatã ºi inteligibilã în þara gazdã la momentul ºi în condiþiile istorice date, când
regimul Salazar era foarte popular? Este o întrebare la care nu ne hazardãm a da
un rãspuns.

În Camões ºi Eminescu, articol publicat în acelaºi Acçao, Eliade, referindu-
se la „geniul latin“, constata: „E foarte greu sã defineºti conceptul de rasã, deºi
nimeni nu se îndoieºte de existenþa realã a raselor. Nimeni nu se îndoieºte de ase-
menea de existenþa unui geniu nordic, slav, sau oriental“15.

Eminescu — poetul rasei române

Eliade explica într-unul din articolele publicate în Acçao, nr. 76, 1 oct. 1942,
referindu-se la Eminescu: „Acest filosof nutrit de cultura universalã... preþuia
mai presus de toate integritatea rasialã ºi spiritualã a poporului român. Ura ames-
tecurile în rasial, moral ori politic ºi respecta doar tipul etnic român, care se
asemãna cu strãmoºii daco-latini: tipul carpatic, exemplarul masculin frumos,
onest, sincer ºi fidel“16.

În interviurile date, dintre care s-au pãstrat câteva în presa portughezã, ca ata-
ºat cultural exprima mereu în idei simple afinitãþile dintre România ºi Portugalia,
pe care le vom întâlni ºi în Spania sau Italia. Originea latinã, cele douã extremi-
tãþi ale latinitãþii, soldaþii ºi coloniºtii lui Traian erau de origine ibericã (oferã ºi
argumente din studiile profesorului Popescu Telega, care, într-o lucrare, ar fi de-
monstrat similaritãþi între folclorul portughez ºi cel românesc); în conformitate
cu o idee forþã a propagandei culturale a statului român, dar ºi cu o idee vehicu-
latã în ideologia timpului, Eliade se va raporta ºi el la „Misiunea istoricã“ pe care
toate popoarele o au de îndeplinit, adaptatã, desigur, mediului lusitan: „Portu-
galia a luptat din greu sã se elibereze de stãpânirea arabã. Lupta contra islamului
a durat cinci sute de ani. Pe noi destinul ne-a situat în colþul cel mai îndepãrtat
al Europei. Suntem prin definiþie popor de frontierã (o idee larg vehiculatã ºi de
maghiari, polonezi, sârbi etc). Misiunea istoricã a românilor asta a fost, sã apere
creºtinãtatea ºi civilizaþia vesticã. Când a cãzut fortãreaþa româneascã, turcii au
ajuns la porþile Vienei“17.
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Este interesant felul în care oferã culturii universale soluþii de integrare a cul-
turii româneºti: „Cum o istorie universalã nu se poate face pe bazã de documente
scrise, ci numai pe bazã de documente spirituale, adicã pe mituri ºi credinþe,
Europa, dar în special Occidentul, trebuie comparat Orientului ºi stepelor noma-
zilor nu prin documentele sale, ci prin miturile sale. Bunãoarã, istoria româ-
neascã trebuie omologatã istoriei occidentale prin miturile noastre: Mioriþa,
Meºterul Manole, baladele eroice, Fãt-Frumos etc.“18. Eliade nu credea în pro-
paganda jurnalisticã, expresie cu care definea activitatea Ministerului Propa-
gandei, a Direcþiei Presei sau a ataºaþilor culturali. Considera cã revistele de cul-
turã româneºti ºi lucrãrile de o oarecare valoare dacã ar fi publicate direct
într-o limbã strãinã, dar nu oricum, ci la case de editurã de rãsunet din mari cen-
tre universitare, „... am sta astãzi alãturi de Finlanda, Norvegia ºi Danemarca“19.

O informaþie interesantã ne parvine dintr-un raport cu privire la participarea
României la „Expoziþia expansiunii portugheze în lume“. Participarea României
a constat într-un singur panou executat de pictorii Manuel Lapa ºi Frederico
George, care reprezenta întâlnirea dintre Dan al II-lea, domnitorul Þãrii Româ-
neºti, ºi principele Dom Pedro, fiul lui Ioan I ºi al principesei Felipa de Lancas-
ter. Dom Pedro a fost erou portughez al cruciadei târzii, care în jurul anului 1427
a fost ajutat de voievodul Dan al II-lea în luptele sale împotriva turcilor. Cu
aceastã ocazie ºi Nicolae Iorga a susþinut o comunicare dedicatã trecerii eroului
portughez pe meleagurile româneºti. Aceastã participare descrisã cu entuziasm
de Mircea Eliade este un studiu de caz interesant de reprezentare a istoriei pe
tãrâmul diplomaþiei culturale. E genul de participare în care se poate obþine prin-
tr-o investiþie minimã un efect de vizibilitate maxim. Succesul participãrii s-a
datorat câtorva elemente-cheie:

În afara poziþionãrii inspirate în sala de expoziþii, panoul era opera a doi pic-
tori portughezi foarte populari în epocã.

Compoziþia în sine, deºi fictivã (Principele Petrus Lusitanus ºi Danus Vala-
hicus îmbrãcaþi în armuri caracteristice þãrii lor îºi strâng mâinile stând la o
fereastrã pe fundalul cãreia se pot observa crestele Carpaþilor ºi castelul Bran, iar
dedesubtul inscripþiei stema Lancaster a Portugaliei ºi cea a Basarabilor) avea la
bazã o realitate istoricã documentatã, dar mai puþin cunoscutã, din cruciada târ-
zie ce venea sã infirme cliºeul conflictului deschis dintre ortodoxie sau spiritua-
litatea bizantinã ºi fenomenul cruciadei „latine“.

În jurul tabloului au fost poziþionate texte ce aminteau, într-o manierã expli-
cativã, istoria ºi originea românilor.

Altminteri, Eliade nu descrie acest aspect, bãnuim cã textele explicative sau
conferinþa lui Iorga erau axate pe ideea înfrãþirii în istorie a celor douã extremi-
tãþi ale latinitãþii, întrucât articolele din ziarele portugheze ataºate de Eliade
raportului comentau cu entuziasm aceastã idee transpusã de exponat. O copie în
mãrime naturalã a exponatului a fost solicitatã ºi transmisã spre pãstrare Muzeu-
lui Militar din Bucureºti.
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Succesul acestui „exerciþiu“ de propagandã culturalã este subliniat o datã în
plus de Eliade în maniera în care o fac ºi alþi ataºaþi culturali ai epocii, prin rapor-
tare directã la gradul de indispoziþie creat agenþilor propagandei maghiare20.

Prin Legenda Meºterului Manole, Eliade încearcã sã demonstreze felul în
care spiritualitatea sau în termenii sãi „geniul“ unui popor sunt întruchipate într-
o epopee, legendã sau creaþie literarã. „Un mit central e întotdeauna creaþia unui
popor întreg, chiar dacã uneori îºi gãseºte expresia perfectã într-o operã indivi-
dualã. Faust, de exemplu, este opera lui Goethe ºi în acelaºi timp, mitul prin ex-
celenþã al spiritualitãþii germanice. Legenda Doctorului Faust circula în Evul
Mediu în toate regiunile germanice, sacsone ºi scandinave, dar graþie geniului lui
Goethe ea ºi-a gãsit expresia artisticã ºi conþinutul filosofic care i-au oferit
valoarea unei opere universale“21. Pentru sistemul filosofic eliadian transpus în
strategie imagologicã de diplomaþie culturalã este interesantã ºi ideea în virtutea
cãreia trebuie sã cãutam, sã identificãm mitul central al românilor, acel mit în
jurul cãruia graviteazã precum o constelaþie restul folclorului. În acest caz, pen-
tru români, Eliade identificã douã balade: una este Mioriþa, iar a doua Legenda
Mãnãstirii Argeº. Una valorizeazã moartea, acceptarea ºi seninãtatea în faþa des-
tinului, ce nu e o dispariþie în neant ci „o fericitã integrare în naturã“, cea de-a
doua „mitul sacrificiului creator“.

Pentru cercetarea noastrã sunt interesante ºi cele câteva interviuri publicate
Diario de Lisboa, în presa portughezã ºi reproduse în ediþia editurii Humanitas
a Jurnalului portughez din 2006. Având în vedere felul în care întrebãrile repor-
terului se pliazã exact pe tematica ºi strategia de reprezentare expusã de Eliade
în rapoarte ºi jurnalul sãu intim, e posibil sã nu avem de-a face cu interviuri
spontane, ci cu interviuri al cãror conþinut a fost negociat în prealabil.

Eliade credea în universalitatea culturii române. El însuºi are ceva de spus
omenirii. Pentru el, romanul Ion (publicat de Rebreanu chiar atunci) descrie sin-
gurul þãran autentic din literatura universalã etc. În articolul a apãrut în Acçao pe
26 august 1943, opinia lui Eliade despre romanul Ion este entuziastã. În Jurnal
nota pe data de 22 iunie 1941: „Sfârºesc al doilea volum din Ion cu cea mai mare
emoþie. Ce carte uluitoare! Îmi închipui surpriza, zãpãceala care a cuprins pe
contemporanii lui Rebreanu când, în 1921, a apãrut acest cap-de-operã care se
deosebea ºi întrecea tot ce se publicase pânã atunci. Singurul þãran «viu» din
literatura noastrã ºi, fãrã îndoialã, printre puþinii þãrani autentici din literatura
universalã. Este enormã cantitatea de fapte, de întâmplãri ºi oameni în acest
roman relativ concis (cãci nu are nici mãcar 800 de pagini). O carte în care
«timpul» intervine fãrã nici un artificiu, îl simþi cum curge, cum desãvârºeºte sau
dezleagã.“22 Pentru a folosi o asemenea capodoperã în diplomaþia culturalã este
esenþialã o traducere pe mãsurã în limba portughezã. Traducãtorul ales — scrii-
torul Antonio de Sousa. Acesta a avut nevoie de doi ani pentru finalizare. Pro-
bleme birocratice au mai consumat alþi doi, aºa cum rezultã din informãrile re-
dactate de Mircea Eliade, precum ºi o scrisoare în francezã a lui Antonio de
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Sousa, ambele documente provenind din Arhiva Exilului Românesc aflatã la
New York ºi date publicitãþii de Simona Cioculescu23. Constatãm lipsa fonduri-
lor, angajarea unor lucrãri ºi imposibilitatea de a le onora ulterior din cauza
schimbãrilor intervenite în structura Legaþiei ºi bineînþeles timpurilor tulburi ºi
dificultãþilor în comunicaþiile cu þara. Era necesar acordul familiei Rebreanu,
transferarea sumelor necesare plãþii drepturilor de autor (vãduva lui Rebreanu,
dupã mai multe insistenþe, îºi va primi cei 3000 de escudos abia în 1947).

La douã sãptãmâni de la cãderea regimului Antonescu, Eliade este chemat în
România, invitaþie pe care o refuzã. Urmeazã în noiembrie demiterea sa oficialã
din funcþie. În iunie 1945, la luni de zile dupã ce fusese destituit din serviciul
diplomatic, Eliade încã se mai ocupã de traducerea ºi publicarea celor douã vo-
lume din romanul Ion. Colabora încã cu Legaþia, în mod special cu Brutus Coste,
ataºatul care venise sã-l înlocuiascã ºi care, din jurnalul sãu, aflãm cã îl ºi sus-
þinea financiar în perioada în care a rãmas în Lisabona fãrã mijloace de subzis-
tenþã.

Probleme de interes academic mai general precum statutul sociologiei ca
ºtiinþã ºi rolul ei în societatea modernã, un subiect care nu putea sã nu intereseze
mediile intelectuale portugheze, este un bun motiv pentru Eliade de a introduce
publicului portughez ºcoala româneascã de sociologie ºi Institutul Social Român
al lui Dimitrie Gusti ºi a-i sublinia caracterul ºi valoarea europeanã prin origina-
litate ºi „fertilitatea metodei profesorului român“, crearea de „echipe“ ca instru-
ment de lucru, fiecare cu propria pregãtire profesionalã24.

În alt articol publicat în Acçao introduce câþiva lusofili români, lansând ideea
oportunitãþii de a se scrie într-o zi istoria relaþiilor culturale ale celor douã þãri
latine, cele mai îndepãrtate una de alta, Portugalia ºi România. Îi prezintã pe
rând pe Alexandru Ciorãnescu, profesorul Popescu Telega de la catedra de profil
a Univesitãþii din Bucureºti, Ovid Densuºianu, care ºi publicase de altfel douã
cãrþi pe linia de strategie de reprezentare a lui Eliade, respectiv Sufletul latin ºi
literatura nouã în 1921 ºi Pãstoritul la popoarele romanice, 1913. Nicolae Iorga
este prezentat ºi el, scrisese despre cultura portughezã în aceeaºi manierã publi-
când Istoria literaturilor romanice în 3 volume, 1920, la care se adaugã o suitã
de alte articole reunite în cele din urmã într-o carte intitulatã Þara latinã cea mai
depãrtatã din Europa: Portugalia (Bucureºti, 1928), un volum ilustrat de aproa-
pe 200 de pagini care nu putea sã nu intereseze publicul portughez. Comunicã-
rile profesorului Mihail Manoilescu nu puteau sã lipseascã, mai ales cã doctri-
narul român al corporatismului gãsise în noul regim de la Lisabona un teren
fertil pentru doctrina sa economicã. Popularizarea lucrãrii lui Manoilescu despre
regimul aflat la putere în Portugalia, Le genie latin dans le nouveau regime por-
tugais (Comunicare prezentatã la Congresul lumii portugheze, Lisabona, iulie
1940), nu putea sã fie decât oportunã.
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