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Propagandã – diplomaþie culturalã sau paralelã – politicã culturalã – strategie
de imagine sunt termeni cu un înalt grad de echivalenþã între ei ºi diferenþe de
nuanþã doar, termeni care desemneazã o componentã cu adevãrat relevantã în
complexul relaþiilor internaþionale. Dihotomia conceptului presupune dualitatea,
sincronismul, complementaritatea a douã elemente — politica ºi cultura —
amalgamate de un al treilea „ingredient“: propaganda. Cu alte cuvinte, în acest
amalgam „cultura“ este înveliºul atractiv al „politicii“, iar propaganda, cu tot
respectul pentru nuanþe, este instrumentul care le asigurã coeziunea. Graniþa, de-
marcaþia între ele, devine labilã ºi tributarã preschimbãrilor survenite în con-
textul bilateral sau internaþional, context care determinã continua lor readaptare.
Propaganda anticipeazã metamorfozele politice ºi militare, întrucât este corelatã
cu practica pe care fiecare stat în parte o adoptã în politica sa externã. Este subor-
donatã aºadar relaþiilor internaþionale ºi bilaterale.

Interferenþele multiseculare italo-române simbolizau, dupã 1918, o moºtenire
de care fiecare dintre cei doi protagoniºti se putea servi imediat ce discordanþele
de facturã ideologicã, înscrise într-un context general european, s-ar fi atenuat.
Memoria afectivã relevã câteva astfel de momente. De la „sigiliul Romei“ la
navigatorii republicilor marinare care ancorau în coloniile de la þãrmul Mãrii
Negre, de la sentinþa cronicarului Grigore Ureche („De la Râm ne tragem ºi cu
a lor cuvinte ni amestecat graiul“) la misionarii „Propagandei Fide“, de la evul
lui Brâncoveanu împresurat de italieni la miºcarea italianistã a lui Heliade
Rãdulescu ºi Gh. Asachi, de la renaºterea politicã la cea culturalã — toate aceste
momente fãceau ca tribulaþiile interstiþiului interbelic sã afecteze mai mult diplo-
maþiile tradiþionale decât raporturile culturale. Motivul „gintei latine“, departe
de a fi fost perimat, reprezenta un capital latent.

Dacã în cetate se opera cu mitul dinastic, hrãnit cu imaginea regelui unifi-
cator Ferdinand, cu mitul liberal, încarnat de Brãtieni, þãrãnist, întruchipat de I.
Maniu, legionar, reprezentat de carismaticul Zelea Codreanu, autoritar, al
generalului Ion Antonescu, extra-muras lucrurile apãreau chiar mai complicate1.
Dupã anatema aruncatã atât asupra lumii slave cât ºi a celei orientale, ºi dupã
exacerbarea curentului filofrancez, românii, captivi în maniheismul lor, partizani
sau opozanþi ai celor douã curente — diacronic ºi sincronic — ajung sã se con-
verteascã unii în germanofili ºi italofili.
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Care sunt etapele acestei metamorfoze a românilor îmbibaþi iniþial de „spi-
ritul de Geneva“ ºi doritori mai apoi, unii din ei, de a deþine „legitimaþie de
Axã“?

Dupã 1918, România Mare se afirmã, mai mult decât anterior, lider regional
în Europa Orientalã. Dar nu mai puþin veridicã este imaginea sa de „cetate
asediatã“. Pactul de la Trianon potenþeazã antagonismul româno-maghiar, iar cel
privind Basarabia — pe cel româno-rus. Nici vecinii de la sud nu agreeazã noua
înfãþiºare a României. La polul opus revanºiºtilor se afla Franþa, care garanta
statu-quo-ului post-Versailles. În rivalitatea franco-italianã în regiune, România
devine un punct de referinþã.

Prin încheierea Tratatului de amiciþie din 1926, Italia urmãrea crearea unei
breºe în Mica Înþelegere2. Implicarea activã a României în pacte de securitate re-
gionalã — Mica Înþelegere (1921) ºi Înþelegerea Balcanicã (1934), era etichetatã
drept atitudine antiitalianã. Jurnalistul Italo Zingarelli ironiza solemnitatea cu
care s-a semnat pactul la Atena3, pact al cãrui artizan, Nicolae Titulescu, era ve-
hement combãtut în întreaga presã italianã. Abia acordurile italo-franceze din
1935 marcheazã un moment de destindere ºi deschid perspectiva unei relaþii de
colaborare cu Italia. Alinierea României în rândul statelor sancþioniste în 1936
creazã însã o nouã sincopã. În replicã, declaraþia Ducelui din noiembrie 1936 nu-
meºte Ungaria drept „marele mutilat“4. Legãturile italo-române ajung sã fie con-
diþionate, conform poziþiei reiterate de contele Ciano, de „normalizarea“ rapor-
turilor româno-maghiare. De altfel ministrul Afacerilor Strãine italian a sinteti-
zat fãrã echivoc poziþia Italiei faþã de sud-estul european: „legãturi excelente cu
Ungaria, foarte bune cu Iugoslavia ºi bune cu Grecia, corecte cu România“5.
Treptat, revizionismul maghiar, conjugat cu cel italian ºi german, câºtigã teren
în faþa aºa-numitei diplomacy of appeasement. Momentul psihologic care va
duce la rãsturnarea situaþiei este 1940.

Foarte activã în Italia, ºi atent monitorizatã la Bucureºti, propaganda
maghiarã era centratã pe douã idei forþã: dictatul de la Versailles care a fãcut ca
„Transilvania sã fie asemãnatã cu spada ce despãrþea în poveste cavalerul de
iubita visurilor sale“ ºi romanitatea culturii maghiare, având ca punct de susþi-
nere uzul limbii latine. Maghiarii aveau la Roma un institut cultural, iar la
Bologna funcþiona un Centru de Studii Italo-Maghiare. În plus, publicau în limba
italianã revista „Corvina“ ºi dezvoltau pe teritoriul Italiei filiale ale Asociaþiei
italo-maghiare „Amicii Ungariei“, iar în Ungaria fiinþa societatea „Matei
Corvin“. Italia devine terenul unui rãzboi mediatic româno-maghiar. Dar România
nu face atât propagandã cât contrapropagandã, nu acþioneazã cât reacþioneazã,
nu determinã cât suportã ºi replicã la evenimente.

În sarcina cui revenea elaborarea unei strategii de propagandã în exterior?
Propaganda românã în exterior, în perioada interbelicã, a fost apanajul a trei
ministere: Afacerilor Strãine (Legaþii, Consulate, Direcþia Presei pânã în 1939),
Industriei ºi Comerþului (Camere de comerþ mixte, convenþii economice bilate-
rale, participãri la expoziþii internaþionale), Culturii (ªcolile române din strãinã-
tate, învãþãmântul de limba românã, congrese internaþionale etc.) ºi Ministerul
Propagandei Naþionale (dupã 1939).
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Instrumentele de acþiune statalã în sfera internaþionalã s-au perfecþionat ºi
rafinat progresiv, întrucât statul român era, în primele momente ale existenþei
sale, nepregãtit, atât din punct de vedere teoretic, cât ºi logistic pentru a desfãºu-
ra un proces de asemenea anvergurã. Amintitele ministere au explorat, pentru a
putea ulterior exploata, mijloacele de propagandã. Pentru a percepe mecanismul
propagandei în strãinãtate în general, ºi în Italia în particular, este necesar un
excursus în istoria Ministerului Propagandei Naþionale.

Embrionul organismului analizat a fost Biroul Presei. Succesiv, acesta s-a
transformat în Direcþie pentru Presã ºi Informaþii6, Direcþie Generalã pentru
Presã ºi Propagandã7, Subsecretariat de Stat al Presei ºi Informaþiilor8,
Subsecretariat de Stat pentru Propagandã9, Minister al Propagandei Naþionale
(1939)10 ºi Subsecretariat de Stat al Presei ºi Propagandei11.

Iniþial, în sarcina Biroului de Presã revenea relaþia cu presa internã ºi externã,
transmiterea comunicatelor oficiale, redactarea buletinelor de ºtiri. Cu alte cu-
vinte, era un oficiu de redactare ºi difuzare. Personalul acestui birou avea drept
principale îndatoriri de a citi ºi traduce din ziarele strãine articole ce priveau
România sau ºtiri cu caracter deosebit de politicã externã. Treptat se vor înfiinþa
secþiuni „lingvistice“, care vor ajunge la nu mai puþin de 8 în 1943, încredinþate
unor specialiºti în limbile respective — translatori, aºa-ziºii tehnicieni. Zenobie
Pâcliºanu12, demnitar cu studii superioare la Viena ºi Budapesta, membru cores-
pondent al Academiei Române, specialist în probleme minoritare, rãspundea
spre exemplu de secþiunile germanã ºi maghiarã. În 1942 el avea sã devinã direc-
torul secþiei speciale de Studii ºi Probleme Maghiare.

Evoluþia ºi ramificarea sa în mai multe direcþii ºi servicii, era menitã sã
rãspundã scopului iniþial, dar într-o manierã deja mai eficientã, tot mai profesio-
nalizatã ºi specializatã pe segmente tot mai reduse. Era o reflectare ºi o con-
secinþã a dinamizãrii relaþiilor internaþionale, dar nu mai puþin a politicii interne,
intratã în faza dictaturii regale ºi apoi legionare.

Componentele sale erau: Biroul Naþional pentru Turism13, Societatea de
Difuziune Radio Telefonicã14, Serviciul Cinematografic15, Direcþia Presei16,
Societatea Orient Radio (Rador)17, Uniunea Federaþiilor Sportive din
România18.

Ca entitate distinctã, acest minister nu avea un sediu propriu. Diversele sale
departamente erau dispersate în tot Bucureºtiul. Direcþia Studii ºi Documente era
situatã în Str. Matei Millo Nr. 9; Propaganda— Str. Lascãr Catargiu Nr. 31; Tu-
rismul ºi Cinematografia— Str. Wilson Nr. 8; Biroul Presei— ªos. Bonaparte
nr. 5 etc. În plus, nu avea o arhivã centralã proprie. ªi aceasta nu fãcea decât sã
îngreuneze o bunã coordonare ºi colaborare între diferitele servicii. În acest fel,
recomandarea fãcutã de referentul Ernest Bernea, în noiembrie 1940, nu putea fi
pusã în aplicare: „... sã se adânceascã colaborarea între Direcþiile departamen-
tului. Munca sã nu fie dublã sau absentã în diferitele ei sectoare“19.

Modalitãþile de angajare erau în principiu trei: prin concurs, la cerere sau
recomandaþi/numiþi. Ataºaþii de presã în strãinãtate de pildã, categoria cea mai
fluctuantã, se schimbau aproape în totalitate odatã cu schimbãrile politice surve-
nite în plan intern. În general, recrutarea personalului ministerului înclinãm sã
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credem cã era una meritocraticã. Erau experþi în anumite regiuni, aveau titlu
universitar, o profesie bine definitã. Jurnaliºti, scriitori, poeþi, profesori, istorici
sunt cei care formeazã corpusul director al ministerului. În prima linie s-au aflat:
Ion Pangal, Viorel Tilea, Savel Rãdulescu, Lucian Blaga, Nicolae Petrescu
Comnen, Constantin C. Giurescu, Nichifor Crainic, Alexandru Marcu. Credem
cã opinia noastrã este mai plauzibilã dacã amintim ºi câþiva dintre reprezentanþii
de rang „secund“ ai ministerului — Eugen Filotti, Alexandru Busuioceanu, Ion
Dragu, Zenobie Pâcliºanu, Alexandru Bãdãuþã, Zaharia Stancu, Radu Vulpe,
Emil Condurachi etc. ºi câteva nume de ataºaþi culturali sau de presã — Aron
Cotruº la Milano, Varºovia ºi Madrid, Claudiu Isopescu la Roma, Lucian Blaga
la Viena ºi Varºovia, Mircea Eliade la Londra ºi Lisabona, Emil Cioran la Paris,
Alexandru Busuioceanu la Madrid, Sextil Puºcariu la Berlin, Aurel Decei la
Istanbul etc.

Instaurarea regimului reprezentat de generalul Ion Antonescu determinã o
reorganizare a ministerului în 1941. Noua configuraþie aduce o sporire a atribu-
þiilor exercitate pânã la momentul respectiv. România însãºi intrase într-o nouã
fazã a existenþei sale. Politica sa externã era îndreptatã acum cãtre Axã. Dinspre
þãrile Axei vin ºi modelele de reorganizare a ministerului. Dacã Joseph Goebbels,
ºeful Ministerului Nazist al Propagandei (1933), a fost modelul contelui
Galeazzo Ciano, omologul sãu italian, Ciano avea sã devinã la rândul sãu un mo-
del pentru Nichifor Crainic ºi Alexandru Marcu. Atât N. Crainic (1889–1972),
de formaþie teolog, cât ºi filologul Al. Marcu (1894–1955), erau recunoscuþi ca
simpatizanþi ai doctrinei fasciste. Dar deºi italienii s-au lepãdat rapid de termenul
„propagandã“, identificându-i conotaþii negative ºi substituindu-l cu cel de cul-
turã popularã (1937 Minculpop), românii l-au menþinut, fãrã a mai proceda la
analize subtile.

Noua configuraþie internaþionalã determinã intensificarea relaþiilor italo-ro-
mâne. La finele lui 1941 se schiþeazã un Proiect de acord cultural între Ministerul
Culturii Populare Italian ºi Ministerul Propagandei Român20. Conform docu-
mentului, cele douã Ministere se obligau, în vederea intensificãrii raporturilor
culturale bilaterale: sã faciliteze organizarea de birouri de corespondenþã în
capitalele respective pentru ziarele celeilalte þãri; sã facã un schimb continuu de
trimiºi speciali, de material publicistic ºi fotografic; sã organizeze cãlãtorii de
grupuri de ziariºti dintr-o þarã în alta; sã promoveze traducerile ºi transmisiunile
radio „cu o bogatã informaþie asupra istoriei, literaturii, artei, muzicii, obiceiu-
rilor ºi turismului respectivelor þãri“; sã promoveze cãlãtorii cu caracter cultural,
stabilind de comun acord itinerariile ºi programele. Un Acord Special urma sã se
încheie între ONC ºi LUCE, în vederea unor coproducþii italo-române. Pentru
executarea acestui acord în cadrul fiecãrui minister se crea un birou special —
„România“ ºi respectiv „Italia“.

Ample ºi precise referiri la instituþiile culturale ºi ºtiinþifice (art. 1–3: ªcoala
Românã de la Roma ºi Institutul de Culturã Italianã din Bucureºti), la învãþãmânt
(art. 4, 5, 8, 30) fãcea ºi Proiectul de Acord Cultural între Regatul Italiei ºi cel
al României21, devenit parte integrantã a acordului cultural semnat la 8 aprilie
1943.
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Demn de menþionat este faptul cã, în intervalul 1941–1944 în ceea ce priveºte
relaþiile cu strãinãtatea, Italia ocupa locul doi, dupã Germania, iar chestiunile
culturale ocupau poziþia a treia, precedate doar de cele politice ºi economice.
Factorul cultural prima însã în faþa unor chestiuni care se refereau la tratate ºi
convenþii, luptele între ideologii (naþional-socialism, fascism, comunism) ºi
chestiunea evreiascã.

Prezenþa lui Al. Marcu22 în vârful ierarhiei propagandei a privilegiat relaþia
cu Italia. Laureatul „San Remo“, reputat italienist, era considerat drept personifi-
carea metamorfozei cãtre filoitalienism23. Biroul sãu reproducea în miniaturã
„Noua Românie“. O Românie în care se vorbea mai mult limba italianã decât cea
francezã, în care rulau filmele celebrei Alida Valli, în care exista o librãrie
italianã cu ultimele noutãþi editoriale din peninsulã, în care moda se ghida dupã
„Bellezza“ — revista italianã de modã, în care soldaþii italieni din diferite co-
mandamente seduceau cu proverbiala lor simpatie. Alianþa care aºeza cele douã
þãri în aceeaºi tabãrã beligerantã completa sintonia.

Canalele de acþiune în Italia au evoluat ºi s-au diversificat permanent. Spriji-
nitã iniþial pe reprezentanþele diplomatice ºi consulare, propaganda descoperã
treptat avantajul implicãrii a noi subiecþi apþi sã acþioneze în exterior. În
consecinþã, acþiunea acestor structuri, cu statute bine definite, a fost dublatã de
persoane cãrora li s-au încredinþat misiuni limitate, persoane selectate tocmai în
baza competenþelor deja posedate ºi demonstrate într-un anume câmp de acti-
vitate.
Agenþii.Ataºaþilor de presã ºi celor culturali, însãrcinaþilor cu afaceri, studen-

þilor, personalitãþilor culturale ºi lectorilor le revenea sarcina sã vehiculeze infor-
maþii, sã retuºeze imaginea pentru export, o imagine ajustatã în funcþie de obiec-
tivele prezentate de zona lor de operaþiune. Ei erau cei care urmau sã combatã
articolele ostile, sã insereze reportaje care prezentau argumente privind legitimi-
tatea fruntariilor ºi tratamentul minoritãþilor, sã semnaleze interzicerea în þarã a
unor broºuri tendenþioase, sã declare indezirabili pionii propagandei adverse, sã
întocmeascã un repertoriu biobibliografic al strãinilor care se ocupau de ches-
tiuni ce priveau în mod direct România.

De la Centru, simpatia se putea cultiva prin invitaþii la diferite colocvii, acor-
darea de decoraþii, organizarea de pelerinaje în România, cadouri simbolice
(cãmãºi brodate cu motive tradiþionale, carpete lucrate manual etc.). Serviciul
Ospitalitãþii, care funcþiona în cadrul Ministerului Propagandei Naþionale, era
responsabil de toate acestea24. Contele Ciano, invitat în mai multe rânduri în
România, nu a ajuns decât pânã la Budapesta. La fel ºi suveranii Italiei. Iar
ministrul Educaþiei Naþionale din Italia, Giuseppe Bottai, a ajuns la Cluj abia
spre finele anului 1940. În absenþa lor desemnau totuºi reprezentanþi sau îºi
trimiteau protejaþii. Ciano l-a trimis de pildã pe Curzio Malaparte, Piero Parini
pe Augusto Garsia, iar Arnaldo Mussolini avea în România un corespondent de
talia lui Lino Pellegrini. Aceºtia, dar nu numai ei, au lãsat mãrturii favorabile
despre trecerea lor prin acest spaþiu25.

Ce se întâmpla însã în teren, adicã în Italia? Liderul moral al propagandei
române în Italia — atât din punct de vedere cronologic cât ºi ca importanþã — a
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fost Aron Cotruº (1891–1961). Literat format la Viena, devenit apoi redactor-ºef
la „Gazeta Transilvaniei“ din Braºov, Cotruº a fost înrolat în armata austro-
ungarã (1916) ºi trimis pe frontul italian. Conform mãrturiei sale26, dezerteazã
la italieni ºi participã la „Comisia Interaliatã de Propagandã împotriva Imperiilor
Centrale“, de pe lângã Cartierul General Italian din Padova. Dupã armistiþiu, i se
incredinteazã „serviciul de propagandã“ în cadrul Legaþiei Române din Roma
(1918–1920). Încã din iunie 1918, împreunã cu Claudiu Isopescu, era membru
în „Comitetul de acþiune a românilor originari din Transilvania, Banat ºi
Bucovina“, care susþinea unitatea naþionalã a tuturor românilor. Rechemat în
patrie în 1920, Cotruº avea sã revadã Italia abia în 1929, în calitate de ataºat de
presã la Consulatul român din Milano.

Mai puþin fericitã apare iniþiativa italianului Benedetto de Luca*. Evenimen-
tele din 1926/7 — semnarea tratatului de prietenie italo-român ºi ratificarea de
cãtre Italia a tratatului privind Basarabia — ºi prezenþa generalului Al. Averescu
în fruntea guvernului de la Bucureºti, pãreau sã deschidã o nouã erã în relaþiile
italo-române. În consecinþã Benedetto de Luca, acelaºi cãruia îi atribuim paterni-
tatea ideii de constituire a Comitatului Dante Alighieri în România, susþinea in-
tensificarea propagandei române în Italia. Propunea realizarea acestui obiectiv
prin intermediul agenþiei telegrafice ATMO (Mediterraneo-Oriente)27. Colabo-
rarea însã va dura doar un an28.

În încercarea de coordonare ºi eficientizare a propagandei române în exterior,
teritoriul Italiei a fost divizat. În Settentrione, cu nucleul la Milano, se considera
cã prevaleazã interesele economice ºi culturale, în vreme ce în Centro-Meridione,
cu nucleul la Roma, se considera a fi mai important politicul. Trimiºii statului
român trebuiau sã colaboreze între ei ºi fiecare în parte cu autoritãþile locale —
Consulatul Român din Milano ºi Legaþia Românã din Roma.

În 1929 a fost detaºat Aron Cotruº (Milano) ºi reconfirmat Theodor Solacolu
(Roma; numit de N. Titulescu în 1927). Pe Cotruº, personaj atipic, total dezinte-
resat de titluri onorifice sau decoraþii, nu-l putem bãnui de oportunism. Iatã rãs-
punsul sãu cãtre Liviu Rebreanu:

„Domnule Preºedinte, n-am pânã în prezent nici o decoraþie ºi þin sã rãmân ºi
pe mai departe fãrã astfel de distincþii. Vã rog deci sã binevoiþi a nu mã trece pe
lista celor propuºi pentru decorare“29.

Numirea sa a suscitat totuºi controverse.
Cl. Isopescu cãuta, dar fãrã succes, sprijinul lui Liviu Rebreanu:
„Am aflat cã Aron Cotruº a fost numit ataºat de presã aici, dar cã d. Solacolu,

în urma nu ºtiu cãror insistenþe, ar fi rãmas. Ne-ar trebui totuºi un alt ataºat de
presã aici, cãci fãrã iniþiativã ºi fãrã ispravã nu se face nimic. De ce nu expuneþi
situaþia atât de precarã de aici d-lui prim-ministru?“30.

Solacolu îºi vedea periclitatã poziþia ºi se temea de revocarea ºi substituirea
sa cu Cotruº, cãci pânã la acea datã era unicul ataºat de presã în Italia.
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„Eu, graþie lui Titulescu am rãmas pe loc; era sã fiu rechemat, adicã dat afarã
ca sã vinã în locul meu Cotruº. Nu-l cunosc, dar oricum, sã fii la cheremul pri-
mului solicitant fiindcã acesta e membru într-un partid politic! Aflu acum de la
Filotti cã tot îl vor numi ataºat de presã la Milano. Ce zici de asta? Mie nu-mi
pot mãri leafa cu 1000 de lire ca sã trãiesc ca lumea ºi sã nu fac datorii, fiindcã
aºa cer «economiile bugetare», în schimb, se creeazã un al doilea post de ataºat
de presã, plãtit cu alte 5000 de lire, cel puþin, pentru un partizan politic. Asta este
þara româneascã!“31

Care era opinia lui Cl. Isopescu despre noua numire ºi cum îl afecta?
„Cu Cotruº aº putea lucra mult, acolo e singur, n-are nici un ajutor, apoi

ajunge un ataºat de presã pentru Italia; nici o altã þarã n-are doi ataºaþi de presã
ca noi; cu a doua leafã de ataºat de presã s-ar putea face propagandã bunã, de ce
sã hrãnim un trântor ca Solacolu aici, care nu face nimic. Eu am de gând sã
provoc o interpelare la Camerã în contra batjocurii ce o fac aici reprezentanþii
atât de gros plãtiþi ºi care fac numai rãu þãrii“32.

La 23 mai 1931, Solacolu era chemat în þarã, în urma unui protest al lui N.
Iorga, iar Isopescu era numit câteva luni mai târziu ataºat de presã onorific. Dar
diferendul nu se încheia aici...

Cu timpul, creºterea numãrului celor chemaþi sã exercite acþiunea de propa-
gandã a relevat necesitatea unei strategii menite sã armonizeze funcþiunile lor.
Era învestit în consecinþã un ºef de misiune care trebuia sã asigure legãtura între
centru ºi nucleele din exterior. Reuniunile întregului personal ar fi trebuit sã spo-
reascã randamentul ºi eficacitatea acþiunilor lor. Din pãcate cel mai adesea nu se
întâmpla aºa.

La Roma, de exemplu, era de notorietate profunda aversiune dintre Th.
Solacolu ºi Cl. Isopescu. Nici unul dintre ei nu ºi-a economisit invectivele. Th.
Solacolu îl acuzã pe profesorul Cl. Isopescu cã „monopolizeazã propaganda“33

ºi îl defineºte, în corespondenþa sa cu Cezar Petrescu, drept „secãturã cu ºira
spinãrii ca trestia“, „reclamagiu“, „cenzor al literaturii române în Italia“, „unul
din mulþii testiculari ai lui Iorga“. La rândul sãu, Isopescu îºi „gratuleazã“ adver-
sarul cu termeni precum: „þiganul“, „turcul“, „trântorul“, „pãpuºa capºistã“,
„biet avocãþel“ sau îl citeazã pe Iorga — Sollus cullens. Îl acuza cã „îºi dã titlul
fals de doctor (în cartea de telefon din Roma, anul 1930, pag. 378 ºi la Asociaþia
Presei din Roma)“34. Dar Solacolu nu era singura „þintã“ a lui Cl. Isopescu. În
lista sa figurau Eugen Porn „negustorul de ascensoare“; Emil Panaitescu „ruºi-
nea valahã de la Roma“; Al. Marcu ºi ale sale Studii Italiene „care au doar me-
ritul cã nu prea sunt citite“; Sever Pop care ar fi „sabotat orice acþiune culturalã“
la Roma etc.

Total nemulþumitã, în ciuda eforturilor sale, se arãta ºi Zoe Gârbea Tomellini,
soþia consulului onorific la Genova.

„Fac tot posibilul sã vorbesc despre þara noastrã aici (...) Este dificil pentru
cã nimeni nu-mi dã o mânã de ajutor; ba dimpotrivã, mi se pare cã la Roma este
chiar mai dificil decât în oricare altã parte, tocmai pentru cã acolo sunt ro-
mâni!“35
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Implicatã în acþiunea de propagandã româneascã în strãinãtate era ºi Elena
Bacaloglu*. Laureatã „Bene Merenti“ de cãtre Carol I ºi ºcolitã la Sorbona,
stabilitã în Italia încã din 1908, Bacaloglu a ºtiut sã se apropie întotdeauna de
centrul de putere. De la generalul Cadorna la Soninno ºi Mussolini (politic), de
la Matilde Serao la Benedetto Croce ºi Grazia Deledda (cultural). În 1947 ea îi
va vinde lui I. E. Torouþiu corespondenþa purtatã cu personalitãþile italiene36, co-
respondenþã conservatã azi la Biblioteca Academiei Române. Miniºtrii români la
Roma, precum Al. Lahovari ºi Ion Lugoºianu, nu au agreat-o foarte tare. Ba mai
mult, o considerau ca fiind suferindã de „mania persecuþiei“. Împiedicatã sã re-
vinã în Italia, din toamna 1923, ea reacþioneazã prin presã37 ºi avocaþi38 soli-
citând compensaþii morale. Aspira sã fie trimisã ºi subsidiatã permanent la Roma
în schimbul propagandei pe care ar fi fãcut-o în favoarea României. Într-o
scrisoare din 1930 ea comunica lui Savel Rãdulescu opinia monseniorului Dolci,
Nunþiul Papal, care i-ar fi spus: „Dacã dumneata ai fi fost unguroaicã sau de alta
naþionalitate, te-ar fi fãcut ministru la Roma (...)“39. Ajunsã, dupã îndelungi tra-
tative ºi petiþii la Roma, îi raporteazã aceluiaºi S. Rãdulescu cã „Solacolu a
preschimbat Legaþia într-un cuib de þigãnie diplomaticã“40. ªi lui Bacaloglu, ca
ºi lui Solacolu se recomanda ca fiind prietena ºi protejata lui N. Titulescu.
„Stãpânirile“ ulterioare vor fi având alþi protejaþi.

Sub directoratul lui N. Crainic biroul presei din Italia era coordonat de Titus
Panaitescu Vifor ºi compus din: Ion Gherghel (NV — Milano, Torino, Genova),
Vintilã Horia (NE — Florenþa, Bologna, Udine, Trieste), Cl. Isopescu (S), Al.
Gregorian (Roma)41. Aceastã consolidare a Birourilor de presã ºi propagandã
românã în exterior fãcea obiectul unui raport al Legaþiei Italiene la Bucureºti42.

Se distinge între aceºtia Horia Vintilã**, care puncteazã, în notele sale infor-
mative, slãbiciunile acþiunii noastre în strãinãtate, vorbeºte despre „apatia perso-
nalului“ ºi demoleazã mitul legãturii italo-maghiare. În opinia sa „presupusa
amiciþie italo-maghiarã se sprijinã pe douã argumente: «atitudinea Budapestei în
momentul în care Europa decisese sancþiunile contra Italiei ºi catolicismul
transformat de Ungaria în calul de bãtaie al propagandei sale»“43.

În absenþa disputelor fãþiºe se lamenta penuria materialã. Pimen
Constantinescu***, succesorul lui Cl. Isopescu în funcþia de ataºat cultural de la
1 noiembrie 1940, semnala câteva probleme de ordin „tehnic“:

„Biroul cultural nu a avut nici o indemnizaþie de nici un fel; nici mãcar pentru
hârtie, cernealã, dosare, rechizite de cancelarie (...) Pentru cheltuielile de
transport ºi expediþie a cãrþilor nu ni s-a dat nimic — costul plicurilor, hârtia de
ambalaj, sfoara ºi taxele poºtale...“44

ªi tot el relata:
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* Elena Bacaloglu (n. 1879), avusese un scurt mariaj cu filologul Ovid Densusianu (1902–1903).
** Horia Vintilã (1915–1992): licenþiat în litere, filosofie ºi drept la Bucureºti, perfecþionat în strãinatate,

colaborator la ziare de dreapta („Sfarmã Piatrã“, „Gândirea“, „Porunca Vremii“). În 1944/5 a fost închis în
lagãr. Trãieºte câþiva ani la Assisi ºi Florenþa (1945–1948) ºi emigreazã apoi în Spania ºi Argentina, unde predã
limba ºi literatura românã. Autorul lucrãrilor: Acolo ºi stelele ard (1942); Dumnezeu s-a nãscut în exil (1960);
Jurnalul unui þãran de la Dunãre (1966); fondatorul revistei „Futuro Presente“.

*** Pimen Constantinescu: profesor de limba italianã ºi românã; redactor la „Ausonia“ ºi „Sibiul literar“;
publicist, traducãtor ºi colaborator la revista „Hyperion“.



„În Legaþie n-am gãsit absolut nimic care sã mã facã sã cred cã postul meu
fusese deþinut mai înainte de altcineva. Scrisorile d-lui fost consilier Isopescu
n-au avut copii ºi deci nu s-au pãstrat la dosar. Dosarul meu, început la 30 no-
iembrie 1940, ajunge la no. 100 la 31 decembrie 1940 ºi la no. 150 la 31 ianuarie
1941. Am luat iniþiativa de a forma o bibliotecã-arhivã de material de propa-
gandã“45.

Succesorul sãu, versatul Titus Panaitescu Vifor*, numit în mai 1941, precis va
fi privit altfel situaþia. Din acelaºi birou.

P. Constantinescu considera momentul propice pentru intensificarea propa-
gandei române în Italia. Din Via Cesare Beccaria 35, sediul Legaþiei României
la Roma, îi scria lui I. E. Torouþiu:

„Sunt încã în faza dibuirilor: e de lucru imens — ºi timpurile sunt potrivite
din punct de vedere politic — dar foarte vitrege din cauza efectelor neplãcute,
ca sã nu zic extrem de dureroase ale ultimelor evenimente, ce s-au succedat din
iunie pânã acum“46.

Sãrãcia generalã „din dotare“ era deplânsã. Dar, pe de altã parte, bunãstarea
materialã individualã nu era vãzutã cu ochi buni de compatrioþi. Bunãoarã,
consilierul Al. Gregorian** procedeazã la întocmirea unei liste a bunurilor ma-
teriale posedate de consilierul economic Eugen Porn (1882–1951), aflat în vârful
ierarhiei din cadrul Agenþiei economice române de la Roma: „o moºie la Poggio
Mirteto lângã Roma, trei automobile, o casã proprie în Via Parioli 73, o casã de
reprezentanþã comercialã la Bucureºti condusã de fiul sãu“, ºi readuce în discuþie
originea sa etnicã. Pãreau argumente suficiente, în opinia sa, pentru a cere înde-
pãrtarea lui Porn din post47. Despre soarta ulterioarã a lui E. Porn aflãm cã „se
lãsase botezat ºi de cãtre monseniorul Luigi Tãutu în cristelniþa bisericii române
din Roma“, iar averea i s-a nãruit, înºelat fiind de secretara sa48.

Succesiunea ataºaþilor de presã debuta inevitabil cu o criticã la adresa prede-
cesorului, considerat nedemn de postul încredinþat ºi ineficient în activitatea sa.
Întotdeauna, totul se relua de la capãt. Aºa s-a întâmplat la Milano, cu postul pã-
rãsit de A. Cotruº ºi preluat N. I. Alexandrescu (1931–1935).

Funcþiona delaþiunea. Tot la Milano, o altã aprigã disputã, cu injurii ºi ca-
lomnii, i-a avut drept protagoniºti, în 1943, pe consulul general Alexandru D.
Georgescu ºi consilierul de presã Fr. Munteanu-Râmnic. Cel din urmã ajunsese
sã piardã timpul cu rãspunsurile la atacurile lansate împotriva sa. Una dintre acu-
zaþii era aceea „de înstrãinare de bunuri publice“. Mai precis, Fr. Munteanu-
Râmnic ar fi oferit spre vânzare o parte din þesãturile româneºti prezentate la
Expoziþia de artã popularã româneascã organizatã la Veneþia în faþa Palatului
Correr49.
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* Titus Panaitescu Vifor: n. 1893, doctor în ºtiinte economice, membru în „Fascia românã“ ºi fondatorul
ziarului „Fascismul“; cãsãtorit în 1923 cu Leda Ponzanelli ºi stabilit la Roma; însãrcinat cu Direcþia corespon-
denþilor strãini ai Agenþiei Telegrafice Internaþionale „Oriente“; fondatorul în 1935 a unei filiale a Agenþiei
„Balkan Oriente“ în Bucureºti Cfr. ANIC, Mpn, Agenþii, Dosar 11/1934.

** Al. Gregorian: avocat ºi jurnalist (fondatorul gazetei „Sfarmã Piatrã“; colaborator la „Gândirea“ lui N.
Crainic ºi „Universul“ lui Stelian Popescu); consilier de presã ºi de culturã la Roma ºi Veneþia (1940–1944);
colaboreazã dupã aceastã datã la „Osservatore Romano“; directorul Secþiei române la „Europa Liberã“
(1950–1954); a emigrat apoi în SUA ºi Spania.



Erau rivalitãþi inutile, dãunãtoare ºi nefondate. În realitate, toþi cei menþionaþi
erau capabili pentru posturile în care erau numiþi. Dacã autonom ºi virtual erau
competenþi, împreunã însã nu formau cel mai fericit amalgam. Mai grav încã, era
faptul cã încercau sã se anihileze unii pe alþii, discreditându-se reciproc în ra-
poartele trimise în þarã, iar italienii nu rãmâneau multã vreme strãini de aceste
lucruri, ajungând ei înºiºi la o scindare. Sau chiar la „înregimentarea“ lor în
cercul filomaghiar.

Sunt grãitoare câteva exemple. Ministrul Ion Lugoºianu remarca faptul cã
Alfieri, subsecretar de Stat al Propagandei, care „multã vreme a fost filo-român
ºi a prezidat Camera de Comerþ italo-românã din Milano, a trecut în lagãrul
maghiar din ziua în care Mussolini a adoptat revizionismul“50.

Despre autorul broºurii „La Transilvania“, Raul Bossy, ministrul României la
Roma (25 sept. 1939 – 15 oct. 1940), raporta:

„Dl. Cialdea a avut o atitudine cu totul opusã în trecut. D-sa a petrecut 6 ani
în România, în care a publicat mai multe lucrãri favorabile cauzei româneºti (...)
Dl. Cialdea a trãit însã câþiva ani în Cluj ºi, cum se întâmplã adesea cu strãinii
sosiþi în Ardeal a fost probabil atras de mediul nobilimei magiare stãpânã pe
castele istorice ºi reºedinþi somptuoase. Astfel se explicã cum însãºi d-sa recu-
noaºte în prefaþa ultimei sale cãrþi cã «a trebuit sã revinã asupra opiniilor sale
precedente». Nu am destule elemente care sã-mi confirme dacã n-au mai fost ºi
argumente de altã naturã care sã contribuie la diametrala modificare a pãrerilor
d-lui Cialdea despre problema Transilvaniei“51.

Un an mai târziu, ministrul Vasile Grigorcea recomanda ca profesorul Carlo
Tagliavini, invitat pentru a susþine o conferinþã la Institutul de Culturã Italianã
din Bucureºti, sã fie tratat cu „oarecare rezervã, întrucât este în legãturi strânse
cu Ungaria ºi în lucrãrile sale combate teza continuitãþii românilor din Dacia, iar
afirmaþiile sale sunt des citate de propaganda maghiarã“52.

ªi profesorul Mariano Baffi de la Institutul de Culturã Italianã din Bucureºti
manifesta o atitudine filomaghiarã. Un raport al Poliþiei Capitalei se pronunþa
pentru expulzarea sa:

„Profesorul Baffi subliniazã cã o Ungarie puternicã ºi civilizatoare este
singura chezãºie în viitor împotriva penetraþiei slavismului în Europa; are întinse
relaþiuni în elementul maghiar din þarã ºi este bine apreciat de Legaþiunea
Ungariei din Bucureºti unde este primit ºi vãzut deseori. Faþã de cele raportate
opinãm pentru expulzarea menþionatului profesor“53.

Grupul ataºaþilor este evocat într-o manierã atipicã, directã, dar nu lipsitã de
savoare ºi arguþie, de un multiform ºi disputat personaj: Iosif Constantin Drãgan.
Licenþiat în drept, fost bursier al Institutului de Culturã Italianã (1940), colabo-
rator la „Rassegna italo-romena“ din Milano, I. C. Drãgan s-a remarcat mai întâi
printr-un studiu despre corporativism54. Stabilit în Italia dupã al doilea rãzboi
mondial, vine în contact ºi observã, fãrã filtre deformatoare, diaspora româ-
neascã în formare:

„Scribanii «ataºaþi» destul de lejer la ambasade, erau întodeauna priviþi de di-
plomaþi ca o categorie, dacã nu inferioarã, cel mult marginalã (...) Dar nici la
scris nu se prea îndemnau ataºaþii noºtri, cãci prea puþine scrieri, cu excepþia
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vreunui articol rãzleþ, ieºeau din pana lor. Iar pentru acest articol ei arãtau cã de-
puseserã multã caznã ºi îºi ascuþiserã multe creioane. Alþii, care scriau cu stilouri
special alese, îºi murdãreau degetele, pentru a pãstra urmele vizibile ale efortu-
rilor lor scriitoriceºti, ca un fel de insignã profesionalã“55.

Fãcea notã discordantã, credem, jurnalistul Dragoº Vrânceanu, detaºat la
Milano, care se va apropia de lumea literaþilor italieni56.
Instrumentele. În mod natural, înainte de toate, ca cel mai eficace mijloc de

divulgare, s-a evidenþiat presa. Prietenia unor personalitãþi precum: Arnaldo
Mussolini — „Il Popolo d’Italia“; Virginio Gayda — „Giornale d’Italia“;
Umberto Guglielmotti, Forges Davanzatti — „Tribuna“; Luigi Fontanelli — „Il
Lavoro Fascista“; Giuseppe Bottai, Oscar Randi — „Critica Fascista“; Lido
Caiani — „Avanguardia“, Umberto Biscottini — „Giornale di Politica e di
Letteratura“, Amedeo Giannini — „L’Europa Orientale“ etc. apãrea astfel drept
un obiectiv crucial.

Dedicatã în mod special raporturilor dintre cele douã þãri era „Rassegna Italo-
Romena“57, editatã de Camera de Comerþ Italo-Românã de la Milano. Referin-
du-se la activitatea acesteia, Cl. Isopescu scria:

„E incredibil cã aceastã Camerã de Comerþ, care a servit þara de 10 ani, n-a
avut pânã azi nici un cuvânt de îmbãrbãtare nici din þarã, nici de la Legaþie. Cum
vreþi sã lucrãm noi aici, cum vreþi sã câºtigãm prietenii pentru þarã, cum vreþi ca
raporturile între Italia ºi România sã fie bune?“58

În martie 1940, atât directorul sãu cât ºi Cl. Isopescu solicitau subsidii pentru
continuarea publicãrii ei la Minculpop59. Acesteia i se va adãuga „Studi rumeni“
condusã de Carlo Tagliavini ºi editatã de secþiunea românã a Institutului pentru
Europa Orientalã60.

Aceluiaºi obiectiv îi erau circumscrise broºurile de propagandã61; traduce-
rile62; congresele63; concertele64; expoziþiile de carte65 sau de artã popularã româ-
neascã66; expoziþiile de picturã67; pavilioanele româneºti la expoziþii precum
Bienala de la Veneþia68, Trienala de la Milano69, Fiera del Levante de la Bari70;
proiecþiile cinematografice71; radiotransmisiunile72; agenþiile de turism73; com-
petiþiile sportive74; societãþile culturale75; camerele de comerþ mixte76; ºcolile
române în Italia — ªcoala Românã din Roma (1922) ºi Casa Romena din Veneþia
(1930)77; schimbul de studenþi, concretizat prin intermediul cursurilor de la Uni-
versitatea „N. Iorga“ din Vãlenii de Munte78, comparabilã în epocã cu Universi-
tatea estivã din Perugia; catedrele de limba românã din universitãþile italiene79.

Cât de eficiente erau aceste manifestãri? Cum erau ele receptate? Avem
câteva impresii. Ale unora dintre promotori chiar. Th. Solacolu nu ezita sã-ºi
exprime amendamentele la filmul „România de azi“ pe care le-ar vrea remediate
cu ajutorul Institutului LUCE: „mai mult liric decât descriptiv; prea insistent cu
provinciile alipite, lasã în umbrã Vechiul Regat“80. Sculptorul Mac
Constantinescu critica standul român la expoziþia cãrþii de la Florenþa care „are
aerul de rudã sãracã“ ºi încheie articolul pe aceastã temã cu convingerea cã „era
preferabil sã stãm acasã decât sã ne înfãþiºãm astfel“81. Într-o conferinþã radio-
fonicã din 20 mai 1938, N. Iorga explicã tranºant cãrui fapt îi datorãm partici-
parea la Bienala de la Veneþia:
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„Ceea ce n-a ºtiut sã facã statul atâta timp, iatã... a fost împlinit de Liga
Culturalã, adicã de mâna mea, neîncetat întinsã pentru a cerºi, spre binele cultu-
rii române (...) dacã Statul ar fi construit pavilionul, ar fi apãrut aceeaºi funcþio-
nari, cu aceleaºi prietenii, cu aceleaºi gusturi ciudate“82.

Vãzutã iniþial ca un real succes, ora româneascã la Radio Roma se
transformã, la distanþã de doar douã luni, într-o „lamentabilã dovadã de incapaci-
tate“ în opinia ministrului plenipotenþiar la Roma, I. V. Vojen83.

În toamna anului 1945, la bordul vasului „Transilvania“ acostat în portul
Neapole, urmau sã se îmbarce toþi aceia care deþinuserã vreo funcþie de repre-
zentare în Italia. Cei mai mulþi au refuzat ºi aveau sã se distingã în deceniile ce
vor veni peste ei ca elitã româneascã în exil84.

NOTE
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