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LAUDATIO
Profesorul Gheorghe Lazarovici ilustrează în mod fericit actuala generaţie de preistoricieni români, fiind un nume de referinţă nu numai în ţara sa,
ci şi pe plan internaţional. Şi-a dobândit un binemeritat prestigiu prin coordonarea exigentă a numeroase şantiere arheologice de anvergură şi prin elaborarea unui număr semnificativ de volume şi studii, caracterizate prin diversitatea temelor abordate, documentaţie temeinică, inventivitate şi abilitate în
rezolvarea problemelor controversate sau puţin cunoscute.
Domnia sa face parte din elita arheologilor români, poziţie dobândită
prin har, tenacitate şi profesionalism. A abordat o paletă problematică largă
din domeniul istoriei economice, demografice şi religioase, contribuţiile cele
mai consistente fiind aferente preistoriei transilvănene şi bănăţene, fără să fie
ignorate nici celelalte regiuni româneşti. Toate lucrările sale pornesc de la o
documentaţie riguroasă, prin apelul persuasiv la izvoarele etnografice şi de
altă natură, supuse unei analize penetrante. Multe din aceste surse au fost
semnalate şi utilizate pentru prima dată în istoriografia noastră, de aici rezultând studii de larg interes. În egală măsură s-a arătat pe deplin informat cu
lucrările datorate celor care l-au precedat în preocupări, fiind receptiv la metodologia modernă de cercetare interdisciplinară.
Un merit deosebit al demersurilor sale epistemologice constă în faptul
că a integrat armonios segvenţele preistoriei spaţiului carpato-dunărean în
derularea amplă a fenomenelor europene din acelaşi registru cronologic, fără
de care înţelegerea aspectelor regionale nu este posibilă la parametri satisfăcători. Pentru a dispune de această capacitate a fost necesar un larg orizont
istoriografic, asigurat de un bagaj lingvistic cuprinzător şi de familiarizarea
cu literatura de specialitate internaţională, prospectată analitic şi cu real discernământ critic.
Lucrările Profesorului Gheorghe Lazarovici îi probează în egală măsură
capacitatea de a investiga aspectele particulare, de amănunt, precum şi cele
de ordin general, care presupun capacitate pentru analiză şi sinteză. În ele nu
s-a ferit niciodată de abordarea problemelor spinoase şi controversate, mai
puţin limpezite de alţi colegi de breaslă din ţară şi de dincolo de hotare.
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Meritorii au fost şi luările sale de poziţie faţă de colportarea în literatura românească şi străină a unor idei preconcepute, fanteziste şi iresponsabile în raport cu comunităţile neolitice din regiunile nord-dunărene, lansate
numai pentru epatare sau din raţiuni extraştiinţifice. Tonul polemic al autorului, exigent şi ferm, s-a menţinut constant în registrul normelor academice.
În decursul activităţii sale, Profesorul Gheorghe Lazarovici a dovedit
nu numai virtuozităţi cărturăreşti, ci şi disponibilităţi pentru latura organizatorică a vieţii ştiinţifice şi didactice. În acest sens, s-ar putea evoca coordonarea
cu admirabile rezultate a activităţii Muzeului de Istorie a Transilvaniei de la
Cluj-Napoca în calitate de director, cursurile şi seminariile ţinute la mai multe
instituţii de învăţământ superior din ţară, precum şi elaborarea unor cuprinzătoare opere de sinteză asupra preistoriei spaţiului românesc, multe dintre ele
în limbi de circulaţie internaţională, cu un indubitabil impact dincolo de fruntariile ţării.
Toate aceste componente ale biografiei ştiinţifice ale Profesorului
Gheorghe Lazarovici, expuse doar selectiv şi succint, vin să-mi justifice preţuirea pentru realizările Domniei sale şi implicit afilierea la inițiativa salutară
a colegilor de la Asociația ArheoVest din Timişoara.
Iaşi,
22.10.2014

Prof. dr. Victor Spinei
membru corespondent
al Academiei Române
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
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