
România şi Danemarca
în prima jumătate a secolului XX

PREFAŢĂ

egăturile României cu ţările nordice au fost, pentru mult timp, trecute în
registrul exotic al politicii externe româneşti, acestea fiind afectate de
distanţa geografică şi de diferenţele culturale ce separau cele două state.

Treptat, însă, avansul tehnologic a micşorat distanţele, iar procesele de mode-
rnizare şi convergenţă europeană şi mondială au apropiat societăţile, ceea ce a avut
efecte considerabile şi asupra acelui „seismograf” geopolitic foarte fin care este apa-
ratul diplomatic al unei ţări. Deşi sinuos, procesul de apropiere dintre România şi
statele situate în regiunea septentrională a Europei a avut o dinamică destul de
rapidă. Încadrate acestei regândiri a spaţiului şi a sferei intereselor româneşti în
noul context european, relaţiile României cu Danemarca au cunoscut, după cum
arată lucrarea de doctorat semnată de dr. Oana Popescu, o dezvoltare considerabilă
într-un timp relativ redus. Progresul în materie de cunoaştere şi schimburi
culturale, diplomatice, politice, umane şi economice înregistrat în aria legăturilor
dintre Bucureşti şi Copenhaga, şi dintre români şi danezi va fi însă întrerupt brutal
de declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi de vicisitudinile ce au urmat
pentru România după încheierea acestuia.

Deznodământul conflagraţiei şi efectele acesteia în a doua jumătate a secolului
trecut au obliterat şi posibilitatea unei exegeze adecvate asupra relaţiilor româno-
daneze din prima jumătate a acestuia: integrată blocului răsăritean, având o viaţă
culturală şi spirituală supusă cenzurii, timp de aproximativ două decenii cercetarea
relaţiilor cu Danemarca, stat membru al NATO, a fost aproape imposibilă.
Deschiderile operate mai târziu de regim nu au fost niciodată suficient de
permisive pentru a nu impieta asupra opţiunilor şi/sau posibilităţilor istoricului.
Ulterior, după evenimentele din 1989, orientarea istoriografiei spre temele la modă,
în special asupra cercetării perioadei comuniste, a lăsat, odată mai mult, analiza
relaţiilor româno-daneze în umbra evaluărilor şi analizelor istoriografiei. Pe de altă
parte, fără prea multe contacte cu realităţile româneşti, victime ale unor prejudecăţi
provinciale, istoricii şi istoriografia daneză au neglijat acest subiect considerat
apriori a fi lipsit de interes.

În aceste circumstanţe, lucrarea de faţă reprezintă o lucrare de pionierat în
acest domeniu – şi subliniem acest lucru -, o abordare extrem de utilă pentru a
acoperi un „vid” în cunoaşterea noastră ştiinţifică. Cu această lucrare, imaginea
noastră cu privire la orizonturile politicii externe şi ale spiritualităţii româneşti din
prima jumătate a secolului al XX-lea devine mai cuprinzătoare.
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Cercetările pentru desluşirea şi înţelegerea relaţiilor dintre cele două state au
fost minuţioase, autoarea dând dovadă de acribie ştiinţifică, curiozitate intelectuală,
energie şi perseverenţă. Afirmaţia mea este pe deplin dovedită de amploarea
aparatului critic, din care o majoritate covârşitoare este constituită din trimiterile la
sursele primare, cel mai adesea inedite, provenind atât din arhivele româneşti
(Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe al României şi Arhivele
Naţionale Istorice Centrale), cât şi din cele daneze (Statens Arkiver-Rigsarkivet).
Citând 24 de fonduri de arhivă daneze şi 28 de fonduri de arhivă româneşti (fiecare
fond conţinând un anumit număr de dosare) este greu de crezut că acestei cercetări
i-a scăpat ceva important, cu atât mai mult ceva esenţial. La acestea se adaugă
colecţii şi volume de documente, volume memorialistice şi de amintiri, periodice,
instrumente de lucru, lucrări generale şi lucrări speciale.

Metodologia de cercetare a lucrării a vizat reconstituirea, piesă cu piesă, a
informaţiilor şi datelor ce au marcat evoluţia relaţiilor româno-daneze de-a lungul
unei jumătăţi de veac. Lucrarea îmbină analiza diacronică şi tematică a relaţiilor
diplomatice, politice, economice şi a interferenţelor culturale cu studiile compara-
tive şi de caz, reuşind astfel să discearnă cu subtilitate sinergiile, asocierile şi
diferenţele ce au marcat relaţiile dintre cele două popoare mici şi mijlocii aflate la
cele două margini – înţelese din punct de vedere politic, nu strict geografic – ale
continentului european. Autoarea a înţeles că tocmai factorii care au făcut posibilă
intensificarea relaţiilor româno-daneze au constituit totodată şi cei care au marcat
limitele dezvoltării acestora. Prin urmare, autoarea abordează şi convergenţele
diplomatice româno-daneze în cadrul Ligii Naţiunilor şi al diplomaţiei multilate-
rale, depăşind astfel barierele înguste – şi limitative, prin natura lor - ale unei
investigaţii care să ţină cont doar de contextul bilateral al acestor legături. State
mici şi mijlocii situate în vecinătatea unor mari puteri, având resurse limitate, cele
două state se numără printre acele forţe politice care au susţinut – adesea
cooperând una cu cealaltă - cu toată energia temeliile şi echilibrul (pentru a folosi
două concepte favorite ale lui Grigore Gafencu) noii ordini internaţionale create
după Primul Război Mondial şi care, totodată, au avut cel mai mult de pierdut din
distrugerea acestora începând de la finele deceniului al patrulea.

Lucrarea de faţă abordează istoricul relaţiilor româno-daneze începând cu Evul
Mediu şi până în epoca modernă, precum şi istoricul relaţiilor diplomatice,
consulare, economice, culturale şi transnaţionale în care au fost antrenate cele două
state în prima jumătate a secolului trecut. Toate cele cinci capitole şi 27 de
subcapitole sunt bine documentate, discursul istoric curge frumos, interesul este
deşteptat de la prima frază şi ţinut treaz până la ultima, afirmaţiile sunt susţinute
de probe documentare concludente, constituind astfel un limes puternic pentru
concluziile fiecărui capitol şi pentru concluziile finale.

Ne vom rezuma la a face câteva remarci cu privire la două dintre cele cinci
capitole (II şi V) ale lucrării. Capitolul al II-lea este unul esenţial pentru a înţelege



Prefaţă

9

istoria relaţiilor diplomatice şi consulare româno-daneze. Capitolul reconstituie cu
minuţiozitate resorturile deciziilor cu privire la deschiderea şi întreţinerea relaţiilor
diplomatice şi consulare dintre cele două state, reliefează meritele unor mari
personalităţi româneşti precum Take Ionescu sau Nicolae Titulescu în sporirea
importanţei legaţiilor din Europa septentrională – aport subliniat de altfel de
istoricii Kalervo Hovi, Florin Anghel şi de subsemnatul în cazul relaţiilor româno-
letone sau româno-finlandeze, întregind astfel imaginea noastră cu privire la scara
şi motivaţiile acestor decizii - , evidenţiind totodată şi problemele şi dificultăţile ce
au stat în calea unui progres şi mai amplu al acestora cum ar fi, de exemplu, lipsa
de cunoaştere a realităţilor româneşti şi propaganda ostilă a unor cercuri interesate
din Danemarca. Capitolul prezintă, de asemenea, relaţiile dintre cele două familii
regale, română şi daneză, care s-au înrudit – ce-i drept, efemer - în urma căsătoriei
dintre principele Carol al II-lea şi Prinţesa Elena a Greciei şi Danemarcei, mariaj din
care a rezultat viitorul rege al României, Mihai I (1940-1947). După cum arată
autoarea, căderea Cortinei de Fier a ruinat realizările de până atunci ale relaţiilor
româno-daneze, acestea fiind aruncate „într-un con de umbră” de efectele
viziunilor unilaterale şi dihotomice ale unuia asupra celuilalt.

Găsesc capitolul al V-lea, care analizează interferenţele culturale româno-
daneze şi percepţiile reciproce de-a lungul primei jumătăţi a secolului XX, ca fiind
unul dintre cele mai interesante din întreaga lucrare. Dacă unele aspecte erau
cunoscute graţie cercetărilor efectuate de Grete Tartler, Daniela Creţu etc., nume-
roase aspecte cu privire la relaţiile culturale româno-daneze sunt scoase la iveală,
după aproape un secol, de către autoarea acestei lucrări. Întrucât fundamentul
teoretic al statului ţărănesc – aflat într-o dură rivalitate cu neoliberalismul - s-a
rezemat pe modelul danez, de un mare interes istoriografic este subcapitolul V.2.1.
intitulat „Modelul danez şi organizarea social-economică a României în perioada
interbelică”. Danemarca reprezenta dovada vie că modernitatea şi standardul de
viaţă ridicat nu se conjugau în mod necesar cu industrializarea masivă, motiv
pentru care atât liderii Partidului Naţional-Ţărănesc, cât şi Carol al II-lea şi Ion
Antonescu au căutat să înveţe din exemplul danez. Realizările daneze în domeniul
cooperaţiei au impresionat de asemenea observatorii români care au încercat, fără
succes, să le aplice şi în ţara noastră.

Aşa cum Finlanda reprezintă actualmente un model educaţional adesea
discutat în mass-media română, în perioada interbelică renumiţi savanţi precum
Dimitrie Gusti au atras atenţia asupra modelului danez (creat de N.F.S. Grundtvig)
ca sursă de inspiraţie pentru şcoala românească, mai ales prin aşa-numitele
„universităţi populare” daneze, care au constituit, la vremea respectivă, o sursă de
inspiraţie şi pentru unii dintre cei mai mari Mecena dâmboviţeni, soţii Elena şi Ioan
I. Dalles.

Foarte interesantă este şi analiza imagologică, centrată cu deosebire asupra
imaginii românilor şi a României – privită „dialectic” ca fiind în acelaşi timp ţara
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cea mai bogată şi cea mai săracă din Europa, percepţie ce este congruentă cu cea
împărtăşită de mulţi finlandezi ce au pus piciorul în spaţiul românesc în sec. al
XIX-lea aşa cum ne este aceasta dezvăluită de Raoul Bossy în lucrarea „Însemnări
finlandeze despre români”. Redarea imaginii Bucureştilor ca loc de simbioză între
Occident şi Orient, aşa cum oraşul este perceput de danezi, şi a portretul ţăranului
român – cu calităţile şi defectele sale - realizat de Axel Breidahl se constituie, de
asemenea, în realizări remarcabile ale acestei lucrări.

Concluziile lucrării decurg în mod firesc din procesele istorice şi faptele
analizate în cuprinsul său, acestea fiind cel mai adesea probate prin recurgerea la
evidenţe documentare de primă mână.

O anexă documentară bogată şi edificatoare, ce constă din documente
diplomatice, tabele statistice, materiale cartografice, fotografii etc. completează în
mod fericit această lucrare.

Târgovişte, 25 noiembrie 2010
Conf. univ. dr. Silviu Miloiu.


