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Ambasadorul latinității:
Contele de Saint-Aulaire,

de Octavian GOGA

Cine nu știe azi de legătura noastră sufl etească cu Franța?
Înainte de război se știa mai puțin, fi indcă la Paris nu există o specială slăbiciu-

ne pentru geografi e, deodată însă cu primele deslănțuiri ale uraganului, latinii delà 
Dunăre au fost descoperiți.

Nicăeri orașul-umină care strălucea în depărtări cu aureola lui legendară nu și-a 
înfi pt mai adânc tentaculele miraculoase ca în sufl etul acestui popor. Tot veacul al no-
uăsprezecelea spiritul public aici a fost într’o permanentă ipnoză față de Paris. De-o 
sută de ani a peregrinat necontenit delà Marea Neagră spre malurile Senei tot ce-a fost 
năzuință de civilizație la noi. Din primul moment, când ne-am desmeticit din letargia 
seculară în care ne împinsese Turcii delà Stambul, noi ne-am frecat la ochi și am văzut 
cupola delà Domul Invalizilor. Ne-am dat așa de mult Franței, încât am devenit co-
lonia ei intelectuală. Prinși de o frenezie cu adevărat isterică în tendința de adaptare 
la tot ce e francez, noi am prezentat la București multe decenii de-arândul fenomene 
de mimetism ridicol, clasa conducătoare căutând să ni se debaraseze de orice culoare 
locală pentru a păstra neștirbit contactul cu patrimoniul spiritual al Franței. A mai fost 
și în alte părți, desigur, o puternică penetrație culturală care radia delà Paris ca o rezul-
tantă sau a contingențelor politice sau a unor aproprieri sufl etești, aspectul României 
însă e unic în această privință, fi indcă la noi nu s’a pus la contribuție numai foamea de 
civilizație a unui popor smuls din întuneric, ci toate imponderabilele morale ale origi-
nei noastre comune. Noi am intrat la Paris pe poarta mare a latinității, urmărindu-ne 
necontenit un sentiment intim familiar. Deaceea din colțul nostru noi ne bucuram și 
sufeream cu Franța, ca niște rude sărace. Victoriile și dezastrele ei, cu tot cortegiul 
lor sentimental se simțeau violent aici și pulsul nostru îl diriguia inima Franței. Eram 
atât de confundați cu ea, încât din primele zile ale războiului, la București, desrobirea 
Ardealului se vedea prin prisma vitrourilor sfărâmate ale Catedralei delà Reims.

Nenorocirea a vrut ca politicește să nu fi  fost pusă în valoare această înrudire. 
Avem, fi rește, explicația chestiunii. Deși unirea Principatelor Dunărene, prima etapă 
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a României moderne, se făcuse subt auspiciile lui Napoleon III, viața noastră de aici a 
suferit repede sfera de infl uență a vecinătăților.

E atât de frumoasă Franța, dar atât de departe, — suspina odinioară un patriot 
polon mi se pare, — și avea multă dreptate, și pentru el și pentru noi. După Sedan, în 
noua confi gurație de ehilibru european politica noastră externă s’a făcut ca un act de 
rațiune dictat de un determinism fatal împotriva oricăror considerațiuni etice. Subt 
presiunea delà Berlin înjghebându-se Tripla Alianță, Regatul Român a devenit acolitul 
ei, în vreme ce planul de expansiune a lui Bismarck galopând spre Bagdad, făcea po-
pas la București. Primul nostru Rege oricât de atașat țării, pe care o slujea cu credință, 
nu putea deveni un obstacol în fața repercursiunilor de forță ale patriei sale de origine, 
deși mâna de prietenie care ni se întindea din Germania trecea peste trupul încătușat 
al românilor din Transilvania. Prea slab pentru o împotrivire fățișe și temperat în ges-
tul lui de protestare de fi rești impulsuri familiare, Regele Carol a patronat vreme de 
40 de ani afi liarea României la un angrenaj de forțe lipsit de consacrarea simpatiilor 
noastre. Când a isbucnit războiul ne-am găsit într’o situație destul de încurcată: un 
Hohenzollern pe tron, inima noastră la Paris și tratatul de alianță la Wilhelmstrasse...

Nu s’ar putea spune că politica ofi cială a Franței a făcut deosebite sforțări ca să 
transforme o formidabilă infl uență culturală într’un factor chemat să schimbe raportu-
rile celor două țări.

Delà Paris veneau aici cărți și piese de teatru, veneau admirabili conferențiari sau 
actori delà Comedia Franceză, cari smulgeau de obiceiu un ropot de aplauze. Parisul 
ne trimitea grațiile lui cam obosite, și noi nu ne degajam o clipă de această cochetărie 
discretă, politicește însă eram ținuți la distanță și categorisiți în lotul german. Această 
opinie tradițională a fost prea puțin modifi cată după războiul balcanic, pe urma căruia 
ne-am ales cu o augmentare de prestigiu, dar și cu o evidentă îndepărtare a conștiin-
ței noastre publice de manevrele bătrânei perfi dii austro-maghiare. Cu toate aceste, la 
1914 marea confl agrație ne-a găsit într’o atitudine de izolare reciprocă.

Sufl etește eram apropiați și aveam o precisă comunitate de interese, dar și de o 
parte și de alta ne simțeam reduși la simple manifestări platonice de prietenie, care 
nu puteau fi  îndestulătoare atunci în hora morții. Se cerea deci o grabnică revizuire 
a legăturilor noastre, o rectifi care de mare viteză. Nu era nevoe numai de o intensă 
preparare diplomatică care să repare inacțiunea de decenii, trebuia o radicală răstur-
nare a unei orientări de stat cu toate consecințele. Puterile Centrale din moment ce s’a 
declarat neutralitatea României, înțelegându-și situația critică, au început să activeze 
la București cu o revărsare prodigioasă de energii. Cine cunoaște câtuș de puțin dede-
subturile acestor neobosite străduinți, știe că în adevăr nu erau o cantitate neglijabilă. 
Regatul Român era pus în fața unei tragice dileme cu cele două revendicări ale sale, de 
o parte Ardealul, de alta Basarabia. O seriare a pretențiilor noastre nu era o chestiune 
ușoară de calcul politic. Nu trebue uitat că apăsarea moscovită de sute de ani la spa-
tele Moldovei sfâșiate era un groaznic memento, că o colaborare militară cu rușii nu 
resuscita amintiri plăcute din trecut, că de trei părți ne găseam încercuiți de dușmani. 
Aceste argumente și multe altele erau exploatate aici pe toate căile de abilitatea agenți-
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lor austriaci și mai ales de numeroșii reprezentanți germani cari năvăliseră țara, lăsând 
în urmă o ploaie de aur, Franța cu acea conprehensiune fulgerătoare proprie spiritului 
galic și-a dat seama că a sosit ceasul când România nu numai că poate fi  smulsă din 
rezervoriul de forțe al câmpului advers, dar când la o cotitură a istoriei se pot așeza 
temeliile unei statornice înfrățiri între cele două popoare.

Această idee, care a schimbat cursul evenimentelor și a fost pecetluită cu râuri de 
sânge, ca mai târziu să șteargă cu buretele harfa învechită a Europei Centrale, a fost 
susținută cu tărie din amândouă părțile. Nu numai cercurile politice din cele două ca-
pitale, dar opinia publică cu toate fi brele ei de simțire s’a agitat îndelung ca să desăvâr-
șească noua noastră alianță. Parisul, instrumentând vasta rețea de apărare a Franței cu 
acea supleță vie care l’a mântuit de atâtea ori la zile de primejdie, din prima perioadă a 
marelui război și-a inaugurat aici laborioasa activitate de lămurire și propagandă, ve-
nită ca o târzie erupțiune vulcanică din straturile adânci ale unei mari civilizații. N’ar 
fi , desigur, un subiect ingrat dacă cineva ar strânge într’o voluminoasă operă accentele 
multiple în care a răsunat la noi chemarea frenetică a Franței. Au fost aici misiuni de 
oameni politici și diplomați, a venit generalul Pau ca zeci de mii de cetățeni să aclame 
pe calea Victoriei o străveche glorie militară în bătrânul mutilat, s’a întors acasă de 
Max al nostru să spue versuri cari ne sbiciuiau nervii și cereau răsbunare. O întreagă 
pleiadă de misionari ai morței s’a grăbit să vie la noi și strângerea lor laolaltă, acum 
după potolirea furtunii, ar rămâne pentru generațiile viitoare ca o pagină impresio-
nantă a celei mai dramatice svârcoliri din câte a înregistrat vreodată sufl etul sbuciu-
mat al Franței.

Dacă ar fi  însă să ne întrebe pe noi cine anume dintre toți francezii care ne-au întins 
o mână frățească pe vremea războiului a concretizat mai limpede unirea celor două 
țări, ridicând-o în sferele de puritate morală a unei binefăcătoare comuniuni sufl etești, 
și s’ar face un plebiscit al elementelor conștiente din țară, care să dea răspunsul, un 
singur nume s’ar desprinde de pe buzele tuturor: Contele de Saint-Aulaire.

*

*     *
Personalitatea distinsului diplomat și munca lui asiduă aici vor trebui să fi e zugră-

vite cu competență de cineva, care va avea la îndemână bogatul material documentar 
menit să înfățișeze zi cu zi opera melodică a unui om venit cu un plan bine defi nit în 
mijlocul nostru. Dincolo însă de îndeplinirea acestui program al ofi cialității, ambasa-
dorul Franței de pe vremea războiului a pătruns atât de adânc în sufl etul nostru încât 
amintirea lui va rămâne pentru totdeauna în istoria acestei țări care’l numără printre 
spiritele ei protectoare din occidentul latin. Ca odinioară Michelet sau Quinet, el n’a 
înțeles numai fi rele tainice care ne legau de țara lui, n’a știut numai să reunească într’o 
singură balanță morală justifi carea biruinței celor două’ state, ci a mers mai departe: 
s’a apropiat atât de’ mult de misterul pământului nostru, încât la plecare o parte din 
el s’a deslipit și a rămas aici. Ne-a cunoscut în vârtejul amețitor al alergării spre ideal 
și ne-a văzut de-aproape subt apăsarea de plumb a dezastrului. Și într’o situație și 
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într’alta, el analistul fi n și pătrunzător, a putut smulge spovedania noastră întreagă. 
Poate tocmai de- aceea ne-a iubit, și din făuritorul unei alianțe politice el a devenit 
ecoul unei profunde înrudiri sentimentale.

Contele’de Saint-Aulaire din primul moment când a descins la București și-a mar-
cat calitățile unei individualități distincte. În cadrul corpului diplomatic din capitala 
României de atunci, apariția noului trimis al Franței era de o necontestată superiorita-
te. Sunt recente încă în memoria noastră personagiile care acum 15 ani în mijlocul unei 
frământări intense făcuseră din România neutrală un centru important de laboratoriu 
subteran al cataclismului mondial. Ca într-un fi lm colorat de’o sumbră pasiune in-
terioară reapar actorii principali și fi gurile lor se desprind vii personifi când; fi ecare, 
alt cerc de interese și alt joc de culise. Reconstruim așa de ușor cele două tabere. De o 
parte emisarii Puterilor Centrale în frunte cu von dem Busche, ambasadorul german, 
și Contele Czernin; de altă reprezentanții Triplei Antante, domnul Poklewsky-Koziel 
ministrul Rusiei, Baronul Fasciott i, trimisul italian. Două puternice armate, cât văzute 
cât nevăzute; urzindu-și reciproc pierzarea și discutându-și terenul la fi ecare pas. Noi 
eram ținta spre care se năzuia din ambele părți cu o strașnică cheltuială de energie și 
de intrigi savante. Pe o gamă nesfârșită jucau aici două orchestre puternice, aceeași 
macabră simfonie a morții, care sintetiza atunci încăerarea planetară.

Din’fi ecare parte porneau spre noi accente patetice de ispită sau amenințare. Subt 
fl agelarea lor instinctele noastre de viață tresăreau clipă de clipă și lumea după pre-
ferințe asculta pe unul sau pe altul. Când s’a ivit pe arenă Contele Saint-Aulaire mi-
duc aminte, s’a resimțit imediat aportul hotărâtor al unei personalități covârșitoare.
Societatea românească înzestrată cu destule posibilități de control asupra manifestă-
rilor spiritului francez, dar și cu o particulară sensibilitate orientală în înregistrarea 
valorilor, și a dat seama delà început că are în fața ei în noul ambasador al Franței un 
rar exemplar de elită. Contele de Saint-Aulaire nu avea nimic comun în toată înfățișa-
rea lui cu acei obișnuiți înalți funcționari ai Republicei, inteligențe reci și corecte, cari 
de zeci de ani își făceau serviciul lor de biurou la Legația Franței din București. În locul 
unui continuator al acestei tradiții de amabilă politeță burgheză, cu formule clare dar 
fără adâncimi mari și fără întrebări deosebite, în Saint-Aulaire ne venise un intelectual 
chinuit de probleme, una din acele splendide încarnări ale occidentului pe care numai 
neastâmpărul creator al multor generații a putut să le modeleze. Ori unde se arăta 
silueta fi nă a remarcabilului diplomat, la o serbare sau într’un colț de salon, el cuce-
rea printr’o excepțională bogăție de însușiri. Descendent din marea nobleță franceză, 
coboràtorul unui mareșal delà Curtea lui Ludovic al XlV-lea, Contele de Saint-Aulaire 
aducea pe lângă prestigiul și eleganța unei vechi aristocrații și acea pornire de natu-
raleță și spontaneitate cari în armate cu o strălucită elocință isbuteau să răscolească în 
lumea noastră toate impulsurile cotropitoarei infl uențe culturale de o sută de ani. În 
curând după venirea lui, ambianța Capitalei s’a înviorat de o atmosferă nouă. De pre-
tutindeni resimțeai fl uidul magnetic pentru care organismul nostru sufl etesc era atât 
de susceptibil: — Venise Franța !
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Am urmărit necontenit, aș putea zice ceas cu ceas, activitatea fără răgaz cu care în 
acele zile de nevroză spiritul veșnic treaz al fl uide Saint-Aulaire, gata deopotrivă și de 
ofensivă și de ripostă țesea fi rele alianței noastre. Venisem doar din Ardeal, ca un glas 
răsleț smuls din vaierul celor, mulți și înțelegând că ni se pune în cumpănă viața sau 
sfărâmarea defi nitivă, e prea fi resc că vedeam la Paris punctul arhimedic al existenței 
noastre de mâine și vedeam în ministrul Franței la București un interpret oarecum al 
destinului. Negreșit că l´am cunoscut de grabă și prima noastră întâlnire a confi rmat 
pe deantregul așteptările mele. N’am găsit numai un diplomat venit aici să câștige 
colaborarea armată a României și să se mulțumească cu un apreciabil profi t pentru 
țara lui, ci o minte de larg orizont care dela înălțimea unor principii privea evoluția 
continentului și lămurea drumul prăbușirilor viitoare:

Pentru noi, trăgea concluzia logică a ideii naționale cu acel sentiment precis al dife-
rențierei de rasă pe care i-l da mândria originei sale. Era documentat în detalii asupra 
Ardealului, și în măsura în care își verifi ca dreptul nostru el ne susținea cauza cu acel 
devotament-cald al fi rilor drepte, cari din moși-strămoși păstrează în sângele lor avân-
tul desinteresat pentru lupta de idei.

Soarta a vrut ca acolo la Iași să vadă destăinuirea noastră cea amare. După zilele 
de epopee în care soldați români au trecut peste brâul munților, după fărâmițarea pe 
atâtea fronturi a armatei și după cumplita retragere în Moldova, aproape un an întreg 
d. de Saint-Aulaire a stat cu noi pe acel petec de pământ care apăra într-un cerc de foc 
toate speranțele noastre și ale lui. Aici s’a făcut apropierea care nu se mai desface nici-
odată, aici subt aripile morții mâinile noastre s’au strâns așa de mult, că urmele le vom 
păstra totdeauna. Ar trebui în adevăr spiritul pragmatic al unui istoriograf sau poate 
mai bine talentul de observație diabolică a unui mare romancier, ca să poată prinde 
cineva în linii pripite măcar marea frescă a sbuciumului de atunci. La Iași, grămădit 
într’un colt de țară, întreg aparatul de simțire și de luptă al unui neam în frunte cu 
Regele lui, având în față ploaia de foc a frontului inamic și în spate haotica prăvălire 
surdă a colosului rusesc.

Ce încrucișarea teribilă de pasiuni, ce răsufl et grozav din gura otrăvită a sorții pes-
te creștetele noastre!

Contele de Saint-Aulaire, n’a fost în acest vălmășag un spectator cu brațele încruci-
șate sau pur și simplu un reprezentant al intereselor țării lui. Mi-aduc aminte, alți aliați 
erau destul de desfăcuți de nenorocirea noastră și nu se lăsau infl uențați în umoarea 
lor decât de știrile de pe frontul la care erau direct angajați. S’ar putea reînvia destule 
amintiri, dacă ar fi  să descifrăm din atitudinea străinilor dela Iași o scară emoțională a 
prietenilor în legătură cu tragedia din Moldova. Sunt atâtea și atâtea constatări intere-
sante care îmi vin în condei. Nu voi uita de pildă niciodată liniștea indolentă a atâtor 
comandanți de armată ruși în fața pierderilor noastre. Sentimentul lor mi l’a exprimat 
Prințul Gagarin, secretarul Legației Rusești, care la o întâlnire în primele zile de așe-
zare la Iași mi-a spus impasibil că Iașii e mai pictoresc decât Bucureștii, deci oferă o 
reședință mult mai simpatică. Atâta avea de remarcat, el seninul prinț, după ce noi 
pierdusem țara ajunsă subt călcâiul nemților. Nu mult mai impresionabil mi s’a părut 



105

ministrul Angliei Sir Barklay, care în ziua a doua a luptelor de la Mărășești, când din 
ceas în ceas așteptam știri dela Marele Cartier asupra rezultatului care decidea de soar-
ta Moldovei, mi-aduc aminte m’a oprit să-mi facă o foarte savantă dizertație asupra 
muștelor din țările calde, arătându-mi cu mare lux de argumente, că numai muștele 
din Mesopotamia se pot lua la întrecere cu cele dela Iași. Precum se vede aveam destui 
reprezentanți cât se poate de calmi ai marilor aliați cari nu pătimeau de crize de nervi 
când diviziile noastre erau ciuruite de mitralierele lui Mackensen. Ei bine, d. de Saint-
Aulaire, nu numai că nu făcea parte din această categorie de privitori puțin sensibili ai 
dramei noastre, dar trăia cu noi toată goana senzațiilor și respira prin toți porii hotă-
rârea dârză de a ne apăra petecul de pământ. Era element activ în mijlocul poporului 
prins de un grozav cutremur. Se sbătea alături de el în deslănțuiri vii de patimi și în 
ochii lui miopi albaștri se putea ceti totdeauna buletinul situației noastre. Că în această 
vreme ne-a susținut necontenit în cererile adresate aliaților, că de multe ori atitudinea 
lui diferea de a celorlalți miniștri străini, în favoarea noastră, că la zile de desnădejde 
glasul lui stăruitor venea să toarne încredere, toate aceste și multe altele le pot arăta 
cu prisosință aceia cari aveau în mâinile lor conducerea noastră politică militară și ale 
căror contribuții vor verifi ca prin fapte adevărurile trecute la noi în conștiința publică.

Participând la toate evenimentele care atingeau soarta noastră, d. de Saint-Aulaire 
era și protector și sfetnic, dar era în acelaș timp și receptaculul de fi ecare clipă al ne-
norocirilor care ne loveau din belșug. Pare că-l văd în vechea casă boerească dela Iași 
cu fața crispată de veștile descompunerii rusești. Cât de aproape se simțea el de noi 
atunci, când vedea frecând pe str. Lăpușneanu batalioanele românești cu ochii vii și cu 
marș repede și cum se întuneca la defi larea muscalilor bolovănoși cari hăuleau tără-
gănat un cântec de pe Volga sau bolșevizați desonorau Marselieza cu chiotul lor pre-
lung venit dintr’un fund de prăpastie. Cum credea în biruința soldaților noștri și cum 
i se umezea privirea în Piața Unirei, când ofi țerii și soldații ardeleni foști prizonieri în 
Rusia își făceau intrarea ca voluntari în armata română.

Contele de Saint-Aulaire se coborâse atât de adânc în suferința noastră de veacuri 
că se sguduia și el de fi orii revederii noastre. Așa, zi cu zi, prins în mreaja bucuriilor 
și amărăciunilor care se abăteau peste noi, a înțeles tot și a fost susținătorul cel mai 
devotat al unui popor nedreptățit. Când după trădarea rusească împrejurările ne-au 
impus armistițiul, el nu ne-a împins pe povârnișul sacrifi ciului inutil, dându-și sea-
ma că dincolo de nenorocirea momentului se mai poate nădăjdui o înviere. Ce clipe 
tulburătoare s’au trăit atunci ! După așa zisa pace în care eram gâtuiți, privirile noas-
tre neputincioase se îndreptau spre Paris, căștile germane se iviseră la Iași de unde 
plecase misiunea franceză, invalizii își plimbau tăcuți mustrarea picioarelor de lemn, 
iar mulțimea de refugiați stătea pâlcuri biruită de decepție și de așteptare. Singurele 
clipe de reculegere erau atunci la Legația Franței, unde ne duceam în pelerinaj, ca să 
luăm vești de pe câmpul de luptă din depărtatul occident. În zilele calde de Iulie, mi-
aduc aminte, ne întâlneam destul de des într’o casă unde stătea cu chirie marchizul de 
Belloy. Distinsul amfi trion ne oferea ceaiul, Robert de Flers își scapără spiritele ca niște 
vârfuri de fl orete, iar un colonel de sfat major ne arăta pe o hartă progresele ofensivei 
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Generalului Foch ... Era o atmosferă de tristeță împrejur, partida noastră era pierdută, 
toate speranțele sburau spre linia de oțel a frontului de vest. În astfel de toropeală ca 
un simbol al înfrângerei obștești a căzut făptura dârză a lui Delavrancea și capul lui 
de leu l’au așezat în sicriu. La înmormântare ne-am adunat din toate părțile români 
și străini la o înfrățire mută în fața mormântului deschis. Saint-Aulaire adusese o co-
roană cu tricolorul francez și român, cineva o așezase în vârful carului mortuar de 
unde fâlfâia ca o amenințare. A doua zi am trecut pe la el să-i strâng mâna, nu mai 
rezistam la aerul de îngropăciune generală din jurul nostru și hotărâsem să străbat 
nebunia rusească în drum spre Paris. I-am cerut un pașaport francez, l’am rugat pe 
Robert de Flers să-mi caute din piesele lui un nume cu inițialele mele, — m’a botezat 
imediat Olivier Guerol, — am confecționat pașaportul, mi-a mai dat un mesaj cifrat pe 
o hârtie de țigări către Ministrul Franței delà Stockholm și am plecat ducând cu mine 
de-alungul stepelor rusești încrederea în isbânda și amintirea privirei adânc scrutătoa-
re a Contelui de Saint- Aulaire.

*

*     *
Ne-am revăzut peste câteva luni la Săliște lângă Sibiu, unde admirabilii noștri ță-

rani se adunaseră cu miile la praznicul libertății să’l vadă pe omul în care a vibrat 
durerea lor. Era atât de mișcat în fața acestei mulțimi, că neștiind ce să le spună m’a 
îmbrățișat și m’a sărutat ...
Țăranii își scoseseră pălăriile și era tăcere de biserică împrejurul nostru.
Nu le-am putut rosti decât trei cuvinte:
— E fratele nostru ...

Text preluat din Țara Noastră, an 10, nr. 22, 1930, pp. 777-784. (Mihai Teodor 
NICOARĂ)


