
„Masca mea de cuvinte”
Mihaela Arhip mã citea cînd era

elevã, eu o citesc (de) cînd e poetã.
Pare-se cã profesoara din Botoºani
s-a „construit” greu, cu neîncredere
în sine ºi în cuvinte, fãcînd, pînã la
urmã, poezie chiar din aceastã timo-
rare, din sfiala de a se mãrturisi.
Masca mea de cuvinte, aceastã a
doua ei carte, o protejeazã faþã de
orice agresiune, dinlãuntru ºi dina-
farã ºi, totodatã, îi divulgã vulnera-

bilitatea, candorile ºi obsesiile. Într-un început  de secol ce
pare înscris într-o derivã fãrã ºansa de a se redresa,
Mihaela Arhip navigheazã cu superbie prin propriul ei
suflet, ca ºi prin tot ce o înconjoarã, inducîndu-þi o stenicã
melancolie. Cartea e bine construitã, ingenios secvenþiatã.
Poeziile sînt ca niºte „respirãri” Despre ceea ce cred,
Despre ceea ce vãd, Despre ceea ce simt. Citind-o, ai
impresia cã eºti „suspendat între douã clipe/ ca un scrîn-
ciob/ deasupra unei ape fãrã sfîrºit”.

Scriitori, publiciºti...
A apãrut ediþia a III-a a

dicþionarului Scriitori ºi publiciºti
ieºeni contemporani, realizat de N.
Busuioc ºi Fl. Busuioc. În cei 12 ani
care au trecut de la prima ediþie,
cartea a devenit tot mai consistentã,
nu doar ca volum – la ora actualã
însumeazã 549 de nume, faþã de
469, la ediþia precedentã – ci ºi ca
adecvare la condiþia optimã a unui
dicþionar bio-bibliografic, nu de
autor, ci de autori. Nicolae Busuioc,

artizanul proiectului, le-a dat posibilitatea autorilor sã se
prezinte ei înºiºi, sperînd în dreapta lor mãsurã. Din
pãcate, unii dintre contemporanii noºtri au abuzat de
aceastã ocazie, gonflîndu-se precum broasca din fabulã...
Astfel de abuzuri întîlnim mai ales la autorii  inconsistenþi,
nefundamentaþi ºi un pic cam neobrãzaþi, majoritatea
înþelegînd rigorile ºi canonul unei astfel de opere lexi-
cografice. Peste toate însã, cartea este un util instrument de
lucru pentru oricine vrea sã cunoascã viaþa spiritualã
ieºeanã, începînd de la jumãtatea secolului XX, pînã în
zilele noastre. E, ca sã zic aºa, o carte de vizitã.                  

Busuioc moldovenesc...
Ajuns la o vîrstã rotundã, acest Busuioc moldovenesc,

Nicolae numit, a simþit nevoia unui dialog cu sine, cu
cãrþile, cu prietenii, fãrã a se da rotund... Toate s-au adunat

într-o carte, Timpul trãit, care, „prin gîndiri ºi prin imagi-
ni”, dã seamã de trecerea ºi petre-
cerea sa pe aceste meleaguri tere-
stre. Într-un ambiþios text liminar,
Lecturã ºi vulturi, Nicolae Busuioc
încearcã o parabolã a propriei sale
condiþii, de biolog, cãrturar, cititor
ºi comentator, terorizat de rigori,
refuzat de muze, dar visînd la aripi
ºi la ochi de vultur... Spre a-l
(ne)liniºti, trebuie sã-i spun, cu pro-
priile-i cuvinte, cã „Oricum, liber-
tatea spiritului freamãtã pe undele
vîntului, fãrã oprire, fie ºi ca o nece-
sarã consolare a cititorului nostru, mereu cãzut pe gîn-
duri”.

(N. Turtureanu)

Mircea Popa, Uleiul din candelã. ASTRA ºi spiritul
Blajului, Ed. ASTRA, Blaj, 2009, 272 p.

Cele douã mari secþiuni ale volu-
mului care reuneºte articole ºi studii
ale binecunoscutului universitar
ardelean sînt dedicate Societãþii
ASTRA ºi trecutului ei, în strînsã
legãturã cu „spiritul Blajului”, în
cadrul cãrora sînt prezentate cu apli-
caþie figuri de primã mãrime ale cul-
turii ºi militantismului neamului, de
mult apuse sau încã în viaþã, docu-
mente, evocãri.

Elena Condrei, Eminescu nestins, Interviuri cu
conf.univ.dr. Constantin Mãlinaº, Ed. Geea, Botoºani,
2009, 306 p.

În afarã de ceea ce scrie pe cop-
ertã, trebuie sã adãugãm cele 125 de
pagini de biobibliografie, plus imag-
inile aferente, care întregesc profilul
celui care deschide o serie editorialã
a Editurii „Geea”, dedicatã celor
distinºi cu premiul, diploma ºi
medalia „Teiul de Aur”. Profesorul
ºi bibliotecarul bihorean Constantin
Mãlinaº este un constant colaborator
al „Revistei române” ºi un implicat
activ în programul astrist panromânesc.
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