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Dacă în numărul anterior al revistei „Astra. Literatură,
arte şi idei” (nr. 3-4/2016) am publicat un scurt capitol
din corespondenţa scriitorului braşovean stabilit în Ger-
mania, Nicholas Catanoy, cu Ştefan Baciu, acum vine 
rândul schimbului epistolar cu Mira Simian Baciu, şi ea
scriitoare cunoscută a exilului românesc.

Consternat de moartea soţiei, survenită în 1978, Ştefan
Baciu, dintr-o suferinţă totală, aşază în paginile romanului
Mira (Ed. Mele, Honolulu; xerocopiat; în România, Ed.
Albatros, Bucureşti, 1998) „prezenţa unei absenţe”: „Am
început să scriu această dublă autobiografie la începutul lui
august 1978 şi la numai câteva zile după ce începusem să
lucrez, mi-am dat seama că se împlinea o lună de când
Mira mă părăsise pentru ca să rămână cu mine... pentru
totdeauna.”. Imaginea ei se recuperează din cioburi de amin-
tiri, din senzaţii şi momente petrecute cândva, pe care el,
Ştefan Baciu, le retrăieşte pe măsură ce povestea avansează.
Recordar é viver. (A-ţi aminti e a trăi.)

Transformată în adevărat personaj literar, autorul-soţ i-
a recompus Mirei biografia, insistând asupra acelor trăsă-
turi ce i-au conferit unicitate. S-a născut pe 16 mai 1920
la Râmnicu-Vâlcea, în familia Constanţei şi a lui Dinu
Simian, avocat, membru marcant PNŢ, mort în închi-
soarea de la Sighet. Bunicul matern, Iosif Paslawsky-Bejan,
a întemeiat cea mai veche farmacie din Oltenia, pe care a
numit-o „La coroana regală”. După bacalaureat, Mira
pleacă la Paris să urmeze Literele la Sorbona. Dar războiul
care bătea la uşă croise alt destin oamenilor. Adolescenta
se întoarce la Bucureşti pentru a urma Facultatea de Far-
macie. În anul III îl cunoaşte pe Ştefan Baciu. Se vor căsă-
tori în 1945, iar un an mai târziu tânăra pereche pleacă în
Elveţia, unde el este numit ataşat de presă. Evenimentele
din ţară sunt într-o totală degringoladă. Decid să ia calea
exilului, în 1949 primind viza de refugiaţi în Brazilia, iar
în 1955 – cetăţenia braziliană. De acum începe drumul
afirmării internaţionale a celor doi români: el braşovean
ardelean şi ea olteancă.

După ce tentativa de a lucra în domeniul pentru care
se pregătise în ţară a eşuat, găseşte un post de interpretă
pentru conferinţe internaţionale, ca mai apoi, graţie lim-

bilor străine cunoscute, să facă parte din serviciul de tra-
ducători al Camerei Deputaţilor din Rio de Janeiro. În
1962, Ştefan Baciu, având un nume în viaţa intelectuală
a Braziliei, primeşte oferta, acceptată, a unui post de 
„visiting lecturer” din partea Universităţii din Seattle (statul
Washington). Şi Mira are posibilitatea unui contract de
lector de spaniolă la Departamentul de limbi romanice al
aceleiaşi Universităţi. Izvorul prozelor sale a început să
ţâşnească în „toamna singurătăţilor” sale din oraşul ame-
rican. Luăm ca martor o amintire a lui Ştefan Baciu din
volumul menţionat: „Ceea ce mi-a cetit în noaptea aceea
a fost pentru mine semnalul definitiv al unor incontesta-
bile vocaţii literare care avea să se afirme din zi în zi şi pe
care oameni ca G. Racoveanu care, în anii aceia edita 
«Cuvântul», Horia Tănăsescu şi Nicolae Petra, care în
Mexico începuse să publice prima serie din «Drum», au
confirmat-o imediat, nu numai publicându-i tot ce trime-
tea, ci rugând-o să expedieze alte colaborări, care deseori
se lăsau aşteptate, pentru că Mira avea o adevărată pasiune
a cuvântului, pe care-l întorcea şi-l revedea de nenumărate
ori, înainte să-i afle forma care, peste câtva timp, tot nu
era cea din urmă” (p.202).

După stabilirea definitivă în Hawaii, soţilor Baciu li se
oferă prilejul să facă parte din corpul profesoral permanent
al Universităţii din Honolulu. Dar Mira trebuia să aibă
pentru acest post studii de specialitate şi doctorat în limba
franceză. Cum adevărata vocaţie o găseşte în studiul lite-
raturii, cu abnegaţie şi pasiune va urma şi absolvi Facul-
tatea de Litere şi Ştiinţe Umane din Strasbourg, pregătire
încununată cu un doctorat obţinut în 1970 cu teza Le 
sentiment de la mort dans l’oeuvre d’Eugène Ionesco. Noua
diplomă îi deschide drumul spre învăţământul universitar
filologic, fiind lector de limba franceză, apoi profesor la
Catedra de Limba Franceză Contemporană a Universităţii
respective. 

În 1975, pune în ordine dosarele cuprinzând bogata sa
activitate publicistică şi universitară pentru a dobândi un
grad superior academic. Refuzul o va afecta, dar în egală
măsură o ambiţionează. Aflăm din paginile volumului
Mira că ea va trimite un răspuns comitetului Universităţii,
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„o replică acidă, în acelaşi timp un document de demni-
tate umană şi profesională”. În cele din urmă, dosarul pen-
tru înaintare este aprobat. Anterior, din Atena, îi cere
soţului să caute paginile despre Charles d’Orléans şi Ron-
sard şi să le expedieze la Paris. Studiul Charles d’Orléans et
Ronsard, poète d’avant-garde va fi editat de Saint Germain
des Prés în colecţia „Grisière”, adăugând un nou titlu în
lista de publicaţii.

Tot ce a semnat Mira Simian a fost publicat în străină-
tate. Debutul editorial se petrece în 1966 cu volumul în
limba română Farmece, tipărit la Paris la Fundaţia Regală
Universitară Carol I, urmat în 1976 de placheta Cântec de
frunză, caligrafiat de Ştefan Munteanu, dar şi de volumul

de schiţe Fata lui Temelie (Ed. Urmuz, 1973). În limba
franceză semnează Houla, Macoumba, Hora, apărut la
Saint Germain de Prés (Paris, 1973). Colaborează la presa
exilului, cu proză şi recenzii. Proiecte avea. Intenţiona să
scrie o carte intitulată Sonata Dostoievski dar şi Cartea
Râmnicului, în care să adune amintirile locului, legate prin
personajul numit La Juife.

Ultimii ani de viaţă se scurg în acelaşi optimism şi 
încredere. Scrie Ştefan Baciu: „Astăzi stau să mă întreb şi
n-am răspuns dacă veselia de care vorbeau şi vorbesc toţi
cei care au cunoscut-o de mult sau de curând n-a fost un
camuflaj, o mască în dosul căreia se ascundea o realitate
pe care n-a vrut s-o dezvăluie nimănui” (p. 202-203).

Acest excurs biografic necesar explică conţinutul piese-
lor din dialogul Nicholas Catanoy – Mira Simian Baciu.

Interesată de fenomenul literar românesc din exil, Mira
publică la „French Review” (SUA) o cronică la volumul
de debut al lui Nicholas Catanoy, Hic et Nunc. Semnatara
intuieşte noutatea textelor scrise în română, spaniolă, fran-
ceză şi germană: „Poetul a depăşit limita limbii şi a limbi-
lor şi a spart bariera sonoră a cuvântului”. Ca mai departe
să afirme că „arta lui N. Catanoy, viziunea viitorului este
în acelaşi timp răspuns la toate cercetările asupra limba-
jului (…). Poetul canadian-român, prin această culegere
se înscrie în curentul scrierilor care îşi au rădăcina în cul-
tura română şi transcendental”.

O scrisoare adresată mie de către Nicholas Catanoy
conţine o referinţă plină de căldură, pe care o reproduc:

„Mira fiind jumătatea lirică a lui Ştefan Baciu este un ghid
literar unic. Ne-am cunoscut la Honolulu unde ambii,
Mira şi Ştefan, erau profesori universitari. Schimbul de
idei început la Honolulu l-am continuat pe cale epistolară,
fiind legaţi de constanta preocupare a soartei literare a ro-
mânilor din exil. Mira mi-a făcut o surpriză neaşteptată,
o cronică literară a volumului meu de debut Hic et Nunc
apărut în „French Review” (SUA), care m-a lansat în
lumea literară a diasporei şi a literaţilor canadieni. Un
botez strălucit”.

Prima piesă a schimbului epistolar, care acum este 
publicat, aparţine lui Nicholas Catanoy, iar ultima Mirei
Simian. Sunt mulţumiri pentru schimburile de cărţi şi 
recenzii, multe angoase dar şi mărturii de prietenie şi apre-
ciere.

Restituiri

Nicolas Catanoy 
în pragul 
bibliotecii personale din 
Les Ageux, 1992
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Nicholas Catanoy
15 octombrie 1976

Mult stimată Doamnă Simian,

Mii de mulţumiri pentru Charles d’Orleans et Ronsard
care a sosit în dimineaţa aceasta , la numai 24 de ore după
sosirea noastră în Teutonia.

De câteva luni am fost tot pe drumuri în lungul şi în latul
Canadei, pentru a căuta un „adăpost”. Motive: o mie dar în
special unul, teama şi coşmarele pe care ni le creează „vecinii”
din est, care sunt numai la 40 de kilometri de Bad Wildun-
gen. Vă invidiem mult pentru „depărtarea pacifică” şi evi-
dent, mereu, pentru deosebita activitate beletristică.

Voi reveni în curând cu cronica pentru „Books Abroad”
după lectura lui Ronsard. Din nou mii de mulţumiri.

Cu constante urări de bine şi de prosperitate, al dumnea-
voastră.

Semnătura
[scrisoare dactilografiată] 

Mira Simian
Honolulu, 5 noiembrie 1976

Dragă Prietene,

Încă o dată îţi mulţumesc pentru recenzie. În nebunia în
care trăim a fost o rază de lumină. Dar aceşti „apucaţi” din
comisia de avansare mă întreabă dacă aş putea avea o
„probă” că va fi publicată... etc.... etc. De poţi să-mi trimiţi
„proba” îţi mulţumesc dinainte. De nu, nu e nimic. Adevărul
e altul.

E greu să rămâi pe aceeaşi cale anticomunistă. Nu e prima
dată că mi se fac dificultăţi. Pe de o parte e bine căci m-am
decis să nu mai îmi dau sufletul pentru această universitate
şi să mă aşez să scriu pentru mine serios. Sper că la vară să
ne putem cunoaşte într-un punct în Europa.

Cu bine
Mira Simian

[scrisoare olografă]

Nicholas Catanoy
15 nov, 76

Mult stimată Doamnă Simian,

Eseurile au sosit într-un timp record: 3 zile. O punte 
aeriană perfectă care mi-aduce întotdeauna veştile proaspete
din inima Pacificului.

Le-am parcurs pe îndelete reţinând multe detalii legate de
labirintul „ionescian”. Numai în urma acestor lecturi am în-
ţeles unele conexiuni bio-literare. Clare îmi sunt acum sub-
stratul biografic din Ruga (plecarea de la La Chapelle

Anthenaise) şi universul populat de marionete, în special în
teatrul lui (Traversările parcului Jardin du Luxemburg) aşa
ca şi obsesia morţii (după demenajarea în piaţa Vangirard).
Studiul genezei obsesiilor „ionesciene” are ceva aproape psi-
hanalitic, iar comentariile privind activitatea lui critică din
ţară sunt contribuţii importante şi indispensabile tuturor 
experţilor „ionescieni”.

Paralel. Un episod bizar. Cu ani în urmă am fost solicitat
de poetul Ted Hughes să traduc ceva (sau chiar totul) din Ele-
gii şi Nu. Ceea ce am şi realizat parţial. Cele trei poeme tra-
duse (Prayer, e Girl Who Saw Angels şi Elegy) urmau
să fie publicate în revista lui Hughes – „Modern Literature
in Translation”, după o aprobare formală a „maestrului”.

Am scris nenumărate epistole, oficiale şi neoficiale (în
limba română, franceză, engleză), cu şi fără intervenţii, dar
„maestrul” nu mi-a răspuns niciodată. Neavând autorizaţia
autorului, poemele nu au fost publicate. Din ţară, de la 
vechea editură defunctă, evident nu am aşteptat niciun semn
de viaţă. Au trecut câţiva ani. În sfârşit, în 1973, revista
„Prism” (între timp devenisem contributing-editorul ei) mi-a
publicat cele trei poeme asumându-şi toată responsabilitatea
de-a publica fără o autorizaţie prealabilă. Un quasi-happy-end,
pentru că am abandonat definitiv restul traducerilor. Atât
despre acest mic „cancan” (Gossip is literature too...).

O noutate mai optimistă şi actuală. Editura Mosaic 
(Toronto) îmi va publica Mica Antologie a poeziei moderne
române (Poeţi din ţară şi în exil) în traducere engleză. O lu-
crare laborioasă. Includ 2 poeme semnate de dumneavoastră.
Mai multe poeme în Antologia autorilor români în exil
(încă nu am găsit un Mecena care să o finanţeze), care sper
să apară cândva.

Fata lui Temelie şi Claudel sunt rezervate lecturii acestui
week-end. Voi reveni în curând pe aceeaşi undă. Până atunci
urări de bine şi numai succese, dorindu-vă din toată inima.

Cu alese sentimente de preţuire,
Semnătura

Restituiri
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P.S. La capitolul bilanţ negativ un alt manuscris (Orpheé
et la machine) interviuri cu 25 de scriitori francezi zace în
sertarul meu de doi ani.

Casele comerciale franceze şi teutone, consultate până în
prezent, sunt preocupate mai mult de beletristica Parno şi
Crimo. Jean Cayral mi-a sugerat una din casele editoriale
universitare americane. O şansă cumva în inima Pacificului?
Să încerc? Alte sugestii? Anticipat mulţumind.

Nicholas Catanoy
16 nov, 76

Mult stimată Doamnă Simian,

Includ în plicul prezent un carbon-copy al cronicii trimise
de „Books Abroad” şi răspunsul (confirmarea)
revistei. Articolul va apare mai mult ca sigur
în vara sau în toamna anului viitor. În prin-
cipiu, cărţile care apar în acest an sunt publi-
cate de BA un an mai târziu. Cred că aceasta
a fost dorinţa Dumneavoastră. Sau m-am în-
şelat? Există cumva un „credibility gap?”
(Sunt colaboratorul revistei BA din 1968 şi
acest fapt poate fi confirmat de cronicile apă-
rute între 68 şi 75 şi evident de şeful redactor
al revistei - profesorul Ivar Ivask.)

Pe curând cu restul „menţiunilor critice” 
referitor la Fata lui Temelie şi la Claudel.

Cu alese sentimente de preţuire,
semnătura şi adresa

P.S. Doriţi să vă adresez această epistolă în
l. engleză pentru cei de la Universitate? Please
let me know.

[scrisoare dactilografiată]

Mira Simian
23 II 977

Dragă prietene,

Iată şi o veste bună. Dacă vrei, poţi, te in-
spir şi traduci în englezeşte ceva (cât mai
multe, cu atât mai bine) din poemele mele
despre Hawaii, e o posibilitate să le plasez aici,
într-o nouă revistă a Universităţii. Nu se pot cere aceste lu-
cruri, se pot numai inspira.

De asculţi Free Europe (postul de radio Europa liberă n.n),
vor transmite un program Mira Simian – Ştefan Baciu, des-
pre Traian Lalescu, marele şi scumpul nostru prieten dus, vor
urma şi altele... Ce zici de Goma? Mă rog în fiecare seară
pentru ei... Oare ce vor face cu el? Noi lucrăm!? Am scris într-o
săptămână 50 de poeme... Acum le relucrez. A fost un vis fru-
mos, o transă, o reîntoarcere la Delas. Sper să le scot la vară.

Lucruri bune duci Catanoy. Scrie-mi ce gândeşti. Eu şi
Ştefan te îmbrăţişăm.

Semnătura
[scrisoare olografă]
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