
România şi Danemarca
în prima jumătate a secolului XX

INTRODUCERE

uropa Nordică a fost şi încă mai este o regiune destul de puţin sau dacă
nu, aproape necunoscută în spaţiul românesc, deşi românilor nu le-a
lipsit cu totul interesul pentru istoria şi cultura popoarelor scandinave.

În asemenea condiţii, am considerat oportună scrierea unei lucrări pe tema
relaţiilor României cu Danemarca, o ţară aparţinând acestei arii geografice, care
aduce totodată în prim plan aspecte privind istoria, cultura şi trăsăturile politico-
economice şi sociale ale acestei ţări.

Unul dintre obiectivele cărţii de faţă îl reprezintă reconstituirea istoriei
relaţiilor României cu Danemarca, pornind de la momentul stabilirii primelor
contacte diplomatice şi continuând cu activitatea celor două legaţii de la Bucureşti
şi Copenhaga, precum şi a consulatelor înfiinţate de ambele părţi.

Mai mult decât atât, având în vedere noutatea subiectului pentru istoriografia
românească, mi-am propus să analizez şi aspecte esenţiale ale istoriei, politicii
externe şi ale statutului internaţional al Regatului Danemarcei în prima jumătate a
secolului XX. Totodată, am dorit să realizez o analiză a acţiunilor şi reacţiilor unor
puteri mici (Danemarca) şi mijlocii (România) situate la periferia Europei, în
contextul relaţiilor internaţionale ale perioadei menţionate.

Fiind vorba de două state cu puteri limitate sub aspect teritorial şi demografic,
care au evoluat în perioada cercetată într-un context marcat de conflictele dintre
marile puteri şi marile ideologii specifice secolului XX, legăturile dintre cele două
ţări nu pot fi înţelese pe deplin în afara cadrului european în care s-au desfăşurat.

Deoarece problemele generale de politică externă românească din prima
jumătate a secolului XX sunt destul de bine cunoscute, politica externă a
Danemarcei şi principalele sale obiective s-au aflat într-o mai mare măsură în
centrul analizei mele. M-am concentrat asupra poziţiei Danemarcei şi României
faţă de securitatea colectivă şi asupra proiectelor regionale de securitate în care s-au
implicat şi modul în care acestea au interferat cu planul general de securitate, din
cadrul Societăţii Naţiunilor.

Limitele cronologice ale lucrării de faţă impun anumite precizări. Alegerea
primei jumătăţi a secolului XX ca perioadă de cercetare a relaţiilor dintre România
şi Danemarca a fost impusă, pe de o parte, de evoluţia relaţiilor lor diplomatice în
contextul european mai larg, iar pe de altă parte, de faptul că această perioadă a
reprezentat momentul de maximă afirmare a celor două ţări pe plan internaţional.
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Apropierea dintre cele două ţări a început practic în perioada imediată
primului război mondial. Anii interbelici constituie în dinamica relaţiilor româno-
daneze o perioadă în care cunoaşterea reciprocă rezultată în urma colaborării pe
plan diplomatic, economic şi cultural a atins nivelul cel mai înalt de la stabilirea lor.
Relaţiile diplomatice româno-daneze au fost iniţiate la 13 aprilie 1917 prin
acreditarea ministrului român cu reşedinţa la Stockholm şi în Danemarca. În 1934,
au fost deschise, pe bază de reciprocitate, primele oficii diplomatice în capitalele
celor două ţări.

Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi ocuparea Danemarcei de
către Germania nazistă au determinat o ruptură în relaţiile diplomatice româno -
daneze în anul 1940, marcată şi prin desfiinţarea legaţiei române din Copenhaga.

După război cele două ţări au intrat în sfere politico-militare opuse iar politica
lor externă s-a conformat diviziunii impuse continentului european de către Marile
Puteri. Restabilite în 1941, relaţiile diplomatice între cele două state vor fi ridicate la
rang de ambasadă în anul 1965.

Problematica raporturilor României cu Danemarca în prima jumătate a
secolului XX este un subiect destul de puţin abordat până în momentul de faţă, atât
în istoriografia naţională cât şi europeană. Danemarca este şi astăzi o ţară puţin
cunoscută de către români. Imaginarul românesc al Nordului în general este domi-
nat de o serie întreagă de clişee. S-a vorbit adesea, la noi, de preluarea modelului
scandinav, însă de cele mai multe ori, acesta nu a fost cu adevărat înţeles.

Preocupările româneşti pentru istoria şi cultura Europei nordice sunt destul de
reduse şi de dată recentă.

Grete Tartler, fost ambasador al României în Danemarca şi în acelaşi timp
scriitoare, a scris o serie de articole despre naţiunea daneză, câteva din ele publicate
în revista “România Literară”1. Pe lângă acestea a mai publicat o serie de volume
de traduceri din limba daneză printre care şi Bazarul unui poet. Memorii de călătorie
în Grecia, Orient şi ţările dunărene, reeditat în anul 2000 la Editura Univers. Este
vorba de o traducere a jurnalului de călătorie al lui H.C. Andersen publicat în
aprilie 18422. Însemnările scriitorului danez privind călătoria în Ţările Române au
fost traduse în limba engleză în anul 1840, cu titlul A Poet's Bazaar. Ele au fost
cercetate de fostul ministru al României la Copenhaga, Marcel Romanescu şi
utilizate în lucrarea sa Andersen în România. O călătorie pe Dunăre acum 100 de ani,
Bucureşti, 1941.

1 Grete Tartler, Naţiuni pragmatice: identitatea daneză, în România Literară nr. 45 din 14 noiembrie
2001, Danemarca într-un om în “România Literară” nr. 20 din 24 mai 2000
2 H.C. Andersen ,En digters bazar, Copenhaga, Edit. E.A. Reitzel,1842
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O lucrare remarcabilă în istoriografia românească, ce aduce în atenţia
cititorilor români secvenţe din istoria ţărilor nordice, este cea a lui Silviu Miloiu3.
Scrisă în două volume, publicate în anii 2005 şi respectiv 2006, lucrarea reprezintă
un studiu mai larg pe tema istoriei Europei Nordice în perioada modernă şi
contemporană. Sunt expuse printre altele şi cele mai semnificative aspecte ale
politicii interne şi externe ale Danemarcei, relaţiile ei cu celelalte ţări nordice şi cu
Germania. Autorul lucrării relevă faptul că România şi Danemarca s-au situat pe
poziţii comune în cea mai mare parte a perioadei interbelice.

Menţionez în acest context şi articolele publicate de mine în care, pe de o parte
am abordat probleme legate de politica externă a Danemarcei şi relaţia sa cu
Germania în perioada interbelică iar pe de altă parte, am încercat o reconstituire a
legăturilor bilaterale româno-daneze în cadrul aceleiaşi perioade4.

Tema supusă analizei în această lucrare a ridicat o serie de probleme speciale
din punct de vedere al surselor şi al documentării. Până la momentul de faţă nu am
identificat în istoriografia românească şi nici cea internaţională nici o lucrare amplă
dedicată relaţiilor româno-daneze. Câteva repere se regăsesc în lucrarea
Reprezentanţele diplomatice ale României, volumul 2, întocmită de Vasile Gliga,
Constantin I. Turcu, şi Arthur A. Vaisman în care sunt expuse pe scurt iniţierea
primelor contacte oficiale româno-daneze, evoluţia legăturilor comerciale precum
şi înfiinţarea primelor legaţii şi consulate româneşti şi daneze în cele două ţări.

Date despre corpul diplomatic românesc din Danemarca ne sunt furnizate şi
de Anuarul diplomatic si consular editat de Ministerul Afacerilor Străine al României,
în 1942. Utile sunt şi lucrările cu caracter general care tratează politica externă a
României: Eliza Campus, Din politica externă a României: 1913-1947(1980), State mici

3 Silviu Miloiu, O istorie a Europei nordice şi baltice. Vol. I De la epoca naţionalismului  la războiul rece,
Edit. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005 şi vol. II, De la războiul rece la era globalizării, Edit.
Cetatea de Scaun, Târgovişte,2006
4 Oana Lăculiceanu, Denmark's foreign policies in the inter-war period: between Norden and Europe, în
“Europe as viewed from the margins from World War I to the Cold War”, Edit. „Cetatea de
Scaun”, Targoviste, 2007,p. 81-93;
 Idem, Foreign policy and national interest. The Danish-German relations between the two World Wars, în
“Valahian Journal of Historical Studies”, vol. VII-VIII, Edit. „Cetatea de Scaun”, Târgovişte,
2007,p.111-120;
Denmark’s security policies in the inter-war period, în “Anales D’Universite Valahia” Târgovişte,
Section d’ Archeologie et d’ Histoire, Tome VIII-IX, Valahia University Press, Târgovişte,
2006/2007,p.297-303;
 Idem, A glance towards the North. The Danish model and the Romanian social-economic organization in
the interwar period, în “Europe as viewed from the margins. An East-Central European
Perspective”, Edit. „Cetatea de Scaun”, Târgovişte, 2007;
 Idem, The Romanian-Danish cultural bonds during the 19th century, în “Annales d`Universite
Valahia” Târgovişte, Section d`Archeologie et d`Histoire, Tome X, Nombre 2, 2008, p.43-48;
Idem, Relaţii româno-daneze în perioada interbelică în “Romania şi sistemele de securitate europene
1919-1975”, Ioan Ciupercă, Bogdan Al. Schipor, Dan Constantin Mâţă (coord.), Edit. Universităţii
Al. I. Cuza, Iaşi, 2008
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şi mijlocii din centrul şi sud-estul Europei în relaţiile internaţionale (Prima jumătate a
secolului XX)(1988), Viorica Moisuc, Premisele izolării politice a României 1919-1940
(1991), Dov Lungu, Romania and the Great Powers, 1933-1940, (1989), Ion
Calafeteanu, Diplomaţia românească în sud-estul Europei 1938-1940, (1980), Gheorghe
Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României(1921-1939), Ion Ionaşcu, Petre
Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României, Ion
Calafeteanu, Cristian Popişteanu, Politica externă a României, Dicţionar cronologic, dar
şi o serie de publicaţii ale Ministerului danez al Afacerilor Externe5.

În anul 1999, Tănase Bujduveanu a publicat o sinteză de 80 de pagini, în care a
realizat o prezentare foarte succintă a contactelor româno- daneze de-a lungul
timpului6. Lucrarea ilustrează o galerie de personalităţi reprezentative pentru
istoria şi cultura acestor popoare – domnitori, oameni de arme, diplomaţi, scriitori,
istorici, pictori care au contribuit la cunoaşterea reciprocă a celor două ţări. Autorul
face referire, deşi destul de succintă, la stabilirea primelor relaţii diplomatice între
cele două ţări.

Printre contribuţiile de dată mai veche la istoria relaţiilor româno-daneze şi a
relaţiilor româno-scandinave în general, se numără câteva lucrări ale lui Eugen
Lozovan, un distins cercetător român de la Romansk Institut (Institutul de studii
romanice) din Copenhaga. O serie dintre studiile şi comunicările sale publicate în
afara ţării, conţin informaţii despre relaţiile româno-daneze cu accent pe contactele
culturale7.

Contactele mai timpurii între spaţiul românesc şi scandinavi au fost abordate
de Victor Spinei8, Petre Diaconu9, precum şi Florin Pintescu10. Excepţionala
mobilitate spaţială le-a permis vikingilor să intre în contact direct cu popoarele şi
regiunile din Europa de sud-est (Rusia şi Peninsula Balcanică) ajungând până la
Marea Neagră şi estul Mediteranei. O serie de descoperiri arheologice din
Dobrogea au condus la conturarea unor ipoteze privind o prezenţă scandinavă în
spaţiul românesc.

5Danmarks tratakter VII, 1908-1920, København,1951, Danish Foreign Office Journal,
Udenrigsministeriets Tidsskrift
6 Tănase Bjduveanu, Relaţii româno-daneze de-a lungul timpului, Constanţa, 1999
7 Eugen Lozovan, Relations culturelles roumano-danoises au XIX- ième siècle, în Revue de littérature
comparée, 39/1965, nr. 2, Le vocabularium Valahicum de Christian Frid Temler (1768) în Etudes
romanes dédiées a Andreas Blakenberg, în Supplément la Orbis Literarum 3/1963, Voyageurs
Nordiques dans les pays Roumaines şi Un médecin danois en Moldavie Hans Anders Skovgard (1600-
1656) în Romanica, 4, La Plata, 1973.
8 Victor Spinei, Informaţii despre vlahi în izvoarele medievale nordice, apărut în revista Studii şi
cercetări de istorie veche, 24, nr. 1,1973 si 2, 1974
9 P.Diaconu, Urme ale vikingilor la Dunărea de Jos, în revista “Dorul”, 94/1997
10 Florin Pintescu, Vlachs and Scandinavians in the early Middle Ages, Oslo, 1999  şi Présences de
l'élément viking dans l'espace de la romanité orientale en contexte méditerranéen (SAA, 2002,8, p. 257-
272 )
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Informaţii legate de contactele dintre danezi şi spaţiul românesc în perioada
medievală, au fost culese, printre alţii, de către Eugen Gluck11 în urma unei vizite
de studii efectuate în anul 1982 la Copenhaga. Studiind o serie de documente din
cadrul Arhivelor Ministerului Afacerilor Externe danez, acesta a descoperit date
interesante cu privire la relaţiile dintre Transilvania şi regatul Danemarcei din
secolele XVI-XVII.

O serie de lucrări publicate în perioada interbelică mi-au fost utile pentru
reconstituirea legăturilor dintre români şi danezi de-a lungul timpului. Printre
acestea menţionez scrierile lui Nicolae Iorga12, Constantin I. Karadja13,Radu
Rosetti14 sau Marcel Romanescu15 care prezintă impresiile unor danezi ajunşi pe
meleagurile româneşti în diferite împrejurări.

Deosebit de utile au fost o serie de cărţi despre România, ale unor autori
danezi: Nicolai E. B. Treptow Loof- På jagt i Rumænien, Blade og billeder af en jægeres
mappe, ( La vânătoare în România, File şi imagini din jurnalul unui vânător), Odense,
(1904), Arthur Christensen- Rumænien og Rumænerne, (România şi românii) în revista
Gads Danske Magasin, 1916, Karl von Kohl- Den rumænske krig, (Războiul românesc),
(1918), Axel Breidahl - Fra det erobrede Rumænien, Skildringer fra en etapperejse, (Din
România cucerită, descrieri de călătorie), Nordiske Forfatteres Forlag,(1918),Hans
Frederik Ulrichsen, De nye Lande- Polen, Rumænien, Tjekkoslovakiet og Jugoslavien,
(Ţările noi: Polonia, România, Cehoslovacia şi Iugoslavia),København, (1929), C. E.
Hansen- Rumænien arbejder! (România munceşte!), København, (1935).

O sursă documentară secundară, dar nu mai puţin importantă, au reprezentat-
o lucrările cu caracter memorialistic ale foştilor diplomaţi români ai vremii în
Danemarca. Aceştia au lăsat informaţii valoroase în legătură cu activitatea
desfăşurată la Copenhaga, precum şi despre politica internă şi externă daneză din
prima jumătate a secolului XX. Printre aceştia se numără Raoul V.Bossy 16, Marcel
Romanescu 17, Alexandru Duiliu Zamfirescu 18 şi Mihail Sturdza 19.

11 Gluck Eugen, Cercetări în arhivele Danemarcei şi Suediei, în Revista Arhivelor, Direcţia Generală a
Arhivelor Statului,1983,60,nr.3
12 Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, MCMLXXXI, studiu introductiv şi note de Adrian
Anghelescu, Edit. Eminescu, Bucureşti, 1981
13 Constantin I. Karadja., Un diplomat danes la curtea lui Grigore Ghica, în Revista Istorică, an 14, nr.
10-12, Bucureşti, 1928
14 Radu R. Rosetti, Rapoarte daneze asupra războiului din 1877-1878, Bucureşti, Academia Română,
Memoriile secţiunii istorice, seria III, Tomul IX, Memoriul 9, Cultura Naţională, Bucureşti, 1929
15 Romanescu Marcel, Andersen în România. O călătorie pe Dunăre acum 100 de ani, în Revista
Fundaţiilor Regale, an 8,nr.1,Bucureşti,1941
16 Bossy Raoul V., Amintiri din viaţa diplomatică 1918-1940,Edit. Humanitas, Bucureşti, 1993;
Recollections of a Romanian diplomat 1918-1969, vol I,II; Jurnal 2 nov.1940-9 iul. 1969, prefaţa de
Florin Constantiniu ; ediţie îngrijită de Ion Mamina., Edit. Enciclopedică, Bucureşti , 2001.
17 Marcel Romanescu, Danemarca în 1937 , raport diplomatic, Copenhaga, 1938
18 Documente diplomatice de la Rio de Janeiro, Lisabona, Varşovia, Roma, Copenhaga, în Manuscriptum,
1998
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La rândul lor, publicaţiile din perioada de referinţă, atât cele româneşti cât şi
cele daneze, au constituit surse importante de informare cu privire la contactele
dintre cele două naţiuni, reacţiile celor două ţări faţă de evoluţia evenimentelor
internaţionale. Dintre periodicele româneşti menţionez aici ziarele „Argus”,
„Curentul”, „Dimineaţa”, „Excelsior”, „Neamul românesc pentru popor”,
„Neamul românesc”, „Revista Istorică”, „Universul”, „Viaţa Românească” iar
dintre cele daneze, cele mai semnificative sunt „Berlingske Tidende”, „Politiken”,
„Social Demokraten”, „Illustreret Tidende”, „Ekstrabladet”, „Naţionaltidende” şi
„København”.

O serie de alte lucrări româneşti şi daneze scrise în aceeaşi perioadă
demonstrează faptul că cele două naţiuni se aflau în sfera reciprocă de interes. În
prima jumătate a secolului XX, Danemarca era o ţară modernă, cu un nivel superior
de dezvoltare, atât din punct de vedere social-economic cât şi politic, în care
românii au văzut un exemplu demn de urmat. Dovezi ale acestui fapt sunt lucrările
tratând aspecte privind agricultura daneză, publicate în România: Agricultura din
Danemarca - Foloasele agriculturii raţionale, aparţinând lui A. P. Iacobsen şi tradusă în
1927 în limba română de Tiberiu Cristea, Agricultura în Danemarca: fapte şi
învăţăminte de I. Călinescu, apărută în 1937 la Bucureşti Muncă şi creaţie în
Danemarca. Conferinţa Breaza- Prahova, 1939 scrisă de D. Mociorniţă sau teza de
doctorat, a lui Adrian Sfintescu - Cooperaţia agricultorilor danezi- metode de lucru,
publicată în anul 1940.

Dintre periodicele mai recente în care am descoperit informaţii utile,
menţionez „România Literară” şi revista de literatură universală “Secolul 20” care
în 1979 a dedicat trei numere consecutive Danemarcei, ca semn al preţuirii de care
se bucura cultura acestei ţări în România20. Sub titlul generic Danemarca – o punte
către lume, au fost adunate traduceri ale unor vechi poeme şi balade daneze, texte
despre Kirkegård şi Brandes, articole despre arhitectura, arta şi filmul danez,
precum şi câteva secvenţe ale contactelor româno-daneze de-a lungul timpului.

De asemenea în 1980, Petre Dinu, a publicat un articol în „Revue Roumaine” 21

în care a realizat o sinteză a contactelor româno-scandinave de-a lungul timpului,
începând de la stabilirea primelor legături diplomatice cu aceste ţări.

În cercetarea mea, am avut în vedere şi valorificarea unei serii de lucrări din
istoriografia internaţională cu privire la istoria Danemarcei, precum cele ale lui T.K.
Derry22, Tonny Griffits23, W.Glyn Jones24, Henning Friis25, Salmon, Patrick26, şi
Francois Charles Mougel27.

19 Mihail Sturdza, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută, Edit. Fronde, Alba Iulia-
Paris, 1994
20 Secolul XX, Revista de literatură universală, editată de Uniunea scriitorilor din R.S.R, nr. 7,8,9,
Bucureşti, 1979
21 Petre Dinu, Relations Relations roumano-scandinaves, în Revue Roumaine, 1980,34, nr. 6
22 T.K. Derry - A history of Scandinavia -Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, London,1979
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Pentru a-mi forma o imagine clară asupra principalelor direcţii din politica
externă a Danemarcei în perioada primei jumătăţi a secolului XX, am consultat şi
lucrările cu caracter special ale autorilor danezi Niels Jørgen Haagerup28, Hans
Mouritzen29 şi Carsten Holbraad30.

Liga Naţiunilor a oferit un cadru de relaţionare şi cooperare româno-daneză
iar principiul securităţii colective a constituit o componentă semnificativă a
strategiei politice externe a României şi Danemarcei. Peter Munch, ministrul de
externe al Danemarcei din 1929 până în 1940 şi Nicolae Titulescu au acordat o mare
importanţă Ligii Naţiunilor, considerând existenţa ei un avantaj pentru puterile
mici şi mijlocii. Colaborarea micilor puteri în cadrul Ligii Naţiunilor era de o mare
importanţă în viziunea sa. O serie de lucrări ale ministrului de externe danez, Peter
Munch31 şi volumul lui Ole Karup Pedersen32, precum şi lucrarea lui Jones S.
Shepard33 analizează politica Danemarcei în cadrul Ligii Naţiunilor.

Politica României în cadrul Societăţii Naţiunilor a fost pe larg tratată în
lucrările lui Petre Bărbulescu – România la Societatea Naţiunilor (1929-1939). Momente
şi semnificaţii, 1975 şi Mihai Iacobescu – România şi Societatea Naţiunilor,1988,
Gheorghe Matei, Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea
României (1919-1934), 1971. Acestea mi-au servit pentru a înţelege rolul României în
sprijinirea eforturilor de a face din Liga Naţiunilor un apărător de încredere al păcii
şi stabilităţii europene.

Documentarea acestei lucrări s-a bazat însă, în mod prioritar, pe sursele
arhivistice disponibile în România şi Danemarca. Am avut acces la o serie de
documente inedite, cele mai multe nestudiate până acum de alţi cercetători şi care
au contribuit în mod esenţial la conturarea contribuţiilor personale la cercetarea
subiectului propus spre analiză în această lucrare.

23 Tonny Griffits - Denmark- a short history şi Scandinavia, Wakefield Press, 1993
24 W.Glyn Jones- Denmark – a modern history, 1986
25 Henning Friis, 1950, Scandinavia between East and West, Ithaca and New York, Cornell University
Press
26 Salmon, Patrick, Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, Cambridge, Cambridge University
Press, 1997
27 Francois Charles Mougel, Europa de nord în secolul al XX-lea, Edit. Corint, Bucureşti,2004
28 Niels Jørgen Haagerup, A brief introduction to Danish foreign policy and defense, Information and
Welfare Service of the Danish Defense (Copenhagen), 1980
29 Hans Mouritzen, Finlandization – Towards a general theory of adaptive politics, 1988 şi Danish foreign
policy 1935-1940, Concessions, invisibility and invisible concessions, Institute of Political Studies,
University of Copenhagen,  1984/1.
30 Carsten Holbraad, Danish neutrality – A study in the foreign policy of a small state, Oxford,
Clarendon Press,1991
31 Peter Munch - La politique du Danemark dans la Societe des Nations,Geneve,1931
32Ole Karup Pedersen, Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i internaţional
politik, København, 1970
33 Jones S. Shepard, The Scandinavian States and the League of Nations, New York, Greenwood Press
Publishers,1969
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În cadrul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe ale
României, am studiat atât fondurile generale, cât şi fondurile „Danemarca” şi
„Copenhaga” din care am cules informaţii privind istoria Danemarcei, politica
internă şi externă a acestei ţări, relaţiile sale cu marile puteri şi statele nordice.
Fondul „Danemarca” conţine un volum intitulat „Relaţii cu România” (vol. 15) care
cuprinde date referitoare la stabilirea relaţiilor diplomatice – înfiinţări şi desfiinţări
de oficii, numirea în funcţie a diferiţi miniştri, consuli, etc., legături culturale
româno-daneze.

Fondul „Copenhaga” a reprezentat o sursă de documentare la fel de preţioasă.
Cele 15 volume cuprind informaţii în legătură cu viaţa politică din Danemarca,
relaţiile Danemarcei cu diferite state, inclusiv România, articole din presa daneză
despre România şi rolul ei în sud-estul Europei, relaţiile culturale şi comerciale
româno-daneze, consulatele române şi daneze din cele două ţări şi corpul
diplomatic aferent acestora.

De asemenea, în cadrul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (fondurile
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Ministerul Propagandei Naţionale, Ministerul
Economiei Naţionale, fondurile Personale şi Familiale), am putut identifica multe
din informaţiile valorificate în această lucrare.

Stagiile de cercetare întreprinse la Institutul de Istorie Saxo din cadrul
Universităţii din Copenhaga, în perioada septembrie 2004 - martie 2005 şi
septembrie - octombrie 2008, mi-au oferit posibilitatea studierii unei vaste
bibliografii referitoare la istoria Danemarcei, la problemele de politică externă şi
internă ale acestei ţări, din perioada studiată. De asemenea, familiarizarea cu limba
daneză mi-a permis studierea unei serii întregi de documente din cadrul arhivelor
Ministerului Afacerilor Externe şi ale Arhivelor Naţionale daneze din Copenhaga,
deosebit de utile pentru realizarea acestei cercetări privind relaţiile româno-daneze.

Dat fiind faptul că în istoriografia românească de până în prezent nu se
regăseşte practic nici un studiu riguros al relaţiilor româno-daneze, am optat
pentru scrierea unui capitol introductiv intitulat Confluenţe româno-daneze până în
secolul al XIX-lea, în care am prezentat contactele mai timpurii dintre spaţiul
românesc şi cel nordic, legăturile dintre Ţările Române şi regatul Danemarcei în
perioada medievală, care au constituit premisele stabilirii legăturilor diplomatice
dintre cele două ţări.

Primele contacte oficiale între România şi Danemarca au fost stabilite în anul
1879, consfinţite prin vizita celor dintâi oficiali români cu statut diplomatic în
regatul danez - Grigore Basarab Brâncoveanu şi maiorul Ion Bărcănescu. Cei doi
demnitari români erau reprezentanţi direcţi ai regelui Carol I şi aveau misiunea
notificării regelui danez cu privire la obţinerea Independenţei României. În anul
1880, odată cu înfiinţarea primului consulat al Danemarcei la Bucureşti caracterul
oficial al relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări a fost consolidat.
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Al doilea capitol al lucrării, Istoria relaţiilor diplomatice şi consulare româno-
daneze, urmăreşte evoluţia reprezentanţelor diplomatice ale celor două ţări
începând din 1917, de la înfiinţarea primului oficiu diplomatic român pentru
Danemarca cu reşedinţa la Stockholm, până în 1948. Am prezentat activitatea
legaţiilor şi a miniştrilor celor două ţări, pe care am împărţit-o în mai multe
secvenţe, fiecare corespunzând unei noi etape din evoluţia relaţiilor diplomatice
româno-daneze.

Pentru a menţine caracterul cursiv al expunerii, am optat pentru prezentarea
separată a activităţii reprezentanţelor diplomatice româneşti şi a celor daneze în
două subcapitole succesive. De asemenea am dedicat un subcapitol activităţii
consulatelor româneşti şi daneze.

În următorul capitol, Relaţiile economice româno-daneze, am studiat cooperarea
româno-daneză în plan economic ca bază şi premisă a unei apropieri politice între
cele două state. Analiza schimburilor, a activităţilor comerciale şi a convenţiilor
încheiate între ele au oferit măsura acestor legături, care şi-au atins punctul maxim
în perioada interbelică.

Cel de al patrulea capitol, Securitatea colectivă în strategia românească şi daneză,
reprezintă o analiză comparativă a modului în care România şi Danemarca, în
calitate de state mici şi mijlocii, s-au raportat la Societatea Naţiunilor şi principiile
promovate de aceasta, în special cel al securităţii colective, în funcţie de interesele şi
statutul lor pe plan internaţional. Am ilustrat strategiile alese de cele două ţări
pentru punerea în aplicare a acestor principii, sau din contră, pentru evitarea
aplicării lor, atunci când au cerut-o interesele lor naţionale. Totodată, am examinat
proiectele de securitate regională în care s-au implicat cele două ţări pentru a
înlătura ameninţările venite din partea altor state.

În sfârşit, în cel din urmă capitol, Interferenţe culturale româno-daneze şi percepţii
reciproce de-a lungul primei jumătăţi a secolului XX, am dorit să ilustrez contactele
dintre cultura românească şi cea daneză şi impactul reciproc pe care acestea l-au
generat în conştiinţa celor două naţiuni. Fără îndoială, acest impact a influenţat
deciziile politico-diplomatice şi din plan economic ale celor două ţări la nivelul
legăturilor bilaterale. Am acordat o atenţie deosebită rolului elitelor din ambele ţări
în stabilirea şi dezvoltarea acestui tip de contacte. De asemenea am urmărit
activitatea diplomaţilor şi a legaţiilor din ambele ţări în direcţia unei mai bune
cunoaşteri reciproce a celor două naţiuni, având în vedere faptul că în construirea
relaţiilor culturale între ţări îndepărtate, statul are un rol foarte important, prin
furnizarea unor canale de comunicare adecvate. În cea de a doua parte a acestui
capitol, am realizat o analiză de imagologie făcând apel în special la presa şi
publicaţiile din ambele ţări.

Valoarea teoretică şi practică a realizării unei istorii a relaţiilor româno-daneze
poate fi confirmată de orice analiză a istoriografiei româneşti de până în prezent.
Dacă relaţiile României cu marile puteri ale primei jumătăţi a secolului XX sau cu
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statele apropiate geografic din sud- estul Europei, au fost subiectele unor ample
studii, nu acelaşi lucru se poate spune despre legăturile României cu Danemarca, o
ţară îndepărtată, dar totodată un actor politic important al Nordului, situat într-o
poziţie geopolitică cheie, la intrarea în Marea Baltică. Legăturile cu Danemarca au
îndeplinit de-a lungul timpului un rol secundar în cadrul preocupărilor diplomaţiei
şi opiniei publice româneşti din perioada studiată.

O mare parte a istoriografiei româneşti de până la momentul de faţă a tratat
relaţiile externe ale României dintr-o perspectivă în care accentul s-a pus prioritar
pe relevarea intereselor româneşti. Dar, aşa cum afirma şi Nicolae Iorga, “nu există
istorie naţională, ci doar istorie universală”. Prin urmare, am considerat oportună
realizarea nu doar a unei simple monografii a relaţiilor bilaterale româno-daneze,
ci şi a unui studiu comparativ al strategiilor lor de securitate, pentru a reliefa mai
bine specificul fiecărei ţări, a cunoaşte şi alte experienţe decât cea românească dar,
totodată, pentru a distinge punctele de legătură dintre viziunile şi perspectivele
celor două puteri.

Lucrarea aduce în circuitul ştiinţific o serie de informaţii inedite, referitoare la
relaţiile bilaterale româno-daneze, obţinute în urma cercetării surselor arhivistice
disponibile atât în ţară, cât şi în Danemarca, aşa cum am arătat mai sus.

După cum reiese şi din analiza istoriografică realizată anterior, în cadrul
bibliografiei existente referitoare la tema lucrării de faţă, putem identifica doar
câteva sinteze de scurtă întindere şi de dată mai puţin recentă, care ne permit
numai o reconstituire secvenţială a istoriei relaţiilor româno-daneze. Ele ating doar
tangenţial tema cercetării de faţă, concentrându-se mai mult asupra contactelor
culturale dintre cele două naţiuni. Rămân însă o serie de aspecte interesante asupra
cărora m-am aplecat în lucrarea noastră pentru a le clarifica. Astfel, am analizat
evoluţia relaţiilor României cu Danemarca, atât în cadrul politico-juridic al oficiilor
diplomatice, cât şi acela al contactelor umane inerente dintre diplomaţia de la
Bucureşti şi cea de la Copenhaga, încă de la stabilirea primelor contacte
diplomatice, în 1879. Am urmărit rolul jucat de diferiţi diplomaţi români şi danezi
în promovarea şi amplificarea raporturilor dintre cele două state. În cercetarea
noastră, m-am concentrat asupra identificării şi analizei elementelor care au
determinat natura relaţiilor dintre cele două ţări, domeniile de cooperare şi
interesele lor comune sau divergente.

De asemenea, lucrarea de faţă conţine un studiu comparativ între principalele
scopuri, mijloace şi rezultate obţinute de România şi Danemarca în planul politicii
externe, în contextul relaţiilor internaţionale ale perioadei cercetate, dominat de
confruntarea dintre puterile totalitare ce se manifesta pe continentul european.

Deşi România şi Danemarca erau în prima jumătate a secolului XX două ţări
îndepărtate din punct de vedere geografic, între ele existau o serie de similarităţi
sesizabile la o analiză mai atentă.
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Cele mai vizibile puncte comune între cele două state aşa cum se prezentau
acestea în perioada analizată, sunt la nivel economico- social, prin predominanţa
clasei ţărănimii şi caracterul agrar al economiei.

Un element comun şi mai important însă este cel geopolitic. Ambele erau
situate la periferia sistemului internaţional, sistem dominat de jocul de interese al
marilor puteri.

Politica lor externă în această perioadă, a urmat tiparele specifice micilor puteri
care se luptă să reziste dominaţiei celor mari.

Aşa cum arăta Trygve Mathisen34, un important cadru de politică externă al
statelor mici este în relaţia lor cu marile puteri în ale căror sfere de influenţă sunt
situate. Relaţia cu hegemonul regional are implicaţii asupra legăturilor micilor
puteri cu celelalte state, care în mod natural dobândesc o importanţă secundară în
cadrul preocupărilor liderilor lor. În cazurile abordate în această lucrare, Germania,
U.R.S.S., Anglia şi Franţa reprezentau marile puteri la care cele două ţări se
raportau permanent în adoptarea deciziilor de politică externă.

Timp de secole securitatea Danemarcei a depins de puternicul său vecin,
Germania. În perioada pe care o cercetăm, între cele două state exista un diferend
teritorial. Germania nu recunoştea apartenenţa Slesvigului de Nord la regatul
danez, care îl redobândise în urma primului război mondial. Acest diferend servea
germanilor drept instrument de presiune asupra Danemarcei.

La rândul său, România după ce în cea mai mare parte a perioadei interbelice a
urmat liniile trasate de Franţa în politica externă, la sfârşitul anilor `30, ea a intrat în
sfera de influenţă germană, ca parte a Europei de sud-est, în care Germania dorea
să-şi instaureze hegemonia economică. Planurile de expansiune germană includeau
subordonarea popoarelor din această regiune voinţei celor de rasă Ariană în care
erau incluse şi naţiunile nordice.

Obiectivele şi scopurile politicii externe ale României şi Danemarcei, în prima
jumătate a secolului XX au fost, ca ale oricăror mici puteri, limitate la nivel regional,
ţinând de crearea unor sisteme de securitate colectivă sau, în anumite momente,
doar de supravieţuirea lor ca state independente.

Securitatea reprezintă pentru ţările mici prioritatea numărul unu. În ceea ce
priveşte mijloacele prin care ele încearcă obţinerea ei, instrumentele diplomatice şi
de politică externă economică sunt preferate instrumentelor militare. Strategiile
micilor puteri variază în funcţie de contextul internaţional, ele optând fie pentru o
politică de activism, de reacţiune, de adaptare la provocările sistemului
internaţional, sau chiar de neimplicare şi neutralitate.

Statele mici nu sunt simplii pioni pe tabla de şah a marilor puteri.

34Trygve Mathisen, The functions of small states in the strategies of the great powers,
Universitetsforslaget, Oslo, 1971, p. 238.
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În studiul său asupra puterii statelor mici, Annette Fox35 sesiza că şansele lor
de a supravieţui presiunii marilor puteri depind în mare măsură de abilitatea
diplomaţiei lor de a opune interesele marilor puteri. La acestea se adaugă factorii
geopolitici, forţa economică şi capacitatea defensivă a statelor mici36. De asemenea,
Trygve Mathisen arăta că micile puteri dispun întotdeauna de câteva opţiuni şi căi
de a se apăra de presiunile statelor mai puternice. Anumite state posedă resurse
care prezintă importanţă strategică pentru marile puteri, ceea ce le conferă un
anumit grad de autonomie în planul relaţiilor economice37. Teza şi-a dovedit
valabilitatea atât în cazul Danemarcei, cât şi al României. În primul război mondial,
liderii danezi au convins ambii beligeranţi de avantajele mutuale oferite de
menţinerea comerţului cu Danemarca. Produsele sale de export erau
indispensabile, atât pentru Anglia cât şi pentru Germania în desfăşurarea
războiului. În cazul României, petrolul a reprezentat elementul care i-a conferit o
anumită libertate de mişcare, pe care a utilizat-o, pentru un timp, spre a menţine un
echilibru în relaţia cu ambii beligeranţi.

Potrivit lui Robert L. Rothstein, micile puteri conştientizează faptul că nu-şi pot
asigura independent securitatea şi că “trebuie să se bazeze în mod fundamental pe
sprijinul altora”38. Robert Keohane arată de asemenea că statele mici “nu pot face
un impact semnificativ asupra sistemului acţionând singure sau într-un grup
restrâns”39. Aşadar statele mici caută participarea la alianţe şi organizaţii
internaţionale, acţionând pentru statuarea unor principii internaţionaliste, a unei
legislaţii universale pentru a-şi asigura în acest fel securitatea şi a-şi atinge
obiectivele de politică externă.

Numărându-se printre statele cărora Tratatul de Pace de la Paris de la sfârşitul
primului război mondial le-a permis întregirea teritorială, România şi Danemarca
au urmărit în toată perioada care a urmat păstrarea dimensiunilor nou dobândite.
Acest fapt le-a determinat să îşi urmărească scopurile comune în cadrul unor
structuri de cooperare politică şi economică precum Societatea Naţiunilor.
Aderarea statelor mici la astfel de organisme internaţionale este condiţionată însă
de raportul dintre avantajele obţinute şi costurile pe care le implică apartenenţa la
acestea40.

În cazul Danemarcei, contradicţia dintre apartenenţa sa la Liga Naţiunilor şi
menţinerea unei atitudini neutre în afacerile internaţionale a reprezentat marea

35 Apud Sven Henningsen, The foreign policy of Denmark, în Foreign policies in a world of change,
edited by Joseph E. Black, Kenneth W. Thompson, New York, 1963, p.93.
36 Trygve Mathisen, op. cit., p.63.
37 Ibidem.
38 Apud Jeanne A.K. Hey, Introducing small state foreign policy, în Ole Karup Pedersen,Bertel
Heurlin, Christian Thune, Danmark og det internationale system, Politiske Studier, København, 1989,
p. 3.
39 Ibidem.
40 Erich Reiter, Heinz Gartner, Small states and alliances, 2001, p.2.
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dilemă a conducătorilor săi. Slăbirea sistemului Ligii Naţiunilor în anii `30 şi
creşterea agresivităţii Germaniei a determinat Danemarca să adopte neutralitatea
faţă de Ligă şi evenimentele internaţionale.

Nealinierea şi neutralitatea sunt dorite aproape instinctiv de micile puteri41. Ele
speră în acest fel să evite pericolul de a deveni instrumente ale marilor puteri şi de
a obţine mai multă independenţă.

Dacă Danemarca a rămas neutră şi mai degrabă inactivă până la izbucnirea
războiului, România a ales în schimb politica alianţelor regionale ca un instrument
de completare a sistemului de securitate colectivă propus de Liga Naţiunilor.
Politica sa externă a primit treptat, o nouă orientare, în special după demiterea lui
Nicolae Titulescu, principalul susţinător al principiilor de securitate colectivă şi
regională. Prăbuşirea sistemului securităţii colective a determinat însă în cele din
urmă şi România să opteze pentru statutul de neutralitate odată cu izbucnirea
războiului în septembrie 1939.

Indiferent de strategia aleasă ambele state au sfârşit prin a fi izolate de orice
sprijin din partea ţărilor vecine sau a vreunei mari puteri fiind apoi atrase în
vâltoarea celui de al doilea război mondial.

Danemarca a fost atribuită sferei de influenţă germane, fapt marcat prin
refuzul Marii Britanii de a acorda sprijin danezilor în eventualitatea unui atac
german, deşi securitatea daneză nu era lipsită de importanţă strategică pentru
britanici.

Având certitudinea că nu vor primi sprijin din partea nici unei mari puteri şi
înfruntând eşecul tentativelor de colaborare cu vecinele scandinave pe plan
politico-militar, pentru danezi tratatul de neagresiune, încheiat în 1939 cu Ger-
mania, a rămas unica alternativă în vederea salvgardării intereselor lor naţionale.

În momentul izbucnirii războiului, Danemarca a depus mari eforturi pentru a
rămâne în afara lui însă interesele marilor puteri au atras întreaga Scandinavie în
orbita războiului. În urma atacului sovietic asupra Finlandei, Germania a atacat
Danemarca şi Norvegia la 9 aprilie 1940. Copleşit, guvernul danez a hotărât
capitularea ţării. În continuare, Danemarca a ales o politică de supunere faţă de
Germania reuşind în acest fel să-şi menţină autonomia deplină pe plan intern.

România în schimb, după cum bine ştim, a ales să intre în război în calitate de
aliat al Germaniei, constrânsă de dorinţa reîntregirii teritoriului său naţional.

La sfârşitul războiului cele două state au fost integrate unor structuri de putere
diferite ce au influenţat întreaga lor evoluţie ulterioară, aspect care ridică o serie de
întrebări cu privire la legătura dintre strategiile practicate de cele două state în
politica externă până la acest moment şi atribuirea lor celor două sfere de influenţă.
Acest fapt face cu atât mai interesant un studiu pe baze comparative al modului de

41 Trygve Mathisen, op.cit.,p.250
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acţiune al celor două ţări în relaţiile internaţionale în perioada dinaintea şi din
timpul războiului.

Oportunitatea realizării acestui studiu al relaţiilor bilaterale dintre România şi
Danemarca privite ca reprezentative pentru micile puteri europene care au luptat
cu tărie pentru supravieţuire în lumea “realistă” din prima jumătate a secolului XX
este, credem, suficient ilustrată de mulţimea elementelor comune între cele două
ţări pe care le-am ilustrat mai sus. Nu în ultimul rând, cunoaşterea acestor aspecte
ar putea servi în prezent şi scopului apropierii şi colaborării dintre cele două
naţiuni, în contextul accentuatei globalizări actuale.


