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flat într-o permanentã cãutare a unui adevãr universal, eternizat de puterea cuvîntului scris, Ioan Þicalo îºi asumã destinul
de scriitor, trãind obsesiv în spaþiul imaginar al personajului creat, fie cã este vorba de Isidor, de
Veronica, de cuconul Todiriþã sau de primãriþa
Leontina. Cãrþile sale – În poiana lui Ioan (prozã
scurtã, 2002), Crucea pãrintelui Visarion (prozã
scurtã, 2003), Blestemul (roman, 2004), Vînãtoarea
(roman, 2005), toate apãrute la Biblioteca „Mioriþa”,
Cîmpulung Bucovina, construiesc, printr-o adevãratã
tehnicã a detaliului semnificativ, starea de fapt a unui
timp ºi a unui spaþiu.
Colaborator al revistelor „Tribuna Învãþãmîntului”, „Limba ºi literatura românã pentru elevi”,
„România literarã”, „Flacãra”, „Mioriþa”, premiat de
revistele „Cronica” (Eminescu al Bucovinei),
„Convorbiri literare” (Dorul eminescian), „Dacia literarã” (Timp eminescian, Cuvînt ºi tãcere în iubirea
eminescianã), cu lucrãri în volume colective
(Eminescu-poet mioritic în „Simpozionul Mioriþa”,
Dor-Împãrat în „Poveºtile de la Bojdeucã” – premiul Editurii „Bucovina” la concursul „Zilele
Bojdeucii”, chestionar în „Mioriþa – printre munþi ce
se bat în capete”), scriitorul Ioan Þicalo, din Rîºca
Sucevei, ne propune, astãzi, o nouã carte, Poetica
instrumentelor muzicale în lirica eminescianã.
Apãrutã la Biblioteca „Mioriþa”, Cîmpulung
Moldovenesc, în 2006, sub consilierea editorialã a
scriitorului ºi profesorului Ion Filipciuc, Poetica…
lui Ioan Þicalo este o colecþie de nouã studii eminesciene care reconstruiesc o nouã lume a Marelui Poet:
Mioritism în poezia lui Eminescu, Eminescu al
Bucovinei, Dorul eminescian, Timp eminescian,
Eminescu ºi poezia instrumentelor muzicale, „ªi mai
potoliþi-l pe Eminescu!”, Cuvînt ºi tãcere în iubirea
eminescianã, „Con-ºtiinþa” lui Eminescu.
Oferind „un spaþiu de lecturã mai puþin cunoscut
sau investigat de cãtre stilisticieni” (Ion Filipciuc),
studiile se oferã cititorului ca o punere în scenã contemporanã a unor constante poetice eminesciene:
mioritismul, Bucovina, dorul, timpul, lira, flautul,
buciumul, cornul, toaca, clopotul, talanga, codrul,
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izvorul, cuvîntul, tãcerea,
solitudinea.
Sub ochiul
creativ al scriitorului Ioan
Þicalo, constantele poetice devin stãri
existenþiale dinamice, convertind instrumentele teoretice în operatori stilistici care dezvãluie frumuseþea
ascunsã a stilului: „Opera eminescianã reface prin
excelenþã drumul mioritic de recucerire a timpului
pierdut în integralitatea sa” (p. 7), „aici, locul construcþiilor arhitectonice (piramide, temple) este luat
de un element al naturii, templu prin excelenþã ºi simbol al veºniciei, codrul-bucovinã” (p. 21), „Numai
aºa s-a putut dezvolta în opera lui Eminescu o
unduitoare muzicalitate prin îngemãnare cu spaþii
incomensurabile, Eul poetic aflîndu-se mereu în
cãutarea asemãnãrilor Uni-versului” (p. 57), „Cornul
apare, aºadar, ca emblemã a Daciei eterne, o uriaºã
cutie de rezonanþã transistoricã” (p. 67), „comunicarea nestingheritã dintre pãmînt ºi cer” (p. 71), „Eul
poetic, eliberat din limitele atît de strîmte ale necesitãþii, cucereºte o libertate de miºcare nelimitatã în
spaþio-timp, caracterizat prin dispariþia oricãrui conflict ºi instaurarea armoniei” (p. 101), „Solitudinea sa
însã nu e una a Turnului de Fildeº, ci profund dialogicã” (p. 111), „Eminescu înveºniceºte clipa cu pana”
(p. 112) etc.
Pe lîngã frumuseþea limbajului utilizat, se poate
observa, de la bun început, rigoarea ºtiinþificã a
demonstraþiei – desluºirea înþelesurilor pînã la arhetip
–, varietatea studiilor bibliografice, profesionalismul
cu care a îmbinat ºtiinþa cu arta.
Prin intermediul proaspãtului volum, Poetica
instrumentelor muzicale în lirica eminescianã, Ioan
Þicalo ne prezintã o altã faþã a operei sale, în care arta
scrisului devine canon artistic, generator de noi înþelesuri.
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