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Mihai Cimpoi este un reputat critic
literar şi „stîlp” al vieţii culturale din
Basarabia. Un basarabean ţeapăn (în sens
nichitian), clădit din materialele tari şi
abundente, caracter dîrz şi cumpănit, cu o
umoare egală, în fine, un om pregătit –
după cum lasă impresia – să ducă bătăliile
sale pînă la capăt şi să le cîştige.

Eugen SIMION



 S-a născut în 1942, 3 septembrie în comuna Larga, Hotin (azi 
judeţul Edineţ) 

 Învaţă la şcoala din satul natal (1949-1959)

 Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din 
Moldova (1965)

 Membru de onoare al Academiei Române (1991)

 Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992)

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Organizaţiei 
Mondiale a Scriitorilor (PEN); membru al Societăţii Internaţionale 
pentru Investigaţii în Domeniul Literaturii pentru Copii şi Tineret 
(1975)

 Director de onoare al Centrului Academic Internaţional „Mihai 
Eminescu” (1999)

 Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (sept. 1991-2010). 



Redactor la revista „Nistru”, la editurile   

Cartea Moldovenească şi Lumina, la 

Enciclopedia Moldovenească (ESM)                    

(1965- 1972) şi Enciclopedia

Literatura şi arta Moldovei (1984-1985).

Editor-coordonator şi director al revistei 
literare „Viaţa Basarabiei” editată de Uniunii Scriitorilor din 
România, redactor - şef  al buletinului „Mihai Eminescu”; 
membru al colegiilor de redacţie la revistele: „Viaţa 
Românească”, „Caiete critice”, „Paradigma”, „Sud Est”: 
(2002). 

Coordonează direcţia de literatură română modernă a 
Institutului de Literatură şi Folclor din Chişinău (din 1989).



PREMII ŞI TITLURI

1991 Premiul „G. Bacovia” a revistei „Ateneu”

1994 Premiul de Stat al Republicii Moldova

1995 Premiul „Nichita Stănescu”

1997 Premiul pentru critică al Uniunii Scriitorilor din România

1998 Doctor în filologie şi doctor habilitat în filologie

2000, 1995, 1990 Premiul „Lucian Blaga” 

2002 Premiul „Omega omnia” al revistei „Convorbiri   
literare”,  Premiul pentru excelenţa redacţională a Tîrgului 
Internaţional de carte Bookarest – 2002 (corpus Eminescu în 8 
vol.)

2007 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din 
Tiraspol



DISTINCŢII

1992 Maestru al literaturii din 

Republica Moldova

1996 Ordinul Republicii

2000 Medalia jubiliară „M. Eminescu” a României 

Medalia jubiliară „M. Eminescu” a Republicii

Moldova

2002 Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad

de cavaler al României



OPERA

A debutat editorial cu micromonografia despre creaţia

poetică a lui Gr.Vieru: Mirajul copilăriei (1968). Urmează

culegerile de articole Disocieri (1969), Alte disocieri (1971),

Focul sacru (1975).







...Literatura română din Basarabia s-a închis în tăcerea propriului său 

cerc, emblemă prin excelenţă a mioriticului. Spiritul românului basarabean 

cunoaşte o mişcare circulară, care este aceea a unui fatim asumat. În acest 

cerc identificarea cu Isus îi asigură liniştea existenţei chiar dacă aceasta e 

pusă sub semnul tragicului...

Mihai CIMPOI
28 iunie 1994







EMINESCOLOG

…Procesul dinamic şi nuanţat de receptare a mitopo(i)eticii 

şi personalităţii eminesciene confirmă previziunea maioresciană că 

secolul XX va sta sub semnul valoric a lui Eminescu; mai mult decît 

atît: o reactualizează şi pentru secolul care a venit.

Mihai CIMPOI 

martie 2002





Eminescu, Mihai. Opere: [în 8 vol. ] /coord. ed. , academicianul: Mihai Cimpoi. –

Ch.: GUNIVAS.







CORPUS EMINESCU în zece volume a operelor şi, fragmentar, a scrierilor despre

Eminescu elaborat de eminesciologi din România, Republica Moldova, iubitori ai

poetului de pe mapamond, ediţie coordonată de: Acad. Mihai Cimpoi, Prof. dr.

Victor Crăciun şi alţii.





ARTICOLE LITERARE:

ESEURI, CRONICI, POSTFEŢE, RECENZII PUBLICATE 

ÎN CĂRŢI, CULEGERI ŞI PERIODICE



Lirica lui Grigore Vieru, organic legată de tradiţia eminesciană şi 
folcloristică a literaturii noastre, dar nespus de  sensibilă la neliniştile secolului, 
ne oferă generoasa posibilitate de a ne întoarce la izvoare şi, totodată, de a ne 
croi o cale sigură de comunicare cu formulele de trăire şi gîndire artistică ale 
poeziei universale, mai cu seamă în registrul tematic al iubirii, dragostei de 
mamă şi maternităţii veghetoare, al valorilor copilăriei şi sentimentului Patriei.

Mihai CIMPOI









„Scriitorul impune, autoritar, formula narativă lirico-simbolică, afirmîndu-se pe 
linia tradiţiei lui Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu. În primele nuvele şi în lucrarea de 
mari proporţii „Frunze de dor” (1957), dar şi mai tîrziu, cu deosebire în romanul 
„Clopotniţa” (1972), cea mai importantă scriere a sa, Ion Druţă cultivă aproape fără 
excepţie un principiu baladesc, naraţiunea fiind intens colorată de atitudinea 
emoţională, de ataşamentul simpatetic faţă de eroi. Autorul şi personajele pe care le 
creează constituie o unitate plasmatică, actul identificării absolute făcînd dovada 
apartenenţei la un univers autarhic”

Mihai CIMPOI



































ALCĂTUITOR, ELABORATOR, REDACTOR, 

COORDONATOR





TRADUCĂTOR



REFERINŢE CRITICE

...Mihai Cimpoi a scos din
anonimat critica literară, atribuindu-i
valenţele pe care le merită cu
adevărat. În altă ordine de idei, el a
reabilitat specia eseului filosofic,
moment ce a permis cuprinderea în
aria dezbaterilor a operei literare sub
mai multe aspecte, înăltînd genul
criticii şi istoriei literare la nivel de
adevărată artă. Am mai adăuga şi
faptul că scrierile exegetului utilizează
o formulă complexă, axată pe factorul
estetic, filosofic, psihologic, social,
istoric, etic etc...

Vlad ZBÎRCIOG















ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



















ÎN ENCICLOPEDII ŞI DICŢIONARE













BIOBIBLIOGRAFIE





RESURSE ELECTRONICE

• http://mihaicimpoi.wordpress.com/

• http://basarabialiterara.com.md/?p=1262

• http://www.profeso.ru/scriitori-biografii/99-mihai-cimpoi-biografie

• http://en.wikipedia.org/wiki/Mihai_Cimpoi

• http://centruleminescubm.blogspot.com/2011/11/cimpoi-mihai-o-istorie-

deschisa.html

• http://akademos.asm.md/files/Mihai%20Cimpoi-

%20Dialectica%20relecturarilor%20critice.pdf
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