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Lucian Blaga a excelat ca fi lozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor uni-
versitar, academician și diplomat. În studiul de față doresc să mă opresc la cei mai bine 
de 10 ani de carieră diplomatică, ani în care Blaga a fost reprezentant al culturii româ-
nești peste hotare. Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895 în satul Lancrăm, de lângă Sebeș 
în comitatul Sibiu, fi ind al nouălea copil al unei familii de preoți, Isidor Blaga și Ana. 
Copilăria i-a stat, după cum mărturisește el însuși, „sub semnul unei fabuloase absențe a 
cuvântului”,1 viitorul poet – care se va autodefi ni mai târziu într-un vers celebru „Lucian 
Blaga e mut ca o lebădă” – neputând să vorbească până la vârsta de patru ani.2 A urmat 
Școala primară germană la Sebeș (1902-1906), după care Liceul „Andrei Șaguna” din 
Brașov (1906-1914), unde era profesor ruda sa, Iosif Blaga, autorul primului tratat româ-
nesc de teoria dramei. După terminarea studiilor universitare și susținerea doctoratului 
la Universitatea din Viena, la 26 noiembrie 1920 (cu lucrarea „Kultur und Erkenntnis” 
/„Cultură și cunoștință. Contribuții la teoria cunoașterii”), Lucian Blaga se va stabili la 
Cluj unde se căsătorește cu Cornelia Brediceanu.3 În anul 1926 a intrat în diplomație, 
ocupând succesiv posturi de atașat cultural la Legațiile României din Varșovia, Praga, 
Lisabona, Berna și Viena. A fost atașat și consilier de presă la Varșovia, Praga, Berna 
(1926-1936) și Viena (1936-1937), subsecretar de stat la Ministerul de Externe (1937-1938) 
și ministru plenipotențiar al României în Portugalia (1938-1939).4

1 Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, București: Humanitas, 2012, p. 11.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Alexandru Popescu, „În mijlocul ciclonului – Lucian Blaga – Diplomat la Viena”, în Lucian 

Blaga în diplomația românească, Sebeș: Fundația Europeană Titulescu, 2011, p. 35.
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Intrarea lui Lucian Blaga în diplomație s-a făcut la dorința sa, dar și ajutat de omul 
politic (și diplomat) Caius Brediceanu, fratele mai mare al soției sale, Cornelia. În acest 
sens, citez cererea sa, scrisă de mână, așa cum se păstrează în Arhiva Ministerului 
Afacerilor Externe, purtând ștampila Registraturii Generale, nr. 00863/5 ianuarie1922:

„Domnule Ministru, 

Subsemnatul vă rog să binevoiți a mă primi în corpul consular, numindu-mă can-
celar la Legațiunea din Paris. Sunt doctor în litere și fi losofi e la Universitatea din Viena 
– și am publicat o serie de lucrări literare bine primite de critica noastră, între alte-
le „Poemele luminii” și „Pietre pentru templul meu”, ambele premiate de Academia 
Română. Primind acest post, cred că mă pot și mai bine desvolta, ajungând în contact 
cu Occidentul”.5

Cererea – datată „București, 28 Dec. 1921” – are pe margine două însemnări:
1. „Recomand călduros numirea dlui Blaga, mai ales că la Paris nu avem nici un 

ardelean”, recomandare semnată de Caius Brediceanu (care era, atunci, „ministru de 
stat pentru Ardeal, Banat și părțile ungure”).

2. „Se va numi cancelar în postul vacant”.6

La 5 ianuarie 1922, Lucian Blaga primește de la Direcția Personal-Protocol din 
Ministerul de Externe copia Decretului nr. 76, prin care îi este anunțată numirea în 
funcția solicitată, începând cu data de 1 ianuarie 1922. De data aceasta, vestea nu i-a 
mai făcut plăcere; poetul voia să rămână acasă, 
la uneltele sale, într-o condiție materială precară. 
După o soluție de compromis – solicitarea unei 
amânări pe caz de boală – poetul trimite o cerere 
către Minister, în care solicită „punerea în disponi-
bilitate” din funcția de cancelar, motivând prin ur-
genta încheiere a „mai multor lucrări literare”. La 
17 aprilie 1922 primea Decretul nr. 1739, prin care 
era anunțat că petiția i-a fost acceptată.7

Decretul regal prin care Regele Ferdinand I al României îl numește 
pe Lucian Blaga, doctor în litere, cancelar în administrația centrală a 
Ministerului Afacerilor Străine, începând cu data de 1 ianuarie 1922.8

5 N. Popescu, „Lucian Blaga, diplomatul”, [online] htt ps://foaienationala.ro/lucian-blaga-di-
plomatul.html, accesat la data de 15 mai 2018.

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Documentul, din 5 ianuarie 1922, este contrasemnat de ministrul Afacerilor Străine, 

Gheorghe Derussi.
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În anul 1926, va cere din nou intrarea în diplomație, solicitând numirea în postul 
de „atașat de presă” la München; dar va ajunge la Varșovia, în același post. Chiar dacă 
n-a fost încântat de acest loc, trebuie spus că Blaga și-a făcut datoria de diplomat cu 
zel și pricepere – așa cum va face, vreme de peste zece ani, în toată această nouă și 
fascinantă carieră.9

Lucian Blaga a funcționat, potrivit dosarului personal din Arhiva Ministerului 
Afacerilor Străine, după cum urmează: noiembrie 1926–noiembrie 1927 la Varșovia; 
din noiembrie 1927 până în aprilie 1928 – la Praga; din aprilie 1928 până în noiem-
brie 1932 – la Berna; în noiembrie 1932 este avansat secretar de presă la Viena, unde 
va funcționa, inclusiv în funcția de consilier de presă, până în 1937; de la 1 februarie 
1937 funcționează iarăși la Berna, până în decembrie 1937. Octavian Goga îl aduce în 
cabinetul său la Ministerului Afacerilor Străine, în funcția de subsecretar de Stat, la 30 
decembrie 1937 și va funcționa până la demiterea guvernului Goga – la 10 februarie 
1938; de la 1 aprilie 1938 până la 1 aprilie 1939 funcționează ca trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar la Lisabona.10

Varșovia

Lucian Blaga a avut șansa de a intra în spațiul polonez, la Varșovia, exact în mo-
mentul marcării unui important eveniment al culturii poloneze pe plan național și 
internațional: dezvelirea monumentului marelui compozitor, Frederic Chopin, operă 
a sculptorului Wacław Szymanowski. Poetului și publicistului Lucian Blaga îi va fi  
dat să reprezinte România la aceste serbări, alături de reprezentanți ai „lumii muzi-
cale din toată lumea” – după cum scria doamna 
Cornelia Blaga. Printre celebritățile prezente sunt 
enumerați: Weismann, Vidal, Kempf și alții. Timp 
de trei zile, ca și ceilalți observatori străini, atașatul 
de presă se va convinge „din belșug” de „iubirea 
de fast exterior a poporului polonez, asupra căruia 
abundența și excesul de forme al barocului au lăsat 
urme neșterse”.11

Ordin al ministrului Afacerilor Străine al României, Ion M. Mitilineu, 
prin care Lucian Blaga este numit, începând cu data de 1 noiembrie 
1926, atașat de presă pe lângă Legația României la Varșovia.

9 Nicolae Mareș, „Începuturi diplomatice sub o zodie norocoasă”, în Lucian Blaga în diplomația 
românească, Sebeș: Fundația Europeană Titulescu, 2011, p. 17.

10 Ibidem.
11 Ibidem, pp. 19-20.
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Lucian Blaga amintește cu o nedisimulată modestie și bucurie, totodată, că a fost 
printre cei care au adus, din partea României, omagiu marelui compozitor. În ciu-
da unor investigații aprofundate în principal în Arhiva Diplomatică a Ministerului 
Afacerilor Externe (care păstrează cca 200 de pagini cu rapoarte ale lui Lucian Blaga), 
textul alocuțiunii respective a fost de negăsit.12 Din rapoartele diplomatice trimise 
Centralei de ministrul Alexandru Iacovaky, diplomat cu state vechi la Varșovia, pre-
zent încă de deschiderea misiunii, se consemnează, în termeni elogioși, prestația tână-
rului diplomat la acest eveniment.13

Lucian Blaga înserează câteva aprecieri privind politica internă, precizând: 
„Principalul eveniment în politica internă a Poloniei în ultimele zile pare a fi  trecerea 
în opoziție față de guvern a Partidului socialist polonez. Mareșalul Piłsudski, care la 
venirea sa la putere a fost sprijinit îndeosebi de partide de stânga își caută o orientare 
mai potrivită temperamentului său și intereselor statului: o apropiere de partidele de 
dreapta. Unul din scopurile sale e neapărat distrugerea partidului democrat național. 
„Sigur e în orice caz că (Piłsudski) tinde spre o simplifi care a vieții politice din Polonia 
reducând cât mai mult numărul partidelor”. Lucian Blaga lasă a se înțelege că, în plan 
politic bilateral, ratifi carea de către Senatul Poloniei a Tratatului de garanției dintre 
România și Polonia (semnat la București, de I.G. Duca și ministrul Wielowiejski) a fost 
amânată, fără ca amânarea respectivă să stârnească discuții în presa poloneză. Lucian 
Blaga mai informează că „presa a fost grav atinsă în libertatea ei de decretul numit în 
ironie «lex Zaratustra» pentru tendințele ei dictatoriale. Se pare însă că zilele viitoare 
vor aduce schimbarea decretului, care de altfel până acum nu a fost aplicat decât în 
cazul unor excese de zel ale ziarelor din provincie. În ce privește atitudinea presei 
polone față de România, nu s-ar putea vorbi de o lipsă generală de bunăvoință, ci mai 
curând de-o lipsă de informație. Ceea ce se spune asupra României sunt știri scurte, 
unele mai senzaționale, altele mai puțin, transmise de diverse agenții telegrafi ce.

Despre activitatea proprie, ca atașat de presă, Lucian Blaga notează: „În afară de 
«buletinul presei», pe care îl trimit zilnic la București, am căutat până acum să îmi cre-
ez legături cu presa polonă. Președintele sindicatului jurnaliștilor de aici, d. Denbicki 
mi-a pus la dispoziție o rubrică lunară, «românească» în «Tygodnik Ilustracia14 
Scriitorul K. Bandrowsky (Juliusz Kaden-Bandrowski) m-a rugat să îi dau în fi ecare 
lună un articol despre literatura sau arta noastră pentru ziarul «Głos Prawdy». Astăzi 
i-am dat întâiul articol.” Șef redactorul de la «Baltische Presse», d. E. Rueker, mi-a fă-
găduit să-mi dea tot sprijinul său prin ziarul pe care îl conduce”.15

Lucian Blaga s-a introdus extrem de rapid și cu seriozitate în realizarea misiunii 
încredințate. În ansamblu, aceasta se va solda cu rezultate apreciabile, mai ales după 

12 Nicolae Mareș, Începuturi diplomatice sub o zodie norocoasă …, p. 20.
13 Ibidem.
14 Tygodnik Illustrowany – una din revistele cele mai răspândite din Polonia în perioada inter-

belică.
15 N. Mareș, op.cit., p. 27.
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ce îi contactează pe româniștii Emil Biedrzycki și Włodzimierz Lewik, cât și pe tradu-
cătorii Emil Zegadłowicz și Czara Dusza-Stec; cea din urmă i-a transpus în limba po-
lonă Meșterul Manole, care se va juca pe scena Teatrului Național din Lwów, iar pri-
mii i-au tradus unele din poemele sale:16 „Gorunul”, „Izvorul nopții”, „Anno domini”, 
„Mirabila sămânță”, „Peisaj transcedental”, „Liniște”, „Dați-mi un trup voi munților”, 
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, „Vreau să joc”, „Oraș vechi”.

Berna

La 1 aprilie 1928, Lucian Blaga este transferat la Berna, pe care o asociază cu un 
Brașov occidental. Un peisaj „mai magnifi c decât putusem să-l visez vreodată”. În 
Berna – „orașul pe care în subconștient l-am visat pentru mine” – Blaga și soția sa 
au găsit, pe Spitalackerstrasse, o locuință confortabilă, „cu multe camere”, la etajul 
al treilea al unui imobil care avea la parter un magazin alimentar și o tipografi e. La 
Berna, Lucian Blaga începe să muncească, dovedind o râvnă inepuizabilă, Elveția ră-
mânând locul unde poetul-diplomat și-a impus cea mai puternică amprentă. Aici cu-
noaște pe Hugo Marti, șeful secției culturale la cotidianul „Der Bund” și redactor șef 
al revistei „Der Kleine Bund”, un bun cunoscător al limbii române (în anii 1915-1917 
fusese profesor în casa prințului Cantacuzino) care va scrie două volume de nuve-
le inspirate de realități românești, unul tradus de Lucian Blaga. În ziarul și revista 
lui Marti va publica diplomatul român articole despre literatura română și versuri 
semnate de Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Vinea, Ion Pillat, Adrian Maniu, 
Demostene Botez. Împreună cu poetul Herman Hauswirth va traduce și publica o cu-
legere de poezie românească, de la bocete și colinde la balade și doine. La insistențele 
sale, marea actriță de limbă germană Thea Maria Lenz (soția directorului Teatrului 
din Berna, Max Werner Lenz) va susține recitaluri de poezie și proză românească la 
Berna, Viena și Berlin, care s-au bucurat de un succes enorm și despre care presa a 
scris laudativ și mult. De altfel, numeroase momente culturale românești au fost difu-
zate la posturile de radio.17

Lucian Blaga a acordat la Berna o atenție deosebită imaginii României. Convins de 
Blaga, profesorul universitar E. Wett er-Arbenz a ținut un curs despre geografi a și eco-
nomia României, timp de cinci luni, în cadrul Universității Populare din Berna; același 
profesor a susținut conferințe consacrate României și în alte orașe elvețiene: Zürich, St. 
Galen, Basel, Baden. Tot aici, Lucian Blaga a avut de luptat împotriva unor inexactități 
sau atitudini tendențioase, strecurate în unele ziare la adresa României. La 13 iunie 
1929, de pildă, în ziarul „Berner Tagblatt ” s-a publicat un articol de o rară violență la 
adresa hotărârii adoptate în așa-numita problemă a „optanților” (hotărâre care dădea 
câștig de cauză României). Blaga s-a dus la redacția respectivă și a discutat cu publicis-
tul Lessing, redactorul pentru politică externă al ziarului, care i-a recunoscut că el este 
autorul articolului cu pricina. Cu toate explicațiile lui Blaga, interlocutorul a rămas in-

16 Antologia poezji rumuńskiej , Varșovia: P.I.W., 1989.
17 Lia-Maria Andreiță, „Lucian Blaga, diplomatul”, România Literară, nr. 24, 2008. 
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fl exibil, ceea ce i-a lăsat diplomatului român impresia 
că individul „e subvenționat de unguri”.18

În Elveția, Lucian Blaga are ocazia să-l cunoască pe 
Nicolae Titulescu, întâlnire pe care el însuși o descrie 
ca o revelație, despre care va mărturisi chiar atunci, dar 
și mai târziu, peste ani.19 La 1 februarie 1937, Lucian 
Blaga este numit din nou consilier de presă la Legația 
României de la Berna. Numai până la 8 ianuarie 1938.

August 1933, Bad Gastein. Lucian Blaga în timpul 
unui sejur petrecut alături de Nicolae Titulescu.

O perioadă scurtă, dar la fel de bogată – timp împărțit, după propria-i mărturisire, în-
tre „diplomație și dracul creației”. Și, desigur, ar fi  continuat să rămână la Berna, dacă 
n-ar fi  intervenit o inițiativă a lui Octavian Goga, ajuns în acel moment prim-ministru: 
aceea de a-l face subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.20

Viena

Primul contact al lui Blaga cu Viena are loc condițiile agitate ale sfârșitului Primului 
Război Mondial, în septembrie 1917, când se înscrie la Facultatea de Filosofi e a 
Universității din Viena. La 1 februarie 1918, revine 
la Viena pentru susținerea de examene. Revine din 
nou la 7 mai 1920, iar, între 7–11 noiembrie, susține 
examenele orale pentru obținerea titlului de doctor, 
care îi este acordat la 26 noiembrie, când i se confe-
ră titlul de „Doctor în fi lozofi e”, cu lucrarea Cultură 
și conștiință. Contribuții la teoria cunoașterii. În volu-
mul său biografi c Hronicul și cântecul vârstelor, Blaga

26 noiembrie 1920, Viena. Diploma de „Doctor în 
Filozofie” al Universității din Viena, titlu științific 
obținut de Lucian Blaga.

18 Ibidem. 
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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consemnează că a folosit acest răstimp și pentru formarea sa artistică: frecventează 
„boema artistică și cafenelele literare”.21  . Se pare că, pe plan material, situația lui 
Blaga nu era strălucită, astfel încât adresează Parohiei românești din Viena o solicitare 
de sprijin bănesc.

8 octombrie 1933, Viena. Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Străine, în trecere prin 
capitala Austriei, în compania membrilor Legației. În rândul din față, Nicolae Titulescu cu 
Caius Brediceanu, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar; în rândul din spate, Raoul 
Bossy, consilier de legație; Lucian Blaga, consilier de presă; Nicolae Raicoviceanu, consilier 
juridic cu rangul de ministru plenipotențiar cls. II, secretar personal al lui Nicolae Titulescu. 

La 1 noiembrie 1932, Lucian Blaga este transferat, cu consimțământul său, la Legația 
din Viena, unde venise ca ministru plenipotențiar cumnatul său, Caius Brediceanu. 
În Hronic, Blaga consemnează: „Transferarea, dorită chiar de mine, se făcuse din în-
tâmplare tocmai într-un timp când stările din Austria promiteau să devină deosebit 
de interesante pentru un observator străin”.22 Inițial, Blaga a fost încadrat pe post de 
secretar (atașat) de presă și apoi de consilier. În prima parte a misiunii sale diploma-
tice, șef al misiunii a fost Caius Brediceanu, cu care a colaborat foarte bine. Cu noul 
ambasador (din 1936), Alexandru Gurănescu, relațiile au fost ceva mai puțin cordiale 
din cauza unor tentative ale acestuia de a se apropia de orientările politice de dreapta 
din România.23

De la începutul anului 1933, când național-socialismul a ajuns la putere în Germania, 
Austria devenise, după aprecierea lui Blaga „punctul cel mai sensibil” de pe continent, 
motiv pentru care însuși ministrul de Externe, Nicolae Titulescu, cerea insistent să fi e 

21 Al. Popescu, op.cit., p. 37.
22 Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, p. 59.
23 Al. Popescu, op.cit., p. 38.
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informat la zi despre „tot ce se pregătește la Viena”. În ceea ce privește relațiile dintre 
Blaga și Titulescu, este semnifi cativ episodul din august 1933, când Titulescu sosește 
în Austria, la Bad-Gastein, într-un scurt concediu de odihnă. Atunci i-au parvenit, pe 
adresa Legației, câteva plicuri prin curier diplomatic, care trebuiau să îi fi e înmânate 
urgent. Gestul de a le duce ministrului l-a făcut Blaga, care-și amintește că Titulescu l-a 
reținut amical la reședința lui câteva zile: „Într-o după-amiază m-a poftit la dânsul. Din 
vorbă în vorbă, mă trezii că Titulescu intrase într-un fel de expunere, foarte elocven-
tă, asupra situației internaționale, care, după eșuarea conferinței de dezarmare, evolua 
spre zări nu tocmai îmbucurătoare. Nimeni nu-și da atât de bine seama de seriozitatea 
cotiturii istorice la care s-a ajuns în viața internațională, ca Titulescu”. Aprecierile lui 
Nicolae Titulescu asupra activității sale diplomatice au fost consemnate de Blaga cu 
satisfacție, atunci când notează: ministrul „aprecia cu bucurie noile mele preocupări. 
De altfel, de câte ori trecea spre Elveția, cu vagonul său ministerial, ministrul Nicolae 
Titulescu se oprea la Viena pentru câteva ceasuri, vreme în care poetul-diplomat îi pre-
zenta „un fel de rapoarte verbale rezumative asupra stărilor politice”.24

Se poate afi rma, pe drept cuvânt și în mod obiectiv, că Blaga și-a îndeplinit mi-
siunea diplomatică fără să-și precupețească vremea și forțele, dovedindu-se un avi-
zat observator, dar și interpret al relațiilor umane, politice și diplomatice din Austria. 
Mărturie stau din plin rapoartele sale transmise cu regularitate Ministerului, care de-
pășesc sfera strictă a presei și se implică direct în consemnarea și interpretarea vieții 
politice, diplomatice, dar și culturale din Austria. Mai mult decât atât, Blaga se va do-
vedi nu numai un conștiincios, ci și un pasionat diplomat: „Noile însărcinări ce mi s-au 
dat mă absorbeau cu desăvârșire, dar mă și pasionau în același timp”. În acest context, 
atașatul de presă Lucian Blaga depunea eforturi stăruitoare și inteligente de a prezenta 
cât mai bine, mai exact chipul și interesele țării sale.25

În perioada în care Blaga a activat ca diplomat la Viena, situația politică din Austria 
a cunoscut momente de tensionare, atât pe plan intern, cât și extern, afl ându-se, ca 
să folosim chiar expresia diplomatului-scriitor, „foarte aproape de centrul, mijlocul 
turbulențelor politice pe care le-a cunoscut Europa în anii 1930”, ceea ce a făcut ca 
misiunea sa diplomatică să cunoască un real grad de difi cultate, dar fi ind astfel cu atât 
mai interesantă.26

Lisabona

O dată cu demisia guvernului Goga la 10 februarie 1938, încetează și misiunea lui 
Blaga în conducerea MAS, primind o nouă misiune peste graniță, care va fi  apogeul 
carierei sale diplomatice. Astfel, prin Decretul nr. 1.170 din 11 martie 1938, publicat în 
Monitorul Ofi cial nr. 60 din 14.03.1938, semnat de Carol al II-lea și contrasemnat de 
Gheorghe Tătărescu, începând cu 1 aprilie 1938, Lucian Blaga este acreditat în calitate 

24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 49.
26 Ibidem, p. 50.
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de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al României în Portugalia, ca o recu-
noaștere fi rească a calităților diplomatice și a serviciilor aduse României în timpul mi-
siunilor ofi ciale peste hotare, în centre politice și culturale europene importante. Blaga 
era, din 1936, și membru al Academiei Române și se bucura de un mare prestigiu în 
cercurile intelectuale românești.27

La începutul lui aprilie 1938 își ia în primire postul de diplomat transmițând foarte 
repede impresiile privind locurile și oamenii. Cu stilul său caracteristic, prietenilor le 
transmite vestea și scrie, pe 14 aprilie 
1938, lui Ion Breazu: „Te salut chiar din 
Lisabona! E necrezut de frumos pe aici. 
Peisajul o minune, orașul fără preten-
ții, dar neîntrecut. Rasa cam pestriță. 
Limba plină de fragmente românești, 
încât nevrând trebuie să crezi că împă-
ratul Traian a fost iberic”.28

Lisabona, 18 mai 1938

La 18 mai 1938, Lucian Blaga prezintă președintelui Republicii Portugheze, gene-
ralul António Óscar de Fragoso Carmona1, scrisorile de acreditare în calitate de trimis 
extraordinar și ministru plenipotențiar al României în Portugalia. Discursul său este 
un omagiu adus latinității: „Născut în Carpații Transilvaniei, în citadela orientală a 
lumii latine, mă consider deosebit de fericit de marea onoare ce-mi revine de a re-
prezenta România în Portugalia, care este cealaltă citadelă, occidentală, în Europa, a 
acestei latinități, al cărei miracol de civilizație și de glorie va străluci de-a pururea în 
viața umanității”.29 În continuarea discursului său, Blaga, a făcut o succintă și inspirată 
incursiune, apreciată de președintele lusitan, în istoria Portugaliei, pe care o considera 
o „admirabilă epopee”, evidențiind, totodată, trăinicia relațiilor româno-portugheze. 
În discursul său de răspuns, președintele Carmona30 va aprecia „evocarea atât de eloc-
ventă” a trimisului României privind afi nitățile și relațiile dintre cele două țări, asigu-
rându-l de sprijinul său personal și de cel al guvernului portughez.31

27 Ion Floroiu, „Lisabona, Ultimul post diplomatic al lui Lucian Blaga”, în Lucian Blaga în diplo-
mația românească, Sebeș: Fundația Europeană Titulescu, 2011, p. 67.

28 Elena Elisabeta Pleniceanu, „Lucian Blaga de la Lisabona la Bistrița. Colecția de azulejos”, 
Revista Bistriței, nr. XXVIII/2014, pp. 332-348.

29 Ibidem.
30 António Óscar de Fragoso Carmona (1869-1951), președinte al Portugaliei (9 iulie 1926–18 

aprilie 1951), militar de carieră, general în 1926, foarte activ în puciul din 28 mai 1926, care 
duce la stabilirea dictaturii militare.

31 Ion Floroiu, op.cit., p. 67.
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Lucian Blaga a funcționat la Lisabona un an, până la 1 aprilie 1939, când a fost 
rechemat. Deși perioada misiunii sale în Portugalia a fost scurtă, Blaga a desfășurat, 
totuși, o activitate largă și diversifi cată, trimițând rapoarte importante privind poziția 
Portugaliei în probleme europene și internaționale, relațiile sale îndeosebi cu Spania și 
Marea Britanie, aspecte de politică internă și s-a preocupat de cunoașterea României în 
Portugalia și contracararea acțiunilor ostile țării noastre în mass-media locală.32

Jurnalele Corneliei Blaga-Brediceanu confi rmă cu certitudine faptul că intrarea 
în diplomație a poetului Lucian Blaga s-a făcut din îndemnul ei, la sugestia și sub 
„protecția” fratelui acesteia, Caius Brediceanu, fost membru al Delegației României la 
Conferința de Pace de la Paris. Se poate afi rma cu fermitate că ar fi  fost o mare pier-
dere pentru diplomația românească, dacă Blaga nu ar fi  revenit la proiectul inițial de 
a funcționa ca diplomat. A fost un climat, în care și fi losoful și literatul se putea mani-
festa, iar el a dovedit, cu prisosință, vocație, profesionalism și dăruire în îndeletnicirea 
agreată, cu atât mai mult cu cât a realizat că diplomația este un domeniu, în care poate 
acționa spre binele Țării sale în afara granițelor. Cu siguranță, de-a lungul carierei sale, 
ca diplomat, a avut un cuvânt distinct de spus până la părăsirea breslei, o dată cu în-
cheierea ultimului post, cel de ministru plenipotențiar, de la Lisabona, în 1939.

32 Ibidem.
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Lucian Blaga – Activitatea diplomatică 1926-1939

Rezumat: Vârsta tânără la care a intrat în diplomație și perioada relativ importantă, cât a slujit re-
lațiile externe ale României, îl consacră pe Lucian Blaga, în opinia mea, drept un diplomat de carieră, 
care a urcat toate treptele acestei profesii deosebite, care este diplomația și care nu poate fi  slujită, cu 
adevărat, decât de persoane cu calități și trăsături de caracter înalte. Perioada în care Blaga a activat în 
diplomație, răspunzând tuturor exigențelor acestei profesii, a fost plină de evenimente pe plan european 
și internațional, pe care tânărul diplomat a reușit să le prezinte cu inteligență, cu claritate și cu viziune 
în rapoartele sale. În același timp, pentru diplomația română a fost o perioadă de renaștere și afi rmare 
națională a țării noastre, de deschidere în relațiile sale cu țările europene. 

Cea mai bogată și îndelungată activitate diplomatică Blaga a desfășurat-o în calitate de atașat, 
secretar și consilier de presă la Varșovia, Berna și Viena. Rezultatele deosebite în acest domeniu îl 
vor recomanda pe Blaga pentru postul de subsecretar de Stat în MAS și pentru cea mai înaltă funcție 
diplomatică a vremii, aceea de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar la Lisabona, în Portugalia, 
ceea ce ar corespunde astăzi gradului de ambasador.

Cuvinte cheie: Lucian Blaga, diplomat, ministru, ambasador, relații internaționale, politică externă.

Lucian Blaga – Diplomatic Activity 1926-1939

Abstract: The young age he entered diplomacy and the relatively important period of Romania’s 
foreign affairs, consecrate Lucian Blaga, in my opinion, as a career diplomat who has ascended all the 
steps of this special profession, that can truly be served only by persons with qualities and traits of a 
high character. The period when Blaga worked in diplomacy, responding to all the requirements of this 
profession, was full of european and international events that the young diplomat was able to present 
in his reports with intelligence, clarity and vision.. At the same time, for Romanian diplomacy it was a 
period of national revival and assertion opening up in its relations with the european countries.

The richest and lasting diplomatic activity Blaga served as an attaché, secretary and press counselor 
in Warsaw, Bern and Vienna. The outstanding results in this area will recommend Blaga for the post 
of Undersecretary of State and for the highest diplomatic function of the time, the extraordinary envoy 
and plenipotentiary minister in Lisbon, Portugal, which would correspond to the degree of ambassador.

Keywords: Lucian Blaga, diplomat, minister, ambassador, international relations, foreign policy.


