
\&quot;Recolta unei navigari atente prin presa\&quot;
La 26 decembrie a.c. se implinesc 50 de ani de la moartea lui Radu Stanca, personalitate polivalenta a
culturii noastre. Publicarea volumului "Daltuiri", editie ingrijita de Anca Sarghie si Marin Diaconu
(Bucuresti, Editura Fundatiei Nationale pentru Ştiinta si Arta, 2012) vine cum nu se poate mai bine sa
contribuie la completarea portretului literar al poetului, eseistului, regizorului, dramaturgului Radu
Stanca, al carui nume il poarta actualul Teatru National din Sibiu, urmasul Teatrului de Stat creat dupa
razboi.
  
  in prefata cartii, Anca Sarghie ne pune in tema: "(...) Recolta unei navigari atente prin presa romaneasca
interbelica si prin cea a primelor decenii de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial constituie cuprinsul
antologiei de fata, care a fost intitulata in mod semnificativ Daltuiri (...) Dat fiind caracterul compozit al
volumului, care cuprinde poezie, teatru si traduceri, eseuri, recenzii de carte, cronici muzicale si de arta
plastica etc., am considerat ca toate intra sub cupola sensului acestei intitulari, care a fost inspirata de una
din creatiile autorului. Ratiunea editarii volumului deriva din adevarul ca ar fi de neinchipuit surprinderea
personalitatii scriitorului si regizorului Radu Stanca fara a lua in calcul si antumele din publicistica
vremii ramase nesemnalate (...)"
  
  Anca Sarghie si Marin Diaconu a facut o munca de Sisif pentru gasirea, strangerea si alcatuirea acestei
antologii si n-ar fi exclus ca ea sa nu fie exhaustiva, gandindu-ma (dupa propria-mi experienta
publicistica) la faptul ca Radu Stanca o fi scris si tiparit destule articole nesemnate ori iscalite sub
pseudonim. Oricum, meritul incontestabil al realizatorilor ei consta in faptul ca aceasta culegere are
caracter "integral inedit editorial, textele antologate nefiind identificate si tiparite pana acum in carti."
  
  Volumul este structurat pe patru parti: Poezii, Eseuri, cronici, note, Teatru, Traduceri, cu o Addenda,
Note privitoare la editie, Note si Ilustratii.
  
  Fiind un "fan" al lui Radu Stanca, de cand i-am citit inegalabilele balade, am devorat literalmente acest
volum. Vorba marelui disparut: "Citesti. E ora cand fruntile pipaie ingereste lumina..."
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