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During the World War II, the Romanian literature had a positive evolution, especially due to the 

activity of a (literary) group of young writers, named `The Sibiu Literary Circle` (`Cercul literar de la Sibiu`). 

They, along with their group leader (Radu Stanca), promoted the modernist liberal ideas, tried to bring back 

to life our literature and to give back to it its old values, its depth, by enriching it with symbols and 

metaphors. Also, Radu Stanca wrote an article on Ballad, entitled `Ballads’ resurrection` in which he argued 

that a work of art, a literary work in this case, is more valuable when it has mixed different features, from 

different literary movements and genres. For example, he wanted to give a new form to the traditional 

ballad, so he spoke about combining epic, dramatic and lyric elements and he illustrated, through his poems, 

3 types of ballad, which he distinctly characterized and named. 
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