DIN CORESPONDENT A SECRETĂ A AMBASADORULUI FRANŢEI
îN ROMÂNIA, ÎN ANUL 1917
de
LUANA POPA, TITUS

HAŞDEU

Desfă.şurctrec1 evenimentelor militare şi politice din primăvara şi
vara anului t 917 a pus România într-o situatie deosebit de precară.
Descoperită din punct de vedere militar, în bună parte şi din cauza neonoră.rii de cătrP aliaţi a angajamen t0lor pe car0 şi le asumasPră, suportînd în mod practic singură. şocul principal al dispozitivului inamic
din Europa centrală şi de sud-est. cu teritoriul ciopîrţit şi cu resursele
sleite, România rezista cu eroism loviturilor primite.
Evenimente de excepţională importanţă se petrec în acelc1şi timp în
Rusia, unde Revoluţia din februarie 1917 răstoarnă guvernul şi regimul
ţarist, unul dintre principalele bastioane ale reacţiunii in ternaţionalc->, încurajînd pe o scară largă lupta revoluţionară a popoarelor âSUf..Hile.
Faptele respective vor influenţa puternic, în desfăşurarea lor, siluaţicl
~i aniunile de pe frontul de est.
Asupra almosferei de pe frontul din Moldova, a frămîntărilor din
sînul cercurilor politice româneşti, a eforturilor poporului român de a
onora angajamentele asumatP faţ[1 ele aliaţi, dar mai alPs de a înfăptui
visul secular al unirii neamului se opresc o serie de rnpoarle cile diplomaţilor francezi aflaţi lc1 laşi şi în străinătate adresate ministrului de
externe al Republicii Franceze, Al. Ribot. 1 Majoritatea acestor documente poartă semnătura contelui Charles de Saint AulairC', ambasador
al Franţei în România în perioada anilor 1916-1918:? ,unul dintre politicienii europeni care a avut o atitudine favorabilă ţării noastre, sprijinind, de altfel. lupta pcnlru unitate naţională c1 poporului român 1 , fapt
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care ii va aduce alegerea în mai 1029 ca membru de onoare c:ll _\cadcmici Române. 4 •
În arlicok· şi lucrări, dintre car0 aminlim Cuvinte frnnco-rom,111c,
Patru discursuri, şi mai ales în nwmoriile sale• Confcssion d'un ,·icux
diplomales, el focc aprecieri binevoitoare la c1dresa României ~i ii
oamenilor ei polilici-i. Unul dintre aceştia, Constantin Argetoianu, în slilul său ironic, ne-a lăsal portretul ministrului francez. ,,Scrobit în tradiţiile diplomaţiei franceze, moştenite in familia sa din tată în fiu scrie
memorialistul român - Sc1int Aulaire ni s-a înfăţişat ca un marc senior
de pe vreme veche. De o impecabilă ţinută, elegant prin sobrietatea sa,
noul lrimis al Franţei impresiona clin primele clipe printr-un savant
amestec de autoritate şi de omenie, în tot ce spunea. Şi ce spunea,
spunea frumos, într-o franţuzească clasică, ce trăda numaidecit omul
de a adîncă cultură literară."fi
Un prim aspect Id care ne vom referi în cele ce urmec1ză îl constituie ecoul pc care l-a avul, în corespondenţele diplomatice, trimise în
lunile iunie-iulie 1917 spre Paris din laşi şi \Vasinghton, misiunea reprczentantilor transilvăneni în S.U.A., alcătuită din Vasile Lucaciu, Ion
Mota şi Vasile Stoica, avînd drept scop propagarea în rîndul cercurilor
politice şi al opiniei publice americane a ideii unirii Transilvaniei cu
România şi mai ales, organizarea unei unităţi de voluntari români transilvănenii. Deşi caracterul reprezentanţei era neoficial, ea s-a bucurat
de asentimentul primului ministru I. Brătianu, precum şi de recomandarea scrisă a contelui de Saint Aulaire şi a însărcinatului cu afaceri
al S.U.A. la Iaşi, Andrews. :t--.foi mult, ambasadorul francez înaintează
superiorilor săi, ministrul de externe şi de război, un raport favorabil
ideii creării unei legiuni formate din voluntarii transilvăneni stabiliţi în
S.U.A. 8 Dar planul delegaţilor ardeleni se Vd lovi de „atitudinea rezervată" a oficialităţilor americane şi mai ales a secretarului Departamentului de stat, Robert Lansing, care, remarcînd interesul manifestat iniţial de Franţa perntru misiunea românească, se pune în gardă de perspectiva încerc8rilor Antantei de a atrage S.U.A. pe poziţia sprijinirii
integrale a proiectelor lor!!.
Nici cercurile militare franceze nu se arată entuziasmate de acest
plan. ,,Am onoarea de a vă aduce la cunoştiinţă - scria la sfirşilul lunii
iunie, ministrul de război, adresîndu-se preşedintelui Rihot - că din
punct de vedere militar această problemă pare lipsită de interes pe mo1 La 28 mai 1929 contele ele Saint ,\ulaire C!->IP ale~ membru Ol' onoare al Academici Române. Alegerea sa este exprC'sia pretuirii clC' carC' SC' bucura diplomatul
francez în rîndul opin·ei publice române<,ti. Lucian Predescu, np. cit., p. 753
'' Ion Bulei, 1916. Zile de ,·ară, Editura Eminescu, 1978, p. 254
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tivul dificultăţilor pe care le-ar prezentd transportul în Frantc1 a contigentelor de această natură reunite în S.U.A. Intr-adevăr legiunea trcmsilvăneană n-ar putea fi transportată în Franţa decît de marinc1 S.U. \.
însă aceasta nu poate deja asigura transportul fortelor ameriCdne decît
în termeni foarte îndepărtaţi şi n-ar putea fi vorba să se modifice ordinul transporturilor stabilit pentru aceasta, nici să se întîrzie nici măCdr
cu o zi sosirea diviziilor americane în Franţa spre beneficiul unei unităţi necreate încă şi a cărei valoare rămîne problematică, admiţînd chiar
că recrutarea sa ar fi posibilă. În aceste condiţii, consider că nu e cazul
să folosim ofiţerii noştri pentru acţiunea de recrutare". Referindu-se
la fruntaşul transilvănean Vasile Lucaciu, în document se specifică:
,, ... abatelui Lucaciu ar merita să-i dovedim un anumit interes de natură
exclusiv morală" 10 ,
La rîndul său, Jules Jusscrand, ambasadorul francez la \Vashington,
nota la 15 iulie 1917 în raportul către Al. Ribot: ,,N-am pierdut ocazia
ca la prima întrevedere pe care am avut-o cu secretarul Departamentului de stat ... să mă exprim în sensul în care îmi era indiCdt privind proiectele lui Vasile Lucaciu şi ale l\-Iisiunii transilvănene. Se pare, după
aceste instrucţiuni, că misiunea despre care este vorba e destinată unui
eşec cert ... Nu pot să mă reţin să nu regret că înaintea oricărei verificări prealabile au fost lăsati să se pună pe drum, pentru un voiaj atît
de lung şi costisitor'' 11 •
Dacă în vara anului 1917 încercar0a de a s0 constitui în S. U.A. o
unitate militară transilvăneană eşuează, în schimb în Rusia iau fiinţă
primele detaşamente de voluntari ardelenii:!, care înfrăţite cu armata
română pe cîmpurile de luptă de ld Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz vor
zădărnici proiectele Germaniei de a ocupa Moldova, de a scoate România din război şi de a o împărţi.
Intrarea, la începutul lunii iunie, a acc>stor voluntari în Iaşi va face
o impresie deosebită asupra lui Saint Audaire. ,,Publicul romctn - nota
el - a făcu L o primire entuziastă şi nu puteai să nu te miri cinci vedeai
defilînd pc slrăzile oraşului pe aceşti solda\i bine echipali şi bine antrenati, toţi în formă fizicEt excelenUi şi al căror camelor ele voluntm garnntau ţinulâ morală". J\fortor al procesului ele refacere a potenţialului
militar şi moral al României, ambflsadorul francez subliniază în continuarea raportului său: ,,Cu putine zile în urmă, ... o prezentare în ţinută
de ţară arătase populaţiei din acest oraş unele din cele mai bune batalioane reconstituite de misiunea noastră; impresia de forţă care se degaja a fost sczizată de majoritatea oamenilor." Şi conchide: ,,Se poate
spune că lc:1 om actuală, românii c1u încredere în armata lor, nu ca acum
un an cînd îşi făceau iluzii cu privire la război şi despre caii tă tile pe
care le-au clobîndit penlru a-l duce la bun sfîrşit. Instruiţi de suferinţele
10
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lor şi de greşelile guvernanţilor lor
vărata valoare a soldaţilor lor". 13

sînt acum capabili

4
să

aprecieze ade-

Atent observator al evenimentelor şi mai ales al implicaţiilor, Saint
Aulaire evidenliază în acelaşi document atitudinea favorabilă a guvernului provizoriu rus faţă de dorinţa prizonierilor români din fosta armată
austro-ungară de a forma detaşamente de voluntari şi ecoul acestei
mişcări naţionale în rîndul soldaţilor ruşi din Moldova. ,,Sărbătorirea
transilvănenilor arată Saint Aulaire a produs de asemenea o influenţă favorabilă asupra spiritului armatei ruseşti. Comitetele de soldaţi au înţeles că aceşti voluntari au să se bală cu fostul lor stăpîn, pentru a-i smulge pămîntul pe care-I locuiau şi nu erau trupe împinse Ia
război de un guvern imperialist". Mai mult, diplomatul francez surprinde impresia produsă de adunarea din Piaţa Unirii, din 8 iunie 1917,
cînd ostaşii ruşi au văzut „membrii acestui guvern pe care-l considerau
reacţionar dansînd hore naţionale în piaţa publică, ţinîndu-i de mină pe
simplii soldaţi. Această manifestare democratică - precizează Saint
Aulaire - i-a izbit profund şi le-a făcut mai simpatică cauza pentru care
aceştia au venit s-o apere în România" 14 • înălţătoarele clipe din Piaţa
Unirii, cînd voluntari şi localnici s-au prins într-o horă frăţească, dt' o
semnificaţie deosebită, îl emoţionează pe diplomatul francez, care afirmă că „ Transilvania este aceea care a cuprins România şi nu invers",.;_
Impersionat este şi şeful· misiunii militare franceze, generalul Berthelot.
care ia parte la vibranta manifestare patriotică a românilor 11i,
Şi în alte documente oficiale din această perioadă, ministrul francez, depăşind atribuţiile unui ambasador, manifestă faţă de problemele
româneşti multă înţelegere. Alături de generalul Berthelot susţine necesitatea continuării furnizării materialelor de război României, arătînd
că „armata română a putut fi reconstituită. graţie sprijinului acordat de
Franţa, dar şi încrederii pe care acest sprijin l-a avul pînă la capăt" 17 •
Convins de valoarea armatei române, de sacrificiul făcut de popor, Saint
Aulaire insistă în telegrama adresată la 7 iulie ministrului Ribot asupra
popularizării în presa franceză, atît a „efortului României, pînă acum
puţin cunoscut" 111 , cit şi a măsurilor cu caracter democratic luate de
guvernul român 19 •
De asemenea, din aceste documente este evidenU.1 c1tenţic1 cu care
urmăreşte evenimentele politice interne, fricţiunile dintre oamenii politici şi mai ales preocuparea penlru µreîntimpinarea oricărei diminuări a
tmtorilăţii guvernului român, fapt „deosebit de hazardos şi cu efectele
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Ibidem
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Pascu, op. cit., p. 27G
Vasile Nelea, C. Gh. Marinescu, Liga cullurald şi Unire-a Transih•anici cu
România, Editura Junimea, laşi, 1978, p. 2118
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cele mai supărătoare" 20 • Rapoartele lui Saint Aulairc contin interesante
referiri la propaganda desfăşurată de Germania şi Austro-Ungaria pc
frontul din Moldova, în rîndul soldaţilor ruşi şi la măsurile luate de
aliaţi pentru combaterea ei:? 1 , Totodată, în obiectivul ambasadorului
francez se află relaţiile dintre România şi Serbia, fiind preocupat ele
stabilirea unor raporturi cit mai hune între cele două stale, garanţie
pentru buna desfăşurare a lucrărilor viitoarelor întrevederi de pace 22 .
În cercetarea şi înţelegerea problematicii atît de bogatE' a primului
război mondial, a participării României, nu ele pe poziţii imperialiste, la
prima mare conflagraţie internaţională, documentele oficiale ale miniş
trilor francezi, cuprinzînd interesante referiri asupra evenimentelor de
pe teritoriul României sînt izvoare de valoare pentru cunoaşterea şi
aprofundarea acestui moment2 3 • Cu atît mai mult, în cazul de faţă, cîncl
ele se referă la vara anului 1917, cînd eroicele fapte de arme ale trupelor române de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz au dovedit întregii omeniri voinţa fermă a poporului român de a-şi salvgarda independenta şi
unitatea naţională. ,,Românii - se arată. într-un document al vremii au înscris în istoria lumii .Siretul

alături

de Marna, /sere

şi

lsonzo"'.! 1•

Aceste victorii istorice au dat imbold şi sperantă tuturor românilor,
contribuind la intensificarea luptei pentru eliberare naţională şi la realizarea unirii tuturor provinciilor româneşti într-un singur stat naţional.

AUS DER GEHEIMKORRESPONDENZ DES PRANZdSISCHEN GESANDTEN
IN RUMANIEN IM JAHRE 1917

Zusammenfassung

In der Erforschung dc•s dcn crsten Wcltkrieg 1.Jctre[fcndcn Fragenkrl'isl's spiclt
der Briefwechsel der damals im Aw,lancl lăligcn franzosischen Minister e:nc bedcutcndc•
Rnlle. Dicse Dokumente, vor allem die ,·om franzijsischcn Graten ele Saint Aulain•
unlerzeichneten, cler sich damals als Gcsandler FrankrC'ichs in Rumanien bcfand, cnthalten wc•rl\·ollC' Hinwc:se i'ibcr clic ,·on dcn im In- und Ausland weilenclen Rumăncn
20
21
~3

Ibidem, cadrul 13
f/Jiclcm, cadrul 14
Ibidem, cadrul 2:1

23
In prezentul studiu sînt valorificate doar cîlc\·a din clocumenlelc diplomatice
ale anilor 1916-1911J, urmînd ca într-o lucrare ulterioara aceste iz,·oare să fie uliiizale complet.
4
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1918 - Unirea Tran.~ilvaniei cu România, Institutul de studii islorice şi socialpolitice de> pe ling;\ C.C. al P.C.R., Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 427

https://biblioteca-digitala.ro

7Q4

Lunnn Popn, Titus

Haşdeu

6

entfallelc Tăligkeit im Hinblick auf dic Vcrwirklichung dcr nalionalen Einheit, iiber
das politische Lebcn im Sommer des Jahres Hll 7, sowie iiber die Silualion der
moldauisclwn front.
In dcr ,·orliegenden /\rbcil wird ,·or aliem aufgezcigt, wic sich dic Ercignic;sc
im Sommer des Jahres 1!)17, der gcrechle Kampf des rumănischen Volkcs fur seine
nationale Einheit, im Bewusstsein einiger auslăndischcr Diplomaten widerspiegell,
wobei vor aliem auf die geheime Korrespondenz des Grafen de Saint Aulaire năher
eingcgangcn wird.
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