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Abstract. The present study validates, in a directory manner, the perspective
according to which the creativity of Queen Elisabeth un-conservatory
spirit, grafted on the conservative liberal branch of Charles I may be found
again in the fifty tomes corpus written by Carmen Sylva (some with their
own illustrations), that reveal, both to the Romanian as well as to the
Western lecturer a lacunar verified theme disseminated in a shy manner.
The rural cult, the ethnicity, the folk creator genius received as „the most
straightforward manifestation of the folks’ true nature“ constitutes the
arch of the vault for redefining the conservative canon.
Close to the reverential terms of D. Caracostea (1943), the concentration
of the cultural vocation in the phrase “dynasty’s creativity“ in which “the
blood does not betray the motherland,“ and the soul does not let itself
contaminated by the “overly civilized cosmopolitan centers“, which, on
their turn, ask for being “refreshed“ by the energy that emanates from the
cultures and literatures by the edge of Europe-we shall accept as edifying,
in this direction, the very care of Queen Elizabeth herself, for the values
of Romanian culture, some already enshrined (V. Alecsandri), others in the
process of forming (N. Grigorescu, G. Enescu).

Keywords: Carmen Sylva – creator and promoter of the Romanian
culture within the West; dynastic creator spirit; the neo-conservativism of
the Queen-writer.

Creativitatea spiritului dinastic sau despre
neoconservatorismul Reginei – scriitoare Carmen Sylva

Numitã în cultura poporanã „mama rãniþilor“ ºi apreciatã, unitar, de intelighentsia
româneascã ºi de cea occidentalã, ca Regina-scriitoare Carmen Sylva, Elisabeta
a României (1843-1916) descinde la Bucureºti, la data de 12 noiembrie 1869,
complinind vocaþia ºi prefigurând destinul de soþie devotatã ºi de „sfãtuitoare“ a
Principelui Carol I, întâiul rege al României. Dar, mai mult decât atât, inaugureazã
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un nou stil/artã de a guverna, care se va desãvârºi, ulterior, prin transfigurarea
devizei lui Carol – „Totul pentru þarã, nimic pentru mine“ – într-un modus vivendi,
care presupune implicarea în modificãrile înnoitoare, structural, de reconstrucþie
politicã, administrativã ºi mentalitarã româneascã.
Cultural, contextul ideatic era prefigurat temeinic, de cãtre Titu Maiorescu ºi

de cãtre junimiºtii conservatori, prin demararea procesului de asanare ideolo-
gicã, metodã sistemicã, gânditã într-o/printr-o dublã temporizare: pe de o parte,
prin revizuirea mecanismului de examinare criticã ºi de temperare a expansiunii
formelor occidentale, de împrumut, al cãror „lustru“ începuse a sufoca „fondul“/
existenþa spiritului public naþional; pe de altã parte, prin cultivarea formulei de
încurajare metodicã a transformãrii formelor preluate, în expresii reale. Insistenþa
programaticã de a configura ºi de a acomoda direcþia ºi miºcarea evolutiv-euro-
peanã, de dezvoltare a culturii ºi a literaturii autohtone, adaptate realitãþii imediate,
îºi are nucleul în opusul În contra direcþiei de astãzi în cultura românã, publicat
de Titu Maiorescu, în „Convorbiri literare“, în anul 1868. Însãºi discernerea ºi
decantarea adevãrului ºi a neadevãrului stãrii de fapt, din timpul domniei lui
Carol I, pot fi filtrate ºi clarificate de/prin demersul conservator al lui TituMaiorescu,
resimþit în corectarea efectelor nocive, identificate în toate arterele vieþii publice
din România, ca urmare a extinderii confuze, debusolate ºi total necontrolate a
formelor occidentale de împrumut, nefuncþionale ºi, prin urmare, inadecvate
situaþiei politice ºi mentalitar-culturale de la acea datã. Substanþa adevãrului, cu
care intelighentsia româneascã postcuzistã trebuia sã se „pãtrundã“, avea la bazã
convingerea conservatorilor – de la Titu Maiorescu, la Barbu Catargiu – conform
cãreia, „forma fãrã fond nu numai cã nu aduce niciun folos, dar este de-a dreptul
stricãcioasã, fiindcã nimiceºte un mijloc puternic de culturã“1. Luând în calcul
„rãzbunarea“ „formelor de import“ „deºerte“ ºi incompatibile cu „fondul românesc“,
acesta din urmã golit de vlagã ºi secãtuit de substanþã autohtonã, Titu Maiorescu
avertiza cu privire la discrepanþa dintre mediocritatea lamentabilã ºi „fantasma-
goriile claselor superioare“ pe care le plaseazã în raport cu „singura realitate de
la noi, þãranul român“, fapt ce-l va determina sã pledeze, victorian, pentru pru-
denþã, iniþial, în selectarea ºi, mai apoi, în preluarea formelor strãine de cãtre rea-
litatea naþionalã.

Dominanta conservatoare, pentru care se opteazã în anii de domnie ai lui
Carol I (10/22 mai 1866 - 14 martie 1881), valideazã temeiul de înscriere al ten-
tativelor de modernizare ale României într-o ordine durabilã, pe considerentul cã
fondul þãrãnesc (poporan) reprezintã o constantã a culturii, iar adevãrurile morale
se cer a fi receptate drept permanenþe ale unei stãri de fapt echilibrat-armonizante.
Prin urmare, soluþiile cultural-politice ale conservatorimii pledau în favoarea
acordului durabil între/dintre ordinea interioarã a individului ºi organizarea or-
donat-exterioarã a societãþii. Fizionomia deforma(n)tã a Istoriei (prin chiar actele
de suprimare ale credinþei, într-o ordine moralã validã), a convins cu privire la
faptul cã inclusiv lumea româneascã a secolului al XX-lea a resimþit deplin ceea
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ce avea sã se concretizeze (nefericit) prin erodarea-pânã-la-pierdere a stãrii de
echilibru. Robert Nisbet, Peter Viereck, Richard Weaver sau Russel Kirk au carto-
grafiat, simultan, relieful diform al pericolului totalitar, încarnat în extinderea
insidioasã a comunismului. Modelul denaturat al societãþii seculare de massã, în
plinã expansiune, întruchipat de „proletariat“, ca expresie a clasei muncitoare
„dezrãdãcinate ºi relativiste“, ameninþa, prin vidul moral pe care îl promulga,
distrugerea valorilor occidentale asimilate în intervalul interbelic ºi prefigura
metamorfozarea cetãþeanului liber, demn ºi responsabil, într-un hibrid colectivist
ºi anarhic (recte „revoluþionar“)2.
Zorii modernitãþii româneºti (între)vedeau articulaþiile constructului unei so-

cietãþi bune, moral-durabile, având la dispoziþie setul de instrumente necesare
pentru a discerne binele de rãu, [societate] guvernatã durabil de principiul ºi de
primatul libertãþii, al dreptãþii, al onoarei ºi al credinþei. „Direcþia nouã“ îºi vali-
deazã orientarea conservatoare atât prin acceptarea progresului (în)datorat împru-
muturilor necesare din civilizaþia apuseanã, cât ºi prin „pãstrarea ºi chiar accen-
tuarea elementului naþional“. Amprentat (tocmai) de aceste valenþe directoare,
conservatorul Maiorescu nu evitã reafirmarea necesitãþii, dar nici nu exclude po-
sibilitatea schimbãrii, echivalate, însã, doar „schimbãrii prudente“ (în maniera lui
Edmund Burke3), gradual-discriminatorii ºi agreatã/e ca formulã de ne-dislocare
dintr-o datã a „vechilor referinþe“ (chiar dacã energicul În lãturi! – 1886 – pare
a contrazice registrul bine-temperat afirmat!).
Aºa se explicã (contextual) faptul cã Regele ºi Regina vor adera, generaþional,

la fundamentele tari ale tradiþiei româneºti, având convingerea fermã cã fondul
tradiþional reprezintã mediul asigurãtor de perpetuare al legãturii între/dintre po-
por ºi intelighentsia, relaþie ale cãrei efecte pot fi cuantificate prin chiar recursul
la registrul convieþuirii paºnice, de dezvoltare a literaturii ºi a artelor surori
(muzica, pictura, sculptura etc.) sau, în alt plan, a ºtiinþei, a filosofiei º.a.m.d.
Ceea ce (apar)þine coordonatei spiritului neoconservator al Reginei Elisabeta,

altoit pe trunchiul liberal conservator al lui Carol I, se regãseºte în corpus-ul
celor peste cincizeci de volume ale scriitoarei Carmen Sylva (unele cu ilustraþii
proprii), care relevã publicului românesc ºi celui occidental o tematicã lacunar
valorificatã ºi timid diseminatã. Cultul ruralitãþii, etnicismul, geniul creator
popular, receptat drept „cea mai directã manifestare a chiar firei poporului“ con-
stituie arcul de boltã al redefinirii canonului conservator.
D. Caracostea4 concentra vocaþia artisticã în sintagma „creativitatea dinastiei“,

înlãuntrul cãreia „sângele nu-ºi trãdeazã patria“, iar sufletul nu se lasã contaminat
de „supracivilizaþia centrelor cosmopolite“, care, la rândul lor, se cer „împrospãtate“
prin energia emanatã de culturile ºi de literaturile de la marginea Europei, edifi-
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catoare, în aceastã direcþie, fiind grija Reginei Elisabeta, pentru valorile culturii
româneºti, de la cele consacrate (V.Alecsandri), la cele, în formare (N. Grigorescu,
G. Enescu).
Bilanþul Literatura românã ºi strãinãtatea (publicat de Titu Maiorescu, în

primul numãr al revistei „Convorbiri literare“ din anul 1882), stabileºte faptul
cã, în plan literar, secvenþa coincide cu momentul de afirmare a canonului juni-
mist, impulsionat prin poezia ºi proza aºezate sub noua direcþie în literatura ro-
mânã, tradusã ºi popularizatã, în spaþiul cultural germanic, de scriitoarea Carmen
Sylva. Structural ºi formal, prin limbã ºi prin formaþie intelectualã, Carmen Sylva
aparþine culturii germane, iar, prin tematicã ºi prin fondul operei, se cere ampla-
satã în prelungirea filonului romantic, în literatura românã.
Cu certitudine, fãrã susþinuta implicare a reginei scriitoare – Carmen Sylva –

în difuzarea creaþiilor proprii ºi în popularizarea literaturii române (Rumanische
Dichtungen, 1881), prin traducerile (împreunã cu Mite Kremnitz) în limba ger-
manã din poezia popularã ºi din cea cultã, din care au fost selectaþi Vasile
Alecsandri, Mihai Eminescu, Iacob Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Theodor
ªerbãnescu, Alexandru Candiano-Popescu, George Creþeanu, Costache Conachi
etc., nu am fi putut asista la lansarea creaþiilor tinerilor autori români, oportunitate
pe care Titu Maiorescu o aprecia a fi „rãspunsul“ pe care „tânãra literaturã ro-
mânã“ a fost în stare sã-l dea „bãtrânei Europe“, în ultimul sfert de veac. Prilejul
caldei primiri a literaturii române în presa germanã, receptate în ipostaza de
„emoþiune esteticã“, dãruite din chiar „izvorul cel curat al vieþii sale populare“,
îi oferã lui Titu Maiorescu posibilitatea de a considera evenimentul unul decisiv
în ceea ce priveºte sincronizarea tematicã a literaturii române cu europenitatea.
Adagiul Prinþesei de Wied – potrivit cãruia dacã „meseria de suveranã nu cere

decât trei calitãþi: frumuseþea, bunãtatea ºi fecunditatea“, condiþia de „suveranã“,
în schimb, presupune ca „singurã fericire: datoria“, „singurã consolare: munca“
ºi „singurã plãcere: frumuseþea“5 – confirmã nobleþea aliajului din care a fost
forjat medalionul scriitoarei Carmen Sylva, promotoare a culturii naþionale, ca
„formã binefãcãtoare a vieþii omeneºti“, în care s-a înrãdãcinat.
Chiar dacã, aºa cum medita Suverana, în ceea ce le priveºte pe „femei, fru-

museþea, graþia ºi eleganþa înlocuiesc nobleþea care le lipseºte“, fãrã îndoialã cã
opera Reginei-scriitoare a împrumutat, cu dreaptã mãsurã, nobleþea cuvenitã de la
Coroana României ºi de la cultura poporanã a neamului pe care ºi l-a asumat matern.

Carmen Sylva, creatoarea ºi promotoarea
culturii române în Occident

Aºa cum semnala Titu Maiorescu (în Literatura românã ºi strãinãtatea, 1882),
interesul „bãtrânei Europe“, pentru mai tânãra literaturã din România, este faci-
litat ºi întreþinut de Regina-scriitoare Carmen Sylva, drept promotor ºi mijlocitor
cultural, în mãsurã a-i pune în valoare originalitatea.

48 VIORELLA MANOLACHE 4

————————
5 Silvia Irina Zimmermann, Carmen Sylva – Regina poetã: literatura în serviciul Coroanei, Bucureºti,

Editura All, 2013.



În studiile monografice din cel de-al treilea mileniu, dedicate Reginei-scrii-
toare – Carmen Sylva (Roger Merle, 1999), Regina poetã Carmen Sylva. Litera-
tura în serviciul Coroanei ºi Regele Carol I în opera Reginei Elisabeta. La 100
de ani de la moartea Regelui Carol I al României (1839-1914) – Silvia Irina
Zimmermann, 2013; 2014), Carmen Sylva (Annemarie Podlipny-Helms, 2001),
Carmen Sylva, uimitoarea reginã Elisabeta a României (1843-1916) – Gabriel
Badea-Pãun, 2003; 2007; 2008; 2010) etc. – se insistã asupra calitãþii Reginei de
mediatoare culturalã, puternic implicatã în promovarea românitãþii ca stil de
viaþã autenticã. Regina Elisabeta, graþie meritelor sale umanitare, literare ºi cul-
turale ºi-a cucerit – prin cultul frumuseþii morale, al datoriei ºi al muncii, puse
în slujba dezvoltãrii ºi progresului spiritual – recunoaºterea publicã încã din timpul
vieþii (fiind aleasã membrã de onoare a Academiei Române, în anul 1881, opera
sa fiind tradusã în Europa ºi în America), inaugurând, astfel, un prototip al
„meseriei de suveranã“ a cãrei descendentã, Maria a României, avea sã-i confere
plenitudinea ºi amplitudinea strãvechilor monarhii europene.
Cu privire la bogata ºi susþinuta activitate literarã a Reginei-scriitoare, studiul

lui D. Caracostea, Dinastie ºi creativitate. Omagiu Carmen Sylvei, cu care se
deschide cel de-al zecelea numãr al Revistei Fundaþiilor Regale (12 decembrie
1943, pp. 483-504), rãmâne un text-de referinþã, edificator ca structurã ºi corolar
ideatic. Vreme de trei sferturi de veac, cele mai multe dintre pistele exegetice îºi
pãstreazã neatinse prospeþimea suflului ideatic, pertinenþa perspectivei culturo-
logice ºi a opþiunii imaginare, susþinute de/ printr-o excelentã decodare tematicã.
Aºa cum elucideazã D. Caracostea problema, obiectivul „nou ºi necesar“,

lansat de cãtre Regina-scriitoare, în viaþa româneascã de la sfârºitul secolului
al XIX-lea, se identificã cu ardoarea de a împãmânteni, la români, cultul statornic
pentru preeminenþa frumosului artistic, etic sau mentalitar. Acest dar, moºtenit
de curþile princiare germane ºi austriece de la Renaºterea italianã ºi francezã,
culminând cu modelul clasic al Curþii de la Weimar, a fost perpetuat, prin gene-
raþii, ca podoabã de preþ ºi transmis ºi Curþii de la Weid, de unde provenea Regina
Elisabeta. Valorile umanismului renascentist ºi ale frumosului tezaurizat în capo-
doperele umanitãþii de la curþile imperiale apusene, altoite pe firea visãtoare ºi
generoasã a poporului, care i-a fost încredinþat spre ocrotire ºi educare, vor fi
dãruite de Carmen Sylva, cu mãrinimie regalã, „tuturor“ românilor spre a rodi
prin generaþii.
Tocmai, prin acest mod nobil de a se angaja în tentativele de emancipare cul-

turalã, Regina-scriitoare Carmen Sylva deschide seria modernã a monarhiilor cu
vocaþie academicã, pãstrãtoare, cultivatoare ºi creatoare de ºtiinþe ºi arte. Îndem-
nurile ºi, mai cu seamã, gesturile Reginei de a încuraja spiritul de creaþie al unui
popor, ca singurã cale de a-ºi depãºi complexul sãrãciei materiale ºi spirituale,
s-au dovedit a fi, ºi la aceastã datã, de o mare importanþã. Prin grija maternã cu
care Regina se va ocupa de tinerii creatori (G. Enescu, N. Grigorescu, Elena
Vãcãrescu, Alice Voinescu etc.) s-a putut întemeia atitudinea receptivã faþã de
artã, pe care D. Caracostea o considera drept „nouã concepþie“ cu privire la
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„creativitatea dinasticã“, una total diferitã de „liberalitatea mãrinimiei senioriale“,
singularã prin înnobilarea sufletului cu valori fundamentale: binele, frumosul,
adevãrul, patriotismul genuin etc.
Ca scriitoare, Carmen Sylva considera creaþia un dar divin/dumnezeiesc. De

aici ºi religiozitatea scrisului sãu, exprimatã în toate genurile literare, de la roman
ºi dramã modernã, sau de facturã mitico-istoricã, la „cântecul liric,“ ori la „poema
filosoficã a frãmântãrilor omeneºti, de a ajunge un ideal în veci neatins“. Pe aceastã
direcþie, de valorificare a creaþiei literare a Reginei-scriitoare Carmen Sylva, se
aºazã ºi strãduinþa meritorie a demersului Silviei Zimmermann de a recupera ºi
de a restitui partea durabilã ºi de actualitate din arhitextul scriiturii regale.
În comentariul propus de D. Caracostea, încadrarea formulei literare, pentru

care opteazã Carmen Sylva, în „sistemul scrisului românesc“ (altfel spus, în pro-
iectul literar junimist), se realizeazã prin luarea în calcul a „spectacolului“ oferit
de/prin „întrepãtrunderea dintre motivele noastre etnice“ ºi reperele axiale ale
structurii clasice a Reginei-scriitoare, aºa cum se poate deduce din povestirea
Vârful cu Dor. Romantismul „îmblânzit“ sau, în sintagma patentatã de Virgil
Nemoianu, „Biedermeier Romanticism“-ul, pentru care scriitura Reginei Carmen
Sylva trãdeazã certe afinitãþi, se recunoaºte în preferinþa tematicã pentru idilism
ºi moralitate, pentru intimism ºi sociabilitate, pentru implicare socialã ºi politicã
(emergente prin angajarea literaturii în serviciul Coroanei), pentru laicizare,
temperare a patosului metafizic ºi deplasare a spectrului realist înspre idealitate.
D. Caracostea anticipã ipotezele lui Virgil Nemoianu din Îmblânzirea roman-

tismului. Literatura europeanã ºi epoca Biedermeier6, din Triumful imperfecþiunii
(în Opere II, Trilogia romantismului7 sau din O teorie a secundarului8) ºi preci-
zeazã cã, în raport cu „linearitatea progresului“ ºi a ºtiinþelor, literatura rãmâne
secundarã, recesivã, reacþionarã. Pe aceastã spiralã analiticã, se cere revelatã ten-
dinþa scriitoarei Carmen Sylva de a cãuta „o cale de întoarcere la origini“ ºi de
a da frâu liber nostalgiei cãtre „starea primordialã a lucrurilor“, una mai fericitã,
cu tot ceea ce decurge din regresiunea într-un cronotop, mai mult sau mai puþin
imaginar, cu ºanse de identificare în Poveºtile Peleºului.
Suntem convinºi cã opþiunea pentru o atare formulã (cum ar fi cea din

Pelesch im Dienst) se recunoaºte, în cazul creaþiei Carmen Sylvei, nu atât prin
inventarierea didacticã a unor „altoiri“ ideatice, amalgam de motive sau stiluri,
ci prin descifrarea arhitexturii implicate în construcþia analogicã a unui „model
de om“ (românesc, îndrãznim a spune), surprins în curs de negociere a unor noi
conexiuni cu realitatea imediatã. În cazul unei proze ca Pelesch im Dienst (Robia
Peleºului. Un basm lung, lung de nu se mai isprãveºte, pentru Prinþul Enric
al XXXII-lea de Reuss), „condensãrile experienþei“ ºi „modelele umane“ devin
punþile de legãturã cu „realitãþile peisajului istoric“ de la 1897, Peleºul acumulând
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„simbolul energiilor primitive dãruite nouã de Dumnezeu“, spre a fi bine ºi frumos
orânduite. Pelesch im Dienst redã (la modul alegoric) „strãduinþa cârmuitorului
de a disciplina darurile native“9, povestea cãpãtând semnificanþã prin racordul la
destinul familiei regale, în speþã al cârmuitorului (Carol I) care stãpâneºte ener-
giile rãzvrãtite pentru a putea ridica „palatul simbolic“ predestinat a le domoli
sau, dupã caz, a le înfrânge.
Valorificând sugestii metodologice venite dinspre sociologie, imaginar ºi

morfologie culturalã, putem descoperi, în unele dintre scrieri (în prozã, cu precã-
dere), recurenþa unui „plot“ poporan, a unui scenariu de restrângere a aspiraþiilor
(disoluþie, pierdere, renunþare), în raport cu promisiunile totalizante ale „roman-
tismului înalt“, „HighRomanticism“-ul preocupat sã „ofere o imagine unificatoare“.
Aºa cum s-a observat, formele manifeste în scrisul Reginei sunt cele ale tipului
cultural european, predominant epigonic, marcat de suspiciuni ºi scepticism ºi,
în subsidiar, expresia unei psihologii anxioase care nu a pãrãsit-o pe Regina
Elisabeta, dupã pierderea unicului sãu copil, principesa Maria. Acesta este para-
doxul valorizator al scrierilor sale, decodificate de D. Caracostea sau E. Lovinescu,
prin decriptarea lor tematicã.
Reþinem opþiunea imagologicã propulsatã de D. Caracostea asupra comple-

xului matern, urmãrit în tandem cu viaþa de familie, pe traseul literaturii univer-
sale – de la Homer, la scriitorii creºtini, ori de la Shakespeare la Racine, Molière
ºi, mai apoi, la realiºtii moderni – ca arc de rezistenþã al construcþiei poetice
ºi/sau ficþionale, prin care Mama îºi plânge copilul pierdut sau orfanii suferã ca
urmare a pierderii unuia dintre pãrinþi (a tatãlui, în particular). Pe aceastã coordo-
natã, literatura scriitoarei Carmen Sylva, cu precãdere romanul Deficit (1890), se
diferenþiazã de predecesori prin promovarea unei „vederi mai largi“, profund-
creºtine ºi simþitor-apropiate de „inima vieþii“, maternitatea, a cãrei transfigurare
artisticã îi conferã singularitate, în „iconostasul de valori“ al literaturii noastre.
Dupã cum se ºtie, proza romanticã a fost mai puþin ataºatã (în plan tematic)

de „resortul matern“ ºi de transfigurarea literarã a vieþii de familie, spre deosebire
de opera liricã, unde motivul pierderii fiinþei dragi este predominant. Observaþia
lui D. Caracostea, potrivit cãreia o astfel de literaturã este apanajul scriitorilor
bãrbaþi, subliniazã, cu atât mai mult, meritul scriitoarei Carmen Sylva care rezidã
nu doar în realizarea literarã, cât, mai curând, în sublimarea primatului materni-
tãþii de cãtre o scriitoare care ºi-a pierdut fiica, de cãtre o „mamã vãzutã în ea
însãºi cu ochi de mamã“10. Aºadar, partea de rezistenþã nu se cere a fi descope-
ritã doar în liricã sau naraþiune, ci, în egalã mãsurã, ºi în „cugetãrile“ Reginei cu
privire la rostul fiinþial ºi în menirea maternitãþii, ca stare ºi sentiment inaccesi-
bile descrierii, literaturizãrii, în joc fiind o „misticã puþin prielnicã stãrii de con-
templaþie“ (Les pensees d‘une reine, 1882).
Aºa cum se poate constata, la o lecturã detaºatã de convenþii ºi prejudecãþi,

profilul scriitoarei Carmen Sylva este o sintezã ineditã, însumând, în procente
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diferite, talent, muncã ºi onestitatea trãirii sentimentului matern. Iar acest aspect
afectiv este confirmat, mai cu seamã, de poezia care o plaseazã în ierarhia
scriitoarelor din generaþia sa.
Impedimente de ordin extraliterar obstrucþioneazã justa apreciere a celei mai

rezistente pãrþi din Opera Sa: sentimentul matern(itãþii), trãit ºi transfigurat în
condiþia poetei ºi a suveranei, începând cu poemul Sapho (1880), dominat de
tema deznãdejdii mamei care ºi-a pierdut fiica, decantatã în volumulMutter und
Kind (1885), brodat cu o gamã variatã de expresii ale maternitãþii, de la senti-
mentul zglobiu, la cel al durerii copleºitoare al pierderii sau, în final, din rever-
beraþiile tragice ale modelului Niobe, în care se ispãºeºte hybrisul ºi fericirea de
a fi mamã.
În opinia lui Titu Maiorescu, a lui Eugen Lovinescu sau D. Caracostea, în

seria meritelor, pe care istoria literarã ar trebui sã i le atribuie Reginei-scriitoare
Carmen Sylva, ar trebui sã se regãseascã „dragostea înþelegãtoare“ cu care
Regina Elisabeta ºi-a „îmbrãþiºat noua ei patrie“, alãturi de „înfrãþirea cu sufletul
ºi cu pãmântul românesc“, sentimente care, transpuse în plan literar, sensibili-
zeazã lumea occidentalã în legãturã cu „ceea ce este, ceea ce gândeºte ºi ceea ce
simte românul în partea cea mai aleasã a firei sale etnice“. Acest „element ori-
ginal al materiei“, îmbrãcat de cãtre Carmen Sylva în „forma esteticã a artei uni-
versale“, a fost sublimat în descrieri ºi portrete care oferã (ºi la aceastã datã) o
„rãmãºiþã“ din tainele ºi poveºtile pãmântului pe care ºi l-a ales ca Patrie
definitivã.
Pentru Titu Maiorescu sau D. Caracostea, aceastã modalitate genuinã de a se

racorda la individualitatea poporului, pe care l-a ocrotit cu grijã maternã, dobân-
deºte, în creaþiile Reginei Carmen Sylva, „valoarea ei absolutã“ care „îndatã ce
este exprimatã în puternica formã a frumosului, întâmpinã un rãsunet de iubire
în restul omenirii ca o parte integrantã a ei“11.

„Noua concepþie“ cu privire la „creativitatea dinasticã“:
Regina-scriitoare – Alecsandri – Grigorescu – Enescu

Pentru Silvia Irina Zimmermann12, implicarea Reginei-scriitoare în demersul
susþinut de propagare ºi de diseminare a specificitãþii literare româneºti în Europa
ºi în lume, nu poate fi disociatã de plãcerea de cultivare cu pasiune a „activitãþii
culturale de salon“, medium deschis, însã, prin însuºi recursul la un tip de public
relations interesat de actul de a „face mai cunoscut Regatul României în Europa
ºi în întreaga lume“13. În sine, statutul Reginei de patroanã a artelor se cere a fi
revãzut la paritate, cu inflexiuni resimþite dinspre substanþa prieteniilor culturale,
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a afinitãþilor cultural-artistice, a resorturilor inspiraþionale ºi a reperelor-model
pe care Carmen Sylva le acrediteazã cu substanþã hrãnitoare pentru însãºi viaþa
ºi opera sa.
Condensat, în manierã epistolarã, Vincent van Gogh recurge la modelul

Carmen Sylva, recunoscând ºi reafirmând, pe de o parte (pe urmele primei pãrþi
a articolului lui Pierre Lotti, „Carmen Sylva“, din Le Figaro, Supplément Littéraire,
28 April 1888) vocaþia artisticã, de colecþionarã avizatã (cu referire la Pietà a lui
Delacroix – scrisoare adresatã lui Theo van Gogh, la 20 septembrie 1889; scri-
soarea cãtre Willemien van Gogh, din data de 19 septembrie 1889, precizeazã
faptul cã pânza [Pietà] este în/pe mâini bune – anunþ consolator pentru comuni-
tatea artisticã – în posesia unui suflet cu autentice trãiri împãrtãºite ºi cultivate
pentru astfel de bunuri/valori culturale); pe de altã parte, corespondenþa pledeazã
pentru forþa lirismului Reginei (dezinteresat de detalii politico-geografice – Carmen
Sylva „este regina Ungariei sau a unei alte þãri, nu ºtiu care“ – Vincent van Gogh
este exclusiv preocupat de poziþionarea poetic-universalã a acesteia), pe care,
deºi Lotti o portretizeazã ca fiind „mai interesantã decât cuvintele ei“, Van Gogh
o raporteazã la tragicul destin matern, la modul de exteriorizare de maximã in-
tensitate emoþionalã ºi de recurs la imagini elocvente ale tramei – „femeia fãrã
copil“ este asemeni unui „clopot fãrã limbã“, privat de plusul de melodicitate al
„sunetului bronzului pe care nimeni nu îl va auzi vreodatã“; ºi, nu în ultimul
rând, de recunoaºtere a unor cugetãri intense ºi intensificate, cu valoare univer-
salã, mãrturisind propria regãsire/suprapunere de stare interioarã – trãire „foarte
adevãratã“ cu privire la sentimentul de suferinþã, experimentat de van Gogh
întocmai – de vedere a lumii la o distanþã extrem de îndepãrtatã, ca ºi când ar fi
la capãtul unei imense arene, cu voci care par ºi acestea sã vinã din depãrtare
(scrisoare cãtre Willemien van Gogh, 21 octombrie 1889)14.
Registrul creator îi include pe „aceia care exprimã caracterul românesc cel

mai bine în operele lor“ ºi îi particularizeazã, pictural, pe Nicolae Grigorescu,
muzical, pe George Enescu ºi poetic, pe Vasile Alecsandri, raþiune funcþionalã în
ordine lacan-ianã (Real-Imaginar-Simbolic) [racordatã depãºirii complexului
freudian, pe marginea cãruia insista numãrul omagial al Revistei Fundaþiilor Regale,
1943, ca interpretare originalã prin însãºi diferenþierea complexului matern15 –
Grigorescu ºi Enescu încã foarte tineri/„In der Lunca“ este dedicatã „copilului
meu – s.n. – sufletesc George Enescu“) – în sens contrastant cu „unilateralitatea
freudianã“ (Ibidem: 494)]. Raþiunea punerii în circuit a modelelor româneºti
poate fi subsumatã unui dublu recurs: pe de o parte, acceptarea picturii, muzicii
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ºi a poeziei, ca pãrþi integrante, nedisociate ale actului cultural-artistic. Astfel,
Regina-scriitoare îi include pe cei trei pivoþi, în ediþiile de carte germanã, prin
dedicaþie ºi traducere. Pe de altã parte, este menþionatã acceptarea referinþei
numite, drept raþiune fundamentalã a mecanismului de diseminare comunicaþio-
nalã – „Regina fãcea publicitate României în strãinãtate, îndeosebi în Germania
natalã“16.
Mai mult decât prietenie culturalã, aºa cum o particularizeazã Silvia Irina

Zimmermann, relaþia Reginei cu Vasile Alecsandri (în imposibilitatea cultivãrii
unei apropieri cu un Eminescu independent atât ca poet, cât ºi ca redactor la
ziarul Timpul17) se bazeazã pe o afinitate culturalã, de construct, de inspiraþie
contaminantã (Alecsandri sfãtuitor literar ºi autor al versurilor imnului regal al
României), etalând o formulã de maximã apropiere poeticã, de echilibru struc-
tural, de valoare împãrtãºitã egal-valoric, la paritate: la inaugurarea Castelului
Peleº (25 septembrie 1883), documentul pictat de Reginã expunea ornamental,
propriile versuri (în limba germanã, în partea dreaptã) ºi, în partea stângã, în limba
românã, patru versuri ale lui Vasile Alecsandri, despre Regele Carol I18.
Relaþia Reginei cu Vasile Alecsandri întrevede un triplu recurs: diseminarea

prin traducere a poeziei lui Alecsandri (vol. „Rumänische Dichtungen“, editat
împreunã cuMite Kremnitz, în intervalul 1878-1890); recunoaºterea reverenþioasã
a modelului prin dedicarea op-ului „Durch die Jahrhunderte“ (1885), „prea iubi-
tului ºi stimatului nostru poet VasileAlecsandri, neobositului culegãtor de poezie
popularã româneascã“, volum care include recursul autobiografic „WieAlecsandri
die Balladen fand“; poziþionarea prin întâietate a modelului, cu un surplus de
valorizare emoþionalã: „l-am îndrãgit pe Alecsandri mai mult decât pe toþi ceilalþi!
Mi-e cu neputinþã sã iau o poezie a lui în mânã fãrã sã-mi curgã lacrimile! Îmi
lipseºte în orice ceas al vieþii!“19.
Dacã modelul Alecsandri reprezintã pentru Carmen Sylva, formula tare, de

sursã-resursã poeticã, în cazul tânãrului Grigorescu, funcþioneazã un tip de
raportare prin fascinaþie-în-devenire, de implicare directã (Carol I îi oferise lui
Grigorescu o bursã de perfecþionare în strãinãtate) ºi de prietenie sprijinitoare
prin însãºi recunoaºterea valorii artistice – Regina era posesoare, la momentul
1900, a celor mai importante colecþii ale artistului. Alãturarea în volumul dedicat
de Regina-scriitoare lui George Enescu („In der Lunca“) a ilustraþiilor lui Nicolae
Grigorescu relevã, structural, sensul imaginii apte de a surprinde esenþa auten-
ticã – „ne dau o idee despre cum ar arãta un ciobãnaº ºi o ciobãniþã româncã“,
evidenþiind, particularizant, însãºi psihologia melancolicã, liniºtea ºi nobleþea
calitãþilor genuine româneºti20.
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Deºi experienþa culturalã, constând în cunoaºterea ºi colaborarea cu compo-
zitori de renume (Ivar Hallström, Dzislaw Lubicz sau August Bungert) fusese
cultivatã de Carmen Sylva, relaþia cu George Enescu va purta o amprentã reci-
procã, decisivã ºi profundã (Regina recunoaºte în poeziile dedicate lui Enescu,
statutul acestuia de „tânãr geniu“; odatã cu moartea Reginei, Enescu nu va mai
crea lied-uri, cu excepþia compoziþiei dupã versurile poeziei „Regen“, pe care le
transpusese pe muzicã, în anul 1903, ºi pe care le va relua, ºi prelucra, în anul
193621). Relaþia spiritual-sufleteascã, mecenatul cultural, ca formã de admiraþie,
de regãsire ºi de cultivare a resurselor autentice de inspiraþie ºi de îndrumare, în
sensul prelucrãrii motivelor ºi a temelor româneºti, relevã un dublu circuit al in-
fluenþei resimþite dinspre Reginã înspre compozitor ºi dinspre compozitor, înspre
aceasta, prin tuºele simbolismului, regãsite în poezia scrisã de Carmen Sylva,
dupã 1890. Dar, mai mult decât atât, relaþia, pe care o cultivã cultural-afectiv cu
Enescu, certificã realizarea unui model: Regina-scriitoare devine prototipul crea-
toarei, pentru George Enescu, aºa cumAlecsandri, la rândul sãu, îi fusese etalon
acesteia, formulã matriceal-continuatã, de fundamentare a rolului ºi a substanþei
mecenatului în cultura românã. Fãrã a fi desprins de influenþa afinitãþii/prieteniei
culturale, acesta se cere acceptat drept act ºi, deopotrivã, formulã de implicare
reciprocã, de dozare echilibrant-afectivã, de combustie artisticã întreþinutã, în
sensul complinirii aºteptãrii culturale ºi a vocaþiei creative... ambele în sincronie
perfectã cu destinul rostuit românilor în lume.
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