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M. DAESCHNER, Ministru plenipotenţiar al Republicii Franceze la Bucureşti, 

către 

Domnul Ministru al Afacerilor Externe 

 

Bucureşti, 16 februarie 1922  

Nr. 37 – Eventuale acorduri militare cu România 

 

Cu ocazia recentului său sejur la Paris, ataşatul militar al acestei legaţii, Generalul Pétin, a avut cu 

şefii Statului nostru Major o serie de întrevederi în cursul cărora au fost luate în discuţie condiţiile în 

care ar fi posibil ca România şi Franţa să stabilească relaţii de natură să permită ca, în cazul unui conflict 

în care ar fi implicată una dintre aceste două puteri, cealaltă să ştie dinainte în ce măsură şi sub ce formă 

ar putea fie să acorde, fie să conteze ea însăşi pe un sprijin material eficace. 

Odată revenit la Bucureşti, Generalul Pétin trebuia să efectueze un studiu aprofundat asupra 

situaţiei şi, în condiţiile în care nu mi-aş fi exprimat opoziţia, să abordeze chestiunea fără întârziere, dar 

cu toată discreţia care se impunea, împreună cu factorii militari în drept. Era vorba de ideea Statului 

nostru Major de a pregăti acorduri similare celor existente între România şi statele Micii Înţelegeri şi 

între România şi Polonia, acorduri mai degrabă schiţate decât încheiate, şi care ar fi avut ca prim rezultat 

o consolidare.  

N-am ezitat să-l autorizez pe Generalul Pétin să dea curs acestor instrucţiuni - mi s-a părut, într-

adevăr, că ele nu puteau decât să fie în acord cu opiniile dumneavoastră în legătură cu directivele 

politicii noastre generale în Europa şi ideea mi s-a părut cu atât mai atrăgătoare cu cât, păstrând 

proporţiile, ea viza de fapt stabilirea între Franţa şi România a unor dispoziţii de administraţie militară 
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şi a unor acorduri tehnice dinainte concertate, similare celor la a căror pregătire am avut ocazia să asist 

în cursul şederii mele la Londra şi care şi-au dovedit întreaga valoare şi importanţă în luna august 1914.  

Generalul Pétin şi-a comunicat aprecierile la adresa armatei române şi impresiile legate de 

condiţiile în care trebuiau întreprinse negocierile, în cadrul unui prim raport  către Ministerul de Război 

(Biroul 2 Misiuni), din data de 13 ianuarie anul trecut, raport dintre cele mai interesante; aveţi tot 

interesul să cereţi să vă fie prezentat. 

Citindu-l, vă veţi da seama că, atât în privinţa organizării materiale, cât şi în ce priveşte 

conducerea morală, orice aranjament ar avea drept scop să acorde comandamentului francez, într-o 

anumită măsură, dreptul de control şi reprezentare şi ar constitui un element vital pentru menţinerea 

puterii militare a României. Generalul Pétin a avut, deci, o primă ocazie de a discuta chestiunea cu 

Ministrul de Război. Acest prilej a fost întârziat de schimbarea guvernului şi, dacă din această schimbare 

a rezultat avantajul că şeful noului guvern este în acelaşi timp şi ministru de Război, dificultăţile interne 

şi preocupările foarte serioase ale Preşedintelui Consiliului n-ar fi trebuit să dea speranţă că, în condiţiile 

actuale, discuţiile ar fi putut să se desfăşoare cu rezultate utile.  

Aşa s-a şi întâmplat, într-adevăr, iar raportul ataşatului militar din data de 5 februarie, în care 

acesta informează în legătură cu discuţia purtată cu domnul Brătianu indică în mod clar că reluarea 

negocierilor serioase trebuie amânată cu mai multe săptămâni.  

(Anexez copia celei mai importante părţi a acestui raport) 

Conversaţia domnului Brătianu a constat în consideraţii politice generale, lipsire de interes 

practic imediat, deoarece, în stilul pe care îl cultivă, dar care este neplăcut pentru auditori, şeful 

Partidului Liberal s-a complăcut în a vorbi despre trecut, adică a recrimina.  

Cred, însă, şi presupun că şi Excelenţa Voastră va fi de acord, că nu trebuie să renunţăm la discuţii 

şi că Generalul Pétin va trebui să le reia de îndată ce situaţia internă va fi pe deplin restabilită. 

Cunoştinţele aprofundate ale Generalului Pétin despre oamenii şi situaţia din România, precum şi 

autoritatea pe care i-o conferă trecutul său militar în această ţară, îl fac să fie mai potrivit decât oricine 

altcineva pentru a încerca un studiu în legătură cu combinaţiile în cauză. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


