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Botoşăneanul zilei  
 
Mihaela Arhip a câştigat, "(I)Reversibil, un loc in inimile iubitorilor 
de poezie!  
 
 
Sâmbătă, 19 noiembrie, zeci de iubitori de poezie au 
răspuns invitaţiei de a se lăsa prinşi în mirajul 
cuvintelor şi al muzicii de calitate! Lansarea cărţii 
"(I)Reversibil", semnată de Mihaela Arhip şi apărută 
în acest an la Editura Eikon din Cluj, a fost un prilej 
de sărbatoare a Poeziei, cei prezenţi în sala "La 
Nistorica", din complexul "Tratoria", trăind alături 
de autoare surprizele pregătite de către 
organizatorii evenimentului.  
 
A fost o dimineaţă de toamnă cu muzică aleasă, poezie 
de dragoste şi invitaţi pe măsură: violonista Marieta 
Baciu, prof. Florinte Catargiu, Ştefania Iacob (vocea-
minune a folkului românesc) şi actriţa Mihaela Nistorică, cea din urmă fiind gazda 
manifestării. Oaspeţi surpriză au venit de la Asociaţia Fălticeni Cultural, aceştia 
mărturisind la final, prin vocea părintelui Liviu-Vasile Mihăilă (de la Biserica Hreaţca, 
de lânga Fălticeni) dragostea şi admiraţia pe care o manifestă pentru Botoşani, 
botoşăneni şi pentru poetul Mihai Eminescu.  
 

 
 
Cartea poetei Mihaela Arhip a fost prezentată de către prof. Florinte Catargiu, la 
rândul său poet, dar şi de către violonista Marieta Baciu.  



 
 
Florinte Catargiu a atins în discursul său aspecte ale poeziei Mihaelei Arhip, de la 
primul până la cel de-al treilea volum, exemplificând şi insistând asupra metaforei şi 
a construcţiei poeticesti care aminteşte, pe alocuri, de haiku.  
 

 
 
Marieta Baciu a impresionat mai ales prin discursul elaborat, de o cuceritoare 
elocinţă a abordării. Îmbinând poemele Mihaelei Arhip cu pasaje de muzică 
simfonică, Marieta Baciu a dovedit un magnetism retoric şi o prestanţă care cu greu 
se vor desprinde din memoria afectivă a celor prezenţi. Prezenţa Marietei Baciu a 
fost una dintre surprizele oferite autoarei, Mihaela Arhip fiind nelipsită, de ani de zile, 
din sala de concerte a Filarmonicii Botoşani, acolo unde violonista Marieta Baciu a 
activat ultimele 3 decenii.  



 
 

 
 
Bucuria iubitorilor de poezie a fost întregită de melodiile interpretate de Ştefania 
Iacob, care la doar 13 ani a reuşit să atragă deja atenţia unor personalităţi de marcă 
din domeniul muzical, de la Nicu Alifantis la Mircea Vintilă şi nu numai.  
 
La final, poeta Mihaela Arhip a oferit autografe.  

 
 
Mihaela Arhip este poet, profesor de română la Liceul de Artă Botoşani. Puţini 
oameni, creatori sau simpli trăitori, dovedesc asemenea decenţă, discreţie şi bună 
simţire. Pentru că, dincolo de semnele presărate în literatură, la Mihaela Arhip există 
o miză personală, o intimitate cu propria poezie pe care poeta o trăieşte intens, fără 
public, fără aplauze, fără suferinţe inutile sau false exaltări.  
 



 
 
Debutul poetic are loc în 1987, când publică în revista "Limba şi Literatura Română". 
Semnează, apoi, în "Archaeus", revista de literatură a studenţilor Universităţii "Ştefan 
cel Mare" Suceava, dar şi în "Dacia Literară", "Cronica", "Revista română", 
"Intertext".  
 
În anul 1999 obţine primul premiu naţional, cel al revistei "Dacia Literară", la 
Festivalul naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene "Porni 
Luceafărul...", iar un an mai târziu, la aceeaşi competiţie, premiul revistei "Cronica".  
 
Recunoaşterea valorii sale ca poet vine odată cu Premiul Editurii "Dionysos" din 
Kastellaun (Germania), distincţie în urma căreia publică volumul "Sfârşitul inocenţei", 
la editura Axa, în anul 2002.  
 
După nu mai puţin de şapte ani, în anul 2009, Mihaela Arhip reintră pe piaţa literară, 
de această dată cu "Libertatea unui condamnat la viaţă", apărut la Editura Axa, 
volum lansat în ianuarie 2010.  
 
Chiar dacă pare să scrie o poezie a propriului interior, despre propriile sentimente, 
trăiri, experienţe, trădări sau împliniri, Mihaela Arhip îşi conduce, de fapt, cititorul cu 
discreţie, pentru ca apoi acesta să se regăsească pe sine însuşi, să se identifice 
întocmai cu starea şi cu aerul poeziei.  
 
Pentru că, realizezi târziu, Mihaela Arhip nu scrie despre sine, ci scrie despre ceilalţi, 
despre fiecare dintre trecători, numai că o face cu decenţă şi aproape crestină 
dăruire, fără patima, dar şi fără orgoliu.  
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