Marele om de ştiinŃă şi strategist militar francez Hervé
COUTAU-BÉGARIE s-a născut la 22 noiembrie 1956 la
Angers (Maine-et-Loire) şi a murit în 24 februarie 2012.
Trecerea prematură în eternitate, la numai 55 de ani, a
domnului Hervé Coutau-Bégarie, în urma unei necruŃătoare
boli, ne-a îndurerat profund pe noi, cadrele didactice şi
studenŃi ai UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I“,
precum şi pe membrii SecŃiei Militare a Academiei
Oamenilor de ŞtiinŃă din România, a cărui membru de onoare este.
Cavaler al Legiunii de Onoare, director de cercetări al Şcolii de Război, preşedinte al
Comisiei Franceze de Istorie Militară, profesor al Cursului Superior de Stat Major, Hervé
Coutau-Bégarie a fost un mare prieten al UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I“ şi al
României. Mare enciclopedist al gândirii strategice şi un suflet altruist, a dăruit universităŃii
Tratatul de Strategie, lucrare de mare valoare teoretică şi practică, pentru a fi studiat de
cadrele didactice şi studenŃii universităŃii noastre.
Fost elev al Institutului de Studii Politice din Bordeaux, a Şcolii NaŃionale de
AdministraŃie şi titularul unui doctorat de stat în ştiinŃe politice, a fost director de cercetare în
strategie a Şcolii de Război, director de studii la Şcoala Practică de Înalte Studii şi profesor
la Sorbona. A fondat Institutul de Strategie Comparată şi a fost directorul publicaŃiei Revistei
Strategice, codirector al colecŃiei Biblioteca Strategică, membru al Comitetului ŞtiinŃific al
Revistei Nordicii şi asistentul lui Paul-Marie Couteaux la Jurnalul Liber al Radioului
Courtoisie.
Căpitan de fregată în rezervă, Hervé Coutau-Bégarie este cavaler al Legiunii de
Onoare al Ordinului Meritul Maritim şi al Ordinului Artelor şi Literelor. El este de asemenea
membru al Academiei Regale de ŞtiinŃe Navale din Suedia şi membru de onoare al
Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România. Hervé Coutau-Bégarie a fost căsătorit cu
Claire şi tatăl a doi copii: Paul şi Agathe.
ReprezentanŃii francezi din domeniul academic, pe bună dreptate, spuneau că o
fântână a ştiinŃei a murit sau că o stea a ştiinŃei s-a stins. Această stea era în special una
care permitea marinarilor să ia „capul de compas” al Strategiei maritime. A mers pe drumuri
neexplorate ale ştiinŃei strategice. Enciclopedie vie a gândirii strategice, pasionat de
problemele navale, Hervé Coutau-Bégarie este o figură binecunoscută în învăŃământul
militar superior francez şi român, în special la Şcoala de Război. Hervé Coutau-Bégarie
conducea Institutul de Strategie şi al Conflictelor. El a fost autorul a numeroase opere şi
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articole. Lui i se datorează în special marea biografie a amiralului Darlan, voluminosul tratat
de Strategie în 7 ediŃii şi operele complete ale amiralului Castex. Convingerile sale l-au
situat la dreapta spectrului politic, ceea ce i-a adus numeroşi „prieteni” care fără îndoială iau închis numeroase porŃi, chiar acolo unde ştiinŃa lui ar fi fost utilă. Avea darul să
vorbească deschis şi să spună lucrurilor pe nume.
De mulŃi ani el a luptat cu durerea făcând un efort considerabil pentru a vorbi, din
dorinŃa de a împărtăşi vastele cunoştinŃe publicului său. Hervé Coutau-Bégarie a fost foarte
apreciat în România şi a Ńinut conferinŃe în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, a
fost iubit de români. Aici, în România, s-a distins prin vastele sale cunoştinŃe în domeniul
strategiei. Om de o cultură militară şi strategică enciclopedică, poseda de asemenea un
spirit ascuŃit de o mare elocvenŃă şi un umor subtil care captivau auditorul pe timpul
conferinŃelor sale.
A fost comparat cu Clausewitz şi Sun-Tzu. Avea un talent oratoric excepŃional şi era
o plăcere să-l asculŃi şi să discuŃi cu un astfel de om. DispariŃia prematură şi dureroasă a lui
Hervé Coutau-Bégarie a lăsat un mare vid în ştiinŃa strategiei contemporane.
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