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IOAN BACIU ªI PUBLICISTICA
Profesorul Ioan Baciu, om de o înaltã þinutã moralã ºi intelectualã, se naºte în 1888 în Nadeºul
Sãsesc, într-o familie cu opt copii. Fiu de preot, rãmas orfan de tatã, studiazã la Sighiºoara, iar
facultatea o urmeazã la Budapesta, unde este bursier Gojdu la Filosofie ºi unde îºi ia doctoratul (cum
laudae) 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 ªcoala
Comercialã Superioarã Românã. Dupã Unire, trece la Liceul „Andrei ªaguna”, unde predã latinã ºi
germanã, cu o scurtã întrerupere, în ianuarie-aprilie, când este delegat inspector-ºef ºcolar. În
ianuarie 1918 se cãsãtoreºte cu Else Sager, fiica unui inginer silvic de origine austriacã. Vor avea 2
copii, pe ªtefan-Aurel ºi Ioana-Veronica, care vor fi, asemeni tatãlui lor, dascãli dar ºi rafinaþi
oameni de culturã.
Din 1939 este lector de limba ºi corespondenþa comercialã germanã la Academia de Înalte Studii
Comerciale din Cluj, mutatã la Braºov dupã Dictatul de la Viena. Predã, de asemenea, limba românã
la 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 limbii
române destinatã saºilor din România (pânã în 1925 cartea a cunoscut 5 ediþii). Scrie, de asemenea, ºi
un manual de corespondenþã comercialã germanã, curs multiplicat de Academia Comercialã
Cluj-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 serviþi în
serviciul statului”, apoi, la scurt timp pensionat.
Dupã 1950 este preºedintele Societãþii de ºtiinþe istorice ºi filologice ºi primul preºedinte al
Societãþii pentru rãspândirea ºtiinþei ºi culturei – Filiala din Braºov.
În 1955-1956 lucreazã la Arhivele Statului din Braºov, unde studiazã ºi traduce documente
vechi din latina medievalã.
Moare în 1956, pe 19 septembrie, fiind înmormântat în Nadeºul Sãsesc, alãturi de pãrinþii ºi
fraþii sãi.
Printre foºtii sãi elevi se numãrã Lucian Blaga, Szemler Ferenc, Eugen Jebeleanu, Mihai
Brediceanu, 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 alþii.
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 a
aduce la luminã o personalitate a Braºovului intratã în umbrã ºi datoritã imensei modestii care l-a
caracterizat, determinându-l sã scrie foarte puþin. În ciuda faptului cã ne era cunoscut faptul cã a scris
relativ puþin, era o incursiune optimistã, întrucât deþineam informaþii cã Ioan Baciu ar fi publicat în
„Gazeta Transilvaniei”, în „Krostädter Zeitung” ºi în „Glasul Ardealului”, în perioada 1913-1918.
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Spre surprinderea noastrã, am gãsit doar câteva articole în „Gazeta Transilvaniei”, iar în „Krostädter
Zeitung” nu existã niciun articol semnat de Ioan Baciu.
Este vorba de cinci articole purtând semnãtura lui în „Gazeta Transilvaniei”, din care patru au
fost scrise în 1913 ºi unul în 1914. Dat fiind numãrul redus de lucrãri publicate sub semnãtura
proprie, 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 conþin
întregul 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 frecvenþã de douã-trei luni, sã aparã ºi
celelalte.
Dedicate învãþãmântului, note în urma unor lecturi sau evenimente de viaþã, lucrãrile sale denotã
un om de rafinatã culturã, un caracter moral prin excelenþã.
Ioan Baciu, nostalgic al trecutului ºi iubitor al tradiþiei în care vede ordinea ºi moralitatea unei
lumi normale ºi sãnãtoase, criticã o stare de fapt, dar încearcã sã ofere ºi soluþii. Este la curent cu toate
noutãþile legate de ºtiinþã, ceea ce vãdeºte un spirit curios, avid de cunoaºtere ºi preocupat de tot ce
este nou.
În articolul Instrucþiunea în ºcoalele medii ºi cultura clasicã2 (al doilea, în ordinea publicãrii) se
pronunþã pentru abandonarea studiului limbilor clasice, care nu este folositor educaþiei copiilor.
Articolul debuteazã prin prezentarea unei scurte istorii a creºtinismului: „Cultura noastrã creºtinã
era în faºe încã, când la leagãnul ei au început sã rãsune melodiile pãgâne ale inimei greco-latine.
Era pe vremea auguºtilor împãraþi romani, când etica sublimã a creºtinismului începu a se furiºa cu
modestia celor demni în inimile asupriþilor de veacuri, pentru ca crescând din bordeiele asupriþilor
sã devie necesitatea fireascã a celor scârbiþi de deºertãciunile vieþii”.
Venirea pãcii presupune deschiderea spre arte, „primele încercãri timide ale intelectului
necultivat pun bazele culturei sufleteºti”.
În acest context, urmeazã o revenire în prezent la starea actualã a învãþãmântului, care este, de
fapt, preocuparea sa. Avem de-a face cu o analizã lucidã a neajunsurilor ºcolii: „În urma acestei
instrucþiuni lipsite de educaþie, în urma acestor atitudini pur formaliste, elevii se aleg cu puþine
noþiuni gramaticale, duºmane ideilor sublime ale filosofiei greceºti, dupã patru ani de ºcoalã clasicã
nu ºtiu nici cei mai buni elementele limbei greceºti”.
Semnaleazã tendinþa elevilor – de mare actualitate ºi în zilele noastre – de a apela la traduceri
ieftine ºi slabe, scrise direct pentru uzul elevilor expeditivi.
Atitudinea criticã se îndreaptã ºi asupra profesorilor care nu posedã simþul inovaþiei ºi nici
conºtiinþa realitãþii în perpetuã schimbare, vorbind despre „utopiile pedagogilor cari, trãind în
idealurile elenismului, nu vreau sã audã cum bat la uºã ºtiinþele schimbãrii”.
Este cunoscut faptul cã Ioan Baciu a fost preocupat constant de literatura clasicã, dovadã vie
fiind cãrþile de acest gen prezente în biblioteca personalã, dar ºi mãrturiile unor apropiaþi, de aceea
exprimarea opiniei sale în acest context se referã, credem, doar strict la programa ºcolarã ºi la
cantitatea de cunoºtinþe pe care le poate acumula un tânãr pe bãncile ºcolii.
Ioan Baciu nu se mulþumeºte doar a critica, ci intervenþia sa este ºi una constructivã. Pedagogul
vine cu sugestii interesante ºi demne de luat în considerare. Vorbeºte despre o ºcoalã a viitorului, care
sã poatã pregãti oameni la pas cu tendinþele timpului, conºtientizeazã importanþa concordanþei cu
spiritul vremii. Îºi doreºte un învãþãmânt axat pe studiul literaturii române ºi al cronicarilor. Þine
cont, însã, ºi de studiul unei limbi strãine capabile sã dezvolte capacitatea logicã: „Limba francezã cu
nuanþarea ei atât de subtilã pare a fi creatã anume pentru dezvoltarea unei logice disciplinate”3.
2
3
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În acelaºi stil este ºi articolul cu titlul Din însemnãrile unui pedagog4, cu subtitlul ªcoala ºi
biserica. În prima parte a articolului urmeazã acelaºi procedeu ca anterior, prezentând o stare de fapt.
Învãþãmântul confesional se pretinde a fi unul religios, dar nu are nicio legãturã cu adevãrata
credinþã, este pur ºi simplu „un atribut pentru a se deosebi de ºcolile de stat”. Cu un simþ al
observaþiei neobiºnuit, Ioan Baciu vede credinþa doar ca un element pãstrat prin tradiþie, care nu mai
are nicio legãturã cu trãirea vie a sentimentului religios. Remarcã faptul cã în învãþãmânt, dar ºi în
viaþa de zi cu zi, s-a ajuns la trãirea unor forme fãrã conþinut, amintind astfel de teoria formelor fãrã
fond, vehiculatã de Titu Maiorescu. Soluþia ar fi, în opinia sa, predica adecvatã, „care sã þinã cont de
toate manifestãrile modernismului” ºi „cu un conþinut potrivit inteligenþei omului de la oraº care are
alte prioritãþi decât cel de la þarã”. Un exemplu ilustrativ în acest sens i se pare participarea sa, la
Pesta, la predicile episcopului Probaska, þinute cu ocazia Paºtelui, predici ce reuºeau sã adune mii de
oameni de diferite religii.
Într-o lume a progresului nelimitat al ºtiinþei, în care „mintea omului scrutãtor pãtrunde tot mai
mult tainele lumii, metodele naturale ºi ºtiinþifice dezleagã azi probleme care înainte cu 50-60 ani
pãreau minuni vecinice ale naturii”, dorinþa sa este ca religia sã devinã din nou „izvorul dãtãtor de
vieaþã, locaºul sfânt unde þi se alinã durerile zilelor de lucru, unde am putea creºte acel tineret de
care suntem atât de lipsiþi astãzi”.
ªi pentru ca acestea sã se poatã întâmpla, biserica trebuie sã devinã ºcoala credinþei, iar elevul
trebuie sã ajungã la convingerea cã „nu sistemele reci ale savanþilor, nu tãgãduirea mefistofelicã e
chematã sã cârmuiascã soarta omenirii, ci fericirea – spre care tindem cu toþii – ce cuprinde în
adevãrul sublim care nu s-a putut rãsturna de nici un savant, iubirea aproapelui”.
Profesorul este acela care doreºte pentru elevii sãi o educaþie eticã ce, în opinia sa, stã la baza
întregii personalitãþi. Animat de un puternic sentiment religios, fiu de preot ortodox, face proba unei
toleranþe religioase ºi a unei deschideri, credem, rar întâlnite în societatea timpului sãu.
Articolul din 13 septembrie 1913, intitulat Ne ucide cultura5, apare ocazionat de dispariþia
prematurã 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 progresul
ºtiinþei este spulberat de dispariþia aviatorului român. Nota personalã este evidentã: „Mai zilele
trecute preamãrisem epoca noastrã, falnicii ani ai invenþiilor uimitoare, azi mã cuprinde groaza
când mã gândesc la dezvoltarea invenþiunilor”.
Ajungerea pe culmi îi sugereazã o cãdere ºi mai înfiorãtoare. Fãrã a menþiona mitul jertfei pentru
creaþie, îl aminteºte când afirmã: „Perfecþionarea îºi pretinde tributul sãu de sânge, are lipsã de
martiri”. În ochii sãi, creaþia care îºi eliminã creatorul este înfiorãtoare: „Ne gândim cu groazã la
bubuitul paserei care îl zdrobeºte fãrã milã, ºi-a jertfit viaþa întru creare vine apoi fãtul sã-l omoare
ºi mort apoi îl mutileazã pe creator”.
Sub impresia puternicã a dispariþiei unuia dintre cei mai buni români, meditaþia sa va fi una sub
imperiul tragicului ºi al damnãrii umane. Lupta pentru fericire este zadarnicã. Orice strãdanie a
omului este inutilã. Eforturile doctorilor nu îºi au rostul în momentul în care rãzboiul ia sute de vieþi
omeneºti. Degeaba omul posedã o minte de oþel dacã fizicul este slab. Vocea prinde accente
apocaliptice în invocaþia: „Ce vã luptaþi în contra holerei, ah, idealiºti incurabili, medici ºi
pedagogi, credeþi cã stârpiþi rãul de pe pãmânt, voi oaspeþi de scurtã duratã aici, credeþi sã-l
alungaþi pe el, stãpânul de ieri ºi de mare viitor”. Tonul devine vizionar în scurt timp: „Privesc la
viitorul apropiat, poate, când strãbaterea universului nostru devine o chestiune de momente”.

4
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Aflat „sub impresia momentelor dureroase”, vorbeºte de evoluþiile ºtiinþei, pe care le
încadreazã în domeniul culturii. „Cultura nu-l fericeºte pe om”, „cultura ucide” devine laitmotivul
unui om dezamãgit în una din credinþele sale cele mai profunde.
Tehnica comparaþiei între trecut ºi prezent este ºi aici prezentã. Întoarcerea spre trecutul
patriarhal, al unei lumi liniºtite, i se pare salvatoare. Antiteza între „noi” ºi „voi” este menitã a
evidenþia lumea fericitã ºi lipsitã de griji a anticilor, cu „un cer albastru, case senine … discutând
domol, bãrbaþi voinici veseli discutând vesel, Grecia veche”. Nostalgic este ziaristul când afirmã:
„Ce fericiþi aþi putut fi voi, al cãror intelect s-a descãrcat în întregime în frumos, care aþi avut un
Homer, un Democrit, un Epicur”. În viziunea sa, anticii, spre deosebire de moderni, au înþeles cã
viaþa este vis.
Lumea modernã este o lume unde „zãngãnitul culturii” este neliniºtitor, iar visurile sunt „cel
mult halucinaþii“, serile sunt goale ºi nepãsarea domneºte.
Din toate articolele publicate, acesta ni se pare cel mai tulburãtor ºi cel mai plin de dramatism, în
care se manifestã revolta împotriva firii fragile a fiinþei umane, împotriva nimicniciei acesteia.
Educaþiunea femeii ºi vieaþa sexualã, din 31 martie (13 aprilie) 19136, este scris în urma lecturii
cãrþii Vom Madchen zur Frau, de dr. Emanuele L. M. Mayer, carte pe care a cumpãrat-o provocat
fiind de un prieten. Mãrturiseºte cã a simþit sfialã la gândul „sã pãtrund în tainele organismului
femeiesc, sã mã izbesc de realitatea rece, sã vãd femeia în goliciunea suferinþelor sale”. Scrie sub
impresia 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 unui
intelectual român. Articolul evidenþiazã un tânãr care îºi înfrânge timiditatea fireascã a vârstei în
favoarea pedagogului, care doreºte a învãþa ºi pe alþii ºi a aduce în atenþia publicului o carte de interes
general, necesarã unei societãþi cu precepte morale bine definite.
În Futurismul ºi rãzboiul7, singurul articol apãrut pe 1914 ºi care este datat 5 (18) iulie, Ioan
Baciu se declarã un pacifist convins. În primã instanþã, zugrãveºte ororile rãzboiului: „Tu tânãr plin
de vieaþã, 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 o
analizã a lumii contemporane, vãzutã ca „un mediu bolnãvicios, plin de bacterii sociale”, predispusã
naºterii unor filosofii absurde (concepþii despre artã ºi viaþã) cum este aceea a futurismului. Recurge
apoi la o imagine foarte plasticã pentru a prezenta viitorul, unde „omul va fi un sãlbatic în câteva
secole”, într-o continuã ºi permanentã dezumanizare.
Adresarea directã: „Tu omule, care azi încã te primbli liniºtit între ai tãi semeni, închipue-te peste
vre-o câteva secole absolut sãlbatic – în înþelesul crud al cuvântului – unghiile, buzele-þi sunt roºii de
sângele închiegat pe care l’ai vãrsat sfâºiindu-þi iubita” are drept scop crearea unei imagini
tulburãtoare, care se încheie cu: „Omul cu nervii lui degeneraþi o sã se arunce în primejdiile fãrã sfârºit
ale acestui pãmânt al fãgãduinþei, cu plãcerea animalului rãpitor, setos de sângele fierbinte”8.
Tonul plin de patos aminteºte de vocea psaltistului: „Oare o sã vie timpurile din poveºti, când
rãzboiul, acest tiran înfiorãtor n’o sã mai aibã seceriºele bogate de astãzi? … Pentru o fâºie de
pãmânt suntem în stare sã jertfim miliarde, sã ruinãm existenþe, sã jertfim ce e mai bun în omenime.
O ambiþie revoltãtoare, o rivalitate, care ai vrea sã o poþi înþelege, o rãutate ce strigã la cer”9.
Deviza timpului ce o sã vie este iuþimea, fuga nãpraznicã a automobilului, zgomotul fioros al
aeroplanelor. „Prezentul sãrãcãcios”, „disordine anarhicã”, „creeri bolnavi, foarte bolnavi”,
6
7
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„plãcere diabolicã”, „chip scrântit” sunt cuvintele prin care îºi manifestã propria atitudine de
dezaprobare faþã de cei care propun o nouã faþã a lumii.
Dupã ce schiþeazã un tablou plin de dramatism ºi de culoare, în a doua parte trece la prezentarea
propriu-zisã a eticii futurismului. Futurismul este în ochii sãi doar o nouã sectã. O lume care
proslãveºte rãzboiul, „care îi cântã imnuri de laudã rãzboiului”, este în ochii sãi o lume bolnavã.
Revoluþia în literaturã, spune Ioan Baciu, nu este un fenomen nou. Romantismul a venit ºi el cu
schimbãri revoluþionare, dar erau prolifice, aduceau îmbunãtãþiri (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) simþul de ordine.
Toate valorile consacrate ale Clasicismului sunt îndepãrtate, iar în locul lor nu rãmân decât
haosul ºi anarhia. În prezentarea pe care o face, Ioan Baciu nu este interesat a-l menþiona nici pe
Marinetti, nici date sau alte contexte social-politice.
Atenþia sa se îndreaptã, în continuare, spre estetica miºcãrii futuriste. Omul plin de bun simþ ºi cu
solide precepte morale este deranjat de insolenþa cu care vin futuriºtii. Este de acord cu principiul
originalitãþii, dar una cu orice preþ i se pare aberantã, „modelele vor fi absurditãþi scoase din
imaginaþia artistului”, iar noþiunile de „sfânt”, „mãreþ” vor fi deºertãciuni, religia, „stupiditate”.
Forma pe care o aduc futuriºtii presupune aceeaºi dezordine anarhicã: „interpuncþiunea,
gramatica vor fi nonsensuri, sintaxa un balast, deosebirea între timpuri ceva superflu, va domina
infinitivul, care esprima o acþiune vecinicã deamnã de productele «colosale» literare”.
Tonul devine vãdit ironic în momentul în care trece între ghilimele calificativele de care erau
mândri futuriºtii: „întemeãtori de nouã sectã”, „apostoli”, „noii profeþi”; ºi cum „caracterul
principal al acestor producþiuni va fi, cã nu vor avea nici un caracter”, se întreabã: „Oare profeþii
acestor vremuri numai nebuni sã fie?” Concluzia la care ajunge este: „Apusul obosit se apropie de
paraliza progresivã”.
Finalul este unul într-o notã interogativ retoricã: „Sã disparã cândva poate singurul instinct
nobil al omenirii: iubirea? Filosofia grandioasã în simplitatea ei, a lui Christos, sã-ºi fi împlinit oare
chemarea? Iubire, civilizaþie, rãzboiu. Nu emincinoasã lumea, dacã le aºazã acestea lângãolaltã?”
În privinþa activitãþii sale ca redactor la „Glasul Ardealului” nu avem foarte multe date. Ion
Colan10 mãrturiseºte cã a descoperit, în octombrie 1968, în arhiva bisericii Sf. Nicolae din ªchei, lista
oficialã a redacþiei, datatã 18-31 decembrie 1918, listã ce conþine „conspectul” membrilor de redacþie
ºi administraþia ziarului, de unde reiese foarte clarã prezenþa ºi implicarea dr. Ioan Baciu, acesta fiind
primul menþionat.
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 apariþia acestui ziar, însã,
demonstreazã un om curajos, insuflat de iubirea sa pentru þarã, care a pus interesele naþionale înaintea
celor personale. Nu ne-am încumetat sã încercãm a-i atribui vreun text întrucât, acum, aceste articole
au caracter politic, ceea ce le diferenþiazã în mod total de stilul celor publicate în „Gazeta
Transilvaniei”.
Dupã aceastã datã, Ioan Baciu nu a mai scris sau nu a mai ieºit în prima linie. Puþinul pe care l-a
dat paginii tipãrite demonstreazã un dascãl în adevãratul sens al cuvântului, un om cu totul special, cu
precepte morale bine definite. Fãrã a fi un tradiþionalist 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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Ion Colan, „Gazeta Transilvaniei” – 1919-1945, în „130 de ani de la apariþia «Gazetei Transilvaniei»”, sub redacþia lui
Mircea Bãltescu, Braºov, 1969, p. 205.
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acelaºi timp. Moderat ºi exaltat, Ioan Baciu se dovedeºte a fi un spirit luminat, inovator, preocupat de
o educaþie cât mai realã, în funcþie de necesitãþile timpului ºi de preocupãrile ºtiinþei.
Stilul este unul ce doreºte sã convingã cu orice preþ, în care patosul ºi erudiþia îºi dau mâna
într-un mod firesc. Folosindu-se de toate uneltele oralitãþii, Ioan Baciu se adreseazã direct cititorului
sãu, implicându-l de cele mai multe ori, iar alteori, vorbeºte la modul generic.
Limba, fãrã a avea pretenþiile intelectualului, este, totuºi, una aleasã.
Pentru a completa imaginea pe care ne-am strãduit sã o creionãm, am recurs la mãrturiile acelora
care l-au cunoscut ºi apreciat. Gheorghinescu Vania spune despre Ioan Baciu: „… erudit ºi modest,
civilizat în cel mai larg înþeles al cuvântului, se simþea jignit de orice urâþenie sau brutalitate … Visa
o lume idealã, de pace ºi înfrãþire. Viaþa lui întreagã e dovadã ºi exemplu”11 Iar Rolf Pildner von
Steinburg scrie: „Bun cunoscãtor al diferitelor limbi ce se vorbeau în Transilvania, s’a remarcat nu
numai ca erudit profesor de limbi strãine, dar ºi ca priceput propovãduitor al culturii româneºti”12.
Ioan Baciu et le journalisme
Résumé
Ioan Baciu (1888-1956), le professeur d’allemand et latin qui s’est établi à Braæov en 1912, a
publié très peu dans la presse locale après son arrivée dans la ville. Les quelques articles datent de
1913-1914 et sont dédiés, pour la plupart, à l’enseignement et à la culture, à l’éducation de la femme
etc. Il y préconise un enseignement moderne (l’abandon des langues classiques, l’étude du français
etc.). Esprit profondément religieux, il est à la fois un nostalgique du passé et un moderniste dans sa
vision du monde.
Ioan Baciu s’avère à être, à travers ses articles, un intellectuel et un pédagogue préoccupé
d’enseigner les autres, un pacifiste et un être moral par excellence.
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Apud Ruxandra Moaºa Nazare, Ioan Baciu, Unirea ºi Uniunea, în GT, Anul CLXIV (serie nouã), nr. 3760, luni, 9 dec.
2002, p. 6.
Ibidem.
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