
Teodor Tanco sau in preajma lui Constantin Noica
Prieteni ai lui Constantin Noica, precum Octavian Nicolae, Cornel Andrian, Maria Cogalniceanu, Simion
Echim si Teodor Tanco, l-au omagiat recent pe filosoful, poetul, eseistul, publicistul si scriitorul
Constantin Noica, la Paltinis. Evenimentul a avut un caracter aparte pentru ca parastasul a fost urmat de
lansarea volumului "Trei intalniri cu Constantin Noica", semnat de Teodor Tanco. 
  
  Cartea valorifica experientele de viata ale autorului si intalnirile acestuia cu Noica, astfel incat volumul
se construieste din priviri retrospective. Amintirile autorului se imbina cu fragmente consistente din
jurnalul sau pentru a alcatui o scriere eclectica, evocatoare pentru personalitatea lui Constantin Noica.
Structura volumului urmareste cele trei intalniri - doua la Biblioteca ASTRA si una la Paltinis - ale lui
Teodor Tanco, cu filosoful Noica. "L-am intalnit prima data la Biblioteca ASTRA in 1981, iar intalnirile
noastre s-au repetat. Era un mare intelectual si un foarte placut interlocutor. La prima intalnire m-a uimit
energia lui intelectuala, spirituala, fizica. Era indragostit de viata in toate formele si ipostazele ei", spune
Teodor Tanco. 
  
  Asemenea amintiri "l-au bantuit" pe Teodor Tanco, in cei aproape 30 de ani scursi de la prima intalnire
cu Noica. in consecinta, vivacitatea amintirilor si dorinta de a scrie despre Noica au facut ca "Trei
intalniri cu Constantin Noica" sa se nasca usor. "Scrierea volumului nu a fost o problema pentru ca eram
foarte incarcat de tema cartii. Am pornit cu gandul de a scrie un articol pentru o revista de cultura, dar
articolul a devenit carte, desi in paralel lucram la un roman", adauga scriitorul. 
  
  Teodor Tanco a implinit in luna aprilie a acestui an 85 de ani si activeaza pe scena literara de peste
saizeci de ani. Este semnatarul a peste 600 de articole si 44 de volume (povestiri, romane, teatru, critica
literara, insemnari memorialistice), fiind recompensat cu Premiul George Baritiu al Academiei Romane
pentru lucrarea "Virtus Romana Rediviva" (1993), Premiul Uniunii scriitorilor din Chisinau pentru cartea
"Basarabia, numele tau e Maria!" (1993), Premiul Filialei Cluj a USR pentru volumul "Tinerete pribeaga"
din tetralogia "Cand ma voi intoarce acasa" (2005). 
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