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Timp de aproape două secole, elitele României 
fuseseră atrase de luminile Parisului, reuşind să creeze 
mai întâi legături culturale, apoi relații politice cu 
Franța latină şi aliată. Progresiv, încă din vremea 
lui Alexandru Ioan Cuza şi mai ales în perioada 
interbelică, relațiile culturale au constituit o bază 
solidă pentru relansarea sistematică a diferitelor 
domenii de colaborare între cele două țări. Situația 
se schimbă brusc după al doilea război mondial, 
când România gravitează în jurul U.R.S.S.-ului, 
recâştigându-şi îndependența inițiativelor în 
domeniul relațiilor internaționale abia la începutul 
anilor şaizeci. În ciuda vicisitudinilor, serviciile de 
propagandă, rodate din anii treizeci, îşi continuă 
activitatea, după măsura timpurilor. 

Imediat după întoarcerea armelor, ministerul 
de Externe român manifestă intenția de a relua 
„imediat„ prietenia tradițională cu Franța1. Serviciile 
ambasadei Franței la Bucureşti păstrează un ton 
optimist. În septembrie 1944, constată astfel că 
guvernul este majoritar francofil, „ceea ce nu s-a mai 
întâmplat de multă vreme„. Deşi viitorul relațiilor 
politice şi economice este estimat dificil, domeniul 
cultural rămâne privilegiat, deoarece Franța ocupă în 

continuare primul loc, fiind în acelaşi timp singura 
reprezentată în acel moment2. 

În 1945, Jean Paul-Boncour, bun cunoscător 
şi prieten al românilor, este însărcinat cu afaceri 
la Bucureşti, cu misiunea de a redefini relațiile 
diplomatice. Acesta constată însă o deteriorare rapidă 
a situației : „suspendate în fapt, dar neîntrerupte 
de drept„,relațiile „nu au reuşit până în prezent din 
cauza atitudinii negative adoptate de guvernul rus„. 
Reprezentanții acestei puteri au lăsat să se înțeleagă că 
deşi nu aveau intenția să intervină în raporturile între 
două țări suverane, trimiterea unui agent diplomatic 
francez în România nu este de dorit. Informați cu 
întârziere de dispozițiile U.R.S.S., românii reproşează 
„cu amărăciune„ Franței că s-a mulțumit cu numirea 
unui reprezentant, atunci când aşteptau un ministru3. 

Umbra gigantului rus este omniprezentă. De 
exemplu, în august 1945, serbarea franco-română 
a eliberării Parisului este anulată în ultima clipă, 
de teamă că autoritățile române se vor găsi într-o 
situație delicată dacă sovieticii se abțin să participe4. 
În schimb, manifestările ARLUS au loc „la comandă„, 
într-o atmosferă de „entuziasm forțat„5.

Paul-Boncour remarcă rapid că sovieticii „nu par 
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deloc dispuşi să renunțe la poziția preponderentă pe 
care şi-au asigurat-o în România, atât din punct de 
vedere politic, cât şi economic„. Mai mult, domină cu 
desăvârşire6. 

În fapt, politica de descurajare a relațiilor cu 
Occidentul se înăspreşte constant pe măsura instalării 
comunismului. Asfel, în 1949, sofisticatul dispozitif 
de cooperare culturală construit de Franța în România 
interbelică este în întregime distrus : acordul cultural 
semnat în 1939 este unilateral denunțat, profesorii 
Misiunii Universitare somați să părăsească țara, 
iar porțile Institutului Francez de Înalte Studii la 
Bucureşti închise. 

În acelaşi timp, noul regim desfăşoară o serie 
de eforturi de reprezentare externă, cu scopul de 
a-şi dovedi legitimitatea, convins de superioritatea 
modelului socialist al democrațiilor populare. Aşa 
ia naştere la Paris Asociația Franța-România, în 
primăvara anului 1945. Întemeiată în urma adunării 
a şaizeci de personalități mediatoare la Claridge 
Hôtel, asociația îşi propune să intervină în domeniile 
intelectual, literar şi ştiințific pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări. Printre membrii 
fondatori se află Elena Văcărescu, animatoare 
legendară a schimburilor cu Franța încă din primul 
război mondial, politicianul Marcel Cachin, profesor 
de filosofie, editorul cotidianului L’Humanité, Jean 
Paul-Boncour şi profesorul Wallon de la Collège de 
France. Până la jumătatea anilor cincizeci, în timp ce 
Institutul Român de Relații Culturale cu Străinătatea 
fondat în 1949 îşi întăreşte rolul centralizator, 
Asociația Franța-România (AFR) este principala 
interfață a propagandei româneşti la Paris. 

La sfârşitul lui 1955, organismul îşi dezvoltase 
deja şapte filiale în provincie, dintre care cele mai 
active la Nice, Lyon, Marsilia şi Toulouse. Ministrul 
României Drînceanu se arată totuşi nemulțumit de 
eficiența acestuia, constatând că „se resimte lipsa 
unei conduceri politice„. Era într-adevăr dificil să 
reziste ambițioasei comparații cu Asociația Franța-
U.R.S.S., care dispunea de douăzeci şi unu de activişti 
delegați7. Din mărturiile profesorului universitar 
André Langevin, un membru activ şi influent, aflăm 
că pentru AFR, prieteni devotați lucrează în timpul 
liber şi fără plată8, iar activitățile erau finanțate prin 
cotizații. 

Totuşi, reprezentanții diplomației româneşti 
la Paris se arată în continuare la fel de exigenți. În 
aprilie 1957, califică activitatea AFR drept „slabă din 
toate punctele de vedere (activitate, prestigiu, putere 
de pătrundere, compoziție)„ şi pune această situație 
pe seama lipsei de eficiență a IRRCS-ului în Franța. 
Lipsa de reacție a ministerului de Externe francez 
este pusă şi pe seama faptului că asociația „nu a avut 
cu cine să se impună„.Relevă reticența autorităților 
franceze, care întârzie proiectul de încheiere a unui 

acord cultural şi împiedică legația „să-şi lărgească 
relațiile şi să fie informată la timp despre valoarea 
personalităților care ar putea fi atrase în muncă„. 
Legația şi-ar dori mai multe legături cu lumea artistică 
şi culturală, obținerea unui prestigiu mai răsunător, 
crearea unui „adevărat curent de opinii în cercurile 
largi„. Ar avea nevoie să atragă jurnalişti de renume 
care să acopere mediatic evenimente culturale9 
organizate cu precădere în oraşele mari. În octombrie 
1966, de exemplu, deplânge faptul că Expoziția de 
artă populară românească organizată în cooperare cu 
IRRCS a fost găzduită de patru localități, dintre care 
trei cu importanță redusă şi fără sprijinul oficialităților 
franceze10. 

De fapt, la începutul destalinizării, Parisul renunță 
treptat la blocajul diplomatic impus țărilor din Europa 
de Est. În prima etapă, cererea de cooperare culturală 
este realizată de România cu scopul dezvoltării 
schimburilor economice şi comerciale. În plus, dacă 
partea română are ca obiectiv semnarea unui acord, 
partea franceză este interesată mai ales de deschiderea 
Institutului Francez la Bucureşti, proiect privit cu 
circumspecție la Bucureşti. 

Din punct de vedere francez, Asociația Franța-
România era mult prea politizată. În plus, pentru 
stabilirea unui plan de cooperare, guvernul francez 
refuza să trateze cu un simplu partener oficios, 
dorind un interlocutor oficial, situat la acelaşi 
nivel. Negocierea abia începută se loveşte de bariere 
ideologice care persistă chiar şi după deschiderea din 
1964. Ambasada Franței la Viena prevenea atunci 
Parisul cu privire la gradul şi forma acestei deschideri : 

„Căutând contactul cu Vestul, România continuă 
să acorde o autoritate la fel de mare poliției. Ca şi 
Bulgaria, se arată mai strictă în privința călătoriilor în 
străinătate față de Polonia, Ungaria sau Cehoslovacia. 
[…] Ne ferim aici să tragem concluzii pripite despre 
natura regimurilor care guvernează în România şi în 
țările vecine. În Europa Centrală, comunismul trece 
printr-un fel de îmburghezire de tip „Biedermeier„, 
ceea ce nu-l împiedică să fie tot atât de autoritar; 
cu condiția să nu facă nimic împotriva regimului, 
cetățenii au dreptul să murmure, dar structurile nu 
par a fi schimbate […]„11.

Numeroase rapoarte diplomatice pun în evidență 
clivajul considerabil între mesajele transmise de 
propagandă pe de o parte şi politica internă şi 
realitatea tensionată cu care se confruntă populația. 
Această discrepanță pare să explice în mare parte 
puțina aderență pe care imaginea oficială reuşeşte să 
o câştige în afara cercurilor comuniste şi simpatizante. 
Relațiile cele mai stabile şi durabile par să se fi dezvoltat 
în mediul ştiințific şi tehnic, unde cooperarea era 
prioritară şi nu atingea prin conținut sfera politicului. 

Pentru a întregi descrierea activității Asociației 
Franța-România, revista lunară a acesteia, Paris-
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Bucarest, se dovedeşte de o reală utilitate. Reluând un 
titlu cunoscut francofililor interbelici, revista apare 
o dată pe lună şi este tipărită în 2.500 de exemplare, 
trimise în rețeaua Legației şi a IRRCS-ului. 

În 1949, din comitetul director fac parte : soția 
lui Eugène Cotton, directoare de onoare a Școlii 
Superioare de la Sèvres, Marcel Cachin, Arnaud 
Denjoy, membru al Institut de France, Justin Godard, 
fost ministru, E. Labeyrie, fost guvernator al Băncii 
Naționale, Henri Wallon. Printre membri regăsim 
profesori ai Sorbonei, ca Henri Laugier, Georges 
Teissier şi Paul Montel, ziarişti ca Emile Bure, Andrée 
Marty-Capgras, scriitori ca Tristan Tzara, Paul Eluard, 
Elsa Triolet, AndréeViollis. Fiecare pune în valoare 
România în funcție de domeniile de specialitate. La 
25 martie 1949, la sala Mutualité, Arnaud Denjoy şi 
Marcel Prenant, membri ai Institut de France, țin o 
prelegere despre România nouă, factor de pace12. În 
1956, Jean Cassou prezidează reuşita comemorare a 
lui Ilarie Voronca, la sala Pleyel, în prezența a patru 
sute de persoane13. 

Fiecare eveniment, domeniu sau operă prezentate 
sunt menite să ilustreze reuşitele regimului care 
construieşte socialismul cu ajutorul şi spre binele 
poporului. Jean Milhau, redactorul şef al revistei Arts 
de France informează publicul despre noua orientare 
în artele plastice, observată cu ocazia unei vizite 
în România, unde pictorii îi declară că vor „o artă 
națională prin formă şi internațională prin conținut„ 
care să „combată tot ce este în slujba trecutului14„. 
Ernest Kahane prezintă munca ştiințifică, „oglindă a 
vieții politice„, care „reflectă îndeaproape modificările 
raportului forțelor progresiste şi retrograde, precum şi 
efortul de independență națională stimulat de unele şi 
împiedicat de celelalte„. Remarcă prioritatea acordată 
constituirii unei noi elite, capabile să îşi asume 
sarcinile vieții prezente15. Mihnea Gheorghiu observă 
că „literatura dramatică şi artele spectacolului reuşesc 
să coopereze armonios în numele unui principiu unic 
: „valorizarea elementului uman combativ„. Actorii 
şi-au abandonat poziția „individualistă„ şi au înțeles 
sensul efortului colectiv, simțind nevoia de a se 
dezvolta neîntrerupt pe plan ideologic şi profesional16. 

Expozițiile organizate la Paris sunt menite să 
ilustreze politica țării. Astfel, La Roumanie au service 
de la Paix (România în slujba Păcii), retrospectivă 
a martiriului poporului în timpul luptei împotriva 
U.R.S.S. care are loc în Cartierul Latin (28 mai-13 
iunie), prezintă efortul „gigantic„ de reconstrucție, 
producția fiind descrisă în cifre „impresionante„. 
Cultura nu mai este un „privilegiu al celor aleşi„, ci 
un „bun al întregului popor, arma tuturor celor care 
lucrează pentru apărarea activă a Păcii„. Într-o lume 
perfectă, oamenii simt „bucuria sănătoasă a muncii„ 
prin care îşi construiesc propria fericire, precum şi un 
„viitor radios„17. 

Această propagandă pentru pace este lansată de 
U.R.S.S. în Occident şi constituie una din temele 
specifice războiului rece. Personalități străine 
sunt invitate în țară pentru a constata împlinirile 
comuniştilor şi a le mărturisi la întoarcere. După 
o şedere de câteva săptămâni, scriitorul brazilian 
Jorge Amado, de exemplu, „dezminte grație propriei 
experiențe toate calomniile despre România cu 
care americanii îi inundă țara„. I-a fost dat să vadă 
un popor eliberat de exploatare care prețuieşte 
libertatea şi independența„ şi progresează pe drumul 
socialismului18.  

În dispozitivul de construire a socialismului, 
cultura are un rol bine definit, pe care Mihail Roller, 
proaspătul preşedinte al Academiei Române, îl 
expune în paginile revistei. În opoziție cu burghezia 
cosmopolită, care a „sufocat„ spiritul național 
„pentru a-l aservi ideilor antipatriotice şi decadente„, 
intelectualii acceptați de sistem nu rămân indiferenți 
la provocările războinice ale imperialismului. Pacifişti, 
lucrează împreună pentru educarea poporului, 
lichidarea analfabetismului şi diversificarea rețelei de 
instituții de învățământ superior. Academicienii îşi 
investesc activ competențele ştiințifice în rezolvarea 
problemelor planului de stat19. Pentru a constata 
rezultatele eforturilor lor, profesori universitari 
francezi sunt primiți în țară la invitația guvernului. În 
august 1949, treisprezece membri ai Uniunii Franceze 
Universitare conduşi de Yvette Neefs vizitează timp 
de o lună universitățile „pentru a face cunoscute în 
Franța reformele democratice în domeniul ştiinței, 
culturii, învățământului„. La plecarea din Paris, îşi 
exprimă mulțumirea de a participa la sărbătoarea de 
la 23 august20.

Știm că regimul a contat mult pe scriitori pentru 
crearea şi întreținerea unei imagini avantajoase. Aceştia 
sunt invitați periodic în paginile revistei. Zaharia 
Stancu, delegat la Congresul Mondial al Partizanilor 
Păcii la Paris (20-24 aprilie 1949) împreună cu Mihail 
Sadoveanu, consideră că adevăratul Paris nu era pe 
străzi, ci la defilare. În acelaşi număr, Magda Isanos şi 
Alexandru Jar aduc omagiu eroilor comunismului şi ai 
rezistenței, iar Geo Bogza descrie bogațiile Munților 
Apuseni. După modelul lui Aragon, care a dezbătut 
public volumul Les communistes (Comuniştii), criticii 
literari de la „Contemporanul„ se deplasează la 
Ploieşti pentru a discuta cu cititorii la Teatrul de Stat. 
Într-o sală arhiplină, au evocat superioritatea prozei 
față de poezie în literatura progresistă şi promovarea 
noilor intelectuali proveniți din clasa muncitoare21.

În ciuda strădaniilor şi ambițiilor propagandiştilor, 
este limpede că în Franța, o revistă atât de angajată 
nu se putea adresa decât prietenilor politici. Cu toate 
acestea, activitatea neîntreruptă a Asociației Franța-
România rămâne prin devotamentul şi prestigiul 
colaboratorilor francezi şi români unul din punctele 
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de referință ale relațiilor culturale bilaterale în 
perioada comunistă. 
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