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La 7 iunie a.c., sub egida Institutului Patrimo-
niului Cultural al AŞM, a Centrului de Etnologie, 
a Sectorului de Etnologie a ucrainenilor şi a Comu-
nităţii ucrainenilor „Petru Movilă” din municipiul 
Chişinău, la AŞM a avut loc Simpozionul ştiinţifi c 
anual cu participare internaţională „In memoriam 
Constantin Popovici”. La această întrunire de am-
ploare, savanţi din Republica Moldova, Ucraina şi 
România au evaluat activitatea omagiatului sub as-
pectul aportului său de savant, scriitor şi organizator 
al ştiinţei. În articolul dat, ne vom referi la una din 
cele mai importante preocupări ale academicianului 
– raporturile literare moldo-ucraintene.

În segmentul de timp 1975-1985, subsemnatul a 
fost preocupat, sub conducerea literatului C. Popo-
vici, de studierea raporturilor literare moldo-ucrai-
nene. Datorită acestui fapt ne este binecunoscută 
activitatea regretatului academician (1924-2010) în 
domeniul dat.

O putem spune fără teamă de exagerare: nimeni 
din Republica Moldova nu a contribuit mai mult la 
interpretarea şi promovarea acestor legături literare 
decât acad. C. Popovici. Cercetările mele s-au fi nali-
zat cu editarea cărţii Dialog intercultural: aspecte ale 
receptării literare (Chişinău, 2006), în care sunt luate 
în dezbatere trei dintre cele mai fructuoase forme de 
comunicare literară între Moldova şi Ucraina: tradu-
cerea literară, refl ectarea artistică şi interpretarea cri-
tică – ultima ca formă de receptare literară valorică.

La elucidarea acestor forme şi modalităţi de co-
municare literară C. Popovici şi-a adus contribuţia 
sa însemnată. În nominalizata lucrare se menţio-
nează: printre participanţii activi ai procesului dat 
(ne referim la raporturile literare moldo-ucrainene 
din sec. XX) s-au afl at C. Popovici, A. Romaneţ, 
Gr. Bostan, N. Bogaiciuc, autorul acestui articol 
(Dumitru Apetri – n.r.) şi alţii.

Fiecare dintre aceşti cercetători şi-a limitat aria 
de cercetare fi e la o anumită perioadă istorică, la un 
oarecare gen literar sau scriitor. Regretatul academi-
cian C. Popovici, nu şi-a putut permite o asemenea 
limitare. Dânsul, fi ind în fruntea Sectorului de relaţii 
literare moldo-ruso-ucrainene din cadrul Academiei 
de Ştiinţie a Moldovei, a fost nevoit să-şi lărgească 
permanent optica de investigare.

Între anii 1958-1968, la Chişinău a apărut un şir 
de lucrări colective care tratează raporturile literare: 
Pagini ale prieteniei* (ediţiile marcate cu asterisc au 
apărut în limba rusă), Relaţii literare moldo-ruso-
ucrainene (în limba română şi rusă), Relaţii literare 
şi folclorice moldo-ruso-ucrainene* şi Din trecutul 
cultural şi literar al poporului moldovean*. În fi ecare 
dintre aceste unităţi editoriale, C. Popovici semnează 
articole care se referă la diverse forme de colaborare 
între culturi: traduceri, contacte directe sau indirecte 
între scriitori, împrumuturi de ordin literar sau fol-
cloric etc.

Pe la fi nele deceniului al şaptelea, regretatul fi -
lolog trece la o treaptă superioară de materializare a 
investigaţiilor: publică studii monografi ce de autor 
cu o anumită tematică (de ex.: Ion Creangă şi bas-
mul est-slav (1967), Teatrul ucrainean în Chişinău* 
(1974), apoi apar culegeri de studii şi articole: Pa-
gini ale frăţiei literare * (1978), Aprecieri şi meda-
lioane literare (1979), Pagini de letopiseţ (1998, în 
limba ucraineană), Caiet literar * (1999).

În studiul monografi c Ion Creangă şi basmul 
est-slav, axat pe problema afi nităţii basmelor mare-
lui clasic român cu motivele folclorice ale slavilor 
de răsărit, este lărgit cadrul investigaţiilor efectu-
ate anterior de Barbu Lăzăreanu, Valeriu Ciobanu 
ş.a., fi ind evidenţiate noi similitudini. În concluziile 
lucrării se constată: „Folosindu-se de variante ce 
au fost generate de realitatea slavă, IonCreangă a 
ştiut să le încadreze într-un anumit timp şi spaţiu 
concret, să le impună, deci, o fi zionomie naţiona-
lă. Pentru realizarea unor astfel de criterii el recur-
ge la mijloacele de exprimare din tezaurul secu-
lar al neamului – zicători şi proverbe de o intensă 
frumuseţe poetică.” De notat că a fost scoasă în evi-
denţă măiestria povestitorului din Humuleşti care a 
fost capabil „să ridice la rang de capodopere creaţii 
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de factură populară, adesea stereotipe şi puţin cu-
noscute”. Datorită faptului că Ion Creangă a privit 
la subiectele împrumutate prin prisma stihiei naţio-
nale, prin prisma poporului întreg, subliniază exe-
getul, operele lui au făcut cale întoarsă, pătrunzând 
atât în folclorul naţional, cât şi în cel ucrainean.

În cartea  Teatrul ucrainean în Chişinău, pentru 
prima dată este refl ectată istoria scenică a drama-
turgiei ucrainene în Basarabia de la fi nele sec. XIX 
şi începutul sec. XX, dramaturgie care a infl uenţat 
benefi c opinia progresistă obştească.

În culegerile nominalizate afl ăm dezvălui-
te infl uenţa creaţiei lui T. Şevcenko şi cea a lui 
M. Koţiubinski asupra unor scriitori români, dar 
şi numeroase eseuri asupra creaţiei unor eminenţi 
scriitori ucraineni: Gr. Skovoroda, I. Kotlearevski, 
L. Ukrainka, I. Franko şi Ivan Neciui-Leviţki.

Numeroase şi importante aspecte ale raportu-
rilor literare, folclorice şi teatrale sunt prezente în 
cele trei volume intitulate: Schiţe ale relaţiilor mol-
do-ruso-ucrainene* care au apărut la editura „Şti-
inţa” în anii 1978, 1979 şi 1982, sub conducerea 
nemijlocită a omagiatului.

Până la Perestroika gorbaciovistă nu era deloc 
uşor să scoţi în lume rezultatele cercetării în dome-
niul raporturilor literare. Diriguitorii ideologici cău-
tau mereu ca dorinţa lor să fi e prezentată ca realita-
te. Prin felul său de a se afl a în relaţii bune şi cu cei 
de sus, şi cu cei de jos, C. Popovici găsea totdeauna 
soluţia potrivită. 

Era o persoana cu autoritate. Până la preocupă-
rile ştiinţifi ce, trecuse prin experienţa grea şi pri-
mejdioasă a războiului. Cu toată această experienţă 
amară, el dispunea de o impresionantă dragoste de 
viaţă. Datorită acestui fapt scrisul lui urma consec-
vent preţioasa indicaţie a istoricului roman Publius 
Tacit: a interpreta lucrurile fără indignare şi revoltă. 
Fie că lua în discuţie opera unor scriitori români, fi e 
că se referea la creaţia anumitor scriitori ucraineni 
sau ruşi, regretatul academician despre toţi a scris 
cu dragoste şi căldură.

Fiind un cercetător pasionat al raporturilor lite-
rare, folclorice şi teatrale moldo-ucrainene, acade-
micianul C. Popovici a fost, totodată, un animator 
şi un organizator activ al investigaţiilor care s-au 
desfăşurat în cadrul domeniului îmbrăţişat.
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Chiar dacă am lucrat mulţi ani împreună, ne 
convingem că nici astăzi nu cunoaştem prea multe 
despre colegul şi Omul care a stat la originile şi în-
ceputurile studierii artelor din Republica Moldova. 
Modest din fi re, nu prea avea darul să povestească 
despre activitatea sa din perioada postbelică, cum 
o fac unii dintre trecuţii sau prezenţii noştri patri-
oţi.

A tăcut şi a făcut, cam acesta ar fi  motto-ul exis-
tenţei şi vieţii unui Om, care a făcut parte dintr-o 
ilustră pleiadă de intelectuali basarabeni – Nicolae 
Testemiţanu, Anatol Corobceanu, Sergiu Rădăuţa-
nu, Alexandru Fedco, Leonid Mursa şi alţii, care 
au fost o verigă de rezistenţă a culturii naţionale în 
perioada când ideologia sovietică în timpurile lui 
Hruşciov contamina arta prin doctrina realismului 
socialist.

Aceste calităţi deosebite l-au ajutat pe Leonid 
Cemortan să ţină piept greutăţilor vieţii – războiului, 
în care a nimerit la 17 ani, confruntărilor cu sistemul 
administrativ de comandă din anii ’70 ai secolului 
XX. A cunoscut din interior acest sistem, conştient 
că lupta cu el niciodată nu va fi  în favoarea sa, dar a 
decis să lupte şi a câştigat. Cu demiteri după demiteri, 
uitat de colegi şi prieteni, Leonid Cemortan a rămas 
acelaşi – principial, de o înaltă ţinută morală şi profe-
sională, contribuind, prin curaj şi demnitate, la renaş-
terea culturii naţionale cu mult înainte de demararea 
Perestroikăi în 1985.

In memoriam




