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bilingv, publică la Moscova în limba rusă mai multe volume de proză, 
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membru de onoare al Academiei Române (1990) şi membru titular al 
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Satele mele de baștină

Mai întâi, firește, Horodiștea. Acolo mi-a fost dat să 
văd lumina zilei, acolo am crescut pe lângă vatra părin-
tească, în preajma bisericii celei vechi de bârne mi-a tre-
cut copilăria, ceva mai la deal, peste drum, mă așteptau 
alfabetul și tabla înmulțirii. Acolo, în Horodiște, m-a 
prins harul mult prea dulcii și frumoasei, acolo am cu-
noscut taina roditoarelor tăceri îndelungate, când mer-
geam cu bunica Ana la pădure după ierburi de leac și 
porumbrele, dar, pe când împlinisem zece ani, tata și-a 
urcat familia în trăsură, a dat bici cailor, mutându-ne cu 
traiul ceva mai la sud, unde, se zicea, era ceva mai cald, 
verile mai lungi și toamnele mai îmbelșugate.

Al doilea sat care mi-a venit în întâmpinare, deschi-
zându-mi porțile viitorului, se numea Ghica-Vodă sau, 
cum i se mai zicea pe atunci, Satu Nou. Deosebirea din-
tre cele două sate, Horodiștea și Ghica-Vodă, era cât de 
la cer la pământ. Dacă Horodiștea avea cu mult peste o 
mie de case, Ghica-Vodă să fi avut pe atunci la vreo sută 
și ceva. Dacă hronicul Horodiștei se pierdea în vremuri 
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străbune, satul fiind întemeiat cu vreo patru secole în ur-
mă, Ghica-Vodă era cam de-o seamă cu noi. Dacă Ho-
rodiștea era plămădită din ciorchini de neamuri moftu-
roase, veșnic pornite unul împotriva altuia, Ghica-Vodă 
era un sat senin, pașnic, fără ifose și pretenții istorice.

Culmea culmilor e că a apărut pe lume Ghica-Vodă 
tot datorită unui horodiștean. Parlamentul bucureștean, 
în urma unei lupte grele și îndelungate a marelui nostru 
pământean, Constantin Stere, duse întru împroprietă-
rirea țărănimii nevoiașe cu pământ, în cele din urmă a 
cedat. Dintr-o enormă moșie boierească de sub Bălți, a 
fost tăiată o bună parte pentru țărănimea din regiune. 
Fiind satele din împrejurimi cam depărtișor de loturile 
primite, s-a hotărât întemeierea unei noi așezări.

Două povârnișuri blânde, așezate față în față, cu trei 
iazuri între ele. Dintr-o parte a satului în cealaltă se tre-
cea pe digurile ce despărțeau iazurile. Drumuri drepte 
ca lumânarea, locuri de casă unul ca unul, loc pentru 
biserică, loc frumos pentru școală. Nu cunosc numele 
inginerilor care au planificat așezarea acelui Sat Nou, 
dar cu siguranță că au fost buni gospodari, nelipsiți de 
simțul frumosului.

Țin bine minte primăvara lui 1939, ziua ceea senină de 
la începutul lui mai, când tam-nisam am apărut eu și cu 
sora la noua noastră școală. Peste tot o lume pestriță, ve-
selă și gălăgioasă. Nimeni nu se mai uita ce ai în trăistuță 
pe lângă manual și caiet. Unica întrebare pe care și-o tot 
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puneau copiii unul altuia era: de unde-ai venit, din ce sat 
ești? Cei mai mulți erau din satul vecin, Țarigrad. Apoi 
veneau pe rând Arioneștii, Moșenii, Visoca, Sudarca, 
Popești, Chetrosu... Sfinte Dumnezeule, mai tot nordul 
Basarabiei se adunase pe malurile celor trei iazuri.

Întemeiatul, făuritul, ziditul au fost și rămân printre 
cele mai frumoase și mai demne îndeletniciri ale ființei 
umane. Peste tot, miros de lemn lucrat, de lut scos din 
adâncuri. Facem case, săpăm fântâni. O adiere de viață 
nouă, de veac nou dăinuiau peste sătucul cela care abia 
se înfiripa. Oricât am lăuda și proslăvi noi viața satelor 
vechi, consfințite de veacuri, au ele un năgâț al lor, un șir 
de datini deocheate, deseori cam într-aiurea, peste care 
nu se poate trece dacă vrei să fii în rând cu lumea.

Acolo, în satele cele vechi, era stabilit cu buche de 
lege cum trebuie să se comporte un băiat ascultător și 
care trebuie să fie purtarea unei fetițe de gospodari. Se 
știa cum trebuie să porți pălăria ca să ai succes la fete, și 
fetele, la rândul lor, știau cum trebuie să pună mâna pe 
umăr flăcăului în timpul jocului. Acolo gospodarul și 
gospodina, dacă țineau neapărat să fie în rând cu lumea, 
trebuia să se scoale cu noaptea în cap, să facă o casă mai 
ceva ca a vecinului, s-o împodobească ca pe o mireasă 
și s-o țină încuiată ani la rând, pe când ei să locuiască 
într-un sărăieș lipit acolo de un gărducean.

Scăpați de constrângerile satelor sale de baștină, ghi-
cavodenii o duceau ca în sânul lui Dumnezeu. Copiii tic-
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luiau pe loc jocuri și stabileau regulile respective, flăcăii 
și fetele purtau ce aveau și cum le plăcea, bărbații își așe-
zau casa și traiul așa cum li se părea lor că ar fi mai bine, 
fără a trage cu ochiul prin ogrăzile vecine, și locuiau în 
casa ridicată, fără a mai face încă una de ochii lumii.

Ghica-Vodă mi-a fost baștina tinereții, vatra stator-
nicirii. Acolo am terminat școala primară, acolo a înce-
put îndelungata mea călătorie prin lumea viselor, acolo 
am arat și semănat, încercându-mi norocul de plugar, 
pe malurile celor trei iazuri au crescut frunzele de dor, 
pe drumurile celea bătătorite mi-a venit așa, din senin, 
primul vers, pe care îl tot purtam, și-l repetam, și mă 
miram de frumusețea lui, fără a-mi da seama că era ro-
dul sufletului meu.

Dar mai rămâne un sătucean pe care mi-l consider 
baștină. I se schimbă, sărmanul, veșnic numele. I se zicea 
cândva Tătăroaia, apoi Novaia Tatarovka, apoi Slobozia 
Veche, apoi Tătăruși, acum s-a revenit la Tătărăuca Nouă. 
Nu am trăit nicicând în sătucul cela de răzeși de pe malul 
Nistrului. Nu știu nici unde începe, unde se termină și 
pe care din drumeagurile cele înguste și întortocheate 
trebuie s-o iei ca să ajungi mai ușor pe călcâiul cela de 
pământ, unde albea printre nuci casa bunicii Alexandra, 
la care veneam în musafirie o dată pe an, toamna, de ziua 
sfinților Arhangheli, când le era hramul.

Să fi fost de două, cel mult de trei ori la bunica Ale-Să fi fost de două, cel mult de trei ori la bunica Ale-Să fi f
xandra. Abia de-i mai țin minte figura naltă, zveltă, fața 
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senină, zâmbitoare, o fire înțeleaptă, veșnic binevoitoare. 
Din păcate, scris i-a fost bunicii, împreună cu lumea ceea 
de demult, să fie aruncată așa deodată în toiul unui șir 
de furtuni, devastator a tot și a toate. Mai întâi războiul, 
după război veneau deportările, foametea, colhozurile, 
marile frământări ale țărănimii, când se uitase cu totul și 
de rude, și de hramuri. Principala grijă a tuturora deve-
nise supraviețuirea...

Cu anii, rătăciți prin lume, tot mai rar îmi aminteam 
de Horodiște, Ghica-Vodă se pierduse și el prin amintiri, 
dar sătucul cela de pe malul stâncos al Nistrului nu mă 
lasă în pace, pentru că și în Horodiște, și în Ghica-Vodă, 
trăisem sub un acoperiș cu unul din răzeșii băștinași 
din sătucul cela, el fiindu-mi părinte și eu fiindu-i unul 
din feciorii lui.

Deci mă mai întorc o dată la tata, pentru că a fost 
unul din țăranii ceia închiși în sine, la care, fără să vrei, 
de-a lungul anilor tot revii, descifrându-i destinul filă 
cu filă. Multe din felurile tatei de-a fi s-au transmis 
eroilor mei, oarecum automat, parcă fără participarea 
mea. Și în casa lui Onache Cărăbuș, și în casa Părintelui 
din Ultima lună de toamnă, precum și în multe alte case 
apărute în scrierile mele, tata a intrat de sine stătător, 
fiind adânc convins că sunt casele lui.

Ce fel de om era până la urmă acel Pentelei Mihailo-
vici, sau Panteleimon, cum fusese pecetluit în metrice, 
nu știu. Avea el de toate în feleșagul cela mai mult închis 
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decât deschis. Cert însă este că, așa neștiutor de carte 
cum era, în anumite privințe avea poziții principiale, pe 
care nu și le schimba cu niciun preț. Una din trăsăturile 
de bază ale caracterului său răzășesc era refuzul de aco-
modare la mediul înconjurător, oricât de bogat, oricât de 
luminos ar fi fost, rămânând, până la urmă, ceea ce se 
numea pe vremuri un Liber-Cugetător.

A participat la Primul Război Mondial în manta de 
ostaș al țarului rus, dar după cinci ani, trecut și prin tran-
șee, și prin marile frământări ale Rusiei, nici monarhist, 
nici revoluționar, nici alb, nici roșu nu a vrut să fie. Până 
că și limba rusă o ciupea abia-abia, limba lui natală, 
moș-tenită de pe malul Nistrului, fiindu-i alta.

A trăit două decenii în Horodiște, acolo și-a făcut 
casă, și-a arat pământul din an în an, și-a crescut copiii, 
a sădit copaci, a făcut o fântână la hectarele din Cubolta, 
care mulți ani la rând, cât mai era fântâna, se și numea 
fântâna lui Pentelei, dar horodiștean nu a fost și nici că 
voia să fie. Era răzeș de pe Nistru și atât. A trăit până la 
sfârșitul vieții în Ghica-Vodă, dar nici ghicavodean nu a 
devenit. Liber-Cugetătorul nu se acomodează mediului, 
el însuși fiind mediu.

Posibil să fi moștenit și eu câte ceva din apucăturile 
tatei. Poate din acest motiv, poate din multe alte motive, 
dar și în cazul meu, precum în multe alte cazuri, relațiile 
dintre scriitor și satul său de baștină rămân destul de în-
curcate. Cei care au umblat cu noi la școală, cei cu care 
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am păscut vitele împreună se simt oarecum nedreptățiți, 
umiliți, pomenindu-se cu cartea noastră în față.

E cazul cela rar când și unii, și alții au dreptate, dar, 
cum ziceau bătrânii, ceea ce a căzut din car căzut ră-
mâne.

Să nu vă întoarceți niciodată la locurile de unde ați 
plecat, ziseră cândva înțelepții lumii și spus a fost un 
mare adevăr. Până că și Sfânta Evanghelie ne previne în 
această privință. După cum se știe, Mântuitorul înce-
puse slujirea în satul său natal, Nazaret, unde venise 
pentru a predica. Evanghelistul Luca ne transmite cu 
lux de amănunte uluitoarele replici cu care L-au întâm-
pinat consătenii. De unde a mai scornit-o el și pe asta? 
N-o știm noi pe maica lui, nu stau aici, alături cu noi, și 
frații, și surorile lui?!

L-au scos din sat pe o muchie de prăpastie pentru 
a-i curma zilele, dar Mântuitorul, precum zice delicat 
evanghelistul Luca, a trecut printre ei și nu a mai reve-
nit în satul său natal. Cu alte cuvinte, a fugit. De atunci 
și până în zilele noastre nu s-a schimbat mare lucru în 
această privință. Noi, moldovenii, am găsit soluția noas-
tră – bună ziua, bună ziua! Ce mai faceți? Mulțumesc, 
bine. Hai, dar, la revedere! La revedere! De revăzut însă 
rar să se revadă.

Vremurile devenind tot mai crunte, lupta pentru su-
praviețuire tot mai acută, risipiți prin toate colțurile lu-
mii, am cam prins a uita și noi de satele noastre de baș-
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tină, și nici lor nu le prea arde de noi. S-au lăsat undeva, 
la fundul amintirilor, și Horodiștea, și Ghica-Vodă, care 
de mult are un alt nume, dar nu se dă uitării cu niciun 
preț sătucul de răzeși de pe malul cela stâncos al bătrâ-
nului Nistru...

Prin 1988, pe când perestroika lui Gorbaciov aruncase 
imperiul sovietic într-o mare fierbere, Moldova sovietică 
ajunsese și ea numai foc și pară. Cuvântul se înălțase ca 
niciodată, cuvântul stăpânea spiritele, cuvântul tipărit, 
cuvântul transmis pe unde sau rostit de la tribună răsco-
lea sufletele, bătea la porțile zăvorâte ale viitorului.

În primăvara acelui an, pe scenele teatrelor din 
Chișinău se jucau câteva spectacole după piesele mele. O 
agitație nemaipomenită. Mai ales, avea un ecou puternic 
în societate spectacolul Horia pe scena Teatrului „Lucea-
fărul”. Venit de la Moscova la premieră, cu toate că se 
prezenta al cincilea sau al șaselea spectacol, nu puteam 
intra în localul teatrului prin mulțimea ce se îmbulzea 
la intrare.

Sfârșește spectacolul, se lasă cortina, dar sala, înfier-
bântată, agitată, nici gând să părăsească localul. Cuprinși 
de atmosfera revoluționară ce domnea atunci peste tot, 
spectatorii au cerut să apară pe scenă autorul, actorii, re-
gizorul, pentru a discuta pe marginea zilei de mâine. Ce 
facem mai departe? Replici din sală, răpunsuri scurte de 
pe scenă. Apoi, la un moment dat, din mijlocul sălii se 
ridică o femeie voinică, de vârstă mijlocie.
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— Sunt o învățătoare din Tătărăuca Nouă, satul 
de baștină al părintelui dramaturgului nostru. Azi în 
zori m-a trezit bătrânul Nistru și mi-a zis așa: mergi la 
Chișinău, la „Luceafărul”, caută-l pe Ion Druță și spune-i 
că eu am zis așa...

A fost clipa cea mai frumoasă, cea mai înălțătoare din 
viața mea de scriitor. Învățătoarea de la Tătăruși legitima 
sătucul cela de pe malul Nistrului drept cea de-a treia 
baștină a mea. Peste un an au urmat alegerile în Congre-
sul deputaților. Tătărușii intrau în circumscripția unde 
am primit mandatul. Mare mi-a fost tristețea văzând cu 
ochii mei totala delăsare și pustiire ce domneau pe palma 
ceea de pământ, unde gospodărise cândva bunica, unde 
crescuse tata, și frații, și surorile lui.

Au plecat sărmanii cu toții, s-au dus în lumea celor 
drepți și, din tot ce-a fost frumos odată, nu a rămas de-
cât o fântână, un nuc mare cât o împărăție și o prispă de 
piatră răsărită din pământ, pe care se așezau mama și 
bunica, de priveau îndelung peste Nistru, în țara vecină.

Vara asta, datorită tânărului primar al comunei și ce-
lor câteva rude îndepărtate ce au mai rămas acolo, s-a 
pus mână de la mână, s-a curățit fântâna și, spre uimirea 
tuturora, din străfunduri, de sub nisipul alb, a răzbătut 
un izvor cu apă limpede ca lacrima, răcoritoare, tămădui-
toare, cu alte cuvinte, apă vie, o minune cum nu s-a mai 
pomenit în tot lungul Nistrului, după spusele sătenilor.
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Nu știu cum se făcu, dar acolo, lângă fântâna ceea, la 
umbra nucului măreț, printre cei puțini bătrâni rămași 
la vatra satului, acum încărunțit și eu, m-am simțit con-
săteanul lor, revenit la vatră după îndelungatele rătăciri 
prin streini...

Ce să-i faci? Cu adevărat, vreme vine, vreme trece. 
S-a topit în inima secolului trecut vechea bisericuță de 
bârne din Horodiște, s-a scurs apa din cele trei iazuri de 
la Ghica-Vodă, acum pasc vițeii pe fundul acelor ape de 
pe vremuri, dar a răzbătut, prin vâltoarea anilor, fântâna 
bunicii Alexandra, alături de nucul din mica ei ogradă.

Poate pentru asta, azi, când vine vorba de baștină, nu 
atât biserica de bârne din Horodiște, care nu mai este, 
nici cele trei iazuri din Ghica-Vodă, care nici ele nu mai 
sunt, ci fântâna cu colacul cioplit dintr-o stâncă, perpe-
tuând minunea vieții în adâncuri, împreună cu nucul ce 
domnește autoritar deasupra Nistrului, vine să-mi în-
călzească amintirile.

Domnul s-o aibă pururea în paza Sa.

Moscova,
august, 2008
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Horodiște

„Călătorule, vorba nu-mi va fi lungă, 
oprește-te pentru a o citi. Aici, sub această 
piatră, odihnește o mândră femeie. Și-a iubit 
bărbatul, a avut doi feciori, pe unul l-a luat 
cu sine, altul a rămas să-i țină locul în lume. 
A fost frumoasă la umblet, aleasă la vorbă și t, aleasă la vorbă și t
a știut a toarce. Terminat. Pleacă.”

(Inscripție pe o piatră funerară din epoca Impe-
riului Roman. De notat că la romani torsul era nu 
numai o îndeletnicire casnică, ci și dovada unor 
rare calități sufletești.)

1
Tata era de felul lui din Slobozia, un sat de răzeși de Tata era de felul lui din Slobozia, un sat de răzeși de T

pe malul Nistrului, așezat la vreo cincisprezece verste 
mai sus de Soroca. Nu țin minte, ori că mi s-a povestit, 
ori că am citit undeva că satele de răzeși de pe malul 
Nistrului au fost întemeiate de Ștefan cel Mare, cu oșteni 
arțăgoși și iuți la încăierare, pentru ca, dacă turcii ori 
tătarii vor trece Nistrul, să se poată descurca până va 
sosi oastea domnească. Nu știu dacă a fost întocmai așa, 
cât despre tata, el, într-adevăr, era plin de demnitate, 
arțăgos și încăpățânat, încât, în cei optzeci și ceva de ani 
pe care i-a trăit, puțini s-ar fi putut lăuda că l-au făcut 
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pe badea Pentelei, cum i se zicea la noi în sat, să se dea 
oleacă mai încolo ori mai încoace, în afara locului pe 
care și-l alegea singur.

M-am născut însă eu, ca și toți ceilalți ai noștri, în 
Horodiște, și asta e de acum o altă poveste − cum de-a 
ajuns tata să se însoare și să-și ridice casă la vreo două-
zeci de verste mai spre apus de satul natal.

Părinții tatei, cu toate răzeșia lor, erau oameni săr-
mani, aveau o casă plină de copii, care, cum se ridicau, 
își găseau singuri rost prin lume, muncind ba la unii, ba 
la alții. La școală tata nu a umblat, pentru că nu a fost dat 
atunci când era bun de școală, iar mai apoi n-a vrut să 
învețe din mândrie, primindu-și soarta fără a cerca s-o 
cârpească pe ici, pe colo. Știa doar a se iscăli: a învățat 
asta făcând armata la împăratul Nicolae, dar semna au-
tomat, într-un fel de înfrigurare, și, după ce-și punea is-
călitura, nu era în stare să deosebească o literă de alta. 
Socotea, în schimb, foarte bine și, spre marea noastră 
zavistie, desena frumos cai − cai la păscut, cai la arat, cai 
alergând cu sloboda prin câmp fără frâu, fără căpăstru.

De altminteri, patima asta a lui pentru artele fru-
moase l-a și adus din Slobozia în Horodiște. Tânăr fiind 
și tot căutându-și un rost pe lume, a ajuns la un moment 
dat boiangiu. Umbla la câștig, cu un moș tot de acolo, 
din Slobozia, căci boiangiii de pe Nistru ajunseseră la o 
faimă atât de mare, încât erau tocmiți prin satele unde 
se lucrau biserici. În Horodiște tocmai se ridicase lân-
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gă bisericuța cea veche, din bârne, una nouă, și biserica 
cea nouă l-a adus pe tata în satul unde i-a fost dat să-și 
trăiască o bună jumătate din viață.

Mama era dintr-o familie de ucraineni nimeriți în-
tr-un sat moldovenesc și moldovenizați aproape cu to-
tul − numai bătrânul Sioma Tverdohleb, bunelul, până la 
moarte n-a vrut să scoată o vorbă pre limba noastră, cu 
toate că înțelegea destul de bine despre ce se vorbea în ju-
rul lui. Avea o familie mare, pe lângă mama erau încă cin-
ci fete și trei băieți, dar trăiau, după câte înțeleg eu acum, 
destul de bine − numai ograda casei lor avea aproape un 
hectar, fiind hectarul cela chiar de tar, fiind hectarul cela chiar de tar la vale de biserică, 
peste drum, apoi țineau desetine pe delniță, vite, stupi.

Lucratul bisericii o fi fost pe vremea ceea o mare mi-
nune − de dimineață până seara o fi tot venit horodiștenii 
să caște gura. După care, într-o bună zi, o fi apărut și 
mama, fată tânără și curioasă pe atunci. S-o fi oprit în 
prag, o fi zărit un boiangiu roșcovan care tocmai vopsea 
pervazul la una din ferestre, și apoi las’ că domnitorii 
știau pe cine să așeze pe malul Nistrului, acolo, între 
pietroaiele celea...

Părinții și toate neamurile mamei nici că voiau să 
audă de boiangiu, dar tatei puțin îi păsa de ceea ce se cre-
dea în Horodiște despre dânsul și iată că într-o noapte 
mama fuge de acasă și în zorii zilei ajung amândoi la 
Slobozia. Biata mamă − se făcea albă la față și tremura 
ca un fir de mohor când își amintea zorii zilei celeia de 



18

demult. Zicea că s-ar fi înecat în Nistru de n-ar fi avut 
noroc de-o soacră priitoare și omenoasă, care, îndată ce 
a văzut-o pășindu-i pragul casei, a îmbrățișat-o, a plâns 
împreună cu ea și o viață întreagă, în măsura puterilor, a 
apărat-o de dragostea și furia feciorului său.

De unde au avut, de unde n-au avut, le-au făcut o 
bucățică de nuntă. Din Horodiște, din partea mamei, n-a 
vrut să vină nimeni. Asta, pesemne, l-o fi înfuriat pe tata, 
care, firește, râvnea și la ceva zestre. La masa cea mare, 
a cinstit și el puțin, a chemat mireasa afară, după casă, 
și i-a dat două perechi de palme pe care mama le-a ținut 
minte cât a trâit. Și poate nu atât zestrea, cât feleșagul l-o 
fi luat înainte, pentru că răzeșii de pe Nistru, când în-
chină un pahar, nu fac mare deosebire între turci, tătari 
și oameni care vin să-i slujească cu dragoste și credință 
o viață întreagă.

În duminica ceea, când s-a făcut nunta în Slobozia, 
bunelul Sioma a zăcut pe laviță, înțepenit, nedreptățit, 
înjosit. Mai spre seară, când, de obicei, tinerii se întorc 
de la cununie, a trimis să i se aducă o sorocoucă de votcă 
și abia după gustarea acelei băuturi înțelepte a început a 
se trezi în el durerea cea mare, pentru că Sofiica era co-
pilul cel mai harnic și mai ascultător în casa lui. O iarnă 
întreagă a tot fiert într-însul, scoțând abia câte două-trei 
vorbe pe săptămână, iar prin postul cel mare, când se 
apropia marea epopee a răstignirii omului de către om, 
a trimis-o pe Vasiluța, sora mai mică a mamei, să vadă 
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ce-o fi făcând Sofița lor acolo, pe malul cela prăpăstios 
al Nistrului.

Începuse tocmai a se desprimăvăra și biata Vasiluța 
vreo două-trei zile a înotat prin glod încolo și înapoi, iar 
noutățile pe care le-a adus au fost cât se poate de triste. 
În cele din urmă, frații mamei, pentru că pe vremea ceea 
numai feciorii aveau dreptul de-a moșteni pământ, au 
cedat o parte de grădină în folosul tatei. Tata n-a stat 
mult pe gânduri și în felul acesta a apărut, peste drum de 
biserică, o casă așezată cu spatele spre drum, cu fața la 
soare, și acea închipuire de paie și lut a tot stat ani și ani 
în mijlocul Horodiștei, până i-a sosit și ei ceasul.

Toate acestea, firește, sunt din auzite, pentru că, 
atunci când am apărut și eu pe lume, casa noastră dom-
nea de una singură în ograda de la vale de biserică. 
Bătrânul Sioma murise, bunica trăia într-o căsoaie ridi-
cată în preajmă, iar tata ajunsese de acum horodiștean 
în toată puterea cuvântului. I se zicea, spre cumplita lui 
furie, Pentelei a Siomoaiei, Siomoaia fiind bunica. Să-i 
spui ginerelui că-i al soacrei, asta puteau să ți-o facă nu-
mai cei din Horodiște, și asta tata n-a vrut să le-o ierte 
consătenilor până la moarte.

Și iară revenim la mama, la acest cuvânt frumos, ro-
tund, pe care noi mai mult îl cântăm decât îl rostim, și 
uneori se pare că tot ce-a fost mai frumos și mai măreț 
plăsmuit în fașa limbii noastre e legat de acest cuvânt. 
Eram mezin, al patrulea copil, ori, cu cele două surori 
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ce-au murit de mici, al șaselea, așa încât, atunci când 
m-am ridicat și eu copăcel, rămăsese puțin din frumoa-
sele gâțe negre pe care le avusese mama de fată mare. 
Mai erau însă tineri și plini de viață ochii negri, fața bă-
laie, încununată de un zâmbet plin de bunătate − sfinte 
Dumnezeule, atâta bunătate creștinească, atâta bunătate 
omenească, încât orice cerșetor ori pui rătăcit de cloșcă, 
orice fir de iarbă călcat de roți pe-o margine de drum 
găseau înțelegere și compătimire în inima ei.

Aș zice că era harnică și silitoare ca o furnică mama, 
dar nu știu ce fac furnicile acolo, în furnicarul lor, iarna, 
pe când mama iarna întreagă torcea, țesea, cosea, cârpea, 
iar de cu primăvară și până toamna târziu, basmaua ei 
albă, căci purta basma albă, zbura ca o pasăre − ba e în 
casă, ba e afară, ba e în Cubolta, unde ne erau hectarele, 
ba se întorcea în amurg, albind ușor pe o dungă de deal, 
în seninul serii; alerga, pentru că avea, cum zicea ea, copii, 
și azi, gândindu-mă la pasărea ceea albă a copilăriei mele, 
nu pot spune că am văzut-o macar o singură dată, măcar o 
singură clipă stând pe-o ramură, lângă cuibul său.

Își avea totuși bucuriile sale. Îi plăcea, de-o pildă, 
măcar o dată pe zi, măcar o jumătate de oră, să treacă pe 
ulițele satului, pentru a vedea ce mai face lumea. Nu știu 
cum se întâmpla, dar când se ducea, mă lua și pe mine 
și-mi plăcea grozav să mă țin de mâna ei, pentru că în 
felul mamei de-a vorbi cu unul și cu altul simțeam cum 
oscilează glasul ei de la gingășie la simplă cuvioșie, de la 
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„Acolo, în Moldova, toate au pornit de la Frunze de dor.”

Eugeniu COŞERIU

Ion Druță. Frunze de dor 
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„Aveam în faţa mea un talent nativ, foarte apropiat de iz-
voarele inspiraţiei sale: Moldova, pământul natal, etica tradiţiona-
lă ţărănească, o anume religiozitate cosmică. Răspundea în fraze 
simple, gândite, care exprimau convingeri profunde, într-o limbă 
moale nemaiauzită din copilărie. Nimic artificial, nimic simulat, ni-
mic crispat. ... Ni se comunica totuşi o experienţă umană esenţială, 
faţă de care toate estetismele şi formalismele din lume pălesc.”

Adrian MARINO

Ion Druță. Povara bunătății noastre
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Ion Druță. Biserica Albă

„Exilarea din cuibul tău natal este o tragedie. Soţia, suferindă de 

mai mulţi ani, căzu la pat şi m-a rugat să o las să moară acasă. Nu mai exista nicio 

speranţă. Urma cumva să ne despărţim, dar, Doamne Sfinte, cum să-ţi iei rămas-

bun de la cea care a fost jumătatea ta o lungă viaţă de om? La Petersburg, acasă, 

în zilele grele, сând ne cuprindea tristeţea şi disperarea, ne citeam deseori cu glas 

tare ceea ce era mai interesant. Tocmai primisem Novîi mir cu romanul Biserica 

Albă. Soţia m-a rugat să-i citesc. Şaisprezece capitole, şaisprezece seri de neuitat. 

La sfârşitul celui de-al şaisprezecelea capitol, cum am terminat lectura, a zâmbit,  

a închis ochii şi sufletul ei a plecat la Domnul.”

Efim ETKIND
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 „Clopotniţa nu e doar o construcţie medievală de cult seches-

trată de autorităţi şi arsă, chipurile, de fulger. Împreună cu Hronicul, ea este 

imaginea metaforică a istoriei şi a credinţei noastre denaturate şi umilite de 

aceleaşi oficialităţi. Iar întrebarea fundamentală Unde ai fost în seara când ar-

dea Clopotniţa? va fi, din păcate, actuală încă pentru multe generaţii înainte.

Această proză a lui Ion Druţă era ea însăşi ca o bătaie de clopot revărsân-

du-se din lăcaşul ameninţat de flăcări. Un dangăt-avertizare care trebuia să 

ajungă (şi a ajuns!) mai ales la conştiinţa tinerilor.”

Eugen LUNGU

Ion Druță. Clopotnița
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„Plecarea lui Tolstoi, imaginea marelui scriitor rus apare ca un 

simbol polivalent şi nu întâmplător se prezintă în trei ipostaze: Tolstoi 

creatorul, Tolstoi gânditorul şi, abia în al treilea rând, Tolstoi omul, care 

îşi trăieşte viaţa cea de toate zilele. Astfel, este reliefată pregnant capa-

citatea personajului de a trece prin conştiinţa sa lumea, istoria şi cultura 

întregii omeniri din timpul şi spaţiul diferitor epoci..., dar şi capacitatea, 

nu mai puţin remarcabilă, de a pătrunde cu tot sufletul evenimentele 

petrecute alături, cu totul recent…” 

 Victoria FEDORENCO

Ion Druță. Plecarea lui Tolstoi (Întoarcerea țărânei în pământ)
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 „Străbate din aceste texte ale lui Ion Druţă vocea patriarhală 
a unui narator de la mijlocul secolului trecut, cu dulceaţa frazei, cu rit-
mul şi umorul bonom, cu blândeţe lirică şi cu o filosofie veche, arhaică 
poate, a acceptării lumii şi destinului ca pe un dat. Împletirea organică  
a epicului cu liricul constituie nota particulară a prozei lui Ion Druţă.”

Maria ŞLEAHTIŢCHI 

Ion Druță. Daruri





Intră în cărți pe www.cartier.md

„Frapante pentru spiritul epocii sunt şi unele trăsături de 
mentalitate rurală, îndârjirea ţărănească a unor personaje din chiar 
primele schiţe ale lui Ion Druţă, expresie a unei psihologii şi a unei 
etici tradiţionale inflexibile, care mai târziu înclină spre un roman-
tism folclorizant specific, cu rezonanţe baladeşti tot mai accentuate.”

Andrei ŢURCANU

Ion Druță. Şoapte de nuc
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 „Piesa lui Ion Druță Casa mare e, în felul său, o metaforă 
în care se cuprinde drama tuturor satelor golite de viața lor firească, 
în urma războaielor; drama oamenilor a căror soartă se înscrie sub 
însemnul neîmplinirii dragostei autentice. E ca un cântec trist de 
nostalgică resemnare solară.”

Constantin CUBLEŞAN

Ion Druță. Casa mare
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„O nostalgică afecțiune pentru sat, pentru lumea purtătoa-
re de viață a celor ce au ținut suflul neîntrerupt al perpetuării neamului 
domină drama din Păsările tinereţii noastre. Este, de fapt, coordonata 
ideatică pe care Ion Druță îşi aşază conflictualitatea factologică în care 
sunt angajați eroii săi, reflectând asupra nevoii de suflet în tot ce se în-
treprinde actualmente acolo, subsumând întregul univers rural firului 
intim al istoricității sale.”

Constantin CUBLEȘEAN

Ion Druță. Păsările tinereții noastre
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 „Tudor Mocanu este, poate, personajul cel mai legat de 
folclor din opera autorului. Un Meşter Manole fără mănăstire, totuşi 
şi-a zidit nevasta între pereţi... Dar, Doamne, ce singurătate îl pân-
deşte, ce pustietate îl aşteaptă! Doina este istoria degradării morale 
a lui Tudor Mocanu...”

Ion UNGUREANU

Ion Druță. Doina
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Ion Druță. Balada celor cinci motănași

Ilustrații de Mihaela Paraschivu.
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Ion Druță. Povestea furnicii

 Ilustrații de Silvia Olteanu.






