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Botoşăneanul zilei  
 
MIHAELA ARHIP – „Înainte de a mă judeca, încercaţi să-mi trăiţi 
bucuriile simple!”  
 
 
„Înainte de a mă judeca, încercaţi să-mi trăiţi 
bucuriile simple, tristeţea, singuratatea sau 
teama permanentă, şi mai ales clipele pe care eu 
nu aş avea puterea să le retrăiesc”.  
 
Mihaela Arhip a adunat patru decenii de viaţă pentru 
a avea puterea să retrăiască bucuria cuvintelor. 
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.  
 
Născuta pe 31 ianuarie 1970, în Botoşani, Mihaela Arhip a avut puterea şi, de ce nu, 
bucuria de a-şi aduna anii într-o a doua carte a sa, "Libertatea unui condamnat la 
viata", volum lansat săptămâna trecută.  
 
Mihaela Arhip este profesor de română la Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani. A 
absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, încă din 
anii studenţiei bucurându-se de suflul nerostit al cuvintelor.  
 
De altfel, debutul poetic are loc mult mai devreme, 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 creştină 
dăruire, fără patimă, dar şi fără orgoliu.  
 
„Căutaţi-vă sufletul şi încercaţi să recunoaşteţi că de multe ori e mai mic decât piatra 
pe care o ţineţi în mână”, ne îndeamnă un om care, la 40 de ani, îşi trăieşte copilaria 
cuvintelor, lăsându-ne nouă, celorlalţi, libertatea condamnaţilor la viaţă.  
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