
14

PROFESORUL NICOLAE LASCU
(1908-1988)

Anul 2008 marcheaz� centenarul na�terii profesorului universitar doctor docent 
Nicolae Lascu, un mare specialist al � lologiei clasice, al istoriei antice universale �i 
poate, cel mai remarcabil cercet�tor contemporan al operei poetului latin Publius 
Ovidius Naso. Profesorul Nicolae Lascu a fost considerat ultimul reprezentant al 
acestor discipline, pline de tradi�ii din înv���mântul românesc, � ind cunoscut �i 
apreciat în �ar� �i peste hotare.

De�i era un remarcabil � lolog clasic, profesorul a preg�tit în anii comunismului, 
dup� des� in�area catedrei de limb� latin� de la Facultatea de Filologie, o întreag� 
pleiad� de universitari în studiul istoriei antice universale, c�ci dup� cum a� rma 
acad. prof. Constantin Daicoviciu, „un eminent � lolog clasic poate �  �i un foarte bun 
istoric al antichit��ii universale”.

N�scut la 20 aprilie 1908 la Benic, sat situat nu departe de Alba Iulia, viitorul 
magistru a fost al �aselea copil, mezinul familiei nevoia�e a f�urarului Amos Laslo 
(nume maghiarizat, datorit� legisla�iei timpului) �i al Savetei (n�scut� Frâncu).

Dou� evenimente majore marcheaz� copil�ria lui Nicolae Lascu: moartea 
fratelui mai mare, Silviu, c�zut pe câmpul de lupt� al Primului R�zboi Mondial �i 
asisten�a pe care tân�rul viitor profesor o acord� surorilor sale (Raveca, Anica �i 
M�riuca), ce au �esut drapelul localit��ii natale, cu care concet��enii s�i au participat 
la Marea Adunare Na�ional� din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia.

Nicolae Lascu începe cursurile primare la �coala din Benic �i pe cele ale 
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Liceului „Mihai Viteazul”, din Alba Iulia (1927). El se va clasa pe primul loc la 
bacalaureat. Tot în aceast� perioad� î�i face debutul literar cu articolul Excursiune la 
castelul din Vin�u de Jos, publicat în Anuarul liceului mai sus amintit. Remarcat ca 
un elev eminent, viitorul profesor se va înscrie imediat la Sec�ia de Filologie Clasic� 
a Facult��ii de Litere �i Filologie din Cluj (1931). Ob�ine, prin concurs, o burs� 
de studii �i pred� lec�ii particulare pentru a putea subzista, � ind lipsit de mijloace 
materiale. �i la facultate, cel care va deveni, nu peste mult� vreme, c�rturar, s-a 
dovedit a �  printre primii. Ca student, este angajat bibliotecar la Institutul de Studii 
Clasice din Cluj.

În anul 1931, Nicolae Lascu î�i ia licen�a universitar� magna cum laude, 
cu o tez� despre traducerile române�ti ale poetului latin Vergilius, lucrare imediat 
premiat�. Perioada anilor 1932-1934 îi prilejuie�te tân�rului entuziast a �  bursier 
al cunoscutei „Academia di Romania” (Roma), r�stimp în care î�i des�vâr�e�te 
studiile �i îi prilejuie�te vizite prin numeroase ora�e italiene, printre care �i Sulmona, 
locul natal al poetului Ovidius. De opera acestui mare poet clasic latin �i de aceast� 
localitate, îl vor lega afec�iuni statornice de o via��. În 1935, dup� o c�l�torie de 
documentare în Grecia, î�i va da str�lucit, – tot în acel an –, examenul de doctorat, 
având ca tem� Ri� essi d’arte � gurata nella Metamorfosi di Ovidio, ce vede lumina 
tiparului în Ephemeris Dacoromana, prestigioas� publica�ie a amintitei „�coli 
Române” din capitala Italiei.

Între 1936-1938, profesorul este bursier la „�coala Român�” din Fontenay aux 
Roses (Fran�a) �i la cursurile de var�, din Marea Britanie, privind � lologia clasic� 
(Oxford �i Cambrige, 1939). Orizontul s�u �tiin�i� c �i cultural se va l�rgi �i prin 
c�l�toria anterioar� efectuat� în Egipt (1937) �i, apoi, mai târziu, în Iran (1958).

Magistrul �i-a dedicat întreaga sa via�� „Almei Mater” clujene, chiar �i în 
r�stimpul dureros al refugiului Universit��ii la Sibiu, în perioada celui de-al Doilea 
R�zboi Mondial. Între anii 1939-1943 este asistent universitar, între 1943-1948, 
lector la Catedra de Limbi Clasice, iar dup� des� in�area înv���mântului clasic din 
România, preia postul de conferen�iar la Catedra de universal� a Universit��ii din 
Cluj (1948-1950), apoi profesor (începând din 1950), continuându-�i prestigioasa 
activitate didactic� pân� la pensionare (1973), nu înainte de a �  prorectorul Universit��ii 
clujene (1962-1968). De asemenea, devine doctor docent, conferindu-i-se, totodat�, 
dreptul de a conduce teze de doctorat.

Distinsul magistru Nicolae Lascu a fost membru a numeroase institu�ii �tiin�i� ce 
de prestigiu, precum „Société des Études latines” (Paris 1938) al Comitetului de 
organizare a s�rb�toririi Bicentenarului na�terii poetului Ovidiu (1937), al Academiei 
de �tiin�e Sociale �i Politice (1970), al Societ��ii de Studii Clasice din România, 
� ind mul�i ani pre�edintele � lialei clujene al acestei institu�ii (1957-1978). În anul 
1967 prime�te înaltul titlu (din partea autorit��ilor italiene) de „Deputazione di storia 
patria negli Abruzzi” �i „Cet��ean de onoare al ora�ului Sulmona” (1989, titlu care 



16

îns� nu-i va �  recunoscut de autorit��ile comuniste din România), premiul Academiei 
Române (1947). De asemenea, începând din 1970 c�rturarul clujean va conduce, în 
calitate de pre�edinte, „Centrul de Studii Ovidiene”, din Constan�a, centru considerat 
a �  crea�ia sa.

În leg�tur� cu numeroasele sale c�l�torii în �ar� �i peste hotare, prilejuite de 
congrese, simpozioane �i sesiuni �tiin�i� ce na�ionale �i interna�ionale de lingvistic� 
latin� ori de studii clasice, sunt de semnalat dou� fapte de importan�� major�. În anul 
1957, în ora�ul ovidian Sulmona, c�rturarul român, foarte legat su
 ete�te de Italia, 
îndepline�te irepro�abil ingrata misiune de a �  acuzatorul poetului latin, surghiunit 
pe t�râmul Pontului Euxin. În dezbaterea public�, sugestiv�, intitulat� Procesul lui 
Ovidiu, predoaria sa în
 �c�rat� impresioneaz� auditoriul, iar din procurorul o� cial 
al „procesului” devine în
 �c�ratul ap�r�tor al nefericitului exilat. Apoi, la 10 mai 
1958, cu ocazia Comemor�rii solemne a poetului, de pe Capitoliul roman, profesorul 
Nicolae Lascu va �  singurul conferen�iar invitat din str�in�tate �i va �ine expunerea 
Ovidiu în cultura european� de la Rena�tere încoace.

Cât prive�te opera sa, profesorul Nicolae Lascu las� mo�tenire genera�iilor 
viitoare aproape 300 de lucr�ri, abordând o tematic� deosebit de larg�, de la studii 
de � lologie clasic� �i de gramatic� a limbii latine, la cele de istorie antic�, cercet�ri 
ovidiene �.a. Ca o prelungire a operei de adânc� rezonan�� a omului de �tiin�� �i cultur�, 
se mai pot aminti numeroase traduceri din literatura clasic� greac� �i latin� (Herodot, 
Strabo, Xenofon, Tibulus, Plutarh, Cornelius Rufus, Tacitus, Sallustius, Horatius, 
Ovidius) sau din autori contemporani, de renume mondial (Roberto Paribeni, Traian 
preabunul împ�rat, Raymond Bloch, Etruscii), c�r�i de popularizare, comentarii �i 
recenzii, evoc�ri ale unor personalit��i române (Vasile Pârvan, Vasile Bogrea, �tefan 
Bezdechi, Teodor Naum, Constantin Daicoviciu).

Din impresionanta list� de lucr�ri a profesorului, sunt de amintit câteva titluri 
de importan�� major�: Hora�iu în literatura român�, Izvoare ale „Metamorfozelor” 
lui Ovidiu, Academia Român� �i traducerile din clasicii antici, Culegere de texte 
latine, manuale �colare de istorie antic� universal�, Curs de istoria lumii antice, 
Crestoma�ia pentru istoria universal� veche, în dou� volume, în colaborare cu 
regretatul profesor Hadrian Daicoviciu), Ovidiu. Omul �i poetul, Ovidiu poetul exilat 
la Tomis, Ovidiu în România, Dimitrie Cantemir �i Ovidiu, Bibliogra� a ovidian� 
în România, Un manuscris necunoscut al „Ponticelor” lui Ovidiu, Clasici antici 
în România, Cu privire la Dacia Felix, Trei secole de studii clasice (în care sunt 
prezentate 3298 de titluri ale unor lucr�ri ale genului, un foarte valoros instrument de 
lucru pentru speciali�ti), un util Manual de limba latin�. O ultim� oper� important�, 
ap�rut� postum, prin str�daniile conjugate ale iubitei sale so�ii, profesor Viorica 
Lascu �i ale � lologului Stela Petecel, poart� sugestiv titlul Pentru clasicism. De 
asemenea, nu trebuie omis� nici seria de conferin�e pe teme ovidiene, de la Catania, 
Firenze, Sulmona, Roma, Milano.
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Profesorul Nicolae Lascu trece în ne� in�� la Cluj, în ziua de 24 iunie 1988, 
regretat de toat� lumea universitar�.

Pentru cei care l-am cunoscut, magistrul r�mâne în amintire ca un des�vâr�it 
dasc�l �i pedagog. Domnia sa s-a impus auditoriului prin erudi�ie, rigoare �tiin�i� c� 
�i �inut� academic�. Tabloul calit��ilor sale su
 ete�ti este întregit �i de str�dania de a 
îi înv��a pe tinerii studen�i ce este omenia �i comportamentul civilizat în societate.

Interesant� este m�rturia de credin�� a c�rturarului clujean re
 ectat� în 
volumul Pentru clasicism. Autorul a� rm� cu sinceritate, c� ceea ce a scris izvor��te 
din „interesul �i dragostea pentru lumea antic�, mai cu seam� pentru universul 
str�mo�ilor no�tri romani” (Cuvânt înainte, p. 13).

Prin amabilitatea acelei�i doamne, care i-a fost al�turi toat� via�a, profesorul 
Viorica Lascu, ni s-au oferit câteva adnot�ri, care exprim� câteva gânduri intime, 
r�mase în arhiva familiei: „Am satisfac�ia de a �  contribuit la progresul �tiin�ei, 
c�reia i-am dedicat toate puterile mele de munc�...sunt mândru de a �  contribuit la 
a� rmarea prezen�ei române�ti universale...Sper ca experien�a mea va servi ca model 
de urmat pentru tinerii cercet�tori din Alma Mater Napocensis”. Sunt admirabile 
gânduri ale unui om de �tiin�� �i de cultur�, care a marcat, pentru o lung� perioad� de 
timp, via�a universitar� clujean�.

Constantin Pop


