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ION DRU ȚĂ



Ion  DRU ŢĂ (3 septembrie 1928, comuna Horodişte, judeţul 
Soroca). Cele dintâi povestiri îi sunt publicate la începutul anilor ’50. 
Primul volum de schiţe şi nuvele, La noi în sat, vede lumina zilei în 1953, 
fiind urmat de alte povestiri, apoi de romanul Frunze de dor (scris în 
1955, publicat în 1957). Colaborează la ziarele Ţăranul sovietic, Moldova 

socialistă şi la revista Femeia Moldovei. Absolvă Cursurile Superioare 
de Literatură de pe lângă Institutul de Literatură „A. M. Gorki” al 
Uniunii Scriitorilor din URSS (1957). Criticile distrugătoare din partea 
oficialităţilor comuniste din RSS Moldovenească vizând scrierile sale, 
mai ales romanul Povara bunătăţii noastre (1963, prima parte, Balade 

din câmpie, integral, Povara bunătăţii noastre, 1970), precum şi filmul 
Ultima lună de toamnă, îl fac pe autor să se stabilească la Moscova (1959). 
Ca dramaturg, este autorul unui şir de piese montate cu succes atât în 
RSSM, cât şi pe scenele multor teatre din fosta URSS şi din străinătate: 
Casa mare (1961), Doina (1968), Păsările tinereţii noastre (1971), Horia 
(1973), Frumos şi sfânt (Sfânta sfintelor; 1974), Cervus divinus (1975), 
Apostolul Pavel (1996) şi multe altele.

În 1967 i se decernează Premiul de Stat al RSS Moldoveneşti pentru 
nuvela Ultima lună de toamnă şi romanul Balade din câmpie. După 
stabilirea la Moscova, publică în limba rusă mai multe volume de proză, 
eseistică şi dramaturgie. Deţine titlurile de Scriitor al Poporului (1988), 
membru de onoare al Academiei Române (1990) şi membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992). Laureat al Premiului Naţional 
al Republicii Moldova în domeniul literaturii (2008) şi al Premiului 
Constantin Brâncoveanu, secţiunea Literatură (2014).

Opera sa mai include romanele Clopotniţa (1972) şi Biserica Albă 
(1983).

În seria de autor Ion Druţă a Editurii CARTIER au mai apărut 
romanele Frunze de dor, Povara bunătăţii noastre, Clopotniţa, Biserica 

Albă, volumele de proză scurtă Şoapte de nuc, Horodişte, Daruri, piesele 
Casa mare, Doina, Păsările tinereţii noastre, balada epică Plecarea lui 

Tolstoi şi volumul de eseuri şi proză memorialistică Grădina Domnului.

„Nimic artificial, nimic simulat, nimic crispat… Ni se comunica 

totuşi o experiență umană esențială, față de carte toate estetismele şi 

formalismele din lume pălesc.”
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CĂSUțA  

DE LA R ĂSCRUCE

Мой белый город,  
ты цветок из камня…
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Capitolu l  I

Malurile Nistrului 

O profesoară îmi scrie că i s-a propus să pregăteas-
că un curs universitar despre creația mea, dar mai apoi, 
când vânturile au început a bate din altă parte, i s-a reco-
mandat să arunce la coş cursul despre Druță şi să se ocupe 
de literatura Irlandei de Nord. Ea însă, gospodăroasă ca 
toate moldovencele, ca să nu i se piardă munca degeaba, 
din când în când, mai răsfoieşte cursul comandat şi, apoi, 
anulat. Numai că răsfoirile istea… După cum bine se ştie, 
cu cât mai mult răsfoieşti, cu atât mai multe probleme 
apar, probleme care se cer cumva lămurite. Cu una dintre 
ele doamna profesoară a hotărât să mi se adreseze.

Ce ai dumneata cu Chişinăul? Pe de o parte, capitala 
Republicii Moldova, şi a celei comuniste, şi a ăsteia suve-
rane, v-a primit cum rar scriitor să fi fost primit aici vre-
odată. De la prima povestire, „Problema vieții”, publicată 
în primăvara lui 1951, pe când mai erați încă în serviciul 
militar, şi până la ultima carte, „Grădina Domnului”, 
publicată anul trecut, în 2017, adică timp de 67 de ani, 
Chişinăul, chiar şi nu prea vrând, cu critici şi avertismente 
de tot felul, ba sforăind, ba bătând cu copita, a publicat tot 
ce-ați scris, încununându-vă munca cu cele opt volume de 
Scrieri.
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Cu teatrele a fost mai complicat, şi totuşi, deşi cu su-
părări şi întârzieri de ani de zile, pe scenele teatrelor din 
Chişinău au fost montate majoritatea pieselor dumitale, 
unele cu succes răsunător, spectacole legendare. „Păsările 
tinereții noastre”, „Horia”, „Sfânta sfintelor”. La studioul 
„Moldova-Film” a fost turnat un film după nuvela „Ultima 
lună de toamnă”, considerat de mulți specialişti unul din 
cele mai bune filme de la noi, dacă nu chiar cel mai bun. 
Ați fost sărbătorit la Chişinău la toate pragurile de vârstă, 
iar jubileul de 60 de ani în genere a rămas ca o sărbătoa-
re națională în cultura Moldovei. Ați avut, ba mai aveți şi 
acuma, şi casă, şi masă, iar „Casa mare”, spectacol renăs-
cut ca pasărea Phoenix din cenuşă, umple al doilea sezon 
sala Teatrului Național până la refuz. 

Cu toate astea, dumneavoastră, de-a lungul anilor, din 
lucrare în lucrare, nu mai conteniți de-a înțepa, a ciupi, 
ba uneori chiar a ataca direct Chişinăul, prezentându-l ca 
pe un monstru fără scrupule, fără morală, cu alte cuvin-
te, fără niciun Dumnezeu, un oraş care e gata oricând de 
orice. În „Ultima lună de toamnă”, şi în nuvelă, şi în film, 
tatăl vine la Chişinău să-şi vadă fiul ajuns scriitor, dar nu-l 
găseşte şi pleacă adânc întristat în sătucul său. Spectatorul 
rămâne nedumerit şi se întreabă: de ce nu l-a găsit tata pe 
fiu acasă? Unde era fiul? Ce s-o fi întâmplat cu el?

La Chişinău, sugerați dumneavoastră, se întâmplă mul-
te de toate. În „Sfânta sfintelor”, Călin Ababii vine la prie-
tenul său, ajuns membru în guvern, cu tainica speranță că 
prietenul îl va ajuta să-şi recâştige dragostea, dar prietenul 
îl ajută să o piardă definitiv. Profesorul de limba franceză 
Haret Vasilievici părăseşte Academia, apartamentul, lasă 
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totul în acest oraş blestemat care, zice el, distruge ştiința, 
cultura şi se retrage în Căpriana pentru a se păstra pe sine 
şi idealurile sale. Bomboana pe colivă o reprezintă ultima 
dumitale carte, „Grădina Domnului”, unde un Cioroi, nu-
mit Observator de Chişinău, aruncă, de-a lungul anilor, 
replici veninoase peste numele şi creația dumitale. Aşa 
stând lucrurile, ar fi să ne întrebăm şi să vă întrebăm: ce 
aveți cu Chişinăul?! Sunteți total incompatibili?!

Draga mea profesoară, hronicul relațiilor mele cu Chişi-
năul, şi cu cel de demult, şi cu cel de azi, e un ghem încurcat 
pe care nu ştiu dacă are rost să încercăm a-l depăna. Dacă 
e s-o luăm de la capăt, să privim problema în ansamblu, 
procesul de urbanizare sau, mai bine, îi vom zice proce-
sul de orăşenizare, pentru a fi mai pe înțelesul tuturora, 
deci acest proces prin care a trecut şi continuă să treacă azi 
Moldova este un proces complicat, anevoios, cu urcuşuri 
şi coborâşuri abrupte, primejdioase, deseori tragice. Deşi 
mulți dintre noi locuim de ani buni la oraş, mai rămâ-
nem încă săteni sau, în cel mai bun caz, orăşeni de prima 
generație.

Olivia Manning, o scriitoare britanică care a vizitat 
România şi a publicat o carte în urma vizitei sale, scrie 
că Bucureştiul e un oraş plin de țărani. Unii sunt țărani 
autohtoni, alții, deşi îmbrăcați orăşeneşte, sunt țărani prin 
comportamentul, prin moravurile, prin felul lor de-a fi. 
Dacă aşa apare Bucureştiul, ce să mai vorbim de sărma-
nul nostru Chişinău, oraş rece, țepos, de strânsură, cu legi 
aproximative, cu apucături feudale, apucături de codru.
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Nu cunosc un singur om pe care Chişinăul l-ar fi pri-
mit cu bunăvoință chiar de la prima sa apariție, dar cu-
nosc o sumedenie de cetățeni pe care Chişinăul i-a res-
pins din prag, şi a trebuit să depună numeroase eforturi, 
să treacă prin numeroase nedreptăți şi umilințe până să 
fi devenit orăşeni. Fiecare dintre noi are o poveste a sa 
despre relațiile sale cu Chişinăul. Cum a apărut el pentru 
prima oară în Râşcani sau în Buiucani, în Ciocana sau în 
Botanica, sau chiar pe Dealul Schinoasei, cum a fost gonit 
încoace şi încolo prin numeroase instituții birocratice, câți 
nervi, câtă cheltuială, câtă apă a trebuit să curgă pe Nistru 
până ce s-a găsit şi pentru el un ungheraş în floarea asta de 
piatră, vorba cântecului. 

George Meniuc, unul din cei mai importanți poeți de 
după război şi unul din puținii băştinaşi ai acestei metro-
pole, născut într-o mahala de lângă biserica Măzărache, 
mă întreabă într-o carte poştală: ştii tu, Ioane, originea 
denumirii capitalei noastre? Ştii ce înseamnă cheşen, că 
aceasta e rădăcina denumirii Chişinăului? În tătăreşte în-
seamnă „mormânt”. Nu departe de biserica Măzărache, pe 
lângă zidurile căreia am copilărit, a fost cândva, demult, 
o cişmea, un izvor. Tot acolo era mormântul unui han 
tătăresc. Şi moldovenii, când se duceau după apă, ziceau 
că se duc la izvorul cheşenului. Prin urmare, dragă Ioane, 
Chişinău înseamnă „mormânt”, şi nu „izvor”, cum insistă 
trepăduşii Academiei noastre.*

* Textul integral al cărții poştale expediate de George Meniuc, în „Fenomenul 
artistic Ion Druță”, Colecția ACADEMICA, Chişinău, 2008, pp. 599-600. 
De notat că, în prima sa apariție documentară, în unul din hrisoavele lui 
Alexandru cel Bun, oraşul e numit Cheşeneul.
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George Meniuc, 1957
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Oricât ar fi de mirare, în renumita baladă compusă de 
Eugen Doga împreună cu Vladimir Lazarev, baladă care 
ră sună ca un adevărat imn al capitalei Moldovei sovietice, 
„Мой белый город, ты цветок из камня”, acest cântec 
sonor, mai ales când este interpretat de Sofia Rotaru, dacă 
îl asculți atent şi îl cuprinzi în totalitatea sa, la un moment 
dat se pot resimți ecouri de bocet, de jale cumplită. Ce 
înseamnă intuiția unui mare talent! Coboară şi însuşeşte 
adâncuri la care istoricii şi arheologii nu se ştie dacă vor 
ajunge vreodată. 

Astăzi nu se mai poate stabili pe unde o fi fost cheşenul 
acela, cu ce fel de capelă era însemnat mormântul hanu-
lui tătăresc, pe unde-o fi fost renumitul izvor din apro-
piere, spre care țăranii din împrejurimi au tot bătătorit 
cărăruşe ani şi ani de zile. Cine ştie cum o chema, cum 
arăta copila care se ducea odată cu ulciorul după apă şi, 
întrebată fiind unde se duce, în loc de a spune că se duce 
la izvorul cheşenului, aşa cum zicea toată lumea, aşa cum 
scriau domnitorii, a zis aşa cum avea pe suflet – se duce la 
Chişinău după apă. Ş-a fost într-un ceas bun. A prins. O 
copiliță cu un ulcior, fără să-şi fi dat seama ce face, a bote-
zat capitala neamului nostru.

Dar să vezi ironia sorţii! Avem parcuri pline cu căpățâni 
de bronz, personalități care nici vorbă să fi călcat măcar 
prin părțile acestea, te-ai mira de-or fi auzit că există un 
asemenea oraş, şi numai chipul fetiței cu ulcior care i-a dat 
nume capitalei nu se vede nicăieri.

A fost cândva un ciobănaş cu fluier şi cu o mioară la 
marginea parcului, dar l-au lichidat, pesemne, pentru că, 
fiind o operă de artă autentică, umbrea oarecum celelalte 
monumente. 
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Fetița cu ulcior însă, aşa neîntruchipată, va rămâne pu-
ruri în istoria oraşului, pentru că aşa se adună istoria. Dese-
ori, din glumă, din surâs, din stângăcii, se naşte o întreagă 
epocă. Acum, ei nu mai sunt pe lume, nici măcar urmele 
lor nu s-au păstrat, iar Chişinăul, vorba cântecului, „Creşti 
pădure şi te îndeasă…”. 

Şi el tot creşte, se îndeasă, se tot întinde. Şi în lung, şi 
în lat…

***

Să revenim însă la nedumeririle doamnei profesoare. 
Cele câteva apariții ale mele prin Chişinău, în primii ani de 
după război, nu mi s-au întipărit în memorie. În schimb, 
mi s-a păstrat vie cum nu se mai poate venirea mea în ca-
pitala Moldovei după demobilizare, în ianuarie 1951, când 
furtunoasa, sângeroasa primă jumătate a secolului tocmai 
se încheiase şi începea cea de-a doua jumătate. 

Încruntat, greoi şi agresiv era pe atunci Chişinăul. Ce 
flori de piatră, care flori! În primul deceniu de după război, 
viața era grea, milităroasă, plină de lipsuri şi înstrăinări. 
Schilodit de bombardamente, cu străzi semipustii, cu mo-
vile de gunoaie la tot pasul, cu curți năpădite de buruieni… 
Sărmanul oraş îşi căuta cu greu rostul, fața şi asemănarea. 
Peste tot, case dărăpănate, muşcate de schije, cu urme de 
fum pe pereți, bucăți de cărămidă, colb cu nisip în două pe 
trotuare. O încordare generală, un ajun de alarmă te urmă-
rea la tot pasul. Oraşul părea mai mult o fortăreață abia lua-
tă cu asalt, o garnizoană cu o mulțime de militari biruitori, 
staționați prin casele care, de bine, de rău, se mai păstraseră. 
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Vorba e că, pe la sfârşitul războiului, apăruse o hotărâ-
re secretă a Kremlinului, semnată de Stalin, care stabilea 
că ofițerii superiori, de la maior în sus, odată demobilizați, 
aveau dreptul la o vilă şi un hectar de vii sau livezi în sudul 
țării. Armata biruitoare, abia ieşită din lupte, trebuia luată 
cu binişorul, hrănită bine, ademenită cu un trai frumos, 
ca să nu se burzuluiască. Astfel, fosta stradă Sadovaia, ac-
tualmente Mateevici, cea mai avută şi mai frumoasă stra-
dă a oraşului, vile numai una şi una, era mai toată ocupată 
de ofițeri superiori demobilizați, sosiți cu familii cu tot.

Civili printre militari erau puțini şi, chiar când apă-
reau, căutau să treacă cât mai repede, să fie cât mai 
nevăzuți, de parcă ar fi fost cu toții soldați în armata lui 
Antonescu. Militarii treceau pe lângă civili fără măcar a-i 
observa. Unicul transport comun era un tramvai hodoro-
git ce circula pe strada centrală, actuala Ştefan cel Mare, 
de la gară până la Institutul de Medicină. Unicele instituții 
de învățământ superior, abia fondate, Universitatea de 
Stat, Institutul de Medicină şi cel Pedagogic, funcționau 
cu sălile pe jumătate goale. Profesorii umblau prin sate şi 
căutau cu disperare studenți.

Dis-de-dimineață, se auzeau scârțâind căruțele din sa-
tele vecine, oamenii veneau să vândă cărbuni şi legături 
mici de lemn de stejar. Orăşenii nu aveau cu ce face focul, 
iară ei, săraci lipiți pământului, fără chioară para în buzu-
nar. Unica marfă ce se vindea cum nu se poate mai bine 
erau băuturile. Cele două piețe ale oraşului, cea centrală şi 
cea de la Poşta Veche, numai care cu butoaie şi perechi de 
boi culcați ce rumegau încet. Lângă fiece butoi, o tocitoare 
şi o căniță. Poți gusta dacă cauți un vin bun. Cete întregi 
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Tramvai pe străzile Chişinăului, 1949
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de derbedei colindau piețele în lung şi în lat, se îmbătau 
criță fără a plăti nimic. 

Mi-aduc aminte povestea lui Lică Cosmescu despre re-
venirea sa la Chişinău. Cu toată criza spațiului locativ de 
pe atunci, pentru a-i ademeni pe cei refugiați în România 
şi care acum voiau să se întoarcă la baştină, li se garanta 
spațiu locativ şi, pare-se, un mic sprijin financiar, aşa-zişii 
bani de buzunar, imediat după sosire. Cu prima sa soție 
şi cu fetița lor, abia coborâți din tren, au şi primit două 
camere cu bucătărie undeva la Poşta Veche. Pat, măsuță, 
scaune. Ba mai era şi un ceainic de aluminiu la bucătărie. 

Poet înflăcărat, încântat de o asemenea primire, tâ-
nărul Cosmescu, fericit că s-a sfârşit războiul, şi el, fost 
sublocotenent în armata română, a scăpat cu zile şi revine 
la baştina sa, chiar a doua zi dimineața după întoarcere, 
fiind duminică, a luat ceainicul şi s-a repezit la piața din 
apropiere să cumpere vin pentru a sărbători cu familia 
obişnuitul bun venit. Piața, plină de lume. Rânduri de care 
cu butoaie, boi rumegând, militari chercheliți ce hoină-
reau de la butoi la butoi, ici-colo câte un civil. 

Tot umblând şi ochind un butoi mai pe banii săi, Lică 
se pomeneşte cu un zdrahon de militar în față. СТОЙ! Îl 
şi prinde de braț, pironindu-l locului. Îi ia ceainicul, scoate 
capacul, se uită în el. Fiind ceainicul gol, îi dă cu ceainicul 
în cap lui Cosmescu şi pleacă mai departe după băutură. 
Într-o clipă, zicea Cosmescu, visurile mi s-au evaporat. 
Ceainicul cela gol de aluminiu m-a pus cu picioarele pe 
pământ, readucându-mă la crunta realitate. Pornisem 
într-o țară, dar am nimerit în alta. Trebuiau toate luate de 
la început. 
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Viața se înfiripa cu greu. Şi cea materială, şi cea politică, 
şi cea spirituală, fiind, în definitiv, una şi aceeaşi viață. Ei 
bine, ruşii ca ruşii, țară mare, țară biruitoare, dar făceau 
ravagii peste tot confrații noştri de pe malul stâng al Nis-
trului, aşa-zişii şantişti. Am mai scris undeva de ce li s-a 
lipit această stranie poreclă. Izolați secole la rând de mat-
ca lingvistică a neamului, moldovenii de pe malul stâng, 
din aşa-zisa republică autonomă moldovenească, vorbeau 
o limbă stâlcită, deformată, păsărească. De-o pildă, în loc 
de a zice: „Ei, şi atunci, în ziua ceea…”, ei ziceau: „Şanti, în 
dziua şiia…”. 

Văzând că noi cam chicotim de graiul lor, căutau să-l fo-
losească cât mai rar, preferând peste tot limba rusă, pe care 
o posedau tot oarecum pe dibuite. Erau însă pe cai buni, 
cadre de partid, comunişti dedicați cu trup şi suflet luptei 
de clasă. Trecuseră cu toții prin severele, numeroasele sta-
dii ale formării omului sovietic. Erau înrăiți la maximum, 
pentru că numai înrăit la culme se putea ajunge la putere în 
țara comisarilor. Păreau convinşi că toți basarabenii sunt 
sau caută să fie trădători. Ba chiar ne considerau, în genere, 
de alt neam, pentru că, în vreme ce noi, urlau şantiştii de la 
tribune, prin sânge şi sudoare, zideam o lume nouă, voi aici, 
pe malul drept, huzureați în brațele burgheziei moşiereşti?! 

Odată cu hotărârea Kremlinului privind formarea unei 
republici unionale pe nume Moldova Sovietică Socialistă, 
basarabenii trebuiau reeducați, trebuia scos românismul 
din ei, o operație ce se cerea realizată urgent pentru care 
au fost mobilizate, de peste Nistru, coloane nesfârşite de 
aşa-zişi comisari roşii. În noua republică unională, în 
organele de partid şi de stat, prin toate ministerele, prin 
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instituțiile de învățământ mediu şi superior, din capitală 
şi până în sătişoarele cele mai îndepărtate, peste tot unde 
se luau hotărâri cât de cât importante, peste tot, ştampila 
cea rotundă era în mâna comisarilor de pe malul stâng. 
Ştampila rotundă era pe atunci argumentul hotărâtor, ju-
decătorul suprem în toate chestiunile. 

Ca teritoriu, ca populație, ca nivel de cultură, Basara-
bia, fireşte, era net superioară fostei republici autonome. 
Natural că, şi în cadrul nou formatei Uniuni a Scriitori-
lor moldoveni, basarabenii erau mult mai numeroşi de-
cât scriitorii de peste Nistru. Asta însă nu însemna mare 
lucru, pentru că greutatea politică a scriitorilor comisari, 
ponderea lor la rezolvarea tuturor problemelor era hotărâ-
toare. Aveau colegi de bancă, ba chiar şi rude, la toate nive-
lurile conducerii. Ei, în cercul lor restrâns, hotărau cine să 
fie numit redactor-şef la reviste, la edituri, din cine să fie 
formate colegiile redacționale, ce şi cum, şi când edităm. 
Cu alte cuvinte, şi pâinea, şi cuțitul erau în mâinile lor. 

Basarabenii, de bine, de rău, aveau şi ei doi stâlpi prin 
care căutau să opună rezistență dictaturii malului stâng –  
Emilian Bucov şi Andrei Lupan. Bucov era unul din ad-
juncții Preşedintelui Consiliului de Miniştri, Lupan fuse-
se ales Preşedinte al Uniunii Scriitorilor. Mare lucru însă 
nu se putea face nici prin ei, dat fiind că Bucov era veşnic 
prins în nesfârşitele şedințe gospodăreşti, ocupate cu crea-
rea colhozurilor, iar Lupan, deşi, aparent, era mai aproape 
de problemele culturii, tot nu putea face mare lucru, pentru 
că el, fostul ilegalist, membru al Partidului Comunist Ro-
mân, nu putea fi primit în rândurile partidului comunist 
al bolşevicilor. Severul statut al comuniştilor bolşevici nu 


