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MIHAI CIMPOI, THE ABSOLUTE PERSON OF 
THE ROMANIAN CULTURE FROM BESSARABIA

This research emphasizes the role of Mihai Cim-
poi, the number one in poetry, within the change of 
the paradigm of interpretation of the literary process 
from the former overly politicized and dogmatized 
Soviet Union area between Prut and Nistru.

Mihai Cimpoi promoted the aesthetic lovinesci-
an-calinescian model in accordance with the Euro-
pean spirit of reflection on the artistic act. The first 
phase is characterized by a series of books that hi-
ghlighted the state of the Bessarabian poetry; it secu-
red the bond with the great classics of the Romanian 
literature. His work „The open history of Romanian 
Literature from Bessarabia” developed the critic` s 
efforts to revaluate and apply within the general Ro-
manian circuit of hundreds of forgotten names and 
works, banned by the communist regime. The most 
important contribution of the critic-esthetician and 
philosopher Mihai Cimpoi is Eminescu.

-Excelenţele Voastre, doamnelor şi domnilor!
De la bun început, daţi-mi voie să salut lucră-

rile acestui prim Congres mondial de eminescolo-
gie modernă, convocat sub auspiciile Academiei 
de Ştiinţe din Republica Moldova şi ale Academiei 
de Ştiinţe Române, cu prilejul aniversării celui mai 
important eminescolog al zilelor noastre, academi-
cianul Mihai Cimpoi! Totodată îmi exprim gratitu-
dinea pentru onoarea oferită mie de a glosa, în faţa 
Înaltului For, pe marginea creaţiei distinsului nostru 
critic, înţelegând prea bine că în locul meu putea fi
oricine dintre Domniile voastre.

Odată asumându-mi acest risc, încerc a schiţa 
un captaţio de la care să-mi pot depăna demonstra-
ţia. Într-unul din Aforismele perioadei sale vieneze, 
Heghel spune: „Răspunsul la întrebările care lasă
fără răspuns filosofia, rezidă în faptul că ele se cer a 
ficu totul altfel formulate”! Este un magistral prin-
cipiu dialectic al alterităţii, care, îmi place să cred, 
la început intuitiv, iar mai apoi pe deplin conştient, 
i-a ghidat şi gânditorului nostru excelentul său tra-
valiu creator, bazat pe Altfel-de-Rostire. 

Nu a fost o schimbare a opticii de dragul origi-
nalităţii în sine. Peisajul accidentat al literaturii ba-
sarabene din perioada sovietică oferea prea puţine 
şanse experimentului şi originalităţii. A fost nevoie 
de timp, răbdare şi caracter pentru a-i schimba con-
ţinutul. Până şi Eminescu fiind monopolizat, în spa-
ţiul cercetării, se cereau strategii sofisticate pentru 
a obţine dreptul de a vorbi despre Eminescu. Mihai 
Cimpoi a obţinut acest drept prin competenţă şi per-
severenţă de invidiat, dar şi printr-o imensă dragoste, 
aş zice congenitală, faţă de viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu. Astfel, treptat, Mihai Cimpoi a devenit 
aici autoritatea numărul unu în materie de poezie şi, 
în mod special, de Eminescu. Drept exemplu poate 
servi impresionantul Dumisale studiu filosofic Esen-
ţa fiinţei (2003) – (Mi)teme şi simboluri existenţiale 
eminesciene, poate cel mai profund eseu semnat de 
Mihai Cimpoi. Registrul tematic al cărţii cuprinde 
o instrumentare ciclică – deschidere (închidere) / 
captare a Dasein-ului heideggerian – tot mai larg 
şi mai aprofundat străbătând ciclic materiile com-
pacte spre nucleul esenţial. Fiecare dintre cele do-
uăzeci şi cinci de compartimente-eseuri (Limitele, 
Angoasa, (dorul), Singurătatea, Melancolia, Abisul, 
Cercul etc.) este elaborat metodic, într-o logică per-
fectă a demonstraţiei. Studiul, modern/postmodern, 
liber în cugetare şi riguros în urmărirea ideii, aflat la 
interferenţă disciplinară dintre filosofie, ontologie, 
psihanaliză, ştiinţă literară, istorie, lingvistică, ter-
modinamică etc., oferă un adevărat regal spiritual, 
singularizându-l definitiv pe Mihai Cimpoi în peisa-
jul literelor noastre.

Parcurgând mai multe etape ale exegezei emi-

Acad. Mihai Cimpoi cu nepotul Ştefănel
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nesciene şi ajungând la limitele interpretării (con-
form sintagmei lui Umberto Eco), Mihai Cimpoi se 
confruntă actualmente cu alte provocări creatoare, 
dintre care aş distinge trei:

Dinamizarea câmpurilor pasive de recep-1. 
tare a experienţelor spirituale eminesciene în do-
meniile aparent consacrate sau în fază de revizuire 
(de exemplu, germanistica, indianistica, slavistica, 
ontologia şi cosmologia cunoaşterii, diplomaţia (în 
anii de studii berlineze, Eminescu a prestat doi ani 
lucrările de secretariat la Legaţia Română din Ber-
lin!), economia, geografi a istorică şi chiar folcloris-
tica, tratată până în prezent ca o sursa de inspiraţie 
şi mai puţin ca o premoniţie metodologică de con-
struire a ştiinţei despre geneza şi structura mitului, 
în cheia Levi-Stross, Mircea Eliade).

Problema editării riguros ştiinţifi ce a Ope-2. 
rei complete eminesciene, în spiritul Testamentului 
unui eminescolog, lăsat de Petru Creţia.

Concentrarea eforturilor Centrelor acade-3. 
mice, muzeale, universitare şi defi nitivarea suportu-
lui sistemic de absorbţie informativă şi de ordonare 
enciclopedică a tezaurului eminescian, în care di-
recţie acelaşi Mihai Cimpoi a făcut primul pas!

Cu o pană sigură, ascuţită şi virtuoasă deopotrivă 
în lucrările mici aproape miniaturale, de atitudine şi 
medalioane, precum şi în amplele eseuri, studii mo-
nografi ce ca Istoria sa deja clasicizată, Mihai Cim-
poi a acoperit panoramic, de-a lungul anilor, dacă 
stăm să ne uităm mai bine, mai toată aria literaturii 
române, de la origini până în prezent, atacându-i te-
merar piscurile ei strălucitoare şi cuprinzând o bună 
parte a lanţurilor muntoase ale literaturii europene 
şi universale. 

Se face remarcat prin eseul Tendinţe înnoitoare 
în poezia noastră contemporană (1965) şi debutea-
ză editorial aproape miraculos prin Mirajul copilă-
riei (1968) – un microeseu monografi c despre viaţa 
şi opera lui Grigore Vieru, care, în acelaşi an, îşi 
lansează cartea de  referinţă Numele tău. În timp, 
Mirajul copilăriei se transformă în studiu monogra-
fi c Întoarcerea la izvoare (1985), apoi, revăzut şi 
actualizat, ia forma defi nitivă, Grigore Vieru, poetul 
arhetipurilor (2009), lansat simultan în anul tragi-
cului accident al marelui nostru poet.

Culegerile de articole critice Disocieri (1969) şi 
Alte disocieri (1971), am spus-o şi cu altă ocazie, 
ascundeau în genericul lor un bătăios sens polemic 
trimiţând direct la actul delimitării, dez-asocierii 
de critica ofi cială, extrem de ideologizată, dar şi de 
valorile literare desuete. Fluxul de aer purifi cator şi 
ardent al criticii profesate de noul teoretician al „ge-
neraţiei schimbării”, Mihai Cimpoi, se face simţit 

în Focul sacru (1975), evident simbolizând focul 
sacru al inspiraţiei urmărite în opera unor poeţi de 
valoare, cum ar fi  Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion 
Vatamanu ş.a.

Ciclul periodizat al „eseurilor duminicale” 
Cicatricea lui Ulise (1989) încheie o pagină impor-
tantă a creaţiei lui Mihai Cimpoi, care, mai ales în 
aceste două ultime lucrări, îşi desăvârşeşte stilul in-
confundabil, de poet al formulei intelectuale şi de 
teoretician purist, neinfl uenţat de dogme, orientat 
exclusiv spre interpretarea marilor valori naţionale 
(Mihai Eminescu, Ion Creangă, Bogdan Petricei-
cu Hasdeu, Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi) şi 
universale (Jean Racine, Arthur Rimbaud, Federi-
co Garcia Lorca, Lev Tolstoi, Fiodor Dostoevski, 
George Byron, Honore de Balzac, Gabriel Garsia 
Marquez, Paul Valéry). Pe lângă valoarea lor intrin-
secă, aceste studii, spre regretul nostru, editate doar 
cu alfabet chirilic, mai conţin, la fi nele fi ecărui eseu, 
câte o salbă de meditaţii cu tentă aforistică, meta-
forică şi sapienţială, o construcţie originală, aban-
donată prea devreme, după părerea noastră. Iată o 
meditaţie pertinentă care se reţine şi anunţă laitmo-
tivul eminescian ulterior: „Ferită de agresivitatea 
baudelairiană, vecină cu anesteticul, şi de suavita-
tea mallarméană, apropiată de rafi namentul purist, 
poezia eminesciană are o structură granulată (po-
porul zice: măzărată), fi indcă numai în calitatea lui 
de granulă, cuvântul poate exprima adevărul, poate 
fi , altfel spus, totodată fărâmă (parte a întregului), 
boabă de mărgăritar şi sâmbure al adevărului.” Ast-
fel, prin Cicatricea lui Ulise se întrezăreşte o altă 
constantă: Cicatricea Luceafărului din gândirea lui 
Mihai Cimpoi.

Creaţia lui Druţă în şcoală (1985), Căderea în 
sus a Luceafărului (1993), Spre un nou Eminescu 
(1993, revăzut în 1995, 2000); Basarabia sub stea-
ua exilului (1994), Sfi nte fi ri vizionare (1995), Mă-
rul de aur. Valori româneşti în perspectivă euro-
peană (1998) şi, mai ales, „poemul critic” Narcis şi 
Hiperyon (1979, cu ulterioarele completări în 1985, 
apoi şi la Iaşi, în 1994 în prestigioasa colecţie juni-
mistă Eminesciana) – au potenţat magistral valenţe-
le estetice, hermeneutice şi de fi re vizionară ale cri-
ticului nostru, pregătit temeinic să asalteze Comple-
xul pattern călinescian de care se desparte defi nitiv 
prin elaborarea şi editarea monumentalei sale Istorii 
deschise a literaturii române din Basarabia (1996, 
astăzi, afl ată la a patra ediţie!). Deschisă în sensul 
hermeneutic de Opera aperta a lui Umberto Eco, 
dar şi polemică, dar şi permisibilă unor noi desco-
periri ulterioare a unor nume şi opere ghilotinate de 
teroarea istoriei nemiloase cu noi. Istoria deschisă a 
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literaturii române din Basarabia, sincronizatoare şi 
recuperatoare, dezvăluie sub ochii cititorului uimit 
diorama unei lupte acerbe cu „petele albe”, vidul şi 
golurile abisale din spaţiul viciat al culturii române 
din Basarabia şi al însăşi fi inţei noastre naţionale. 
Lucrare magistrală, iniţiată atât pentru a reconfi rma 
spusa lui George Călinescu „Literatura română este 
una şi indivizibilă”, dar şi pentru că, „înainte de toa-
te, spune Mihai Cimpoi, pentru scriitorii basarabeni 
scrisul este un act existenţial”. Zeci şi sute de nume 
scoase din anonimat şi puse în circuit, atractivita-
tea comentariului desfăşurat ca într-o pânză epică 
de proporţii, des-vidarea exilului, stăpânirea fermă 
a fl uxului memoriei, grila istoriografi că modernă şi 
alte atuuri fac din această Istorie deschisă a litera-
turii române din Basarabia un instrument util şi in-
dispensabil, aş zice chiar, peren, pentru cunoaşterea 
fenomenelor intra şi extraliterare basarabene. „Am 
preferat dintre metodele pe care le cunoaşte istori-
ografi a modernă în valorifi carea trecutului nu labi-
rintul, ci catedrala, cu toate că materialul de con-
strucţie poate fi  uneori doar intuit”, notează autorul 
în prefaţa la prima ediţie. 

Istoria deschisă a literaturii române din Ba-
sarabia, atât de studiată, recenzată, contestată l-a 
transformat pe Mihai Cimpoi într-un fenomen ex-
ponenţial al limbului nostru cultural. Iar naturile 
fenomenologice, după cum se ştie, sunt greu des-
cifrabile. Tenacitatea demersului critic, erudiţia şi 
dezinvoltura scriiturii, ar fi  totuşi, credem noi, ca-
racteristicile defi nitorii ale acestui spirit enciclope-
dic, care, vorba lui Eugen Simion, „nu-şi lasă neter-
minată Catedrala pe care a început-o”!

De la Cumpăna cu două ciuturi (2000) în sus, 
Mihai Cimpoi excelează, mai ales în studiul fi lo-
sofi c şi monografi c, estetica, po(i)etica şi fi losofi a 
culturii împletindu-se organic în pânzele sale tot 
mai surprinzătoare şi mai atractive spre adâncuri. 
„Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor 
Tale”, spune un psalm al lui David (41,9) şi cu ade-
vărat aşa este.

Plânsul Demiurgului (1999, lansat în aceeaşi 
colecţie Eminesciana) îl desparte pe Eminescu de 
imaginea tradiţională a pesimistului, redându-i ade-
vărata dimensiune de Poet tragic, fi inţial, şi de-
monstrează, în baza Fragmentariului, structura ho-
lografi că şi sistemică a operei eminesciene, precum 
a demonstrat-o şi distinsul matematician Solomon 
Marcus în conceptul de „viziune holografi că şi sis-
temică” a operei eminesciene (Solomon Marcus, 
Invenţie şi Descoperire, Ed. Cartea Românească, 
1989, pag.203). Între altele fi e spus, aceeaşi viziune 
holografi că o posedă şi Mihai Cimpoi atât în Istoria 

deschisă a literaturii române din Basarabia, cât şi 
în stăpânirea vastului univers eminescian şi a litera-
turii universale, în ansamblu. 

Colecţia cuprinzătoare de Critice ajunsă azi la 
al nouălea volum (2001-2011); Lumea ca o carte 
(2004), studiile monografi ce Duiliu Zamfi rescu. 
Între natură şi idee (2002), lansat la Cluj-Napoca 
în colecţia Mari scriitori români; Secolul Bacovia 
(2005, şi în engleză – 2007); Leopardi. Drum ne-
ted şi drum labirintic (2006 şi în italiană – 2007); 
Ion Heliade Rădulescu. Panhimnicul fi inţei (2008); 
Grigore Alexandrescu. Însufl area înfi inţării (2009); 
Vasile Cârlova. Poetul sufl etului mâhnit (2010). 
(În paranteză fi e spus, în monografi a despre Câr-
lova, poetul „cel mai profund elegiac de până la 
Eminescu”, Mihai Cimpoi realizează performanţa 
unică a unei monografi i de 220 de pagini despre 
cele doar cinci elegii rămase de la poet!); Ioan Ale-
xandru Brătescu-Voineşti. Prefacerea fi rii (2011); 
Sinele arhaic Ion Creangă: dialecticele amintirii şi 
memoriei (2011). Dacă mai adăugăm aici coordona-
rea şi prefaţarea ediţiei Mihai Eminescu. Opere, în 
opt volume (2001) şi colaborarea în calitate de co-
ordonator şi autor al Dicţionarului General al Lite-
raturii Române, vom avea aievea în faţa ochilor un 
Ceahlău-Catedrală, construit/ă din cărţi (circa 60 de 
ediţii şi peste 2 000 de publicaţii în periodice!) pis-
cul căruia/căreia se vede, spre deosebire de vederea 
lui Cantemir, din orice colţ al Moldovei istorice, dar 
şi al Bucovinei, Ardealului, Munteniei şi mult mai 
departe dincolo de orizonturile cunoaşterii...

Estimându-i, cu aproximaţie, averea cărtură-
rească (alta nici nu prea are!) pusă în balanţa cum-
penei sale vizionare, vom aprecia neapărat meritele 
incontestabile ale unui spirit eleat, ce şi-a asumat 
actul culturii ca pe un dat fi inţial şi ca pe o necesi-
tate organică a rostirii sacrifi ciale, cu orice preţ şi în 
orice împrejurări, ofi ciindu-şi misiunea cu dăruire, 
credinţă şi fi delitate stoică pentru spaţiul nostru, în 
care cultura, mai ales cultura gândirii, vorba lui Ca-
ragiale... lasă de dorit.

Într-un original Curriculum vitae, care-i prefa-
ţează Bibliografi a din 2002, Mihai Cimpoi se des-
tăinuieşte că este obsedat de Nostalgia Centrului, în 
cheie eliadescă. Părerea noastră este că nu Nostalgia 
Centrului, ci Setea de Absolut în accepţie eminesci-
ană îi defi neşte esenţa creatoare. Pentru a accede la 
repaosul metafi zic („mi-e sete de repaos”), scriitorul 
îşi trăieşte din plin condiţia „fulgerului neîntrerupt” 
al căutătorului de esenţe...

 Volumul al VIII-lea din Corpusul Eminescu în 
zece volume, lansat în anul 2000 de grupul edito-
rial Litera cu prilejul celor 150 de ani de la naşte-
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rea marelui Poet Eminescu – Mă topesc în fl ăcări, 
care constituie a treia ediţie completată mereu, este 
o performanţă aparte, dialogală a criticului Mihai 
Cimpoi, realizată tenace pe parcursul mai multor 
decenii, şi mereu În drum spre un nou Eminescu, 
aşa cum, temerar, se numea întâia ediţie din 1993.

Dialogurile criticului (majoritatea epistolare) cu 
eminescologii de pe mapamond, în „perspectiva mi-
leniului III”, prezintă o frescă dintre cele mai impre-
sionante a ariei de cunoaştere/receptare şi a ritmuri-
lor de expansiune a operei eminesciene pe toate me-
ridianele lumii. Totodată, culegerea impresionează 
prin anvergura cuprinderii, varietatea surprinzătoa-
re, prospeţimea interpretărilor şi prestigiul hieratic 
al unor nume din prima linie a ştiinţei eminesciene 
(sau eminescienţei, dacă se acceptă termenul): Con-
stantin Noica, Petru Creţia, George Munteanu, Ami-
ta Bhose, Brenda Walker, Jean Louis Courriol, Jurii 
Kojevnikov, Emil Cioran – în total şaizeci şi opt de 
dialoguri, multe dintre ele aparţinând deja unor spi-
rite tutelare din constelaţia Luceafărului nemuritor. 

În mod aparte vreau să remarc Cuvântul in-
troductiv la această culegere, semnat de regretatul 
eminescolog ieşean Constantin Ciopraga. Este un 
studiu sobru, riguros-analitic, deopotrivă dezinvolt 
în abordarea hermeneutică a materiei poetice emi-
nesciene, a temelor şi mitemelor fi losofi ce, precum 
şi a expunerii traseului exegetic ascendent al mai 
tânărului critic chişinăuian. „Hermeneut de ţinu-
tă modernă, concluzionează Constantin Ciopraga 
despre Mihai Cimpoi, vibrând şi înfăptuind cu 
mobilitate intelectuală în cadrul spiritualităţii ro-
mâneşti integrale, conştiinţa sa se ridică deasupra 
vicisitudinilor istoriei, înaripată de nostalgia tota-
lului.” (op.cit., pag.10) Frumoase cuvinte ale unui 
spirit care, la rându-i, a împărtăşit o viaţă „nos-
talgia totalului” sau, mai exact, a întregului româ-
nesc!

Eminescu a fost întotdeauna pentru noi, cei din 
spaţiul interriveran, damnat de istorie, netăgăduita 
autoritate literară şi blazonul identitar suprem. Toate 
câte vorbesc pe aici în limba română, toate vorbesc 
despre El. Teii de deasupra Aleii Clasicilor, şcoala 
naţională, Centrul Academic Mihai Eminescu, recu-
perarea lui treptată, pas cu pas, ca pe un teritoriu 
câştigat în lupte, scrierile, cântecele şi suita de sera-
te, şezători şi cenacluri literare, care unora li se pare 
infl aţie fără rost; mitingurile şi Adunările Naţionale 
din epoca renaşterii naţionale; dezbaterile ştiinţifi ce 
şi parlamentare în jurul problemelor limbii – la Chi-
şinău, Sanct Petersburg şi Moscova – toate aceste 
semne ale unei continuităţi afective puternice şi le-
gături ombilicale cu matricea nu erau şi nu trebuiau 

să rămână doar simple manifestări declarative de 
suprafaţă ori de moment.

Ele trebuiau să fi e întemeiate pe o cunoaştere 
doctă, în profunzime, a spiritului operei lui Emi-
nescu. Sporadicele studii ale lui Vasile Coroban, 
Lazăr Ciobanu, Constantin Popovici sau Ion Osad-
cenco, pentru a ne limita doar la câteva nume, aveau 
mai mult un caracter normativ, popularizator. Şi 
atunci a venit rândul lui Mihai Cimpoi, cel care prin-
tr-o muncă sisifi că a dat acestui spaţiu măsura ade-
vărată a receptării, înfi inţării şi interpretării moderne 
a întregului tezaur eminescian. Spre lauda criticului, 
această măsură a întrecut toate aşteptările, iar miza 
aleasă a fost îndreptăţită cu asupra de măsură. 

Prin Eminescu, văzut şi interpretat de Cimpoi, 
noi am ieşit din anonimatul cultural al provincialis-
mului şi ne-am sincronizat organic în circuitul va-
lorilor spirituale româneşti, iar cele circa şaptezeci 
de dialoguri cu eminescologii lumii (Amita Bhose, 
Brenda Walker, Sumiya Haruya, Klaus Heitman 
s.a.) permit să afi rmăm, şi cu valorile universale. 
„Cu Eminescu am obţinut o demnitate estetică şi 
etică, pe care nimeni nu ne-o mai clinteşte din loc” 
(Glasul Naţiunii, 11 septembrie 2003), cu adevărat 
afi rma Cimpoi cu mai mulţi ani în urmă.

Pentru noi, Eminescu este fi ul înfi at al Basarabiei 
orfane. Cel ce a spus-o răspicat că „a rosti numele 
Basarabia e una cu a protesta contra dominaţiunii ru-
seşti”, chiar şi în vremurile de cenzură, chiar şi-n stra-
nia haină a chiriliţei, a fost primit în casele noastre şi 
ţinut lângă icoane, împreună cu Arborele-Eminescu, 
o altă icoană inspirată a iconarului Aurel David. 

Prin cosmica-i tângă de fi inţă sfâşiată a lui Mihai 
Eminescu: „Jalnic ard de viu, chinuit ca Nessus” şi 
„De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet”, Basarabia 
l-a auzit, pentru că a simţit în el aceeaşi prigoană, 
aceeaşi mistuire neogoită, aceeaşi nedreptate şi mu-
cenicie apostolicească, precum în propriul ei destin. 

Tocmai de aceea Basarabia l-a şi apropiat fără 
tăgadă la sânu-i îndurerat pe nefericitul Mihai – în-
fi indu-l pe vecie ca pe unul dintre cei mai iubiţi fe-
ciori ai săi – astfel recunoscând în el Poetul care i-a 
cântat, ca nimeni altul, dorurile, aşteptările şi rana 
istorică mereu sângerândă.

Şi nu este vorba aici de atât de multironizatul, 
în ultima vreme, mioritism! Trebuie să vezi aievea 
lacrimile din ochii unui sat întreg, cu tot cu preoţi, 
bătrâni, mame şi copii, aşa cum le-am văzut eu, cu o 
săptămână în urmă, la Feşteliţa, Ştefan Vodă, unde 
am participat la dezvelirea unui nou bust al lui Emi-
nescu, pentru a înţelege cât de iubit şi cât de aşteptat 
este EL în toate colţurile Basarabiei. 

Acolo, pe drumul estic înspre Cetatea Albă, la 
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numai câteva verste de apele Nistrului, când „ape-
le curg clar izvorând în fântâne”, înţelegi că plân-
sul apelor în fântâne are nu doar un sens profund 
metafi zic, dar unul ontologic – metafi zic şi istoric, 
cu adevărat sfâşietor!

În fi ne, un loc aparte, de azi înainte, din clipa 
lansării multaşteptate şi aniversare, în această pre-
stigioasă Aulă academică, îl va ocupa în palmare-
sul operei distinsului academician Mihai Cimpoi, 
dar şi al Bibliotecii eminesciene universale, noul 
Dicţionar enciclopedic Eminescu 2012, editura 
Gunivas!

Dicţionarul enciclopedic Eminescu, acest 
„coronat opus” monumental, este o vastă şi unica 
operă de explorare şi integrare panoramică a uni-
versului eminescian, vizând atât opera şi persona-
litatea lui Mihai Eminescu, precum şi coordonatele 
receptării naţionale şi universale ale poetului. Be-
nefi ciind de Prefaţa academicianului Eugen Simi-
on şi Argumentul alcătuitorului, academicianului 
Mihai Cimpoi, Dicţionarul este structurat sintetic 
în X compartimente care cuprind: I. Personalitatea 
poetului, cu un portret-sinteză. Arborele genealo-
gic. Mitul Eminescu şi postumitatea; II. Integrările 
tipologice şi categoriale, începând cu clasicismul, 
romantismul şi încheind cu clasicitatea şi moder-
nitatea; apoi III. Cultura lui Eminescu (miturile, 
fi losofi a, istoria, sociologia, economia politică, 
religia, limbile etc.); IV. Mitopo(i)etica; V. Ope-
ra; VI. Receptarea şi postumitatea editorială; VII. 
Eminescologia, fi reşte; VIII. Ecourile din artele 

adiacente; IX. Ediţiile importante şi X. Bibliografi a 
şi prezenţele enciclopedice.

Precum vădeşte structura Dicţionarului, el oferă 
spiritului eminescian un armonios ansamblu panora-
mic, care, subliniază Mihai Cimpoi, „Ne determină 
să-l urmărim nu atât într-un curs biografi c, cât într-o 
idee Eminescu care retopeşte totul – viaţă particu-
lară, operă, doctrină fi losofi că – în „personalitatea 
ideii”. 

„O lucrare vastă, primejdios de vastă, îndrăz-
neaţă, o lucrare necesară”, astfel apreciază Dicţio-
narul prefaţatorul Eugen Simion. Pe potriva subiec-
tului, vom completa noi, despre care marele istoric 
Nicolae Iorga, precum se ştie, l-a defi nit ca „expre-
sia integrală a sufl etului românesc”, iar Constantin 
Noica l-a considerat „omul deplin al culturii româ-
neşti”. Chiar dacă termenul a fost contestat de unii, 
îndrăznim să extindem, mutatis mutandi, afi rmaţia 
lui Noica. Dacă Mihai Cimpoi ar fi  scris, alcătu-
it, editat doar Dicţionarul enciclopedic Eminescu, 
acest lucru ar fi  fost sufi cient ca să-i asigure un loc 
de frunte în şirul celor mai importanţi eminescologi 
din toate timpurile. Prin acest inestimabil dar, adus 
culturii naţionale şi nu numai, însuşi Mihai Cimpoi 
ar merita acest califi cativ de om deplin al culturii 
româneşti din Basarabia! 

AVE, MAGISTRAE!

Discurs rostit la primul Congres Mondial 
al Eminescologilor, 

Chişinău, 3 septembrie 2012

Iurie Matei. Arborele veşniciei. Lucrare intrată în patrimoniul AŞM, 31 august 2012
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