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Abstract. Within the interwar period the Greater Romanian state had the
mission to promote Romanian culture and civilization both within the
country and abroad. Its main purpose was to increase the visibility of
Romanian cultural values and political point of views. The article is an
attempt to present some preliminary results and opinions after three
months spend by the author in the archives of Romanian Ministry of
Foreign Affairs. Among the subjects on debate we should mention: the
actual condition of the archive documents and funds, the way Ministry of
Foreign Affairs and the Ministry of Propaganda use to be organized and
collect information regarding hostile cultural propaganda, reports
opinions and suggestions regarding an effective cultural diplomacy as
they were made by different Romanian Embassies from abroad, working
in different political environments.

Demersul nostru e o încercare de a defalca aspecte a ceea ce se înþelegea prin
propagandã în perioada 1920-1944, termen care din punctul nostru de vedere nu
se pliazã în totalitate peste ceea ce se înþelege azi prin lobby cultural sau diplo-
maþie culturalã.

În primul rând, câteva consideraþii despre felul în care se prezintã fondurile
de arhivã. Am lucrat pe fondul Ministerului Propagandei Naþionale ºi Fondul
România, secþiunea Propagandã, respectiv secþiunile aferente din cadrul fondu-
rilor pe þãri existente în Arhiva Ministerului de Externe. Fondurile consultate
oferã o informaþie documentarã cu mari goluri. Deºi corespondenþa între amba-
sade sau activitatea MPN presupunea elaborarea de documentaþie zilnicã, sunt
ani pentru care documentaþia lipseºte. De pildã, în ce priveºte Activitatea Lega-
þiei Române din Elveþia pentru perioada anilor 1940-1944 avem doar 2 rapoarte
din cele aproximativ 48 ce s-au trimis ministerului cu frecvenþã lunarã. Sunt le-
gaþii pentru care în întreaga perioadã analizatã nu am gãsit mai mult de 4 rapoarte
pentru problemele cu tangenþã propagandisticã sau de reprezentare culturalã
(Polonia, Spania, Marea Britanie), deºi ataºaþii de presã care ocupau ceea ce s-ar
numi azi funcþia de ataºat cultural trimiteau rapoarte lunare. Nu ºtim cãrui fapt
se datoreazã aceastã situaþie. Lipsesc ºi notele de rãspuns adresate ataºate ra-
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poartelor. O serie de rapoarte sau petiþii au întreaga documentaþie completã ex-
tinsã pe zeci de pagini ce cuprind corespondenþã, recomandãri, referinþe ºi note
ale diverselor organisme de stat sau persoane fizice (a se vedea de pildã petiþiile
ºi rapoartele adresate MPN de profesorul Claudiu Iosipescu din Roma), ceea ce
ne facem sã credem cã este vorba de o acþiune de distrugere, pierdere sau rãtãcire
a unei pãrþi importante din fondul documentar. Nu existã un fond documentar
pentru o serie de instituþii cheie ale diplomaþiei culturale româneºti în perioada
menþionatã. Nu existã un fond Accademia di România sau un Fond al ªcolii de
la Fontenay aux Roses. Documente referitoare la cele douã instituþii, disparate
în diverse fonduri, rapoarte, corespondenþã privatã, fac reconstituirea activitãþii
acestora dificilã ºi invariabil/inevitabil incompletã. Materialul documentar este
inegal în ceea ce priveºte calitatea. Unele rapoarte sunt scrise îngrijit, cu un lim-
baj elevat, altele sunt pline de ºtersãturi, greºeli de ortografie, corecturi ºi cu o
exprimare stângace pentru standardele diplomatice. În dosare, unele documente
sunt originale trimise de la sursã, altele sunt doar copii ale rapoartelor ºi cores-
pondenþei. Unele rapoarte sunt semnate cu numele bãtut la maºinã, dupã care ur-
meazã semnãtura, altele sunt doar semnate indescifrabil, ceea ce face dificilã
identificarea autorilor. Aceste fonduri de arhivã, chiar incomplete ºi lacunare,
pot sã ofere o imagine suficient de complexã ºi de veridicã asupra modului în
care era înþeleasã propaganda culturalã (diplomaþia culturalã) în epoca respec-
tivã, pentru a face ulterior necesara comparaþie cu problemele ºi modul de înþele-
gere a acestor aspecte în prezent. Remarcile ºi recomandãrile din documente
aparþin timpului în care au fost fãcute, unele însã sunt valabile ºi utile ºi azi.

Pe parcursul existenþei sale, Ministerul Propagandei Naþionale nu a avut o
arhivã proprie. Astãzi, în cadrul fondului ANIC, corespunzãtor MPN, se aflã do-
cumente aparþinând diverselor organisme rãspunzãtoare într-un fel sau altul de
propagandã internã ºi externã a României, de cenzura presei, coordonarea activi-
tãþilor de turism, expoziþii în strãinãtate etc. Pe parcursul anilor interbelici, Fon-
dul MPN existent azi arhivat pe parcursul anilor ’60 pe baza fondurilor la rândul
lor incomplete existente anterior reflectã doar parþial activitatea direcþiei presei
sub diferitele sale denumiri ºi forme de organizare ulterioare ale MPN.

Dupã încheierea lucrãrilor Conferinþei de pace de la Paris, activitatea birou-
rilor de presã româneºti din strãinãtate, cãrora le revenea misiunea de a reflecta
imaginea þãrii în strãinãtate, se va restrânge. Biroul român de presã din Paris îºi
continuã activitatea pânã în toamna anului 1920. Un serviciu special de presã la
acea datã avea menirea de a urmãri periodic apariþiile editoriale despre România,
în mod special cele maghiare, pentru a li se putea da în timp util replica consi-
deratã cuvenitã. În primãvara anului 1926, MAS (Ministerul Afacerilor Strãine)
avea douã compartimente mari: administraþia centralã, cu 15 direcþii, inclusiv
una denumitã a „presei ºi propagandei“, ºi serviciul exterior, ce includea 19 dele-
gaþii, 6 consulate obiºnuite, precum ºi un numãr de comisii specializate ºi con-
sulate onorifice1. Propagandã (indirect culturalã) se poate spune cã fãceau ºi ata-
ºaþii comerciali, dar aceºtia erau coordonaþi de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
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La 3 octombrie 1939 se face marele pas prin înfiinþarea Ministerului Propa-
gandei Naþionale, care prelua toate atribuþiile ºi personalul Subsecretariatului de
stat al presei ºi informaþiilor din cadrul Ministerului de Interne2. Avea un secre-
tariat general ºi 8 direcþii: Direcþia presei, Studii ºi documentare de care depin-
dea elaborarea ºi analizarea materialului informativ, inclusiv asupra trecutului is-
toric; Direcþia propagandei, care organiza manifestãrile externe politice, culturale,
artistice, expoziþii, conferinþe, cãlãtorii de studii; Direcþia turismului, pregãtiri de
expoziþii, asigurarea de facilitãþi de cãlãtorie; a cinematografiei, care se ocupa cu
realizarea de filme de propagandã, precum ºi de cenzurã ºi control cinematografic.
Organizarea Serviciului de propagandã într-un mod centralizat ascundea însã
multiple carenþe. MPN nu avea un sediu propriu, departamentele sale fiind dis-
persate în diferite locaþii din Bucureºti. Direcþia Studii ºi Documente în strada
Matei Millo nr. 9; Propaganda pe strada Lascãr Catargiu 31; Turismul ºi Cine-
matografia — strada Wilson nr. 8; Biroul presei — ªoseaua Bonaparte nr. 5.
Coordonarea ºi colaborarea dintre diferitele servicii era defectuoasã, inerentã
oricãrui început, la care se mai adãugau ºi evenimentele presante de pe plan
intern ºi extern. Defecþiunile de coordonare între departamente afectau grav efi-
cienþa activitãþii3.

Evoluþia Serviciului de propagandã sub diferitele sale titulaturi ºi formule or-
ganizatorice poate fi urmãritã ºi în funcþie de numãrul ataºaþilor de presã acredi-
taþi pe lângã legaþii în strãinãtate. Potrivit lui Nicolae Dascãlu, la sfârºitul anului
1934, România avea 13 ataºaþi de presã în 12 state: Austria, Bulgaria, Italia, Ce-
hoslovacia, SUA (Washington ºi New York), Franþa, Anglia, Germania, Polonia,
Elveþia ºi Iugoslavia. În toamna anului 1941 cifra ataºaþilor de presã va creºte
brusc la 26. Periodic, centrala intervine din România cu instrucþiuni menite în
general sã stabileascã un mod unitar de redactare a articolelor de presã ºi sarcini
de serviciu mai precise.

Uneori instrucþiunile sunt contradictorii... de la instrucþiuni precise ºi detaliate
pânã la sugestii generale gen: folosirea a orice fel de mijloace pentru a trezi
interesul public faþã de România ºi a combate opiniile eronate. O sarcinã impor-
tantã era oferirea periodicã de sugestii ºi semnalarea eventualelor lacune în orga-
nizarea propagandei în strãinãtate. Unii ataºaþi de presã nu vor ezita sã semna-
leze aceste lacune ºi sã vinã cu propuneri interesante. Din experienþa noastrã, am
observat cã natura acestor propuneri ºi opiniile diferã în funcþie de þara în care
au fost acreditaþi, sau probabil de personalitatea ºi experienþa individualã a fiecã-
rui ataºat în parte.

Un birou de coordonare a activitãþii ataºaþilor de presã va fi înfiinþat în cadrul
MPN în vara anului 1940. Acesta va redacta instrucþiuni precise: întocmirea de
cãtre fiecare ataºat a unui buletin de presã cu ºtiri despre România; repertoriu
complet de nume ºi adrese ale personalitãþilor politice ºi culturale din þara res-
pectivã, stabilirea de contacte cu cetãþenii români ºi antrenarea lor în activitatea
de propagandã organizatã cu materiale trimise de la centru; publicarea cât mai
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frecventã în presa localã a unor materiale redactate de la centru, crearea unor co-
mitete de apãrare a intereselor României pentru care se vor trimite liste cu perso-
nalitãþi ale vieþii publice care ar fi disponibile; analizã în termeni exacþi ºi sinte-
tici a elementelor cheie ale propagandei þãrilor adverse, menþionarea metodelor
folosite ºi formularea de propuneri de contracarare etc.

Personalul MPN era angajat: prin concurs, la cerere, sau prin recomandãri/
numiri4. Ataºaþii de presã în strãinãtate erau o categorie fluctuantã în funcþie de
schimbãrile politice intervenite pe plan intern. Nicolae Iorga remarca: „Am vã-
zut lista secretarilor culturali pe care i-a numit guvernul Maniu. Mãcar jumãtate
dintre dânºii n-ar mai pãstra, la o schimbare de regim, situaþia pe care le-a procu-
rat-o locul lor de naºtere, aderenþele lor de partid ºi raporturile lor personale“5.
Odatã ajuns la putere, N. Iorga va schimba ºi ataºaþii culturali din exterior. În
ciuda afirmaþiilor ºi atacurilor de tot felul, printre ataºaþii culturali gãsim nume
respectabile ºi cunoscute, ceea ce pare a demonstra cã în general erau recrutaþi
pe baze meritocratice, cu o carierã profesionalã respectabilã. Nu avem informaþii
în legãturã cu existenþa vreunui model în Europa anilor 1939-1940 în funcþie de
care se va organiza MPN în România.

Volumul de lucru al diferitelor departamente ºi direcþii este greu de apreciat.
Nu sunt deloc puþine iniþiativele particulare, ministerului fiindu-i adresate nenu-
mãrate oferte din întreaga þarã de Istorii ale neamului românesc sau de diverse
replici date propagandei revizioniste maghiare. Respectivele contribuþii trebuiau
recenzate de personalitãþile de rang secund sau uneori chiar de directorii de de-
partamente (precum Busuioceanu, Frunzetti etc.). Majoritatea acestor contribuþii
sunt de slabã calitate, scrise într-un limbaj patetic, inutilizabil în scopuri publice.
Totuºi, erau recenzate ºi comentate, rând cu rând, fiecare lucrare având ataºat un re-
ferat ce justifica în detaliu motivele refuzului de a fi publicate sau subvenþionate.

Câteva exemple de cheltuieli: Broºuri consacrate problemei minoritare în Ro-
mânia; în 1931, Conferinþele susþinute de Nicolae Iorga în timpul vizitei sale în
SUA, reunite într-un volum tipãrit din fondurile Direcþiei presei, participãri la re-
uniuni ºtiinþifice internaþionale; de pildã, V. Dumitrescu, delegat la Congresul in-
ternaþional de ºtiinþe istorice de la Londra (1932); R. Vulpe, pentru participarea
la un congres de arheologie; I. Neniþescu, pentru participarea la un congres ºtiin-
þific în Italia. Sume importante se plãtesc pentru mijloacele vizuale de propa-
gandã, foarte apreciate ºi de efect în epocã; Realizarea de filme documentare
(Festiviãþti de Boboteazã; Vânãtoarea regalã de la Ghimpaþi; Vizita Regelui la
Cernãuþi). Subvenþii importante se asigurau ºi capitolelor destinate României
din diferitele enciclopedii publicate în strãinãtate, ca de pildã Handbook of Cen-
tral and East of Europe (1932). Cãlãtoriile de studii în România ale unor perso-
nalitãþi mai importante au beneficiat ºi ele de subvenþii; în 1933 geograful fran-
cez J. Ancel viziteazã Transilvania ºi i se organizeazã o excursie cu automobilul
în întreaga zonã. Geograful francez se va achita cu prisosinþã de aceastã datorie
faþã de statul român. Sume importante se plãteau pentru transportul gratuit pe
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cale feratã al ziariºtilor strãini. Pentru 1937, doar în perioada februarie-martie au
vizitat România 32 de ziariºti strãini care au beneficiat de gratuitatea transpor-
tului CFR. Conferinþele þinute în strãinãtate: P.P. Panaitescu primeºte pentru câ-
teva conferinþe susþinute în Polonia o subvenþie de 25.000 lei, profesorii Gino
Lupi ºi Mario Rufini pe parcursul anilor ’30 se vor bucura de subvenþii lunare
de 4.000, respectiv 5.000 de lei, pentru orele de limba românã susþinute la uni-
versitãþi italiene.

Principala caracteristicã a Rapoartelor interne sau externe ce analizeazã acti-
vitatea MPN este caracterul lor contradictoriu în opinii ºi recomandãri. Unele re-
comandã concentrarea eforturilor, deci centralizarea, alþii, dimpotrivã, descen-
tralizarea ºi o autonomie mai largã de acþiune ºi decizie pentru diferitele departa-
mente. În ciuda sumelor deloc neglijabile ºi eforturilor organizatorice din ultimii
ani ai deceniului 4, acuzele de inactivitate ºi absenþa cvasitotalã a punctului de
vedere românesc, mai ales acolo ºi la urechile cui trebuie, sunt acuze obiºnuite
în epocã, motivate sau nu, semnate sau nu. Un exemplu adresat legaþiei Româ-
niei la Berlin, care l-a trimis mai departe centralei din Bucureºti, este probabil
revelator: „ªtiinþa care te pãstreazã viu ºi într-o prezenþã permanentã în conºti-
inþa celorlalte naþiuni se numeºte propagandã. Dictatul de la Viena a fost posibil
ºi din cauzã cã noi românii eram cu desãvârºire absenþi în marea ºi nemiloasa
luptã a propagandei europene. Am fost absenþi în crâncena bãtãlie a propagandei
datoritã acelor incapacitãþi care confundau propaganda cu afiºul electoral ºi de-
magogia. Nimeni nu s-a gândit pânã în anul 1940 cã Occidentul ne ignoreazã ºi
cã atunci când îºi aduce aminte de noi ne dispreþuieºte. Evident noi am avut ºi
avem suficienþi savanþi. Sã ne mai amintim oare cã istoricul Ferdinand Lot ne-a
socotit drept «un miracol istoric» cu destulã ironie?“6. În continuare propune
înfiinþarea unei reviste în limba germanã „România“ cu apariþie sãptãmânalã in-
dependentã ºi autosustenabilã financiar. Revista ar urma sã fie proprietatea unei
societãþi anonime româneºti pe acþiuni deþinute „numai de români etnici arieni“
(Buc., 23 iulie 1941, semneazã Ing. Dr. Marcel Niþescu).

Un Raport Confidenþial (no. 7963 – 10 februarie 1940) ne informeazã cã
pentru propaganda în strãinãtate este nevoie de o colaborare cât mai strânsã între
cele douã ministere, ca ºi între instituþiile aferente (Agenþia Rador, Centrul de
Radio-Ascultare, Ataºaþii de Presã), editarea de materiale informative regulate
(hãrþi, filme, monografii, fotografii ºi albume artistice). Propaganda externã tre-
buie fãcutã de agenþi specializaþi. Orice propagandã de ordin strict politic se re-
duce la rãspândirea de formule, de sloganuri. Formule simple, convingãtoare,
mereu repetate ºi mai ales simplu ºi convingãtor argumentate prin care: „... se
creeazã în mintea cititorului strãin care se ocupã ºi de alte chestiuni decât Româ-
nia, o imagine simplã, fixã, bine delimitatã ºi în general cu o surprinzãtoare fide-
litate despre o þarã ºi locuitorii ei“7. „Omul mijlociu cãruia în primul rând se
adreseazã orice propagandã, nu ºtie multe lucruri despre þãrile strãine în afarã de
unele cliºee bine definite. El ºtie bine cã:... Germanii sunt buni organizatori;
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Spaniolii, mândri, viteji, buni catolici; Ungurii un popor cavaler; Franþa e gene-
roasã; Anglia e invincibilã; Turcii sunt oneºti, îºi þin cuvântul dat; România re-
prezintã civilizaþia latinã în Orient... Sã nu se comitã greºeala, pe care a comis-o
Ungaria în 1919, trimiþând la Paris vagoane întregi cu mii de cãrþi, de broºuri,
atlase, reviste într-adevãr admirabil redactate ºi prezentate dar pe care din cauza
numãrului enorm nu le-a citit nimeni... Trebuie sã avem broºuri puþine, nu mai
mult de 10, dar bine fãcute ºi documentate, clare, simple, convingãtorare. Un
singur atlas etnografic ºi istoric cum e acela publicat în 1918 de Domnul Amba-
sador Comnen e absolut suficient“8. Articolele despre România nu au efect asu-
pra strãinilor decât dacã apar ca editoriale sub semnãturi binecunoscute ºi expun
în puþine cuvinte, cu argumente convingãtoare, teza româneascã. Influenþarea
corespondenþilor strãini trebuie sã fie obiectul unei preocupãri atente ºi trebuie
fãcutã cu discreþie, abilitate ºi tenacitate. Corespondenþii trebuie trataþi indivi-
dual, dându-li-se impresia cã sunt iubiþi ºi stimaþi. Un om care se simte stimat ºi
care vede cã îi dai importanþã va fi întotdeauna mai dispus sã te laude ºi sã te
susþinã decât sã te critice. E un prieten ºi vede toate prin prisma prietenului. „...
Din fericire, avem în acest moment în strãinãtate... ºi un corp de ataºaþi de presã
compus din elemente foarte bune ºi care aproape cu toþii îºi cunosc meseria. E
deja un mare progres faþã de pletora de propagandiºti amatori ºi improvizaþi, care
se iviserã dupã rãzboiul mondial, lucrând mai ales pentru publicitatea lor perso-
nalã. Ei ºtiu apoi cã e mai uºor sã combaþi propaganda strãinã insistând pe baza
prieteniei pe lângã ziarist ca sã nu mai scrie, sau sã nu mai publice unele lucruri
absurde ºi tendenþioase care pot fi uºor demonstrate cã reprezintã trucuri de pro-
pagandã ale adversarilor noºtri“9.

E o pledoarie pentru acþiuni întreprinse de profesioniºti, de organizare meto-
dicã ºi coordonatã a propagandei, cu obiective bine precizate. Trebuie sã þinã
seama de câteva principii cheie: „Propaganda sã nu mintã niciodatã. Dupã prima
minciunã doveditã nu mai are crezare la nimeni; Propaganda trebuie sã se adre-
seze maselor. Ea trebuie sã fie simplã ºi convingãtoare. Ea nu trebuie confundatã
cu informarea specialiºtilor. Tezele ei trebuie sã fie simple. Propaganda trebuie
sã afirme. Tezele ei trebuie prezentate ca axiome indiscutabile, ca ºi cum ar fi de
mult cunoscute ºi admise. Propaganda nu trebuie sã discute, pe cât posibil. Dis-
cuþiile obosesc ºi nu conving decât prea rar. Ele pot fi fãrã sfârºit ºi adesea adver-
sarul are argumente bune ºi neaºteptate. Propaganda trebuie sã se rezume la un
numãr foarte limitat de teze; Propaganda trebuie sã repete necontenit cu mare
tenacitate aceleaºi teze pânã când ele devin locuri comune pe care nimeni nu le
mai discutã; Propaganda se bazeazã pe aceleaºi date psihologice ca ºi reclama
comercialã, repetarea continuã, tenace, insistentã a unei afirmaþii, chiar cu riscul
de a plictisi. Propaganda trebuie sã fie masivã. Tot efectul ei se aratã numai dacã
e fãcutã în mod masiv, tenace, obsedant. Rezultatul acoperã toate cheltuielile ºi
toate eforturile (Mein Kampf, p. 193-204); Propaganda trebuie fãcutã de specia-
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liºti ºi trebuie sã aibã un organ central de coordonare foarte harnic ºi conºtient
de rãspunderile sale“10.

Sã ne oprim puþin doar asupra uneia dintre recomandãrile de mai sus: „...
Propaganda trebuie sã se adreseze maselor. Ea trebuie sã fie simplã ºi convin-
gãtoare. Ea nu trebuie confundatã cu informarea specialiºtilor. Tezele ei trebuie
sã fie simple“. Aceste aserþiuni sunt combãtute de altele, nu mai puþin avizate,
care susþin exact contrariul. Aºa cum autorul lor susþine, în general, materialul
de propagandã tocmai datoritã caracterului sãu propagandistic nu este citit de ni-
meni, deci de marele public cu atât mai puþin. Alþi diplomaþi în baza altor expe-
rienþe vor sugera dimpotrivã. Propaganda organizatã ºi susþinutã de statul român
nu trebuie sã se adreseze marelui public, ci trebuie sã fie focalizatã spre forma-
torii de opinie (universitari, ziariºti etc.) sau spre acea elitã restrânsã ca numãr
care are în fapt puterea de decizie în orice stat, fie el democratic sau nu. În acest
sens, de la Legaþia României din Washington ne parvine un raport interesant (ra-
portul nu este semnat... cel mai probabil în dosar se aflã o copie a raportului ori-
ginal, Raport No. 1638, p. 12 din 14 mai 1941) adresat lui Ion Antonescu, Con-
ducãtor al Statului, Ministrul Afacerilor Strãine. Ne dã amãnunte în legãturã cu
atitudinea refractarã a cititorilor în general ºi a americanilor în mod special
vizavis de orice text care nu-ºi dãdea „... osteneala de a-ºi masca caracterul de
acþiune de propagandã“. O carte sau tipãriturã strãinã în alt format decât cel cu
care sunt obiºnuiþi este bãnuitã a fi imediat material de propagandã, „... nu ajun-
ge în raftul de biblioteca ci direct la coº... aºa procedeazã cel puþin ziariºtii ºi po-
liticienii americani... Cu totul alta e însã soarta cãrþii tipãrite aici mai ales dacã
are girul unei edituri de prestigiu... cartea tipãritã aici se bucurã de publicitatea
gratuitã a recenziilor din reviste ºi ziare... poate fi gãsitã ºi la librãrie nu numai
la Legaþie... Lucrãrile trebuie sã facã expuneri de fapte obiective scrise sobru nu
în stil de pledoarie“11. O altã sugestie, considerãm noi viabilã, se referã la rea-
daptarea pentru publicul american a unei serii de lucrãri realizate în SUA. Sunt
propuºi pentru aceastã acþiune profesorii: Clark, Moseley ºi Campbell, care „... cu-
nosc toþi limba românã“. „... Este inutil sã demonstrez cã lucrãrile scrise de ame-
ricani despre probleme româneºti inspirã mai multã încredere decât cele ale
autorilor noºtri bãnuiþi de pledoarie pro domo.“ În continuare face o serie de re-
marci referitoare la opinia publicã americanã, puþin interesatã de realitãþile din
Europa în general ºi de cele din România în mod particular. O propagandã pentru
atragerea cetãþeanului de rând ar trebui fãcut în mod regulat la nivelul sutelor de
cotidiene din întreaga þarã, ceea ce ar presupune cheltuieli enorme cu un efect
greu de mãsurat. În condiþiile specifice ale României, o þarã cu un buget de pro-
pagandã relativ redus, este mai eficient ca propaganda sã se bazeze pe materiale
de calitate, scrise într-un stil sobru, de preferat de cãtre americani, în stilul ºi lim-
bajul cu trecere la ei, materiale ce trebuie direcþionate cãtre centrele de decizie:
Congresul ºi Senatul american, marile universitãþi ºi redacþiile marilor cotidiene.
Iatã deci o altã opinie.
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Se insistã pe þinuta presei române faþã de statele strãine. Presa românã trebuie
sã aibã faþã de orice stat o atitudine fermã ºi amabilã. Mai ales amabilã. „... Cine
a trãit mult în strãinãtate îºi poate da seama, ce enorm ecou au în presa strãinã
anumite amabilitãþi ºi atenþiuni. Nici nu ne putem da seama spre pildã ce enormã
impresie fac în þãrile cu oarecare complexe de inferioritate unele articole din pre-
sa românã, sau din presa altor þãri. Dacã spre pildã ziarele româneºti ar vorbi în
mod constant despre progresele sociale ale Italiei, nu ar fi ziar italian care sã nu
reproducã acele articole. Italienii nu trebuie lãudaþi pentru pictura sau sculptura
despre a cãrei superioritate ºi importanþã sunt arhiconvinºi, ci cu ceea ce le pare
a fi acum mai preþios ºi mai supus discuþiilor, cu regenerarea socialã a Italiei, sau
cu forþa armatei ºi flotei lor. Iar în Bulgaria dacã ziarele noastre ar fi consacrat
câte o coloanã zilei de naºtere a regelui Boris, cum au fãcut cele iugoslave, sau
dacã ar vorbi despre numãrul ºcolilor ºi liceelor, sau despre frumuseþile peisa-
giilor sau a muzicii populare bulgare sau despre literatura bulgarã... visavis de
Ungaria ar fi mai mult de câºtigat dacã din când în când ziarele romaneºti ar scrie
ceva despre eleganþa oraºului Budapesta, despre frumuseþea femeilor ungare,
despre teatrul unguresc sau despre concertele ce s-au dat la Budapesta“.12 Perso-
nalitãþile care pot influenþa opinia publicã din þara respectivã trebuie cultivate fie
pentru a întãri simpatia pe care o au pentru þara noastrã, atunci când ea existã,
fie pentru a o câºtiga atunci când ea nu existã. Aceasta se poate face prin: trimi-
tere de publicaþii interesând propaganda româneascã; distribuirea de decoraþii
(cu discernãmânt); acþiune directã (contact personal, dejunuri, invitaþii la mani-
festãri organizate de Legaþie, conferinþe, filme etc). „Publicaþiile noastre de pro-
pagandã vor fi distribuite tuturor persoanelor din listele ataºaþilor de presã ºi
consilierilor noºtri culturali. Atragem în special atenþia asupra acestui punct. Pu-
blicaþiile trebuie sã ajungã la destinaþie ºi nu sã constituie depozite în Legaþia sau
Ambasada din þara respectivã“.13 Influenþa ideilor statului totalitar german este
vizibilã în recomandãrile de mai sus. În perioada anterioarã avem de-a face cu
opinii ºi recomandãri diferite, rod al unui mediu ideologic diferit. Dacã anterior
se propune o propagandã organizatã, oficialã, unitarã, coordonatã strict de un or-
ganism central, din Charlotterburg cu 15 ani mai devreme (14 august 1925) so-
seau opinii radical diferite: „... o propagandã eficace se poate face numai sub for-
mã particularã. ªtirile care se transmit sub forma oficialã presei strãine sau nici
nu ajung în redacþiile editurilor, sau atunci când în caz fericit se publicã opinia
publicã nu le acordã nici un fel de importanþã dat fiind tocmai originea lor oficialã.
Pe calea unei agenþii particulare care sã se alimenteze de la sursa oficialã aceste
ºtiri vor ajunge în redacþiile gazetelor ºi vor fi publicate. În presa germanã ºtirile
oficiale de la MAS prin Rador sã fie semnate de persoane particulare...“.14 Nu e
imposibil ca în spatele recomandãrilor sã se afle ºi interese pecuniare, întrucât la
sfârºitul memoriului se afla ºi miezul problemei... o cerere de subvenþie de stat
pentru înfiinþarea unei agenþii de presã particulare urmând a-ºi reþine 40% din
profit (semneazã Man Perleanu).
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Observãm cã organizarea Ministerului Propagandei nu este rigidã. Ordinele
de serviciu alterneazã cu repetate consultãri ºi solicitãri de opinii din partea dife-
ritelor legaþii ale României (rãspunsul din Belgrad sau Tirana la diverse propu-
neri). Curios, uneori deºi ministerul este dispus sã ofere bani pentru diferite ac-
þiuni, aceºtia sunt refuzaþi de ºefii de legaþii sub diferite pretexte. La propunerea
ministerului de a plãti 400.000 de dinari pe an unui gazetar pentru a insera 3 arti-
cole pe sãptãmânã despre România în ziarul de limba germanã Belgrader Zeitung,
ºeful legaþiei din Belgrad (22 oct. 1925) rãspunde: „Nu sunt de pãrere sã plãtim
un ziar scris în limba germanã ºi pe care nu-l citesc sârbii. Eu m-aº fi adresat la
ziarele mari care realmente intereseazã opinia publicã cum ar fi Pravda, Politika,
Vremea. În ce priveºte preþurile nu mã surprind. V-am fãcut cunoscut cã publi-
cãrile în ziare sunt scumpe ºi astfel sunt plãtite de toate celelalte legaþiuni“.15
Aflãm din aceeaºi sursã cã organele mari de partid din Belgrad, Vremea, Poli-
tica, Pravda, nu publicã niciodatã absolut nimic care sã fie în contrazicere cu ve-
derile ministerului de externe. „Nu s-ar putea cere ºi ziarelor româneºti aºa do-
vadã de patriotism?“16

Cea mai bunã propagandã (în Iugoslavia) ar constitui-o arãtarea bogãþiilor ºi
avantajelor þãrii. Axioma este pentru Serbia de douã ori întemeiatã. „Întâi pentru
cã sunt oameni înapoiaþi ºi excesiv de ºoviniºti ºi în al doilea loc pentru cã au o
mare fricã de redeºteptarea conºtiinþei naþionale a românilor din Timoc“.17

Alte sugestii pentru reorganizarea propagandei în strãinãtate au fost cerute
ºefilor misiunilor regale române prin circulara Nr. 46595 din 2 august 1940 repe-
tatã la 24 septembrie.

„Cum propaganda nu valoreazã decât în mãsura în care este receptatã, ea tre-
buie sã fie adaptatã mentalitãþii þãrii cãreia îi este destinatã“.18 Circularei MAS
i se rãspunde în mod variat, oglindind starea de lucruri realã sau perceputã a sta-
telor din care sugestiile provin, respectiv necesitãþile percepute ca reale ale pro-
pagandei României în strãinãtate.

Toate sugestiile sunt considerate de interes pentru cã propaganda „... este o
problemã de receptivitate mai mult decât de emisiune, aceste pãreri trebuie luate
serios în considerare, potrivit condiþiunilor din fiecare þarã“19. Soluþiile cãutate
sunt practice, în ciuda regimului politic existent în România la data respectivã se
spune lucrurilor pe nume. „În statele cu regim totalitar ºi deci cu presa dirijatã
contactul zilnic al ataºatului de presã cu redacþiile ziarelor poate trezi suspiciuni
... Mai folositoare ar fi relaþiile personale cu conducãtorii, inspiratorii sau agenþii
politici ai principalelor cotidiane în jurul cãrora ataºatul nostru trebuie sã ducã o
acþiune înfãºurãtoare, cu tact ºi discreþiune“.20

Din Paris ºi Bruxelles se vor primi propuneri practice aproape identice. Dar
cum observa Legaþia din Bruxelles: „rezultatele propagandei depind în primul
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rând de cultura, iniþiativa ºi puterea de muncã a titularilor serviciilor de presã.
Fãrã a fi ziarist profesionist d. I. Haralamb s-a dovedit un propagandist plin de
pasiune ºi inteligenþã; numai în iunie a luat contact cu 36 redacþii belgiene, pla-
sând în presa localã nenumãrate articole despre þarã, astfel încât opinia belgianã
a participat în mod direct la toate manifestaþiile vieþii româneºti prin larga publi-
citate acordatã tuturor evenimentelor de la noi“21.

Legaþia din Berna e de pãrere, ca ºi art. 54 din Legea pentru organizarea Mi-
nisterului Regal al Afacerilor Streine, „... cã ataºatul de presã trebuie sã fi avut
o practicã prealabilã de ziarist ºi sã cunoascã limba þãrii unde funcþioneazã“22.
Utilitatea incontestabilã în þãrile totalitare pentru strecurarea articolelor de pro-
pagandã, ar fi nulã în þãrile cu presã liberã, unde se propune trimiterea unui re-
prezentant al agenþiei Rador, cât ºi a unor corespondenþi de ziare româneºti.

Pentru dosarul special al propagandei în Statele Unite este de reþinut: „... Ma-
rile cotidiane americane îºi au propriile lor agenþii telegrafice, afarã de corespon-
denþii speciali pretutindeni în Europa cu douã centre principale de informaþie:
Londra-Paris ºi Budapesta-Viena, — corespondenþii din Bucureºti nefiind decât
subagenþi gonind dupã senzaþional.“23 Noua legislaþie americanã, impunând în-
registrarea tuturor persoanelor cu activitate de propagandã, închidea aceastã cale
de acþiune pentru propaganda româneascã. Se propunea în compensaþie dupã
modelul polon ºi leton scoaterea la Washington a unui buletin lunar de ºtiri pur
informative asupra României ce s-ar distribui în câteva sute de exemplare la ziare,
periodice, instituþii culturale, biblioteci, camere de comerþ etc. Semnificativ: „... Po-
lonezii, cari au început acum câþiva ani cu 300 de exemplare, distribuie astãzi
peste 4000 exemplare, din care ziarele americane copiazã ºtiri, comentându-le
apoi în editorial“.24

Dintre erorile de propagandã din trecut, ce trebuie, din perspectiva experien-
þei sale, evitate, enumerã: sã nu se mai cheltuiascã sume însemnate cu tipãrituri
ºi lucrãri de propagandã turisticã cât timp condiþiunile generale nu favorizeazã
turismul... ºi un amãnunt relevant: „... cât timp nu vom avea drumurile, hanurile
ºi organizaþia necesarã cu care este obiºnuit turistul strãin“. ªi mai interesant „...
Sã nu se mai tipãreascã în þarã lucrãri destinate þãrilor anglo-saxone... aproape
toate lucrãrile tipãrite în þarã sunt scrise într-o englezeascã atât de stricatã încât
cei mai mulþi cititori englezi le închid de la primele pagini...“25. Remarca e subli-
niatã cu roºu de oficialul MPN.

În epocã au fost realizate câteva filme de propagandã solicitate continuu de
diferitele legaþii (Valurile Dunãrii, Vânãtoare în Carpaþi, România Þara Petro-
lului ºi Grâului). Au loc periodic acþiuni, iniþiative de colectare de material foto-
grafic, mai ales referitor la patrimoniul cultural istoric al tuturor judeþelor þãrii.
Sunt acþiuni dificile, lente, anevoioase — se rãspunde greu la solicitãri, adesea
nu se rãspunde deloc, (iar atunci când se rãspunde) se dã un rãspuns negativ de
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genul:... da, existã patrimoniu cultural istoric reprezentativ dar nu avem nici ma-
teriale, nici bibliografie, nici fotografii, în aceste momente ca urmare a solicitãrii
dumneavoastrã au fost date dispoziþii privitoare la strângerea documentaþiei. Din
materialul documentar consultat nu a rezultat nicio acþiune concretã de acest tip
dusã la bun sfârºit. Unica cerere concretã pe care am gãsit-o în ANIC fond MPN
se adreseazã Prefecturii Judeþului Soroca ºi informeazã la 14 nov. 1925 asupra
trimiterii sau realizãrii de monografii care sã conþinã informaþii, date, fotografii
(incluzând monumente istorice)... Singurul rãspuns e din partea prefecturii jude-
þului Soroca prin care prefectul face cunoscut cã deocamdatã nu poate trimite
nimic, dar cã se adunã material pentru realizarea lucrãrii solicitate26.

Miile de dosare pãstrate în arhiva MPN sau MAS pot ilustra doar parþial am-
ploarea ºi realitãþile din spatele propagandei româneºti. Se poate spune cã Româ-
nia interbelicã ºi diplomaþia sa culturalã se integreazã în practicile epocii în do-
meniul propagandei, practici din care de altfel se ºi inspirã. Diferenþele faþã de
alte state constau atât în poziþia defensivã a þãrii în tradiþiile de care dispunea,
mãrimea diasporei, cât mai ales de fondurile puse la dispoziþie. Propaganda sta-
tului român s-a concentrat pe propaganda politica antirevizionistã, justificabilã.
Propaganda culturalã cãreia azi i-ar corespunde termenul de diplomaþie culturalã
este mai puþin susþinutã.

Care a fost rezultatul acþiunilor întreprinse? În ce mãsurã sumele ºi efortul au
fost justificate? ªi mai ales care este cea mai bunã metodã de lucru, de mãsurare
a efectelor propagandei? În ce mãsurã aceste metode sunt aplicabile pentru pe-
rioada interbelicã? Sondajele de opinie par a oferi imaginea cea mai obiectivã,
dar ele se aflau într-o fazã de pionierat în respectiva epocã pe de o parte, iar pe
de alta ele nu se organizau pe tema datã. Se pot face evaluãri indirecte cu pro-
centul de subiectivitate inevitabil unei asemenea abordãri. Din aproape 100 de
lucrãri de diferite dimensiuni, 74 de ediþii speciale ale unor ziare ºi reviste
strãine (Nicolae Dascãlu)27 ºi mii de cãlãtorii subvenþionate se poate spune cã
România era mai bine cunoscutã la 1940 decât la 191828. Este greu de spus dacã
respectivele articole strecurate cu greutate de cãtre ataºaþii de presã ai legaþiilor
României au putut sã contrabalanseze, în mod special în statele democratice,
acuzele de antisemitism la adresa societãþii româneºti, viaþa privatã a lui Carol
al II-lea ºi slãbiciunile sistemului economic ºi ale celui politic românesc interbelic.

Este în acelaºi timp greu de spus dacã fonduri duble sau triple ar fi produs
schimbãri vizibile în ceea ce priveºte imaginea statului român sau dacã ar fi de-
terminat vreo schimbare acolo unde totul era dictat de interese politice ºi mai
puþin de considerente privind „justeþea istoricã“. State care au investit enorm ºi
au avut o propagandã bine organizatã, admiratã ºi imitatã în epocã, au eºuat în
cele din urmã în mod lamentabil (Germania, Italia, Ungaria).
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