
Laura MOLNAR IOAN BACIU ªI PUBLICISTICAProfesorul Ioan Baciu, om de o înaltã !inutã moralã ºi intelectualã, se naºte în 1888 în NadeºulSãsesc, într-o familie cu opt copii. Fiu de preot, rãmas orfan de tatã, studiazã la Sighiºoara, iarfacultatea o urmeazã la Budapesta, unde este bursier Gojdu la Filosofie ºi unde îºi ia doctoratul (cumlaudae) cu teza intitulatã Elementul miraculos în opera lui Ferdinand Raimund, în 1910. În anul 1911 este profesor practicant la o ºcoalã din Budapesta. În 1912 vine în Braºov, unde profeseazã la ªcoalaComercialã Superioarã Românã. Dupã Unire, trece la Liceul „Andrei ªaguna”, unde predã latinã ºigermanã, cu o scurtã întrerupere, în ianuarie-aprilie, când este delegat inspector-ºef ºcolar. Înianuarie 1918 se cãsãtoreºte cu Else Sager, fiica unui inginer silvic de origine austriacã. Vor avea 2copii, pe ªtefan-Aurel ºi Ioana-Veronica, care vor fi, asemeni tatãlui lor, dascãli dar ºi rafina!ioameni de culturã. Din 1939 este lector de limba ºi coresponden!a comercialã germanã la Academia de Înalte Studii Comerciale din Cluj, mutatã la Braºov dupã Dictatul de la Viena. Predã, de asemenea, limba românãla diferite ºcoli sãseºti; de exemplu, în anii 1920-1924, a predat la Liceul evanghelic german„Johannes Honterus”. Împreunã cu Michael Teusch elaboreazã Rumanishes Sprachbuch, prima gramaticã a limbiiromâne destinatã saºilor din România (pânã în 1925 cartea a cunoscut 5 edi!ii). Scrie, de asemenea, ºiun manual de coresponden!ã comercialã germanã, curs multiplicat de Academia ComercialãCluj-Braºov. În iunie 1932 este numit membru al Ordinului „Steaua României” cu grad de Cavaler, iar în iunie 1947, tot prin decret regal, este decorat cu medalia „Rãsplata muncii pentru 25 de ani servi!i înserviciul statului”, apoi, la scurt timp pensionat. Dupã 1950 este preºedintele Societã!ii de ºtiin!e istorice ºi filologice ºi primul preºedinte alSocietã!ii pentru rãspândirea ºtiin!ei ºi culturei – Filiala din Braºov. În 1955-1956 lucreazã la Arhivele Statului din Braºov, unde studiazã ºi traduce documentevechi din latina medievalã. Moare în 1956, pe 19 septembrie, fiind înmormântat în Nadeºul Sãsesc, alãturi de pãrin!ii ºifra!ii sãi. Printre foºtii sãi elevi se numãrã Lucian Blaga, Szemler Ferenc, Eugen Jebeleanu, MihaiBrediceanu, care l-au stimat ca dascãl ºi ca om de culturã. Ioan Baciu s-a bucurat de aprecierea contemporanilor sãi: Sextil Puºcariu, Octavian Goga,George Coºbuc, Lucian Blaga, Mattis Teusch, Tiberiu Brediceanu ºi al!ii. Fiul sãu, ªtefan Baciu, îl evocã deseori în poeziile sale:„Îl vãd pe Tata, blând, discret ºi elegant   Vorbind de Goethe ºi de «Sturm und Drang»de Hermannn Hesse ºi Immanuel Kant”1. Când am pornit acest demers, doream sã prezentãm o lucrare cu caracter exhaustiv, pentru aaduce la luminã o personalitate a Braºovului intratã în umbrã ºi datoritã imensei modestii care l-acaracterizat, determinându-l sã scrie foarte pu!in. În ciuda faptului cã ne era cunoscut faptul cã a scrisrelativ pu!in, era o incursiune optimistã, întrucât de!ineam informa!ii cã Ioan Baciu ar fi publicat în„Gazeta Transilvaniei”, în „Krostädter Zeitung” ºi în „Glasul Ardealului”, în perioada 1913-1918.
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1 Un ªagunist în Arhipelagul Sandwich (II), în volumul antologic Poemele poetului singur, Bucureºti, Editura Eminescu,1993, p. 128.



Spre surprinderea noastrã, am gãsit doar câteva articole în „Gazeta Transilvaniei”, iar în „KrostädterZeitung” nu existã niciun articol semnat de Ioan Baciu. Este vorba de cinci articole purtând semnãtura lui în „Gazeta Transilvaniei”, din care patru aufost scrise în 1913 ºi unul în 1914. Dat fiind numãrul redus de lucrãri publicate sub semnãturaproprie, credem cã putem afirma cã Ioan Baciu nu a fost ziarist decât ocazional. Articolele apãrute în „Gazetã” nu sunt de mari dimensiuni ºi, dacã cele publicate în 1913 con!inîntregul nume ºi abrevierea titlului de doctor, cel scris în 1914 va fi semnat doar „dr. I. B”. Primul articol apare în 9 (22) ianuarie 1913, ca apoi, la o frecven!ã de douã-trei luni, sã aparã ºicelelalte. Dedicate învã!ãmântului, note în urma unor lecturi sau evenimente de via!ã, lucrãrile sale denotãun om de rafinatã culturã, un caracter moral prin excelen!ã. Ioan Baciu, nostalgic al trecutului ºi iubitor al tradi!iei în care vede ordinea ºi moralitatea uneilumi normale ºi sãnãtoase, criticã o stare de fapt, dar încearcã sã ofere ºi solu!ii. Este la curent cu toate noutã!ile legate de ºtiin!ã, ceea ce vãdeºte un spirit curios, avid de cunoaºtere ºi preocupat de tot ceeste nou. În articolul Instruc!iunea în ºcoalele medii ºi cultura clasicã2 (al doilea, în ordinea publicãrii) sepronun!ã pentru abandonarea studiului limbilor clasice, care nu este folositor educa!iei copiilor.Articolul debuteazã prin prezentarea unei scurte istorii a creºtinismului: „Cultura noastrã creºtinãera în faºe încã, când la leagãnul ei au început sã rãsune melodiile pãgâne ale inimei greco-latine.Era pe vremea auguºtilor împãra!i romani, când etica sublimã a creºtinismului începu a se furiºa cumodestia celor demni în inimile asupri!ilor de veacuri, pentru ca crescând din bordeiele asupri!ilorsã devie necesitatea fireascã a celor scârbi!i de deºertãciunile vie!ii”.Venirea pãcii presupune deschiderea spre arte, „primele încercãri timide ale intelectuluinecultivat pun bazele culturei sufleteºti”.  În acest context, urmeazã o revenire în prezent la starea actualã a învã!ãmântului, care este, defapt, preocuparea sa. Avem de-a face cu o analizã lucidã a neajunsurilor ºcolii: „În urma acesteiinstruc!iuni lipsite de educa!ie, în urma acestor atitudini pur formaliste, elevii se aleg cu pu!ineno!iuni gramaticale, duºmane ideilor sublime ale filosofiei greceºti, dupã patru ani de ºcoalã clasicãnu ºtiu nici cei mai buni elementele limbei greceºti”. Semnaleazã tendin!a elevilor – de mare actualitate ºi în zilele noastre – de a apela la traduceriieftine ºi slabe, scrise direct pentru uzul elevilor expeditivi. Atitudinea criticã se îndreaptã ºi asupra profesorilor care nu posedã sim!ul inova!iei ºi niciconºtiin!a realitã!ii în perpetuã schimbare, vorbind despre „utopiile pedagogilor cari, trãind înidealurile elenismului, nu vreau sã audã cum bat la uºã ºtiin!ele schimbãrii”.Este cunoscut faptul cã Ioan Baciu a fost preocupat constant de literatura clasicã, dovadã viefiind cãr!ile de acest gen prezente în biblioteca personalã, dar ºi mãrturiile unor apropia!i, de aceeaexprimarea opiniei sale în acest context se referã, credem, doar strict la programa ºcolarã ºi lacantitatea de cunoºtin!e pe care le poate acumula un tânãr pe bãncile ºcolii.  Ioan Baciu nu se mul!umeºte doar a critica, ci interven!ia sa este ºi una constructivã. Pedagogulvine cu sugestii interesante ºi demne de luat în considerare. Vorbeºte despre o ºcoalã a viitorului, care sã poatã pregãti oameni la pas cu tendin!ele timpului, conºtientizeazã importan!a concordan!ei cuspiritul vremii. Îºi doreºte un învã!ãmânt axat pe studiul literaturii române ºi al cronicarilor. "inecont, însã, ºi de studiul unei limbi strãine capabile sã dezvolte capacitatea logicã: „Limba francezã cu nuan!area ei atât de subtilã pare a fi creatã anume pentru dezvoltarea unei logice disciplinate”3.
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2 Instruc!iunea în ºcoalele medii ºi cultura clasicã, în „Gazeta Transilvaniei” (în continuare GT), Braºov, Anul LXXVI, nr.216, Joi 3 (16) oct. 1913, p. 1.3 Ibidem, p. 2.



În acelaºi stil este ºi articolul cu titlul Din însemnãrile unui pedagog4, cu subtitlul ªcoala ºibiserica. În prima parte a articolului urmeazã acelaºi procedeu ca anterior, prezentând o stare de fapt.Învã!ãmântul confesional se pretinde a fi unul religios, dar nu are nicio legãturã cu adevãratacredin!ã, este pur ºi simplu „un atribut pentru a se deosebi de ºcolile de stat”. Cu un sim! alobserva!iei neobiºnuit, Ioan Baciu vede credin!a doar ca un element pãstrat prin tradi!ie, care nu maiare nicio legãturã cu trãirea vie a sentimentului religios. Remarcã faptul cã în învã!ãmânt, dar ºi învia!a de zi cu zi, s-a ajuns la trãirea unor forme fãrã con!inut, amintind astfel de teoria formelor fãrãfond, vehiculatã de Titu Maiorescu. Solu!ia ar fi, în opinia sa, predica adecvatã, „care sã !inã cont detoate manifestãrile modernismului” ºi „cu un con!inut potrivit inteligen!ei omului de la oraº care are alte prioritã!i decât cel de la !arã”. Un exemplu ilustrativ în acest sens i se pare participarea sa, laPesta, la predicile episcopului Probaska, !inute cu ocazia Paºtelui, predici ce reuºeau sã adune mii deoameni de diferite religii. Într-o lume a progresului nelimitat al ºtiin!ei, în care „mintea omului scrutãtor pãtrunde tot maimult tainele lumii, metodele naturale ºi ºtiin!ifice dezleagã azi probleme care înainte cu 50-60 anipãreau minuni vecinice ale naturii”, dorin!a sa este ca religia sã devinã din nou „izvorul dãtãtor deviea!ã, locaºul sfânt unde !i se alinã durerile zilelor de lucru, unde am putea creºte acel tineret decare suntem atât de lipsi!i astãzi”. ªi pentru ca acestea sã se poatã întâmpla, biserica trebuie sã devinã ºcoala credin!ei, iar elevultrebuie sã ajungã la convingerea cã „nu sistemele reci ale savan!ilor, nu tãgãduirea mefistofelicã echematã sã cârmuiascã soarta omenirii, ci fericirea – spre care tindem cu to!ii – ce cuprinde înadevãrul sublim care nu s-a putut rãsturna de nici un savant, iubirea aproapelui”. Profesorul este acela care doreºte pentru elevii sãi o educa!ie eticã ce, în opinia sa, stã la bazaîntregii personalitã!i. Animat de un puternic sentiment religios, fiu de preot ortodox, face proba uneitoleran!e religioase ºi a unei deschideri, credem, rar întâlnite în societatea timpului sãu.  Articolul din 13 septembrie 1913, intitulat Ne ucide cultura5, apare ocazionat de dispari!iaprematurã a lui Aurel Vlaicu. Amãrãciunea este nota dominantã a acestei lucrãri. Ioan Baciu porneºte de la deziluzia pe care o are în contextul în care optimismul sãu în progresulºtiin!ei este spulberat de dispari!ia aviatorului român. Nota personalã este evidentã: „Mai zileletrecute preamãrisem epoca noastrã, falnicii ani ai inven!iilor uimitoare, azi mã cuprinde groazacând mã gândesc la dezvoltarea inven!iunilor”.Ajungerea pe culmi îi sugereazã o cãdere ºi mai înfiorãtoare. Fãrã a men!iona mitul jertfei pentru crea!ie, îl aminteºte când afirmã: „Perfec!ionarea îºi pretinde tributul sãu de sânge, are lipsã demartiri”. În ochii sãi, crea!ia care îºi eliminã creatorul este înfiorãtoare: „Ne gândim cu groazã labubuitul paserei care îl zdrobeºte fãrã milã, ºi-a jertfit via!a întru creare vine apoi fãtul sã-l omoareºi mort apoi îl mutileazã pe creator”.Sub impresia puternicã a dispari!iei unuia dintre cei mai buni români, medita!ia sa va fi una subimperiul tragicului ºi al damnãrii umane. Lupta pentru fericire este zadarnicã. Orice strãdanie aomului este inutilã. Eforturile doctorilor nu îºi au rostul în momentul în care rãzboiul ia sute de vie!iomeneºti. Degeaba omul posedã o minte de o!el dacã fizicul este slab. Vocea prinde accenteapocaliptice în invoca!ia: „Ce vã lupta!i în contra holerei, ah, idealiºti incurabili, medici ºipedagogi, crede!i cã stârpi!i rãul de pe pãmânt, voi oaspe!i de scurtã duratã aici, crede!i sã-lalunga!i pe el, stãpânul de ieri ºi de mare viitor”. Tonul devine vizionar în scurt timp: „Privesc laviitorul apropiat, poate, când strãbaterea universului nostru devine o chestiune de momente”.  
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4 Din însemnãrile unui pedagog (II). ªcoala ºi biserica, în GT, Anul LXXVI, nr. 6, Mar!i-Miercuri, 9 (22) Ian. 1913, p. 1.5 Ne ucide cultura, în GT, Anul LXXVI, nr. 200, Vineri 13 (26) sept. 1913, p. 1.



Aflat „sub impresia momentelor dureroase”, vorbeºte de evolu!iile ºtiin!ei, pe care leîncadreazã în domeniul culturii. „Cultura nu-l fericeºte pe om”, „cultura ucide”  devine laitmotivulunui om dezamãgit în una din credin!ele sale cele mai profunde.  Tehnica compara!iei între trecut ºi prezent este ºi aici prezentã. Întoarcerea spre trecutulpatriarhal, al unei lumi liniºtite, i se pare salvatoare. Antiteza între „noi” ºi „voi” este menitã aeviden!ia lumea fericitã ºi lipsitã de griji a anticilor, cu „un cer albastru, case senine … discutânddomol, bãrba!i voinici veseli discutând vesel, Grecia veche”. Nostalgic este ziaristul când afirmã:„Ce ferici!i a!i putut fi voi, al cãror intelect s-a descãrcat în întregime în frumos, care a!i avut unHomer, un Democrit, un Epicur”. În viziunea sa, anticii, spre deosebire de moderni, au în!eles cãvia!a este vis. Lumea modernã este o lume unde „zãngãnitul culturii” este neliniºtitor, iar visurile sunt „celmult halucina!ii“, serile sunt goale ºi nepãsarea domneºte. Din toate articolele publicate, acesta ni se pare cel mai tulburãtor ºi cel mai plin de dramatism, încare se manifestã revolta împotriva firii fragile a fiin!ei umane, împotriva nimicniciei acesteia.  Educa!iunea femeii ºi viea!a sexualã, din 31 martie (13 aprilie) 19136, este scris în urma lecturiicãr!ii Vom Madchen zur Frau, de dr. Emanuele L. M. Mayer, carte pe care a cumpãrat-o provocatfiind de un prieten. Mãrturiseºte cã a sim!it sfialã la gândul „sã pãtrund în tainele organismuluifemeiesc, sã mã izbesc de realitatea rece, sã vãd femeia în goliciunea suferin!elor sale”. Scrie subimpresia cã este imperios sã încerce a îndepãrta ceea ce numeºte „prejudiciile … cam generale”,referindu-se prin aceasta la o prejudecatã a poporului român. Ioan Baciu pune problema emancipãrii femeii, fapt ce probeazã ideile avansate ale unuiintelectual român.  Articolul eviden!iazã un tânãr care îºi înfrânge timiditatea fireascã a vârstei înfavoarea pedagogului, care doreºte a învã!a ºi pe al!ii ºi a aduce în aten!ia publicului o carte de interesgeneral, necesarã unei societã!i cu precepte morale bine definite. În Futurismul ºi rãzboiul7, singurul articol apãrut pe 1914 ºi care este datat 5 (18) iulie, IoanBaciu se declarã un pacifist convins. În primã instan!ã, zugrãveºte ororile rãzboiului: „Tu tânãr plinde viea!ã, vei fi mâine cadavrul pierdut al unei mame care te va aºtepta pânã la întâlnirea într-o lume mai bunã”, „acest tiran înfiorãtor n’o sã mai aibã seceriºele bogate de astãzi”; dupã care face oanalizã a lumii contemporane, vãzutã ca „un mediu bolnãvicios, plin de bacterii sociale”, predispusãnaºterii unor filosofii absurde (concep!ii despre artã ºi via!ã) cum este aceea a futurismului. Recurgeapoi la o imagine foarte plasticã pentru a prezenta viitorul, unde „omul va fi un sãlbatic în câtevasecole”, într-o continuã ºi permanentã dezumanizare. Adresarea directã: „Tu omule, care azi încã te primbli liniºtit între ai tãi semeni, închipue-te pestevre-o câteva secole absolut sãlbatic – în în!elesul crud al cuvântului – unghiile, buzele-!i sunt roºii desângele închiegat pe care l’ai vãrsat sfâºiindu-!i iubita” are drept scop crearea unei imaginitulburãtoare, care se încheie cu: „Omul cu nervii lui degenera!i o sã se arunce în primejdiile fãrã sfârºit ale acestui pãmânt al fãgãduin!ei, cu plãcerea animalului rãpitor, setos de sângele fierbinte”8. Tonul plin de patos aminteºte de vocea psaltistului: „Oare o sã vie timpurile din poveºti, cândrãzboiul, acest tiran înfiorãtor n’o sã mai aibã seceriºele bogate de astãzi? … Pentru o fâºie depãmânt suntem în stare sã jertfim miliarde, sã ruinãm existen!e, sã jertfim ce e mai bun în omenime.O ambi!ie revoltãtoare, o rivalitate, care ai vrea sã o po!i în!elege, o rãutate ce strigã la cer”9.Deviza timpului ce o sã vie este iu!imea, fuga nãpraznicã a automobilului, zgomotul fioros alaeroplanelor. „Prezentul sãrãcãcios”, „disordine anarhicã”, „creeri bolnavi, foarte bolnavi”,
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6 Educa!iunea femeii ºi viea!a sexualã, în GT, nr. 73, Joi, 13 (6) oct. 1913, p. 1.7 Futurismul ºi rãzboiul, în GT, Anul LXXVII, nr. 146, 5 (18) iulie 1914, p. 1.8 Ibidem.9 Ibidem.



„plãcere diabolicã”, „chip scrântit” sunt cuvintele prin care îºi manifestã propria atitudine dedezaprobare fa!ã de cei care propun o nouã fa!ã a lumii.Dupã ce schi!eazã un tablou plin de dramatism ºi de culoare, în a doua parte trece la prezentareapropriu-zisã a eticii futurismului. Futurismul este în ochii sãi doar o nouã sectã. O lume careproslãveºte rãzboiul, „care îi cântã imnuri de laudã rãzboiului”, este în ochii sãi o lume bolnavã.Revolu!ia în literaturã, spune Ioan Baciu, nu este un fenomen nou. Romantismul a venit ºi el cuschimbãri revolu!ionare, dar erau prolifice, aduceau îmbunãtã!iri (de exemplu, noi specii poetice).Curentul „trece în lumea fantasticã a poveºtilor, se adapã din izvorul fermecat al poeziei orientale”,dar remarcã faptul cã Romantismul nu „eschidea” (a se eschiva, a evita) sim!ul de ordine. Toate valorile consacrate ale Clasicismului sunt îndepãrtate, iar în locul lor nu rãmân decâthaosul ºi anarhia. În prezentarea pe care o face, Ioan Baciu nu este interesat a-l men!iona nici peMarinetti, nici date sau alte contexte social-politice. Aten!ia sa se îndreaptã, în continuare, spre estetica miºcãrii futuriste. Omul plin de bun sim! ºi cu solide precepte morale este deranjat de insolen!a cu care vin futuriºtii. Este de acord cu principiuloriginalitã!ii, dar una cu orice pre! i se pare aberantã, „modelele vor fi absurditã!i scoase dinimagina!ia artistului”, iar no!iunile de „sfânt”, „mãre!” vor fi deºertãciuni, religia, „stupiditate”. Forma pe care o aduc futuriºtii presupune aceeaºi dezordine anarhicã: „interpunc!iunea,gramatica vor fi nonsensuri, sintaxa un balast, deosebirea între timpuri ceva superflu, va dominainfinitivul, care esprima o ac!iune vecinicã deamnã de productele «colosale» literare”. Tonul devine vãdit ironic în momentul în care trece între ghilimele calificativele de care eraumândri futuriºtii: „întemeãtori de nouã sectã”, „apostoli”, „noii profe!i”; ºi cum „caracterulprincipal al acestor produc!iuni va fi, cã nu vor avea nici un caracter”, se întreabã: „Oare profe!iiacestor vremuri numai nebuni sã fie?” Concluzia la care ajunge este: „Apusul obosit se apropie deparaliza progresivã”.  Finalul este unul într-o notã interogativ retoricã: „Sã disparã cândva poate singurul instinctnobil al omenirii: iubirea? Filosofia grandioasã în simplitatea ei, a lui Christos, sã-ºi fi împlinit oare chemarea? Iubire, civiliza!ie, rãzboiu. Nu emincinoasã lumea, dacã le aºazã acestea lângãolaltã?” În privin!a activitã!ii sale ca redactor la „Glasul Ardealului” nu avem foarte multe date. IonColan10 mãrturiseºte cã a descoperit, în octombrie 1968, în arhiva bisericii Sf. Nicolae din ªchei, listaoficialã a redac!iei, datatã 18-31 decembrie 1918, listã ce con!ine „conspectul” membrilor de redac!ie ºi administra!ia ziarului, de unde reiese foarte clarã prezen!a ºi implicarea dr. Ioan Baciu, acesta fiindprimul men!ionat.  Dacã, totuºi, a scris la „Glasul Ardealului”, articolele sale nu sunt semnate ºi nu este de mirare,cum epoca era încã tulbure pentru exprimarea liberã. Implicarea sa la apari!ia acestui ziar, însã,demonstreazã un om curajos, insuflat de iubirea sa pentru !arã, care a pus interesele na!ionale înaintea celor personale. Nu ne-am încumetat sã încercãm a-i atribui vreun text întrucât, acum, aceste articoleau caracter politic, ceea ce le diferen!iazã în mod total de stilul celor publicate în „GazetaTransilvaniei”.Dupã aceastã datã, Ioan Baciu nu a mai scris sau nu a mai ieºit în prima linie. Pu!inul pe care l-adat paginii tipãrite demonstreazã un dascãl în adevãratul sens al cuvântului, un om cu totul special, cu precepte morale bine definite. Fãrã a fi un tradi!ionalist convins, este un clasic în ceea ce afirmã.Deschis spre modernitate, dar ºi nostalgic al trecutului pur, unde omul nu era alterat de progres,portretul dr. Ioan Baciu se contureazã foarte clar. Este îmbinarea perfectã a omului clasic ºi modern în 
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10 Ion Colan, „Gazeta Transilvaniei” – 1919-1945, în „130 de ani de la apari!ia «Gazetei Transilvaniei»”, sub redac!ia luiMircea Bãltescu, Braºov, 1969, p. 205.



acelaºi timp. Moderat ºi exaltat, Ioan Baciu se dovedeºte a fi un spirit luminat, inovator, preocupat deo educa!ie cât mai realã, în func!ie de necesitã!ile timpului ºi de preocupãrile ºtiin!ei. Stilul este unul ce doreºte sã convingã cu orice pre!, în care patosul ºi erudi!ia îºi dau mânaîntr-un mod firesc. Folosindu-se de toate uneltele oralitã!ii, Ioan Baciu se adreseazã direct cititoruluisãu, implicându-l de cele mai multe ori, iar alteori, vorbeºte la modul generic. Limba, fãrã a avea preten!iile intelectualului, este, totuºi, una aleasã.  Pentru a completa imaginea pe care ne-am strãduit sã o creionãm, am recurs la mãrturiile aceloracare l-au cunoscut ºi apreciat. Gheorghinescu Vania spune despre Ioan Baciu: „… erudit ºi modest,civilizat în cel mai larg în!eles al cuvântului, se sim!ea jignit de orice urâ!enie sau brutalitate … Visao lume idealã, de pace ºi înfrã!ire. Via!a lui întreagã e dovadã ºi exemplu”11 Iar Rolf Pildner vonSteinburg scrie: „Bun cunoscãtor al diferitelor limbi ce se vorbeau în Transilvania, s’a remarcat nunumai ca erudit profesor de limbi strãine, dar ºi ca priceput propovãduitor al culturii româneºti”12.   Ioan Baciu et le journalismeRésuméIoan Baciu (1888-1956), le professeur d’allemand et latin qui s’est établi à Braæov en 1912, apublié très peu dans la presse locale après son arrivée dans la ville. Les quelques articles datent de1913-1914 et sont dédiés, pour la plupart, à l’enseignement et à la culture, à l’éducation de la femmeetc. Il y préconise un enseignement moderne (l’abandon des langues classiques, l’étude du françaisetc.). Esprit profondément religieux, il est à la fois un nostalgique du passé et un moderniste dans savision du monde. Ioan Baciu s’avère à être, à travers ses articles, un intellectuel et un pédagogue préoccupéd’enseigner les autres, un pacifiste et un être moral par excellence.
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11 Apud Ruxandra Moaºa Nazare, Ioan Baciu, Unirea ºi Uniunea,  în GT, Anul CLXIV (serie nouã), nr. 3760,  luni, 9 dec.2002, p. 6.12 Ibidem.


