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Prefaţă

Anul acesta se împlinesc două secole de la prăbușirea defi-
nitivă a visului imperial care l-a purtat pe Napoleon Bonaparte, 
în fruntea armatelor sale, până la Moscova. Iar memoriile ma-
iorului Vionnet sunt o radiografie a dezastrului lui Napoleon 
în Rusia. Interminabilele dezbateri ale istoricilor asupra rolului 
personalităţilor în istorie nu pot să ignore figuri ca aceea a lui 
Napoleon. Structurile, marile curente de adâncime ale istoriei 
sunt oare singurele responsabile de felul în care s-a configurat 
trecutul care ne alcătuiește? Sau deseori geniul, ambiţia, idea-
lurile, orgoliul unui singur om sau ale unui grup restrâns pot 
conduce istoria pe drumuri neașteptate, de neghicit chiar și 
pentru cele mai luminate minţi care sunt martorele trecutului?

Napoleon Bonaparte a fost un self-made man, un produs al 
Revoluţiei Franceze egalizatoare. Curând însă, puterea pe care a 
obţinut-o și autoritatea pe care a câștigat-o l-au făcut să se în-
coroneze și deci să deturneze Revoluţia. Omul talentat și ambi-
ţios, adversar al regilor și al aristocraţilor, ajunge să-și așeze pe 
cap coroană imperială. Comandantul de oști care dărâmă regat 
peste regat și care pune capăt existenţei milenare a Sfântului 
Imperiu Roman de Naţiune Germană își construiește un im-
periu propriu, cu titluri și ranguri de operetă, cu nobili făcuţi 
și nu născuţi. Puţine personaje istorice au purtat în ele atâtea 
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contradicţii și au dezlănţuit atâtea pasiuni. Adorat, temut, admi-
rat, detestat, glorificat, dispreţuit, Napoleon a fost în realitate sau 
a fost perceput de ceilalţi ca mare comandant de oști și strateg, 
ca împărat legislator, dar și ca tiran sângeros și ca om mărunt 
nu doar la stat. Napoleon ca unificator vizionar al Europei și ca 
strămoș al Uniunii Europene sau Napoleon ca demolator al unei 
lumi cu rânduieli și ierarhii legitime? Napoleon, conducătorul 
sub care Franţa ajunge la apogeul gloriei sale, sau Napoleon, 
uzurpatorul ilegitim care secătuiește Franţa în campanii mili-
tare lipsite de sens și pune capăt supremaţiei franceze în Europa?

Autorul memoriilor de război pe care le vom citi este și el 
un „om nou”, pornit de jos. Louis Joseph Vionnet, fiu al unor 
părinţi modești, va ajunge, graţie faptelor de arme, cavaler și 
baron de Maringoné. Graţie lui Napoleon am putea spune și 
nu am greși prea mult. În lipsa războaielor lui Napoleon, Vion-
net ar fi fost probabil exact ceea ce fuseseră și strămoșii săi: un 
sătean sau meseriaș oarecare, anonim la scara istoriei. Nu ar fi 
ajuns niciodată vicontele de Maringoné care istorisește campa-
nia napoleoniană împotriva împărăţiei rusești. Și totuși Vion-
net nu este un admirator fanatic al lui Napoleon. Poate că lipsa 
de geniu sau poate că tocmai bunul-simţ ţărănesc îl determină 
să rămână critic faţă de Napoleon. După sfârșitul aventurii na-
poleoniene, Vionnet va fi un regalist fidel, apărător al cauzei 
Bourbonilor. Trădare faţă de Napoleon, faţă de împăratul care 
îl smulsese din anonimat, îl propulsase în vâltoarea istoriei și 
îl înnobilase? Nu am putea spune asta atâta timp cât Vionnet 
a fost un militar loial lui Napoleon și ţării lui, care și-a vărsat 
de multe ori sângele pentru o cauză în care, de fapt, nu credea. 
Când citim relatarea lui, nu trebuie să uităm însă că e scrisă, 
pe baza unor notiţe, la ani buni după căderea lui Napoleon. 
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Autorul memoriilor cunoaște, așadar, finalul poveștii și își ia 
libertatea de a-l judeca pe împăratul învins.

Prin vocea maiorului Louis Joseph Vionnet avem acces în 
miezul luptelor armiei lui Napoleon contra rușilor, pentru că 
povestitorul aparţine chiar Gărzii Imperiale, corpul de elită 
al armatei franceze. Deși critic la adresa felului în care a fost 
gândită campania, memorialistul surprinde starea de spirit și 
strălucirea armatei franceze în vara anului 1812, la începutul 
luptelor împotriva Rusiei: armata era „plină de entuziasm și 
încrezătoare în capacităţile conducătorului ei. Era o forţă im-
pozantă și bine instruită”.

Jurnal al unei campanii militare, scris de un om al armelor, 
din textul căruia nu puteau lipsi descrierile militare amănun-
ţite sau detaliile meteorologice. Și totuși, scrierea nu e seacă, 
nu e ternă. Tragismul, trăirile la limită se îmbină, ca în viaţă, 
cu momente de un comic suprarealist. Vionnet are inimă și are 
umor, ceea ce face din memoriile lui o mărturie cu atât mai 
importantă și mai necesară. Ajuns într-un Smolensk toropit 
de arșiţă, Vionnet își protejează ochii de praf cu ajutorul unei 
perechi de ochelari din sticlă verde. Un alt oraș rusesc ocupat 
de francezi este cu desăvârșire pustiu, cu excepţia unei bătrâne 
care rătăcește mută pe străzi. 

Primul mare șoc este bătălia de la Borodino din 7 septem-
brie 1812. După încleștarea gigantică, observatorul lucid vizi-
tează câmpul de luptă și este adânc mișcat de numărul de ca-
davre, de răniţi și de cantitatea de obuze rămase în urma luptei. 
Cucerirea Moscovei le aduce francezilor speranţe, dar metro-
pola abandonată de trupele inamice se dovedește a fi plină de 
capcane. Rușii pun foc pentru a nu le lăsa nimic francezilor, 
iar soldaţii francezi desăvârșesc distrugerea orașului jefuind 
ruinele fumegânde. 
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O prezenţă permanentă și unul dintre inamicii cei mai 
cruzi ai francezilor este foamea. Alături de arșiţă și apoi de ger, 
ea macină încet, dar sigur strălucitoarea armată a lui Napo-
leon. Experienţele dezumanizante nu îl înving însă pe Vionnet. 
Nu simţim nicio clipă la el ură sau dispreţ faţă de ruși. Pentru 
el, dușmanul pare să fie mai degrabă adversar. Iar acolo unde 
cruzimea nu mai lasă loc cavalerismului și nici măcar omeniei, 
Vionnet pare să rămână o voce a normalităţii. După bătălia de 
la Borodino, îi primește pe răniţi în jurul focului său, inclusiv 
pe un rus care vorbea franţuzește. Omenia povestitorului e atât 
de neverosimilă în mijlocul câmpului de luptă plin de cadavre, 
încât chiar propriile lui ordonanţe îi atrag atenţia că e prea ini-
mos. Și la Moscova, Vionnet e preocupat de soarta localnicilor, 
ale căror greutăţi le deplânge. 

Mărturisesc că m-a impresionat foarte plăcut una dintre 
preocupările lui Vionnet, care mi-a amintit de un personaj li-
terar rus dintr-o altă epocă: de doctorul Yuri Jivago. Chiar și 
atunci când vede numai moarte în jur, când suferă de foame 
sau de frig, când e rănit și se află el însuși în pericol de a-și 
pierde viaţa, maiorul Vionnet nu uită să se bucure de lucrurile 
frumoase din jur și nu încetează să fie curios. Îl interesează „ce-
lălalt”, chiar și atunci când acesta e dușmanul care îi nimicește 
camarazii. Observă și descrie portul rușilor, limba, superstiţi-
ile, casele și băile lor publice, obiceiurile și distracţii precum 
săniușul. Admiră pacea din cimitirele lor și e absolut fermecat 
de bisericile ortodoxe rusești. Prins în mijlocul unei încleștări 
militare cum nu se mai văzuse și martor al dezastrului propriei 
lui armate, Vionnet e îngrozit de distrugerea monumentelor 
istorice rusești. Am avea ce învăţa de la maiorul Vionnet, noi 
cei ce asistăm de prea multe ori la vandalizarea patrimoniului 
nostru, chiar pe timp de pace. 
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Retragerea francezilor din Rusia se face în dezordine. Sol-
daţii mor de frig și de foame, se transformă treptat din militari 
disciplinaţi în jefuitori, iar foamea ucigătoare îi va face pe unii 
dintre ei să-și devoreze propriile membre. Marele Napoleon 
pare din ce în ce mai mărunt, mai lipsit de inspiraţie (în vizi-
unea lui Vionnet, amânarea retragerii din Moscova a fost de-
zastruoasă), de curaj și de empatie. Napoleon din memoriile 
lui Vionnet seamănă destul de bine cu Napoleon al lui Tolstoi, 
cel din Război și pace. Împăratul ia cu el bogăţiile din tezaurul 
de la Kremlin, dar nu plătește la timp și în întregime soldele 
ostașilor. În timp ce soldaţii lui mor de foame, Napoleon se 
bucură de provizii îndestulătoare de carne și de vin, pentru 
ca în cele din urmă să-și abandoneze armata și să plece spre 
Paris. Așa cum spunea căpitanul Felix Deblais, participant și el 
la campania din Rusia: „[…] nu suntem decât niște bieţi sol-
daţi meniţi să murim sub jug sau, după ce vom îndura o mie 
de nenorociri, să ne retragem cu o pensie modestă pentru a ne 
îngriji rănile. Împăratul este mare și gras”. 

Dezordinea capătă proporţii apocaliptice la traversarea 
Berezinei. Nu mai e o armată ce se retrage, ci o gloată des-
compusă. Fiecare francez încearcă să scape pe cont propriu. Pe 
Vionnet, credinţa îl ajută să reziste și să nu se dezumanizeze. 
Ajuns în Germania, maiorul plin de răni și care îndurase cea 
mai cruntă foame are totuși puterea de a observa amuzat meti-
culozitatea cu care tăia feliile de carne de vită un majordom al 
unui prinţ german care l-a găzduit. Simţim în comentariile lui 
Vionnet exasperarea firească a omului flămând, dar dincolo de 
ea intuim și tandreţea faţă de ritualurile așezate ale unei lumi 
normale, de care ofiţerul din Garda Imperială nu prea avusese 
parte în ultima vreme. Încercările nu l-au împietrit, nu l-au 
umplut de venin. Dimpotrivă, Vionnet găsește numai cuvinte 
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frumoase pentru germanii și pentru evreii care l-au ajutat în 
timpul fugii lui spre Franţa. Nu-i urăște pe străini și nici pe 
dușmani, așa după cum, deși e „om nou”, nu e nici snob și se 
arată dezgustat de brutalitatea cu care unii ofiţeri îi tratează 
pe soldaţi. Simte că felul în care a fost tratată „talpa” armatei a 
contribuit la înfrângere și dezaprobă faptul că au fost avansaţi 
ofiţeri al căror unic merit era cruzimea faţă de subordonaţi. 
Maiorul Vionnet, în schimb, nu uită să-și menţioneze în me-
morii ordonanţa căreia o ghiulea îi retezase un picior în timp 
ce îi aducea lui Vionnet pâine și vin. 

Jonathan North alătură cu măiestrie memoriile maioru-
lui Vionnet altor mărturii despre campania lui Napoleon în 
Rusia. Avem astfel o relatare vie și polifonică a uneia dintre 
cele mai importante bătălii din istorie, aceea care a decis soarta 
visului napoleonian. 

La 200 de ani de la prăbușirea lui Napoleon, memoriile 
lui Louis Joseph Vionnet, viconte de Maringoné, ne vorbesc 
despre realitatea brutală a războiului, ne îndeamnă la reflecţie 
asupra efectelor dezastruoase pe care le pot avea idealurile și 
ambiţia marilor personalităţi. Și ne mai spune maiorul Vion-
net, dacă avem răbdare să-l ascultăm, că nimic nu e mai de 
preţ pe lume, nici împărăţiile, nici gloria, nici strălucirea tre-
cătoare, decât un gest de omenie sau o fărâmă de frumuseţe. 

Dr. Filip-Lucian Iorga
15 februarie 2015



Notă asupra textului

Vionnet și contemporanii săi erau cam nepăsători în ceea 
ce privește ortografia. Probabil că acest lucru era inevitabil din 
moment ce Franţa însăși era un talmeș-balmeș de dialecte și o 
încâlceală de jargoane. Un studiu realizat în 1794 arăta că șase 
milioane de francezi nu cunoșteau deloc franceza, iar alte șase 
milioane abia dacă puteau purta o conversaţie în această limbă. 
De pildă, când dintr-o porţiune a Ţărilor de Jos austriece s-a 
creat un departament francez, i s-a dat numele Jemmapes, ceea 
ce reprezenta pur și simplu o ortografiere greșită a orașului 
Jumape (în prezent parte a regiunii Mons din Belgia). Schim-
barea numelui în Jemappes a provocat alte confuzii. Așadar, 
poate este de înţeles faptul că dacă protagoniștii noștri abia se 
puteau pune de acord privind ortografierea numelor de orașe 
franceze, atunci le va fi fost greu să facă acest lucru când scriau 
numele unor sate îndepărtate din vestul Lituaniei.

M-am străduit să folosesc denumiri de locuri general ac-
ceptate la începutul secolului al XIX-lea, astfel încât acest text 
să poată fi comparat și confruntat cu alte memorii. De aceea, 
am optat pentru Vilna, dar adăugând numele actual, Vilnius, la 
prima ocurenţă, iar nu Wilna sau Wilno. Nu a fost întotdeauna 
posibil să identific unele localităţi, mai ales cele din Prusia 
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Orientală sau Silezia (teritorii care au revenit Poloniei sau
Rusiei după 1945).

Probleme similare afectează și numele unor persoane men-
ţionate în text. Vionnet reușește să redea destul de precis nu-
mele camarazilor săi, însă sergentul Bourgogne, care a luptat în 
aceeași unitate, este mai puţin exact (probabil pentru că el și-a 
scris memoriile cât timp a fost prizonier de război). Așa se face 
că atunci când amintește de sergentul Leboude sau sergentul 
Oudicte, Bourgogne se referă de fapt la Jean-François-Nicolas 
Leboutte sau la sergentul-major Nicolas Oudiette. Exemplul 
lui Bourgogne este unul interesant. Măcar a redat corect nu-
mele locotenentului Serraris, însă traducătorul său în engleză 
s-a încurcat și l-a transformat în frumosul, dar incorectul loco-
tenent Cesarisse, lucru care s-a întâmplat și cu Joseph Vachin 
(care, în mod inexplicabil, a devenit căpitanul Vachain).

Toate traducerile îmi aparţin. Din fericire, am avut la dis-
poziţie ambele ediţii ale textului lui Vionnet (cea din 1899 și 
1913). Prima ediţie cuprinde câteva rânduri scrise chiar la 
începutul campaniei rusești, pe care ediţia din 1913 le omite, 
însă ambele se încheie la aceeași dată. Am preferat să traduc 
memoriile lui Bourgogne din franceză nu doar din motivele 
enumerate mai sus, ci și pentru că din ediţia engleză lipsesc 
unele amănunte importante și sunt omise paragrafe întregi 
care se găsesc în textul francez.

Această carte este în mare parte povestea maiorului Vionnet, 
a camarazilor săi de arme și a regimentului în cadrul căruia a 
luptat cu mândrie. Textul se concentrează asupra campaniei din 
1812 din Rusia și asupra dezastrului suferit de armatele lui Na-
poleon în acel an îngrozitor. Relatării lui Vionnet i se adaugă cele 
ale oamenilor care au luptat alături de el. Poate pentru că unitatea 
lui Vionnet, pușcașii-grenadieri ai Gărzii Imperiale, a insistat să 
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recruteze oameni cu știinţă de carte, avem norocul de a putea 
folosi texte care au ajuns până la noi scrise de locotenentul 
Serraris, locotenentul Vachin, sergentul Bourgogne, sergentul 
Scheltens, caporalul Michaud și, pentru începutul anului 1813, 
de chirurgul Lagneau. De asemenea, am adăugat un text scris 
de cel care a comandat divizia lui Vionnet, generalul Roguet, 
o persoană destul de antipatică. Toţi acești oameni au luptat 
în cadrul acestui regiment, iar relatările lor suplimentează sau 
confirmă cele scrise de Vionnet. Acest lucru ajută la corobora-
rea faptelor și se dovedește a fi uneori destul de amuzant. De 
exemplu, citim cum Vionnet și Roguet critică drastic furtul și 
jaful (dând vina pe străini sau hoţi), în vreme ce subofiţerii lor 
descriu cu veselie cât de mult au jefuit, câţi bani au acumulat și 
ce provizii au obţinut (împărţite ocazional cu ofiţerii lor).

Ar putea să pară arbitrar faptul că am încheiat relatarea 
lui Vionnet după ce acesta a fost rănit în 1813, la câteva luni 
după a fost transferat din unitatea de pușcași-grenadieri. Mi 
s-a părut că acesta este punctul logic în care să închei povestea 
campaniei rusești și acest lucru demonstrează că puţini supra-
vieţuitori ai acelei catastrofe au rămas teferi în dezastrul suferit 
ulterior în Germania în 1813.





Introducere

Vionnet și regimentul său

Garda Imperială a lui Napoleon a reprezentat o compo-
nentă vitală a armatelor care au cucerit o mare parte a Euro-
pei. A fost o structură care a beneficiat de o atenţie crescută și 
meticuloasă din partea lui Napoleon, începând cu problemele 
legate de personal, ţinută, atitudine și soldă și încheind cu des-
fășurarea trupelor pe câmpul de luptă.

Garda fusese creată din corpuri de trupe fidele, alese cu 
grijă pentru a apăra Adunarea Naţională în 1789 în faţa tulbu-
rărilor tot mai violente în Parisul revoluţionar. Spre sfârșitul 
anului 1795, după o serie de schimbări de nume, epurări și 
reorganizări, a fost creată o unitate de infanterie și de cavale-
rie denumită Garda Directoratului (Garde du Directoire), pen-
tru a proteja activitatea Directoratului. Garda a fost alcătuită 
din veterani împărţiţi în infanterie (încă nu etalau renumitele 
blăni de urs) și cavalerie (bazându-se în principal pe soldaţi 
din batalionul 3 de dragoni) și avea anexată o fanfară formată 
din muzicieni extraordinari. Lovitura de stat din 1799 i-a 
oferit mână liberă lui Napoleon pentru a-și modela propriile 
trupe. Pornind de la Garda Directoratului, a adăugat alte uni-
tăţi, a recrutat susţinători fideli și a extins-o, transformând-o 
în două batalioane de grenadieri (acum purtând chipiuri înalte 




