
Mariana-Virginia LÃZÃRESCUªTEFAN BACIU – POET, MEMORIALIST, TRADUCÃTORScriitorul braºovean ªtefan Baciu ar fi împlinit, pe 29 octombrie 2007, vârsta de 89 de ani. Obunã bucatã de timp, el a fost mai cunoscut ºi apreciat în America Latinã decât în oraºul sãu natal sauîn patria sa: Eliminat de „heirupiºti”din literatura (din RSR)mã aflu (cu încântare)dar fãrã surprizãîn „Istoria Literaturii Braziliene”de Manuel Bandeirala Rio de Janeiroºi în trei antologiide poezie contemporanã din Hawaii:Poezie în libertate.1Sã-i aducem un omagiu celui care a fost autor a peste 100 de volume, a mii de articole ºi studii,care este citat în dic!ionare ºi istorii literare precum Istoria literaturii române de la origini pânã înprezent de George Cãlinescu (1941), Enciclopedia exilului literar românesc de Florin Manolescu(2003), Dic!ionarul enciclopedic (1993), Dic!ionarul general al literaturii române (2004), Româniîn ºtiin!a ºi cultura occidentalã (1992), Istoria literaturii braziliene de Manuel Bandeira ºi istorii aleliteraturii din Hawaii, sã-l comemorãm pe poetul care îºi schi!a autobiografia în versuri dupã cumurmeazã: Pe ªirul Rozelor m-am nãscutpe strada Vãmii m-am dus cãtre ºcoalãpe Târgu Grâului m-am plimbat– între „Zeidner” ºi „Tulliu” – cu muzele cele dintâi.2Sã ne amintim cã a fost elev la Liceul „Andrei ªaguna”, unde l-a avut ca profesor pe EmilCioran, ºi cã a absolvit Facultatea de ªtiin!e Juridice la Bucureºti:De pe Lunca Plãeºului am plecatînspre urºii din Bernapalmierii din Rio de Janeiroºi Dealul Pacificului din Insula Oahu.3
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1 ªtefan Baciu, Radiografia cuvântului dor, antologie poeticã, Braºov, Ed. Aldus, 1998, p. 229 (Curriculum vitae).2 Ibidem, p. 168 (Schi!ã pentru o autobiografie).3 Ibidem.



În 1949 a ajuns la Rio de Janeiro, ducând astfel cu sine în America de Sud ideile miºcãriisuprarealiste ºi devenind figura marcantã a neoavangardei. A murit în noaptea de 6 spre 7 ianuarie1993, în timp ce vorbea la telefon cu sora sa din România, Ioana Baciu Mãrgineanu. Via!a celui nãscut la poalele Tâmpei, care a copilãrit pe strada Prundul Florilor, a fost un ºir deaventuri, nu pentru cã aceasta a fost dorin!a sa, ci pentru cã soarta i-a rezervat tot felul de surprize. Aavut o via!ã plinã de poezie ºi contradic!ii. În capitolul Braºovul Literar ºi Artistic cu Ochianul Întors din autobiografia sa Praful de pe tobã(1980), Baciu descrie cu umor ºi sensibilitate via!a sa în oraºul de la poalele Tâmpei în perioada1918-1937 ºi cautã sã-ºi defineascã locul ca intelectual, care provenea din acel mediu iubitor deculturã în care a crescut. Aproape cã nu existã scriere sau ocazie în care Baciu sã nu aminteascã deBraºovul sãu natal, care, în opinia sa, este un centru cultural inedit nu numai în România, ci înîntreaga Europã. Un aspect relevant în acest sens este coabitarea românilor, saºilor ºi maghiarilor înregiunea cunoscutã sub denumirea de "ara Bârsei. Oraºul poartã pecetea vechilor tradi!ii culturale,de la Coresi la Andrei Mureºanu, a tradi!iilor care îºi au originea în monarhia austro-ungarã ºi ocupãun statut aparte în Europa de Rãsãrit. Contribu!ia românilor la aceastã culturã este subliniatã de Baciu în sensul cã Braºovul a dat cele mai importante cântece ºi melodii care au întãrit conºtiin!a na!ionalã:Rãsunet de Andrei Mureºanu, Pe-al nostru steag de Andrei Bârseanu ºi La arme de St. O. Iosif. Totdin Braºov provin ºi cântecele patriotice ale lui Ciprian Porumbescu. Pe la sfârºitul anilor ’20 ai secolului al XX-lea, când Baciu avea vreo 12 ani, a fãcut cunoºtin!ãcu poezia lui Rainer Maria Rilke, pe care la acea vârstã nu a în!eles-o întru totul, dar care îl fascina defiecare datã când „ºagunistul” Eugen Jebeleanu venea în vizitã la tatãl sãu, dr. Ioan Baciu, profesorremarcabil de limba germanã, românã ºi latinã, pentru a discuta cu el traducerile sale, pe care maitârziu avea sã le publice în „Vremea”. Poetul, eseistul, memorialistul, jurnalistul, criticul de artã, traducãtorul, diplomatul ºi profesorul universitar ªtefan Baciu a debutat în 1933, la 15 ani, cu poezia Ich/Eu în revista „Rãboj” (Anul II, Nr.13, Martie 1933), care a apãrut în acelaºi an ºi în revista germanã „Klingsor”:Am adunat în mine, ca într-o cutie,tot grâul auriu dintr-o varã târzie. Pe drumul uscat de soarele ca un chibrit,am alergat ºi nãzuiam spre infinit. Sunt nou ca un mugur nedeschis,trec pe promenada vie!ii ca prin vis,arunc cu pietre dupã ho!i de vorbe greleºi-apoi mã bat cu bice ºi nuiele;În ape galbene ca mãmãliga aurie,mã scald mereu în seara târzie,ºi noaptea când se lasã cântecul ºi veselia,adun în mine gânduri: toatã podgoria.4În anii 1933-1935 a editat revistele „Start” ºi „Stilet”, ca elev de liceu a publicat în ziarul„Ardealul” cuvinte încruciºate ºi cronici sportive, semnate Cremene Costel, uneori câte o cronicãplasticã despre expozi!iile profesorului de desen ºi caligrafie Valeriu Maximilian. De asemenea, a
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4 Ibidem, p. 19 (Eu).



colaborat la reviste precum „Braºovul literar ºi artistic”, „Frize”, „Abecedar”, „Festival”, „GlasulBucovinei” º.a. Pentru volumul sãu de debut editorial, Poemele poetului tânãr, a primit în 1935 PremiulFunda!iilor Regale ºi Premiul Societã!ii Scriitorilor Români. În România i-au apãrut volumele depoezie Poeme de dragoste (1936), Micul dor (1937), Drume! în anotimpuri (1939), Cãutãtorul decomori (1939), Cetatea lui Bucur (1940), Lanterna magicã (cu Traian Lalescu) (1941), Muzicasferelor (1943), Cântecul mul!imilor (1944), Caiet de vacan!ã (1945). În timpul anilor de facultate din Bucureºti a desfãºurat o activitate jurnalisticã în calitate decolaborator la „Universul”, „Duminica”, „Libertatea”, precum ºi ca redactor la „Universul literar”,unde i-a publicat pe ªtefan Augustin Doinaº ºi pe Ion Caraion în coloana Cântece Noi. A fost secretar de redac!ie la „Gândirea”, de unde Nichifor Crainic l-a concediat când a aflat cã era membru alPartidului Social Democrat din România. În 1945, ªtefan Baciu s-a cãsãtorit cu Mira Simian. În 1946 a fost numit ataºat ºi pe urmãconsilier de presã la Lega!ia românã din Berna. În vara lui 1948 a demisionat din diploma!ie,refuzând sã se mai întoarcã în !arã. So!ii Baciu au rãmas în Elve!ia pânã în primãvara lui 1949, avândstatut de refugia!i ºi solicitând azil politic mai multor !ãri din America Latinã. Cu ajutorul Organiza!iei Interna!ionale a Refugia!ilor, care le-a plãtit cãlãtoria ºi le-a oferit câte20 dolari pentru a începe o via!ã nouã, so!ii Baciu au plecat în martie 1949 spre Rio de Janeiro,Brazilia fiind primul stat care le-a acordat azil. Departe de Europa, aveau sã petreacã acolo 13 ani,care la început au fost grei, mai ales fiindcã nu cunoºteau limba portughezã. Dorin!a de nou, delibertate, recomandãrile pe care le primiserã ºi cultura solidã pe care o aveau au permis sã li sedeschidã uºile în !ara strãinã, ca ei sã pãtrundã în cercurile intelectuale ºi sã se impunã. Mira a lucratca farmacistã, ªtefan a dat medita!ii de limbã germanã, a scris în francezã articole pe care apoi le-atradus pentru ziarul „Diario Carioca”. Treptat au învã!at portugheza mai mult singuri ºi au tradusmultã poezie cu ajutorul unei gramatici, spaniola au învã!at-o direct de la sursã, respectiv, de la poe!i,politicieni ºi artiºti hispano-americani cu care au avut legãturi. În 1952 primeºte postul de redactor la ziarul de dupã-amiazã „Tribuna da Imprensa”, condus deCarlos Lacerda, pe care Baciu l-a considerat cel mai mare gazetar al Braziliei secolului al XX-lea ºiunul din cei mai buni din America Latinã. Baciu ajunge editor responsabil de politica interna!ionalã,un jurnalist cu convingeri de democrat, îndreptat ferm împotriva totalitarismului. Prin pozi!ia pe careo de!inea, Baciu a avut legãturi cu lumea politicienilor ºi diploma!ilor, dar a strâns legãturi deprietenie ºi cu multe personalitã!i din lumea literelor ºi a artelor. Rio de Janeiro era la vremea aceeaun însemnat loc de intersectare a vie!ii diplomatice cu cea culturalã. În tot acest timp, în care Rio deJaneiro, fiind oraºul unei renaºteri intelectuale, i-a oferit lui Baciu ocazia sã cunoascã oameni celebriai culturii hispano-americane, cu care a ajuns sã fie bun prieten, poetul braºovean a rãmas fideloriginii sale, spiritului european în care a crescut ºi s-a format, oraºului sãu natal:ªi totuºisingur ºi liber în noaptepe un !ãrm de Pacificîmi scriu poeziaºi totuºipeste oceane ºi geografiiaud la ore târziiclopotul Bisericii Negre
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ºi totuºiîn cartea îngãlbenitãa poeziilor lui Eminescurecit „Doina” ºi tacºi totuºicuvântul meu se audeºi se vede (cu â din a)pâine, mâine, cântec, mândrieîn ciuda lor.5Antologia de poezie Radiografia cuvântului dor, apãrutã la editura Aldus din Braºov în anul1998, este un omagiu adus poetului ªtefan Baciu la comemorarea a 80 de ani de la naºtere de cãtresora sa Ioana Baciu Mãrgineanu. Întrebat de Alexandru Lungu într-un interviu pentru revista ARGO(Bonn, 1990) care este prima poezie de care-ºi aduce aminte s-o fi auzit în copilãrie, Baciu rãspunde:„Nu trebuie sã se uite ca m-am nãscut în ultimele zile ale celui dintâi rãzboi mondial, mai precis înziua în care s-a nãscut statul cehoslovac, aºa cã multe din poeziile copilãriei mele aveau, ca sã zicemaºa, un aer patriotic, erau textele unor cântece ...”6La întrebarea care vers din propria poezie i se pare cel mai frumos, Baciu citeazã una, desprecare pretinde cã îi este foarte aproape de suflet ºi care, dupã pãrerea noastrã, sunã ca un bilan! lucidasupra vie!ii, încheiat de cãtre un om care a iubit poezia mai presus de orice:Gândul vine sã te-ntrebe, stea târzieCe-ai fãcut cât ai trãit?Ai fumat, te-ai revãrsat în poezieAi fost rãu, ai plâns ºi ai iubit.7Din acelaºi dialog cu interlocutorul sãu rezultã cã ªtefan Baciu se considera un poetindependent, cãruia nu i-a plãcut sã se înregimenteze în niciun curent, în nicio ºcoalã, în niciomiºcare. În exil a gãsit defini!ia poeziei în libertate, la orice latitudine, departe de orice grup, ºcoalã,miºcare, curent. În ce mãsurã ªtefan Baciu este un poet înnãscut ne lãmureºte rãspunsul la ultimaîntrebare pusã de Alexandru Lungu, anume, ce sim!ãminte îl animã fa!ã de poezie. Rãspunsul luiBaciu sunã astfel: „Poezia mã înso!eºte de la vârsta de zece ani pânã astãzi, în fiecare zi: este un toiag,un colac de salvare – nu vãd altã defini!ie mai bunã”8.Oraºul Braºov este o temã constantã în poezia lui Baciu:Zidurile numai. ªi zãvoarele –poate.Turnurile, câ!iva brazi,un castan sau doi: cine ºtie?Clopotul Bisericii Negre,
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5 Ibidem, p. 228 (Â din A. Pietrele rãmân).6 Ibidem, p. 11.7 Ibidem, p. 13.8 Ibidem, p. 16.



ºi câteva lespezi în cimitire. Restul e apa care trece.9Finalul poeziei Braºov la Tropic este de asemenea dedicat oraºului natal omniprezent:[…] oriunde pe planetã este un vechi Braºovpe-un col! la tropic, pe-un picior de plai.10
Cãlãtoriile dese ºi variate din Mexic în Peru, din Argentina în Cuba l-au apropiat de numeroºioameni de culturã, dar ºi de personalitã!i controversate, ca Fidel Castro ºi Ernesto Che Guevara. Arãmas însã clarvãzãtor ºi obiectiv, scriind cãr!i precum Cortina de Fier peste Cuba (1961), JuanBosch: din exil la preºedin!ie (1963), Juan Bosch, un bãrbat singur (1967), cãr!i care relatau desprepreºedintele Republicii Dominicane. ªtefan Baciu nu ºi-a uitat nicio clipã !ara, chiar departe de ea fiind, fapt care se desprindedeopotrivã din activitatea sa de poet, memorialist ºi traducãtor. Volumul sãu Analiza cuvântului dor(1951) este impresionant prin mesajul direct ºi prin tonul când ironic, când ºãgalnic, când melancolic, când de-a dreptul amar: Te privesc prin ocheanul întorsAl inimii mele ca de pe-un dâmb,Oricât ai fi de departe, oricât ai fi,Prin lumea de-o clipã, !ara mea,Te salut. N-am uitat mirosul livezilor lineDar nici mirosul rãvãºit al marelui oraºNici acela nu l-am uitat, ºi uneori în visStrãnutã în mine o stradã sau altaCând se-ntretaie. […]Te pãstrez în suflet, !ara mea tristã,Pãmânt roditor încol!it de foameªi nu pot uita nici în somnCã în zile amare tu ai hrãnitDorul meu de libertate.11
Oraºul Braºov din patria sa apare în poezia lui Baciu ca o adevãratã insulã a fericirii, ca osimbiozã a culturilor: […] Ne întâlnim în zbor, oraº ardelenesc,(Mi-e inima o fortãrea!ã de ruineDar pulsul eu mi-l simt pornind din tine)ªi tot ce azi trãiesc, din tine retrãiesc. 
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9 Ibidem, p. 163 (Braºov).10 Ibidem, p. 164 (Braºov la Tropic).11 Ibidem, pp. 102-103 (Patria).



Caleidoscop de-acoperiºuri teutoneAlbum închis cu diademe bizantineAltar de pravoslavnicii slavone,Deºi pornit-am dupã Magellan,Pe sub palmieri vãd cum spre mine vine!ârcovniceasca umbrã a lui Anton Pann.12
Dragostea de "arã ºi însingurarea poetului în exilul interior sunt profunde, fãrã margini:Câteodatã toate oraºele lumii sunt târgul nostru românescLe privim cu aceiaºi ochi prin cea"a doruluiªi se întâmplã cã nici o stradã din Paris sau din ZürichNu e atât de frumoasã ca Braºovul nostru natal. […]Suntem pretutindeni – ºi nicãiri acasã. Am trecut prin Italia, prin Fran"a,Chiar ºi pe coasta Africei am pus piciorul,Dar pe mine mã roade regretul cã niciodatãnu am fost la Turnu Mãgurele. Am vãzut zâmbetul Mona Lisei la LuvruAm privit balul genial al colorilor la Palazzo PittiAm vãzut sute de pânze de Van GoghRomanticele apusuri ale lui Caspar David Friedrich– ªi mi-e dor de ciobãnaºul lui GrigorescuMãcar pe-o reclamã de ciocolatã,La un col" de stradã în Bucureºti.13
ªi volumul Poemele poetului pribeag (1963) este strãbãtut de acelaºi sentiment de rãtãcire prinlume, de triste"e, de însingurare. Aici, Baciu defineºte cu rafinament ºi subtilitate cuvântul dor:[…] Când vântul fierbinte aduce nisip în aripinisip tropical, tu visezi un bulgãre de humãºi-n somn strângi în pumni !ara Bârsei:acesta e dorul. Când priveºti orhidee-n cutii de sticlãdincolo de petale zãrind crâºmãri"eºi-auzi "igãnci strigând ghiocei:acesta e dorul. […]Când treci neºtiut pe o stradã din Limaºi-aºtep"i tramvaiul spre Strada Romanã
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12 Ibidem, p. 108 (Braºov).13 Ibidem, pp. 109-110 (Analiza cuvântului dor).



te-ntorci cu fa!a la zid, anonim,ºi pierzi tramvaiul.14
În ciuda dorului de !arã, ªtefan Baciu s-a strãduit sã înfiin!eze „Cercul Cultural AndreiMureºianu” ºi, împreunã cu Faust Brãdescu ºi I. G. Dimitriu, a editat revista „Înºir’te Mãrgãrite”,apoi revista „Exil”, la care au colaborat, pe lângã Faust Brãdescu, ªtefan Eleutheriades ºi so!ia saMira. Exil e când aºtep!i. ªi sunã la poartã. Deschizi. ªi-i un orb cerând de pomanã. Exil e când cân!i ºi-!i aduci amintecã-n cântecul tãu plâng sute de mor!i. […]Exil e când te ui!i pe fereastrã ºi vezifamilii unite în jurul supei de searã. Exil e când spui exil ºi este exilcând dincolo de tot, nimic nu-!i apar!ine.15
Una din cele mai importante laturi ale personalitã!ii lui ªtefan Baciu este cea de mijlocitor întrecultura sud-americanã ºi cea sud-est europeanã. Activitatea de profesor universitar, pe care Baciu începe s-o desfãºoare cu precãdere dupã ce, în1962, primeºte oferta unui post de „visiting lecturer” pentru literatura ºi cultura brazilianã laUniversitatea din Seattle, se întregeºte cu cea de traducãtor. Din 1965 începe sã editeze revista„Mele”, care se vrea „o scrisoare interna!ionalã de poezie, tipãritã la Xerox, în condi!ii tehnicemodeste”, dar care, într-un tiraj de circa 2000-3000 exemplare/numãr, a adunat, pânã în 1993, zeci de mii de poezii de pretutindeni, apãrute în limbile autorilor publica!i:O maºinã de scrisºi o pasãrese-aud în parcscriindfiecare în altã limbãacelaºi poem.16
A colaborat la revistele „Cuvântul în exil”, „Revista Scriitorilor Români” de la München,„Fiin!a româneascã” de la Paris ºi „Gândire ºi artã” din Detroit. A tradus poezie din !arã în antologiilePoetas Rumanos (1969), Der du bist im Exil (1971), poeme de Lucian Blaga etc. A redactat douãantologii cuprinzãtoare de poezie latinoamericanã în 1974, respectiv, 1976.Dupã moartea so!iei sale Mira în anul 1978, Baciu a scris volumul omagial Mira, apoi acontinuat sã redacteze cãr!ile sale de memorialisticã începute cu Franctiror cu termen redus (1968),Sub Tâmpa în Honolulu (1973), Cãlãtorii (1974). Astfel a scris Praful de pe tobã (1980) ºi
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14 Ibidem, p. 118 (Radiografia cuvântului dor).15 Ibidem, p. 117 (Exil).16 Ibidem, p. 135 (Voci).



Microportrete (1984), precum ºi volumele publicate postum: Un braºovean în ArhipelagulSandwich-Hawaii (1994), Însemnãrile unui om fãrã cancelarie (1996).Din memorii aflãm care era via!a familiei Baciu, ni se vorbeºte despre prietenii acesteia. Pictoriicare frecventau casa erau expresioniºti transilvãneni precum Hans Eder, Hans Mattis-Teutsch ºiGrete Csaki-Copony, dintre scriitorii prieteni ai familiei îi aminteºte pe Adolf Meschendörfer,Emil Cioran º.a. ªtefan Baciu a crescut printre rafturile cu cãr!i legate în piele, reprezentând operede Goethe ºi Schiller, E. T. A. Hoffmann ºi Arthur Schopenhauer, precum ºi Georg Heym, ElseLasker-Schüler, Georg Trakl, Johannes R. Becher, Thomas ºi Heinrich Mann. Una din marile saledescoperiri a fost antologia Amurgul omenirii (Menschheitsdämmerung) de Kurt Pinthus, din carebãiatul de 11-12 ani obiºnuia sã citeascã, având sentimentul cã pãtrunde într-o camerã întunecatã, încare rula un film plin de suspans.Din primele impresii ºi experien!e ale copilãriei ºi adolescen!ei mai fac parte ChristianMorgenstern, Erich Kästner, Ernst Toller, romanticii ºi expresioniºtii, culorile lui Franz Marc ºi MaxErnst, tablourile lui Caspar David Friedrich. În loc sã citeascã Jules Verne, Baciu citea DerQuerschnitt, Das Tagebuch, Neue Deutsche Rundschau sau revista „Uhu”. Citea în limbile românã ºi germanã. În maghiarã nu citea, deºi vorbea, dar nu se ridica deasupra limbajului colocvial alservitoarelor unguroaice din secuime.Dupã pãrerea sa, presa româneascã din Braºov în anii ’20 ºi ’30 era slabã, neavând o orientareclarã. O excep!ie o reprezenta revista „Braºovul Literar ºi Artistic”, editatã de Cincinat Pavelescu. Oaltã revistã era „"ara Bârsei”, al cãrei editor era Axente Banciu, profesorul sãu de românã.ªtefan Baciu se considera în primul rând poet. A scris poezii ºi în limba germanã, ceea cedovedeºte ataºamentul sãu fa!ã de aceastã limbã, pe care a învã!at-o în primul rând în casapãrinteascã, apoi la ºcoalã. A tradus din poemele lui Georg Trakl la vârsta de 18 ani. A colaborat la„Kronstädter Zeitung”, „Neue Kronstädter Zeitung”, „Karpatenrundschau”, la reviste literare dinGermania, Austria, Elve!ia. A tradus ºi din marii poe!i latinoamericani, ca Ernesto Cardenal, ManuelBandeira, Salomon de la Selva, Paolo Antonio Cuadra, Ledo Ivo º.a.Critici precum Nicolae Manolescu au scris despre Baciu ca despre biografia spiritualã a unuipoet planetar, a unui ucenic pribeag. Poeziile lui Baciu par a fi o colec!ie de autoportrete sau o galeriede portrete de poe!i cum au fost Gottfried Benn, Yvan Goll, Else Lasker-Schüler, Jakob van Hoddis,Franz Th. Csokor, Th. Däubler º.a.Menschheitsdämmerer este un emo!ionant capitol de poezie, nãscut sub influen!a antologiei depoezie expresionistã a lui Kurt Pinthus, în care întâlnim deseori cuvântul einsam = singur. Poe!ii sunt individualiza!i, invoca!i pe rând, devenind umbre dragi, metafore în via!a poetului singur, darînconjurat de mul!i prieteni, cunoscu!i din cãr!ile citite în adolescen!ã, mai ales în casa pãrinteascã. În câteva versuri dedicate de ªtefan Baciu poetei Else Lasker-Schüler apare ºi numele lui GeorgTrakl, poet expresionist austriac, care a trãit între anii 1887 ºi 1914. De ce tocmai Georg Trakl? La olecturã mai atentã, descoperim cã pe cei doi poe!i îi apropie sentimentul singurãtã!ii, elementelecosmice, dragostea fa!ã de naturã pe care o abordeazã diferit, dar constant. Poezia lui Trakl devinepoezia lui Baciu, care a rãmas prin traducere fidel atmosferei ºi muzicalitã!ii, originalitã!ii ºiprofunzimii poeziei expresionistului austriac.Cartea 25 de poeme din George Trakl reprezintã prima carte tradusã în România din marele poetaustriac, cu o prefa!ã de Octav ªulu!iu, apãrutã la editura Frize în 1936. ªulu!iu salutã necesitateaapropierii de cultura germanã, prin care scriitorul român se îmbogã!eºte sufleteºte ºi-ºi lãrgeºteorizontul în sensul cã îºi va completa viziunea culturalã a umanismului european, ale cãrui treicomponente sociale esen!iale sunt latinitatea, germanismul ºi slavismul. Baciu, subliniazã ªulu!iu, a
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dovedit prin gestul sãu de a traduce poezia lui Trakl cã a în!eles necesitatea traducerii poezieigermane în româneºte, aºa cum au în!eles Eugen Jebeleanu ºi ªt. O. Iosif înaintea lui.Volumele de versuri din anii ’80, anume Poemele poetului singur ºi Palmierii de pe DealulMelcilor (ambele 1980) surprind din nou dorul de !arã ºi de oraºul Braºov, regãsim aceeaºi dorin!ã dea reflecta asupra identitã!ii sale, de a se defini ca poet poate pentru genera!iile viitoare.Eu sunt poetul libertã!iiDon Quijote al poeziei în libertatedar sunt ºi unul din ultimii ascultãtoriai caterincelor din uli!ele prãfuiteale cartierului Mexicanos din El Salvadorsunt clientul micilor cafenele vienezeîn care un patefon rãguºit mai cântã într-un col!„In einer kleinen Konditorei” […]sunt locuitor al Dealului Pacificcetã!ean „Carioca” din Rio de Janeironãscut la doi paºi de Casa Sfatului, Braºovpe ªirul Rozelorsunt editorul „scrisorii interna!ionale de poezie”MELE (în limba hawaianã = poezie)uºier, corector, contabil, hamal,redactor-ºef, om de servici, hamal, contabil,corespondent, Maecena, dactilograf, ze!ar […]braºovean, ex-apatrid, cosmopolitsunt poetul satului de pe Târnaveal Amazonului ºi al lui Orinocoal firului de apã de Dupã Ziduriºi al strãzii Sforiide lângã Poarta Ecaterineial Mãrii Caraibeloral Oceanului Liniºtit […]dar sunt mai întâiºi mai presus de toatepoetul libertã!ii.17
Universitatea din Hawaii i-a conferit titlul de „Professor Emeritus”, a fost consul onorific deBolivia în Honolulu, cetã!ean de onoare al oraºelor Rio de Janeiro ºi, post-mortem, Braºov, precum ºi al comunei Nadeº. În 1990 a fost declarat membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din România, în1991 i s-a decernat Decora!ia de Onoare a Meritului Cultural în grad de Comandor de cãtre MinistrulEduca!iei ºi Culturii din Bolivia, iar în 1992 a devenit membru de onoare al AcademieiRomâno-Americane de ªtiin!e ºi Arte. Dupã 1990 i-au fost editate versuri, interviuri, memorii ºi articole în numeroase gazete ºi revistedin România, i-au fost dedicate emisiuni de radio ºi televiziune, i s-a republicat opera. Aceastãmisiune i-a revenit în special surorii sale, Ioana-Veronica Baciu, cãsãtoritã Mãrgineanu, conferen!iaruniversitar la IATC, membrã a Uniunii Teatrale din România, membrã a Uniunii Scriitorilor din
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România ºi a Societã!ii Wedekind din Germania, autoare a numeroase cursuri universitare, articole,expuneri, conferin!e. comunicãri ºtiin!ifice, cãr!i ºi publica!ii, care ºi-a închinat ultimii ani din via!ãvisului de a face din Casa Galbenã o casã memorialã, un muzeu închinat în primul rând fratelui sãuªtefan, dar ºi familiei Baciu, precum ºi prietenilor acesteia. Dorin!a i-a fost îndeplinitã de so!ul sãu,medicul stomatolog dr. Ovidiu Mãrgineanu, cu care a fost cãsãtoritã din 1957 ºi care, la scurt timpdupã împlinirea acelui vis comun, s-a stins din via!ã în decembrie 2006.„Cãlãtoria «ucenicului pribeag» a încheiat o traiectorie începutã în Braºovul natal, acolo unde afost începutul”, scria Ioana Baciu Mãrgineanu în 1997 în introducerea la edi!ia bilingvã Sunt ataºatulde presã al stelelor. 25 de poeme din Georg Trakl, traduse de ªtefan Baciu, „cercul s-a închis, dardrumul Poeziei este infinit…”Sunt vietnamezul din pagodãturistul sunt din Surinamsunt ritmul safic dintr-o odãsunt noaptea care suflã-n geamsunt marinarul din Roscoffplutind pe mãri pe o ºalupãadolescentul din Braºovsunt ultimul copil de trupãsunt muzica dintr-o flaºnetãsunt elegia dintr-un cornsunt piatra din câmpia getãmuºtiucul de la Flügelhorn […]sunt sasul de la Feldioarasunt dacul mut de la Drobetaeu sunt arcuºul ºi vioaraalergãtorul cu ºtafeta […]cãlugãrul din Indochinaeu sunt ºi pustnicul ºi vraciultulpina sunt – ºi-s rãdãcina:eu sunt poetul ªtefan Baciu.18
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ZusammenfassungBereits nach der Geburt im siebenbürgischen Kronstadt war dem Schriftsteller ªtefan Baciu einaußergewöhnliches Schicksal beschert. Als Dichter der Zwischenkriegszeit erlebte er diePostmoderne, den Expressionismus und den lateinamerikanischen Surrealismus. Er studierteRechtswissenschaften in Bukarest, war Presseattaché in Bern, Hochschullehrer in Seattle undHonolulu, Ehrenbürger der Stadt Rio der Janeiro, wirkte als Journalist und Memoirenschreiber aufmehreren Kontinenten. In Hawaii brachte er die wichtigsten Zeitschriften der Diaspora heraus,veröffentlichte zahlreiche Kulturchroniken, schrieb auf Rumänisch, Spanisch, Portugiesisch undDeutsch, verfasste tausende von Aufsätzen, Essays, Studien, übersetzte spanische Gedichte insDeutsche oder brasilianische Gedichte ins Spanische. Obwohl er weit weg von seiner Heimatstadtlebte, blieb er bis an sein Lebensende der Kronstädter am Fuße der Zinne mit einer sowohlabenteuerlichen und widersprüchlichen, als auch faszinierenden und denkwürdigen Laufbahn.
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