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Radu Stanca, membru al Cercului Literar de 
la Sibiu, a definit trei fețe ale fenomenului literar, 
problematizându-le din punct de vedere estetic: scrisul, 
opera literară și cititul. O figură avidă de cunoaștere, 
pentru care arta izvorăște din adâncul ființei, Radu 
Stanca a abordat mai multe tipuri de discurs, alternând 
de-a lungul vieții poezia, eseul, proza, teatrul, cronica 
și corespondența (schimbul de scrisori a devenit un 
roman epistolar). Ilie Guțan descrie această diversitate 
de genuri spunând că ea provine dintr-un „prea-
plin sufletesc și dintr-un impuls creator deschis unor 
multiple vocaţii”1. Acest „prea-plin sufletesc” reprezintă 
de fapt motivația care se află în spatele dorinței de a 
scrie, de a deveni un creator. Această emanație continuă 
de idei și modalități diferite de redare pot fi considerate 
expresia unei credințe existențialiste. Datorită faptului 
că omul conștientizează ireversibilitarea temporalității, 

Radu Stanca - Geographies of the Angst: His Existentialism from a Geocritical Perspective

The purpose of this article is to demonstrate that some of Radu Stanca’s essays contain ideas belonging to the 
philosophical doctrine of existentialism and to analyse the link between his works and the main concepts used by 
existentialists philosophers. One of the most important aspects of his artistic belief is that one should fight against 
death and use his gift in order to create something which defies this existential reality. The second part of the study 
focuses on elements of geocriticism and how history and time appear in Radu Stanca’s essay about Sibiu city. In 
order to demonstrate that time and space are presented in a different way in Radu Stanca’s essay, we will use a theory 
developed by Bertrand Westphal. 
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căutarea unui sens. Pe de o parte putem vorbi despre 
o stare considerată în general negativă (tristețea) care 
conduce ființa spre o consecință pozitivă (creația), 
iar pe de altă parte, folosind conceptele propuse de 
teoria geocriticism, putem observa cum spațiul și 
timpul produc afecte, determinând de asemenea un 
rezultat pozitiv în crearea unor spații în literatură. 
Aceste emoții puternice, precum admirația profundă 
pentru orașul Sibiu, pot fi observate prin mecanismele 
folosite de geocrticism. În eseul intitulat „Ceva despre 
tristețe”, conceptul este văzut ca un izvor interior 
pe care omul îl transformă în produs artistic. Sartre 
vorbește în cartea sa despre un efect constant, despre 
o stare ce caracterizează ființa umană mai ales când 
aceasta încearcă să își folosească libertatea – angoasa. 
Viața presupune foarte multe incertitudini, foarte  
multe obstacole, foarte multe necesități și de multe 
ori acestea conduc spre o stare de nemulțumire totală, 
de neliniște, de tulburare. Sartre folosește termenul 
de angoasă pentru a defini aceste reacții și susține că 
frustrarea omului provine și din faptul că totul este 
relativ, că există o infinitate de posibilități în care se 
poate desfășura ceva. „Posibilizarea”7 oricărui rezultat 
sau acțiuni este cauza pentru care ființa umană acceptă 
că evenimentele trecute nu sunt reversibile, însă 
tolerează cu greu incertitudinea: „Realitatea umană 
nu este destul, și tocmai de aceea este ea liberă, tocmai 
pentru că este smulsă perpetuu din ea însăși și pentru 
că ceea ce ea a fost e separat printr-un neant de ceea ce 
ea este și de ceea ce ea va fi.”8 

Neantul reprezintă această incertitudine, un 
insuficient (stare, necunoaștere, dorință, lipsă) care 
devine punctul de plecare al creației în viziunea lui 
Radu Stanca. El este considerat în general un creator 
solar, cu o literatură caracterizată de veselie, fiind 
descris de Dragoș Varga în „Sentimentul estetic al 
ființei” ca un „paladin al esteticului”9 caracterizat 
de o „sensibilitate artistică”10, un autor pentru care 
„poezia, muzica și teatrul sunt, în opera sa, asemenea 
unor vase comunicante, neexistând decât ca o unitate 
indestructibilă și nicidecum compartimentate”11. De 
asemenea, în eseurile sale despre teatru se resimte aceeași 
pasiune pentru echilibru și frumusețe, acel „patos” 
observat de Ilie Guțan, patos ce caracterizează întreaga 
sa operă. În ceea ce privește eseistica, viziunea sa asupra 
lumii poate fi explicată prin modul în care spațiul îi 
generează o stare de refleție, o schimbare a atitudinii în 
fața existenței. Observațiile sale asupra spațiului care l-a 
influențat din punct de vedere afectiv și intelectual pot 
fi interpretate prin geocriticism, din perspectiva celui 
care are o experiență geografică a locului (el merge prin 
locuri concrete): „Trainicele prietenii ce s-au închegat 
sub zidurile lui ard de febre medievale amintirile calde 
ce s-au născut în libaţiile sale gotice, comunităţile de 
opinii ce s-au format în colocviile nocturne, de atîtea 
ori pretextate numai de farmecul lui neîntrecut, sînt 

urme ce au construit în sufletul fiecărui cerchist un 
profil ce va interzice cu desăvîrșire, despărţirii noastre 
de la Sibiu, titlul unei dezrădăcinări. Infiltrat ca o dulce 
otravă în seva ce ne străbate, de pămîntul lui se leagă 
germinarea noastră.”12 

Având în vedere doctrina existențialistă, vom 
demonstra de ce pentru această conștiință, tristețea 
este „starea sufletească cu cele mai multe repercusiuni 
melodice în lumea eului”13. Radu Stanca a început 
eseul „Ceva despre tristețe” folosind o sintagmă care 
îi aparține lui Goethe și care sună în felul următor: 
„numai insuficientul este creator”, apoi revine asupra 
acesteia modificând-o și scriind că „numai insuficientul 
este artistic.”14 Așa cum consideră mulți autori, în unele 
cazuri arta este rezultatul suferinței. Insuficientul este 
cauza, tristețea este un „element unificator”15, iar arta 
este ceea ce „se hrănește cu necesitate din tristețe”16. 
Percepția ființei este modelată de circumstanțe în care 
insuficientul a devenit un element de recurență, iar 
produsul artistic este un rezultat al unui lung proces 
de înțelegere și de reprezentare a suferinței. În ciuda 
absurdului existenței, în ciuda acelui insuficient care 
provoacă „angoasa” și „tristețea” și care determină trezirea 
laturii artistice a ființei, omul trebuie să își consolideze 
dorința de a lupta, așa cum spune și Albert Camus în 
lucrarea „Mitul lui Sisif ” - cu cât viața este mai absurdă, 
cu atât mai mult omul trebuie să se concentreze asupra 
ei. În studiul său despre existențialism, Ștefan Bolea a 
demonstrat faptul că omul este capabil să accepte acest 
insuficient, să trăiască cu durerea, cu incertitudinea, cu 
neliniștile și poate reuși să își ghideze eul spre realizări 
remarcabile: „fiinţa umană poate prospera chiar și 
pe marginea abisului, poate trăi cu moartea, nefiind 
paralizată de inevitabilul finitudinii. „Cu moartea 
în suflet”, existentul poate găsi motivaţia de a se 
autodepăși și de a construi ceva remarcabil din viaţa 
sa, chiar și sub dictatul finitudinii.”17 Aceeași idee este 
prezentă în eseul lui Radu Stanca. Necesitatea de a crea 
și convingerea că scrisul este un mod de supraviețuire 
sunt motivate de ideea lui Chateaubriand cu privire la 
această stare de tristețe, idee inclusă de Radu Stanca în 
eseul său. Stilistul francez vorbea despre o „tristețe care 
planează dincolo de noi, peste noi, o tristețe care nu 
știm de unde vine și încotro se îndreaptă”18. Această 
stare se concretizează într-un impuls de a crea, ceea ce 
înseamnă că arta în sine este o terapie, o modalitate 
de vindecare și de împlinire artistică. Așa cum Dante 
trebuia să treacă prin infern pentru a ieși din pădure, 
putem spune că un scriitor poate să iasă din propriul 
infern doar explorându-l.

Spațiile exterioare influențează modul în care un 
artist creează, în special locurile în care a trăit și pe care 
le poartă în scrierile sale ca un fel de amprentă specifică. 
Pentru a vorbi despre influența spațiilor exterioare în 
creație, critica a folosit în ultimii ani două concepte 
importante precum „geocritcism” și „geografie literară”. 
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și afecțiunea pentru acest oraș într-o scriere în care să 
atingă „memoria nescrisă a burgului, cu umbrele și 
duhurile sale”36. Cimitirele orașului sunt în viziunea 
lui Radu Stanca o dovadă a continuității, elemente 
care nu fac trimitere la ideea de sfârșit, de trecut 
îndelungat, ci care reprezintă „chezășia eternei vieți 
– ale unei vieți sibiene ce se continuă până astăzi”37. 
Arhitectura remarcabilă, turnurile, zidurile sunt tot 
semne ale continuității, simboluri ale prețuirii de sine 
a orașului: „Sibiul este un oraș care se iubește pe sine – 
un oraș narcisic”38. Această descriere poetică a cetății se 
construiește pe măsură ce toate timpurile se contopesc 
într-un prezent al eului care este ghidat misterios de 
„duhul Sibiului”39. O observație foarte interesantă a lui 
Jean Roudant cu privire la spațiu este inclusă în studiul 
lui Westphal și se referă la importanța discursului, la 
modul în care autorul alege să plaseze cuvintele pentru 
a oferi impresia de reprezentare a spațiului. Roudant 
susține că „orașul real este o intersecție de discurs”40 
și că reprezentarea sau reinventarea lui este un rezultat 
al folosirii limbajului. Radu Stanca este considerat cel 
care a prezentat cel mai bine această legătură dintre 
un scriitor și orașul său și modul în care un spațiu 
istoric poate servi ca influență majoră în cazul unor 
artiști: „Sibiul devine toposul destinat a deschide 
calea u-topiei, este locul unei favorabile ecloziuni, atât 
intelectuale, cât și istorice, în care acești apologeţi ai 
noului umanism își plăsmuiesc o lume a lor.”41 

Cât despre reinventarea spațiului sau adaptarea 
unui context real la o lume imaginară, Westphal 
conduce analiza și spre polul opus, pentru a descrie un 
fenomen invers: în operele postmoderniste studiate, 
Peter Bürger observă o „derealizare a realității”42, un 
fenomen literar extrem care duce la o perspectivă 
absurdă. Cei care au ales acest tip de abordare s-a 
bazat pe ideea că dacă literatura este conectată la 
realitate prin limbaj, atunci „realul și discursul său sunt 
încorporate în discursul literar”43. Westphal observă 
și faptul că în era postmodernă spațiul imaginar 
tinde să influențeze spațiul real, iar acest revers poate 
conduce la o perspectivă diferită. El oferă un exemplu 
interesant în acest sens: Parisul, orașul care apare în 
foarte multe opere literare, este caracterizat înainte de 
toate de o densitate intelectuală. Westphal a folosit teza 
lui Clavino pentru a demonstra că privit din această 
perspectivă culturală, „orașul este o carte, un spațiu pe 
care cineva îl explorează ca pe o carte și care vorbește 
subconștientului”44. Așadar, Sibiul descris de Radu 
Stanca poate fi privit și ca un spațiu unde evenimentele 
culturale predomină și îi influențează pe cei care trăiesc 
acolo. Ceea ce susține Westphal este că în unele cazuri 
materialitatea unui loc dintr-o operă este dată tot de 
discurs și leagă acest aspect de geografia culturală. 
Astfel, se poate spune că Radu Stanca a prezentat orașul 
în felul acesta poetic datorită relației sale vii cu acesta 
și a admirației deosebite pe care o simțea. Cu toate că 

a încercat tipuri foarte diferite de discurs, Radu Stanca 
a păstrat în rândurile sale acea sete de echilibru care 
îi definește personalitatea și care poate fi observată în 
toate textele sale alături de o preocupare exigentă pentru 
unitatea dintre formă și conținut, pentru principiile 
unei arte autentice, artă care trebuie să vină din suflet, 
așa cum sugerează unul dintre sfaturile sale pentru 
actori. Ovid S. Crohmălniceanu a observat trăsăturile 
care caracterizează arta lui Radu Stanca, scriind că 
„pledoaria pentru „echilibru”, „măsură”, „universalitate” 
în intervenţiile critice ale lui Radu Stanca, limpezimea 
expunerii tezelor aruncă o lumină semnificativă asupra 
naturii sale poetice, de trubadur cu gustul fantazării 
romantice, strunite însă prin înclinaţia dramaturgului 
către construcţii artistice bine cumpănite, clasice.”45 Se 
poate afirma că Radu Stanca a expus în eseurile sale 
o credință existențialistă pentru că întreaga sa operă 
este de fapt sensul pe care l-a descoperit pentru sine. 
Autenticitatea, un alt concept folosit de existențialiști, 
caracterizează dorința de a crea a lui Radu Stanca, iar 
realizarea operei literare este dovada unei împliniri 
autentice a destinului.  Finititudinea nu a fost o piedică 
în afirmarea unui creator ca Radu Stanca, care și-a găsit 
propriul adevăr și a știut cum să îl prezinte lumii ca 
formă de artă. 
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