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SVEND HANSEN
MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI ROMÂNE
Personalitate de prim rang a arheologiei preistorice pe plan mondial,
profesorul şi cercetătorul german Svend Hansen este cunoscut şi apreciat
pretutindeni datorită laborioasei activităţi de teren și a substanțialei sale opere
științifice, fiind autorul a numeroase volume cu caracter monografic şi al unor
studii care abordează o paletă tematică variată de probleme, aferente, mai cu seamă,
preistoriei europene și asiatice.
Scrutând opera vastă şi consistentă a profesorului Svend Hansen, rămâi
impresionat în mod deosebit de disponibilitatea sa de a trata, cu reală competenţă,
fenomene etnico-demografice și culturale de vădită complexitate, specifice pentru
un areal întins, de-a lungul unei perioade ce depășește un mileniu, bulversat de
dinamica implacabilă a migraţiilor şi martor al unei cavalcade de schimbări
structurale şi regenerative la scară continentală.
Dintre monografiile elaborate, singur sau în colaborare, se remarcă: Studien
zu den Metalldeponierungen während der Urnenfelderzeit im Rhein-Main-Gebiet
(Bonn, 1991); Die Funde der Bronzezeit aus Frankreich (Berlin, 1993); Studien zu
den Metalldeponierungen während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhônetal
und Karpatenbecken, I–II (Bonn, 1994); Frühgriechische Bronzehelme (Mainz,
1994); Die Hortfunde von Saběnice in Nordwest-Böhmen (Most, 1997); Helme und
Waffen in Alteuropa (Mainz, 2001); Bilder vom Menschen der Steinzeit.
Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in
Südosteuropa, I–II (Mainz, 2007); Archäologische Funde aus Deutschland (Berlin,
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374

In honorem

2

2010), lucrări de incontestabilă valoare științifică, coagulate cu sprijinul unei
documentații riguroase, în care sunt tratate secvențial și probleme conexe istoriei
vechi a României. La aceste monografii se adaugă câteva sute de studii, note și
recenzii, diseminate în prestigioase publicații apărute în mai multe țări ale lumii.
Numărul semnificativ de volume şi studii, diversitatea temelor abordate, dar mai
ales solidul eșafodaj documentar, febra neostoită de prospectare a abisurilor
lăuntrice ale fenomenelor, respingerea fermă a tendințelor de simplificare și
omogenizare, circumspecția în raport cu canoanele rigide și stereotipiile
istoriografice, ca şi modul tranșant şi inventiv de a pune şi a rezolva probleme
controversate sau obscure, i-au conferit o binemeritată notorietate printre colegii de
breaslă din toată lumea.
Svend Hansen și-a făcut studiile liceale la Darmstadt și pe cele universitare –
între 1980 și 1988 – la Freie Universität din Berlin, după care a fost angajat
succesiv cu atribuții didactice la Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität
Heidelberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Ruhr-Universität Bochum și la
Freie Universität din capitala Germaniei, devenind profesor dr. habilitat în 2004. În
anul 2003 a fost numit director la Secția Eurasia a Institutului Arheologic German
(Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts) din Berlin, cea mai
mare și mai temeinic organizată instituție din sfera arheologiei de pe plan mondial.
Între 2011 și 2013 i s-a încredințat, temporar, și conducerea unei alte unități de elită
din structurile Institutului Arheologic German: Römisch-Germanische Kommission
de la Frankfurt am Main, unde a instaurat un climat de muncă adecvat
performanțelor profesionale. În anul 2014 i s-a decernat, la Tbilisi, titlul de doctor
honoris causa al Universității de Stat din Suhumi. În calitatea de director la
Eurasien-Abteilung a inițiat săpături de anvergură în mai multe obiective din
Europa și Asia, valorificate cu acribie, la un înalt standard al exigențelor, precum
cele de la Ergeninskij (Republica Kalmâkă, Rusia), Aruchlo (Georgia) etc.
Rezultate extrem de fructuoase au fost obținute și prin cercetările din
așezarea din epoca cuprului de la Pietrele (com. Băneasa, jud. Giurgiu), întreprinse,
începând din 2002, în cooperare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din
București, cu finanţare preponderent din partea germană. Având un caracter
interdisciplinar, pe acest șantier și-au făcut ucenicia mai mulți tineri arheologi
români, care au avut, astfel, beneficiul însușirii unei metodologii moderne de
explorare.
Prestația cărturărească a profesorului Svend Hansen și-a găsit recunoașterea,
între altele, prin cooptarea sa în comitetele și colegiile de redacție ale unor
periodice de prestigiu, precum: Dacia (București), Studia Antiqua et Archaeologica
(Iași) și Revista arheologică (Chișinău), ceea ce reflectă contactele sale strânse cu
lumea științifică românească. În cadrul raporturilor de colaborare cu colegii din
România și Republica Moldova, a sprijinit cu munificență demersurile lor
științifice. Totodată, a organizat mai multe simpozioane internaționale, unde s-au
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dezbătut probleme tangente spațiului carpato-dunărean, prin aceasta contribuind la
diseminarea rezultatelor cercetătorilor români dincolo de fruntarii.
Valoarea deosebită a contribuțiilor sale științifice, modul statornic și eficient
de a susține cercetătorii din România, implicarea directă în programele de
colaborare bilaterală, precum faptul că și-a asumat coordonarea unuia dintre cele
mai mari șantiere arheologice de pe plan european în Câmpia Dunării au justificat
pe deplin propunerea avansată de Secția de Științe Istorice și Arheologie a
Academiei Române ca profesorului dr. habilitat Svend Hansen să i se atribuie titlul
de Membru de onoare al Academiei Române. Propunerea Secției a fost validată de
Biroul Prezidiului și, ulterior, de Prezidiul Academiei Române, iar Adunarea
Generală, întrunită la 24 iunie 2016, l-a ales prin vot secret Membru de onoare din
străinătate, dându-se curs unei laudatio prezentate de subsemnatul. De altminteri,
este de notificat că, după recenta plecare spre veșnicie a profesorului Rolf
Hachmann, între membrii de onoare ai Academiei Române nu se mai afla niciun
arheolog, încât alegerea savantului berlinez a fost cu atât mai oportună.
Menționăm, totodată, că aceleași rațiuni de prețuire a activității polivalente a
profesorului Svend Hansen au determinat investirea sa ca Membru de onoare al
Institutului de Arheologie al Filialei Iași a Academiei Române, în urma deciziei
Consiliului științific al instituției. Însemnele acestei gratificații i-au fost înmânate
de dr. Alexander Rubel, directorul Institutului de Arheologie din Iași, la 21 aprilie
2016, cu prilejul Simpozionului internațional „Die Cucuteni-Kultur und ihre
südlichen Nachbarn im 5. Jh. v. Chr.”, organizat în colaborare cu EurasienAbteilung.
Victor Spinei*

*

Institutul de Arheologie al Filialei Iași a Academiei Române; e-mail: vspin@uaic.ro.
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