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ªTEFAN BACIU, PROFESORUL UNIVERSITAR

Résumé: ªtefan Baciu, écrivain (poète, mémorialiste, journaliste roumain) né à Braºov, est parti
de Roumanie en 1946. Il commence sa carrière universitaire à Seattle dès 1962, après avoir vécu
treize ans au Brésil. Du 1946 jusqu’à sa retraite, à la fin de 1990, il enseigne à l’Université de
Honolulu la littérature et la civilisation latino-américaine. Il parle dans sa correspondance et ses
mémoires de son activité (de ses oraires, matières enseignées, de ses cours préferées, des conférences
soutenues), en nous aidant de cette manière à faire une image plus claire de sa vie la-bàs. Très
apprecié, un des pionniers de l’université américaine, il a enseigné mille étudiants du monde entier
pendant vingt-six ans, mais il n’a jamais oublié ses origines et son pays natal.

În aceastã lucrare ne propunem sã reconstituim o parte din activitatea atât de vastã a poetului
care a fost ªtefan Baciu, cariera sa universitarã. Ni s-a pãrut interesant sã adunãm date pentru a
realiza o imagine cât mai clarã a carierei braºoveanului ajuns în lumea universitarã americanã, dar ºi
sã reconstituim un tablou fidel al acestei lumi pe care scriitorul, preocupat sã redea universul în care a
trãit, o contureazã. Acest lucru ne-a fost posibil datoritã mãrturiilor din opera sa cu caracter
memorialistic, din coresponden!a pe care o între!inea cu familia din !arã ºi datoritã fotografiilor
ilustrative în acest sens. 

În 1962, braºoveanul care se afla în Brazilia de treisprezece ani cu o interesantã carierã în
publicisticã (era ºef de politicã interna!ionalã la Tribuna da Imprensa, cel mai important cotidian din
!arã) primeºte o ofertã pentru un post de Visiting Lecturer la Seattle (în statul Washington). 

La vârsta de patruzeci ºi patru de ani are loc debutul sãu universitar în Seattle, urmând ca, dupã
doi ani, sã predea literaturã ºi civiliza!ie brazilianã la Universitatea din Honolulu – Hawaii, de unde,
dupã o carierã prodigioasã de douãzeci ºi ºase de ani, se pensioneazã la sfârºitul anului 1990. 

Cum cele mai importante momente din via!a sa sunt surprinse în Mira, romanul dublu biografic,
am selectat aici episodul în care primeºte oferta universitarã, relatat cu mult umor: „La un moment
dat Rodrigues-Alcala având un debit verbal extrem de mare, ºi în afarã de aceasta, încerca sã-ºi
«vândã marfa» (to sell the merchandise), cum obiºnuieºte sã se spunã în Statele Unite, indiferent de
ceea ce «vinzi»: cremã de ghete sau maºini, culturã sau spaghetti, reviste sau… un post universitar.
Ceea ce vindea, era un post de Visiting Lecturer pentru literatura ºi cultura brazilianã la
Universitatea din Seattle, Washington, cu contract pe un an de zile, de care mã asigura cã era
«excellent»”1. Predã în Seattle doi ani în speran!a de a se întoarce în a doua sa patrie, Brazilia. Despre
activitatea din aceasta perioadã, ªtefan Baciu nu face foarte multe referiri, iar când o face, este doar
pentru a arãta diferen!a de via!ã ºi concep!ii între cele douã lumi – cea latino-americanã, caldã ºi
prietenoasã, ºi lumea mult mai austerã, total opusã spiritului latin, din Seattle, în care s-a adaptat mai
greu. 

Cum munca la catedrã s-a desfãºurat în paralel cu cea a Mirei, so!ia sa, ªtefan vorbeºte de cele
mai multe ori de activitatea lor împreunã. 

În 1964, fostul coleg James S. Holton, numit ºeful sec!iei de spaniolã la Universitatea din
Hawaii, îi propune pentru un an un post de Assistant Professor de literaturã hispano-americanã, iar
Mirei unul de Lecturer pentru cursuri intermediare de spaniolã. În martie, primesc oferta oficialã de la 
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ºeful Departamentului de Limbi Europene. Vor accepta
pentru cã în Brazilia situa!ia se înrãutã!eºte din punct de
vedere politic. Dupã cum singur recunoaºte în Mira,
aceste contracte erau „mai modeste din punct de vedere
financiar, universitatea din Hawaii fiind mai sãracã
decât aceea la care lucrasem, însã, !inând seama de ceea 
ce era sã se desfãºoare în Brazilia, un provizorat de un
an de zile, chiar în condi!ii mai modeste, sub soarele
Pacificului, în Arhipelagul Sandwich, nu ne putea
strica”2. Primele impresii legate de facultatea din Hawaii 
sunt înregistrate, de asemenea, în Mira: „În campus, am
fost întâmpina!i de colegii care ne aºteptau.
Departamentul de Limbi Europene se afla în «Webster
Hall», o clãdire cu patru etaje în care func!ionau mai
toate facultã!ile de limbi ºi litere. Era o clãdire relativ nouã, destul de simplã, ºi întreg «campusul»
ni se pãrea mai modest decât cel din Seattle, lucru explicabil, dat fiind ca Universitatea din Hawaii a
început sã se dezvolte abia dupã 1964, anul sosirii noastre, sub administra!ia preºedintelui (rector)
Thomas Hamilton...”3.

Din coresponden!a cãtre familie aflãm mai multe date despre activitatea sa, despre programul de
studii, perioada de vacan!ã sau de cursuri, despre examene ºi conferin!e. Men!ionãm cã am selectat
doar informa!iile care ni s-au pãrut demne de luat în considera!ie, cele omise neaducând date
suplimentare, ci fiind doar simple nota!ii referitoare la orare, vacan!e sau examene. Primele veºti
legate de universitate dateazã din 26 septembrie 1964, când, proaspãt sosit în Honolulu, spune: „Am
început un nou an universitar, în care mã voiu ocupa mai cu seamã de literaturã ºi civiliza!ia
latino-americanã, cursurile pe care le dau în – spaniolã! pe care am învã!at-o singur (ºi fãrã sã ºtiu
cum) în ultimii zece ani”4. 

Încã de la venirea în noul colectiv se confruntã cu o problemã pe care nu omite sã o men!ioneze.
Pânã ºi în Honolulu se pune în discu!ie nepotismul: „Cum atât eu cât ºi Mira fãceam parte din sec!ia
spaniolã, ni se atrase atent aten!ia cã, eventual, 
ar fi existat problema «nepotismului», se putea
«interpreta» cum ai fi vrut: când în favoarea
când în defavoarea celor viza!i, depinzând din
ce «unghi» se analiza cazul! În acelaºi timp
fuseserãm însã asigura!i cã din cauza
«înaltelor noastre calificãri» ºi a «calitã!ii
intelectuale» a muncii noastre, o asemenea
ipotezã era îndoielnicã, aºa cã, pentru un an,
n-aveam de ce sã ne facem griji”5. 

Din ilustrata datatã 20 februarie 1965
putem vedea cã ªtefan a privit pozi!ia sa cu
foarte multã seriozitate: „Am foarte mult de
lucru, caut sã mã pot !ine la curent cu totul”6. 
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Tot din coresponden!a cãtre mama sa aflãm mai multe date despre activitatea sa de conferen!iar.
Primele conferin!e le va sus!ine încã din 1965. În 15 aprilie anun!ã: „În iunie plec pentru 20 de zile în
America Centralã (!ãri pe care le iubesc atât ºi unde am foarte mul!i prieteni) ca sã dau o serie de
conferin!e; invitat de Universitã!ile de acolo!”7, iar în mai vine cu informa!ii suplimentare referitoare 
la limba de sus!inere: „Conferin!ele în Mexico ºi America Centralã le voi !ine în… spaniolã!”8. În
august, acelaºi an 1965, îºi înºtiin!eazã familia despre urmãtoarele prezen!e din State: „De la 5 la 15
septembrie plec la Boston ºi New York, la un colocviu portughezo-brazilian, invitat de Harvard ºi
Columbia, unele din cele mai mari universitã!i din lume. Am sã cetesc o comunicare despre poezia în
viitorii 20 de ani în Brazilia! Subiect frumos, greu ºi riscant. Ca tot ceea ce e frumos!”9, iar în august
1969 este invitat de Universitã!ile din Costa Rica ºi Honduras. În Honduras, însã, aflãm cã nu va
ajunge din cauza conflictului izbucnit în acea perioadã între Honduras ºi San Salvador. 

Începuturile în Honolulu sunt sub semnul incertitudinii pânã la definitivarea situa!iei sale în
1967. În 27 ianuarie 1965, anun!ã prelungirea contractului ºi oferã o descriere a noului spa!iu de
lucru: „Pentru anul 65-66 Universitar cel pu!in, am sã fiu tot aici, unde mi s-a oferit un excelent
contract. Chiar în aceste zile, în vacan!a dintre cele 2 douã semestre m’am mutat în noul birou
singur, «un pateo», grãdinã interioarã de stil tipic local, plinã de o florã abundentã, radioasã, un
birou în care sã pot lucra în voie”10. "ine sã sublinieze acest fapt fiind o împlinire personalã ºi o mare 
fericire în situa!ia în care, la venirea sa în universitate, el ºi Mira au fost nevoi!i sã împartã acelaºi
birou. 

Nesiguran!a rãmânerii în Honolulu, în 1966, reiese ºi din ilustrata în care prezintã perspectivele
în ideea în care nu vor rãmâne: „Dupã Septembrie 1966, nu ºtiu precis ce vom face, e foarte posibil sã
mai stau aici, dar nu e nimic sigur. ªi – ca sã vede!i cum e lumea – am primit invita!ii (teoretice)
pentru a preda spaniola în Seoul (Coreea de Sud) sau un curs de literatura brazilianã în America
Centralã, lucru – care pe scurt termen m’ar interesa”11. 

În 1967, dupã numai trei ani de catedrã, i se definitiveazã situa!ia ºi este avansat la gradul de
profesor-asociat. Fa!ã de Mira care, fiind farmacistã de profesie, este nevoitã sã urmeze cursurile
Facultã!ii de Litere pentru a putea avansa, ªtefan este mai norocos dupã cum declarã: „Mi se adusese

la cunoºtin!ã cã la propunerea decanului, 
rectorul Thomas H. Hamilton acceptase
sã-mi «echivaleze» licen!a în drept, cele
câteva zeci de cãr!i ºi sutele de eseuri,
articole ºi poeme, cu un doctorat”12.  

O preocupare constantã a lui ªtefan
Baciu în coresponden!ã a fost de a descrie 
lumea în care trãieºte: „Acesta e locul
unde lucrez ºi de unde î!i scriu de obiceiu
– ºi acum. Sãgeata aratã mica clãdire cu
biroul meu «cancelaria» cum zicea
bunica. Sunt în plin examen. E cald. Altã
varã”13, prilej cu care face o urmãtoare
descriere: „Pe verso, faimosul «EWC»,
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unde mãnânc des, o facultate pentru studen!i din toate pãr!ile lumii. E în campus ºi e plinã de miºcare 
ºi de un ciudat aer oriental”14. Universitatea, în ansamblul ei, este vãzutã: „Acest institut de
«educa!ie interna!ionalã» e în felul ei o ºcoalã unicã în Occident”15. 

Pentru a reda cât mai sugestiv cosmopolitismul lumii americane, într-o ilustratã din 17 iulie 1966,
scrie: „Azi am venit în autobuz lângã un cãlugãr budist, ºi pe lângã masa mea la
EASTWESTCENTER mãnâncã un grup de studen!i din Birmania, Ceilon, Cambodja, Pakistan.
Lângã uºa mea, în celãlalt birou, bate la maºinã un coleg din Indonezia ºi un student din Tailanda
stã de vorbã cu logodnica lui, în timp ce o studentã japonezã mã întreabã ceva din gramatica
portughezã”16. 

În Mira aratã cum se desfãºura programul de lucru: „Dimine!ile ne erau ocupate cu diferitele
cursuri, ore de birou, adunãri ºi corectarea de examene...”17. Familia este !inutã la curent cu
noutã!ile din orarul sãu: „Noul an 66-67, mie îmi dã destul de lucru, am un seminar de licen!ã despre
«cuento» (short story) în America-Latinã, cu un numãr de studente… care îmi place extrem de mult
printre altele”18. 

Ilustrata din 16 februarie 1968 „raporteazã”, dupã cum îi plãcea sã spunã, „cursuri 4, 2
antologii, am avut ºansa de a mi se da o secretarã”19. 

În mai, îºi prezintã proiectele pentru anul în curs: „Ne 
apropiem de finele unui nou an ºcolar… la 30-V-a se
terminã anul, apoi vacan!ã pânã în 17 VI ºi apoi curs de
varã intensiv: apoi iar vacan!ã, în care însã am extrem de
multã muncã cu cele 2 antologii”20. În august spune: „La
26.7.1968 se terminã cursul de varã, care m-a obosit mult. 
M-am înhãmat la el fãrã sã-mi dau seama cã un curs de 1
(2 ore ºi zece minute zilnic) este cu totul stupid; seminarul
în schimb compenseazã”21. 

Uneori, prezentul îi rememoreazã trecutul studen!iei
sale, când timpurile se aflau sub semnul liniºtii ºi al
calmului. În prezent, via!a universitarã este agitatã ºi plinã
de stres: „Am început un nou an ºcolar, ºi când mã
gândesc la liniºtea (!!!) începuturilor de an de liceu ºi
(chiar) universitate, nu-mi vine sã cred; ºi totuºi Planeta e
încã aceeaºi: cursuri pu!ine ºi uºoare, o sã pot lucra”22. 

Pe anul 1969 relateazã, în 14 mai: „Acum suntem în
push de fine de an pânã în 22, apoi, o sãptãmânã de
examene ºi multã agita!ie”23. 

În memorialisticã observãm, de asemenea, preocuparea de a imortaliza fiecare moment din
existen!a sa didacticã: „Sosesc diminea!a în biroul meu din Valea Manoa, unde se aflã campusul
central al Universitã!ii Statului, mã aºez la masa de lucru ºi încep sã prepar lec!ia pentru cursul de
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civiliza!ie latino-americanã, pe care îl dau de trei ori pe sãptãmânã. E vorba de un capitol sintetic,
analizând opera scriitorilor din Peru, Ecuador, Chile, Bolivia ºi Paraguay”24. 

În treacãt adaugã, pe un ton distrat, despre activitã!i diverse: „Fac parte din comitetul de lecturã
care va citi poezii scrise în spaniolã de studen!ii ºi studentele din anul I”25, sau o epistolã în care o
fostã studentã îi cere o scrisoare de recomandare pentru o universitate din Spania. 

La începutul lui 1970 vorbeºte de programul anului: „În semestrul care începe la 26 I-26 V am
(numai) 2 cursuri: portughezã (literaturã) anul III ºi un seminar de poezie contemporanã din
Nicaragua”26. În 27 iulie 1970 anun!ã: „Vacan!a mare s’a dus; în 28 încep un curs de «summer
school», spaniolã elementarã; care merge pânã la 3-9 ºi la 8-9 încep cursurile care merg pânã la
Crãciun. În iulie 1971 începe «sabaticul», 6 luni”27, iar în august expliciteazã orarul: „Cursul de
spaniolã elementarã mã face sã petrec dimine!ile la Universitate, clasã + birou”28. În toamnã,
relateazã cu vãdite nostalgii româneºti, dar ºi într-o manierã comparativã: „Destul de curând va bate
la uºã o altã toamnã hawaiianã, cu cãr!i ºcolare nu ca pe timpul lui Dragomir Nedelcovici”29. 

În ilustrata din 11 septembrie 1970 doreºte sã redea pulsul începuturilor de an universitar: „Am
început un nou an ºcolar: 21 de mii de studen!i; o primã sãptãmânã de agita!ie în ceea ce priveºte
noile activitã!i”30, pentru ca apoi, în aceeaºi ilustratã, sã semnaleze prezen!a acolo a unui conferen!iar 
român, însã nu pare foarte interesat sã afle mai multe date despre acesta: „În sãptãmâna care vine ne
viziteazã un d. ªtefãnescu Drãgãneºti, profesor de la Bucureºti, va da conferin!e”31. În
coresponden!a imediat urmãtoare nu mai pomeneºte nimic de trecerea acestui domn pe acolo. 

În State profesorii beneficiazã de an sabatic, „concediul acordat de universitã!ile americane din
ºase în ºase ani profesorilor, cu scopul de-a uni investiga!iile ºi odihna”32. În sabatic, pe care îl
petrece împreunã cu Mira în Europa, ªtefan intrã doar 1972, perioadã în care studiazã un subiect legat 
de elaborarea Antologiei poeziei surrealiste latino-americane. 

Munca la catedrã este dublatã de proiectele personale, pe care le men!ioneazã cu fiecare ocazie.
Vorbind despre orarul personal, remarcã, uneori, trecerea timpului: „Zilele trec în zbor printre teze,
examene, invita!ii ºi corecturile Antologiei care trebuie sã aparã pânã la finele acestui an”33. 

Dupã cum singur conºtientizeazã, menirea unui profesor la catedrã este de multe ori mult mai
complexã: „Deseori, profesorul are ocazia sã asculte «cazuri speciale», ca un fel de amestec de
duhovnic, avocat ºi psihiatru”34. 

În întreaga activitate la catedrã desfãºuratã de ªtefan Baciu, putem afirma cã a predat cu pasiune
ºi seriozitate. Existã însã ºi o materie pe care a fost obligat sã o predea ºi care nu i-a fãcut în mod
special plãcere: gramatica portughezã, un domeniu mai arid, care nu convenea foarte mult poetului.
Vorbeºte despre acest lucru în câteva ocazii: „Peste o lunã «se gatã» semestrul, dar la primãvarã, tot 
am un curs de…. gramaticã, fain frumos, exact pe cel de acum! Plus un seminar 18 studen!i, ºi
introducere la literatura Americii Latine, anul III”35; „la mine cursurile încep la 24-8, unul… de
gramaticã ºi asta nu e o bucurie!”36. La 28 august 1984 anun!ã: „În ultima clipã mi s’a luat
gramatica (!) în schimb mi s’a impus un curs de poeme graduat, cu volume ce nu-mi convin 100%”37, 
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ca apoi, la 12 septembrie, sã exclame fericit: „În toamna asta, se pare cã, în mod excep!ional, scap cu 
bine de cunoscutul curs de gramaticã! Voiu preda: conversa!ie, civiliza!ie, poezie, ultima la nivel
gradat”38. Revine ulterior cu o ºtire autoironicã: „Facultatea a intrat în ritm normal ºi am aflat cã la
primãvarã iar am un curs de gramaticã. Specialitatea mea!”39. 

Anii ’80 sunt anii în care se plânge ºi de scãderea calitã!ii studen!ilor: „Eu mã lupt cu libienii
mei, în semestrul urmãtor am o clasã de literaturã. Mi-am tocmit o asistentã pentru corectat o-i,
oi”40. În septembrie 1981: „Eu continui marile mele crea!ii cu libienii… E o jalnicã scãdere de nivel
nu numai «la noi» ci ºi în general. Anii seminariilor se pare cã s-au dus ca ºi Baba cu colacii. O
amicã mã consola «e mai uºor» ºi apoi «c’est la vie!»”41. În 1983 men!ioneazã despre o situa!ie de
crizã care afecteazã bunul mers al lucrurilor: „La universitate e jale: s’au mai tãiat 8 milioane din
buget ºi se invitã lumea sã iasã la «penzie» early. Deocamdatã se fac mari economii la cumpãrat de
cãr!i, bibliotecã etc. Vremurile de aur din anii ’60 s’au dus”42, pentru ca, în septembrie 1984, sã
regrete cã nu se poate retrage: „Aici e un mare balamuc de care eu încerc sã mã !in cât mai în lãturi.
Dacã via!a mea ar fi «acuma» aranjatã în alt fel, m-aº «semi-pensiona» ca sã mã dedic alor mele ºi
«uneori» câte o scurtã cãlãtorie. Dar nu e aºa...”43. 

Din coresponden!a anului 1987 se poate observa o modificare de atitudine. Cum are deja o
vârstã înaintatã (ºaizeci ºi nouã de ani), se face vizibilã o oarecare obosealã, pe care o men!ioneazã
din ce în ce mai des: „Caut sã !in un ritm normal, dar obosesc repede, mai ales la cursul de 1.15
minute (75 minute) care e de 2 ori pe sãptãmânã, altfel decât cel de 50 minute. Dacã nu aº fi singur,
aº renun!a, cãci nu «face». Multã muncã ºi multã obosealã”44. „Cursurile încep la 24-8, mi s-a
aprobat reducerea (!!!). Predau un 202 un subjonctiv ºi un 471 introducere în literatura
hispano-americanã. Orar 10 treizeci ºi 2.30, 9.45 ºi mã întorc cu Tedd la 5. Sã vedem cum o sã fie
cam obositor.”45 

În acelaºi sens continuã ºi la 25 octombrie 1989: „Cursul merge bine, dar greu, în sensul cã
obosesc uºor ... Orar nou care se va schimba la anul. (So Gott will)”46. La scurt timp se manifestã
boala Parkinson, care îi va afecta restul existen!ei. 

1990, ultimul an la catedrã, aduce veºti legate de lucrul cu studen!ii ºi de pensionare: „Azi
(31 ianuarie 1990) am primit comunicare
oficialã de la Decan, cum cã finele contractului
meu este… final”47. În 9 septembrie 1990 spune:
„Acum lucrez cu studen!ii pentru dizerta!ii de
MR (licen!e) individual”48, iar peste câteva zile
constatã, într-o atitudine de resemnare, în mod
firesc, schimbarea de genera!ie ºi trecerea
timpului vãzutã într-o manierã specific
româneascã: „La Universitate multã lume nouã,
cãci de la 1964 pânã azi, mai to!i colegii «s’au
penzionat». De fapt, aºa e normalis, oricât am
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dori noi sã fie ca’n basmele lui Petre Ispirescu”49. 
Încã din mai 1965 vorbeºte despre colaborãrile pe care le are la revistele universitã!ilor

americane: „În ultima vreme am avut satisfac!ia ca reviste universitare de mare prestigiu aci, sã
primeascã esseuri ale mele”50. La editurile universitã!ilor publicã lucrãri importante: în 1974, la New 
York University, îi apar cele 2 volume ale Antologiei Poeziei Latino-americane, cea mai importantã
lucrare a lui; aceasta ºi aceea a Poeziei Surrealiste Latino-americane sunt, dupã cum aprecia, „cãr!i
devenite între timp, lucrãri de text obligatorii, lucrãri de text, editate ºi reeditate, apoi din nou
epuizate”51. Universitatea din Veracruz publicã, în 1986, placheta de poezie brazilianã tradusã în
spaniolã Las Pistas de Ledo Ivo, iar Academia Panamena de la Lengua din Panama îi editeazã, în
1988, Poemele lui Ivan Goll, traduse din germanã. 

Studen!ii sunt men!iona!i în nenumãrate ocazii, ceea ce demonstreazã o preocupare pentru tinerii 
care îi trec prin mânã, cât ºi pentru viitorul lor. În Un braºovean în arhipelagul Sandwich Hawaii
dedicã un capitol unei studente vietnameze, Bach Mai Pham, despre care îºi aminteºte: „Avea nu
numai un talent special pentru limbile strãine ci se distingea printr-o muncã aº zice îndârjitã, fãcând
progrese zi de zi”52, fostã studentã pe care o regãseºte cu plãcere dupã mai mul!i ani. Cu mul!i dintre
ei are o rela!ie foarte apropiatã: uneori este invitat la masa de Crãciun, sau studen!ii sunt prezen!i la
aniversãrile lui etc. 

La ora bilan!urilor, face un tablou al universitã!ii ºi al schimbãrilor la care a fost martor în
îndelungata sa carierã: „Când, în 1964, am sosit la Universitatea din Honolulu, erau pe cale sã se
stingã ultimile reminescen!e ale tihnitei vie!i rustice din Campus: astãzi, Honolulu are duioasa
«cinste» de a fi, ca numãr de locuitori, al unsprezecelea oraº al Statelor Unite. Universitatea are
peste 27 de mii de studen!i ºi pe locul unde se afla primul meu birou, se ridicã o clãdire de zece etaje,
beton armat ºi sticlã, destinatã studiilor sociale”53. 

În acelaºi context, surprinde instantanee din via!a studen!eascã americanã, vãzute dintr-o
perspectivã a viitorului: „Se vor umple sãlile de curs ºi seminare. Se vor lua cu asalt amfiteatrele ºi
cele cinci biblioteci vor fi ocupate din zori pânã în noapte. Numeroasele restaurante ºi coffee schop
vor fi pline pânã la refuz timp de 12 ore pe zi, iar la umbra palmierilor se vor improviza picnicuri la
care vor participa ºi cei ce ºi-au adus de acasã aºa numitul «Brown bag», punga de hârtie cafenie
con!inând un sandwich, un fruct, sau, dacã sunt vegetarieni, legume ºi nuci, pe care le vor ron!ãi cu
burta la soare sau mo!ãind zece sau cinsprezece minute înainte de a se îndrepta spre o altã salã de
cursuri în clãdirile ale cãror ascensoare urcã ºi coboarã fãrã încetare”54. 

În mod evident, face o compara!ie între lumea universitarã româneascã (unde nu îºi putea
închipui familiaritatea cu profesorii) ºi cea americanã, unde !ine a sublinia aspectele democra!iei
americane: „Democra!ia americanã începe în ºcoli. Fiecare individ are dreptul sã îºi exprime
pãrerea, chiar dacã este aceea a unei aºa-zise «minoritã!i a unuia singur». Studen!ii ºi studentele au
învã!at sã pre!uiascã aceste valori încã din clasele primare ºi de la liceu [...]”55. 

„Fiecare universitate din Statele Unite publicã un ziar, redactat, scris ºi întocmit exclusiv de
studen!i, apãrând o datã, de douã sau de trei ori pe sãptãmânã, distribuit gratis în Campus [...] ºi
care se caracterizeazã printr-o absolutã libertate de expresie. În felul acesta poate fi criticatã
administra!ia universitarã, dacã redac!iei i se pare cã rectorul (numit aici «preºedinte») nu are
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dreptate. Pot fi discutate metode de predare, cursuri care nu sunt populare ºi cei critica!i (profesori,
conferen!iari sau lectori) au dreptul de a rãspunde în mod clar ºi concis.”56 

Memorialist înnãscut, evocã cu plãcere chipuri ale celor care i-au fost aproape: „Aveam biroul
lângã cel al frumoasei tailandeze Sumitra Tavorabutr, vecinii noºtri fiind cubanii Yara ºi Matias
Montes, indonezianul R. Roosman, cunoscuta folcloristã japonezã Hiroko Ikeda, specialistul de
limbã ºi literarurã sanscritã Walter Maurer”57. „Încã îmi aduc aminte de mica mea asistentã Tokuko 
Nanto de la Tokio, care avea obiceiul, de câteva ori pe sãptãmânã sã se opreascã în fa!a uºii
deschise, uitându-se cum bãteam (ca ºi acuma) la maºina de scris cu douã degete, pentru cã lucram
zilnic cu foc ºi spor...”58. 

Cu ocazia unui tur organizat pentru turiºti în campus, vedem ºi modul în care se percepe pe sine,
vorbind cu demnitate de originea sa: „Cel care se îndreaptã spre clãdirea principalã – adaug eu – cu
o pãlãrie de pai Panama pe cap – este poetul braºovean, autorul «Poemelor poetului tânãr» apãrute
în 935 la Bucureºti ºi al culegerii de poeme hawaiiene «Ukulele», tipãritã în anii ’60 în Hawaii”59.   

Referitor la practica universitã!ilor americane, unde studen!ii fac evaluãri profesorilor, ªtefan
!ine sã expliciteze modul în care este perceput de studen!i: „În ceea ce mã priveºte, evaluãrile au fost, 
îndeobºte, din cale-afarã de pozitive fiind «criticat» pentru «intransigen!a ideologicã» lucru ce mã
cinsteºte”60. În continuare, afirmã pe un ton distrat: „Anul acesta un student (sau sã fie o studentã ?)
a gãsit cã sunt atât de drãgu! («cute») cã Universitatea ar trebui sã facã «pãpuºi ªtefan Baciu» spre
a fi distribuite ca «suvenir» de Departamentul de Limbi Europene”61. 

Pentru a contura cât mai cuprinzãtor personalitatea profesorului Baciu, am înregistrat ºi
imaginea pe care au avut-o al!ii despre el. De aceea am ales cea mai sensibilã ºi completã evocare a
acestuia, ce apar!ine lui Theodore J. Stepp, unul din studen!ii cei mai apropia!i ºi care, în „Mele”,
numãrul 90, dedicat memoriei lui ªtefan Baciu, îl prezintã astfel: „Eu apreciez în mod special
contribu!ia profesorului Baciu la învã!amântul contemporan pentru cã am avut privilegiul de a îl
avea ca profesor ºi mentor dar a îi fi ºi prieten. Ca tânãr student la Universitatea de Spaniolã, am
fost impresionat de larga experien!ã în problemele latino-americane pe care o aducea la clasã.
Cursurile de literaturã brazilianã au revelat într-un mod special calita!ile extraordinare de predare
ale profesorului Baciu: fiecare material avea un grad de dificultate care în acelaºi timp men!inea
interesul nostru ºi ne provoca sã ne formãm abilitã!ile în limba ºi istoria literaturii Portugaliei ºi a
Braziliei. Au trecut mai mult de douãzeci de ani de atunci; totuºi, influen!a, învã!ãtura sa, începutã în 
timpul zilelor mele de facultate, continuã sã fie puternicã pentru mine ºi azi, ca profesor la Maryknoll 
High University”62.

Pentru poetul care a fost ªtefan Baciu nu este surprinzãtor ca lumea în care a trãit sã constituie o
sursã de inspira!ie pentru poezia sa. În acest sens a scris mai multe poezii. Noi am selectat din
volumul Ukulele poezia intitulatã Carte poºtalã din cetatea universitarã, care pune în eviden!ã în
modul cel mai plãcut aceastã temã de crea!ie:

„caiete de francezã
de tagalog
dic!ionare de buzunar-galben, alb
ºi negru, în pãtrate uriaºe-afiºe vorbind fiecare
în altã limbã
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fete descul!e
cu o nãframã’n vânt
la gât
sãli respirând
din orã în orã
cu plãmâni 
cosmopoli!i
fiecare respira!ie
o altã limbã
un alt obraz
cãr!i lãsate
pe iarbã
par foi
dintr’un copac necunoscut
un câine trece pe gazon
în timp ce pãsãri
încep un curs
de aerodinamicã”63

ªtefan Baciu s-a bucurat de o largã apreciere în munca de la catedrã. Cosmopolit, ºi-a dedicat
mai mult de un sfert din via!ã predând literatura ºi civiliza!ia latino-americanã; prin mâna sa au trecut
mii de studen!i din toate pãr!ile lumii. A fost unul din pionierii Catedrei de Limbi romanice la
Facultatea de Limbi romanice din Honolulu ºi a lãsat în urma sa o operã de referin!ã pentru iubitorii
poeziei latino-americane, însã nu ºi-a uitat niciodatã originile, fiind un reprezentant de seamã al
culturii române ºi al românilor din diaspora.
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