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Abstract. Between Romania and the newly founded Hungarian state after
the WWI the cessation of military hostilities was continued by a situation
of de facto belligerence in diplomatic and imagistic political politics, for
which neither party did not save energy and funds. The defense of the
resolutions signed at Trianon and implicitly of Great Romania was the
main objective of Romanian diplomacy in the interwar period, and vice
versa, the attack of the Trianon was the obsession, the main objective of
Hungarian diplomacy and propaganda during the same period. For Hungary,
in the conditions of military defeat and the situation to be surrounded by
states whose borders were subject of Hungarian territorial claims, cultural
propaganda was meant to replace what could not be done on the military
plane.
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Dupã semnarea Tratatelor de pace de la Versailles încetarea ostilitãþilor mili-
tare a fost continuatã de o situaþie de beligeranþã de facto în plan politico-diplo-
matic ºi imagologic pentru care niciuna dintre pãrþi nu a fãcut economie de energie
ºi fonduri. Apãrarea rezoluþiilor semnate la Trianon ºi implicit a României Mari
a fost obiectivul principal al diplomaþiei româneºti în perioada interbelicã ºi
viceversa atacarea Trianonului a fost obsesia, obiectivul principal al diplomaþiei
ºi propagandei maghiare în aceeaºi perioadã. Ce fac maghiarii în plan propagan-
distic ºi cum li se poate rãspunde este preocuparea principalã a rapoartelor diplo-
matice din arhiva Ministerului Afacerilor Strãine al României iar ulterior a
Ministerului Propagandei.

Pentru Ungaria în condiþiile înfrângerii militare ºi a situaþiei de a se vedea
înconjuratã de state cãrora le nega legitimitatea frontierelor (România, Cehoslovacia,
Iugoslavia), propaganda culturalã era menitã sã suplineascã ceea ce nu se putea
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realiza în plan militar. Clasa politicã maghiarã vedea Trianonul ca pe un dictat al
marilor puteri occidentale ai cãror politicieni s-au lãsat induºi în „eroare“ de pro-
paganda româneascã, cehoslovacã sau sârbã, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacã
„superioritatea civilizaþionalã maghiarã“, caracterul sãu „profund occidental euro-
pean“ ºi eforturile sale de apãrare a Occidentului de-a lungul istoriei ar fi fost
cunoscute ºi conºtientizate corespunzãtor de opinia publicã ºi clasa politicã occi-
dentalã1.

Preocupãrile imagistice sunt inerente oricãrei construcþii politice noi. Statul
maghiar ca subiect de drept internaþional era o apariþie nouã dupã o absenþã de
aproape jumãtate de mileniu (Mohacs 1526). Intelectualitatea maghiarã era preo-
cupatã încã de la jumãtatea secolului XIX de construirea propriei identitãþi în
cadrul monarhiei dualiste, o identitate separatã de cea a Austriei cu care era con-
fundatã adesea.

În documentele programatice ale timpului se cerea mobilizarea capitalului cul-
tural maghiar (real sau imaginat) pentru influenþarea opiniei publice internaþio-
nale (vest europene sau din SUA). Propaganda culturalã maghiarã se plia natural
pe sloganul „Nem, Nem, Soha“2 („Nu, Nu, Niciodatã“) ºi era modalitatea de res-
pingere a „capitulãrii“ reprezentate de Trianon ºi „continuare“ a „rãzboiului“ pe
alt front. Câºtigarea opiniei publice prin propagandã culturalã devenise aproape
la fel de importantã ca ºi câºtigarea clasei politice în condiþiile generalizãrii su-
fragiului universal.

În România, dacã ºtim cum percepeau politicienii ºi diplomaþii români propa-
ganda culturalã maghiarã modul în care se autopercepea aceasta respectiv modul
în care propaganda culturalã maghiarã a timpului percepea adversarii români ºi
acþiunile acestora este puþin cunoscut. În ultimii ani accesul la fonduri de arhive,
preocupãrile de cercetare în domeniul imagologiei, studiului alteritãþii, al propa-
gandei ºi diplomaþiei culturale s-a materializat în lucrãri de doctorat, conferinþe,
articole, unele publicate în limbi de circulaþie internaþionalã. Acestea faciliteazã
cunoaºterea preocupãrilor ºi rezultatelor cercetãrii reciproce atât în România cât
ºi în Ungaria. Generalizarea utilizãrii internetului, platformele de comunicare on
line ºi uºurinþa de a cãlãtori ar trebui ºi ele sã stimuleze temele de cercetare inte-
grate ºi în general pe cea retrospectivã menitã sã faciliteze înþelegerea ºi reconci-
lierea inclusiv în plan istoriografic. Studierea propagandei culturale maghiare in-
terbelice e un subiect de cercetare interesant ºi util pentru cã dezvãluie modul în
care elitele maghiare se percepeau pe sine ºi pe vecinii lor. Unul din punctele
comune ar fi lamentarea continuã atât a românilor cât ºi a maghiarilor faþã de
faptul cã nu sunt suficient de cunoscuþi ºi acceptaþi ca naþiune ºi culturã parte a
Europei civilizate, respectiv cã sunt mereu în urma adversarului.
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„Nu sabia ci cultura va reface Ungaria din nou…“, avea sã spunã Kuno
Klebelsberg ministrul maghiar al Culturii în discursul inaugural din 1922, activi-
tatea întregului minister VKM fiind ataºatã eforturilor revizioniste ale diplomaþiei
maghiare3. Ardeleanul Kuno Klebesberg4 alãturi de prim miniºtrii Pál Teleki and
István Bethlen au fost arhitecþii programatici ai propagandei maghiare interbe-
lice. Pentru Klebelsberg „(…) ministerul culturii trebuie sã aibã simultan înda-
toririle ministerului Apãrãrii“5. Este interesant cã într-o perioadã în care se utiliza
aproape exclusiv conceptul de propagandã/propagandã culturalã, în cazul Ungariei
întâlnim utilizat conceptul de diplomaþie culturalã (kultúrdiplomácia) încã de la
începutul anilor ’30 la János Hankiss6. Acesta în lucrarea A kultúrdiplomácia
alapvetése (Bazele Diplomaþiei Culturale) recomanda ca politicienii maghiari sã
renunþe a mai trata publicul occidental ca pe o curte marþialã în faþa cãreia trebuie
mereu sã se justifice ci sã-i trateze pe aceºtia ca pe o simplã audienþã la un spec-
tacol7. Hankiss amintea ºi cã înfrângerea ºi marginalizarea au venit pentru ma-
ghiari „la pachet“ cu independenþa, aceastã situaþie trebuind sã fie tratatã ºi ca o
oportunitate de reflecþie ºi autodefinire.

La fel ca ºi propaganda culturalã româneascã ºi propaganda culturalã maghiarã
a fost în situaþia de a clarifica câteva aspecte conceptuale esenþiale. Ce înseamnã
a fi maghiar? Ce specificitãþi culturale definesc ºi individualizeazã naþiunea? În
baza a ce trebuie construit discursul reprezentãrii culturale externe? Cum sunt
vãzuþi maghiarii în exterior? În ce mãsurã aceastã imagine este corectã respectiv
în ce mãsurã se poate veni în întâmpinarea orizontului de aºteptare al publicului
occidental prin noul discurs de reprezentare culturalã? Sunt întrebãri care au
divizat (ºi în bunã mãsurã mai divizeazã ºi azi) intelectualitatea maghiarã. Defi-
nirea maghiaritãþii într-o formulã coerentã ºi intelegibilã care sã satisfacã pe toatã
lumea pe plan intern (autopercepþia) respectiv pe plan extern s-a dovedit dupã
câte se pare o sarcinã mai dificilã pentru maghiari decât pentru români. Dacã
pentru români problema europenitãþii naþiunii era o idee tranºatã (chiar în con-
diþiile în care binomul latinitate-ortodoxie crea confuzii), relaþia cu Europa a ma-
ghiaritãþii va primi rãspunsuri contradictorii în mediile intelectuale maghiare ale
timpului.

Naþionalismul maghiar în sensul modern începe sã se coaguleze în secolul
XVIII în timpul domniei Mariei Tereza ºi a lui Iosif al II lea în paralel cu coagu-
larea discursului identitar al conlocuitorilor inclusiv românii prin ºcoalaArdeleanã8.
Totuºi, în cazul maghiarimii rãzboiul civil întins pe mai multe decenii în secolul
XVIII între Kuruþi (forþe antihabsburgice în primul rând protestante) ºi Labanc
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(catolici ºi loialiºti habsburgici) creazã o falie identitarã vizibilã pânã în plin
secol XX. O altã falie este reprezentatã de tradiþia folcloricã a Ungariei rurale
privitã de unii ca fiind puþin consonantã cu occidentalismul ºi europenitatea aris-
tocraþiei. Exponenþii maghiari a ceea ce în spaþiul românesc au fost semãnãto-
riºtii considerau cã sufletul naþional maghiar a fost modelat în stepele din nordul
Mãrii Negre atributele fizice ºi mentale ale cãlãreþului rãzboinic de stepã devenind
fundamentele „superioritãþii civilizaþionale“ care potrivit acestora va caracteriza
maghiarimea faþã de alte popoare din bazinul carpatic9. Conflictul ideologic/ iden-
titar dintre Europeniºti ºi Turaniºti a fost vizibil în perioada interbelicã ºi într-o
anumitã mãsurã este vizibil ºi în dezbaterea politico-intelectualã maghiarã de azi.

În lucrarea amintitã János Hankiss face ºi o analizã a imaginii considerate de
el preponderent negativã a modului în care maghiarii sunt percepuþi în ochii
occidentalului drept o naþiune fie de crescãtori de vite autarhici sau þigani (dato-
ritã muzicii lãutãreºti în vogã în restaurantele vieneze) fie de oligarhi asupri-
tori10. În opinia sa aceastã imagine negativã (la a cãrei creionare ar fi contribuit
copios propaganda româneascã) era responsabilã de deznodãmântul de la
Trianon iar ea trebuia schimbatã prin eforturi susþinute de diplomaþie culturalã.

În perioada interbelicã propaganda culturalã maghiarã va mobiliza în primul
rând cele trei instituþii de culturã externe existente anterior. Seminarul Pazmaneum
din Viena fondat în 1623 ca parte a eforturilor contrareformei maghiare era o
instituþie solidã intelectual din rândul cãreia se vor recruta propagandiºti culturali
destinaþi lumii germane. Se adaugã Institutul de Istorie Maghiar din Roma
fondat în 1895 de episcopul Vilmos Fraknói ºi pentru o scurtã perioadã Institutul
Maghiar din Constantinopol (1918-1920). Ministrul culturii ardeleanul Kunó
Klebelsberg va adãuga propagandei culturale maghiare începând cu 1924 cele
trei Colegium Hungaricum instituþii post Trianon care alãturi de obiectivele aca-
demice vor avea organizare, structurã ºi misiune de propagandã culturalã. Primele
douã s-au deschis în 1924 în Viena ºi Berlin fiind urmate de Colegium Hungaricum
din Roma. Colegium Hungaricum nu sunt neapãrat echivalentele instituþiilor de
reprezentare culturalã româneºti (Institutele culturale din Roma, Paris sau Berlin)
deºi misiunea lor de propagandã era incontestabilã ºi oficial declaratã. Colegium
Hungaricum din Roma primea mai ales viitori preoþi catolici, iar cel din Berlin
mai ales ingineri ºi alþi oameni de ºtiinþã. La Viena, Colegium Hungaricum
primea mai ales istorici ºi lucra în tandem cu Institutul de Istorie anterior existent11.
Acestora li se va adãuga Institutul de Informare Universitarã Ungaro-Francez
din Paris ºi cinci lectorate la Universitãþi din Germania, Estonia, Finlanda, Suedia,
Polonia12. Prin comparaþie România dispunea de 11 lectorate de limba culturã ºi
civilizaþie româneascã doar în Italia cãrora li se adãuga Institutele din Veneþia ºi
Academia di Romania. Observãm deci, cã în ciuda lamentãrilor diplomaþiei ro-
mâneºti faþã de situaþia de inferioritate instituþionalã ºi financiarã pe care o au
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faþã de propaganda maghiarã, cel puþin pentru spaþiul francez sau italian stãteau
mai bine. Rapoartele diplomaþiei maghiare publicate recent atrag atenþia asupra
lipsei de competitivitate a propagandei culturale maghiare în Franþa comparativ
cu cea a României.

În 1938, la NewYork, era deschisã Biblioteca maghiarã. Pentru SUA situaþia
propagandei culturale maghiare era ºi mai complexã având în vedere necesitatea
de a contracara ºi imaginea negativã facutã guvernãrii Horthy de diaspora recentã
de stânga formatã din refugiaþi politici maghiari. Alocãrile bugetare impresio-
nante ale României pentru participarea la expoziþiile mondiale de la Paris 1938
ºi NewYork 1939 erau relatate cu îngrijorare de rapoartele diplomatice maghiare
întrucât Ungaria nu era în mãsurã sã aibã o participare comparabilã13. Activitatea
de propagandã culturalã a instituþiilor guvernamentale era însã în cazul Ungariei
amplificatã de eforturile unor asociaþii non guvernamentale (unele susþinute
financiar de guvern) respectiv de o numeroasã ºi activã diasporã.

Presa externã maghiarã a demarat greu. Pânã în 1930 singura revistã acade-
micã maghiarã adresatã publicului extern era Ungarische Jahrbücher, dedicatã
publicului german, oricum deja relativ familiarizat cu Ungaria ºi apriori deja
convertit la revisionism. În anii ’30 apar revistele dedicate mediului francez, bri-
tanic sau american, Nouvelle Revue de Hongrie (1932) ºi Hungarian Quarterly
(1936). Ultimele douã publicaþii dedicate publicului larg nu au avut un corespon-
dent din partea României care, desi dispunea de cel puþin trei publicaþii de mare
calitate academicã editate în francezã ºi englezã (Diplomatarium Italicum res-
pective Mélange d’histoire editate de Institutele din Roma ºi Paris respectiv
Transylvanian Review/Revue de Transylvanie editatã la Cluj de Silviu Dragomir),
aveau o circulaþie relativ restrânsã la nivelul cercurilor academice.

Diplomaþia culturalã prin intermediul conferinþelor universitare în viziunea
raportorilor maghiari era ºi ea depãºitã. Rapoartele diplomatice maghiare men-
þioneazã conferinþele lui Nicolae Iorga ºi le descriu ca fiind captivante ºi cã fac
sãli arhipline14.

Maghiarii asemeni românilor au recrutat ºi finanþat personalitãþi academice
externe pentru a le susþine cauza. Pentru mediul academic britanic R.W. Seaton-
Watson15 va susþine cauza românilor ºi punctele lor de vedere în timp ce C. A.
Macartney va susþine punctul de vedere maghiar16.

Turismul în general ºi turismul cultural în mod special pe lângã dimensiunea
economicã era considerat mijlocul cel mai eficient de a-i face cunoscuþi pe ma-
ghiari ºi de a atrage opinia publicã externã de partea cauzei lor. Se insista pe im-
portanþa de a atrage persoane cu „efect multiplicator“ adicã profesori, jurnaliºti,
politicieni etc. Turismul este o armã propagandisticã cu douã tãiºuri deoarece ex-
perienþele turiºtilor pot sã fie pozitive sau negative. Rapoartele diplomatice
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româneºti nu recomandã atragerea de turiºti atâta timp cât þara nu dispune de
infrastructura turisticã necesarã (drumuri, hoteluri, etc) respectiv faptul cã adesea
oameni de presã strãini veniþi în Transilvania sunt rapid racolaþi de aristocraþia
maghiarã posesoare de castele, case somptoase ºi terenuri de vânãtoare, aceºtia
la plecare ajungând sã susþinã cauza maghiarã17. Dincolo de autopercepþie, expe-
rienþele relatate de turiºti sunt probabil cel mai bun indicator al nivelului de cul-
turã ºi civilizaþie al unei þãri, (cu condiþia ca aceste relatãri sã existe). Sociologul
József Böröcz a fãcut o analizã cantitativã a ghidurilor turistice care circulau în
Europa timpului ajungând la concluzia cã Ungaria abia dacã existã pe harta men-
talã a Europei18. Acesta mai concluziona cã strãinii care au vizitat Ungaria consi-
derã cã Pusta maghiarã le-a oferit experienþa culturalã specific maghiarã cea mai
reprezentativã. Prin pachetele turistice promovate, Budapesta avea menirea de a
oferi imaginea unei capitale europene moderne ºi cosmopolite cu centre spa,
cluburi de jazz, etc.19

Pentru Ungaria ºi în acest caz iniþiativele private au fost de facto cele mai im-
portante. Totuºi eforturile guvernamentale în direcþia unui turism organizat cen-
tralizat au produs roade la sfârºitul anilor 20 când se înfiinþeazã agenþia de turism
controlatã de stat IBUSZ dupã modelul altor state (ONT-ul în România înfiinþat
în 1926 la iniþiativa lui Emil Racoviþã de pildã).

Ca ºi în cazul României diplomaþia culturalã maghiarã urmãrea cu atenþie
modul în care este reflectatã imaginea þãrii în aºa numitele traveloguri la modã
în America timpului. Acestea notau de regulã nu ceea ce este familiar publicului
occidental ci aspectele exotice ºi frapante (copii þigani care umblã goi inclusiv
iarna, aristocraþia maghiarã de modã veche ºi cu accente exotice feudale etc.)
spre exasperarea recenzorilor care în cele din urmã, asemeni românilor, au
angajat „cãlãtori de profesie“ care sã le descrie þara în traveloguri în forma doritã
de ei. Cu alte cuvinte, precum articolele din presa francezã sau numerele întregi
din L’Illustration dedicate impresiilor de cãlãtorie din România ºi în cazul
Ungariei articole sau traveloguri entuziaste fiind scrise la comandã ºi subvenþio-
nate sunt prea puþin relevante pentru imaginea de facto a þãrii în ochii turistului
occidental. Eventual, ca obiect de studio, sunt relevante pentru imaginea doritã
de propagandiºtii guvernamentali. Eficienþa acestora greu de evaluat. Sub aceste
auspicii apare în 1935 Hungary: The Land and Its People scrisã de Clive Holland.
Precum în cazul României reprezentanþele diplomatice maghiare din capitale
occidentale sunt asaltate de propuneri de realizare de Ghiduri de cãlãtorie,
Enciclopedii, etc. menite sã arate publicului american sau vest european aceste pãrþi
necunoscute ale Europei. Un nume cunoscut ºi eventual opiniile anti-româneºti,
anti-cehoslovace sau anti-iugoslave contau considerabil în decizia finalã de finan-
þare. Birouri maghiare de turism au fost deschise în marile capitale europene
precum ºi în NewYork. Turismul maghiar a beneficiat ºi de o publicaþie dedicatã
cu apariþie sãptãmânalãHungaria Magazin (1936-1944).Aceasta fiind profesional
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scrisã ºi bogat ilustratã a fost un mijloc activ de promovare a ofertei turistice
maghiare ºi probabil inclusiv cu componenta de mesaj propagandistic iredentist
al acesteia.

Calitatea materialelor de propagandã turisticã ºi a mesajului promovat de
acestea, eficienþa lor este permanent subiect de dezbatere. Ca ºi în cazul României
relevanþa imaginii pentru publicul dintr-o anumitã þarã este discutabilã. Promo-
varea Ungariei ca destinaþie turisticã prin broderii, pãpuºi etnografice spunea
prea puþin despre Ungaria contemporanã ºi cultura sa. Ideile, locurile ºi simbolu-
rile menite a fi promovate în propaganda turisticã maghiarã ca fiind reprezentative
pentru maghiari ºi civilizaþia lor vor fi din nou subiect de dispute aprinse pentru
o industrie din ce în ce mai politizatã. Unii acuzau lipsa de unitate a reprezentãrii
care în viziunea lor trebuia concentratã pe un singur simbol sau o idee clarã ºi
simplã uºor de individualizat de turistul occidental în timp ce alþii acuzã ima-
ginea prea simplistã ºi nereprezentativã pentru complexitatea societãþii maghiare
contemporane. Unii exegeþi remarcã politizarea excesivã a propagandei turistice.
Scriitorul maghiar Móricz Zigmond argumenta cã nu prin afiºarea cu orice îm-
prejurare a „rãnilor Trianonului“, lamentare ºi reproºuri adresate Occidentului
se poate câºtiga simpatia ºi interesul consumatorului de turism. Acesta recomanda
o ofertã turisticã depolitizatã care sã valorizeze Ungaria ruralã ºi ospitalitatea
tradiþionalã20.

Dacã primele transmisiuni de radio oficiale în România dateazã din 1928, în
Ungaria prima transmisiune oficialã dateazã din noiembrie 1925 cu scopul declarat
de a fi o platformã de informare ºi punte de legãturã cu maghiarii din afara fron-
tierelor Ungariei. Pentru Ernő Szőts directorul studioului radiofonic budapestan
din strada Rákóczi radioul era „…un stand permanent al unei expoziþii mondiale
unde Ungaria îºi poate expune lumii patrimoniul cultural“21. Conþinutul emisi-
unilor radiofonice maghiare în tentativa lor de a exprima chintesenþa maghiaris-
mului au fãcut obiectul dezbaterilor (în care s-a implicat inclusiv Béla, Bartók)
ºi atacurilor de presã. Subiect de predilecþie al atacurilor era muzica þigãneascã
difuzatã copios ºi mult apreciatã de auditoriul maghiar sau strãin dar care în
viziunea unei pãrþi a propagandiºtilor putea sã creeze confuzii cu privire la
caracterul culturii maghiare ºi europenitatea acesteia. Emisiunile de radio ma-
ghiare intrã în atenþia serviciilor de propagandã ale României mai ales odatã cu
darea în funcþiune a noii staþii de emisie de 120 KW de la Lakihegy, emisiunile
Budapestei putând fi ascultate în condiþii calitative în întreaga Transilvanie. Pu-
terea de transmisie a noii staþie depãºea standardele internaþionale care limitau
puterea de transmisie la 100 KW, pentru evitarea bruiajului reciproc.

Cinematografia în Ungaria bine reprezentatã ºi cu peste 100 de cinematografe
doar în Budapesta în perioada ante-belicã a avut de suferit în Ungaria la începutul
anilor 20 datoritã Terorii Albe instauratã de regimul hortist. Producþiile cinema-
tografice erau considerate expuneri de propaganda culturalã de primã importanþã
ºi un for de expunere externã a culturii maghiare ºi „superioritãþii acesteia“.
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Aceasta implica însã ca aceste producþii sã fie exclusiv maghiare ºi strict contro-
late de stat. Cum marea majoritate a proprietarilor de cinematografe, tehnicieni
ºi regizori din Ungaria erau evrei, noile condiþii restrictive de acordare a licenþelor
îi vor determina sã-ºi închidã afacerile sau sã emigreze. În aceastã perioadã iau
calea exilului regizori de marcã dintre care unii precum Bela Lagoºi vor face
carierã în SUA.

Propaganda culturalã maghiarã s-a axat pe producþii documentare menite sã
portretizeze folclorul maghiar, industriile, agricultura ºi pescuitul, parade folclo-
rice, totul însã în contextul „injustiþiei“ ºi „impactului economic negativ al
Trianonului“. Aceste producþii solicitate mereu de reprezentanþele diplomatice
maghiare erau menite a fi difuzate ca mici documentare înaintea unui film artistic
propriu-zis. Lucian Blaga va aminti în raportele sale trimise din Berna despre
producþiile cinematografie maghiare strecurate (posibil contra unor subvenþii) în
cinematografe înaintea filmelor propriu-zise, toate indiferent de subiect fiind în
fundal purtãtoare ale unor mesaje iredentiste22.

Producþiile cinematografice solicitau sume uriaºe ºi erau o anteprizã riscantã
financiar. Tehnologia în domeniu evolua mai rapid decât puteau sã þinã pasul stu-
diourile de producþie din aceastã parte a lumii. În Ungaria s-au cãutat soluþii de
finanþare care sã angreneze mediul privat prin înfiinþarea Fonduluii Pentru
Industrie Cinematograficã. Rezultatul este crearea în 1928 a studiourilor Hunnia
Film. Reprezentarea cinematicã a maghiaritãþii a fãcut ºi în acest caz subiectul
controverselor. În 1928 la un deceniu de la evenimentele din 1918 era difuzatã
ºi prima producþie specific destinatã publicului extern, un documentar mut
denumit sugestiv Hungaria – Odã teritoriilor maghiare rãmase23. Propaganda
româneascã a rãspuns imediat cu propriile producþii cinematografice în 1929 –
sub titlul comun Serbãrile Unirii – de lung ºi mediu metraj, care a marcat un
moment jubiliar (zece ani de la Marea Unire din 1918) pentru realizarea cãruia
nu s-a fãcut economie de fonduri fiind angajaþi experþi de marcã ai industriei
cinematografice. Documentarul Serbãrile Unirii va apãrea sub diferite titluri ºi
formule regizorale pentru Paramount News, Fox News, Soremar Film. Pentru cã
una dintre versiunile documentarului Serbãrile Unirii are adãugat titlul Serbãrile
Unirii – cu vederi pitoreºti din þarã acest documentar apare uneori menþionat cu
titlul România azi – România Pitoreascã. Pentru cazul producþiilor de documen-
tare româneºti ale anilor ’30 este interesant cã în echipele de producþie se remarcau
ardelenii maghiari Iosif Bertok, Eugen Janovics ºi operatorul Istvan Miskowsky24.

Amploarea ºi eficienþa popagandei culturale maghiare în Europa prin docu-
mentare cinematografice este relatatã în majoritatea rapoartelor diplomatice ro-
mâneºti, inclusiv de rapoartele trimise de Lucian Blaga.

Succesul prezentãrii documentarului cinematografic Industria forestierã ºi
petrolul ºi La Roumanie Nouvelle în Elveþia „în faþa unei sãli de 400 de persoane
ce la sfârºit aplaudau cu frenezie“ îl va determina pe Lucian Blaga diplomat la
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Berna sã insiste mereu asupra acestui mijloc de contracarare a propagandei ma-
ghiare25. Considera cã includerea documentarelor despre România în programele
de actualitãþi difuzate înaintea spectacolelor, sunt o propagandã indirectã care
„poate sã fie mult mai eficace decât cea directã“26. Obsesia faþã de perceputa rã-
mânere în urmã faþã de maghiari nu îl ocoleºte nici pe Blaga, acesta remarcând:
„(…) Nu e bine sã fim totdeauna ºi în toate domeniile cei din urmã (…)“27. Atrage
atenþia asupra tehnicilor de propagandã indirectã practicate de maghiari prin in-
termediul documentarelor de cinematograf. Acestea sunt „scurte în aºa fel încât
sã poatã fi introduse în jurnalele de dinaintea spectacolelor“28, sunt prezente într-o
formulã sau alta în majoritatea caselor de film de limbã germanã prin intermediul
regizorilor ºi producãtorilor maghiari angajaþi de aceste case. Imagini rãzleþe cu
coruri de fete care cântã „nem nem soha“, hãrþi istorice, etc. toate sunt puse în
slujba aceleiaºi idei, a injusteþii istorice fãcute Ungariei la Trianon. În viziuna lui
Lucian Blaga propaganda maghiarã cinematograficã e o propagandã indirectã,
subtilã ºi permanentã care contribuie încet la crearea unei opinii generale, care
în absenþa unui punct de vedere românesc vizibil câºtigã pe nesimþite teren29.

În România, în 1936 este creat Oficiul Naþional Cinematografic cu misiunea
de a produce documentare ºi jurnale de actualitãþi. Investiþia a produs roade în
urmatorii doi ani. Documentarul Þara Moþilor din Munþii Apuseni, al regizorul
Paul Cãlinescu a fost primul film independent al Oficiului Naþional Cinemato-
grafic. Acesta este un documentar bine realizat, care în doar 10 minute reuºea sã
surprindã cea mai mare parte a vieþii contemporane a moþilor. Filmul a primit
premiul pentru cel mai bun documentar la Festivalul de Film de la Veneþia în
1939. Un film românesc despre o zonã a Transilvaniei, calitatea excepþionalã a
regiei ºi mesajului (simplu, sugestiv), care depãºea considerabil tehnic ºi ima-
gologic ceea ce se gãsea în arsenalul propagandistic al Ungariei a stârnit iritare
ºi îngrijorare la Legaþia Ungariei din Roma urmatã de reacþii ale reprezentanþelor
diplomatice ungare din toate þãrile în care documentarul a fost difuzat. Filmul
prezintã într-o succesiune de sunet ºi imagini peisajele idilice din Munþii Apuseni,
ocupaþiile locuitorilor, petrecerile, dansul, târgul de fete. Pe fondul imaginilor se
fac trimiteri la lupta pentru libertate a locuitorilor, la Rãscoala lui Horea, Avram
Iancu ºi dupã secole de opresiune la viaþa tihnitã a moþului în România Mare.
Anterior Paul Cãlinescu (1902-2000) în 1937 a fost distins cu premiul I la Expoziþia
Universalã de la Paris pentru documentarul „Colþuri din România“ (în 1941 a
primit, premiul pentru film documentar la festivalul de la Veneþia cu „România
în lupta contra bolºevismului“). Succesele cinematografiei româneºti vor deter-
mina eforturi ale diplomaþiei ungare de a interzice, limita sau cenzura difuzarea
documentarelor în þãri cu care Ungaria avea la data respectivã relaþii amicale mai
strânse (Germania, Italia, Spania, Polonia).
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Concluzii

Este dificil de apreciat eficienþa sau amploarea diplomaþiei culturale sau a
propagandei culturale a Ungariei comparativ cu cea a României în perioada
interbelicã, ambele beneficiind de atuurile ºi slãbiciunile lor. Precum într-un joc
de sumã zero exponenþi ai propagandei culturale considerau mereu cã ar fi rãmas
întrucâtva în urma adversarului în lupta pentru imagine fiecare success sau pro-
ducþie nouã a adversarului fiiind un minus în arsenalul propagandistic propriu.
Ceea ce este sigur e doar faptul ca propaganda culturalã maghiarã interbelicã nu
a avut amploarea, fondurile ºi organizarea de invidiat pe care o descriu rapoartele
diplomatice româneºti. Viceversa, prestaþia propagandisticã a României în apãrarea
Unirii ºi Trianonului era privitã în Ungaria ca fiind masivã, eficientã ºi generos
finanþatã de statul roman. Avantajele Ungariei în domeniul turismului datorate
poziþiei geografice central europene, respectiv diasporei masive ºi active erau
compensate imagistic de România prin prestaþia unor personalitãþi de talia lui
Iorga ºi calitatea prezenþei culturale externe cu ocazia unor manifestãri de genul
expoziþiilor universale. Propaganda iredentistã maghiarã nu a fost ajutatã nici de
discursul neinspirat de arogant în care tema centralã era subliniera „superioritãþii
cultural-civilizaþionale“ maghiare faþã de popoarele vecine, o „superioritate“
care în opinia lor ar fi compensat inferioritatea numericã.

BIBLIOGRAFIE

Apponyi, Albert, gróf, The memoirs of Count Apponyi, 1846-1933, The Macmillan Company, New
York, 1935.

Béla, Steven Várdy, „The Impact of Trianon upon Hungary and the Hungarian Mind: The Nature
of Interwar Hungarian Irredentism“, Hungarian Studies Review, Vol. 10, No. 1, Spring 1983.

Cãliman, Cãlin, „Documentarul românesc interbelic“, http://www.istoriafilmuluiromanesc.ro/ifr~
documentarul-rom-nesc-interbelic~107, accesat 26 oct. 2018.

Jora, Lucian, Diplomaþia culturalã a României în perioada interbelicã, Editura ISPRI, Bucureºti
2018.

Macartney, C. A, Hungary and her Successors: the Treaty of Trianon and its Consequences,
1919-1937 (London and New York: Oxford University Press, 1937).

Nagy, Zsolt, Great Desilusions and Interwar realities – Hungarian Cultural Diplomacy 1918-1941,
lucrare de dizertaþie University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, 2012 disponibil
on line: https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:73fc87a0-27e8-48e9-85c6-b36709009f0c,
accesat 24 Oct. 2018. Lucrarea a fost adnotatã ºi publicatã la CEU (Central University Press)
Budapesta în 2017 sub titlul Great Expectations and Interwar realities – Hungarian Cultural
Diplomacy 1918-1941.

10 TRIANON – ASPECTE DIN PROPAGANDA CULTURALÃ MAGHIARÃ 89


