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STELUȚA PESTREA SUCIU

Din corespondența lui
NICHOLAS CATANOY
cu
ȘTEFAN BACIU
Nicholas Catanoy la birou

Din Germania, unde locuieşte, Nicholas Catanoy mi-a
oferit, printr-un gest de prietenie, o amplă arhivă din corespondenţa sa. Prin consistenţă, piesele trec dincolo de obiceiul comunicării epistolare, specific unei întregi generaţii.
Publicate, devin mărturii utile şi inedite pentru literatura
română.
Un capitol îl formează schimbul de scrisori dintre Nicholas
Catanoy şi Ştefan Baciu, doi braşoveni ajunşi scriitori recunoscuţi, fiecare în alt colţ al lumii.
Schiţa lor biografică arată destine cu multe puncte asemănătoare în ceea ce priveşte exilul românesc. Ştefan Baciu
s-a născut în 1918 la Braşov şi a decedat în îndepărtatul
Honolulu (Hawai SUA) în 1993. Elev al Liceului „Andrei
Şaguna” din oraş, i-a avut profesori pe Emil Cioran şi
Octav Şuluţiu, spirite ce-i orientează preocupările literare,
materializate prin câteva înfăptuiri puţin obişnuite pentru
vârsta sa. La 15 ani înfiinţează revistele „Start” şi „Stilet”,
acoperă sarcinile secretarului de redacţie la revista „Frize”,
la 17 ani, în 1935, primeşte Premiul Fundaţiilor Regale şi
Premiul Societăţii Scriitorilor Români pentru volumul
„Poemele poetului tânăr”, debutul său editorial. După absolvirea liceului studiază la Bucureşti dreptul şi filosofia,
fără a neglija preocupările literare şi jurnalistice. Colaborarea la diferite ziare şi reviste îi oferă posibilitatea să
cunoască scriitori români din perioada interbelică. Peste
ani, a purtat o vie corespondenţă cu unii dintre ei sau i-a
evocat în volume de memorialistică. În toamna anului
1946 pleacă împreună cu soţia sa, Mira Simian, în Elveţia,
în calitate de consilier de presă. Evenimentele din ţară se
precipită în rău şi decide să rămână la Berna. Cu ajutorul
Organizaţiei Internaţionale a Refugiaţilor de la Geneva,
care îi recunoaşte statutul de refugiat politic, primeşte viza
de intrare în Brazilia. Din acest moment începe aventura
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existenţială a soţilor Baciu, care include şi latura culturală,
implicit şi pe cea literară.
Calitatea de publicist şi traducător îl impune în spaţiul
hispano-american. În anul 1962 este invitat la Universitatea din Seattle pentru a preda cursuri de literatură braziliană, iar din 1964 va fi profesor de literatură şi civilizaţie
hispano-americană şi de literatură braziliană al Universităţii din Honolulu, unde va rămâne până la sfârşitul vieţii.
În 1964 editează revista „Mele” – „o scrisoare internaţională
de poezie tipărită la xerox”, în care poeţi români din exil şi
din ţară îşi găsesc locul cuvenit. Alcătuieşte antologii, traduce
din poezia lui Trakl sau a unor poeţi latino-americani,
publică eseuri şi volume de versuri, scrie memorialistică,
dintre care Praful de pe tobă şi Microportrete, apărute în
România după 1990, fac succes de librărie, întreţine o bogată corespondenţă cu intelectuali români risipiţi în întreaga lume. Numele său devine un reper pentru exilul
românesc.
Nicholas Catanoy s-a născut la Braşov în 1925, într-o
familie înstărită, tatăl său fiind un cunoscut comerciant.
Urmează Liceul „Dr. Ioan Meşotă” din oraşul natal,
perioadă în care frecventează cenaclul literar al soţilor
Gherghinescu-Vania. Criticul Octav Şuluţiu, profesor la
Liceul „Andrei Şaguna”, şi scriitorul Radu D. Rosetti, prieten de familie, sunt doi intelectuali tutelari pentru adolescentul aflat într-o criză existenţială. După absolvirea
liceului este încorporat la Şcoala de Ofiţeri de rezervă de
la Găeşti. Este arestat pentru afişarea sentimentelor anticomuniste. Graţiat, este aruncat într-un lagăr de concentrare. După eliberare, între 1947-1952, urmează medicina
şi filosofia la Cluj. Exercită profesia de medic la Predeal,
Tohan şi Bucureşti. Prin căsătorie, în 1962 emigrează în
Canada (aici îşi schimbă numele din Cătănoiu în Catanoy,
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din motive lesne de înţeles). În calitate de Visiting Professor
este invitat să ţină cursuri de poezie contemporană la Universitatea Sir George Williams din Montreal. Spiritul de
aventură, care l-a urmărit toată viaţa, îl determină să se angajeze ca medic-pilot în Nigeria şi America de Sud, străbate
lumea din ailanda până în Egipt, Tunisia şi Nepal. Faţă
de Ştefan Baciu, care debutează editorial în ţară, Nicholas
Catanoy tipăreşte primul volum de versuri cvadrilingv, Hic et
nunc, în 1968 la New-York, care îl impune în lumea literară.
Cele peste 20 de volume care acoperă o arie largă de specii
literare – poezie, proză, eseuri, aforisme, jurnale – sunt
tipărite la edituri din SUA, Canada şi Europa şi primite
călduros de critică. Va fi descoperit în ţară ca scriitor după
1990. De reţinut că, în 1977, alcătuieşte o Antologie de
poezie românească, tradusă în engleză, „Modern Romanian
Poetry”, tipărită în Canada.
Prima piesă a schimbului epistolar – care face subiectul
acestor notaţii – este semnată de Catanoy în anul 1970,
iar ultima, din 1992, este expediată de Ştefan Baciu. Când
începe corespondenţa, cei doi nu se cunoşteau personal,
legătura fiind telefonică, iniţiată de cel mai tânăr dintre
interlocutori, sau prin intermediul scrisorilor. În anul 1975,
pentru 48 de ore, Herr Doktor se va afla în Honolulu,
prima lor întâlnire. A doua se va întâmpla în 1984, când
Ştefan Baciu îi va fi pentru trei zile oaspete în Germania.
Aflaţi pe aceeaşi lungime de undă, dorinţa celor doi
corespondenţi este de a-şi comunica gândurile, de a se informa asupra unor proiecte, de a face schimb de opinii,
nelipsind judecăţile de valoare, de a evoca Braşovul, oraşul
natal.
Spontan şi natural din fire, cu dorinţa de a crea un raport relaxat între sine şi destinatar, Ştefan Baciu îşi îmbogăţeşte epistolele cu desene sau poezii, iar semnătura
împodobită cu vorbe ghiduşe. (Salud y pesetos! Ştefan Baciu
care acum suflă în iaurt! sau Din Dealul Pacific în Bad
Wildungen, te salut cu rimate sentimente ca un braşovean
honolulez).
Fiind vorba de un număr mare de documente, am selectat doar câteva fapte de amplitudine literară, care potenţează starea lor de spirit într-un moment circumstanţial.
În prima scrisoare din 10 ianuarie 1970, Nicholas Catanoy
îi expediază lui Ştefan Baciu câteva poeme semnate de
Gherghinescu Vania, „care trece prin momente extrem de
grele: Domniţa Gherghinescu nu mai este şi acest sfârşit brutal şi neaşteptat l-a doborât. Pentru a-l reconforta am îndrăznit să vă trimit câteva traduceri englezeşti ale Domniei-Sale
cu intenţia de-a publica măcar un poem, dacă credeţi de cuviinţă. Ar fi mai mult decât un sprijin moral. Publicarea în
străinătate a poeţilor din ţară este un eveniment important
în cariera unui scriitor, în special a celor din gene-raţia Domniei-Sale argumentând credinţele şi prestigiul auto-rului”. În
altă ordine de idei, îi oferă destinatarului câteva amănunte
despre proiectul „Antologia poeţilor români” (ediţie engleză unilingvă) în care Ştefan Baciu va figura cu două
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poeme. În scrisoarea de răspuns din 17 ianuarie 1970, Ştefan Baciu îşi arată interesul, dar şi curiozitatea faţă de
sumarul Antologiei: „Cine face parte? Poeţi din ţară sau
numai ceea ce se (mai) poate numi „exil”. Problema sau frontiera este greu de determinat. În ceea ce mă priveşte am ales
cu desăvârşire exilul, fără niciun fel de compromis”. Ca o
notă de subsol care explică tonul amar din finalul scrisorii.
În 1968 se va tipări la Bucureşti antologia „Poezia română
modernă” de Nicolae Manolescu, în care figura şi Ştefan
Baciu cu poeme scrise în 1940, retrasă din librării. Faptul
îl irită pe Ştefan Baciu care acum, la doi ani de la consumarea istoriei, îşi descarcă supărarea, cu aluzie la denigratori:
„... eu înjurat «ca la uşa cortului» în reviste de un fost colaborator al lui «Der Soldat». Trecem.” . Referitor la Gherghinescu:
„Voi publica poeme de Vania; mi-a trimis tăieturi din presă
despre Domniţa noastră a tuturor. A poeziei. I-am răspuns,
dar asta nu este nimic. M-am mirat la 52, că el are 70”.
Tonul scrisorilor este destins, nimic artificial, din contră, discuţia se desfăşoară într-o libertate deplină, aşa cum
stă bine unui dialog între doi intelectuali aflaţi pe meridiane diferite, dar preocupaţi de soarta literaturii şi mai
ales a celei române, că este din exil sau din ţară. Nicholas
Catanoy îl înştiinţează permanent pe „Dear Professor” de
stadiul în care se află antologia: „Până în prezent numai
Polonia este reprezentată în această colecţie pentru ţările din
estul Europei (...) Lucrez de aproape doi ani. Manuscrisul a
fost finisat recent şi acum este la prima lectură la Londra. Editorul şef a redus volumul la 150 pagini şi ar dori să includ
numai perioada postbelică. Şi aici m-am opus categoric pentru că valorile stabile în poezia contemporană (din ţară) au
fost elaborate între cele două războaie. Duelul continuă”
(28.I.1970).
Subiectul este reluat într-o scrisoare din 14 iunie 1970
expediată de Nicholas Catanoy: „A fost o luptă cruntă de
peste 6 luni pentru că o parte din colectivul redacţiei (Antologia) a refuzat la început publicarea poeţilor dintre cele două
războaie (...) Continuând ideea promovării literelor româneşti în sfera engleză, în ciuda indiferenţei şi a nereceptivităţii
anglo-saxone, am hotărât să mă lupt în continuare”. Ce
răspuns dă Ştefan Baciu: „Ceea ce îmi îngădui să cred este
că trebuie să fie o lucrare reprezentativă, fără beniucii (Mihai
Beniuc n.n), ciceronii (Cicerone Teodorescu n.n) şi bourenii
(Radu Boureanu n.n) care au degradat poezia. Aceşti tovarăşi trebuie cu atenţie eliminaţi din literele româneşti. Timpul va avea grijă de rest. El este marele arbitru”. (Scrisoare
din 3.II.1970) În dorinţa de a populariza scriitorii români
în străinătate, Nicholas Catanoy îl îndeamnă pe Ştefan
Baciu să aibă în vedere o istorie a literaturii române contemporane care „ar umple un gol de mult resimţit aici şi
chiar în ţară. Aşteptăm realizarea acestui proiect (Patriotic
duty)” (4.IV.1977). Din răspunsul lui Baciu aflăm câte
ceva despre o posibilă lucrare de acest gen: „Am peste 1100
pagini de manuscris din Istoria mea literară, amintirile din
«Praful de pe tobă». Momentan nu văd cum s-ar putea edita.
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Scrisoare a lui Ştefan Baciu către Nicholas Catanoy

Săltarul meu e plin de manuscrise: română, germană, spaniolă, portugheză. – Cine ar fi spus, sub Tâmpa «in illo tempore»” (15.IV.1977). Din alte corespondenţe semnate de
Ştefan Baciu aflăm despre efortul depus pentru tipărirea
revistei „Mele” şi a volumului „Praful de pe tobă”, în ciuda

dificultăţilor materiale, situaţie în care „nu, nu mai am de
gând să fac «o continuare» la «Praful de pe tobă»: sumă
imensă, ca să culeg înjurături în presa exilului, de la 2 foşti
amici şi 98% tăcere. Prefer să scriu pentru săltar şi pentru editurile din Chile, Mexico, Brazilia şi Costa Rica, unde îmi vor
apare volumele în 1982-83. Fireşte că «Mele» merge înainte”
(6.V.1982). Bineînţeles că între timp a publicat „Microportrete” (1984) „un fel de continuare” – cum spune autorul – la „Praful de pe tobă”. Având cultul valorilor
autentice, Nicholas Catanoy îi scrie cu un entuziasm supus
unei îndelungate chibzuinţe lui Dear Professor: „Dumneavoastră alături de M(ircea) Eliade, V(intilă) Horia, Emil
Cioran, V(irgil) Ierunca, E(ugen) Ionescu, M(onica) Lovinescu
sunteţi singurii «consacraţi» ţinând standardul exilului mereu
sus cu demnitate, cu eforturi şi cu sacrificii enorme. Istoria
literaturii române contemporane nu poate fi completă decât
cu prezenţa «exilaţilor autentici». Nu am nicio îndoială în
această privinţă” (10.VI. 1980).
Fără alte motive decât boala lui Ştefan Baciu, corespondenţa începe să se rărească. Aşa se face că Nicholas Catanoy
îi scrie în 28.II.1990 lui Liebe Herr Prof pe un ton care să-i
creeze o stare de bine şi, de ce nu, să-i mângâie orgoliul:
„neştiri”, „neveşti”, de mult, din insula Paradisului – vă regăsesc totuşi, mereu, în diferite reviste şi ziare (inclus un portret
Baciu din Kronstadler Zeitung) şi pe nenumăratele meridiane, constant activ (meilleurs voeux pour votre anniversaire),
cu spiritul polivalent, cu cuvântul poliglot, dar cu inima permanent în centrul Braşovului adorat. Un ecou hawaian
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m-ar bucura mult, cu ştiri şi întâmplări personale, cu scrieri
„baciene”, aşa ca pe vremurile din anii 70 şi 80. Încă o dată
ani mulţi şi fericiţi! Christos a înviat şi în Hawaii!”. Intenţia
noastră fiind o restituire în volum a corespondenţei lui
Nicholas Catanoy, ca o minimă demonstraţie, reproducem
câteva epistole datate 1975.
Ştefan Baciu
(scrisoare olografă, cu antetul
Universităţii din Hawaii, Honolulu)

Honolulu
19.3.75
Dragă Domnule Cătănoiu,
Ţin să-ţi exprim cele mai vii şi mai calde mulţumiri
pentru textul cronicei D-tale despre Antologie*. E un
punct de vedere care mă încântă, pentru că D-ta ai
ştiut să sesizezi mesajul precis al cărţii mele. De altfel,
vocea D-tale de poet se alătură unui grup în fruntea căruia
e Octavio Paz!
„MELE” e în lucru: 2 caiete dintrodată; le vom da
drumul în martie şi fin de aprilie! Cel cu poeţii români
în exil mi se pare a fi un unic document!
Cu urări alese din parte-ne de Sf. Paşti – Rămân al
D-tale concetăţean din Honolulu
Ştefan Baciu
*
Poemele poetului: Ştefan Baciu (Antologie, prefaţă de
Lucian Boz, Colecţia Start, Madrid, 1972)

Nicholas Catanoy
(scrisoare dactilografiată)

359 Bad Wildungen
21.04.1975
Dear Professor Baciu,
Mulţumiri pentru „Mele”. Ca întotdeauna, plin de surprize (plăcute). Nume noi, pentru mine. Îmbucurător însă,
în numele „talentului”. Voi încerca să iau contact cu unii,
pentru Antologia pe care o prepar pe îndelete.
Paralel cu Antologia, noi rugăminţi. De unde pot obţine
versurile lui Cotruş şi poemele postume ale lui GrigoreCugler-Apunake, recent editate la Madrid? Îndatorat.
Para-paralel. În afara poemelor traduse din „Poemele
lui Şt. Baciu” am dori să includem şi ceva din Ukulele*
(Menehune Press Honolulu, 1972). Ar facilita enorm procesul primei traduceri. Şi a doua (a treia?) rugăminte. Un
mic Bio-bibliographical list al D-nei Mira Simian. Mereu
îndatorat.
Evident aş fi extrem de încântat să fac o cronică a eseurilor
şi a versurilor D-nei Simian, pentru Books Abroad (Au
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apărut?). Din nou, mulţumiri. Vă aşteptăm pe acest meridian. Cu constant devotament şi urări de bine, al dumneavoastră
N. Catanoy
*
Ukulele, Ed. Destin, Madrid, 1967
Ştefan Baciu
(scrisoare olografă)

Honolulu
28.4.75
Liebe Herr Doktor,
Răspund în fugă şirelor (şirurilor n.n) D-tale amabile
din 21 curent. Suntem la fin de semestru şi peste o lună
plecăm (urmează adresa din Berlin).
Iată răspunsurile:
1. Cotruş e total epuizat.
2. Pe Cugler ţi-l trimit eu; la toamnă încă nu e
apărută cartea (Merge teribil de încet).
3. „Ukulele” din „Menehune Press” e text tradus
din „Poemele poetului Ştefan Baciu” despre care
atât de frumos ai scris. E o plachetă improvizată
de un amic!
4. Mira îţi va trimite cărţile şi – anticipat –
mulţumeşte pentru cronică.
Sper c-au sosit „Călătorule” în care vei afla Braşovul nostru aşa cum nu ni-l pot fura „tovii” şi „istoricii” lor „literari”.
Te salut cu drag
al tău Ştefan Baciu
Ştefan Baciu
(scrisoare olografă)

Honolulu
6 mai 1975
Liebe Herr Doktor „Meşotist”
M-am bucurat că ţi-au plăcut „Călătorule”. Nici un „pericol” să merg în R.S.R, care nu e ţara mea; eu m-am născut
în România (Ţara eternă!).
Nu ţin minte (sic) anul exact al celor două reviste din Rio
(„Înşir’te Mărgărite” şi „Exil” – aproximativ 1951-1953/4).
Cineva „grijuliu” mi-a aruncat arhiva la gunoi (!) când mi
s-a împachetat biblioteca. În ’50 mi s-a ars de părinţi arhiva
(1933-1946) la Braşov. Staliniştii nu „iubeau” pe „fugari”.
Despre cele două reviste, dacă afli adresa lui I.G. Dumitriu (W. Germany) – a fost coredactor. Eu le-am trecut
la ... trecut! Au fost primele foi literare româneşti în America de Sud şi – poate – singurele.

Nicholas Catanoy
(scrisoare dactilografiată)

28.4.1975
Dear Professor Baciu,
Călătorule* mi-au plăcut imens. Cu recăderi în anii
„liceeni” (fiind meşotist, am fost rivali, şi totuşi nu ... ) în
atmosfera entuziasmului de atunci, în umbra frunzişului
de subt Tâmpa – cartea mi-a redeschis pofta de-a privi
Braşovul ca atunci. Tragedia celui de azi este indescriptibilă
(L-am revăzut aproape succesiv între anii ’70 şi ’74) mereu
cu inima încleştată. Nu cred că v-ar face plăcere să-l revedeţi
acum. Păstraţi-l aşa ca în „Călătorii”, aşa îl voi păstra şi eu.
Neparalel. Revenind mereu la datele bibliografice pentru Indexul autorilor în Exil. Dacă nu mă înşel, aţi editat
„Exil” şi „Înşir’te Mărgărite” (Brazilia). V-aş rămâne îndatorat dacă mi-aţi putea spune două cuvinte despre reviste
(Data apariţiei, Decedate? Ţelul. Colaboratori). Nu mai
îndrăznesc să mai apelez la dumneavoastră, atât sunt de
îndatorat (pentru a nu aminti abuzul din cursul anilor).
Din nou mulţumiri pentru volum şi urări de bine. Distinse omagii Doamnei.
Cu alese gânduri şi sentimente
Nicholas Catanoy
*

Călătorii (memorialistică), Colecţia Start, Madrid, 1974

Cu bine şi alese salutări
Al D-tale Ştefan Baciu
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