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IOS DRUCE, urodzony w Mołda.wli w roku 1923, uważany jest z.a. jednego 
i; najbardtr..:.ej utaleontowanych p:Sarzy radz:eckich. W młodości {Jl"acował jako 
dr.enn:ka:-z. Jego pierv.""SZe ut~:ory literack:e były druko\1:ane w gaze ach mo -
dav. .eh. W 1957 roku ukończył w Moskv.'ie Studium L: eraclcie i zaczął na 
dobre parać się p[órero. PlSał opowiadani.a., pow.eścł ii sz:tuk~ teati-alne. W Z.... ·ąr.k:u 
Rad:Z.:eck!m .wyda.no już lcilkanaśc:e tomów jego pow•.e.ści : ()f)Owiadań.. W Polsce 
wysz.ły nast@ujące jego ks.ią:filc!: „Ostatni miesiąc ji:S:eni" (PIW 1967), , Brzem·ę 
naszej dobroc!" (LSW 1976), „Uśc:e ·mułku" (PĄX 1976). 

Debiut .:eatralny !ona Druce przypada na rok 1 60, kiedy w Teatrze Armii 
Czerwo~j w .:'do kwle wstala w~tawona sztuka „Casa mare". kt6rą grano na
st~n:e w kllku~!es:ęciu teatrach. W'clk: sukces od.'1[csły tei sztuk! „Doina" 
i „ptak. naszej młodo:ici". Ta ostatn:a była wyr6m:ona nagrodą w konkursie 
z okazji p'.ęćd.Z.:e:;lęc:o11!'C'ia ZSRB. Na po<:ULtku 1977 roku w Moskwie odbrła s.ę 

kolejna premiera dramatu Druce. K.ry.'yka radZ:ecka uznała , Najwi~szą św'ę

tość" 7.a najc:ekav.~ si;tukę t~ autora, za .nsce.„:zację za wydaTZ.en:e t atral
ne sezonu. 

Wła.śn:e „Największa sw:ętość" jest p!erwszym utworem Io..'1a Druce, z kt6-
:ym mogli się zapo.zinać polscy w:dz.ow:e (prapremiera polska odbyła s'ę v.• 1978 ro
ku w wa.rsi;a.w:sk!m Teatrze WiSp61cze:mym). 

Prapremiera najno'ń-s:zej sz.tukl !ona Droce „Zapach dojrzałej pigwy" odbyła 

s!ę w Moskw:e jes:enlą 1977 r. w Teatrze Leni."10V> kiego Komsomołu. 

„Największa świętość" była jednym z najlepszych moskiewskich 

przedstlł'\\.ień ostatniego czasu. Jest to spektakl ob)"\Vatelski i poetycki 

zarazem, pra\\.ie publicysty"CZny w sporach, jakie wiodą głóv.'Tli boha

terowie, a jednocześnie przenikniE:ty prav.tdziwym lir)."Zffiem. Ten liryzm 

i poetyckość wyrastają ze krupulatnej i trafnej obserwacji życia moł

dawskiej wsi. Bohaterów „Największej świętości" nie sposób wyobrazić 

sobie bez wielu drobnych, obyczajowych szczegółów, które tak dobrze 

zna i przekazuje z szacunkiem oraz miłością autor sztuki. Sam spektakl 

nawet na jotę nie jest „etnograficzny'" czy też obliczony na epatowanie 

widza ludową „egzotyką''. Jednak bez pokazania atmosfery, stylu i tra

dycji życia mołdav.--slciej v.-si nie byłoby możliwe istnienie bohaterów 

dramatu („.) 

Po moskiewskim przedstawieniu sztuki Druce trudno było mi przez 

pierwsze minuty oglądać warszawskie. Wszystko lu było niepodobne, 

zdecydowanie inne: tam - pogrążenie się w obyczajowości, tu - za

sadnicze odcięcie się od niej; tam - jasno wyrażony ludo\1,,ry rodowód, 

tu - forma poetyckiej ballady ciążąca ku pojęciom i kategoriom ogól

noludzkim. I jeszcze - zupełnie nie zabudowana scena: ziemia i dwaj 

ludzie jej podporządkowani, („.) 

Ale widać taka jest już siła sztuki, iż bierze nas w niew(}lę różnymi 

sposobami, różnymi środkami artystycznego przekazu i ostatecznie \.Yaż

ne jest tylko to, by to była sztuk a. ( ... ) 

Kon tantin Szczerbakow 
„Teatr" nr :l, 1978 r. 
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Z drz1::..,„· zeschłe opadły liście, 

Jaskółki już odleciały ... 

Smutno jest wszędzie i mgliście, 

Na .polach leżr szron biały. 

Kiedy kom"·alie szepną już czas, 

Wiatr świeży powieje o świcie, 

Wrocą jaśkółki do swoich gniazd, 

I w-szystko się zbudzi do życia.„ 

(I. Druce - „Zapach dojrzałej pigwy'') 

„ ... nie moż:na zjednoczyć wierzby z jej odbiciem w wodach stawu, 

Wierzbom sądzone jest pozostawać na miejscu, ich odbicia muszą od
chodzić„.~• 

I. Druce („Brzemię na zej dobroci") 





M:ałem nap:sać k!lka słów o utworze !ona Druce. Pragnę to zroblć powołu
jąc się na myś autora ,.Xajwiększej świętości". który serdecz.n:ie i mą.drze wy
raża to, co i ja czuję. 

Jan Budki~icz 

,.. .. uważam z.a ś\Viętość z:emię, na której żyję. A jeśli ta świętość ro.stała po
gwakona, chociaż bez mo~ej w:ny, dotyczy to także mn:e". 

„Pełna goryczy .historia jego ziemi, którą na przestrzen: wieków szarpano, pa
lono i grabiono, nauczyła pr1..0ldków Karabusza pokorn:e schylać głowę przed 
groźnie uniesionym m:eczem. Nie wiedi.:ał jeszcze, że pełne poddania skłonienie 

głowy1 kiedy ma się słus2l!1ość, jest bardw trudne, trzeba wykazać wielką od.wa
gę, i gdyby jego przodkowie n!e m:eE .takiej odwagi. n:e byłoby pev;nie d'li.5iaj 
ani Stepu Sorookiego, ani CzutuTy ani Karabusza. Leez ulec też nie można". 

„ ... cała kula ziemska jest tylko wilgotną glimą, jeżeE n:e ma w niej tej uko
chanej cząstki ziem:, ogrzanej przez tv.-oich pradziadów : oddanej tob:e, abyś prze
kazał ją inn)-1!11, gdy przeżyjesz swoje życie". 

„Zeszedł z dr~ i szedł po śwież.o zaoranej Z:em'.. Podniósł grudkę. zgniótł 

ją w rnocny'Ch dk>nia.ch i o!lagle, powziąwszy decyzję, podrzuci·! ją wysoko w nie
bo, schwycił w locie, scmvycił całą, do ostatniego pyłku : jego twarz. pojaśniała 
ze szczęścia. Grudka w.róciła, jego ręce znowu prz.ynQSiły szczęście v.-s!. a szczęś

cie prostych rąk rolnika to była jedvna rzecz, dla której żył..." 

„Pewnie to jest v.iaJ.n.e życ:e - odchodzisz., znowu wracasz.". 

„... człowiek to n.e tylko ciało - to taklże dusz.a. To nieważne, że szui<amy 
jej od tys:ęcy lat : nle możemy znaleźć. Ona jest, spotykamy ją na każdym 
kroku, ale jest to takie di.i1wne zjawisko, że nie możemy ogarnąć go rozumem, 
nle możemy opisać słow"am:.. Zawsze czujemy jej potrzebę, szukamy jej w każ

dym cz.łow'.eku, ale jesteśmy wstrz.ą:ln:ęci, kiedy z.'1ajdujemy ją tam, itdZ.:e być 

powinna". 

„ ... ważne jest n:e to. jak długo s'.ę żyje, ale jak s:ę żyje". 

(Cytowane fragmeny pochodzą z utworów Iona Druce: „Brzem:ę nasz.ej dobroci" 
oraz „Największa. świętość„). 
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