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România ocupă un loc unic în spațiul francofon european. Istoria politică a
României este strâns legată de cea a Franței, de la care a împrumutat adesea,
îndeosebi în secolul al XIX-lea, principiile de independență și de libertate. Din
dragoste pentru limba franceză, în secolul al XIX-lea, majoritatea studenților români
își fac studiile la Paris, dobândind astfel, din plin, bogate cunoștințe, dar și idei
moderne de reînnoire politică și socială. În 1846, studenții români fondau, în
Cartierul Latin, Societatea Studenților Români din Paris, al cărei președinte ales va
fi Ion Ghica, iar secretar C.A. Rosetti. Membri ai acestei asociații au fost, printre
alții, Dimitrie Bolintineanu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, figuri de prim
plan ale mișcării revoluționare din 1848, care a avut loc în Principatele Române.
Poetul Alphonse de Lamartine va accepta funcția de președinte de onoare. Viața
limbii franceze ca mijloc de comunicare nu s-ar fi dezvoltat fără substratul literar
care o susține; o categorie a acestui substrat este formată de literatura română de
expresie franceză.
La frontiera dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, o generație de femei
aparținând aristocrației duc mai departe entuziasmul pentru cultura și literatura
franceză (Longre 2013: 13). Una dintre aceste reprezentante este Elena Văcărescu,
pe care Camil Petrescu o numea „ambasadoarea sufletului românesc”. Prodigioasa ei
activitate desfășurată mai ales în ultimii treizeci de ani ai vieții, pe scena
internațională, a cufundat într-o penumbră nu numai opera ei literară, ci și „textura
adâncă cu fascinante fațete a adevăratei sale personalități” (Igiroșianu 1991: 36). În
plus, scriindu-și aproape integral opera în limba franceză a făcut ca marele George
Călinescu să o ignore în Istoria literaturii române de la origini până în prezent,
recunoscându-i cu toate acestea meritele și definind-o sumar ca „o poetă prețuită în
Franța (...) și conferențiară gustată” (Călinescu 1941: 888).
Elena Văcărescu, ultima descendentă a poeților Văcărești, s-a bucurat de o
viață lungă și prolifică din punct de vedere literar. S-a născut la 21 septembrie 1864;
primii ani ai copilăriei și-i petrecere atât la bunicii materni Fălcoianu, cât și la
bunica Ecaterina, văduva lui Iancu Văcărescu. Aceasta îi povestește despre bunicul
Iancu și petrece mult timp în biblioteca sa. În lumea cărților, la Văcărești, Elena
1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 27–28 iunie 2018.
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descoperă universul satului și peisajul Dâmboviței. După moda vremii, Elena
Văcărescu învață acasă limbile engleză, franceză și germană, sub stricta
supraveghere a guvernantelor. La conacul de la Văcărești, orele de studiu alternează
cu meditațiile în mijlocul naturii, unde are ocazia să se apropie de viața și de
sufletele țăranilor pentru a descoperi bogăția folclorului. Străbate satele ascultând
cântece vechi, balade și imnuri funebre, pe care le notează în grabă. Din aceste
impresii și însemnări se va naște volumul folcloric Rapsodul Dâmboviței, care-i va
aduce mai târziu celebritatea. Trecând printr-o perioadă grea, de boală, la vârsta
copilăriei, Elena va rămâne în afara evidenței școlare (Stăvăruș 1974: 24) și va
studia acasă împreună cu sora mai mică, Zoe. Dascălii cei mai buni sunt disponibili
doar în lunile de vară, astfel vacanța de vară devine o necunoscută pentru Elena.
Cunoaște severitatea guvernantei englezoaice, Miss Allen, precum și cea a preotului
satului, care explica despre frumusețea lacrimilor și arăta pe o cruce primitivă,
brațele pironite ale Mântuitorului. Lumina adevărată o va vedea prin ochii unui biet
student bolnav de plămâni, care îi predă cultura elină și pe cea latină, la cererea
părinților. Elena descoperă cultura clasică și și-o însușește ca parte din ființa sa.
La vârsta de 15 ani pleacă la Paris, însoțită de mama ei, pentru a-și continua
studiile. Tânăra Elena trebuie să părăsească Văcăreștiul mult iubit pentru a-și însoți
mama ambițioasă și sora în capitala franceză. Ajunsă la Paris, Elena este
familiarizată deja cu capodoperele spiritului francez, de la Ronsard până la Hugo. Ea
caută, în climatul spiritual parizian, pe de o parte îmbogățirea lecturilor sale, pe de
altă parte, însă, își dorește să-și găsească drumul către vocația sa poetică.
Frecventează la Sorbona cursuri de literatură, filosofie, istorie, estetică, și în paralel
învață literatură de la parnasienii Sully Prudhomme, José-Maria de Hérédia și
Leconte de Lisle. Mai târziu, în 1885, îl cunoaște pe Victor Hugo, acel titan pe care
Elena îl diviniza; Hugo îi cere să recite o poezie scrisă de ea, după care lasă ca un
testament următoarele cuvinte: „Tu te souviendras toute ta vie d’avoir récité un jour
devant moi” (Barthouil-Ionesco 1993: 49).
Debutul literar și-l face chiar la Paris, în 1886, când publică volumul de poezii
Chants d’aurore, volum premiat de Academia Franceză. Astfel își face Elena
Văcărescu intrarea în viața literară pariziană. Din păcate, în România, succesul ei
francez nu are un ecou răsunător, primind critici dure din partea marelui Eminescu
(idol al poetei), care se aștepta ca descendenta Văcăreștilor să scrie în limba română.
Elena Văcărescu încearcă, mai târziu, să justifice acest abandon al limbii române,
prin faptul că în țara sa nu a fost recunoscută, în timp ce Franța a primit-o cu brațele
deschise:
Pe câtă vreme la noi încercările mele fură privite, cel mai adeseori, cu
neîncredere și dușmănie, aici porți primitoare mi se deschiseră larg, căci pragul
cunoaște pasul femeilor inspirate. M-am socotit printre ele, și nu printre cele mai
neînsemnate (Văcărescu 1989: 19).

Va mai mărturisi că, de câte ori publica ceva în limba franceză, imaginea
divinului Eminescu se înălța mustrătoare asupra ei. Dincolo de toate acestea rămâne
regretul care o va urmări toată viața pe scriitoare, cel de a nu fi respectat vestitul
Testament lăsat de Ienăchiță Văcărescu: „Urmașilor mei Văcărești!/ Las vouă
moștenire:/ Creșterea limbei românești/ Ș-a patriei cinstire//” (Piru 1974: 29).
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După frumoasa perioadă pariziană, urmează așa-numita „etapă românească”
(Barthouil-Ionesco 1993: 49) din viața Elenei Văcărescu, devenită adultă, perioadă
care îi va marca definitiv destinul. Timp de trei ani, Elena face parte din suita reginei
Elisabeta, regina poetă sub pseudonimul Carmen Sylva. Regina o îndrăgește pe
Elena, care îi împărtășește pasiunea și talentul pentru poezie. Astfel, ea se bucură de
un statut privilegiat și devine o persoană influentă la curte, acordându-i-se timp
pentru scris. Regina însăși îi va traduce în limba germană volumul de poezii culese
din zona Dâmboviței, Le rhapsode de la Dâmbovița. Elena, la rândul ei, va traduce
în limba franceză poemul Jéhovah, scris de regină. Dar episodul cel mai important al
acestei perioade are loc între 1890 și 1891, când, îndrăgostiți, Elena Văcărescu și
prințul moștenitor Ferdinand primesc binecuvântarea de a se logodi. Deși regele
Carol I își dă consimțământul pentru căsătoria tinerilor, este ulterior forțat de
consiliul de miniștri să și-l retragă, deoarece viitoarea regină nu ar fi putut avea
sânge românesc. Așadar, umilită, rănită și neconsolată, tânăra poetă pleacă în exil,
mai întâi în Italia (Veneția, Milano, Roma), după care își găsește liniștea la Paris. Nu
se va căsători niciodată, iar unica ei iubire va rămâne România. Mult mai târziu, va
mărturisi:
Decisă să nu mă căsătoresc [...] am fost stăpânită de o pasiune care mă va
urmări până la ultima suflare [...] o veșnică obsesie, o sete de acțiune, o rană
nevindecată pe care aș numi-o patriotism [...]. Fără cămin și fără avere, fără soț, fără
iubit, fără copii, am început să iubesc România cu o patimă care mi-a umplut toate
clipele fiecărei zile, mi-a chinuit toate nopțile [...]. Iubeam cu o dragoste totodată
senzuală și intelectuală țara căreia îi mărturisisem cu toată sinceritatea: Nu mai sunt
eu însămi, o, țară, eu sunt tu (Văcărescu 2001: 177).

Stabilită în „uriașa citadelă a culturii de pe malurile Senei” (Aldica 2005: 34),
Elena Văcărescu va derula o activitate literară impresionantă, în paralel cu
implicarea directă în politică, în special la Societatea Națiunilor de la Geneva. După
succesul primelor două volume de poezii, Chants d’aurore și Le rhapsode de la
Dâmbovița, își fac apariția lucrări noi, atât poezie cât și proză și teatru. Până la
Primul Război Mondial, numele Elenei Văcărescu apare pe numeroase volume de
versuri (L’âme sereine, 1896, Lueurs et flammes, 1903, Le jardin passionné, 1908,
La dormeuse éveillée, 1914), două romane (Amor vincit, 1908 și Le Sortilège, 1911),
piesa într-un act Stana (1904) și drama Pe urma dragostei (1905), volumul folcloric
Nuits d’Orient (1907), Regi și regine pe care i-am cunoscut (ediția în engleză în
1904, cea franceză în 1908) și libretul operei Le Cobzar, care s-a jucat în 1912 pe
scena Operei din Paris. Ultimul volum de versuri, Dans l’or du soir, este publicat în
1927, an în care moare regele Ferdinand.
Însă Elena Văcărescu nu se oprește aici; spre vârsta de 80 de ani, ea simte
nevoia de a-și povesti tumultuoasa viață, lăsându-ne moștenire lucrarea completă
Mémorial sur le mode mineur (1946) și lucrarea neterminată (începută în 1942) Le
roman de ma vie. În aceste două volume, Elena Văcărescu a rememorat anii de
copilărie petrecuți îndeosebi la Văcărești, Bucureștii de altădată, Parisul de după
1880 cu saloanele literare ale timpului, o viață trăită în mijlocul unor evenimente
esențiale pentru existența și cultura omenirii, în contact cu nenumărați scriitori,
artiști, politicieni, diplomați și ziariști. Memoriile Elenei Văcărescu ne deschid calea
către personalitatea ei, o femeie modestă, care, spre deosebire de părinții ei, mai ales
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de mama sa, care mereu o îndemnau către o glorioasă afirmare literară, ea nu a visat
și nu s-a străduit să facă o mare carieră în acest domeniu. Determinată de o
incontestabilă vocație, ea a căutat mai întâi în poezie o confidentă; apoi, greu și
adânc rănită, o anumită alinare, poate chiar o uitare. În cele din urmă, a întrevăzut în
literatură și un mijloc de a face mai bine cunoscută țara sa și frumusețile ei. Un alt
aspect bine conturat în memoriile sale este cel privitor la viața socială, politică și
mondenă, prin portrete ale personalităților vremii foarte bine evocate și a atmosferei
sfârșitului de secol XIX și început de secol XX.
Talentul memorialistei este regăsit și în lucrarea Regi și regine pe care i-am
cunoscut, care reprezintă fructul unor călătorii și șederi la curțile princiare ale
Europei (Germania, Anglia, Italia sau Spania), unde o însoțește pe regina Elisabeta.
Elena Văcărescu face descrieri vii și colorate, prezentând oameni și imagini din
acele locuri, parcuri și castele impresionante. Scoate la iveală o lume trecută și plină
de măreție. Zugrăvește portrete transmițând sentimente de tot felul: pentru Carmen
Sylva nutrește admirație și respect, iar Regina Alexandra, Regele Eduard al VII-lea,
Regina Victoria îi inspiră simpatie. Despre Împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei
scrie cu sarcasm și ironie:
Dacă pentru a fi socotit un om important, e suficient să vorbești despre propria
persoană și să acționezi în orice împrejurare astfel încât să se vorbească despre tine,
atunci împăratul Germaniei este într-adevăr un om mare (Văcărescu 2007: 48).

Elena Văcărescu nu pierde ocazia de a-și exprima regretul pentru lipsa de interes a
Împăratului față de iubita sa Românie; de altfel, acesta se și opusese în trecut
căsătoriei dintre Elena și Ferdinand. Povestește cu amărăciune:
Există vreo țară care să nu-l cunoască pe împăratul Germaniei? Pe unde nu a
trecut? [...] Din toată Europa n-a uitat decât o țară: țara care îmi e cea mai dragă,
pentru că este a mea (Văcărescu 2007: 54).

Trecând la memoriile propriu-zise ale Elenei Văcărescu, acestea sunt o operă
de senectute și încep a fi înșirate pe hârtie într-o perioadă grea și zbuciumată politic;
Europa este zguduită de violența unui complot fără precedent, cel al fascismului.
„Bătrâna doamnă Europa” și „bătrâna doamnă Elena Văcărescu” (Văcărescu 1974:
99) crezuseră cu tărie în pace și bună înțelegere universală. La 76 de ani, Elena
Văcărescu trebuie să ia o decizie importantă: rămâne sub regimul de ocupație, cu
riscul de a apărea trecută pe „listele negre ale cotropitorului” (ibidem: 101) sau
pleacă în căutarea libertății. Vechea prietenă a Elenei Văcărescu, ziarista Geneviève
Tabouis, o îndeamnă să meargă cu ea în Anglia și apoi în America, însă aceasta
refuză. Se va refugia mai întâi la Bordeaux, după care se va stabili la Cannes, zonă
liberă. În memoriile sale, Elena Văcărescu va numi această perioadă din viața ei
„exilul albastru”. În momente de grele încercări și lipsuri, gândul ei zboară către
Văcărești:
Trăind azi în Franța, aproape de Mediterana ce-a hrănit geniul nostru latin, mă
tot gândesc la aceste lucruri. N-avem urmași. Neamul se stinge. Și-atunci țin sfat cu
Văcăreștiul. [...] Totul îmi spune că Văcăreștiul, ținut al poeziei, trebuie să le rămână
poeților. Și mă supun (Văcărescu 2001: 13).
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Culegerea de memorii Mémorial sur le mode mineur este organizată coerent și
echilibrat, ca un „ecran pe care sunt proiectate amintirile și sentimentele pe care le
poartă în suflet” (Rujan 2003: 433) Elena Văcărescu: dorul permanent de România
și de Văcărești (Văcărești, ținut al poeziei), gloria și strălucirea casei regale, dar și
intrigile și disputele inevitabile care slăbeau sistemul monarhic (Jocuri regale);
descoperim personalitățile literare și artistice pe care a avut șansa să le cunoască și
cu care a fost prietenă (Când se amestecă literatura); suferințele provocate de
moartea unui prieten drag, Aristide Briand, om politic francez, împreună cu care a
militat pentru pace și colaborare internațională, și care i-a dat Elenei Văcărescu
numele de „bunica Societății Națiunilor”. Cu un profund regret, Elena Văcărescu
povestește în memoriile sale:
M-am dus să mă reculeg la căpătâiul marelui nostru vecin. [...] mulțimea se tot
adună sub ferestrele îndărătul cărora nu se mai petrece nimic; obloanele sunt închise,
precum ochii celui despre care acum o săptămână lumea încă se întreba dacă e întradevăr chiar atât de bolnav. Toate presupunerile se învârteau în jurul a ceea ce
oamenilor le plăcea să numească debarcarea lui Briand. Sfărâmată de stâncile
politicii, corabia lui, care fusese multă vreme una a norocului, lua apă din ce în ce mai
mult și nu-și mai putea duce stăpânul.[...] Orice s-ar spune și orice am face, Briand va
rămâne pentru mulți prințul păcii (Văcărescu 2001: 154–155).

În amintirile Elenei Văcărescu se perindă și alte nume ilustre, însă ea nu le
face portrete, ci subliniază trăsături caracteristice, momente, evenimente și atitudini
semnificative. Ei sunt: Carol al II-lea, reginele României Carmen Sylva și Maria,
Regina Victoria și Regele Eduard al VII-lea al Angliei, Eleonora Duse, Anna de
Noailles și nu în ultimul rând Nando, tânărul și frumosul prinț moștenitor, cel care
va fi cândva regele Ferdinand, eliberatorul României. Sentimentele ei față de aceste
persoane sunt fie de dragoste, fie de prietenie sau de admirație. Elena Văcărescu „își
adaptează mijloacele de observație și tonul emoțional după figurile înfățișate”
(Văcărescu 1998: XX). Aliata și susținătoarea ei, Carmen Sylva, este prezentată ca o
femeie puternică, non-conformistă și un adevărat conducător. Elena Văcărescu
povestește cum Regina ieșea din tiparele vremii:
Pionieră în toate cele, Carmen Sylva era tunsă scurt pe vremea părului împletit
și a cocurilor, iar când pleca în excursie, purta rochii deasupra genunchiului,
scandalizându-le pe doamnele în rochii lungi [...] spunea lucrurilor pe nume. [...]
vorbea deschis despre metehne pe care pudoarea sau ignoranța tâmpă se străduiesc de
obicei să le ascundă (Văcărescu 1998: 19).

De cel mai mare interes sunt însă, fără îndoială, amintirile literare ale
scriitoarei. Elena Văcărescu a cunoscut, de-a lungul vieții sale bogate în evenimente
– din care peste o jumătate de veac trăită printre slujitorii artei și culturii – o vastă
galerie de personalități. Fiecare împrejurare i-a întipărit în memorie o trăsătură, un
chip, un gând, o replică. Evocările lui Alecsandri, Hugo, Leconte de Lisle, Hérédia,
Sully Prudhomme, Caragiale, Nietzsche, Paul Valéry sau Proust, sunt pline de
strălucire, sentiment profund de afecțiune și admirație. Cu note de umor evocă Elena
Văcărescu figura „Bardului de la Mircești”, dar mai ales cu adâncă venerație. Printre
momentele petrecute la Peleș, unul de neuitat este atunci când îl cunoaște pe I.L.
Caragiale, sosit la invitația Reginei pentru a organiza câteva „tablouri vivante”,
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interpretate de tinerele din suita reginei, printre care și Elena Văcărescu. Despre
Caragiale, își va aminti:
Caragiale – această învolburare de lirism, de farse, de vorbe de duh, de
expresii tăioase. [...] N-am să uit niciodată acea zi de improvizație, de amuzament, de
disperare. [...] Demonul Caragiale insuflase magia sa asupra noastră. Vraja ne
prinsese atât de mult și atât de bine, încât ne mai stăpânea încă și după ce oaspeții
plecaseră la culcare (Văcărescu 1989: 42–44).

Momentul întâlnirii cu Nietzsche, într-un orășel din Italia, în anul 1893, îi va
rămâne puternic întipărit în memorie; marele filozof era într-o „stare tristă de
alienare” (Stăvăruș 1974: 242) și își ascundea identitatea, „negându-și opera cu
înverșunare” (ibidem: 242). Elena Văcărescu va afla mai târziu cine era acel
personaj ciudat care își asuma rolul de portar al hotelului pentru a se vedea „stăpânul
zecilor de chei” (Stăvăruș 1974: 242). De ce scriu eu „Nietzsche” fără „t” este un
titlu care stârnește curiozitatea, capitolul fiind amplu și cu descrieri amănunțite.
Fascinația Elenei pentru acel om care strivea opera lui Nietzsche, se înfuria, striga în
plină stradă, apoi se calma, era imensă:
Remarcasem bizareria însoțitorului meu, dar pentru noi, poeții, nebunii sunt,
precum misticii, niște tainici colaboratori pe care îi iubim. [...] Omul era, în chip
indiscutabil, sclipitor (Văcărescu 2001: 92).

La despărțire, omul cărunt, cu ochii de culoarea florilor de tei, îi cere să promită că
va scrie mereu „Nietzsche” fără „t”; deși i se părea groaznic acest lucru, așa se
asigura el că nu îl va uita.
Un portret atrăgător este cel al lui Paul Valéry, foarte zvelt în costumul său
gri, calm și nonșalant. De Paul Valéry o leagă o prietenie de o viață și o strânsă
colaborare la Liga Națiunilor și nu numai. Are loc privilegiat în memoriile Elenei
Văcărescu, aceasta înfățișându-l în diverse ipostaze, într-un compartiment de tren, în
numeroasele călătorii făcute împreună, vorbind despre soția și fiii săi și despre
poezie. Grație discuțiilor despre literatură, Elena Văcărescu a înțeles esența poeziei
pure:
Valéry fumează și vorbește. [...] Valéry glumește, Valéry se însuflețește. […]
Zeus al lirismului, Valéry își fulgeră prada de îndată ce-o dibuiește sub o formă
oarecare (Văcărescu 2001: 134).

Astfel sunt oamenii ilustrați de Elena Văcărescu în memoriile sale, plini de
umanitate, cu un permanent suflu de viață. În paginile ei întâlnim chipuri, imagini,
vorbe, impresii, lumini, zgomote, un spectacol încântător al unei lumi apuse, dar vii
în spiritul ei. Iar istoria rămâne inseparabilă de discursul său memorialistic. E
important însă de menționat că în memoriile Elenei Văcărescu nu trebuie căutată
doar informația, ci și arta. Cu o memorie generoasă, o luciditate absolută și un vădit
talent artistic, ea a reușit să facă din confesiune și din amintire, literatură. Viața ei și
a celor din jur devin opere literare.
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Elena Văcărescu between France and Romania
This article deals with Elena Văcărescu’s biography and literary works. Văcărescu
was a Romanian writer and politician who wrote in French almost all her works, including
her memoirs, that were written around the age of 80. The fact that she was in exile since 27
years old made her love even more her country of origin, and always tried to promote
Romanian culture in France and generally in Europe. She abandoned her native language and
adopted French language to better express her feelings for Romania, and for the foreigners to
have the chance to learn more about her dear country.With a brilliant mind and a full of life
worldview, she described her childhood, the love for Romania and its traditions, the people
she met on the way and her achievements. Her tumultuous life is described with a lot of
passion, love and rich literary images. Being raised in a famous Romanian family, she had
the opportunity to spend some years at the Royal Court of Romania and she travelled in
Europe with Queen Elisabeth of Romania. She met European royalties, many French writers
and politicians, such as Vasile Alecsandri, Victor Hugo, C.A. Rosetti, Leconte de Lisle,
Heredia, Sully Prudhomme, Ion Luca Caraciale, Nietzsche, Anna Brâncoveanu de Noailles,
Proust, Paul Valéry. The author adapted her way of observation and her emotional tone to the
people she described; this way she proved that, besides the love for the human being, Elena
Văcărescu deeply understood her close friends. Elena Văcărescu transformed her confessions
and memoirs into true artistic literature.
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