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Contele de Saint-Aulaire, Însemnările unui diplomat de altădată, în România. 1916-1920, 
București: Editura Humanitas, 2016, 282 p.

Printre fi lele memorialistice ale Marelui Război, 
printre scrierile care vorbesc de culisele diplomatice 
din perioada marii confl agrații și despre negocierile 
de pace se afl ă o carte publicată în 1953, la prestigioasa 
Editură Flammarion, „Confession d´un vieux diploma-
te”, a lui Auguste-Félix-Charles de Beaupoil, Conte de 
Saint-Aulaire (1866–1954). Acesta a fost ministru ple-
nipotențiar al Franței, pe lângă MS Regele Ferdinand 
al României, funcție care l-a făcut un bun cunoscător 
al politicii românești. În 2016 a doua ediție, revizuită și 
adăugită a cărții (prima a fost în 2003) a fost publicată 
la Editura Humanitas, fi ind tradusă de Ileana Sturdza. 
Este vorba de traducerea capitolul din amintirile re-
feritoare la activitatea la București și Iași, a Contelui 
de Saint-Aulaire. Nota asupra ediției semnalează apa-
riția cărții ca un omagiu la adresa Contelui, care s-a 
numărat printre personalitățile ce au susținut intrarea României în Război, de partea 
Antantei, în 1916. Saint-Aulaire a contribuit decisiv, împreună cu Misiunea Militară 
Franceză, pe care a solicitat-o de la Statul francez, condusă de generalul Berthelot, la 
netezirea relațiilor României cu Aliații și la reorganizarea țării atât în timpul refugiului 
la Iași împreună cu familia regală, cât și după încheierea războiului. Fire rafi nată, pă-
trunzătoare Saint-Aulaire a simțit pericolul bolșevic, de aceea a avut o mare dezamă-
gire, în legătură cu atitudinea ambiguă a Occidentului față de Rusia Sovietică. Victoria 
în alegerile din Franța a fi lobolșevicului Eduard Herriot i-a adus un confl ict deschis cu 
noul guvern francez de stânga, care l-a rechemat din post. O nedreptate și o umilință 
pe care Saint-Aulaire avea să le țină minte, mulți ani înainte și care i-a întărit sentimen-
tele anticomuniste. După acest episod, s-a dedicat scrisului.

În Introducerea, cărții semnată de Mihai-Dimitrie Sturdza se regăsesc câteva referin-
țe biografi ce ale Contelui, descendent al unei vechi familii aristocrate franceze. Acesta 
a avut o remarcabilă ascensiune în cariera diplomatică, fi ind însărcinat cu misiuni (ata-
șat, funcționar guvernamental, însărcinat cu afaceri, ministru-consilier, colaborator al 
generalului Lyautey, ambasador) în nordul Africii (Tunisia, Maroc), America Latină 
(Peru, Chile, Brazilia), precum și în câteva țări europene (Austro-Ungaria, România, 
Anglia).Contele a avut o activitate publicistică, fi ind colaborat la celebrul Le Figaro. A 
fost director al prestigioasei publicații Revue d’histoire diplomatique, care a popularizat 
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o serie de acțiuni ale diplomației europene în vremea Marelui Război. Contele a fost 
pasionat de scriitură, mai ales de genul biografi c, fi ind autorul unor scrieri recunoscu-
te prin savoarea conținutului lor: „Richelieu” (1930), „Talleyrand” (1936), „François-
Joseph” (1945), „Mazarin” (1946). Despre negocierile și difi cultățile diplomației de 
război a scris volume precum „Mythologie de la Paix” (1930), „Genève contre la Paix” 
(1937) și „Renaissance de l’Espagne” (1938).

„Însemnările unui diplomat de altădată” cuprinde opt capitole, din care reies as-
pectele cele mai semnifi cative, pe care le-a scos la lumină. „Un surghiun care nu era 
surghiun”ne introduce în culisele relațiilor difi cile dintre cei afl ați în fruntea deciziilor 
politice și militare franceze. Saint-Aulaire este trimis la București, iar această misiune i 
s-a descoperit ca o mare binefacere, cunoscând o lume de care s-a atașat repede și pen-
tru totdeauna. Înainte de a porni spre București le-a cunoscut pe Anna de Noilles (năs-
cută Brâncoveanu, membră a Academiei Franceze) și pe Elena Văcărescu, fostă domni-
șoară de onoare a Reginei Elisabeta. Trimis în Romania, „sora latină” a Franței, Saint-
Aulaire s-a cazat, alături de colaboratorii săi, la Hotelul bucureștean „Capșa”. În capi-
tolele „România în război”, „Catastrofa” și „România martiră”, Contele descrie, cu un 
duios sentiment de compătimire și suferință, drama României în Marele Război. Cu o 
generozitate remarcabilă acesta nu face economie de detalii și refl ecții, care ajută imens 
la reconstituirea unor stări de spirit din Regatul acelor timpuri. Diplomatul francez 
oferă o imagine de ansamblu a dezastrului rusesc din 1917, care a schimbat soarta con-
fl ictului a adus derută în toate statele implicate în Război. Dezastrul militar, pericolul 
bolșevic, schimbările bruște de situații arată cât de mari dezastre a atras Războiul. În 
capitolul cinci, „Învierea României” Sait-Aulaire detaliază atmosfera confuză în care 
se zbătea politica și diplomația franceză, care balansa între o oarecare înțelegere față 
de noul regim rusesc și importanța de a susține o țară ca România, condusă de un 
rege ferm și decis să apere interesele națiunii, pe care o slujea. Întâlnirea Contelui cu 
Regina Maria, îmbrăcată doar in uniformă de infi rmieră, este descrisă în termeni de 
simpatie. Noblețea desăvârșită a Reginei României i s-a părut unică și încântătoare, 
iar devotamentul ei pentru România i s-a părut copleșitor. Refl ectând despre „A doua 
agonie a României”, Contele face în realitate un elogiu Regatului României, o țară de-
venită mică, doar o Moldovă, „o insuliță de onoare, într-un ocean de noroi”, prin ocu-
pația germană, dar care se străduia să lupte pentru revenirea ei în drepturi, ca David 
cu Goliat. Intitulându-și un capitol „În bezna păcii”, Saint-Aulaire descrie în detalii 
sumbre atmosfera de debandadă din jurul Armistițiului, semnat în 9 decembrie 1917, 
„Tigrul” de la Paris, Clemanceau a primit cu furie acestă decizie, care a fost însoțită de 
plecarea misiunii franceze din România. Contele însuși s-a trezit într-o situație ingrată, 
nemaifi ind luat în seamă de propriul guvern. Pacea separată a României se încheia 
tocmai când „România era mai antantă decât Antanta”. Lovit de gheara „Tigrului” 
Brătianu (asaltat și el de atacurile politice din interior) și-a urmat instinctul, refl ectând 
că soarta țări era mai presus de ezitările Aliaților. Punctele lui Wilson au adus schim-
bări de situație, scrie Saint-Aulaire. Punctul de vedere britanic asupra nedezmembrării 
Austro-Ungariei a căzut, ca un trăznet, în sufl etul lui I.I.C. Brătianu. „Sabotarea victo-
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riei” este capitolul, care ne ajută să intrăm în sensibilitatea unor reprezentanți francezi 
ca Robert de Flers, prieten al lui Saint-Aulaire. Amintirile Contelui de Saint-Aulaire 
sunt presărate cu impresii și multe portrete, schițate cu sensibilitate și talent. Pe priete-
nul său, generalul Berthelot, comandantul Misiunii Franceze, l-a întâmpinat la Gara de 
Nord, la 15 octombrie 1916, fi ind foarte fericit pentru că românii reproșau pasivitatea 
Antantei față de soarta grea a frontului românesc. Pe Henri Berthelot l-a descris ca pe 
un burgund cu temperament sangvin, dar echilibrat, înalt, corpolent, jovial, înzestrat 
cu poftă zdravănă de mâncare, cu un gust ales, sociabil și generos. 

În „Însemnările” Contelui găsim o uimire desăvârșită a acestuia față de atitudinea 
Aliaților, în față intervenției trupelor române în Ungaria bolșevizată, unde a întreprins 
și el o scurtă vizită. La Budapesta Saint-Aulaire a sesizat, pe de-o parte, sentimentul 
de umilință al ungurilor, „că fuseseră eliberați de români”, dar și „bucuria de a ieși 
din paradisul infernal organizat de Soviete”. În România se refugiau numeroși ruși, 
care scăpaseră de iadul comunist, „despuiați de toate bunurile lor și plângând moar-
tea groaznică a unora dintre ai lor”. România nu fusese deloc bolșevizată, dincontră 
spera ca Franța, „Ioana d´Arc a națiunilor” și Aliații să nu ezite să se opună în fața 
marelui moloh al comunismului. Pentru a surprinde cu subtilitate importanța acestei 
decizii Contele Sait-Aulaire utilizează o celebră expresie latină: „A greși e omenește, 
a persevera e diabolic, a scăpa de greșeală e angelic” (Errare humanum est, perseverare 
diabolicum, exire angelicum). Mai târziu, Contele s-a arătat dezamăgit de noile strategii 
ale diplomației europene, care au lăsat loc altor tensiuni și altor confl icte. 
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