
   

 The RSAA executive committee 

is currently drafting a proposal for an 

international travel grant. The affiliation 

with SRS will surely lead to an increased 

interest among RSAA members to attend 

the SRS Congress, typically held in Sibiu, 

Romania. Additionally, there is an ongoing 

interest on the part of scholars based in 

Romania in attending the RSAA panel at 

the annual MLA convention.  

 In addition to our current grant 

(a yearly travel grant for unemployed/

underemployed presenters in the RSAA 

panel at the MLA), the committee is 

considering:  

1) a yearly travel grant for a presenter in 

the MLA-RSAA panel coming from abroad  

2) a travel grant for a US-based presenter 

attending the SRS Congress in Sibiu. 

R S A A  U p d a t e s  

 

 

Announcements: 

 

Dr. Constantin 

Parvulescu : 

 spent May-June, 

2013 at the Free 

University Berlin, 

Germany as an 

Erasmus Faculty 

Exchange. 

 Is the recipient of 

Marie Curie 

International 

Reintegration 

Grant (awarded by 

the European 

Research Agency) 

for 2010 -2014.  

 taught recently: 

Stalinism and 

Cinema, The 

Roma Minority 

and the Media, 

The Holocaust in 

Eastern Europe, 

Cinema and Inner 

European 

Migration, 1989 in 

Media and Film, 

Nationalism in 

Europe. 

 

Poem and  Art  by Gene Tanta   

 

float, grass, hair 

Burt now you call me 

Let’s say I am 

Târgu Jiu and I 

repeat as a sacred 

formula 
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RSAA Newsletter  

Applicants for travel grants: 

 should be RSAA paying members for 

at least 3 years (the year of the 

application + two prior years). 

 should be able to provide 

documentation, according to the MLA 

guidelines,  that their salary for the 

year they are applying is no more than 

$20,000/year or that they are 

unemployed. 

 should have not received financial 

support from other institutions (MLA, 

home department, etc.) in an amount 

over $200/person. 

 may only receive the travel grant once 

every 2 years. 

 the amount provided will not exceed 

$200/person (to cover travel and/or 

hotel costs). 

   =>page  2 

Stalin here we can 

stop 

Mariposa, o linger 

beyond this is just 

crustacean.  

 

 



MLA Sessions in Chicago 

 

I. “The Reciprocal Gaze between Romania and 

Spain,” is scheduled to take place at 

8:30-9:45 a.m. on 10-JAN-14 in Parlor E, Sheraton 

Chicago. 

Program arranged by the Romanian Studies 

Association of America 

Presiding: Rodica C. Ieta, State Univ. of New York, 

Oswego 

1. "Spain through Cioran's Eyes," Raluca Romaniuc, 

University of Maryland, College Park 

2. "A Catalan of the Mind: Reading Radu Andriescu's 

Spain," Gene Tanta, University of Bucharest 

3. "The Presence of Romanian Characters and 

Cultural Elements in Spanish Contemporary 

Literature," Catalina Iliescu Gheorghiu, University of 

Alicante 

Responding: Anca Luca Holden, Mount Holyoke  

College 
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RSAA Membership for 

Graduate Students 

 

One consequence of our newly 

instituted affiliation with the 

Society for Romanian Studies is a 

realignment of dues for graduate 

students who choose to become 

members of both the RSAA and 

the SRS.  

The dues structure for joint 

membership is first year free for 

graduate students (with 

RSAA Updates   

The American Resource Center, 

Chisinau, Moldova, 2013 

Photo by Lenuta Giukin 

confirmation of student status) 

and $20 thereafter (while 

students), the amount divided 

equally between the two 

organizations. 

II. A special session by Gene Tanta has been accepted for 

inclusion in the MLA program: 

“Remains of Utopia: Communist Kitsch, 

Propaganda, and Sentimental Artifacts in 

Postcommunist Romania” is scheduled to take place at 

12:00 noon+1:15 p.m. on 09-JAN-14 in Michigan B, 

Sheraton Chicago. 

Presiding: Roxana Michaela Verona, Dartmouth Coll. 

Speakers: Irina Botea, School of the Art Inst. of Chicago; 

David Dulceany, Duke Univ.; Gene Tanta, Univ. of 

California, Berkeley; Mirela Tanta, Univ. of Illinois, Chicago 

Responding: Rozalinda Borcila, Vermont Coll. of Fine Arts 

Call for papers 

MLA Convention 2015 

The RSAA executive committee solicits 

proposals for the 2015 RSAA session. Please 

send your proposals by Dec. 15, 2013 to Marilyn 

Smith, RSAA Secretary-Treasurer, 

msmith@fivecolleges.edu 

 

 

 

 

 

 

Please spread the word in the 

language and humanities depart-

ments at your institutions, as well 

as at conferences.  
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CALL FOR PAPERS 

“Muddied Masculinities in Central and Eastern Europe” 

SEXTURES 

Deadline for submitting papers: 15 March 2014. 

 

In her recent memoir, The Taste of Ashes (2013), Marci Shore writes of her friend – she calls him Oskar – who killed 

himself after a failed attempt to reintegrate into Czech society as someone who had lived abroad for many years. “It 

didn’t have to happen this way,” the dead man’s son wrote. “It has everything to do with being raised male. Who was 

there to listen to his disappointment when he returned to a country poisoned by the cheap mediocrity and plastic that 

seems to inevitably come with capitalism? ... I pledge to fight against these inhumane male roles, because they hurt 

gentle, dear men like my father and because they have killed him, and I wasn’t done loving him yet.” 

 

Shore leaves this potent indictment of East-Central European masculinity unexamined, and unfortunately she is not 

alone in failing to embed the gendering of men from this region within a critical, self-conscious historical narrative. This 

special issue of Sextures seeks to expose how masculinities have evolved, merged, split, gained and lost hegemony, and 

been normalized in the Balkans, Central and Eastern Europe. 

 

We invite contributions on, but not limited to, the following questions: 

•Have assertions of masculinity in Eastern Europe and the Balkans in various historical periods been a reaction to 

Western, orientalist thinking about the region as passive, backward, and despotic? 

•Both traditionalist celebrations of the peasantry and liberal stereotypes of East European backwardness root 

masculinity in a pre-modern, agrarian family structure. To what extent has this image of the paterfamilias shaped male 

performances of gender during the twentieth and twenty-first centuries? 

•To what extent is masculinity dependent on age, class, race, and ethnicity? 

•How have Christians, Jews, Muslims and atheists thought about men as gendered beings and to what extent have 

religious ideas shaped how men perform gender? 

•How have evolving notions about women’s suffrage, the new woman, domestic violence, contraception, and abortion 

shaped the history of masculinity in the region? 

•How have heterosexual tropes of masculinity reacted to both feminist and LGBTQ identity movements? 

•How comparable were fascist and communist ideals of men during the twentieth century? 

•Did oppressive regimes of the left and the right reinforce male authority within the family as a microcosm of the state 

or did they marginalize men by ruling family members as equal subjects of the state? Are these mutually exclusive 

options? 
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“Muddied Masculinities in Central and Eastern Europe” (2) 

•Have bio-political regimes in the region related to men as ungendered and unmarked “citizens” or as a 

group with gender-specific roles and responsibilities vis-à-vis the state? How do they police men and women 

differently? 

•Why have some ways of thinking about masculinity thrived in the region while others remain hidden and 

unacknowledged? 

•What feelings/practices/physiognomies/desires constitute masculinities, and what is the role of shame in 

scaffolding various masculinities? 

 

These questions are to be taken as an invitation to reflection, rather than prescriptive statements limiting 

potential submissions. We focus on Central and Eastern Europe and particularly welcome papers crossing/

transgressing disciplinary boundaries. 

Proposals for the special issue (500 words max.) should be sent by 30th December 2013 to Roland 

Clark at clarkrol@easternct.edu<mailto:clarkrol@easternct.edu> 

 

Deadline for submission of papers is 15 March 2014. 

 

Submissions of full texts should normally not exceed 8,000 words. Please consult our guide for contributors 

when preparing your manuscripts. The guide can be found at 

http://www.sextures.net/guidelines-for-contributors  

 

About Sextures 

Sextures is a refereed international, independent, transdisciplinary electronic scholarly journal that aims to 

provide a forum for open intellectual debate across the arts, humanities and social sciences about all aspects 

affecting the intricate connections between politics, culture and sexuality primarily, but not exclusively, in the 

Balkans, Eastern and Central Europe. It is published in English once to twice a year. Sextures is dedicated to 

fast turnaround of submitted papers. More information about the journal can be found on its website: 

www.sextures.net<http://www.sextures.net/  

Roland Clark 

Email: clarkrol@easternct.edu<mailto:clarkrol@easternct.edu> 
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“Muddied Masculinities in Central and Eastern Europe” (3) 

 

Roland Clark 

Email: clarkrol@easternct.edu<mailto:clarkrol@easternct.edu> 

Visit the website at http://www.sextures.net<http://www.sextures.net/> 

 

Roland Clark is Assistant Professor of Modern European History at Eastern Connecticut State University. 

His research interests range from fascism to violence and the Holocaust, religion and theology, gender, 

social movements, and the history of everyday life. His publications include studies on women’s roles in 

Romanian fascism, fascist masculinities, Orthodox theology and nationalism, and anti-freemasonry in 

interwar Europe. 

Recent Publications and Professional  

Presentations 

Dr. Constantin Parvulescu 

“Embodied Histories: Harun Farocki and Andrei 

Ujică’s Videograms of a Revolution and Ovidiu 

Bose Paştina’s Timişoara—December 1989 and 

the Uses of the Independent Camera.” Rethinking 

History. No. 17, Summer 2013.  

"Hollywood Peeks: The Rise and Fall of Video-

theques in 1980s Romania" Eastern European 

Politcs and Societies (with Emanuel Copilaș), East-

ern European Politics and Societies. Volume 27. Is-

sue 2, May 2013.  

 “Introduction.” A Blackwell Companion to the His-

torical Film, Oxford: Blackwell-Wiley, 2013.  

“Post-Heroic Revolution. Depicting the 1989 

Events the Romanian Historical Film of the 21st 

Century.” A Blackwell Companion to the Historical 

Film. Oxford: Blackwell-Wiley, 2013. 

Dr. Lenuta Giukin , Fulbright Scholar Moldova 

“Romanian Cinema: From Local to Global.” Small 

Cinemas, 4th Annual International Conference, Flo-

rianopolis, Brazil, September 4-6, 2013. 

The role of Visual Aids in the Teaching of Foreign Lan-

guages. The Moldovan State Institute of International 

Relations (IRIM), 10.29.2013. 

The feminists' dilemma: is the action heroine (anti) femi-

nist? &  How to teach critical thinking using popular cul-

ture film. The American Studies Center of Moldova, 

Moldova State University, 11.02.2013. 

“MOOCs, Coursera & Online Learning” at the 

roundtable Does the United States lead World's Higher 

Education Into 21st Century Standards? The Moldovan 

State Institute of International Relations (IRIM),  & Free 

International University of Moldova (ULIM), Chisinau, 

Moldova, 11.14.2013. 

http://www.irim.md/index.php/ro/facult-i/facultatea-

limbi-str-ine/25-ro/noutati/306-international-

education-week   
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 Literary Moments:  … Age is wasted on the elderly  by Gene Tanta 

Age is wasted on the elderly.  

Only a dead person really understands what it is 

like to talk with oneself.  

The metaphor of limestone carved into a cross as 

seen from a train in Wallachia where my paternal 

grandfather is buried beneath a photograph of him 

in a knitted black and white sweater taken while he 

still had black hair and a widow’s peak.  

On the 5:44 train from Craiova to Bucharest to 

accept some packages we had sent to ourselves 

from Chicago, I realize: you cannot write if you are 

busy.  

The moon showed its face around noon … a little 

groggy, a little bleary-eyed from last night’s ocean 

dip and dozen Coronas. 

That’s a cantaloupe on my fly, said the man as he 

waved off the fruit. The cantaloupe buzzed off – 

naturally – for fear of being squashed. Looking 

down, he further noticed some of the soup he 

had been slurping had somehow gotten into a sin-

gle one of his hairs. His wife witnessed the glass 

beneath her own lipstick slack jawed. After adjust-

ing the utensils as if his baksheesh depended on it, 

the waiter’s fingerprints had left silverware all 

over them. In the meantime, all the good china 

had gone bad.  

 

Every time you have an itch, a ghost is touching 

you. It’s an unfed ancestor or dead stranger. A 

smile or grimace every time you scratch yourself.  

Art by Gene Tanta 
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Monica M. Grecu, Ph.D. 

Professor Emeritus at University of Nevada, Reno 

 

 This year, after 29 years of work, I have retired from the English Department of the University of 

Nevada, Reno. 

 At Reno, I taught mostly comparative drama at three different levels; thematic courses; comparative 

Children’s Literature; core humanities courses from Antiquity to Middle Ages, and from Middle Ages to the 

present time. I also taught Reading and Text Interpretation courses, Composition II classes for majors in 

English, as well as courses for Post Graduates, Independent Studies. In addition, I advised and mentored 

many American and international students. 

 I was the initiator and, through grants, provider and lecturer for the special Program I created in 

Reno for Elderly (Memoires Writing).  This program continues to function successfully today to the delight 

of many elder intellectuals in Reno and Sparks. 

 I was the leader of the Chapter VII/ETA at UNR of the Honors Society for International Scholars for 

many years, as well as the Secretary General of the American Romanian Academy of Arts and Sciences 

(1995-2001). 

 In 1995, I organized The 20th Gala Congress of the American Romanian Academy at UNR in Reno, 

NV that was financed with money from nine grants. 

 I created Several International Academic Agreements between UNR and Babes-Bolyai University, 

the University of Agriculture and Veterinary Medicine and the University of Art (all in Cluj-Napoca, 

Romania), agreements that facilitated exchange of faculty, students and administrators between the 

mentioned universities and UNR over 10 years. 

 I presented annually two to four research papers at national and international conventions; published 

several articles in academic/professional journals, and co-authored and co-edited volumes 59, 64, 71 of the 

American Critics and Scholars (Dictionary of Literary Biographies).  

 In 2003, I published a volume of original poems Stanzas on Artistic Images, and in 2012, I translated 

and published Stefan Munteanu’s poetry and graphic art volume Twilight of Thought.  

 I also created a permanent section at RMMLA entitled “Romanian Culture’s Contribution to the 

International Heritage” where I presented annually papers and lead periodically sessions (1999-present).  At 

the last RMMLA Conference (Oct 10-12/13), I spoke about Lucian Blaga and his contributions to poetry, 

drama, diplomacy and philosophy in the 20th century. 

ACADEMIC PORTRAYALS SECTION 
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ANCA LUCA HOLDEN : Meeting Herta Müller 

Published originally in 

CHECKPOINT, Vol. 7 (Spring 2013)  

Germanic & Slavic Studies, University of Georgia  

 

 My family was driving down Massachusetts Avenue in Boston trying to find our hotel when suddenly 

I saw Herta Müller walking on the sidewalk with two men. One was her husband, Harry Merkle, and the 

other was Philip Boehm, the translator of Müller’s 2009 novel Atemschaukel published in 2012 under the title 

The Hunger Angel. Boehm was accompanying the author on a reading tour through the U.S. to promote the 

novel. Müller was sporting her signature look: short bobbed hair with pointy edges, red lipstick, and black 

clothes. This was not the first time that I was about to meet one of the authors that I had published on, but 

it was the first time (and most likely the only time) that I was going to introduce, interview, and interpret for 

a Nobel Prize winner. Yet, it was not the aura of the Nobel that made my heart beat faster for a few 

seconds when I spotted Müller as much as the realization that I was about to meet the writer whose works I 

read, analyzed, and struggled with for several years while working on my dissertation. I knew Herta Müller, 

the writer, well but I didn’t know what to expect from my encounter with Herta Müller, the person. 

 Shortly after the Nobel Prize in literature was announced in 2009, I gave two lectures on the life and 

works of Herta Müller at Smith College and Mount Holyoke College in Massachusetts, where I teach 

German. At the time, my offer to give the same lecture at the Goethe-Institut in Boston was politely 

declined. To my surprise, however, the Institute contacted me in January 2012 and asked if I would 

introduce Herta Müller at a scheduled reading in May, conduct an interview with her, and interpret for 

Müller during the question-and-answer session with the public after the reading. I was ecstatic! And, yet, this 

seemed a tall order to fill. A few days later, I received another call from the Institute: would I also please 

interpret for Herta Müller at her reading hosted by Agni, a literary journal, at Boston University? Müller had 

specifically requested a moderator who knows her writings well. As a Romanian who was culturally raised 

German and who wrote her dissertation and had published an article on Müller’s works, I fit the bill. My nine

-year experience in Romania as a simultaneous interpreter for people that I would usually meet just minutes 

before an event was also coming in handy. Two readings and the two dinners with Herta Müller, my hope 

was that she and I would get a chance to get to know each other a little. 

 I am an atypical Romanian because from age six I was raised and educated in German-language 

schools in Sibiu (Germ. Hermannstadt), a town in Transylvania, in which, like in the Banat, a region in the 

southwestern part of Romania where Müller was born and raised, German-language cultures thrived 

following the colonization by different groups of ethnic Germans in the 12th and 18th centuries, respectively.  
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 ANCA LUCA HOLDEN: Meeting Herta Müller (2) 

 During the communist rule, some of the Romanians who spoke German spied on ethnic Germans as 

informers and collaborators of the Securitate (the Romanian Secret Police), the instrument of Romania’s 

totalitarian regime. The tyrannical schemes of the Securitate were part and parcel of the terror and political 

persecution Müller experienced under Nicolae Ceauşescu’s brutal dictatorship and they subsequently 

became major themes in her works. Since I am Romanian and German-speaking, though not ethnically 

German, I was concerned that Müller might think that my family had worked for the Securitate when actually 

both of my parents were victims of the infamous secret police. In fact, like Müller, my mother was brutally 

interrogated for several months for refusing to comply with the demands of the Securitate. While working on 

my dissertation, I would periodically discuss with my mother Müller’s literary representation of her 

harrowing experiences with the Securitate. It was during these conversations that my mother and I found 

common ground for the first time in years to discuss episodes of her traumatic past. This is what I wanted to 

convey to Herta Müller about my family and me. 

 A dinner hosted by the German Consul General at his residence in Boston was designed in part so 

that the two editors of the Agni literary journal and I could meet Müller, Harry Merkle, and Philip Boehm 

before Müller’s readings at the Goethe-Institut and Boston University. When Müller slipped out quietly to 

smoke on the porch before the food was served, I followed her because I thought that this would be my 

chance (which proved to be the only one) to meet and talk with her privately. Speaking to her in Romanian, I 

made some comments about her 2005 collection of collage poems, Este sau nu este Ion [Is it or is it not Ion], 

the only work that she published in Romanian so far. While she recalled the genesis of these collage poems, 

Müller explained that she feels attracted to Romanian because it is a language that is far more sensuous than 

German. I felt that this would be a good moment to tell her that her works enabled my mother to share 

with me some of her traumatic encounters with the Securitate. Müller smoked and listened without asking 

questions or making comments. At the end of my brief account, she said: “I’m glad to hear this,” and smiled 

with a twinkle in her eyes. 

 Over dinner, Müller talked about a variety of topics like the air conditioner in her hotel room that 

gave her headaches and her disappointment over the 1996 Romanian film Fox-Hunter, for which she and 

Harry Merkle co-wrote the screenplay. What struck a chord with me, however, was her description of the 

big toll that writing takes on her body and health. When she works on a project, Müller explained, she feels 

as if she is possessed by the project; she cannot eat and sleep well, until she finishes it. Two evenings later, 

during the question period with the public at her reading at Boston University, Müller offered more insights 

into her writing. Sometimes it takes her 20 or more tries until she is satisfied that the words she chooses or 

invents succeed in conveying her intention.  

 The night after our dinner, the building of the Goethe-Institut was overflowing with people when we 

arrived for the first reading. Herta Müller, Harry Merkle, Philip Boehm, and I were sitting in the office of the 

director of the Goethe-Institut before the reading started. Müller looked relaxed, laughed, and cracked jokes 

with Philip Boehm.  When the director of the Institute showed her the bound copy of my dissertation  
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ANCA LUCA HOLDEN: Meeting Herta Müller (3) 

that he had previously borrowed from me, Müller leafed quietly through it without making any remarks. I felt 

a little nervous about her reaction because the other author that I discuss in my dissertation is Richard 

Wagner, a critically acclaimed author and a fellow Banat-Swabian, who is also Müller’s ex-husband. 

 Afterwards, the public reading event began. Following my introduction of Herta Müller, Müller and 

Philip Boehm took turns reading excerpts from Atemschaukel and The Hunger Angel, respectively. Published to 

resounding literary success, Atemschaukel is the first text for Müller in which she departs from 

autobiographically tinged topics. The novel presents the fictionalized story of German-Romanian poet, Oskar 

Pastior (1927-2006), the 2006 recipient of the Georg-Büchner-Preis, who, along with many ethnic Germans 

from Eastern Europe was deported in 1945 to Soviet labor camps. While focusing on depicting the horrors 

of the Soviet gulag, the novel presents also episodes set in my hometown, Sibiu, which happened to be also 

Pastior’s hometown. Hearing Müller read passages in an accented German, which resembles my German, 

describing places in Sibiu that are familiar to me, briefly transfixed me, bringing back memories of my 

childhood and adolescence. Sitting in the front row, I felt as if the audience behind me froze for a few 

seconds, when Müller abruptly interrupted her reading and curtly asked that no more pictures of her be 

taken, because, as she later explained when she apologized to the audience, this makes her feel as if she is 

being watched. I understood, at least in part, where Müller was coming from: taking pictures was a notorious 

spying practice of the Securitate. 

 The interview I conducted with Müller at the end of the reading turned into a “lively triangle,” as the 

director of the Goethe-Institut put it, a fluid conversation among Herta Müller, Philip Boehm, and myself to 

which the audience responded with short spells of laughter. I posed the questions in German and English and 

Philip Boehm and I took turns translating into English Müller’s answers and comments. Flipping back and 

forth between German and English was a memorable exercise for me that felt so natural, that at several 

points in the interview, I caught myself slipping Romanian phrases and terms into my German and English. 

Müller was in an excellent mood; she smiled a lot and seemed pleased with the interview and the questions 

posed by members of the audience. I was especially taken by the warmth in her remarks about the life of the 

internees in the work camps, her heartfelt account about her mother’s obsession with food after she 

returned from the years she spent in Soviet camps, and her affectionate tone when recalling Oskar Pastior’s 

plight as a young deportee and a homosexual and the deep friendship she and he had enjoyed. Atemschaukel 

was, in her words, her “work of mourning,” and an expression of her gratitude to Pastior who spent the last 

years of his life sharing with her some of his camp experiences. In addition to offering a number of new 

details on the history of the novel, Müller emphasized the fact that the Romanian language and the images 

this language creates always write along when she writes in German, because, as she emphatically remarked, 

she is not a “German-German,” but a “German-Romanian.”  

 I left the Goethe-Institut that evening with a picture of Herta Müller, the person, which was quite 

different from the gloomy one often circulated in the media. Over the next two days, I had the chance to 

see other facets of Müller’s humanity. At the dinner following her reading at Boston University, I enjoyed
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ANCA LUCA HOLDEN: Meeting Herta Müller (4) 

her good sense of humor and was touched by her continual keen interest in opponents of totalitarian 

regimes, like the Chinese dissident writer Liao Yiwu, whom German Chancellor Angela Merkel and Müller 

helped resettle in Germany in 2011, following his escape from China. Today, when I read Herta Müller’s 

works, I see glimpses of Herta Müller, the person, behind her words and images, and am thankful that I had 

the chance to meet her. 

 

A Fulbright Scholar in the Republic of Moldova, Dr. 

Lenuta Giukin made the presentations: 

 “Teaching Culture Through Visual Media.” At 

the International Seminar and Roundtable Dis-

cussion    New approaches to language learning 

in the US: Teaching English through culture. 

Organized by the American Studies Center &  

IREX/Moldova, 11.16.2013. 

 Distance Learning as Alternate Educational Option.  

Educational Advising Center (EAC). 

11.20.2013. 

 
Anca Luca Holden & Herta Muller 

Dr. Catalina. Florescu: 

Just published: Disjointed Perspectives on Motherhood:  Pedagogies of the Reversed 

Maternal Image. 

More info at:  http://amzn.com/0739183176  & https://rowman.com/ISBN/9780739183175   

  

At the 2013 MLA Convention in Chicago, Dr. Catalina Florescu will be awarded a scholarship 

for a 2010 fellowship  with the MLA International Bibliography. She has worked on indexing 

articles from five different publications. It is for the first time that articles from Romania Literara 

have been introduced in the MLA International Bibliography.  
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Call for Papers 

Panel Presentations: Papers touching on different countries and traditions, as well as female au-

thors from 1980 to the present are invited for a panel on Eastern European women writers . The con-

ference will take place in March, in New York City.    

  If interested, please respond to maria.hristova@yale.edu 

 

Let’s celebrate the 2014 Rocky Mountain Modern Language Association – RMMLA - First 

Permanent Cioran Session in Boise, Idaho.  

Title: E.M. Cioran’s Romanian and French Œuvres 

Session Chair: Monica R. Garoiu, Kenyon College 

Alternate Chair: Aurélien Demars, Université Jean-Moulin-Lyon III [France] 

 

The 2014 Boise, Idaho, session on Cioran’s Romanian and French Oeuvres invites interested Cioran 

scholars to send 100-word proposals to the chair: Dr. Monica R. Garoiu, Kenyon College, ga-

roium@kenyon.edu 

Interested Cioran scholars have organized 4 sessions at the RMMLA conferences. The first one was 

not immediately followed by two subsequent sessions. However, the 2nd, 3rd, and 4th sessions were 

held in 2011, 2012 and 2013, the latter on 10/10/13 in Vancouver, Washington.  The session is open 

to all members but it appeals mostly to a small, but growing, number of Cioran and Romanian scholars 

who welcome the opportunity to come together and exchange ideas on the best French Essayist of 

the 20th Century and Romanian Philosopher, well known in his country. This is probably the only op-

portunity in the USA for Cioran Scholars to meet in the USA on a regular basis. 

 

 

 

Eighteenth-Century Thing Theory: From Consumerism to Celebrity Culture.  

Ileana Baird & Christina Ionescu, Editors.  

More details about our collection can be found on Ashgate website at:  

http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&isbn=9781472413291&lang...=   

New Publication 



Romanian Studies Association of America 

13 

       Find us at: http:/www.thersaa.org/about-us.html 

E-mail: lenuta.giukin@oswego.edu 

 

Special Guest Section 

ANA MARIA PLAMADEALA 
 

The Special Guest section intends to introduce, when possible, a scholar from different geographical areas, 

with the intention of making their work known to the readers of the RSAA & other scholars interested in 

the Romanian cultural space. At times, the articles might be only in Romanian with a summary in English, but 

if the theme rises interest among the English readers, we will make an effort to translate these scholarly 

articles. We hope that in the process, valuable research and ideas will be exchanged, allowing a better 

acquaintance between North-American scholars and colleagues who have little access to the U.S. or English 

language publications. 

 

Our first guest, Ana Maria Plamadeala, is a researcher at the Cultural Heritage Institute of the Moldovan 

Science Academy. She is, among others, author of the monographic volumes Cinema, Folklore, Literature/

Cinematografia, folclorul, literatura (1984), Myth and Film/Mitul şi filmul (2001), Emil Loteanu: a Longlasting Destiny/

Emil Loteanu: destin de viaţă lungă (2008), co-author of Drama in a Frozen Frame/Drama în stop-cadru, and 

editing coordinator and collaborator at the volumes Eugen Doga, Composer and Scholar and Mihai Volontir or 

about the Humane Vocation/Mihai Volontir sau despre vocaţia omenescului (2011). 

Dr. Plamadeala gracefully allowed a republication of her article “The Basarabean Intellectuals Between 

Migration and Exile,” first published in Arta. The Audio Visual Series 2010 (issn 1857-1050) where she is a 

frequent guest author.  

 

Abstract:  

The Basarabean Intellectuals Between Migration and Exile / Destinul intelectualilor basarabeni între refugiu şi exil 

This article focuses on the ambiguous relationships between migration and exile. The concept is argued 

based on the general Romanian context, as well as regional particularities. Starting from a multiple historic, 

artistic and interdisciplinary approach, with emphasis on an exceptional state of mind, this study discusses 

the gripping metamorphoses of the civic and artistic consciousness of an expatriate. The works of artists and 

intellectuals such as Drita, Ungureanu, Loteanu, Doga, Dolgan, and Mursa reveal the devastating 

consequences of “being absent” from one’s cultural matrix.  In addition, she analyzes the immanent identity 

crises Basarabean migrants endured in condition of perverse oriental exile.  

The author suggests the vital necessity to introduce into the study of arts the specter „migration-exile” for a 

better understanding of the complex and singular artistic tendencies within the Moldovan cultural space. 
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Destinul intelectualilor basarabeni între refugiu şi exil 

         Ana-Maria Plamadeala 

 Despre exilul românesc şi cel basarabean s-a vorbit în diverse aspecte. Niciodată însă exilul, ca o 

problemă-cheie a culturii româneşti, în general şi a celei basarabene, în special, nu a devenit obiect autonom 

de studiu. În cazul monştrilor sacri de talia unui Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi, Emil 

Cioran, fenomenul numit de cele mai multe ori emigraţia a fost evocat doar prin intermediul unor memorii. 

Nu cunosc lucrări analitice, în care problema enunţată  să fi fost abordată global întru evidenţierea 

repercusiunilor plecării din Ţară a acestor somităţi din sfera filosofiei şi artei. Or, nu s-a dezvăluit nici 

impactul infiltrării ideatico-estetice a spiritului ancestral românesc în cultura universală, schimbându-i 

landşaftul. 

 Dan Mihăilescu atestă tranşant că marii emigranţi ai culturii române „decenii la rând nu au făcut 

altceva decât să ţese din ghemul de lână adunat acasă în lucrări, bineînţeles mai subtile, mai expresive, mai 

dense ori mai impunătoare, amplificând moştenirea livrescă şi reflexivă din anii debutului” [1]. Nu s-a mers 

mai departe în vederea dezvăluirii dimensiunii româneşti a mesajelor avangardiste ale unui Ionesco sau 

Brâncuşi, Eliade sau Cioran. Indubitabil, ei au cucerit lumea europeană în urma fructificării unor viziuni 

originare ale fondului românesc spiritual (vezi geneza mioritică a filosofiei eşecului lui Cioran, structura 

arhetipală a teatrului absurdului ionescian, semantica cosmogonică a Coloanei infinitului şi a Păsării măiestre 

a lui Constantin Brâncuşi, cristalizarea de către Mircea Eliade a noilor exegeze în teoria mitului universal prin 

spectrul mitologiei etnice etc.). 

 Mândri ori supăraţi de succesul pământenilor, românii n-au cutezat să se întrebe: îmbogăţind cu 

nuanţe ancestrale româneşti cultura universală, aceşti directori de conştiinţă nu au văduvit, în acelaşi timp, 

propria cultură, condamnată la înstrăinarea de revelaţiile prorocilor săi? Dialogul dintre corifeii expulzaţi şi 

ţara impusă să orbecăiască în haosul comunist a fost întrerupt pentru decenii. Or, astfel se explică că nu s-a 

întâmplat conştientizarea destinului celor plecaţi în spaţiul duplicitar al  refugiului-exil. 

 După ferma mea convingere, invidia şi ranchiuna a împăienjenit ochii celor rămaşi, care nu au fost 

capabili să înţeleagă că celebrii emigranţi nu au fost scutiţi nici ei de angoasele stării de exil. Dimpotrivă, 

„libera alegere” a determinat o şi mai profundă frământare interioară. Persistenţa mustrărilor de conştiinţă s-

a soldat cu instituirea de către Mircea Eliade a unui  veritabil mit al diasporei româneşti (poate e cazul să 

inaugurăm un asemenea mit şi al diasporei moldoveneşti de la Moscova anilor ’70 -‘80). 

 Mircea Eliade îşi găseşte justificarea în esenţa ontogenetică a emigraţiei, care ar fi, după părerea lui, 

„prelungirea transhumanţei păstorilor români” şi deci conţine un argument întru autoconsolare, deoarece 

„ruptura” exista deja în trecut. Cert lucru că drama „rupturii” este trăită  de el ca o moarte iniţiatică, 

filosoful religiilor lumii accentuând că „probele iniţierii, printre care cea mai tulburătoare este cea a copacului 

fără rădăcini – nostalgie, suferinţele, pericolul pierderii identităţii, găsesc unica raţiune în creaţie”[2]. Astfel, 

Eliade plăsmuieşte mitul dimensiunii creative a exilului, ignorând latura tragică a imanenţei refulării în 

subconştient a propriei patrii, culturi, limbi. Despărţirea inerentă de sinele fiinţial semnalează imanenţa  
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metamorfozei dramatice — niciunul dintre celebrii emigranţi români nu au găsit până la urmă în acel refugiu 

decât un exil. Nici Cioran, nici Eliade, nici Ionesco, nici Brâncuşi nu au putut să se elibereze în subconştient 

de obsedantele teme identitare, niciodată nu au mai simţit alinarea solitudinii existenţiale, mult mai 

pronunţată în străinătate.  

 Obsesia paradisului pierdut al copilăriei – o stare arhetipală a sufletului etnic îngrozit de părăsirea 

Centrului lumii — întrepătrunde filosofia lui Cioran, melancoliile moldoveneşti îl însoţesc toată viaţa pe 

raţionalul Mircea Eliade, soldându-se cu efervescenţa operelor sale de romancier (Maitreyi, Nuntă în cer), 

singurătatea sihastrică a „întunecatei renunţări” devine modus vivendi al lui Constantin Brâncuşi, iar refuzul 

rostului existenţial în teoria absurdului ionesciană izvorăşte din stratul dionisiac al mitologiei româneşti. 

Toate aceste conştiinţe excepţionale până la sfârşitul vieţii polemizau cu înverşunare cu propria patrie. Dar 

aducându-i reproşuri dure, blestemând-o, o deplângeau şi-i cereau iertare. Spre sfârşitul vieţii (vezi neapărat 

Convorbiri cu Emil Cioran[3],dar şi interviurile lui Ionesco, jurnalul lui Mircea Eliade), în profunzimea „nu”-

urilor celebrilor emigranţi se ascunde tot mai pronunţat sentimentul unei vini irecuperabile. Obţinând în 

lumea civilizaţiei europene mult râvnita libertate, ce le-a favorizat împlinirea în calitatea de oameni de cultură, 

ca persoane umane au fost urmăriţi de păcatul renegării propriilor origini. Din acest punct de vedere, cei 

plecaţi benevol prezintă o categorie poate şi mai dramatică, fiind privaţi de justificările elocvente ale celor 

forţaţi să părăsească vetrele strămoşeşti. Indubitabil, recunoaşterea mondială le-a adus emigranţilor români 

nu numai o enormă bucurie şi sentimentul îmbătător al cuceririi lumii, dar şi acutizarea sentimentului 

culpabilităţii faţă de ţara ce le-a inoculat forţa zborului imaginaţiei şi creaţiei.  

 Repet, nici ei nu au fost scutiţi de omniprezenţa stării de exil cu dezolantele ei incertitudini ai unor 

orfani părăsiţi într-o lume străină şi care trăiesc viaţa altora, prefăcându-se că e a lor proprie. Deoarece, cum 

s-a confesat recent Norman Manea, „Exilul este o experienţă extremă. Nimeni nu a plecat în exil pentru că e 

foarte fericit acasă… În exil eşti deposedat de tot. Eşti un anonim, ţi se ia limba, ţi se iau prietenii, cărţile din 

bibliotecă, e o dislocare în necunoscut…”[4]. Or, parafrazându-l pe un alt mare exilat, Iosif Brodski, omul 

exilului este invariabil obsedat de trecut, „alergând de-a-ndărătelea, mai ales cu gândurile şi visele”, acolo 

unde se simte în „teritoriu sigur” [5]. De aici instaurarea imanentă în forul interior al emigranţilor a 

complexului izgonirii din rai ca a unui dat imuabil, chiar şi în cazul evadării din iadul în care se prefigurează de 

cumplitele catastrofe istorice baştina devastată. Totuşi, exilul occidental, spre deosebire de cel răsăritean, 

cum vom căuta să demonstrăm în cele ce vor urma, nu-l expune pe intelectual unor necruţătoare crize 

identitare, integrarea într-un nou context etnocultural fiind absolvită de imperativul renunţării la originea 

etnică. 

 Am insistat să raportez oximoronul „refugiu-exil” la contextul general românesc. După o meditaţie 

îndelungată, am descoperit imuabilitatea inversării ecuaţiei, refugiul transformându-se invariabil într-un exil. 

Este ceva fatal în această prefigurare dramatică. Ca şi cum păşeşti în zona grandioasă şi ezoterică a tragediei 

greceşti, eroii căreia întotdeauna cutezau să-şi amăgească destinul care, irevocabil, îi ajungea din urmă. 

 Am putea presupune că anume dispersarea categoriilor refugiului şi exilului a condus la o confuzie 

ideatică de fond. Cei refugiaţi erau consideraţi sub aripa ocrotitoare a ţării adoptive, fără să fie conştientizat 



Romanian Studies Association of America 

16 

       Find us at: http:/www.thersaa.org/about-us.html 

E-mail: lenuta.giukin@oswego.edu 

faptul că mai devreme sau mai târziu vor îmbrăţişa şi ei condiţia vitregă a unor exilaţi. Doar alăturarea 

acestor stări de spirit aparent oximorone şi antonimice ne facilitează accederea la esenţa interdependenţei. 

Răsturnând ordinea tradiţională, vom putea demonstra filiaţia contrariilor. 

 Complexitatea şi insuficienţa teoretică, filosofică şi psihologică a abordării corelaţiei „refugiu-exil” ne 

absolvă din start de tentativa conturării exhaustive a problemei şi elaborării unor concluzii persuasive. În 

momentul de faţă este mult mai important să semnalăm fenomenul, evidenţiind orizonturi metodologice, ce  

s-ar preta specificului joncţiunii interioare a opoziţiilor. Principiile istorico-comparative fiind indispensabile, 

conştientizăm prioritatea demersului psihanalitic, dat fiind faptul că axis mundi a ecuaţiei ţine de categoriile 

refulării şi sublimării. Considerând că pentru un veritabil creator viaţa prezintă, de fapt, un exil din patria 

artei, nu avem cum să nu conştientizăm că cei ce au luat (forţat ori benevol) drumul pribegiei sunt sortiţi la 

un exil dublu, deci trăiesc stările exemplare ale psihanalizei la o cotă maximă. 

 A fost să fie că anume fosta RSSM să conţină nişte argumente elocvente în vederea cunoaşterii 

complexităţii acerbului fenomen. Ponderea coeziunii „refugiu-exil” în spaţiul nostru impune necesitatea 

dezvăluirii legităţilor şi excepţiilor, devierilor şi disociaţiilor unor aspecte istorice, artistice şi psihologice în 

totalitatea manifestării lor. Fără acest sondaj preventiv nu avem cum să elucidăm nu numai specificul evoluţiei 

artei din ultimele decenii ale secolului XX, ci nu ne rezervăm  nici o şansă de a pătrunde în interiorul 

paradoxurilor estetice şi spirituale ale generaţiilor mai tinere. Or, poate că anume acea marea confuzie de 

valori, determinată de particularităţile unice ale genocidului cultural în RSSM, le-a şi inoculat 

postmoderniştilor instinctul evazionist din faţa unor drame existenţiale şi naufragii sociale. 

 La sfârşitul anilor ’60 - începutul anilor ’70, încheind într-un mod dramatic îmbătătoarea epocă a 

„renaşterii etnice”, se înregistrează un exod al oamenilor de cultură din RSSM, fără precedent în contextul 

fostei URSS. Cauza este bine cunoscută: după înăbuşirea „primăverii din Praga”, favoritul lui Leonid Brejnev, 

Ivan Bodiul a obţinut, în sfârşit, mâna liberă de a-şi satisface ranchiuna faţă de duşmanii săi de clasă – 

intelectualii basarabeni. Instaurarea instantanee prin revenirea la cenzura atroce a dictatului ideologic a 

condus la schimbarea la faţă a tematicii şi mesajului artei naţionale. În acest context, pentru cei mai reputaţi 

oameni de cultură nu exista o altă cale de supravieţuire decât imperativul exilului, fie al celui forţat, fie al 

celui autoimpus, fie al celui interior (vezi tipologia lui Dorin Tudorean) [5]. Avangardiştii anilor ’60 (cu 

excepţia lui Mihai Grecu) Ion Druţă, Emil Loteanu, Ion Ungureanu, Eugen Doga, Mihai Dolgan, Mihail Kalik 

nu aveau alternativă, Moldova anilor ’70 pentru veritabilii artişti devenind o ţară a înfrângerilor.  

 Desigur, se proliferează din start două tipuri de exilaţi, două categorii distincte, care, până la urmă, 

se dovedesc totuşi similare la nivelul destinelor creatoare. Din prima categorie fac parte cei izgoniţi din ţară 

prin metode administrative. Astfel s-a procedat cu Ion Ungureanu, demis din postul de regizor-şef al teatrului 

„Luceafărul”, cu Mihai Dolgan – conducătorul ansamblului „Noroc”, desfiinţat în 1970, cu Leonid Mursa, 

concediat  din postul de director al studioului „Moldova-film” prin litera de lege a Hotărârii Biroului CC al 

PCM. Toţi trei au fost învinuiţi de „promovarea tendinţelor burghezo-naţionaliste”. De filiaţie română, 

bineînţeles.  
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 În cealaltă categorie se înscriu toţi acei care, din instinctul de conservare, au ales evadarea din 

climatul obscur instaurat de Ivan Bodiul la începutul anilor ’70. „Opurile” acelei perioade, care nu mai aveau 

nimic comun nici cu arta, nici cu sufletul uman, ci satisfăceau fără jenă ambiţiile revanşarde ale guvernanţilor 

comunişti din RSSM, mărturiile de arhivă strigătoare la cer ai vremurilor de restrişte semnalează fără echivoc 

imposibilitatea supravieţuirii, în aceste condiţii, a elanului creator. Nu numai Ungureanu, Dolgan şi Mursa, dar 

şi Doga, Druţă, Loteanu, hărăziţi de talent, nu aveau cum să se înscrie în palitra agroindustrială a acestei 

perioade devastatoare. Deci, toţi erau sortiţi să se avânte în aventura pribegiei. Îi păştea fatalmente 

imperativul exilului răsăritean, drumul fiind jalonat de hotarele fostei URSS. Astfel, Moscova, într-adevăr, le-a 

deschis orizonturi artistice incitante, imposibil de închipuit în atmosfera dezoxigenată a Moldovei epocii de 

stagnare, în cea mai cruntă dintre cele posibile variante, cea bodiulistă. 

 Însă ce s-a întâmplat cu toţi cei care au cutezat (ori au fost impuşi!) să-şi schimbe destinul creator, 

adaptându-se unui nou mediu etnic şi cultural; ce impact a avut această despărţire de plaiul natal asupra 

identităţii spirituale a artiştilor consacraţi; când s-a produs mutaţia ontologică în urma căreia refugiul s-a 

transformat în exil – toate aceste probleme cultural-psihologice complexe nu au fost conştientizate ca nişte 

situaţii-limită atât pentru artiştii respinşi de patria lor, cât şi pentru cultura patriei rămasă fără Artişti. 

 Or „golurile” şi „rupturile” în evoluţia procesului cultural din RSSM în urma expulzării celor mai 

talentaţi, deci şi celor mai vinovaţi, a facilitat demolarea unor cetăţi spirituale cum ar fi literatura, 

cinematografia, teatrul, în mare parte şi muzica. Fără rebelii care au luat drumul pribegiei era mult mai uşor 

să-i subjugi pe cei rămaşi, silindu-i să accepte misiunea ruşinoasă de a se preface în artişti angajaţi de putere, 

în artişti de curte. Jubilau în această situaţie abominabilă nu numai cerberii ideologici, dar şi tagma 

impostorilor în ale artei, care au „recuperat” cu râvnă vidul format.  

 În RSSM bodiulistă animozitatea înverşunată faţă de intelectuali, în general şi artişti, în special, nu se 

poate compara cu nicio altă republică ex-sovietică, prigoana, cum ne demonstrează mărturiile selectate din 

arhiva de partid, luând forme dintre cele mai perverse şi perfide. În urma acestor lupte crâncene ale puterii 

sovietice cu artiştii exponenţiali s-a ajuns la rezultatele scontate: decapitarea cinematografiei (în urma 

emigrării lui Kalik, Loteanu, Derbeniov), a teatrului (văduvit de un dramaturg de talia lui Ion Druţă şi de un 

regizor înzestrat cum este Ion Ungureanu), a muzicii de estradă (în urma plecării lui Eugen Doga şi 

reîntoarcerii în Siberia a lui Mihai Dolgan, născut acolo de părinţii deportaţi). 

 Începe o perioadă halucinantă prin paroxismul paradoxurilor cultural-artistice. Centrul căutărilor 

artistice în albia demersurilor ancestrale româneşti se mută din Chişinău la Moscova, memoria ripostând 

uitării. A urmat aproape un deceniu când flacăra românismului lumina din metropola sovietică prin piesele lui 

Ion Druţă, montate de Ion Ungureanu, prin muzica inspirată a lui Eugen Doga la filmele „ruseşti” ale lui 

Loteanu, dar şi din Siberii de gheaţă se revărsa plânsul chitarelor lui Mihai Dolgan. Astfel, diaspora 

moldovenească reuşea ceea ce cei din RSSM nu aveau cum s-o facă — să asigure continuitatea procesului 

artistic basarabean.  

 În acei ani, din Moscova venea o gură de aer proaspăt, o speranţă de supravieţuire, în pofida 

seismelor istorice, a virtuţilor sufletului etnic. Nu a putut să dureze însă la nesfârşit existenţa acestor lumi 
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paralele, a celei adevărate la Moscova şi a celei efemere la Chişinău, emigranţii persistând în promovarea 

arhetipurilor spiritualităţii române, cei din RSSM, fiind supuşi unei mancurtizări violente şi excelând în 

fabricarea filmelor propagandiste cu un pronunţat iz publicitar. Aceste două universuri nu se întâlneau, nu se 

întrepătrundeau, ci, mai degrabă, în condiţiile cenzurii moldoveneşti, se respingeau reciproc. Astfel s-a şi 

produs o înstrăinare dintre „ai săi” şi dintre deja „străini”, nu va mai fi recuperată niciodată. 

 Cu timpul însă, în conştiinţa emigranţilor se produce o inevitabilă ruptură de solul natal. Or, spre 

deosebire de exilul occidental, unde artistul nu este impus să se afilieze unei alte ierarhii de valori precum şi 

ideologiei statale, exilul răsăritean, chiar dacă se maschează în hainele refugiului, se soldează, mai devreme ori 

mai târziu cu imperativul răscumpărării. Cruzimea situaţiei constă în faptul că această întorsătură dramatică a 

destinului îi paşte atât pe cei care au plecat la „liberă alegere” din patrie, cât şi pe cei siliţi să părăsească plaiul 

natal şi care, în condiţiile istorice date, nu aveau unde să se  aciueze decât la Moscova. 

 Pătrunzându-mă de acest adevăr trist, nu am cum să urmez sfatul lui Andrei Strâmbeanu şi să nu-i 

pun pe toţi emigranţii „într-o oală” [7]. Identitatea tuturora a fost supusă unor încercări insurmontabile, ceea 

ce a condus la o dedublare a harului artistic, la o debusolare a personalităţii creative impuse să oscileze între 

două tipuri distincte de cultură – cea slavă şi cea de filiaţie latină. Pentru Emil Loteanu această „răsădire” a 

codului artistic într-un sol străin s-a răsfrânt cel mai devastator, generând sfâşierea eului artistic, dar şi la Ion 

Druţă a condiţionat, până la urmă, pierderea originalităţii viziunii asupra lumii prin spectrul catarsisului 

mioritic. Alte pericole îl păşteau pe Ion Ungureanu – o superstiţie în vederea intrării de două ori în acelaşi 

râu, care l-a şi motivat să prefere legământul tăcerii în sfera creaţiei teatrale, dezvăluind, de fapt, o 

necruţătoare exigenţă morală faţă de sine însuşi. Cu părere de rău, moartea lor artistică nu a fost să fie una 

pe plai, aidoma păstorului mioritic, dar şi a lui Călin Ababii, ci una cauzată de irosirea sinelui interior pe 

drumurile vitrege ale pribegiei.  

 A. Strâmbeanu, lezat în amorul propriu că nu a fost şi el înnobilat de mantia unui martir, îi 

poziţionează pe emigranţii noştri în două tabere opuse: cea a martirilor şi cea a profitorilor. Susţinând, pe 

bună dreptate, că „demiterea din fruntea studioului „Moldova-film” a lui Leonid Mursa a însemnat sfârşitul 

secolului de aur al cinematografiei noastre, precum şi demiterea lui Ion Ungureanu din fruntea teatrului 

„Luceafărul” a însemnat pierderea unei comori naţionale ce nu va mai fi găsită niciodată” [8], Andrei  

Strâmbeanu nu acceptă, în ruptul capului, că şi pierderea unor Loteanu, Doga, Druţă, Dolgan s-a răsfrânt la 

fel de devastator asupra peisajului artistic naţional. Chiar dacă exilul lor a fost autoimpus, nu după bani şi 

onoruri au plecat, ci din spaima eternă a artistului de a-şi pierde lira. Vom căuta să demolăm această gradare 

superficială, considerând că şi aceste personaje se înscriu în categoria martirilor, deorece au plătit cel mai 

necruţător tribut dintre cele posibile, devenind străini sie înşişi. 

 Ion Druţă, datorită excepţionalei sale intuiţii, a dezvrăjit, el primul, mitul supravieţuirii sufletului etnic 

nealterat în cadrul exilului răsăritean. Presimţirile itinerarului dramatic al propriului destin condiţionează o 

schimbare radicală a mesajului său artistic. O nouă etapă în creaţia druţiană semnalează piesa Doina, unde 

seninătatea contemplativă a universului său monologic este spintecată de instaurarea unui dialog antinomic. Şi 

dacă compasiunea autorului faţă de oponentul eroului liric Doina —Tudor Mocanu este abia perceptibilă,  
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ea se manifestă însă mai pregnant faţă de Pavel Rusu şi Mihai Gruia, marcând dedublarea conştiinţei 

scriitorului prin dislocarea din eternitate în istorie. Simplificând lucrurile, se poate spune că oponenţii sunt, 

de fapt, fiecare în parte, purtătorii unor adevăruri, primii ai „homo naturalis”, cei de-ai doilea — ai oamenilor 

„sub vremuri”. Faptul că Ion Druţă se regăseşte mai degrabă în credo-urile unui Pavel Rusu şi Mihai Gruia 

denotă o desacralizare a propriilor valori, care  s-a produs după câţiva ani ai exilului răsăritean, prefigurând 

sâmburele său creativ. În Sfânta sfintelor, desolidarizându-se involuntar de sinele său, Druţă depozitează 

motivele sale biografice, dar şi starea sa de spirit în virtuţile lui Mihai Gruia, nu în cele ale lui Călin Ababii. Ion 

Ungureanu mărturiseşte că spectacolul nu prindea viaţă, până când regizorul nu a situat în prim-plan, în 

calitate de erou liric, pe omul de stat Mihai Gruia. Prin acest act intuitiv Ion Ungureanu a scos în vileag o 

complexă stare de spirit a scriitorului Ion Druţă – un ostatic, par excellence, al exilului răsăritean.   

 Identificarea cu Mihai Gruia s-a dovedit copleşitoare. Or, ca şi Mihai, Ion Druţă a părăsit copacul 

copilăriei – salcia, ca şi Gruia, şi scriitorul este împovărat de consătenii săi de misiunea eroului justiţiar, ca şi 

Gruia, se detaşează tot mai iremediabil de plaiul natal, fiind ademenit de fervoarea culturală şi socială a vieţii 

marelui megapolis. Avalanşa de examene de conştiinţă la care este supus Mihai în urma acţiunilor „trăsnite” 

ale lui Călin semnalează, de fapt, criza artistică şi umană a autorului, determinată de răsturnarea propriei 

ierarhii de valori. Prin extinderea şi aprofundarea prezenţei scenice a oponentului lui Călin Ababii – Mihai 

Gruia, regizorul Ion Ungureanu involuntar îl obligă pe demnitarul de stat, dar, tangenţial şi pe Ion Druţă să-şi 

asume responsabilitatea pentru dezastrul antiuman al regimului comunist.  

 Actorul Igor Ledogorov – interpretul lui Mihai Gruia, denotă un rafinament psihologic mai rar 

întâlnit, descoperind cu disperare în actele de rebeliune ale lui Călin nişte adevăruri uitate şi nişte precepte 

morale pierdute de el în iureşul carierei politice. Gruia, deşi îl probozeşte pe Călin, înlăuntrul său rămâne 

perplex şi fără replică în faţa curajului consăteanului de a dezavua caracterul pervers al mascaradei sovietice, 

la care mai ieri participa şi el. Druţă îi rezervează cu generozitate lui Mihai Gruia ispăşirea păcatelor. Când 

moare Călin, Mihai demisionează din înaltul post, înţelegând că fără Călin se pierde justificarea activităţii sale 

în înaltele sfere politice. Însă dacă eroul său rătăcitor Mihai Gruia prin acest gest îşi rezervă mântuirea, Ion 

Druţă,  în această piesă, îşi ia, de fapt, adio de la faţeta idealistă a harului său, întruchipată în inspirata cântare 

a inocenţei unui suflet neimplicat în compromisurile timpului, aceea care-l motiva pe vremuri să se 

regăsească în spaţiul arhetipal şi paradigmatic al eroilor spirituali. Ambiţiosul Druţă nu-şi mai poate însă 

permite, aidoma personajelor sale sihastre, existenţa într-o lume ce vine în contrasens cu cea reală, 

înrolându-se cu fervoare în viaţa culturală a metropolei, mai târziu şi în cea politică din fosta URSS. 

 Sfânta sfintelor s-a dovedit a fi nu numai o spovedanie a lui Ion Druţă, ci şi una a regizorului Ion 

Ungureanu şi a compozitorului Eugen Doga. Moldova părăsită, întruchipată succesiv de Doina, mătuşa Ruţa, 

Călin Ababii, rămâne pentru ei o icoană, un spaţiu sacru, însă în subconştient ei îşi dau deja seama că o 

privesc cu ochii unui Pavel Rusu ori Mihai Gruia, adică din exteriorul efemer, nu din interiorul peren. 

Excepţionala expresivitate în redarea zbuciumului interior al personajelor titulare, accentuată de Ion 

Ungureanu până la dimensiunile unei tragedii, ascunde în subtext drama celor trei coautori rupţi de baştină.  

 Şi un Ungureanu, şi un Doga, aidoma lui Druţă, îi extrapolează protagonistului spectacolului,  
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spre abolire, unele stări de spirit de esenţa hamletiană. Ei încă nu ştiu că nu vor mai găsi drumul de 

întoarcere, cum s-a întâmplat cu Mihai Gruia, la sălcuţa copilăriei. Or, Druţă îşi ispăşeşte  (în creaţie) vina 

faţă de ţara lăsată de ei (în realitate) de izbelişte... Sentimentul vinei, chiar dacă nu sunt vinovaţi sau se cred 

nevinovaţi, sălăşluieşte şi în sufletele celorlalţi doi coautori. 

 Cu timpul, Druţă se înstrăinează definitiv (ultimul popas fiind în 1984 în Toiagul păstoriei), de rebelii 

săi eroi, ce puneau diagnosticele necruţătoare regimului sovietic. Nu-l mai interesează problemele naţionale, 

mai târziu nici cele sociale, el îmbrăţişând o formulă cât se poate de vicleană: „De naţionalitate sunt creştin”. 

 Existenţa între două culturi şi două istorii se soldează inevitabil prin imanenţă optării în favoarea 

uneia dintre ele. Iniţial, Druţă depune un efort considerabil de a-şi altoi creaţia la confluenţa a două 

universuri etnoculturale. Acest spectru dublu se reliefează în povestirea Întoarcerea lui Tolstoi, scrisă de Ion 

Druţă la sfârşitul anilor’60. Tolstoi, în viziunea lui Druţă, apare ca un înţelept blând, o personalitate care şi-a 

depăşit etapa moralizatoare a ultimelor scrieri, accedând în sfera superioară a opţiunilor spirituale. Fără să 

exagerăm, am putea conchide că introducerea în cultura rusească a criteriilor spirituale şi a modalităţilor 

metaforice şi simbolice ale desfăşurării subiectului, precum şi a filosofiei naive a sufletului etnic produce un 

efect uimitor. Or, făptura lui Tolstoi, în viziunea druţiană, se relevă în ipostaze nebănuite şi manifestări 

nemaiîntâlnite.  

 S-ar putea presupune că Ion Druţă, prin parabola lupului hăituit, regăseşte coordonatele dintre 

destinul geniului rus şi cel al basarabeanului exilat, accentuând condiţia eternă a artistului pribeag. O 

asemenea pătrundere în spaţiul altui suflet etnic prin intuiţiile şi revelaţiile propriei spiritualităţi nu se vor mai 

repeta însă. În romanul Biserica albă nu mai există întrepătrundere a două lumi, ci un flagrant contrapunct 

dintre ele. Şi, deşi descrierea satului Sălcuţa şi conturarea făpturii Ecaterinei mici este marcată de vituozitate 

stilistică, mesajul romanului rămâne eclipsat de ponderea temelor, dar şi a personajelor din spaţiul rusesc. 

Totuşi, aici mai există o fărâmă de dialog între două lumi şi două culturi, o punte de legătură întru înţelegerea 

unor virtuţi eterne. 

 Mistuirea definitivă a scriitorului în focul necruţător al exilului răsăritean se relefiază în operele sale, 

dar şi în atitudinile civice din ultimele decenii. Am atestat aceste metamorfoze covârşitoare în studiul  Ion 

Druţă: vicisitudinile destinului creator [9]. Aici aş dori să accentuez mutaţiile ontologice ale creaţiei druţiene ce 

ne deschid un orizont mai profund şi complex al evaluării repercusiunilor întâlnirii a două tipuri de conştiinţă. 

 Problema discordanţei de fond ţine de binecunoscutul eticocentrism al culturii ruse şi 

esteticocentrismul spiritualizat al celei româneşti, în varianta basarabeană.  

 Or, Constantin Noica atenţionează: „Cei ca au văzut morala acolo unde era spiritualitate n-au înţeles 

nici ce este, nici ce poate fi înlăuntrul lumii româneşti, cel puţin pe linia prelungită în cultură a orientării 

noastre ţărăneşti şi populare” [10]. Indubitabil, Ion Druţă, după Sadoveanu, este cel mare adânc implantat în 

tiparele originare ale dimensiunii mitofolclorice a discursului artistic naţional. Din acest punct de vedere, 

etapa moldovenească a lui Ion Druţă (dar şi a lui Emil Loteanu, Eugen Doga, Ion Ungureanu etc.) se 

raportează exemplar la această legitate ancestrală, deoarece ei sunt nativ fascinaţi de soluţia mioritică a 
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restabilirii armoniei, nu de cea a „rupturii” obsedante în cultura rusă. 

 Fenomenul druţian este plămădit pe acest sol estetico-spiritual. În celebra dramă Casa mare tratarea 

inedită a unei probleme morale a produs o adevărată revoluţie în dramaturgia sovietică. Extrapolând situaţia 

duplicitară din sfera polemicilor moraliste în cea a virtuţilor spirituale, Ion Druţă a dezvăluit soarta umană în 

coordonate ontologice, revelatorii. 

 Întru argumentarea ideii noastre — fiind implementată preponderent în dimensiune spirituală, nu şi 

în cea morală, cultura română are o deschidere mai pronunţată spre etern şi cosmic, — îl cităm pe marele 

filosof rus Mihail Bahtin care propune o delimitare de esenţă între moral şi spiritual. Astfel, filosoful atestă: 

„Principiile spirituale (libertatea interioară, ponderea umanului, conştiinţă, dreptate) sunt categorii universale 

şi imuabile... Spiritualitatea se cristalizează întotdeauna în interiorul personalităţii, reprezentând principiul şi 

modalităţile existenţei indispensabile de conţinutul „eului”. Moralitatea însă ţine întotdeauna de interese de 

grup (naţionale, religioase, de clasă, de breaslă)..., reprezentând un sistem închis de norme şi reguli, adus din 

exterior, care limitează libertatea opţiunii” [11–subl.n.–A.-M.P.]. 

 O idee la fel de sugestivă a lui Mihail Bahtin consolidează concepţia noastră referitoare la simbioza 

inedită a tipologiei eroului druţian, care îmbină manifestările unui marginal cu aspiraţiile nobile ale eroului 

spiritual. Astfel, Bahtin relevă următorul paradox: „A reacţiona în concordanţă cu morala existentă înseamnă 

a fi bine adaptat societăţii. A acţiona în funcţie de criterii spirituale înseamnă adesea a fi condamnat  de 

societate, a fi într-un permanent pericol de a pierde libertatea, uneori chiar şi viaţa” [12].  Anume marginalii 

lui Ion Druţă – Ruţa, Călin, Simion, Ecaterina mică, Păstorul sunt, cu adevărat, fiinţe libere, împlinindu-se ca 

personalităţi. Tudor Mocanu, Pavel Rusu, Mihai Gruia, urmând morala timpurilor vitrege, vor rămâne însă pe 

veci spirite rătăcitoare. Anume răsturnarea temerară a valorilor, în urma căreia eroii proclamaţi de sistem se 

transformă în antieroi, iar antieroii blamaţi de regim în eroii salvatori, ce trec bariera efemerului încadrându-

se în „Marele timp” (M. Bahtin), a însemnat enorm în reabilitarea eternului omenesc în cel mai inuman sistem 

politic. Când însă scriitorul a hotărât definitiv să „coboare din căruţa naţiunii” pentru a se încorpora „în 

ritmul vertiginos al troikăi ruseşti” [13], dominanta spirituală a fost sfârtecată de cea moralistă (în special, de 

factură religioasă), ultimele piese druţiene semnalând anihilarea valenţelor artistice. 

 O altă paradigmă a raportului refugiu―exil reprezintă destinul creator al sclipitorului temperament 

cinematografic care a fost Emil Loteanu. Regizorul izgonit din Moldova nu de jure, ci de facto a cutezat să-şi 

amăgească condiţia de exilat, descoperind afinităţile ideatico-estetice în creaţia tânărului Gorki şi al tânărului 

Cehov (Cehonte). Aderarea la etapa romantică a acestor somităţi ai culturii ruse le-a permis lui Emil Loteanu 

şi lui Eugen Doga, coautorul fidel al discursului filmic, să îmbrăţişeze speranţa utopică de a trăi o a două 

tinereţe artistică în albia firească a entităţii ancestrale. Şi dacă în filmul Şatra, dar, mai ales, în Dulcea şi tandra 

mea fiară se semnalau unele incovenienţe între conţinut şi formă, ele erau eclipsate de o rară pasiune în 

tratarea trăirilor personajelor şi o dezlănţuire fascinantă a polifoniei cinematografice. Or, în aceste filme s-au 

şi epuizat resursele de fuziune între două culturi.  

 Când Emil Loteanu a cutezat să cucerească un teritoriu mult mai complex şi enigmatic, aderând la 

unul dintre cele mai importante mituri ale neamului – mitul geniului, s-a şi produs acea „cădere” care i-a 
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marcat subita degradare. Or, în Ana Pavlova, greşeala fatală în nerealizarea imposibilităţii tratării mitului ontic 

al unei etnii în cadrul altei mentalităţi conduce la pierderea desăvârşită a intuiţiei artistice – calitate forte a 

personalităţii lui Loteanu. Ignorând in corpore toate enigmele sufletului slavon, regizorul se aventurează în 

spectaculozitatea turistică a turneelor genialei balerine.  

 Intervine însă şi un alt motiv al disocierii dezolante. Angajându-se, după părăsirea Moldovei, în 

activitatea Asociaţiei Experimentale din cadrul „Mosfilmului”, Emil Loteanu îmbrăţişează cu ardoare modelul 

filmului comercial, renegând mesajul estetic şi spiritual al filmului de autor. Entuziasmul s-a dovedit a fi de 

moment şi are o explicaţie prin faptul că  Emil Loteanu a nimerit la studioul „Mosfilm”, cel mai important 

studio al filmului sovietic rusesc. A fost impus să caute o nouă formulă întru a riposta enormei concurenţe în 

cucerirea publicului, mai ales că Asociaţia experimentală se baza pe sistemul occidental al autogestiunii. În 

filmul Ana Pavlova ambiţiile de a rivaliza cu supraproducţiile gen Hollywood au eclipsat aspiraţia majoră a 

cunoaşterii sufletului uman.  

 În această fervoare comercială pierzând totalmente forţa de interiorizare proprie demersului fiinţial, 

în următorul său film Luceafărul regizorul nu mai reuşeşte, fiind vlăguit de experienţa  filmului comercial, să 

mai renască din propria cenuşă. În această peliculă sesizăm cu stupoare că destinul atât de cutremător al lui 

Mihai Eminescu i-a servit un prilej de a-şi ostoi obsesia revarşandă faţă de gloata inamică, ce i-a respins filmul 

Ana Pavlova[14]. Căzut pradă acestor resentimente, pe Loteanu, trecut prin prea multe încercări şi decepţii 

pentru firea-i exaltată, maximalistă, l-a doborât totuşi „deceniul negru” – anii’ 90, când exilul autoimpus din 

patrie s-a suprapus cu exilul forţat din artă. Deşi, cum a remarcat nu o dată, şi în primul exil nu se mai scriau 

poezii, în cel de-al doilea, decepţionat de obscuritatea timpului pragmatic, ce devora cu voluptate idealurile 

romantice, el a pierdut unica şansă de supravieţuire şi împăcare cu lumea şi cu sine prin catharsisul creaţiei... 

 Repercusiunile grave în sfera creaţiei ale exilului răsăritean  se dublează cu cele politice şi 

psihologice. Cei care erau impuşi să-şi părăsească patria erau consideraţi pe vremuri nişte disidenţi cu 

pronunţate aspiraţii românofile. Infinitele reveniri cu misiuni apostolice ale lui Ion Druţă şi persistentele 

reîntoarceri ale lui Emil Loteanu,  cu idei revoluţionare ale renaşterii din scrum a cinematografiei naţionale 

nu mai trezeau entuziasmul scontat din partea intelectualităţii. Şi nu doar din considerente reacţionare şi 

conformiste. Nici unul, nici altul nu au reuşit să-şi păstreze nealterată imaginea unui veritabil erou naţional, 

amândoi îmbrăţişând doctrina moldovenismului şi cea a unor incurabili nostalgici ai URSS. Reîntoarcerea 

fiilor rătăcitori s-a soldat de fiecare dată cu o situaţie psihologică cumplită: o nerecunoaştere reciprocă 

dintre cei reveniţi şi cei care au trăit în aşteptarea lor. De fapt, şi cei refugiaţi, şi cei rămaşi în temniţa 

bodiulistă au întârziat la trenul destinului, culturii basarabene fiindu-i aduse răni mortale. 

 Or, nihilismului total al tinerelor generaţii, obsesiilor vis-à-vis de „terenul viran” al artei din RSSM, 

reproşurilor dure faţă de ţinuta morală a predecesorilor li se poate contraargumenta doar prin dezvăluirea 

complexităţii, paradoxurilor şi inconsecvenţelor flagrante ale destinelor artiştilor răsădiţi în solul searbăd al 

exilului răsăritean. Şi chiar dacă în acest sol au apărut nişte flori de o nemaiîntâlnită frumuseţe, ele au fost 

imediat strivite de îngheţurile timpurii. 

 P.S. Îmi dau perfect de bine seama că am atins doar vârfurile  acelui aisberg cultural, care într-o mare 
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măsură ne-a afectat evoluţia artistică a ultimelor decenii. Au rămas neacoperite nu numai întrebările fără 

răspunsuri, dar şi o serie de răspunsuri fără interogaţii. Din acel morman de iţe încurcate aş evidenţia doar 

un singur aspect-cheie. În ghemul basarabean al relaţiei refugiu–exil te şochează cel mai mult caracterul tragic 

şi, în acelaşi timp, pervers al acestei relaţii. Or, toţi acei care s-au refugiat în capitala URSS au cerut adăpost 

în cadrul unui sistem ce a adus pe meleagurile natale înrobirea sovietică. Oare în subconştient nu au simţit 

imanenţa concreşterii odioase a martirilor cu călăii? Este adevărat, străinii i-au salvat de ai săi. Dar ai săi nu 

au fost oare pervertiţi de directivele venite de la aceiaşi străini. 

 P.S.S. Niciodată, scriind studiile mele, nu am cunoscut un asemenea zbucium interior, o asemenea 

balansare între înţelegerea şi incertitudinea, sentimentul dezolant că îmi scapă tocmai esenţa unui fenomen, 

prea complicat şi controversat să-l pot dezvălui şi analiza. În subtextul acestor frământări se ascunde însă 

întrebarea sacramentală: am sau nu am dreptul să-i judec pe aceşti oameni năpăstuiţi, care au avut neşansa să 

se nască în Basarabia – ţara fatalei neîmpliniri istorice. Într-un moment de maximă tensiune am înţeles de ce 

aş avea acest drept moral: părinţii mei, Vladimir şi Valentina Plămădeală, au avut un destin asemănător, 

refugiindu-se în 1948, în preajma noului val de represii din RSSM, la Moscova. Aici m-am născut la sfârşitul 

următorului an. În exil. 
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