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ELENA VÃCÃRESCU – MESAGER AL CULTURII ª I DIPLOMAÞIEI ROMÂNE
Elena Vãcãrescu, nãscutã la 14 septembrie 1864, la Bucureºti, ca prim copil al familiei, Ion
(Enãchiþã) ºi Eufrosina (nãscutã Fãlcoianu) Vãcãrescu, vlãstar al ilustrei „dinastii” dâmboviþene a
poeþilor Vãcãreºti, ºi-a cucerit un dublu renume, de scriitoare ºi diplomatã. Ea a fost o mare româncã,
„o ambasadoare – neostenitã ºi convingãtoare, întru preamãrirea României în lume”1. La 17
februarie 1947 moare la Paris, în Rue de Chaillot ºi este depusã la Biserica Româneascã din Rue Jean
Beauvais, iar mai târziu, la 5 martie 1959, rãmãºiþele pãmânteºti vor fi aduse la Bucureºti ºi aºezate
alãturi de ceilalþi Vãcãreºti, în Cimitirul Bellu. O viaþã lungã, dar desãvârºitã prin împlinirile sale,
recunoscute ca atare: membrã a Academiei Române, de douã ori laureatã a Academiei Franceze,
decoratã cu Legiuirea de Onoare în 1927, ca fiind „cea mai celebrã dintre scriitorii strãini de
expresie francezã”. Gândindu-se la ea, Elena Vãcãrescu scria: „Ciudat destin… N-am avut noroc.
Adicã n-am avut noroc, ºi totuºi, am avut noroc cu carul.”
Elena Vãcãrescu poate fi aºezatã între personalitãþile feminine cu vocaþie europeanã ale
neamului românesc, precum Anna de Noailles sau Martha Bibescu, contemporane cu descendenta
Vãcãreºtilor.
Poetã românã de limbã francezã (întreaga sa operã va fi scrisã în francezã), Elencuþa Vãcãrescu,
cum îi spuneau apropiaþii, prezenþã continuã pe scena intelectualã ºi fin mondenã a unei Europe avide
de valori, cum era aceea din anii interbelici, a dus cu ea pretutindeni spiritul românesc, în tot ºi toate
câte a înfãptuit – ºi n-au fost puþine înfãptuirile ei. A fãcut cunoscutã creaþia popularã din
împrejurimile care i-au bucurat anii copilãriei ºi de care va rãmâne ataºatã toatã viaþa. Pentru
culegerea de cântece populare „Rapsodul Dâmboviþei”, apãrutã în versiune germanã, în traducerea
Reginei Elisabeta – poetesa Carmen Sylva, în 1889, iar în 1892, în francezã ºi englezã, dupã
versiunea italianã din 1891, (anul în care, în mai se va logodi cu Prinþul Ferdinand, ca în iunie sã fie
nevoitã sã rupã logodna ºi sã se autoexileze, cãlãtorind pe rând, la Veneþia, Milano, Roma, Verona,
Florenþa), va fi rãsplãtitã cu înalta distincþie a Academiei Franceze. Va fi – timp de douã decenii –
delegatã permanentã a României la Societatea Naþiunilor2, activitatea ei, în diversele organisme ale
Ligii, fiind îndreptatã cãtre problemele culturale ºi social-umanitare. Pentru cã iubeºte din suflet
România, proiectatã în imaginaþia ei ca un steag, care avea în mijloc Roma înconjuratã de raze, dar ºi
pentru cã, lipsitã de bani, are nevoie de a-ºi manifesta personalitatea sa frustratã, ºi mai ales pentru cã,
aºa cum îi plãcea sã creadã, cã poeþii „adorã politica ºi se pricep mai bine sã o cultive decât
politicienii de profesie”, devine o prezenþã vie a diplomaþiei culturale europene. Este ataºat de presã,
consilier cultural pe lângã Legaþia României la Paris, secretar general al României la Societatea
Naþiunilor Unite, membru al Comisiei Internaþionale pentru Cooperare Intelectualã (C.I.C.I.), al
Comitetului Permanent al Literelor ºi Artelor, ca membru-adjunct3, în Subcomisia de Litere ºi Arte,
pânã la încheierea sesiunilor acestuia4, reprezentant al statului român la Institutul Internaþional al
Cooperãrii Intelectuale (I.I.C.I.) de la Paris, de la înfiinþare ºi pânã la rãzboi ºi, chiar ºi dupã rãzboi,
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pânã în septembrie 1945, când devine UNESCO5. Practicã o diplomaþie culturalã dupã reguli
dintotdeauna cunoscute, dar cu altfel de implicãri. Elena Vãcãrescu îºi afirmã descendenþa din
cultura românã, cu naturaleþea apartenenþei la cultura europeanã. Se manifestã în mijlocul unei
culturi mai largi, care este ºi a românilor, impunând interesul pentru cultura românã din interiorul
valorilor acesteia, care sunt cele ale Europei. Aºa se explicã faptul cã este apreciatã, invitatã,
aºteptatã, aplaudatã, curtatã.
Elena Vãcãrescu, într-un Raport întocmit pentru Ministerul de Externe, din 28 iulie 1937, scria
urmãtoarele: „A trecut multã vreme de când guvernul român mi-a încredinþat misiunea – în acelaºi
timp frumoasã ºi dificilã – de a reprezenta, atât în Franþa, cât ºi în Geneva, idealul românesc de pace
ºi colaborare între naþiuni. M-am achitat de aceastã misiune cu un entuziasm dictat nu numai de
datorie, ci ºi de convingerile mele cele mai intime. În acest fel aº vrea sã fie interpretatã activitatea
mea dintotdeauna”6. Prezenþã constantã în delegaþia României la Adunãrile Ligii Naþiunilor, demnã
urmaºã a poeþilor Vãcãreºti, „a desfãºurat o bogatã activitate, atât în timpul sesiunilor, cât ºi
ocazional, cu prilejul comitetelor de experþi la care participa”7. Colaboratoare ºi prietenã devotatã a
marelui nostru diplomat Nicolae Titulescu8, poeta se bucurã de preþuirea deosebitã a acestuia, dupã
cum reiese, printre altele ºi din telegrama datatã 27 septembrie 1923: „Cel mai frumos discurs
pronunþat într-a IV-a Adunare, este cel de astãzi al Elenei Vãcãrescu în chestiunea cooperãrii
intelectuale. Ea a fost cãlduros aplaudatã de Adunare”9.
Având încredere în capacitatea construirii unei lumi mai bune, printr-o mai intensã activitate a
miºcãrii intelectuale, a militat pentru triumful solidaritã˛ii intelectuale. La al treilea Congres al
Confedera˛iei Interna˛ionale a Muncitorilor Intelectuali, din 3 ianuarie 1925, de la Paris, a fãcut parte
din delega˛ia ce a reprezentat România, împreunã cu Dragomir Hurmuzescu ºi Ion Atanasiu10, aºa
numita miºcare a sindicalismului intelectual, între 1923 ºi 1926, care a antrenat un numãr mare de
participanþi din mai multe þãri din Europa, dupã aceastã datã însã, pierzându-ºi din aderenþi. La a opta
sesiune a Adunãrii Ligii, vorbind despre importanþa cooperãrii intelectuale sublinia dorinþa unanimã,
care se adunã din toate colþurile lumii, spre unirea popoarelor între ele, iar ideea de pace se
îmbogãþeºte zilnic cu noi valenþe, care vor prospera numai atunci când, fiind conºtienþi de spiritul
fiecãrui popor, aceasta se va concretiza în forme din ce în ce mai numeroase, cu aspecte diferite.
Discursul susþinut în 22 septembrie 1927 i-a prilejuit prezentarea unui raport generos privitor la
împlinirile I.I.C.I., remarcat ºi de ziare precum: „Gazette de Lausanne” sau „Paix ”. Multe din
tezele susþinute de intelectuala româncã sunt valabile ºi astãzi, dupã atâta vreme, subliniind
importanþa pe care o au apropierea ºi cunoaºterea dintre popoare, a cunoaºterii valorilor naþionale ale
fiecãrui popor, a capodoperelor artistice ºi literare, care înzestreazã ºi îmbogãþesc tezaurul universal.
În continuarea aceleeaºi idei este relevat ºi faptul cã, prin arta popularã, mai ales, se poate înfãptui
acest deziderat, aceasta fiind „terenul prin excelenþã, pe care se poate produce apropierea
popoarelor, unde spiritele lor se ating, se contopesc ºi se pãtrund în modul lor cel mai fierbinte”.11
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În continuare a pledat pentru Oficiul Internaþional al Muzeelor, pentru popularizarea tezaurelor
spirituale, prin expoziþii, dar ºi pentru editarea unor materiale adecvate.12
În ultima parte a discursului se va referi la rolul educativ al cinematografului comparându-l cu
„a doua producþie mondialã, dupã aceea a grâului /.../ un esperanto mut, care întrece cuvântul ºi îl
dominã”, insistând în privinþa influenþei pe care aceastã artã o are asupra tineretului ºi propunând ca
Societatea Naþiunilor sã se asocieze eforturilor depuse de Institutul Internaþional din Paris în privinþa
promovãrii influenþei cinematografului, atunci când este bunã, ºi împiedicãrii acesteia, când este
nocivã.13 Efectul avut în mediile intelectuale se va concretiza prin înfiinþarea, în anul urmãtor, din
iniþiativa guvernului italian, a Institutului Internaþional al Cinematografului Educativ, cu sediul la
Roma14. Animatã de acelaºi spirit, Elena Vãcãrescu, împreunã cu Nicolae Pillat, înfiinþeazã la Paris,
Comitetul Internaþional pentru Difuzarea Artisticã ºi Literarã prin Cinematograf (C.I.D.A.L.C.),
care-ºi propunea „sã patroneze orice film cu caracter ºtiinþific, social, economic, istoric, artistic,
instructiv, literar sau documentar, permiþând prin difuzarea sa în diferite þãri, înþelegerea ºi
apropierea între popoare”.15
Talentata conferenþiarã susþine, timp de aproape patru decenii, numeroase conferinþe
alãturându-se unor nume de prestigiu ale culturii franceze, cum ar fi: Anatole France, Pierre Loti,
Paul Valerie, Jean Giraudoux, Andre Maurois, pentru ca „arta cuvântului sã nu disparã în societatea
francezã”, aºa cum însãºi afirma Elena Vãcãrescu în „Romanul vieþii mele”. Este un orator înnãscut:
o voce cu un timbru încântãtor, pronunþie impecabilã, sonoritate ce concordã pe deplin cu sensul
cuvintelor, cu jocul silabelor, cu nuanþele sentimentului de comunicat, ritm, culoare, graþie, eleganþã.
Nu ridicã niciodatã vocea. ª tie un lucru preþios pentru orator: sã nu alunece în banal. Avea
prospeþime, ceea ce fãcea ca audierea sã fie o plãcere.
De la tribuna Universitãþii Analelor, printre ai cãrei fondatori se numãrã ºi Elena Vãcãrescu16,
ambasadoarea sufletului românesc, cum a numit-o cu egalã admiraþie, N. Iorga ºi Camil Petrescu17,
va desfãºura o activitate extrem de laborioasã, îndeplinind „o misiune ce dureazã în tot cursul anului,
în Franþa, precum ºi în toate punctele Europei unde este posibil sã mã deplasez, fãrã a precupeþi
vreun efort pentru a face ca România sã fie mereu prezentã ºi înfãþiºatã favorabil atenþiei
universale”.18 Ca orator, s-a remarcat în cunoscutele ºi mult gustatele „Entretiens”, organizate de
Comitetul Permanent al Literelor ºi Artelor, între 1932-1938. A conferenþiat ºi în alte oraºe din
Belgia, Olanda, Italia, Spania, Elveþia, Polonia, dar ºi din România. Astfel de „întreþineri” vor avea
loc la Paris, Madrid, Veneþia, Frankfurt, Nisa, Budapesta, Buenos Aires, Varºovia, Luxemburg, dar
ºi la Bucureºti.
La una din conferinþele þinute la Radio în 1934, vorbind despre Societatea Naþiunilor, Elena
Vãcãrescu mãrturiseºte cu mândrie crezul ei: „þara noastrã se afla în stadiul înaintat de evoluþie în
care participarea ei la miºcarea internaþionalã a ideilor ºi rãspândirea în medii strãine a creaþiilor
naþionale au devenit o adevãratã ºi sfântã obligaþie”19.
Activitatea sa nu se rezumã doar la a ˛ine conferin˛e, de altfel, extrem de documentate ºi având o
diversitate de teme din cultura universalã. Mai mult decât atât, în 1913 înfiin˛eazã ºi patroneazã la
12
13
14
15

16
17
18
19

George Oprescu, op. cit., (Detalii despre activitatea O.I.M. ºi a Centrului internaþional al Institutelor de Arheologie ºi
Istoria Artei ºi în publicaþiile „Museion”, „Bulletin C.I.I.A.H.A.” ºi în alte peste 30 de volume editate de I.I.C.I.).
C. Turcu, Un messager…, p. 258; I. Stãvãruº, op. cit., p. 78.
„Journal Ofíciel”, IX, nr. 4/1928, p. 398. I.I.C.E. a funcþionat pânã la sfârºitul anului 1937.
Statutul C.I.D.A.L.C. ºi articolul – program, redactat de Elena Vãcãrescu, sunt prezentate ºi comentate de E. Voiculescu,
(Elena Vãcãrescu ºi cinematograful, în „Studii ºi cercetãri de istoria artei, seria Teatru, muzicã, cinematografie”, tom. 13,
nr. 2 /1966, pp. 165-166 ºi I. Stãvarus, op. cit., pp. 79-80).
Alexandrina Andronescu, Arta de orator a Elenei Vãcãrescu (I), în „Valachica, Studii ºi cercetãri de istorie ºi istoria
culturii”, nr. IX/1977, Târgoviºte, p. 347.
Elena Vãcãrescu, Memorii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, p. 5.
Ion Stãvãruº, Prefaþã la volumul Elena Vãcãrescu – Scrieri alese, Bucureºti, Editura Minerva, 1975, p. XI.
Ibidem.

132

ﬁara Bârsei

Bucureºti „Cercul Analelor”, Societate de Conferinþe în cadrul cãrora vor fi prezenþi, cu audienþe de
succes, Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, Octavian Goga, Cincinat Pavelescu ºi alþii. În memoriile sale,
în amintirile literare ale Elenei Vãcãrescu, legate de Victor Hugo, Mistral, Alecsandri ºi Caragiale, îi
aminteºte pe Leconte de Lisle, Sully Proudhomme ºi Heredia, pe Marcel Proust, Blaga, Nicolae Iorga
ºi Tagore, din partea cãrora s-a bucurat de prietenie ºi preþuire20. Elena Vãcãrescu întâlneºte multã
lume, de la capete încoronate, la politicieni, diplomaþi, oameni de ºtiinþã, filosofi, scriitori, artiºti:
regele Carol ºi regina Elisabeta, regina Maria, regina Victoria ºi regele Eduard al VII-lea, Aristide
Briand, mareºalul Philippe Pétain, Paul Morand, Jean Cocteau, Henri Bergson, Jean Louis Barthou,
Nicolae Titulescu, Nietzsche, Paul Valéry, Édouard Herriot, Eleonora Duse, Anna de Noailles
Brâncoveanu ºi mulþi, mulþi alþii. Pe oamenii pe care-i cunoaºte, nu-i „creioneazã”, ci doar îi
surprinde sau, mai bine spus, se surprinde în preajma lor, cu o specialã forþã evocatoare. Scrisul de
poetã al Elenei Vãcãrescu nu e incisiv, precum cel al Marthei Bibescu, care prinde ºi timpul, nu
numai atmosfera ºi oamenii întâlniþi, ci este paºnic, egal cu el însuºi: imaginaþie, poveste, descriere,
cu farmecul lui aparte, al acelei epoci, cu personajele ei intelectuale feminine, cu vorbe ca niºte fluturi
ce ating realitatea ce se aºeazã odatã cu aceastã atingere.
Îºi aminteºte, ºi ne aminteºte ºi nouã, despre distinsul muzician român Enescu. În conferinþa „La
musique au pays roumain. Mes souvenirs de Georges Enesco”, publicatã în revista „Conferencia”,
no. XIX/15 septembrie 1935, vorbeºte mai întâi despre copilul Enescu, format în peisajul munþilor ºi
vãilor din Moldova, unde lumina are o incorporabilã duioºie în cadrul natural, cu cãsuþe albe, turme
mari, izvoare repezi, unde se aud clopotele mãnãstirilor. Conferinþa Elenei Vãcãrescu îl introduce pe
viitorul muzician în spaþiul mioritic, cu biserici pictate, icoane multicolore, morminte de un alb
strãlucitor, însoþite de cântecele preoþilor ºi de apãsarea produsã de acest exces de „culori ºi de
sclipiri atât de caracteristice Orientului”21.
Pe Enescu, Elena Vãcãrescu îl va regãsi dupã izbucnirea rãzboiului, când se întoarce în ˛arã, fa˛ã
în fa˛ã cu eroismul, cu moartea ºi via˛a ºi, ca în vremea copilãriei, aºezându-se în faþa clavirului care îi
rãspunde cu fiecare notã, cu dragoste pentru pãmântul natal, pentru muzica româneascã. Opera lui
Enescu respira bucuria cântecelor populare, pe care nu le vom simþi niciodatã exprimate în totalitate
în muzica sa, pentru cã întotdeauna va fi loc pentru un tril de privighetoare pus pe note. De altfel, prin
aceasta transpunere, muzica popularã româneascã se ridicã pe culmi de sublim ºi perfecþiune.
Desigur, este bine cunoscutã prietenia spiritualã a Elenei Vãcãrescu cu Regina Elisabeta a României
ºi în relaþia ei cu George Enescu, o considera pe Carmen Silva: „muza, adevãrata muza despre care
mediocrii nu vorbesc. Mulþumitã lui Dumnezeu nu au cunoscut-o niciodatã…”22
„Se poate spune – afirmã în continuare Elena Vãcãrescu –, pe bunã dreptate, cã Enescu ar fi fost
fiul armonios ºi singura bucurie durabilã, singura afecþiune permisã, pe care soarta acestei regine
îndrãzneºte sã ºi-o permitã”23.
„Enescu nu este un simplu muzician, el este muzica însãºi”. Aºa îºi începe, de fapt, Elena
Vãcãrescu conferinþa24. Conferinþa Elenei Vãcãrescu despre muzicianul român, s-a încheiat cu
câteva din compoziþiile de tinereþe interpretate la pian de însuºi George Enescu, apoi cu Sonata
pentru pian ºi vioarã, o lucrare grandioasã, care ascunde atât de firesc, accentele muzicii þiganilor
amestecate armonios cu ºoaptele naturii, ca într-un miracol.
Bucuria auditoriului, dar ºi a cititorului, în egalã mãsurã, este aceea de a fi sim˛it freamãtul
interior al Elenei Vãcãrescu, aten˛ia deosebitã pe care a acordat-o problemelor legate de ˛ara sa.
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Elena Vãcãrescu, op. cit., p. 5.
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Ibidem.
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Oriunde s-ar fi aflat, fie la Universitatea Analelor din Paris, la Cercul de studii mediteraneene de la
Nissa, Toulouse, Castres, în Fran˛a, Belgia sau Olanda, conferin˛ele Elenei Vãcãrescu, au fost
întâmpinate cu multã cãldurã ºi simpatie pentru România25.
Într-un raport prezentat la 1 septembrie 1933 lui Nicolae Titulescu, colaboratorul sãu apropiat,
referitor la conferin˛ele sale ˛inute în Belgia, Elena Vãcãrescu spunea: „De la Liège la Verviers, de la
Huy la Louvière, în faþa unui auditoriu atent, atât de avizat de lucrurile care se întâmplã în þara
noastrã, în faþa celor curioºi sã le cunoascã mai bine, am putut sã constat prestigiul ºi simpatia de
care se bucurã... România”26. Numai cunoscând-o pe Elena Vãcãrescu, ne lãsãm purtaþi uºor de
frumuseþea ºi bogãþia conferinþelor sale, care sunt mai întotdeauna însoþite de muzicã sau de versuri.
Când vine vorba despre spiritualitatea poporului român, bucuria este cu atât mai îndreptãþitã, bucuria
de a fi avut în inima Franþei „o româncã din cel mai adevãrat sânge românesc, care a trãit numai
pentru România”.
Între numeroasele merite ale Elenei Vãcãrescu, semnalate atât de personalitãþi ale vieþii publice
româneºti, cât ºi din þara de adopþie – Franþa – sau de pe meleagurile pe unde au purtat-o misiunile
încredinþate de þara sa, se numãrã ºi un dar extrem de preþios, acela al unei ospitalitãþi de excepþie.
Puþini români de marcã, cãlãtori sau studenþi în „oraºul luminii”, nu treceau pe la ilustra lor
compatrioatã, spre a-i prezenta simpatia ºi respectul ce i-l purtau ori spre a fi îndrumaþi – cu afecþiune
ºi înþelegere, în planurile lor de viitor.
De cele mai multe ori erau recomanda˛i de personalitã˛i ale culturii, oameni de litere, care,
profitând de plecarea unor tineri la studii în Fran˛a, îi trimiteau ca pe niºte emisari la Elena Vãcãrescu,
rugând-o sã-i aibã în grijã ºi sã le vegheze primii paºi într-o þarã strãinã lor. Toate acestea sunt
prezente în bogata corespondenþã a Elenei Vãcãrescu cu personalitãþi ale culturii române printre care
amintim pe: Octavian Goga, Emanoil Bocuþa, Victor Eftimiu, Horia Petra Petrescu, Agepsina Macri
Eftimiu, Ion Al. Brãtescu-Voineºti, corespondenþã aflatã în Fondul „Elena Vãcãrescu”, din arhiva
Ministerului de Externe al României.27
În colec˛iile literare ale muzeului târgoviºtean se aflã câteva scrisori în francezã adresate:
domniºoarelor Heliade Rãdulescu, doamnei Hélène Bacaloglu, domnului Pohonþu, o carte poºtalã cu
imaginea oraºului Nisa, adresatã Prinþului ºi Prinþesei Pierre Ghika, tot în francezã. Le vom anexa
textului, fotocopiate, alãturându-se ºi altor documente prezente în vitrinele expoziþiei din sala
dedicatã poeþilor Vãcãreºti, parte a Muzeului Scriitorilor Dâmboviþeni, ca o invitaþie de a vã purta
paºii pe aceste meleaguri încãrcate de istorie ºi, în egalã mãsurã, de poezie. Elena Vãcãrescu, în
scrierile sale („Memorial în mod minor”, Bucureºti, Editura Compania, 2001), numeºte
VÃCÃREª TII, „þinut al poeziei, al miturilor ºi al tainelor… naturã veºnic rãzvrãtitã… þinut ce ºi-a
iubit doar barzii… Aici, printre minunãþiile lui venea marele meu strãbun sã-ºi aline melancolia
nenumãratelor sale exiluri, pregãtindu-se pentru un nou exil… Pãmânt al «pãrintelui poeziei
române», tu ai fost ºi pentru pãrintele meu izvor de inspiraþie. Pentru înaintaºii sãi, acest pãmânt era
sfânt… Eu cred ca Vãcãreºtiul a fost predestinat… ºi va rãmâne un þinut al poeziei”. Prin testament,
Elena Vãcãrescu, ultima fiicã a neamului sãu, va lãsa Academiei Române conacul ºi parcul de la
Vãcãreºti, precum ºi câteva hectare din aceastã moºie, „pentru ca numita Academie sã gãzduiascã
aici poeþi, în fiecare varã”. Elena Vãcãrescu, hãrãzitã cu mãiestria scrierii, în care s-au plãmãdit
daruri poetice ºi de elocinþã („poezia e un cântec, elocinþã, o forþã. Unirea lor într-un singur geniu e
un dar de la Dumnezeu”, aºa cum spunea ºi Marcel Prevost), trãind departe de locurile copilãriei,
25
26
27
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unde revenea de fiecare datã cu mare dragoste, locuri care au inspirat-o ºi pe care le-a evocat ºi cântat
în versurile sale, va fi mesagerul spiritului românesc peste tot în lume, pe unde au purtat-o misiunile
sale diplomatice ºi culturale.

Elena Vãcãrescu - Conferencia, nr.7, 15 martie 1923

Elena Vãcãrescu - Fotografie cu autograf, ianuarie 1936

Elena Vãcãrescu - Faþa Carte poºtalã adresatã
Prin˛ului ºi Prin˛esei Pierre Ghica, Nisa

Elena Vãcãrescu - Verso Carte poºtalã adresatã
Prinþului ºi Prinþesei Pierre Ghica, Nisa

Elena Vãcãrescu - Panou din Expoziþia de la
Muzeul Scriitorilor Dâmboviþeni

Elena Vãcãrescu - Le Jardin passionne,
carte cu autograf
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Elena Vãcãrescu - Rapsodul Dâmboviþei,
volum premiat de Academia Francezã

Elena Vãcãrescu - Plic ºi scrisoare 1,
adresatã Domniºoarelor Heliade Rãdulescu

Elena Vãcãrescu - Scrisoare 1,
adresatã Domniºoarelor Heliade Rãdulescu

Elena Vãcãrescu - Verso plic cu ºtampila Casei Regale,
adresatã Domniºoarelor Heliade Rãdulescu

Elena Vãcãrescu - Scrisoare 2, fila 2,
adresatã Domniºoarelor Heliade Rãdulescu
Elena Vãcãrescu - Scrisoare 2, fila 1,
adresatã Domniºoarelor Heliade Rãdulescu
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Elena Vãcãrescu - Scrisoare cãtre Pohontu, fila 1

Elena Vãcãrescu - Scrisoare cãtre Pohontu, fila 2

Elena Vãcãrescu - Scrisoare din Vãcãreºti
cãtre Helene Bacaloglu, Bucureºti

Elena Vãcãrescu - Testament olograf

Elena Vãcãrescu – messenger of Romanian culture and diplomacy
Abstract
Descendant from the famous Vãcãreºti „dynasty” of poets, Elena Vãcãrescu – Romanian poet,
French speaking – awarded two times by the French Academy with the title „the most famous French
expression foreign writer”, a constant presence on the intellectual and fashionable Europe stage in
the interwar period, she occupies an important place among the female celebrities with European
vocation amongst the Romanian people, like Anna de Noailles or Martha Bibescu. She was a great
Romanian, a writer and diplomat, an accomplished orator, with the vocation of a perfect friendship,
„a tireless and fully convincing ambassador glorifying Romania in the world”.
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