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Poet, publicist, doctor în studiul artelor, profesor
universitar, luptător pentru valorile naţionale Simion
Ghimpu s-a născut la 24 mai 1939 în s. Coloniţa, jud.
Lăpuşna, în familia Irinei şi a lui Tudor Ghimpu.
În anul 1957 absolveşte Şcoala Pedagogică din
Călăraşi, după care urmează studii la Universitatea de Stat
din Moldova, Facultatea Istorie şi Filologie (1963).
Concomitent studiază la Universitatea din Moscova,
Facultatea Limbi Romanice.
În 1964-1967 îşi face
doctorantura la Institutul de Artă Teatrală „A. Lunaciarski”
din Moscova. Paralel preda lecţii de limbă română (cu
caractere latine) pentru un grup de studenţi din Moldova
de la actorie. În 1969 Simion Ghimpu îşi susţine teza de
doctor în studiul artelor şi revine la Chişinău.
Lucrează ca învăţător la Şcoala medie din Mereni,
ghid de limbă română şi spaniolă la „Inturist” Chişinău,
corespondent netitular la revista „Moldova”. Din 1969
până în anul 2000 deţine funcţia de lector superior la
Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” din Chişinău unde
îşi continuă activitatea ştiinţifico-didactică la disciplinile
„Arta vorbirii scenice” şi „Scenariul şi regia manifestărilor
artistice publice”. Din 1982 deţine titlul de docent şi din
1996 – profesor universitar.
Desfăşoară o vastă activitate de creaţie literară.
Publică versuri, proze scurte, cronici teatrale, eseuri,
corespondenţe, articole despre arta teatrală, monografii
ştiinţifico-didactice (Să vorbim corect şi clar, 1988), studii
etnofolclorice (Nunta şi alte obiceiuri moldoveneşti, 1990)
etc.
Primul volum de versuri Mereu, scris în 1976, este
editat abia în 1995. Urmează Reversul sentimentelor
(2000), Dincolo (2002), Descifrări (2004), Starea de spirit
(2007), Destin între destine (2010) ş.a. Scrie şi pentru
copii: Ghici ce-s? (2003), Ia să-mi spui tu, spui (2008) etc.

În 2009 apare romanul autobiografic Viaţa pe
muchie de cuţit, iar în 2010 – volumul de eseuri, recenzii,
dialoguri Destin între destine. Este autorul pieselor de
teatru Dimitrie Cantemir, Arvona înapoi, Uşile rămân
deschise, Pluguşorul etc.
A scris peste 100 de texte pentru cântece care au
devenit şlagăre: Numai tu, Inima mea e Moldova, Iubiţi
învăţători, Crede-mă, Casa noastră ş. a.
Pe parcursul activităţii sale a fost distins cu diferite
premii, printre care: Diploma de gradul III la concursul
„Tradiţiile şi obiceiurile populare” (pentru piesa în versuri
Pluguşorul şi scenariul Nunta, 1984) şi Premiul I la
concursul republican „Dramaturgia contemporană pe scena
teatrelor de amatori” (pentru piesa Uşile rămân deschise,
1986) etc. Laureat al festivalului televizat „Cântecul-90”.
Membru al Uniunii oamenilor de teatru din
Moldova (1977), Uniunii Scriitorilor din Moldova (1996).
S-a stins din viaţă la 27 iulie 2010 la Chişinău.
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Referinţe
Poezia se naşte la răscrucea fenomenelor
contradictorii, la răscrucea sentimentelor care se
suprapun, la răscrucea minţii şi sufletului, la răscrucea
analizei şi concluziei.
***
Fiecare poet îşi creează un microunivers, o viziune
proprie asupra realităţii. Eu am căutat să-mi creez un
univers propriu prin metaforele, prin comparaţiile, prin
imaginile neperimate, inedite, cred că aceasta şi constituie
modernitatea unei poezii.
Simion Ghimpu
Simion Ghimpu este un intercultural, el a apropiat
ca profesor limba română de cea spaniolă şi cea spaniolă
de cea română. La fel şi artele, le-a adunat, le-a
îngemănat, a apropiat toate artele la un loc – literatura,
muzica, teatrul şi toate celelalte.
Mihai Cimpoi
Simion Ghimpu este unul din cei mai cântaţi poeţi
din tot arealul limbii şi literaturii româneşti. Fapt cu care
ne mândrim...
Ion Hadârcă
Un poet de o respiraţie simfonică a semanticii şi
poeziei muzicale, de o largheţă a temelor ce sensibilizează
inima şi conştiinţa celui ce se află în căutare de frumos.
Un poet cu o poezie ce de mai multe ori te face să o cânţi,
nu s-o lecturezi.
Elena Tamazlâcaru
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