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In memoriam

VASILE LICA
19532010

La 8 noiembrie 2010, după o lungă și grea 
suferinţă, ne-a părăsit pentru totdeauna prof. dr. 
Vasile Lica, distins specialist în istorie antică și 
profesor titular la Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galaţi1. Plecarea lui atât de timpurie lasă în 
urmă nu doar adânca tristeţe a tuturor celor care 
l-au cunoscut și preţuit, ci și un gol dureros în 
câmpul știinţelor Antichităţii din ţara noastră. 
Căci colegul și prietenul dispărut ilustra cu stră-
lucire un domeniu istoriografic erudit, din păcate 
prea puţin cultivat în România de azi – anume cel 
al cunoașterii civilizaţiilor antice în primul rând pe 
baza surselor scrise. 

Vasile Lica s-a născut la 25 ianuarie 1953 în 
comuna Beceni (jud. Buzău). A urmat școala în 
centrul de judeţ, cu rezultate foarte bune, dovedind 
încă de atunci aptitudini desoebite pentru cultură 
și studiile umaniste. După un an de lucru ca mun-
citor la Fabrica de Rulmenţi Brașov (1972), stagiu 
recomandabil în vremea exacerbării rolului „clasei 
muncitoare” în societate, s-a dedicat plenar studierii 
istoriei, în cadrul facultăţii de profil a Universităţii 
ieșene (1973–1977). Aici s-a ilustrat ca un student 
eminent, și totodată și-a întâlnit maestrul căruia 

1 Adresăm şi pe această cale mulţumiri călduroase prof. dr. 
Alexander Rubel de la Institutul de Arheologie din Iaşi, care 
ne-a pus la dispoziţie cu deosebită amabilitate toate datele 
necesare pentru întocmirea acestui cuvânt de rămas bun. 

îi va rămâne veșnic îndatorat și fidel, profesorul 
Nicolae Gostar. Sub îndrumarea lui competentă, 
tânărul buzoian a deprins temeinic tainele mese-
riei de istoric al Antichităţii și metodele specifice 
domeniului, precum și farmecul muncii didactice, 
dar mai ales și-a dezvoltat gândirea critică, indepen-
dentă. Tot în acești ani au început preocupările sale 
speciale pentru lumea geto-dacă. 

Între anii 1977 și 1990 Vasile Lica a funcţionat 
în învăţământul mediu, ca profesor de liceu la 
Brăila. Dar tot timpul a rămas implicat în cercetare, 
și anume nu în arheologia de teren, ci în studiul 
izvoarelor și al istoriografiei domeniului. Stăpânea 
limbile engleză, franceză și mai ales germană, iar 
cultura sa era impresionantă. A produs în acei 
ani mai multe studii și comunicări, îndeosebi 
referitoare la istoria Daciei preromane, precum și 
o carte în colaborare postumă cu veneratul său 
maestru N. Gostar. Prestaţia sa didactică a fost și 
ea remarcabilă: până în 1987 obţinuse deja gradul 
didactic I. Dar – ca și majoritatea membrilor 
generaţiei sale – abia după 1990, în noile condiţii 
apărute, s-a putut ilustra la adevărata sa valoare.

A fost printre primele cadre ale nou-înfiinţa-
tei Universităţi „Dunărea de Jos” din Galaţi, și 
a jucat un rol esenţial în organizarea Facultăţii de 
Istorie și Geografie (ulterior – de Istorie, Filosofie și 
Teologie). După susţinerea doctoratului la Institutul 
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de Arheologie „Vasile Pârvan” din București în anul 
19922, a fost promovat conferenţiar, iar în 1999 a 
devenit profesor. Din anul 2004 a primit condu-
cere de doctorate în cadrul Universităţii constăn-
ţene „Ovidius”, iar din 2007 chiar în instituţia 
unde funcţiona, fiind și director al școlii doctorale. 
Se cuvine a se sublinia că Vasile Lica a desfășurat la 
Galaţi o activitate didactică amplă3 și rodnică, mult 
apreciată de studenţi și de colegi, dar s-a ilustrat și 
ca un remarcabil manager: director de programe 
al Catedrei de profil, coordonator al programului 
„Erasmus – Socrates” în parteneriat cu Universitatea 
din Aachen, fondator al Seminarului de Istorie 
antică și Epigrafie „Nicolae Gostar”- prevăzut cu o 
bogată bibliotecă de specialitate4, editor-fondator al 
„Analelor” Facultăţii. A condus câteva granturi cu 
fonduri europene, a organizat colocvii și conferinţe 
cu participări naţionale și internaţionale. Între 2001 
și 2004 a fost șef de catedră și membru în senatul 
universitar, era prodecan din 2008, iar între timp a 
fost investit și cu atribuţiile de expert evaluator în 
cadrul birourilor centrale din Ministerul Educaţiei 
și Ministerul Culturii. În anul 2004 activitatea 
didactică i-a fost răsplătită cu medalia „Meritul 
învăţământului”, clasa II. 

Dar aspectul care l-a impus în lumea academică 
a fost îndeosebi munca de cercetare. Vasile Lica 
a beneficiat de calitatea de bursier „Humboldt” 
(1991–1992), petrecându-și stagiul de documen-
tare în Germania la Universitatea din Bonn, pe 
lângă prof. dr. Gerhard Wirth. Va reveni, de altfel, 
de mai multe ori în acest cadru, unde și-a putut 
desăvârși formarea profesională și pregăti temeinic 
teza de doctorat. A rămas mereu un admirator al 
limbii și culturii germane, al literaturii știinţifice 
produse în spaţiul german, al metodelor de lucru și 
acribiei impuse de lumea germanofonă, pe care le-a 
privit și le-a promovat mereu, pe drept cuvânt, ca 
un model de urmat5. Contactul cu prof. G. Wirth, 
care i-a devenit un al doilea maestru, i-a consolidat 
înclinaţia spre studiul izvoarelor scrise antice, pe 
care le-a folosit extensiv îndeosebi pentru desci-
frarea istoriei Daciei preromane, dar i-a deschis și 

2 Teza sa purta titlul Relaţiile politice şi juridice ale Romei cu 
geto-dacii pînă la anul 106 p. Chr. şi a fost condusă de prof. 
dr. Al. Suceveanu. 
3 A predat cursuri de istorie antică, istorie a Bizanţului 
şi istoriografi e, dar a condus nemijlocit şi seminarii de 
specialitate. 
4 S-a preocupat în mod deosebit de îmbogăţirea ei şi i-a 
donat numeroase titluri valoroase. Astăzi această bibliotecă îi 
poartă numele. 
5 În anul 2009 a participat la înfi inţarea Centrului Cultural 
German din Galaţi, şi a rămas de atunci mereu preşedinte de 
onoare al acestuia.

noi interese de cercetare – îndeosebi preocupările 
pentru Alexandru cel Mare. Aplicând curajos cuce-
ririle de vârf ale domeniului la obiectul propriilor 
investigaţii, Vasile Lica a produs alte două cărţi și 
câteva zeci de studii și articole știinţifice, multe 
publicate în limbi de circulaţie internaţională, 
afirmându-se astfel ca un cercetător competent și 
apreciat în lumea academică europeană. În plus, 
s-a preocupat de editarea unor volume de studii, 
ca și de publicarea câtorva contribuţii inedite ale 
regretatului N. Gostar. A mai scris numeroase 
recenzii și note, importante pentru menţinerea vie 
a spiritului critic în viaţa știinţifică, și a susţinut (în 
ţară și peste hotare) numeroase conferinţe erudite 
de specialitate – unele rămase inedite. 

Cele mai numeroase și remarcabile contribuţii 
știinţifice ale sale privesc Dacia preromană. S-a pre-
ocupat mai ales de aspectele pe care arheologia nu 
le poate surprinde, cele care devin vizibile doar prin 
analiza foarte elaborată a surselor literare – cum ar 
fi relaţiile politice, aspectele juridice ori viaţa spiri-
tuală. Pornind de aici, interesul său a vizat și alte 
probleme ale relaţiilor Romei cu lumea barbară ori 
cu cetăţile grecești. Ulterior s-a aplecat și asupra lui 
Alexandru cel Mare, referindu-se îndeosebi la imagi-
nea acestei personalităţi în lumea modernă. Vasta lui 
cultură și capacitatea de a judeca producţia istorio-
grafică apar evidente și în publicaţii ce privesc istoria 
recentă, îndeosebi formaţia intelectuală și ideologia 
care în vremurile noastre înrâuresc munca cercetăto-
rului și a dascălului. Prin tot scrisul său, profesorul 
Vasile Lica s-a impus ca un specialist performant, 
dar și ca un autentic gânditor – lipsit de prejude-
căţi și devotat valorilor umaniste autentice, acelea 
care stau la baza marii tradiţii europene. A respins 
cu hotărâre toate derapările metodologice ori sen-
timentale în câmpul investigaţiei știinţifice, rămâ-
nând ferm pe poziţia adevărului obiectiv, adevăr pe 
care îl vedea ca pe un instrument major în umaniza-
rea individului și a societăţii contemporane. Suntem 
prin urmare convinși că opera sa scrisă va înfrunta 
cu succes timpul. 

Plecat mult prea devreme dintre noi, prof. dr. 
Vasile Lica rămâne o amintire luminoasă și un adevă-
rat exemplu – de om de știinţă erudit și competent, 
ca și de dascăl cu har. Dar, mai presus de toate aceas-
tea, a fost un om bun și generos, un adevărat umanist 
și caracter. Toată prestaţia sa vine ca o confirmare 
strălucită a vechii zicale „omul sfinţește locul”. 

Domnul să-l odihnească în pace. 

RADU ARDEVAN
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