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Personalitatea filosofului Lucian Blaga, poet și dramaturg, publicist și 
profesor, academician și diplomat, s-a format în aceeași atmosferă transilvană în 
care, după un sfert de veac, se va ridica și Radu Stanca la Sebeș (Alba), de formație 
filosofică, poet, dramaturg, regizor, teatrolog și profesor. Dacă facem o incursiune 
de geografie literară, vom găsi neașteptat de multe puncte de tangență și chiar de 
similitudine între cei doi scriitori de geniu, care au avut, desigur, traiecte 
profesionale și viziuni artistice distincte. Similitudinile se ivesc chiar din începuturi. 
Lucian era al 9-lea copil al familiei preotului ortodox Isidor Blaga din Lancrăm, de 
lângă Sebeș-Alba. În familie a avut modelul de formație umanistă a tatălui, 
„preotul cu păr de argint și cu minte de aur”, cum avea să-l definească istoricul Ion 
Lupaș. La rândul său, Radu avea să se nască în familia preotului ortodox Sebastian 
Stanca. El era mezinul pe care l-au îndrumat frații săi mai mari. Tatăl era autorul 
unor studii de teologie și chiar al unor creații beletristice publicate, astfel că, în 
familie, Radu Stanca a avut deschidere spre teatru și poezie, nu mai puțin spre 
muzică.  

Lucian Blaga a urmat primele clase la Școala primară germană din Sebeș- 
Alba,  între anii 1902 și 1906, și a absolvit Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov în 
1914. Acolo era profesor unchiul său, Iosif Blaga, doctor în filosofie și autorul 
primului tratat românesc de teoria dramei. Apropierea adolescentului de 
domeniile filosofiei și teatrului s-a produs de timpuriu. El a debutat la 15 ani în 
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ziarele arădene „Tribuna”, cu poezia Pe țărm (1910), și „Românul” (sub semnătura 
Ion Albu), cu studiul Reflecții asupra intuiției lui Bergson (1914). În anul 1911 
călătorește în Italia, unde își petrece timpul în librării, căutând cărți de filosofie, 
domeniul care îl pasiona. Situația politică grea la început de război, îl determină, 
așa cum avea să  mărturisească în Hronicul și cântecul vârstelor să  urmeze cursurile 
Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea în perioada 1914 – 1916, pe care le-a 
finalizat cu licență în 1917. Lucian Blaga s-a înscris la Teologie spre a fi scutit de 
înrolare în armata austriacă, dar edificatoare este mărturisirea sa că „Între mine și 
Teologie am pus un zid de azbest izolator”. Urmându-și visul, a  studiat filosofia și 
biologia la Universitatea din Viena între anii 1916 și 1920, obținând titlul de doctor 
în filosofie, cu teza Kultur und Erkenntnis (Cultură și cunoaștere). Aici a reîntâlnit-o 
pe Cornelia Brediceanu, fiica omului politic din Banat, Coriolan Brediceanu, cea 
care îi va deveni soție. La Viena, poetul descoperă  Expresionismul, care îi va 
amprenta creația beletristică. 

De cealaltă parte, Radu Stanca a beneficiat la Cluj, unde se stabilise familia sa 
în 1922, de atmosfera unei emulații cultural-românești, astfel că de la 12 ani apare 
semnătura sa într-o revistă a copiilor, dar adevăratul său debut, ca și în cazul lui 
Blaga, se petrece la 15 ani cu primele sale versuri. Împreună cu un coleg, R. Stanca 
realizează o publicație școlară, intitulată „Mâine”, la care ei formulează un program 
de generație, ce denotă o bună călăuzire de care adolescentul beneficia în familie 
și la Liceul „Gh. Barițiu” din Cluj. În acei ani ai începutului,  versurile lui Radu Stanca 
sunt publicate în mai multe reviste prestigioase, el câștigându-și renumele de 
„Veniamin al poeților” de la revista „Gând  Românesc”. 

O deosebire esențială între cei doi poeți este aceea că de la 18-19 ani Blaga a 
publicat continuu ediții de versuri1, filozofie2, texte dramatice3, impunându-se de 
timpuriu ca o certă personalitate în fiecare dintre domeniile abordate. Nu la fel se 
va întâmpla cu Radu Stanca, deși în presa transilvană sunt mai multe anunțuri cu 
titlurile viitoarelor volume aflate în pregătire. În realitate, poezia sa nu va fi 
publicată editorial decât postum. Ca și întreaga lui creație dramatică, de altfel. 
Putem afirma că tânărul Blaga a debutat exploziv. După ce publică la Sibiu, în 1919, 
placheta de versuri Poemele luminii (reeditată în același an la Cartea Românească, 
în București), precum și culegerea de aforisme Pietre pentru templul meu, prima sa 
dramă, Zamolxe, îi apare în ziarul Voința (1920), iar în volum în 1921, la Cluj, la 
Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”. Academia Română i-a decernat 
Premiul Adamachi pentru debut (1921). Universitatea din Cluj i-a premiat 
piesa Zamolxe (1922). Planurile afirmării sale sunt multiple, căci concomitent i se 
tipăresc și primele traduceri de poezie în limba germană în revista 

 
1 Între 1919 și 1943 a publicat 8 cărți de poezie, comentate în presă de personalități ilustre.  
2 În anii 1943-1946 apar marile sinteze Trilogia cunoașterii,Trilogia culturii și Trilogia valorilor.  
3 Lucian Blaga publică 9 piese de teatru și o ediție Opere  dramatice , 2 vol. între 1921 și 1944.   
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cernăuțeană  „Die Brucke” ( „Podul”)  - 1922. Așadar, tânărul scriitor valorifică 
deschiderile pe care România Mare le oferea culturii naționale. În mod evident, 
tânărul Blaga se făcea remarcat pretutindeni.4 Talentul și încrederea în viitor erau 
ale sale, iar mediul elevat în care se mișcă nu era deloc străin de familia Brediceanu 
din care provenea Cornelia, soția sa cea iubitoare și devotată. Ocupând un post în 
diplomație, a colindat Europa, dar nu a dat suficientă atenție traducerii creațiilor 
sale beletristice, care l-ar fi putut impune atenției literaților europeni. Este un 
minus ce planează asupra operei sale până în prezent. A fost ales membru al 
Academiei Române în anul 1937. Discursul de recepție și l-a intitulat Elogiul satului 
românesc. 

Un eveniment care a marcat decisiv evoluția vieții științifice și culturale în 
Transilvania a fost înființarea Universității românești de la Cluj. Istoricul Vasile 
Netea evoca începuturile structurii universitare românești transilvane: „Cerută cu 
stăruință vreme de aproape un secol – la 1848 ea figura în fruntea postulatelor 
naționale fixate la Blaj – Universitatea românească a Ardealului, înființată în anul 
1919, a reprezentat cea mai înaltă biruință spirituală a neamului. Ea a fost, până la 
1940, nu numai o chezășie de fericită dezvoltare științifică și culturală, ci, totodată, 
și un simbol de independență politică. Independența noastră n-a fost înțeleasă însă 
ca un drept de împilare a altora, fiindcă iată ce ne arată numerele ce reprezintă 
suma titraților ieșiți de pe băncile Universității din Cluj în primii 21 de ani de 
activitate: 6856 români, 1491 unguri, 606 germani (sași), 1159 evrei, 17 ruși, 18 
bulgari, 10 iugoslavi, 7 cehoslovaci, 6 armeni, 6 greci, 6 ucraineni, 2 francezi, 4 
italieni, 4 polonezi, 1 turc, l albanez. Total: 10.177.” Modul cum Universitatea din 
Cluj evoluează în primele două decenii de după Marea Unire explică atenția 
îndreptată de Blaga spre ea.  În anul 1939, Blaga renunță la activitatea diplomatică 
spre a deveni profesor de filosofia culturii la Universitatea din Cluj, astfel 
împlinindu-se visul său de a face o carieră didactică universitară. 

   Nutrindu-se spiritual din ținuta profesorilor pe care îi avea la Facultatea de 
Litere și Filosofie din Cluj, studentul Radu Stanca privea cu toată seriozitatea 
importanța lecturii și a studiului. Ca să înțelegem care este fondul 
discernământului și al responsabilității suverane arătate în evaluarea unei cărți, 
aducem în discuție eseul său  În loc de „o carte pe zi”, despre cărțile de totdeauna, 
publicat în revista “Tribuna”5 de la Cluj, unde, în 1939, Stanca era student. Autorul 
arată o dragoste idolatră față de cărți, pledoaria sa pentru lectură fiind 
argumentată convingător. Publicistul de doar 19 ani are cutezanța propunerii puțin 
exaltate, dacă o raportăm la optica cititorului de astăzi, anume ca să se adauge la 
„șirul celor 10 porunci biblice, pe o a unsprezecea: Să-ți iubești cărțile. Să le iubești 

 
4 Vezi Bibliografia selectivă la Lucian Blaga, Poezii (București: Editura pentru Literatură, 1966), 483-87. 
5 Radu Stanca, „În loc de «o carte pe zi», despre cărțile de totdeauna,” Tribuna, Cluj, an II, nr. 23, 29 ianuarie 
1939, 6. 
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cu pasiunea cu care te iubești pe tine însuți. Sau dacă pe tine nu te iubești deloc, 
iubește-le totuși cu patima cu care nu iubești nimic. Iubește-le, pentru că aceste 
cărți au în ele ceva din liniștea, din bunătatea ochilor care ți-au fost dragi demult. 
Au în ele ceva din cumințenia lui Dumnezeu.”6 În cărți se cumulează toată 
înțelepciunea lumii, ele oglindind nu doar trecutul omenirii, ci tot ele anunță și 
viitorul ei. Iată pentru ce lectura nu trebuie să ne lipsească, pentru că ea dă savoare 
vieții. Radu Stanca intuiește sacralitatea  gestului lecturii unei cărți, ce îți creează o 
emoție începând de la prima ei atingere. „E, în atingerea aceasta, continuă 
eseistul- ceva din contopirea cerului cu pământul.  Citești. E ora când frunțile pipăie  
îngerește lumina.” În 1939, autorul trage un semnal de alarmă, intuind un pericol, 
care astăzi este resimțit drept realitate. „Am ajuns, oare, măcar să știm prețui 
cuvântul? - se întreabă autorul. Într-adevăr, unde sunt oamenii care să aibă în ei 
jarul cuvântului scris? Unde sunt oamenii care să-și facă o religie, un cult, din 
templul duhului citit? Eu nu-i văd. În schimb, avem cu toții, din plin, deferența 
mașinii - cultul rotiței.”7 Nu tehnica în sine îl oripilează pe tânărul Stanca, atunci 
când se referă ironic la „cultul rotiței”. Mai degrabă intuiția lui s-a dovedit exactă 
atunci când a pronosticat că interesul pentru tehnică va afecta plăcerea lecturii. Cât 
de actuală sună meditația lui la început de secol al XXI-lea !  

Mișcările politice provocate de Dictatul  de la Viena din 1940 au dus la cedarea 
samavolnică a unei bune părți a Transilvaniei românești către Ungaria hortistă. Pe 
baza unui decret-lege, cele mai multe facultăți ale Universității „Regele Ferdinand” 
din Cluj se vor refugia la Sibiu. După o repliere sufletească, de un entuziasm 
contaminant părea cuprins  Horia Stanca, fratele cu 11 ani mai mare al lui Radu, om 
de cultură rafinat care va vedea în relocarea Universității din Cluj la Sibiu o rază de 
lumină în plină dramă națională: „Sibiu! Nu cred să fi fost mai potrivită alegerea 
altui oraș pentru stabilirea universității din Cluj. Erau aci toate vestigiile luptei 
noastre. Circulau prin înghesuiala de străduțe umbrele lui Eminescu și Coșbuc, 
Slavici și Goga, erau aci umbrele marilor luptători pentru drepturile naționale”8. 
Starea de spirit tensionată din care se alimentau convingerile profesorilor și ale 
studenților clujeni aflați în refugiu la Sibiu este relatată de Lucian Blaga cu un sincer 
patetism: „Până ieri am fost o țară mare, din punct de vedere etnic și geografic, 
astăzi suntem o țară mult mai mică. Totuși, ni s-a dat să trăim 20 de ani în orizontul 
unei țări largi, aproape împărătești. Acest orizont, care de pe pământ s-a retras în 
inima noastră, îl purtăm cu noi, închis în noi, ca orizont viu și neuitat, pe care nici o 
măsură omenească nu-l va putea revizui. Țara din inima noastră, orizontul tocmai 

 
6 Vezi Radu Stanca, Dăltuiri, Ediție îngrijită de Anca Sîrghie și Marin Diaconu (București: Fundația pentru Știință 
și Artă, București, 2012), 75. 
7 Ibid., p. 76.  
8 Horia Stanca, „Stanca, fratele meu,” Argeș, nr . 7, 1971. Fragmente din articol sunt publicate în Caietul – program 
al spectacolului  cu piesa Povestea dulgherului și a frumoasei sale soții, la Teatrul de Stat, Sibiu, stagiunea 1971-
1972.  
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suficient pentru orice creație oricât de mare a spiritului, țara de totdeauna rămâne 
neatinsă acolo, înăuntrul nostru... Cu acest orizont în inimă o putem lua spre 
viitor.” 9 Cuvântul profesorului dobândește valoarea unui program al generațiilor 
de studenți pe care îi modela nu doar spiritual, ci și moral, fiindu-le un strălucit 
exemplu de seriozitate în cercetarea științifică. Niciun alt cadru didactic al 
Facultății de Filosofie și Litere nu deținea un asemenea palmares ca filozof dublat 
de un scriitor.10 Birourile acelei facultăți au fost găzduite de Liceu „Gh. Lazăr” din 
Sibiu. Atmosfera tensionată datorată spectrului politic al momentului influența și 
starea sufletească a noile veniți în burg. La îndemnul Primăriei și al Prefecturii, în 
septembrie 1940, refugiații sosiți din Cluj erau primiți cu toată ospitalitatea de 
către localnici. 

Universitarul Lucian Blaga are un rol major în formarea studenților săi, în 
general, dar îndeosebi asupra celor care fac parte din Cercul Literar de la Sibiu, 
printre care se numără tinerii străluciți ca Radu Stanca,  Ion Desideriu Sîrbu, Ștefan 
Augustin Doinaș și alții. La Sibiu redactează, începând cu 1943, revista Saeculum, 
care va apărea timp de  un an. Comentariul istoricului Vasile Netea continuă astfel: 
„În cei cinci ani de refugiu la Sibiu, având o facultate și la Timișoara, Universitatea 
aceasta a tânjit mereu după vechiul ei sediu, Clujul, profesorii și studenții săi fiind 
cei mai destoinici reprezentanți ai spiritului iredent român. Dar în acest an / 1945, 
n.n./ , Transilvania a avut și o remarcabilă aniversare literară: poetul, dramaturgul 
și filosoful Lucian Blaga a împlinit 50 de ani. Desigur, spre regretul nenumăraților 
admiratori ai acestui adânc cugetător, o vreme ca cea din primăvara anului 1945, 
cu marele ei vuiet internațional și cu atât de multe obligații de reținere lăuntrică n-
a fost găsită prea nimerită pentru o sărbătorire fastuoasă. Sărbătorirea lui Lucian 
Blaga a fost amânată pentru mai târziu. În istoria culturii ardelene și totodată în 
istoria întregii culturi românești, Lucian Blaga reprezintă o înaltă treaptă 
europeană, opera sa, mai ales cea filosofică, fiind deschizătoare de neașteptate 
orizonturi. Cu Blaga, fără a i se uita poezia și teatrul, deopotrivă de temeinice și ele, 
filosofia românească a devenit o valoare europeană și, totodată, dezmințire 
peremptorie la una din aserțiunile scumpe lui Titu Maiorescu: celula românească 
nu rezistă la filosofie.”11 

Inițiativele în plan artistic și cultural sunt reluate în ritm alert, pentru că 
studenții clujeni soseau la Sibiu cu un potențial de entuziasm, ce va primeni 
atmosfera orașului-cetate.  Interesul literar provocat de apariția în ianuarie 1941 a 

 
9 Lucian Blaga, „Rânduri de început,” Curțile dorului, an I, 1941, nr, l, ianuarie, 2. 
10 În perioada interbelică, respectiv până în 1948, anul unei crunte epurări a cărui victimă a fost,  Blaga publicase, 
pe lângă tomuri de filosofie, poezie ori  teatru, Blaga publicase de asemenea 3 plachete de aforisme și 19 culegeri 
cu eseuri.  
11 Vasile Netea, Publicistică, vol. III, Scrieri istorice. 1945-1976, Ediție îngrijită de Fundația Culturală “Vasile Netea”, 
președinte Dimitrie Poptămaș (Târgu Mureș: Petru Maior University Press, 2015), 9-10. 
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publicației intitulate cu o sintagmă blagiană  „Curțile dorului”12, ca „revistă de 
literatură a studenților în litere și filosofie”,  îngrijită de redactorul responsabil Radu 
Stanca, crește și datorită publicării capitolului „Experiență și superstiție” din 
volumul blagian Despre gândirea magică, aflat atunci sub tipar. De altfel, profesorul 
Blaga  deschide nr.1 al revistei cu poezia intitulată semnificativ La curțile dorului. 
Colaboratori dintre studenți sunt Ovidiu Drimba, Cornel Regman, Ion Oană, 
Romeo Dăscălescu, Ionel Neamtzu, Eugen Todoran și  Radu Stoichiță. În noua 
revistă vor apărea poeziile Metamorfoză și Voevodul de Radu Stanca. El semnează 
și evocarea Un prieten bun: Ion Moldoveanu. După un an de la moartea lui.   

Atent la tot ce ieșea de sub teasc tipografic, Radu Stanca va publica în 
„Transilvania”, organ al Astrei sibiene, o recenzie asupra noii lucrări de etnologie a 
lui Blaga13, filosof care cu ultimele sale studii a atins piscurile unei exemplare 
„maturități de gândire”, „liniile mari ale sistemului fiind de mult încheiate”. 
Privilegiat prin a fi unul dintre „cei obișnuiți cu gândirea d-lui Blaga”, recenzentul 
fixează, cu o deplină stăpânire a termenilor de „magie” și „mit”, calitatea esențială 
a eseului blagian, prin care se aduce „o legitimare stilistică a fenomenului în 
chestiune”. Așadar, dintr-un alt punct de vedere, încă nesesizat, cele două numere 
de revistă atestă nu doar o apropiere prin cunoaștere, ci chiar și începutul unei 
„conlucrări” publicistice între  profesorul reputat Lucian Blaga și Radu Stanca, 
studentul de excepție14. Așa cum se va constata cât de curând, colaborarea lor 
revuistică nu va putea să-i limiteze publicistului Radu Stanca în vreun fel libertatea 
opiniei. Cert rămâne faptul că în acest stadiu al formării sale, Radu Stanca 
aprofundează prin lectură înțelegerea gândirii blagiene, așa cum aceasta apărea în 
Spațiul mioritic, în Artă și valoare ori în Despre gândirea magică, titluri selectate de 
student din creația profesorului ca având o valoare ideatică deosebită. 

Universitarul Lucian Blaga gusta din plin farmecul orașului-cetate de pe 
malurile Cibinului, unde era adesea văzut plimbându-se pe sub castanii din dreptul 
Hotelului Bulevard, de unde avea panorama Munților Făgărașului. În mod frecvent, 
era însoțit de studenți ai săi. În poezia Cântec pentru anul 2000, meditația blagiană 
este plasată în peisaj sibian: „Vultùrul ce rotește sus/ va fi atunci de mult apus.// 
Lângă Sibiu, lângă Sibiu, prin lunci/ numai stejarii vor mai fi și-atunci.//Mai aminti-
mă-va un trecător/ vreunui străin, sub ceasul lor?//Nu cred să mă vestească 
cineva,/căci basmul ar începe-așa: //Pe-aici umbla și el și se-ntorcea mereu,/ 
contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu.” 

Cu mult mai bogată este creația baladistului Stanca inspirată de noul reper 
geografic, care i-a fecundat talentul. Realitatea este că nimic din ce descoperea 

 
12 Revista “Curțile dorului” a fost înființată la Sibiu în 1941 având ca redactor responsabil pe studentul Radu Stanca. 
Vor apărea două numere, respectiv nr.1 în ianuarie și nr. 2-4 în lunile februarie-aprilie 1941.  
13 Radu Stanca, „Lucian Blaga: Despre gândirea magică,” Transilvania, an LXXII, nr. 5-6, mai-iunie 1941, 412-
415.  
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poetul acum în „orașul surpriză” nu găsise în Clujul adolescenței sale. „Întru-n Sibiu 
domol ca-ntr-o poveste/În care port viziera peste față”. Închipuirea lucrează harnic, 
când cneazul valah devine castelan  în Spania și  măștile lirice se schimbă neîncetat. 
În noua „cetate a umbrelor”, studentul Radu Stanca se simte ca peștele-n apă. 
Atmosfera cetății lui Hermann îl inspiră pentru baladele sale. Întovărășit de colegii 
săi apropiați, poetul-actor visa, ca un personaj matein, căci adesea oprit lângă un 
stâlp al bisericii luterane, asculta sunetele de orgă pe muzica lui Dietrich Buxtehude 
și Johann Sebastian Bach. Așa și-l amintește Nicolae Balotă pe poetul alături de 
care s-a cufundat în arpegiile încântătoare ale Oratoriului de Crăciun sau ale Pasiunii 
după Matei din muzica lui Bach, „când Dressler, organistul revărsa torente de 
sonuri terestre peste capetele noastre plecate. Ne îmbătăm cu acordurile pure 
iscate de piciorul pe pedală și degetele pe claviaturi ale cantorului”. După ceasuri 
de intens studiu, în „amurguri mai frivole”, numărați printre aleșii invitați, ei 
ascultau un rondo de Haydn la clavecinul „cu picturi galant-mitologice pe tăblii, și 
cu sfeșnice de argint de o parte și de alta a portativului în vreuna dintre sălile 
palatului Brukenthal.”15 

 Tânărul poet ilustrează un gen literar pe care atmosfera orașului medieval i-
o inspiră, poeziile structurându-se acum și aici tot mai ferm. Stilul său devine mai 
expresiv în trasarea misterului ce învăluie siluete aparținând unui trecut tulbure.  În 
Nocturnă (Intru-n Sibiu….) sau în versurile intitulate  Un cneaz valah la porțile 
Sibiului, poetul nu ezită să introducă în text chiar și numele orașului de refugiu. 
Astfel,  în poezia intitulată Poem apar versurile: „Cu ochelari de soare minte veacul-
/De el și-ascunde ochiul, tristul, viul/ Îi place-n primul rând nimicul, fleacul/ 
Zambila-n piept, tristețea și Sibiul!”. Sunt doar câteva repere ale burgului medieval 
de pe malurile Cibinului intrate durabil în geografie liricii lui Radu Stanca. Această 
realitate se va extinde și asupra teatrului cu care își va împlini tot aici destinul său 
creator. Nu ne va mira defel faptul că Ion Negoițescu avea să-i scrie din Cluj, în 24 
iulie 1946, lui Radu Stanca evocând cu nostalgie Cercul Literar de la Sibiu: „A fost 
permanent acea adevărată viață «cerchistă» a mea, printre fantomele trecutului, 
de la Schiller la Goethe și de la Goethe la Schiller, între care sta fantoma cea mai 
apropiată și mai vie pentru mine: Radu Stanca. Crede-mă că sunt cuprins de o 
puternică și răscolitoare emoție, când scriu aceste rânduri.”16 

În edificarea sa, esențială era pentru tânărul Stanca selecția unor cărți 
semnificative, care să-i nutrească spiritul și imaginația. Exercițiul  pe care îl făcuse 
în anii precedenți dovedea că el are o intuiție sigură, dublată de puterea analizei 
textului lecturat. Apreciem că nu este deloc întâmplătoare alegerea lui Grigore 
Popa care, ca director al ziarului „Țara” apărut în 1942 la Sibiu, îi încredințează lui 

 
15 N. Balotă, „Radu Stanca în Sibiul baladesc,” Tribuna, seria nouă, an XIV, nr. 6 ( 680), din 5 febr., 1970.  
16 Ion Negoițescu către Radu Stanca, 24 iulie 1946, în volumul Un roman epistolar (București: Editura Albatros, 
1978), 39. 
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Radu Stanca responsabilitatea  de redactor al paginii culturale.  El va activa la acest 
cotidian din Sibiu până în 1944. Pentru documentarea esențială în tot ce-l interesa 
ca student și publicist, tânărului Stanca, aidoma profesorilor săi din Facultate,  îi 
veneau în ajutor câteva biblioteci bine dotate ale orașului, pe lângă cea a 
Universității, adică Biblioteca Palatului Brukenthal, bogată în cărți ale literaturii 
germane, Biblioteca orășenească Astra și Biblioteca Institutului Teologic Ortodox 
de pe str. Mitropoliei, toate acestea, înzestrate cu publicații și cu documente rare, 
îi erau la îndemână chiar prin așezarea lor în vecinătatea locuinței părinților săi. 

La rându-i, Sibiul părea că a întinerit spiritual odată cu mutarea facultăților 
clujene de Medicină, Drept, Filosofie și Litere etc.  Centrul orașului cu renumitele 
lui trei spații în tandem, anume Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet - prelungite cu 
acel Corso, care era bulevardul de plimbare cotidiană a tinerilor, nu mai cunoscuse 
o asemenea animație. Restaurantele și librăriile, cinematografele alternând cu 
berării, terase și cofetării, erau locuri de întâlnire și bună petrecere pentru noii 
veniți.  

 În 12 februarie 1942 se inaugurează oficial, la Sibiu, Cercul literar „Octavian 
Goga”, la festivitate fiind invitat să participe și Ion Petrovici, ministrul Culturii 
Naționale. O dovadă peremptorie a respectului de care se bucurau activitățile 
studențești în vremea aceea. Decanul Facultății de Filosofie și Litere, prestigiosul 
filosof de origine sălișteană D. D. Roșca, rostește o cuvântare, iar din partea 
studențimii este desemnat să vorbească Radu Stanca. Tot el va fi primul președinte 
în comitetul Cercului, ales în 25 noiembrie 1942. Noul cerc creează o efervescență 
întineritoare în urbe, căci presa locală consemnează ședințele periodice de  lucru, 
conferințele susținute de Ovidiu Drimba, Cornel Regman, Eugen Todoran, Ion 
Negoițescu și Petru Hossu. Radu Stanca va rosti în ședința din 17 decembrie 1942 
poeziile Seară medievală, Acesta este locul, Sfârșit de toamnă, iar în ședința din 9 
februarie 1943, el citește Lumina lunii și fragment din Balada menestrelului. Tot 
atunci va susține conferința Teatrul și cinematografia, semnificativă pentru 
profilarea sa profesională ulterioară.  

 Semnătura profesorului Lucian Blaga și, între studenții săi, aceea a lui Radu 
Stanca apăreau frecvent în presa sibiană. Tânărul publicist citea cu consecvență 
operele distinsului său profesor. Sinceritatea impresiei era sacră și intangibilă. În 
1940, L. Blaga a publicat Diferențialele divine17, iar în 1942 a apărut studiul Religie și 
spirit, care au stârnit comentariul critic al lui Dumitru Stăniloae, traducătorul 
Filocaliei. Gestul lui este socotit astăzi generat din dragoste creștină. Astfel Valeriu 
Tănase afirmă că: „Părintele Dumitru Stăniloae e un gigant al Ortodoxiei şi al 
culturii române. Dacă a făcut un gest de îndreptare adresat poetului Lucian Blaga, 

 
17 În sistemul filozofic conceput de Lucian Blaga studiul Diferențialele divine urma să facă parte din Trilogia 
cosmogonică, rămasă în proiect, dar între 1943 și 1946 filosoful a publicat Trilogia cunoașterii, Trilogia culturii și 
Trilogia valorilor.   
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nu a făcut aceasta în mod agresiv, ci, mai cu seamă a făcut-o din iubire.”18 Atunci 
când polemica dintre Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga s-a desfășurat, tensiunea 
produsă nu se putea să nu irite pe filosoful Trilogiei cunoașterii. În acea atmosferă 
apărea și recenzia lui Radu Stanca despre noua carte blagiană. Atunci când opinia 
sa despre noua lucrare Religie și spirit l-a nemulțumit pe profesorul Blaga, care s-a 
considerat nedreptățit de studentul său, repercusiunile s-au resimțit imediat. 
Blaga se adresează conducerii revistei, anunțând că înțelege să se retragă din 
societatea Astra. Redacția ia aminte și se desolidarizează de punctul de vedere al 
acelei recenzii, decăzută în semnificația ei la doar o „dare de seamă”, cum aflăm 
din articolul O lămurire: „În n-rul 5 din acest an al revistei noastre a apărut, sub 
semnătura d-lui Radu Stanca, o dare de seamă asupra lucrării d-lui Lucian Blaga, 
Religie și spirit, care a trezit unele nedumeriri. Ținem să precizăm că această 
recenzie nu angajează întru nimic conducerea Astrei, care rămâne pe linia tradiției 
sale aproape seculare, de respect față de instituțiile de temelie ale neamului”.19 
Esențial rămâne faptul că niciun fel de considerent, de la respectul față de un autor 
consacrat, cum era Blaga, până la aprecierea pe care o avea față de profesorul său  
de la Facultate, nu putea să-l împiedice să-și formuleze sincer opinia față de o 
carte. În evaluare filosofică și estetică se opera  cu un singur principiu, cel al noutății 
pe care o aduce autorul. Rolul comentatorului era cel de a estima importanța acelei 
contribuții.  

Nu încape niciun dubiu că spectacolele de la Teatrul orășenesc sibian atrăgeau 
studenții sosiți de la Cluj, unde clădirea Teatrului Național fusese edificată în 
același stil arhitectural vienez întocmai celor de la Cluj și Iași. În mai multe orașe ale 
Europei răsăriseră asemenea lăcașuri de teatru sau de operă într-un stil rococo 
specific epocii. Sibiul, care își câștigase încă din secolul a XVIII-lea renumele de 
„Viena Estului”, agrea în mod firesc așa-numitul “Ringstraße Stil” și continua să se 
mândrească cu activitatea sa artistică, desigur atât cât restricțiile anilor de război 
permiteau continuarea unei tradiții majore ca aceasta. La Sibiu, studenții clujeni 
continuă o tradiție deja constituită, cea a experimentelor actoricești. În 1942 se 
pune în scenă spectacolul Heidelbergul de altădată, piesă în 5 acte de Wilhelm  
Meyer-Förster, în traducerea lui Ovidiu Densusianu. Radu Stanca îl interpretează 
pe Dotlev, conte de Asterberg. Este reluată și comedia lui I. L. Caragiale O scrisoare 
pierdută, jucată la Teatrul  Municipal din Sibiu în 1943 spre sfârșitul stagiunii.  

Un eveniment solemn a fost în 31 mai 1942 comemorarea Mitropolitului Andei 
Șaguna la mausoleul din Rășinari. Pentru această manifestare a sosit la Sibiu și 
profesorul Mihai Antonescu, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, care va vizita 

 
18 Valeriu Tănase, „Părintele Dumitru Stăniloae și filosoful Lucian Blaga,” Vatra veche, an XIV, nr.1 (159), martie 
2022, 65.  
19  Radu Stanca, „O lămurire,” Transilvania, an 73/1942, nr. 7-8, iulie-august, 652. 
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cu acest prilej și Universitatea „Regele Ferdinand I”, mutată parțial de la Cluj la 
Sibiu. În sala de lectură a Bibliotecii universitare din Sibiu vor rosti cuvinte de salut 
rectorul Iuliu Hațieganu și studentul Radu Stanca. Pe cât de concentrat, cuvântul 
lui era atât de substanțial: „Salutându-Vă în mijlocul ei, D-le Vice-Președinte al 
Consiliului, Domnilor Miniștri și iubiți colegi, studențimea ardeleană Vă cere 
permisiunea să vadă, dincolo de rosturile imediate ale manifestării culturale de 
astăzi, în vizita Domniilor Voastre, un rost național, mult mai profund decât s-ar 
putea părea și mult mai evident decât s-ar putea crede. Aceasta este: întoarcerea 
obștei românești, la matca adevărată, la toate brazdele  întinderii românești. 
Păstrătorii unei ținute intelectuale șaguniene, dar și continuatorii tradiției lui 
Avram Iancu, studenții ardeleni îngemănează azi în sufletele lor cultul marilor 
porunci ale adevărului și imperativul sfânt al dreptății, în care au crezut deopotrivă 
și studenții de la 1848 și cei de la 1877 și cei de la 1916. Cu aceste cuvinte ale 
sincerității noastre, Vă spunem din tot sufletul: Bine ați venit!”20 Exemplară era 
esențializarea unui întreg fir al istoriei transilvane ce ducea spre mesajul transmis 
în numele studențimii către înaltul demnitar.  

Pe lângă studenții clujeni, la cursurile lui Blaga, la ale lui Liviu Rusu și ale altor 
profesori renumiți asistau și intelectuali sibieni, luând notițe cu toată atenția. Un 
curs de filozofie aparținând profesoarei de engleză Felicia Ionașiu, care avea un 
scris caligrafic frumos și ordonat, se află în posesia noastră. El ar putea argumenta 
adevărul că profesorul Blaga nu citea mecanic la cursuri pagini din cărțile deja 
publicate, ci esențializa temele predate, astfel ca studenții lui să rețină ideile 
importante.  

Ciclul  studenției lui Radu Stanca la Facultatea de Filosofie și Litere, început în 
1938 la Cluj, se încheie la Sibiu, unde în vara anului 1942 el ia examenul de licență, 
nu întâmplător,  cu tema Problema cititului, obținând calificativul magna cum laude. 
În anul 1942, Stanca a scris primul său text de teatru Atotputernicul sânge, pe care 
l-a prelucrat, ca în 1944 acesta să fie metamorfozat în piesa Madona cu zâmbetul, 
concepută ca o „dramoletă florentină într-un act”. O alternativă a titlului era Rivala. 
Pentru a ne edifica asupra acestei bogate flore dramatice din manuscrisele 
stanciene, este necesar să răsfoim arhiva autorului. Conform unei însemnări a lui 
Radu Stanca, la un moment dat urma să vadă lumina tiparului un ciclu de șase 
volume a câte trei piese fiecare. Însemnarea e urmată şi de alte proiecte, chiar mai 
ambițioase. Din caietele rămase în arhiva soției lui Radu Stanca se poate desprinde 
şi intenția de transpunere în realitatea creației a proiectelor dramatice concepute 
de scriitor. Opera sa dramatică era dispusă pe șase volume, în care se prevedeau 
așezate piesele, după cum urmează: „vol. I. Ochiul - Rege, preot şi profet - Dona 

 
20 Radu Stanca, Cuvânt în numele studențimii, la Recepția dlui prof. Mihai A. Antonescu, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Anuarul Universității “Regele Ferdinand I”, Cluj-Sibiu, În al doilea an de refugiu 1941-1942” 
(Cluj-Sibiu: Tipografia „Cartea Românească”, 1943, 116.  
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Juana; vol. II. Os de domn - Drumul magilor - Abatirs şi Dragomara; vol. III. Critis - 
Greva femeilor - Fecioara; vol. IV. Turnul Babel - Hora domnițelor - Rivala; vol. V. 
Oedip salvat - Moartea Elenei - Alcibiade; vol. VI. Ultima vacanță - Să-nțeleagă cine 
poate - Turnul.21 Este un proiect căruia în realitate i se vor adăuga noi piese împlinite 
artistic, după cum, în schimb, unele titluri din amintita panoramă n-au depășit 
stadiul schițării de scene și de personaje. Pe o filă de manuscris este conturată 
acțiunea piesei Alcibiade, notația schematică fiind însoțită de indicații privitoare la 
viitoarele documentări presupuse de împlinirea imaginii dramatice concepute: „I. 
Lămurirea situației (trădarea plebei). 1.Consfătuire de complotiști, 2.Alcibiade 
singur. II. 3.Sosirea solilor cu rechemarea lui Alcibiade. III. 4.Fuga lui Alcibiade la 
Messina. I. I se oferă sau nu ospitalitate. Da! II Trădează complotul! - I. Armistițiul 
II. Solul de la Atena! III. Autoizolarea lui Alcibiade”. De casa lui Pylition este legată 
o întâmplare scandaloasă. Aici Alcibiade cu alți reprezentanți ai tineretului de aur 
atenian, a parodiat cu impietate misterele Eleusine. Pylition n-a scăpat nepedepsit. 
Casa a fost, pare-se, confiscată și închiriată ulterior lui Dyonysos (p.16 - Cum trăiau 
vechii greci - Kolobobova Ozerețcaia)”. Avansăm ipoteza că un asemenea plan 
amplu de creație putea să fie configurat în anii de început, așadar în cei ai 
studenției. Atunci tânărului dramaturg îi stăteau la dispoziție surse de inspirație din 
întreaga cultură a lumii. Dimpotrivă, în anii sovietizării culturii române, sursele de 
documentare pe care le aveau la îndemâna intelectualii noștri erau aproape 
exclusiv cele răsăritene. 

În caietele manuscris păstrate de Doti Stanca, alte notații pe care le-am 
cercetat conțin: distribuirea materialului dramatic exprimat în idei, pe viitoare acte 
şi scene ca şi în cazul tentativei de dramatizare a unui basm având ca personaje pe: 
Făt Frumos, Ileana Cosânzeana, Muma Pădurii, Zmeul, acțiunea apărând deja 
fixată la castelul împăratului, în codru și la castelul zmeului. Nu putem bănui ideea 
dramaturgului. Printre alte liste de ”nume feminine” și „nume masculine”, o 
notație ce trădează tentația calamburului este: „Doi inși vin la medic. Unul e bolnav 
grav, celălalt sănătos. Medicul îi cercetează, apoi îi scoate afară până când le 
întocmește fișele. Apoi le dă fișele, dar le încurcă. Celui sănătos îi dă fișa bolnavului 
și invers. Cel sănătos se îmbolnăvește grav și moare. Cel bolnav se 
însănătoșește”.22 O atare anecdotă de un comic sinistru și absurd comunică 
subteran cu grijile neliniștitoare ale omului Radu Stanca, amenințat de o boală 
neiertătoare. Ca autor, tânărul dramaturg se dovedește a fi un perfecționist, astfel 
că mai multe creații ale sale vor suferi transformări de la titlu la personaje și 
schimbări ale tramei și ambianței în care se mișcă personajele sale. În acei ani de 
studenție la Sibiu, cadrul propice al afirmării îl constituia cenaclul Cercului literar 
„Octavian Goga”. În reuniunea din 9 februarie 1943, Stanca citește poeziile Lumina 

 
21 Vezi: o notă din caietele lui Radu Stanca aflată în arhiva soţiei scriitorului. 
22 Ibidem. 
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lunii și Balada menestrelului, iar pasiunea sa pentru arta scenică este evidențiată 
prin prezentarea în același cadru a conferinței Teatru și cinematografie. 

În plan cultural, inițiativele  studenților sibieni sunt foarte interesante. Tânărul 
profesor de estetică Liviu Rusu avea asupra „ucenicilor” lui o influență benefică, 
inoculându-le din entuziasmul și înflăcărarea sa. Cursurile lui Liviu Rusu erau 
frecventate cu mult interes. Se constituie în curând gruparea „Prietenii 
Seminarului de estetică”, ce se va metamorfoza în Cercul Literar de la Sibiu. La 
reuniunile cerchiștilor, între care Stanca strălucea, fiind recunoscut ca genial, 
invitatul de onoare era deseori Lucian Blaga. Profesorul nu și-a propus să orienteze 
ori să corecteze textele care se citeau, ci se mulțumea să le asculte. Dar prezența 
lui impunea participanților un deosebit respect.  

Noua grupare a scos și o publicație elevată. Aceasta se intitulează „Revista 
Cercului literar”, unde Radu Stanca semnează în nr. l, ianuarie, 1945, trei balade de 
o excepțională frumusețe: Tristețe înainte de luptă, Lamentația poetului pentru 
iubita sa, și Lamentația Ioanei dʼArc pe rug. În nr. 3, martie, 1945, apar: Balada celor 
șapte focuri, Spada regelui, Domnița blestemată, Infidelul, Cea mai frumoasă floare, 
Capul de fată, Turn înecat. În nr. 4, aprilie 1945, e publicată poezia Pisica. Baladele 
lui Radu Stanca, apărute chiar de la primul număr al „Revistei Cercului Literar”, ni 
se relevă ca supuse unor rigori artistice superioare, întrunind virtuțile 
exemplarității atât prin echilibrul imagistic, prin cantabilitatea versurilor, cât mai 
ales prin grefarea dramaticului pe esența astfel potențată a meditației lirice. 
Tristețea înainte de luptă, Lamentația poetului pentru iubita sa și Lamentația Ioanei 
d'Arc pe rug vădesc profilul original al viziunii poetului, nu numai raportat la 
creatorii cenaclului sibian, ci, după opinia noastră, chiar și pe planul poeziei 
românești contemporane. R. Stanca intră astfel în perioada de apogeu a creației 
lui lirice. Febrila căutare din Tristețe înainte de luptă etalează în evantai făgașele 
tipic stanciene ale unei fantezii baroc-plasticizante.  

În numărul  din 3 decembrie 1944 al hebdomadarului „Națiunea Română”, se 
anunță cu mare entuziasm că piesa Drumul magilor, tocmai citită de Stanca în 4 
decembrie la Cercul Literar, va vedea lumina tiparului în așteptata „Colecție a 
Cercului  Literar”, proiectată, fără a fi realizată. Nici această piesă și nici cele ce vor 
urma în bogata creație dramaturgică a lui Stanca nu vor fi publicate antum, 
devenind o mostră edificatoare a ceea ce numim literatura pentru sertar. 
Entuziasmul inițiativelor în domeniul teatrului este tot mai năvalnic. Radu Stanca 
și prietenul său Nego, cum cu familiaritate îl numeau cei apropiați pe I. Negoițescu, 
au realizat traducerea din franceză în română a piesei Capriciile Marianei de Alfred 
de Musset. În cenaclul Cercului Literar din 2 februarie 1945 piesa va fi citită, chiar 
dacă visata secție de Teatru al  Cercului  nu le-a finalizat proiectul de a o vedea și 
pusă în scenă, așa cum se comentează în presă. În ianuarie 1945,  tânărul 
dramaturg contura o nouă creație, intitulată Turnul Babel, o tragedie „închinată 
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omului”. Dar textul mai necesita șlefuiri.  În  numărul triplu, pe iunie-iulie și august 
1945, care a fost și cel  final  al „Revistei Cercului Literar” se publică prima parte a 
tragediei lui Radu Stanca  Hora domnițelor, urmată în șantierul dramaturgului de 
Greva femeilor și de Ochiul.  

Specifică acestei perioade a studenției lui Radu Stanca este căutarea febrilă a 
unui drum spre afirmare. O constantă a manifestării sale artistice a fost poezia. 
Dacă în domeniul teoretic al filosofiei, eseurile sale vizează uneori probleme 
marginale, în schimb cronicile dramatice la piese de Al Davilla (Vlaicu Vodă), G.M. 
Zamfirescu ( Domnișoara Nastasia), W. Shakespeare ( Femeia îndărătnică)  atestă 
un interes tot mai viu pentru  teatru. El dobândise  cunoștințe cu totul remarcabile 
în acest domeniu, cum vor dovedi prelegerile Introducere în estetica teatrului  pe 
care începând din martie 1945 le ține la Conservatorul de Artă Dramatică al 
Grupării Astra din Sibiu. Cataloagele păstrate la Arhivele Statului din Sibiu  
dovedesc că Stanca era nu numai profesor la Conservator, ci și student la anumite 
discipline de cert interes pentru el. În tatonările acestui final de studenție stă 
temeiul deciziilor ce vor trebui luate în curând pentru alegerea unei profesii în care 
R. Stanca aștepta să se manifeste plenar.  

Radu Stanca se numărase printre absolvenții care în scurt răstimp activase la 
Sibiu ca asistent al profesorului Blaga, alături de I. D. Sîrbu, Ovidiu Drimba și 
Zevedei Barbu. Nu avem cum  să cunoaștem ce sarcini exacte avusese fiecare  
dintre ei, întrucât singura mărturie edificatoare ne-a fost oferită de Ovidiu Drimba.  
Cert este că atunci când s-a pus problema ca profesorul să titularizeze pe unul 
dintre acei tineri străluciți, cel ales a fost Ovidiu Drimba. Iată cum îl rememorează 
Ovidiu Drimba pe Radu Stanca, prieten de familie: „Radu era alintat, dar nu se 
supăra nimeni pe el, pentru că nu era arogant. Avea o însumare de calități, care îi 
dădeau un farmec unic. Inteligent, cult, spiritual, manierat, singurul care știa să se 
poarte exemplar. Era agreat de toți tocmai pentru că nu era arogant ca prietenul 
său Negoițescu...Mai târziu s-a apropiat de grupul cerchiștilor și Nicolae Balotă, 
«iezuitul din Blaj» cum îl caracteriza Blaga. Cercul literar de la Sibiu, pe care ei l-au 
constituit, are meritul inteligenței lor, adică a lui Radu, cel mai statornic, a lui 
Negoițescu, mai superficial, cu extremismele lui cunoscute. Radu Stanca avea 
talent, scria balade uimitoare. Prietenul său de condei Șt. Aug. Doinaș scria și el 
balade, însă erau mai simboliste.”23  

Nu deținem niciun argument la posibilitatea ca studentul Stanca să fi oferit 
spre lectură, așa cum făcea numai cu cei mai apropiați prieteni, și profesorului său 
Lucian Blaga piesele de teatru pe care le considera finite, dar care se aflau în 
manuscris. În această formă piesa Dona Juana a dobândit Premiul „Sburătorul” pe 

 
23 Drimba, Ovidiu, „Din experiențele profesionale și militare  ale lui Ovidiu Drimba,” interviu realizat de Anca Sîrghie, 
Lumina slovei scrise, Sibiu,  an 14, nr. XVIII, 2017, 235. 
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anul 1947. 24 Explicația  o găsim în respectul purtat profesorului, pe care nu dorea 
să-l inoportuneze,  și desigur, în permanenta dorință de a reveni asupra unor texte. 
Cert este faptul că Stanca citise toate piesele publicate de dramaturgul Blaga25. Cu 
luciditatea sa analitică, el nu ezită să judece eroii teatrului blagian, pe care îi 
sancționează drept „nenăscători de acțiune”.26 

După plecarea spre Alma Mater a prietenilor cerchiști, Radu Stanca vede în 
Cluj  un „oraș-mormânt”, în timp ce se declară îndrăgostit de Sibiul autumnal cu 
farmecul său inegalabil. Dimpotrivă, Lucian Blaga, care a fost scos din Academia 
Română, din Universitate, din literatură și  din filosofie, va găsi un modus vivendi în 
condiții de ostracizare pe multiple planuri – literar, universitar și social. Noul statut 
al profesorului Blaga l-a mâhnit profund de fostul său student și asistent. Doar 
boala de plămâni a lui Radu Stanca l-a ferit de prigoniri de tot felul, dar în jurul său, 
ca într-o năruire de domino, au  înfundat temnițele atât I. Negoițescu, cât și Șt. 
Aug. Doinaș, I. D. Sârbu, Nicolae Balotă și ceilalți cerchiști, prieteni cu el.  

În memorialistică, el nu se distanțează cu juvenilitate de marele său dascăl, 
așa cum o făcea I. Negoițescu, generalizând distanțarea care există între ei și 
intelectualii mai vârstnici, precum Noica și M. Eliade. „Am convingerea – sună  
răspicat opinia sa – că ne găsim în cu totul altă lume față de generațiile dinaintea 
noastră.”27 O asemenea departajare îi dă dreptul tânărului Stanca, la capătul unei 
lecturi a filosofiei lui Nietzsche,  să delibereze asupra locului pe care Blaga îl avea 
în marea gândire europeană: „În orice caz, - i  se confesează el, lui Nego – Nietzsche   
reprezintă cazul unic al unui profet, care apărând postbelic, a îmbrăcat ipostaza de 
poet. Îi spun poet, pentru că e, de departe, poate unul din cei mai mari poeți ai 
omenirii. În cultura germană doar Goethe și Schiller, ca „personalități” artistice, ca 
mari focare de cultură, ca transformatori și educatori, îi stau alături. Blaga al nostru 
îi e atât de fidel discipol, încât „cazul” lui mi se pare, pentru cel ce scrie în viitor o 
documentată istorie a literaturii române, rezolvat. Numai citind exegeza pomenită 
și-ți vei putea da seama din ce aer respiră toate analizele de filosofia culturii pe care 
le face  profesorul nostru.”28 Regăsim, păstrată intactă, aceeași libertate a judecății 
axiologice pe care Stanca o dovedise și în anii studenției.  

La Cluj, Blaga păstrează legătura cu cerchiștii, indiferent de oprobriul public 
la care sunt ei supuși. Atunci când Negoițescu este pe punctul de a fi dat afară din 
redacția revistei „Tribuna” , Blaga îl ia sub protecția sa și manevra adversarilor lui 
eșuează. Nu întâmplător pe Negoițescu îl invită Blaga să-i citească Prologul în cer 

 
24 Din juriu au făcut parte: Șerban Cioculescu, Camil Petrescu, Vladimir Streinu, Perpessicius și Felix Aderca.  
25 În perioada interbelică, respectiv din 1921 până în 1944, Blaga a publicat 9 piese de teatru și o ediție de Opere 
dramatice în două volume.   
26 Radu Stanca, Scrisoare către Ion Negoițescu, 3 decembrie 1945, în I. Negoițescu, R. Stanca, Un roman epistolar 
(București:Editura Albatros, 1978), 16.  
27 Ion Negoițescu, Scrisoare către Radu Stanca, 30 aprilie 1947, în op. cit., 79.  
28Radu Stanca, Scrisoare către  Ion Negoițescu, Sibiu, 17 septembrie 1946, în op. cit., 56.  



EON, vol. 3, nr. 1 / 2022 

 

57 
 

din Faust, poemul pe care tocmai îl traducea, și fostul student apreciază textul în 
termeni superlativi.29 În septembrie 1951, Negoițescu  devine coleg cu Blaga, 
angajat bibliotecar la Academie. Cu emoție Nego îl înștiințează pe Stanca asupra 
faptului că Blaga îi va trimite spre lectură  un fragment masiv din traducerea sa la 
Faust.30 Precizarea „Blaga ține foarte mult să-l ai.”31 vădește prețuirea de care se 
bucura Stanca în ochii fostului său profesor, care se va impune în perioada aceea 
grea de proletcultism și ca traducător32. Nego devine ironic, când îi mărturisește lui 
Radu că „Din ce în ce mai mult, Blaga crede că eu sunt Eckermann- și-mi spune fel 
de fel de lucruri!...”33 Uneori îi citește noi texte poetice, alteori îi face confesiuni. 
Prin intermediul lui Nego, legătura dintre Stanca și Blaga se perpetuează, 
neumbrită de ironiile juvenile ale amicului său, care acum îl percepea  pe omul 
Blaga drept un rob al propriilor ambiții auctoriale. .  

 După 1960 începe reabilitarea lui Lucian Blaga, ale cărui poezii originale apar 
în presa literară34 și se fac pași siguri spre primul său volum ce va fi publicat, desigur 
postum.35  Faptul că s-a năruit zidul tăcerii ce se ridicase în jurul operei lui Blaga îi 
produce lui Stanca o imensă încântare, ca dovadă că nimic din ce era esențial în 
apropierea studentului de profesor nu se diminuase. Amintirile actriței Eugenia 
Dimitriu-Barcan despre regizorul Radu Stanca la Sibiu sunt edificatoare: „Ne 
vorbea  adesea și despre Lucian Blaga, iar când acesta a fost reabilitat, Radu a 
umblat zile în șir cu „Contemporanul”, gazeta ce ne punea la curent cu toate 
aspectele culturii noastre, în buzunar și cu satisfacție ne arăta ce se scrie acum 
despre el.”36 

Până și sfârșitul vieții lor a fost apropiat în timp și spațiu. Lucian Blaga a suferit 
de cancer pulmonar, murind în 6 mai 1961 în brațele soției sale, Cornelia, la Clinicile 
din Cluj, iar Radu Stanca a încetat din viață tot la una dintre Clinicile Clujului, având 
tuberculoză, o maladie cronicizată care l-a răpus în 26 decembrie 1962. După ce el 
a cerut să o mai vadă încă o dată pe Doti, soția sa, avusese alături pe fratele său 
medic, căruia i-a mărturisit cu o ultimă suflare „Nu vreau să mor”. Fără să abuzăm  
de cifra 66 din numerologie, ca mesaj de la îngeri, este ușor de observat că în datele 

 
29 I. Negoițescu, Scrisoare către R. Stanca, 3 martie 1950,  în op cit., , 198. 
30 I. Negoițescu, Scrisoare către R. Stanca, 4 noiembrie 1951,  în op cit., 253.  
31 I. Negoițescu, Scrisoare către R. Stanca, 18 noiembrie 1951,  în op cit., 253.  
32 Lucian Blaga va publica în 1955 traducerea sa la capodopera goetheană Faust, în 1957 Din lirica universală și 
în 1958 Din lirica engleză.  
33 I. Negoițescu, Scrisoare către R. Stanca, 8 decembrie 1952,  în op cit.,  279. 
34 Vezi Aurel Rău, „Ultimii ani de viață ai lui Lucian Blaga în amintirile lui Aurel Rău,” interviu realizat de Anca 
Sîrghie,  „Caietele Blaga”, Alba Iulia, Festivalul internațional “Lucian Blaga”, ediția a XXXVII-a, 5-7 mai 2017, 61-
70.  
35 Lucian Blaga, Poezii, Ediție îngrijită de George Ivașcu (București: Editura pentru Literatură, 1966).  
36 Eugenia Dimitriu-Barcan, „Începuturile mele în teatru. Radu Stanca, așa cum l-am cunoscut,” în Anca Sîrghie, 
Radu Stanca Evocări și interpretări în evantai (Sibiu: Editura Techno Media, 2016), 24.  
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deceselor la cei doi autori se repetă cifra 6, la care nu ne vom hazarda să-i găsim 
vreo semnificație ezoterică. Cert este că operele literare create de ei i-au nemurit. 

Concluzionăm apreciind că rareori poate fi întâlnită o asemenea afinitate 
electivă profundă între un dascăl de elită și discipolul lui, creator de geniu în felul 
său, fără ca fiecare dintre ei să-și umbrească originalitatea sau să se clintească din 
drumul propriu, stabilit prin destin spre aceleași pagini ale literaturii române.  
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