CAPITOLUL I

Sosirea Misiunii Militare franceze
conduse de generalul
Henri M. Berthelot în România

La 15/28 august 1916, România intra în Primul
Război Mondial pentru înfăptuirea dezideratului
unităţii naţionale depline. După o serie de succese
obţinute pe frontul din Transilvania, când au fost
eliberate unele teritorii, inclusiv oraşe importante
precum Braşovul, a urmat un adevărat dezastru la
Turtucaia pe 28 august/10 septembrie, când trupele
române au suferit pierderi considerabile. Relevând
acest lucru, colonelul englez Thomson, ataşatul
militar al Imperiului britanic în România, consemna:
„Pierderile de vieţi şi lucruri sunt înspăimântătoare.”1
În aceste condiţii, comandamentul militar român
a retras forţe importante din Transilvania, depla
sându-le pe frontul din Dobrogea. Cu toate efortu
rile făcute, unităţile române aflate aici nu au putut
să facă faţă furibundei contraofensive germanobulgare. Inamicul cucerise deja sudul Dobrogei şi se
pregătea să ocupe întreaga provincie. Feldmareşalul
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german August von Mackensen urma să forţeze
Dunărea, fapt care crea îngrijorare în rândurile
autorităţilor militare şi guvernamentale române.2
La acestea se adăuga ofensiva declanşată de tru
pele germano-austro-ungare, care, profitând de
inactivitatea forţelor franceze de pe frontul de vest,
şi-au întărit efectivele şi dotarea tehnică. La 1/14
octombrie 1916, ministrul plenipotențiar al Franţei
în România, Auguste-Félix-Charles de Beaupoil,
conte de Saint-Aulaire, îşi avertiza superiorii că
diviziile germane comandate de generalul Kurt von
Morgen au trecut la o ofensivă în zona Rucăr–
Dragoslavele. Deşi iniţial ofensiva a fost oprită de
către Divizia 22 infanterie, pericolul nu a trecut.3
În aceste condiţii foarte dificile, regele Ferdi
nand, în calitate de comandant suprem al armatei
române, a cerut autorităţilor franceze „să trimită
pe lângă Înaltul Comandament român, un gene
ral francez calificat, care să-şi facă auzit punctul
de vedere şi să colaboreze la conducerea operaţiu
nilor.”4 La 3/16 septembrie 1916, Ion I.C. Brătianu,
prim-ministrul liberal (1914-1918), solicita prin
intermediul ataşatului militar al Franţei în România,
colonelul Maurice Despres, expedierea a 20 de
ofiţeri francezi de la diferite arme şi cu experienţă
pe câmpul de luptă pentru a acorda asistenţă
autorităţilor militare române. Relevând acest lucru,
I.G. Duca, ministru în guvernul liberal şi unul
dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai şefului
Partidului Național Liberal (PNL), consemna în
memoriile sale că Ionel Brătianu s-a gândit să
suplinească lipsa de experienţă a comandanţilor
români referitoare la strategia şi tactica militară
„făcând apel la sprijinul francezilor spre a le cere
o misiune militară care să ajute comandamentele
noastre cu sfaturile şi cu experienţa ei. Guvernul
francez consimte, Joseph Joffre, șeful Statului
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Major General al armatei franceze, desemna ca
şef al Misiunii Militare franceze în România pe
Henri Mathias Berthelot, adică pe generalul care îl
ajutase în calitate de şef de stat major în Bătălia de
pe Marna (septembrie 1914) şi care trebuia să ne
aducă servicii atât de mari.”5
Tot în ziua de 3/16 septembrie 1916, contele de
Saint-Aulaire ceruse guvernului de la Paris trimi
terea unei misiuni militare franceze în România.6
Datorită acestor intervenţii, cabinetul de la Paris
a răspuns cu promptitudine, acceptând alcătuirea
acestei misiuni militare. Desemnarea generalului
Henri Mathias Berthelot nu a fost întâmplătoare.
El avea o experienţă bogată pe câmpul de luptă şi
era un profesionist desăvârşit. Alsacian de origine,
comandantul misiunii s-a născut în localitatea
Feurs, din departamentul Loire, la 7 decembrie
1861. Ca şi tatăl său, care era căpitan de jandarmi,
viitorul general a îmbrăţişat cariera armelor. Pe
29 octombrie 1881, la vârsta de 20 ani, devenea
elev al celebrei şcoli militare de la Saint-Cyr din
Paris. Ceea ce frapa la tânărul Henry M. Berthelot
erau vivacitatea, inteligenţa şi vasta cultură, fiind
în acelaşi timp un bun psiholog şi organizator.
După absolvirea şcolii, a fost avansat la gradul
de sublocotenent de infanterie. Cariera militară
şi-a început-o în colonii, mai întâi în Algeria, iar
din 25 august 1887 ajungea în Indochina, unde a
stat mai puţin de un an, reîntorcându-se în Franţa.
În colonii s-a remarcat ca un bun militar, dar mai
ales ca un bun organizator şi diplomat, reuşind să
rezolve conflictele ivite între diferite triburi. La
22 mai 1888 se înscria la Şcoala superioară de
război pe care o termina în 1890. În anul 1914 se
afla în fruntea Diviziei 33 infanterie de rezervă;
a fost însă rechemat la Marele Stat Major al
armatei franceze, devenind „unul din principalii
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colaboratori ai învingătorului de la Marna, gene
ralul Joffre.”7 În august 1914, cu Divizia 33,
Berthelot participa la primele confruntări militare
împotriva trupelor germane la Morhange şi Sarre
burg.8 A fost avansat general de divizie şi desemnat
ajutor al Comandamentului armatelor de nord-est.
După aceea a primit comanda sectorului de la
Soisson. Între 5-12 septembrie 1914, datorită tac
ticii ofensive, a obţinut unele succese militare
în cadrul participării la Bătălia de pe Marna.
Contemporanii l-au apreciat pentru calităţile sale
militare şi sufleteşti. Generalul Maurice Gamelin,
viitorul şef al Marelui Stat Major al armatei fran
ceze, pe atunci comandant de batalion, remarca
în memoriile sale, publicate după patru decenii
de la derularea evenimentelor, calităţile militare
şi organizatorice dovedite de H.M. Berthelot în
timpul victoriei obţinută de armata franceză pe
Marna.9 La rândul său, Robert D. Aspery remarca
calmul imperturbabil şi optimismul generalului
Berthelot în cadrul aceleiaşi bătălii.10 Această
bătălie, considerată una dintre cele mai mari din
istorie, a pus faţă în faţă armata germană condusă
de generalul Moltke şi pe cea franceză având în
frunte pe generalul Joffre.
În lunile august, septembrie şi octombrie 1915,
viitorul şef al Misiunii Militare franceze în România
s-a remarcat în aprigele bătălii de la Argonne şi
Champagne. În anul următor, s-a distins în lupta
de la Verdun.11 La 1 octombrie 1916, când avea
aproape 55 de ani şi o bogată experienţă de comandă
a unor divizii şi corpuri de armată, H.M. Berthelot
a fost numit şef al Misiunii Militare franceze în
România, părăsind Parisul în aceeaşi zi.12 Era un
om înalt, voinic, puternic, foarte jovial şi extrem
de gurmand. Nicolae Iorga, care l-a cunoscut foarte
bine, îi face în amintirile sale un portret extrem
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de veridic: „Franţa alesese bine trimiţându-ne,
din nenorocire prea târziu, împreună cu un grup
de ofiţeri, care ştiau ce înseamnă nu războaie ca
pe vremea lui Carnel, ci teribilul război modern,
pe generalul Berthelot. Jovialitatea lui de voios
burghez francez, netulburat nici în cele mai grele
clipe, marea seriozitate cumpănitoare, ascunsă sub
zâmbetul lui larg, cu ochii în lacrimi, cunoştinţele
căpătate, în momentul respingerii atacului german
acasă la el, în zilele de cea mai mare răspundere, se
uneau la dânsul şi cu tradiţia pe care o reprezenta,
iubind-o şi pe care o aveam şi noi în toate amintirile
noastre. Nu ne zicea mare lucru un general în
automobil, care părea că fuge, pe când generalul
în tunică albastră, cu chipiul roşu, cusut cu aur,
mare, voinic, frumos, călărind un cal de rasă, ne
apărea ca însăşi imaginea unui război în care, după
cazurile cele mai rele, este încă putinţa de revanşă
şi de glorie.”13 Generalul Radu Rosetti, care s-a
aflat o perioadă importantă de timp în preajma
comandantului militar francez, îi face un portret
veridic în memoriile sale publicate postum: „Era
înzestrat cu o memorie fenomenală şi cu o judecată
rece. Muncitor, era de o meticulozitate deosebită
şi cerea preciziune în toate. Nu se lăsa niciodată
deznădăjduit, fondul caracterului său fiind de un
constant şi sănătos optimism.”14
Generalul H.M. Berthelot nu era prea lămurit
asupra rolului şi importanţei misiunii pe care o
conducea. În jurnalul său, el relatează astfel des
părţirea de Franţa: „Plecarea din gara Saint Lazare
cu trenul 16.46. Un ofiţer al Biroului 2 îmi aduce pe
peron trei documente: un ordin de misiune, câteva
directive şi o notă privind noul rol al ataşatului
militar pe lângă Legaţia noastră din România. E
încă neclar. Misiunea mea este extraordinară şi
poziţia pe care o voi avea faţă de comandamentul
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rus, precum şi aceea de pe lângă guvernul român
nu sunt deloc precise. Misiunea va fi ceea ce eu
voi face!”15
Generalul Berthelot s-a văzut nevoit să traver
seze o mare parte a Europei pentru a ajunge în
România. Potrivit lui Pamfil Şeicaru, generalul
Joffre l-a avertizat încă de la plecare spunându-i:
„Rusia nu vă va privi că veniţi cu ochi buni. Să
nu aveţi încredere în ei.”16 În fond, autorităţile ruse
nu agreau o Românie unită, puternică, deoarece se
temeau că noul stat, mai devreme sau mai târziu,
va revendica Basarabia, locul unde locuiau câteva
milioane de români.
Generalul Mihail Alekseev, șeful Marelui Car
tier General (Înaltului Comandament) al armatei
imperial ruse („Stavka”), nu a subapreciat prezenţa
Misiunii Berthelot în România. Din acest motiv
el a hotărât imediat trimiterea la Bucureşti a unei
misiuni militare ruse sub comanda generalului
Mihail Beleaev. Ofiţerii ruşi din misiune au pri
mit instrucţiuni precise care pot fi sintetizate în
următoarele cuvinte: „Nu uitaţi că principalul
nostru obiectiv este ca să împiedicăm Misiunea
franceză să reuşească.” Ideea era că o Românie
ocupată până la Siret ar fi facilitat încheierea unei
păci separate permiţând împărţirea teritoriului său
între Austro-Ungaria şi Imperiul rus.”17
Într-adevăr, încă din 1915, guvernanţii ţarişti
aveau în vedere aplicarea unui plan secret de îm
părţire a României între Rusia şi monarhia dualistă
austro-ungară. Unii contemporani afirmau că, în
vara anului 1916, baronul Stürmer, în numele
guvernului rus, ar fi încheiat un acord secret cu
împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, în vederea
împărţirii regatului român.18 Din fericire, planul nu
a mai fost pus în aplicare.
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Din cauza motivelor amintite, relaţiile între
generalii Berthelot şi Beleaev erau încordate. La
rândul său, contele de Saint-Aulaire afirmă în
jurnalul său că între generalii Berthelot şi Beleaev
au apărut controverse asupra retragerii generale
în Moldova, retragere susţinută cu tărie de şeful
Misiunii Militare ruse în faţa regelui Ferdinand în
raportul zilnic din 9/22 noiembrie 1916.19
Potrivit documentelor vremii, generalul
H.M. Berthelot a fost însoţit pe teritoriul românesc
de o numeroasă misiune aeronautică alcătuită
din 42 de ofiţeri, 45 subofiţeri, 36 de caporali şi
162 soldaţi şi civili, cuprinzând: piloţi, mecanici,
observatori. În România sosise deja, în perioada
16 iulie – 12 august 1916, un grup restrâns de
piloţi şi tehnicieni francezi pentru a cunoaşte starea
aviaţiei militare române şi a avansa măsurile ce
trebuiau luate.
Aviatorii francezi s-au integrat repede în esca
drilele româneşti, unii chiar le-au condus. Directorul
Direcţiei Aeronautice din Ministerul de Război era
unul dintre cei mai curajoşi şi experimentaţi piloţi
francezi, sosit în toamna anului 1916, locotenentcolonelul Vergnette de la Motte. El a comandat pe
frontul de vest una dintre cele mai vestite escadrile,
MS 23, obţinând la 2 noiembrie 1914 o strălucită
victorie aeriană.
După două săptămâni de la începutul călătoriei,
generalul Berthelot a ajuns în Iaşi, unde a avut
parte de o caldă şi impozantă primire din partea
oficialităţilor locale şi a populaţiei bătrânei urbe. În
memoriile sale publicate după şapte decenii de la
desfăşurarea evenimentelor, şeful Misiunii Militare
franceze înfăţişa modul cum a fost întâmpinat îm
preună cu principalii săi colaboratori la intrarea în
fosta capitală a principatului Moldova de oficiali
tăţi şi un numeros public: „În cele din urmă ajun
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gem la Iaşi pe la 11 seara. O primire călduroasă
ne aşteaptă acolo. Fanfara ne întâmpină pe peron
în acordurile Marseillaise-ei. Primarul oraşului
ne urează bun venit înconjurat de notabilităţi, de
doamne şi de o impresionantă mulţime ce aclamă
Franţa. Suntem bombardaţi cu flori şi ni s-a pregătit
o masă la restaurant. [...] Mâncăm repede, un tren
special a fost pregătit şi plecăm la miezul nopţii
într-un vagon salon înflorat peste tot.”20
Înainte de a ajunge la Bucureşti, generalul
Berthelot şi adjuncţii săi s-au oprit la Periş, o reşe
dinţă de vânătoare a regelui Ferdinand unde îşi
avea sediul Marele Cartier General român. Aici,
generalul francez a fost întâmpinat de suveranul
României, premierul Ion I.C. Brătianu, contele de
Saint-Aulaire şi ataşatul militar al Franţei, colo
nelul Despres. Potrivit contelui de Saint-Aulaire,
conducătorul guvernului român i-a adresat urmă
toarele cuvinte înaltului oaspete francez: „Fi-ţi
binevenit, domnule general. Salutăm persoana
dumneavoastră, dacă sunteţi de acord, pe şeful de
stat major general al armatei române.” Câteva zile
mai târziu, regele Ferdinand – scria mai departe
Saint-Aulaire – „reînnoi propunerea într-o formă şi
mai stăruitoare”.21
Unii observatori politici şi diplomaţi occidentali
doreau ca numirea şefului Misiunii Militare
franceze în România la comanda Marelui Cartier
General român să fie sigură. Generalul Berthelot a
cerut timp de gândire, dar s-a decis să decline oferta,
păstrând, conform opiniei lui Constantin Kiriţescu,
numai rolul de consilier ce-i fusese încredinţat
încă de la început.22 Potrivit lui I.G. Duca, şeful
Misiunii Militare franceze „credea că n-am făcut
greşeli, că nu putem urma o altă tactică decât
cea urmată de Marele nostru Cartier şi că, până
la proba contrarie, nu ne sfătuieşte ca în mijlocul
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unor operaţii atât de grave şi atât de delicate să
schimbăm comandamentul suprem.”23
Refuzul generalului Berthelot de a prelua şe
fia Marelui Stat Major al armatei române era
determinată şi de situaţia militară precară existentă
pe front. Dobrogea fusese deja ocupată de inamic,
iar trupele noastre din Transilvania se retrăgeau.
Analizând poziţia conaţionalului său, contele de
Saint-Aulaire ajunge la concluzia realistă, în opinia
noastră, potrivit căreia: „Generalul socotea, pe
drept cuvânt, că departe de a-şi garanta autoritatea
printr-un titlu zadarnic, el riscă să o compromită
acceptând responsabilitatea unor eşecuri datorate
unor cauze anterioare venirii sale. De acord cu
mine, el răspunde regelui: «Prefer să rămân lângă
dumneavoastră fără niciun titlu, numai cu bună
voinţa mea».” Totuşi, şeful misiunii franceze se
afla în miezul evenimentelor. Acelaşi Saint-Aulaire
scrie mai departe: „Generalul Berthelot, care asistă
în fiecare dimineaţă la raportul asupra operaţiilor în
faţa regelui la Marele Cartier General. [...] Pe lângă
regele Ferdinand, generalul Berthelot, fără să ridice
vreodată tonul, va exercita asupra armatei române
un fel de dictatură a competenţei, a sângelui rece, a
optimismului, a surâsului şi chiar a gastronomiei.”24
Într-adevăr, generalul Berthelot era un om plin de
viaţă, jovial, care nu se temea de greutăţi, afi
şând un optimism robust. Evidenţiind acest lucru,
I.G. Duca afirma în memoriile sale că şeful Misiunii
Militare franceze, „fără a ne ascunde seriozitatea
situaţiunii, ne-a îmbărbătat prin optimismul său
firesc şi mai cu seamă prin nota sa de absolută
încredere în rezultatul final pe care ne-o aduce
din Franţa”25. Regina Maria a fost şi ea plăcut im
presionată, notând în memoriile sale, la 12/25 oc
tombrie 1916: „Am văzut pe generalul Berthelot,
am avut cu el o lungă şi serioasă convorbire, căci
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