ALEXANDRU SUCEVEANU – SEPTUAGENAR.
VOCAŢIA ARHEOLOGULUI
Mihai IRIMIA
O „cutumă” academică şi colegială
determină, în momente aniversare, selectarea
şi aşternerea în scris a unor g}nduri şi evaluări
definitorii pentru viaţa, opera, cariera şi felul
de a fi a celui sărbătorit. Deşi sunt deosebit de
onorat de prilejul de a prezenta în „Pontica”,
anuar consacrat cu predilecţie arheologiei şi
istoriei vechi a Dobrogei, unele aspecte din
„devenirea” cercetătorului ştiinţific recunoscut, cu preocupări circumscrise îndeosebi
acestei regiuni şi profesorului universitar at}t
de apreciat – Alexandru Suceveanu–, la un
moment de bilanţ, recunosc că-mi este dificil
să fac o selecţie reprezentativă dintr-un cursus
honorum exemplar, selecţie care să nu fie doar
o desfăşurare protocolară de date, formule şi de cuvinte convenţionale.
Dificultatea îmi este sporită de realitatea faptului că trebuie să scriu, succint dar
relevant, despre un specialist, un universitar, un om de care mă leagă - ca de
altfel pe toţi arheologii constănţeni – respectul, admiraţia şi afecţiunea, fără
a cădea în apologetică, într-o prezentare panegerică, dar şi de a nu mă refugia
într-un formalism simplist şi nedrept.
Alexandru Suceveanu s-a născut la 11 martie 1940 în Bucureşti. Peregrinările
familiei au făcut ca educaţia sa şcolară elementară şi gimnazială să se desfăşoare
succesiv la Sascut (jud. Bacău), Bucureşti, Timişoara, pentru a reveni la Bucureşti
unde, în anul 1956 a absolvit Liceul Clasic Mixt. În perioada 1956-1961 a urmat
cursurile Facultăţii de Filologie – Secţia limbi clasice a Universităţii Bucureşti.
Catedra de limbi clasice avea la acea vreme, ca şi c}teva decenii mai apoi,
personalităţi remarcabile ale filologiei şi istoriei greceşti şi romane, ca Aram
Frenkian, N.I. Barbu, Iancu Fischer, Al. Graur, Adelina Piatkowski, Cicerone
Poghirc, Eugen Cizek, Eugen Dobroiu, Maria Marinescu-Himu ş.a.
Cu înţelepciune şi tenacitate, aceşti mari dascăli au ştiut să atenueze în cea mai
mare parte răul imixtiunii ideologiei comuniste în pregătirea universitară,
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poziţion}nd decenii la r}nd, p}nă spre vremea noastră, învăţăm}ntul clasic
printre domeniile de elită, accesibile celor cu adevărat pasionaţi şi dotaţi, chiar
dacă tocmai din acest motiv marginalizat şi adesea ostracizat de o societate
devenită tot mai „pragmatică”, ce a uitat de rădăcinile sale latine<
Era firesc ca în acest climat t}nărul Alexandru Suceveanu să-şi fi propus,
încă din primii ani de studenţie, să studieze temeinic limbile clasice, în care dorea
să se specializeze, traduc}nd asiduu, mai ales din autorii latini. La solicitarea
prof. Em. Condurachi, care căuta pentru şantierul de la Histria cunoscători de
limbi clasice, pentru a fi formaţi ca arheologi şi specialişti în istorie veche, dar şi
la îndemnul mamei sale, t}nărul student s-a prezentat în anul 1958 să-şi facă
stagiul de practică în străvechea cetate milesiană; g}ndul de a-şi urma „misia” în
care credea nu-l părăsise, încă<
La Histria, însă, a avut şansa de a participa la săpături sub îndrumarea unor
eminenţi cercetători – Maria Coja, Nubar Hamparţumian, Aurelian Petre–, care
l-au format ca arheolog şi de care l-au legat o trainică prietenie şi afecţiune.
Astfel, „aventura” histriană s-a transformat într-o profesiune de credinţă, căreia i
s-a dedicat fără rezerve; a devenit şi a rămas unul dintre arheologii emblematici ai
Histriei, unde lucrează fără întrerupere de peste cinci decenii.
La terminarea studiilor universitare, în 1961, a predat limba latină o scurtă
perioadă la un liceu bucureştean.
În anul 1962 a fost angajat documentarist la Institutul de Arheologie al
Academiei Rom}ne. În 1965 a obţinut, prin concurs, postul de cercetător ştiinţific
la acelaşi institut, iar din anul 1972 pe cel de cercetător principal III.
În anul 1973 a obţinut titlul de doctor în istorie al Universităţii Bucureşti cu
teza Viaţa economică în Dobrogea romană (conducător ştiinţific Academician Emil
Condurachi); lucrarea a fost publicată în 1977 la Editura Academiei, bucur}ndu-se
de recenzii apreciative ale unor specialişti rom}ni şi străini. Ea constituia la acea
dată, răm}n}nd de referinţă şi astăzi, cea mai amplă şi mai completă sinteză a
acestui important capitol din istoria regiunii, în primele secole ale erei creştine.
Aşa cum aprecia Acad. Em. Condurachi, „lucrarea se impune at}t prin analiza
atentă a tuturor documentelor literare, epigrafice, numismatice, arheologice şi
geografice, c}t şi prin spiritul critic cu care toate aceste docume nte au fost
studiate şi prezentate”. Ea a constituit un model şi un punct de plecare pentru alte
lucrări monografice rezervate Dobrogei romane şi care au dus, ulterior, la
cunoaşterea aprofundată şi a altor aspecte ale istoriei şi arheologiei acestei zone.
În anul 1992 a obţinut, prin concurs, postul de cercetător II, iar în 1997 pe cel
de cercetător principal I la Institutul de Arheologie „Vasile P}rvan” al Academiei
Rom}ne. O perioadă îndelungată a fost membru în Consiliul Ştiinţific, iar în
intervalul 1997-2004 director adjunct al aceluiaşi institut.
Referitor la activitatea de teren este de relevat faptul că, încă de la angajare, a
fost împuternicit să efectueze săpături arheologice în puncte reprezentative de la
Histria, respectiv în sectoarele Pescărie (cercetare valorificată operativ în SCIV 18,
1967, 2, p. 243-268), Terme I şi II (cercetări publicate în volumul Histria VI, Les
thermes romains, Bucureşti-Paris 1982, 236 pag., lucrare laureată cu premiul
„Vasile P}rvan” al Academiei Rom}ne). În anul 1986 a încheiat studiul consacrat
ceramicii romane de la Histria, public}nd volumul Histria X. La céramique romaine
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des I er – III e siècles ap.J.-C., Bucureşti 2000, 191 pagini.
Preocupat îndeaproape nu numai de evoluţia Histriei în epoca romană, ci şi
de cea a comunităţilor săteşti din chora acesteia, Alexandru Suceveanu a efectuat
între anii 1973-1983 cercetări arheologice în aşezarea rurală romană de la
F}nt}nele, valorificate prin monografia F}nt}nele. Contribuţii la studiul vieţii rurale
în Dobrogea romană, Editura Academiei, Bucureşti, 241 pag. Extinz}ndu-şi
geografic preocupările, dar păstr}ndu-şi domeniul de studiu căruia i s-a consacrat
cu predilecţie, a efectuat, în fruntea unui colectiv din care mai făceau parte M.
Zahariade, Fl. Topoleanu, Gh. Poenaru Bordea ş.a., săpături în fortificaţia romană
de la Murighiol, ale căror rezultate excepţionale au fost publicate operativ în
volumul Halmyris. Monografie arheologică, I, Cluj, 2003, 354 pag. (în colaborare cu
ceilalţi specialişti participanţi la săpături). Histria a continuat să fie obiectivul
interesului său major de cercetare, astfel că, după ce în anii 1969-1970 a întreprins
un amplu sondaj stratigrafic în sectorul central al cetăţii, în intervalul 1984 -2002
şi-a concentrat tot aici eforturile, scoţ}nd la lumină unul dintre cele mai
reprezentative monumente romane t}rzii, anume basilica episcopală. Volumul
publicat în anul 2007, Histria XIII, La basilique épiscopale, Editura Academiei,
Bucureşti 2007, 235 pag., încununa o muncă desfăşurată cu pasiune, tenacitate şi
profesionalism, reprezent}nd totodată, caz rar în arheologia rom}nească,
valorificarea prin lucrări monografice reprezentative a tuturor săpăturilor
arheologice proprii efectuate de-a lungul unei prestigioase cariere ştiinţifice.
Activitatea publicistică de specialitate a domnului Alexandru Suceveanu se
dovedeşte însă mult mai amplă, cuprinz}nd istoria Dobrogei şi, în general, a
zonei sud-dunărene în epoca greco-romană. Ea este concretizată prin peste 100 de
studii, 14 recenzii, aproape 20 de articole ample de popularizare, prin numeroase
şi substanţiale voci din Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti 1982 şi din
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a Rom}niei, vol. I-III, Bucureşti 1994-2000, ca
şi prin sinteza La Dobroudja romaine, Bucureşti 1991, 336 pag. (în colaborare cu
Alexandru Barnea), ori prin coordonarea şi redactarea unei mari părţi din tratatul
de Istoria Rom}nilor, vol. II, Bucureşti 2001 (cap. Dobrogea în secolele I-III p. Chr.). Pe
linia preocupărilor sale privind literatura clasică, în anul 1966 a redactat studiul
introductiv, notele şi indicii la lucrarea Arrianus. Expediţia lui Alexandru cel Mare în
Asia, Bucureşti (traducere R. Alexandrescu). Pentru a valorifica corespunzător
imensa informaţie bibliografică utilizată cu acest prilej şi a o corela cu realităţile
istorico-arheologice (inclusiv din arealul balcano-dunărean în care marele
cuceritor a ajuns în preziua expediţiilor din Orient care l-au făcut celebru), a
publicat în anul 1993 la Editura Academiei monografia Alexandru cel Mare, 240
pag. Scrisă cu un real talent, dar şi cu acribia ştiinţifică specifică unui cercetător şi
critic al izvoarelor de orice natură, cartea umplea un gol în istoriografia noastră şi
se adresa, cu deplină îndreptăţire, at}t publicului larg, c}t şi specialiştilor.
Pentru a facilita editarea volumului II din seria Inscriptiones Scythiae Minoris.
Tomis şi teritoriul, Editura Academiei, Bucureşti, 1987 (autor Iorgu Stoian, decedat
înainte de finalizarea lucrării), d-l Alexandru Suceveanu a întocmit Indicii acestui
corpus (60 pag.).
Recentul volum, Opuscula Scythica, Editura Academiei, Bucureşti 2009, 350
pag., grupează 21 de studii anterioare, reprezentative privind preocupările
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ştiinţifice ale domniei sale, actualizate în toate cazurile prin foarte utile addenda et
corrigenda.
Alexandru Suceveanu nu putea să nu-şi concretizeze ataşamentul faţă de
cetatea histrienilor fără a publica o lucrare adresată deopotrivă publicului larg, ca
şi specialiştilor. Astfel, concentr}nd contribuţiile ştiinţifice ale mai tinerilor
colaboratori de la Histria, împuterniciţi de altfel cu responsabilitatea săpăturilor
din mai multe sectoare importante ale cetăţii, a alcătuit (în colaborare) Ghidul –
Album Histria, Editura Ex Ponto, Constanţa 2005, 171 pag. Sintetiz}nd rezultatele
ultimelor decenii de săpături arheologice, domnia sa dovedeşte o adecvare
corespunzătoare at}t la exigenţele complexe ale cercetării ştiinţifice, c}t şi la
dorinţa contemporanilor de a cunoaşte c}t mai bine şi clar monumentele antice de
aici.
Alexandru Suceveanu a fost şi continuă să fie o prezenţă constantă la
numeroase reuniuni ştiinţifice din ţară şi din străinătate, consacrate îndeosebi
arheologiei şi istoriei clasice, la sesiunile muzeelor, la sesiunile anuale de rapoarte
arheologice, la diferite colocvii ştiinţifice de profil. Oaspete al muzeului
constănţean în numeroase împrejurări, la sesiunile „Pontica”, la numeroase
colocvii ştiinţifice şi mese rotunde, în diverse comisii de concurs pentru evaluarea
activităţii arheologilor constănţeni şi promovarea acestora, domnia sa este
perceput ca un adevărat specialist şi în egală măsură, un prieten constant al
arheologiei dobrogene. A participat la multe reuniuni internaţionale de prestigiu,
între care: Al doilea Congres Internaţional de Tracologie din 1976, Congresul
Limesului Roman din 1977, Congresele rom}no-elveţiene din 1993 şi 1995,
Congresul Ceramicii Romane din 1994, Colocviile organizate de Academia di
Romania de la Roma în anii 1993, 1999 etc.; în 1979, 1984, 1993 şi 1999 a ţinut
conferinţe pe teme istorico-arheologice în Italia şi Germania. Calitatea deosebită a
intervenţiilor sale ştiinţifice este ilustrată şi de faptul că întotdeauna ele ies din
tiparele obişnuite, provoc}nd dezbateri aprinse, cărora autorul le ţine piept cu
inteligenţă şi o convingătoare argumentare, ambele date de cunoaştere, de cultură
istorico-arheologică, de adversitate faţă de rutină. Unele dintre ipotezele şi ideile
formulate în lucrările sale au fost discutate în literatura de specialitate, dar
aportul său în domeniu nu este pus la îndoială. Contribuţiile sale au la bază
împletirea constantă a talentului cu o muncă asiduă, stăp}nirea exemplară a
surselor arheologice şi literare ale domeniului căruia i s-a consacrat, cunoaşterea
profundă a istoriei antice a ţinutului vest-pontic. Atent cu timpul său propriu
rezervat cercetării, este dispus însă întotdeauna să-i asculte pe cei care-i cer sfatul
şi chiar să participe la unele dialoguri extraprofesionale, unde este un conviv
plăcut, optimist, prietenos, dar neacaparator. Încrezător în ideile sale, le
argumentează întotdeauna pe baza unei documentaţii bogate (uneori chiar
excesiv de bogate), resping}nd opiniile contrare numai c}nd are argumentele
necesare. Ataşamentul sincer faţă de problemele arheologiei constănţene s -a
manifestat frecvent şi în mod nemijlocit. C}nd obtuzitatea unor factori de decizie
locali sau investitori a pus în pericol unele obiective antice reprezentative din
vechiul Tomis, Alexandru Suceveanu a fost unul dintre cei care răspundea
prompt la toate solicitările pentru a sprijini cercetarea, salvarea şi protejarea lor.
Amintesc astfel, intervenţiile sale, alături de ale altor colegi împuterniciţi de
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Ministerul Culturii, pentru protejarea unor complexe arheologice din zona Băncii
Agricole (astăzi Reiffeisen Bank), din curtea Arhiepiscopiei Tomisului, de pe
strada Marcus Aurelius, ori din zona Băncii de Investiţii (actuala B.R.D.). Dar una
dintre cele mai importante acţiuni iniţiate cu succes în sprijinul unui monument
arheologic constănţean a avut loc în primăvara anului 1989, c}nd s-a descoperit
marea basilică romano-bizantină situată între străzile Mircea cel Bătr}n, Negru
Vodă, Ecaterina Varga şi Dragoş Vodă; aflată în pericol iminent de a fi excavată
înaintea finalizării săpăturilor arheologice, pentru a face loc unui hotel al
partidului, basilica (împreună cu resturile amfiteatrului roman mai vechi şi cu
alte construcţii din zonă) a putut fi cercetată corespunzător şi conservată o parte
importantă a acesteia (reprezent}nd absida şi capătul estic al celor trei nave),
graţie promptitudinii cu care Al. Suceveanu (împreună cu Al. Barnea şi Anişoara
Sion) a răspuns solicitărilor noastre, bloc}nd „av}ntul” demolator al unora dintre
factorii de decizie locali (prim-vicepreşedintele Consiliului Judeţean şi secretara
cu propaganda a Comitetului judeţean de partid).
O latură importantă a activităţii d-lui Al. Suceveanu este cea didactică,
desfăşurată cu pasiune, talent şi profesionalism. Între anii 1975 -1978 şi apoi, din
1990 p}nă în prezent mai înt}i ca visiting professor, iar din 1998 ca profesor asociat a
ţinut cursuri la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Încep}nd din anul
1991 a primit dreptul de a conduce doctorate în istorie, iniţial la Institutul de
Arheologie „V. P}rvan” al Academiei, apoi la Facultatea de Istorie a Universităţii
Bucureşti. Între 1996-2001 a ţinut cursuri la Academia pentru Studiul Culturii şi
Religiilor, iar între anii 2003-2008 a activat ca profesor la masteratul de arheologie
şi istorie veche organizat la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii
„Ovidius” din Constanţa. A făcut parte, de asemenea, din alte numeroase comisii
de doctorat.
În toate împrejurările, chiar în faţa învăţăceilor tineri, aflaţi în formare,
d-l Al. Suceveanu propune dialogul ştiinţific, cu încredere şi sinceritate,
determin}nd crearea în jurul domniei sale a unor veritabile şcoli arheologice şi
consolidarea unor prietenii autentice. Manifestă o nedisimulată bunăvoinţă faţă
de cei tineri şi o sensibilitate sufletească reală, chiar dacă aceasta este uneori mai
greu de decriptat sub masca unei jovialităţi constante. Pentru studenţii şi
masteranzii universităţilor în care a predat a fost o mare şansă de a-i audia
prelegerile cu o densă încărcătură de idei, elevate, agreabile şi nonconformiste; o
veritabilă şansă au avut şi o au doctoranzii care-şi pregătesc tezele sub
coordonarea sa competentă, unii dintre ei devenindu-i autentici discipoli.
Opera lui Al. Suceveanu degajă un orizont amplu, o construcţie judicioasă,
rigoare metodologică şi spirit integrator. Viziunea sa integratoare asupra multor
segmente ale istoriei antice a Dobrogei şi a Dunării de Jos, care nu sunt analizate
separat de acelea ale istoriei universale, se constată în permanenţă, c}nd este
vorba de „un callatian în armata lui Alexandru cel Mare”, de Zopyrion, de regatul
lui Burebista, de data anexării Dobrogei de către romani, de diversele populaţii
colonizate în Dobrogea romană timpurie (bessi), de procesul de romanizare în
general şi al Dobrogei în particular, de istoria oraşelor ori a satelor romane din
Dobrogea, sau în celelalte studii. Putem spune că în lucrările sale se observă un
anume pozitivism bine strunit, realitatea oferită de documentele arheologice sau
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de izvoarele scrise (literare ori epigrafice) st}nd la baza consideraţiilor istorice,
bogate şi adesea puţin intuite de alţii. Se remarcă acurateţea şi construcţia
riguroasă, amplu argumentată, chiar dacă nu toate opiniile exprimate au fost ori
vor fi împărtăşite de confraţi.
Încep}nd din anul 1989 Al. Suceveanu asigură conducerea ştiinţifică a
şantierului Histria (în colaborare cu A. Rădulescu şi P. Alexandrescu, iar din anul
2000 singur); din 2001 p}nă în 2010 a fost şef al Secţiei de Arheologie Clasică şi
Epigrafie a Institutului de Arheologie „V. P}rvan”. Pe linia unor resposabilităţi
majore, pe care şi le-a asumat şi le asumă, domnia sa este membru în Comisia
Naţională de Arheologie din 1982, vicepreşedinte al acesteia din 2001, iar
preşedinte din anul 2008; a fost, de asemenea, membru în Comisia Naţional ă a
Monumentelor Istorice (1992-1997; 2002-2004).
Ca responsabil al şantierului Histria şi ca membru, cu mai multe
împuterniciri, în Comisia Naţională de Arheologie, s-a manifestat ca iniţiator şi
susţinător al unor dialoguri fecunde cu diferiţi parteneri, dispus să-şi ofere timpul
şi energia în favoarea proiectelor de cercetare ale Histriei, în restaurarea,
protejarea şi conservarea monumentelor de aici, lupt}nd adesea cu o cerbicie pe
care puţini i-o bănuiau împotriva celor cu instincte demolatoare privind
monumentele (vezi lupta înverşunată pentru apărarea platoului histrian şi a
întregii rezervaţii arheologice, vandalizate de noua protipendadă, amatoare de
„case de vacanţă” în zona cetăţii). De altfel, rectiliniaritatea convingerilor este o
constantă a domniei sale, fiind în egală măsură receptiv la ceea ce este nou, cu
adevărat valoros şi corect. A stimulat şi stimulează stăruitor proiectele de
cercetare ştiinţifică individuale ori colective, în primul r}nd pentru Histria, dar şi
pentru alte situri ale Dobrogei antice, indiferent dacă acestea aparţin unor
cercetători ai institutelor Academiei, unor cadre didactice universitare ori unor
muzeografi; de altfel, domnia sa manifestă o colegialitate deosebită şi constantă
faţă de oamenii din muzee, încuraj}ndu-i în activitatea lor ştiinţifică şi
coopt}ndu-i, c}nd a fost cazul, în colectivele de cercetare. Are, fără îndoială,
calităţi superioare de cercetător, coleg şi om; dacă nu toţi colaboratorii de la
Histria au aceleaşi opinii ştiinţifice cu domnia sa, manifest}ndu-se uneori
divergent, faptul în sine este firesc, într-o lume în permanentă efervescenţă; dar
continuă să se bucure de respectul şi aprecierea tuturor. Activitatea sa
înmănunchează linii de conduită demne de a fi remarcate, între care simţul
măsurii în scris şi în exprimare orală, asigur}nd valabilitate îndelungată cercetării
întreprinse şi recunoştinţă faţă de predecesori, d}nd continuitate investigaţiilor
(vezi în acest sens studiile consacrate cercetărilor întreprinse de Vasile P}rvan la
Histria, apoi împlinirii a 80 şi 90 de ani de investigaţii arheologice în cetate).
Pe aceeaşi linie, a ataşamentului faţă de Histria, care i -a hotăr}t destinul, al
respectului faţă de această străveche cetate, integrate, de altfel, patrimoniului
universal UNESCO, Alexandru Suceveanu s-a angajat cu o dăruire totală unei
sarcini extrem de dificile şi, într-o anumită măsură, ingrate: aceea de a realiza
sector cu sector, monument cu monument, conservarea primară a întregii cetăţi
(în fapt, restaurarea ei), caz singular în Dobrogea şi chiar în Rom}nia, pentru un
obiectiv de o asemenea natură şi semnificaţie. Datorită implicării sale directe în
această acţiune, timp de aproape două decenii, paralel cu cercetările efectuate la
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basilica episcopală, Histria se prezintă astăzi zecilor de mii de turişti cu o altă
înfăţişare, mai agreabilă, cuceritoare şi mai apropiată de ceea ce a fost c}ndva,
pentru a fi mai bine înţeleasă ca adevărat tezaur istoric şi arheologic.
Dezbaterile ştiinţifice coordonate adesea de domnia sa în calitate de
moderator, atunci c}nd timpul nu-l presează prea mult, au deschidere şi chiar un
anume farmec. Spiritul său enciclopedic, de care nu face însă niciodată caz, însoţit
de o subtilă ironie şi mai ales de autoironie, relaxează adesea atmosfera c}nd
discuţiile devin prea aprinse, binedispun}nd pe participanţi. Are contacte
personale cu numeroşi specialişti străini din domeniu (inclusiv pe şantierul
Histria), bucur}ndu-se de o largă apreciere internaţională. Ca urmare, a fost
cooptat în mai multe organizaţii ştiinţifice prestigioase de peste hotare cum sunt:
Association Internationale pour l’Epigraphie Grecque et Latine (din 1993); Rei
Cretariae Romanae Fautores (din 1994); International Association for the Study of
the Ancient Baths (din 1995). Din anul 1999 este membru corespondent al
Institutului Arheologic German, calitate acordată numai celor mai valoroşi
specialişti. Totodată, este membru în comitetele de redacţie ale unor reviste de
specialitate: Dacia, Haemus, Archaeologia Bulgarica, Pontica. În cali tatea amintită
şi-a luat de asemenea rolul în serios, verific}nd şi corect}nd adesea unele texte
înaintate revistelor în cauză, îndeletnicire nu dintre cele mai facile ori apreciată
corespunzător, c}teodată chiar de către beneficiarii acestor „intervenţii” .
Ca recunoaştere a autorităţii sale ştiinţifice şi a dăruirii manifestate de -a
lungul întregii sale activităţi, domnul Alexandru Suceveanu a fost răsplătit prin
mai multe distincţii. Astfel, pe l}ngă Premiul „Vasile P}rvan” al Academiei
Rom}ne din anul 1982 pentru volumul Histria VI. Les thermes romains, menţionat
mai sus, pot fi amintite: Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler în
anul 2000, acordat de Preşedintele Rom}niei; Premiul „Vasile P}rvan” al
Fundaţiei Culturale Magazin Istoric în 2001 pentru volumul Histria X. La
céramique romaine des I er – III e siècles ap.J.-C.; Premiul „Emil Condurachi” al
Ministerului Culturii şi Cultelor în 2002, în numele Institutului de Arheologie
„Vasile P}rvan”; Premiul „Remus Opreanu” pentru arheologie al Instituţiei
Prefectului judeţului Constanţa, în anul 2008. În primăvara anului 2010,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa i-a acordat arheologului şi profesorului
Alexandru Suceveanu titlul de doctor honoris causa, ca o încununare a activităţii
ştiinţifice desfăşurate timp de aproape o jumătate de veac în Dobrogea.
Reprezentant autentic al arheologiei şi istoriei romane a Dobrogei, în
particular al Histriei şi teritoriului ei, Alexandru Suceveanu nu se lasă încorsetat
în tipare comune. E posibil să fi amintit doar c}teva faţete revelatoare ale efigiei
unui cercetător şi om, cu calităţile şi însuşirile proprii. Jovialitatea sa francă nu are
nimic artificial şi nu ascunde intenţii ce s-ar putea confunda, eventual, cu
manifestări de preţiozitate. Nu prea liniştit, totuşi, din fire, are nenumăraţi
prieteni, dintre cei pentru care cordialitatea nu se confundă cu indelicateţea.
Discuţiile cu domnia sa au în egală măsură temeinicie şi savoare. Alexandru
Suceveanu impune printr-o inconfundabilă notă personală, prin farmec şi rigoare,
dar fără a lăsa loc distanţei, reţinerii de a dialoga sau de a face observaţii.
Străduindu-se să fie c}t mai convingător în ceea ce şi cum comunică, se impune
totodată prin deschidere, afabilitate, solicitudine, colegialitate şi generozitate ,
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toate ca nişte însuşiri native şi nu doar dob}ndite. Înzestrat cu umorul necesar şi
bine „dozat”, care îi face prezenţa at}t de agreabilă la dezbaterile ştiinţifice, la
cursurile ţinute în faţa studenţilor şi a masteranzilor, între colegi şi prieteni, de şi
este un adept al muncii bine organizate şi riguroase, nu este un „încr}ncenat”, nu
refuză răgazul şi popasul la o discuţie „informală”, care în cele mai multe cazuri
nu se îndepărtează de preocupările profesionale, istorico-arheologice. Se prea
poate ca nu întotdeauna să-şi fi ales cei mai buni colaboratori, ori să fi dat credit şi
unora care nu-l meritau. Dar a făcut-o cu sinceritate, bunăvoinţă şi altruism,
acestea nefiindu-i răsplătite corespunzător. De vină e doar firea omenească, prea
nestatornică uneori şi supusă păcatului.
La acest moment aniversar arheologii constănţeni, care l-au simţit şi îl simt
întotdeauna aproape, îşi exprimă stima şi simpatia lor pentru calităţile sale
ştiinţifice şi umane, pentru ceea ce a scris şi a făcut pentru arheol ogia Dobrogei,
nu în cele din urmă pentru grija faţă de Histria şi de alte monumente
reprezentative din această regiune. Îi dorim sănătate pentru a se bucura de
realizările de p}nă acum, pentru a finaliza proiectele pe care încă le are, ca
arheolog, pentru a răm}ne în continuare – pentru cei tineri – un model, un
apărător al breslei arheologice. Chiar dacă ar dori să renunţe la unele
responsabilităţi, n-o va putea face. Prestigiul meritat, c}ştigat cu trudă şi dăruire,
este însoţit şi de multe obligaţii pe care, suntem siguri, domnul Alexandru
Suceveanu şi le va îndeplini. Ştim că nu-i displace statutul de veteran şi – într-o
anumită măsură – de patriarh al Histriei. Chiar dacă uneori se „pl}nge”
(cochet}nd puţin!) de v}rstă şi de tarele ei, îi urăm să ajungă la cea a patriarhilor,
cu sănătate, în dragostea şi stima celor ce-l cunosc, a colegilor şi a discipolilor.
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