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Academicianul Ion DRUŢĂ
la 85 de ani

 

(n. la 3 septembrie 1928 în s. Horodişte, jud. Soroca)
Prozator, dramaturg, publicist.
Membru titular al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (1992), membru de onoare al Acade-
miei Române (1992).

Ilustrul scriitor Ion Druţă s-a născut la 3 sep-
tembrie 1928, în satul Horodişte, judeţul Soroca, 
pe care îl evocă cu deosebită căldură şi emotivitate 
în naraţiunea cu caracter autobiografi c Horodiştea 
(1975), precum şi în mai multe nuvele, schiţe şi în-
semnări publicistice. Tatăl său a fost zugrav de bise-
rici, „plin de demnitate, arţăgos şi încăpăţânat”, iar 
mama avea o descendenţă genealogică ucraineană, 
fi ind „de o bunătate creştinească”. 

A urmat cursurile de tractorişti (1945), apoi 
şcoala silvicolă (1946); după satisfacerea serviciu-
lui militar a urmat Cursurile literare superioare pe 
lângă Institutul de Literatură „Maxim Gorki” din 
Moscova (1957). A fost secretar al sovietului sătesc 
(primărie) Ghica Vodă (un timp denumirea satului a 
fost Miciurino) în perioada grea de după război. 

S-a stabilit, în 1969, la Moscova, în urma unor 
împrejurări nefavorabile şi datorită căsătoriei cu o 
moscovită, scriind în limbile română şi rusă şi sfi -
dând criticile ofi ciale de la Chişinău. Epoca con-
fruntării „piept la piept” cu I. I. Bodiul, primul 
secretar al CC al PCM şi cu ofi cialităţile care erau 
responsabile de problemele ideologice este descri-
să într-o naraţiune memorialistică intitulată Îngerul 
de pază, difuzată prin Internet şi parţial publicată 
în revista „Săptămîna”, unde au apărut mai multe 
articole publicistice, fragmente din prozele sale, 
alocuţiuni ţinute cu anumite ocazii. Sunt relatate, cu 
lux de amănunte, într-o reconstituire documentară 
detailată, cu expunerea tuturor reacţiilor ofi ciale şi 
antireacţiilor intelectualităţii de creaţie şi a unor in-
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stituţii de cultură, revistelor literare şi a unor organe 
de partid, precum ofi ciosul „Pravda”, săptămânalul 
de mare prestigiu „Literaturnaia Gazeta” şi altele, 
toate situaţiile de confl ict, încercările de interzicere 
a unor spectacole şi a unor ediţii, a unor intervenţii 
în public. Sunt scene dramatice, care au demonstrat 
un puternic spirit de rezistenţă, un curaj civic inega-
labil şi un adevărat martiriu intelectual.

În pofi da acestor acţiuni de „punere la punct” 
ideologică, de interdicţie, de cenzurare şi margina-
lizare, a cunoscut o carieră strălucită de prozator şi 
dramaturg, cu cărţi traduse în mai multe limbi şi 
piese jucate în teatrele din fosta URSS şi din alte 
ţări. I s-a conferit în câteva rânduri Premiul de Stat 
al RSSM, i s-a acordat titlul de Scriitor al Poporului 
şi înalte distincţii de stat.

Este autorul unor vaste pânze epice, cu caracter 
epopeic şi lirico-dramatic, dintre care menţionăm: 
Frunze de dor (1957, cu multe ediţii ulterioare); Po-
vara bunătăţii noastre (1961-1967; 1985), apărute 
şi în colecţia Biblioteca pentru toţi a Editurii Miner-
va din Bucureşti, inclusiv în mai multe limbi străi-
ne; Biserica Albă (1975-1981, 1984-1986), culegeri 
de nuvele şi piese de teatru în care a surprins nu nu-
mai aspecte ale realităţilor basarabene (Ultima lună 
de toamnă, Clopotniţa ş.a.), ci şi scene din viaţa lui 
L. Tolstoi şi Maria Cantemir.

Meritul indiscutabil al lui Ion Druţă este ace-
la de a fi  pledat pentru valorile noastre spirituale şi 
morale, pentru reabilitarea sacrului şi eticului.

Formula lui este cea lirico-simbolică, crengiană-
sadoveniană, impunând un deosebit dar de povesti-
tor. Este o fi gură emblematică în cadrul proceselor 
Renaşterii naţionale din anii ’80-’90 ai secolului 
al XX-lea, când s-a implicat activ în lupta pentru 
limbă, pentru valorile democraţiei, pentru valorile 
noastre creştine, deţinând şi calitatea de deputat al 
poporului în Parlamentul URSS, fi ind, totodată, li-
der al intelectualităţii de creaţie.

Personalitatea de excepţie a lui Ion Druţă este 
prezentă în mai multe monografi i, numeroase studii 
şi articole, în special în culegerea antologică din co-
lecţia „Academica”, omagiul comunităţii academi-
ce pentru tot ce a creat şi realizat. 

Academician Gheorghe Duca

Aniversări


