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ACADEMICIANUL  MIHAI  CIMPOI
LA  70  DE  ANI

Critic şi istoric literar, filozof al culturii, eminent eminescolog, academicianul 
Mihai Cimpoi ni se arată la cei 70 de ani drept o personalitate de primă mărime a culturii 
şi literaturii româneşti din Basarabia, inclusiv din tor spaţiul românesc.

Autor a peste 50 de cărţi de critică şi istorie literară, de filozofie a culturii, Mihai 
Cimpoi, nu e o exagerare să o spunem, a deschis literaturii noastre orizonturi noi de 
interpretare, a racordat-o la spiritul general românesc şi la cel european. La incontestabilele 
merite de susţinere şi promovare în literatura din Basarabia a gustului pentru estetic într-o 
epocă a supremaţiei ideologicului şi a dogmelor totalitar-comuniste se adaugă deschiderea 
de noi perspective de cercetare în eminescologie, exegetul contribuind considerabil la 
reconsiderarea valorică a creaţiei lui Eminescu în lumina filosofiei fiinţei.

Întreaga activitate a lui Mihai Cimpoi este marcată de o înaltă conştiinţă estetică şi 
o neclintită convingere în ideea naţională dublate de o vastă şi profundă cultură literară şi 
de un simţ ascuţit al valorilor. În tot ce a scris Domnia Sa, se simte un spirit elevat şi un 
gânditor neordinar, fiind în multe aspecte şi domenii ale cercetării literare un deschizător 
de drumuri şi un îndrumător plin de înţelegere şi înţelepciune. Dincolo de toate acestea 
se remarcă un sentiment aparte, constant, nedezminţit pe parcursul a multor decenii de 
teroare comunistă, de apartenenţă, ca basarabean român, la marea cultură românească, 
la edificarea căreia şi-a adus o contribuţie substanţială. E un aport de întemeiere şi de 
susţinere considerabil, încununat cu titlul de academician al AŞM şi al Academiei Române, 
precum şi cu numeroase ordine şi distincţii.

Dincolo însă de titlurile şi distincţiile meritate, trebuie să subliniem, rămâne Opera 
Sa vastă, variată, incitantă, care oferă noi şi noi sugestii şi orizonturi de investigaţie literară 
şi constituie un temei solid pentru cercetătorii de azi ai literaturii române, dar şi pentru 
cercetările critice de mâine.

La mulţi ani, dle Academician! Să ne trăiţi!
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