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Praful, generat de forfota camioanelor de mare 

tonaj, de excavatoare şi “Wole”, forma o adevărată ceaţă, 
care nu permitea văzului pătrunderea dincolo de graniţa a 
zece metri. Era ora 7 dimineaţa, luna  august a anului 
1988, şi aerul localităţii Adunaţii-Copăceni fremăta de 
frenezia muncii socialiste la ceea ce se trebuia să devină 
Canalul Bucureşti-Dunăre. 

Eram angajatul de câteva luni al Muzeului Luptei 
pentru Independenţa Poporului Român din Giurgiu şi 
directorul Vasile Barbu mă trimisese să execut săpături de 
salvare în punctul La Porcărie1. Aici, pe lângă praf şi 
zgomot asurzitor, se beneficia şi de mirosul emanat de 
dejecţiile suinelor adăpostite în grajdurile din apropiere. 
Deschisesem două secţiuni, ambele practicate 
perpendicular pe marginea terasei înalte din dreapta râului 
Argeş, una dintre ele chiar peste un cuptor Sântana de 
Mureş. Barbu mă prevenise că, în ziua respectivă, urma să vină pe şantier profesorul Sebastian 
Morintz de la Institutul de Arheologie. 

Semnatarul acestor gânduri, absolvent al unei facultăţi ardelene (Sibiu), „săpător” în 
majoritatea cazurilor în situri romane (Boiţa–Caput Stenarum, Apoldu de Sus, Apoldu de Jos), 
mai puţin în cele din Muntenia (Mihăileşti, Adunaţii-Copăceni), dascăl până nu demult la şcoli 
generale din judeţul Giurgiu (Letca Veche, Letca Nouă), îl ştiam pe Sebastian Morintz din 
literatura de specialitate şi îl întâlnisem o singură dată fugitiv la sesiunea de rapoarte 
arheologice de la Piteşti (primăvara lui 1988). Acum aveam ocazia să se mă aflu faţă-n faţă cu 
unul din cei mai mari arheologi români, cum îl cataloga Vasile Barbu.   

Într-adevăr, pe la ora opt, ceaţa de praf a fost spartă de două siluete umane, una, prin mersul 
cam într-o rână, cu deviere spre dreapta, am ghicit-o a fi a lui Barbu, iar a doua, oaspetele aşteptat. 
Dacă Vasile Barbu era îmbrăcat cu o bluză, temeinic descheiată, şi pantaloni scurţi (mă rog, trei-
sferturi), Morintz purta un costum maron cu mânecă scurtă, cămaşă asortată şi cravată! După 
prezentările de rigoare (Edi, îţi prezint un....neamţ de-al tău!), Morintz s-a dezbrăcat de haină, a luat 
şpaclul în mână şi s-a apucat de golirea praefurnium-ului cuptorului. Toată dimineaţa zilei, dar şi 
după pauza de prânz, în timp ce lucra, ne-a făcut un întreg expozeu despre cultura Sântana de 
Mureş, ne-a vorbit de originile acesteia şi aportul autohtonilor la ea. La sfârşitul zilei, în autobuzul 
I.T.B. care ne ducea spre Bucureşti, asta după ce am servit câte două beri la hanul de la poalele 
                                                           
*  Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Str. Henri Coandă  nr. 11, 010667, Bucureşti. 
1  Cu privire la săpăturile de aici, a se vedea Barbu 1989, 379-380; Barbu 2000, 231-249; Schuster, 

Popa, Barbu 2012, 59-61, pl. VII/2B, XXII-XXVI, LXXXV/2-3, LXXXVI. 
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terasei, la răcoarea umbrei pomilor din valea Argeşului, şi după ce cumpărasem spre marea 
satisfacţie a lui Sebastian Morintz bame de la nişte ţărani, s-a încins un dialog între Morintz şi Barbu 
(la care eu am participat prin muţenie) cu privire la oportunitatea construcţiei Canalului şi la rostul 
arheologiei în acest demers. Discuţiile nu s-au oprit nici la coborârea în gara Progresul, nici în 
tramvaiul până la Piaţa Unirii, dar nici la Circul foamei din aceeaşi piaţă, unde, la etaj, aveau, pe 
lângă bere, şi nişte hamsii deosebit de gustoase. 

În toamna aceluiaşi an, Barbu l-a invitat pe Sebastian Morintz la muzeul din Giurgiu, 
unde urma să şcolarizeze pe tinerii arheologi. Prezentându-i-se un lot de ceramică excavat la 
Mihăileşti–Tufa (1987)2 şi Varlaam–La Bazin (1988)3, Sebastian Morintz ne-a luminat şi cu 
privire la câteva fragmente ceramice mai ciudate, descoperite în aşezările culturii Glina din 
respectivele puncte. Acestea s-au dovedit de influenţă vučodeliană4, fiind primele apariţii de 
acest tip din centrul Munteniei. Pentru detalii, mi-a indicat ca persoana cea mai potrivită pe 
profesorul P. Roman; întâlnirea cu acesta din urmă ne-a prilejuit ulterior începerea unei 
colaborări în cadrul Institutului Român de Tracologie, colaborare, cu urcuşurile şi suişurile 
sale, care a continuat până astăzi. 

Cu privire la alte câteva cioburi, S. Morintz şi-a declinat competenţa. Acest fapt, trebuie 
să recunosc, mi-a făcut, în naivitatea mea, o impresia mai puţin plăcută. Recunoaşterea aceasta 
distona cu atitudinea altor specialişti de la Institutul de Arheologie, care, la fel ca şi Morintz, 
fuseseră invitaţi de Barbu să ne şcolească, şi care ne-au determinat cu mare siguranţă şi 
precizie absolut toate fragmentele ceramice prezentate. Ulterior mi-am dat seama că am judecat 
greşit slăbiciunea lui S. Morintz, domnia-sa fiind cu adevărat un mare arheolog, care a avut 
puterea să-şi recunoască limitele, evitând să epateze cu orice preţ.      

Tot cu prilejul vizitei amintite, Morintz a cerut colegei noastre de la Muzeu, V. 
Enăchiuc-Mihai, să-i prezinte vasul în care a descoperit depozitul de la Dridu–La Metereze5. 
Chiar dacă recunoşteau, este drept, numai cu jumătate de gură, D. Berciu şi S. Morintz, 
redactorul-şef şi respectiv unul dintre membri în Colegiul de redacţie al revistei Thraco-
Dacica, au fost cei care au ajutat-o pe Viorica Enăchiuc să publice depozitul6. În articol, cât şi 
cu alte prilejuri, autoarea a afirmat că a găsit depozitul într-o locuinţă aparţinînd Hallstattului 
timpuriu7, din nivelul Babadag II8. 

                                                           
2  Schuster 1987, 236-237; Schuster 1992, 35-41; Schuster 1997, 195-198; Schuster, Popa, Barbu 2012, 

52-57 şi pl. XXIX, XXXVII/1-5, XXXVIII, XL, LXXXIII.  
3  Schuster 1995, 53-63; Schuster 1997, 211-213; Schuster, Popa, Barbu 2012, 68-71 şi pl. XXX, 

XXXIX, XXXVII/6, XL/6, LXXXVIII.   
4  Schuster 1992, 7-10. 
5  Vas de lut, de formă bitronconică şi cu buza trompetiformă, de culoare brună-cenuşie, acoperit 

probabil cu o strachină cu buza arcuită uşor arcuită către interior. Gîtul vasului, împreună cu partea 
inferioară a străchinii şi unele piese (în număr de 28) au fost împrăştiate, în apropierea vasului, vezi 
Enăchiuc 1987, 72. 

6  Ţinînd seama de importanţa depozitului descoperit la Dridu şi de condiţiile de găsire communicate de 
autoare, Colegiul de redacţie a socotit ca materialul de faţă să fie publicat cît mai repede… De 
eventualele greşeli de amănunt răspunde autoarea, cf. Enăchiuc 1987, 72, nota redacţiei. 

7  Enăchiuc 1987. Investigaţiile derulate între 1979-1983 şi coordonate de V. Mihai (Enăchiuc) au 
permis cercetarea unor urme din Hallstattul timpuriu (cca 40 de bordeie şi gropi menajere), 
Hallstattul mijlociu (cultura Basarabi, două locuinţe şi două gropi menajere), din sec. VI-V a.Chr. 
(cinci locuinţe de suprafaţă cu vetre de foc amenajate din pietre şi gropi menajere), un mormânt de 
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După oarece ezitări, doamna Enăchiuc a adus din depozitul Muzeului pachetele cu 
fragmentele ceramice de la vas. Morintz, îmbrăcat ca de obicei la patru ace, în costum şi 
cravată, şi-a suflecat mânecile sacoului şi a început să desfacă ambalajele. Cu cât deschidea 
mai multe pachete, cu atât se înnegura la chip.  

Eu, care stăteam mai lateral, nu am putut observa ce conţineau pachetele, Morintz, 
Enăchiuc şi V. Barbu, aflaţi în jurul mesei din laboratorul de ceramică, îmi obturau vederea. 
Vreo cinci minute a fost linişte. Apoi V. Enăchiuc a început să vorbească, arătându-i lui 
Morintz ceva pe un ciob. S. Morintz i-a tras destul de brusc fragmentul ceramic din mână şi a 
revărsat asupra ei un torent de vorbe răstite.  

Cert este că ceramica era încă nespălată, cu pământ cât cuprinde pe ea. În aceste 
condiţii, cu greu se distingea vreun decor. Într-un limbaj pe care nu l-aş putea numi chiar 
academic, S. Morintz a acuzat-o pe V. Enăchiuc de minciună şi mistificare, vasul, care a 
adăpostit depozitul, nefiind Babadag II, ci aparţinând altei manifestări culturale, tot din 
Hallstattul timpuriu, foarte probabil Mediaş9.    

Barbu abia a putut să-l potolească pe S. Morintz, V. Enăchiuc o zbughise între timp din 
laborator. Pe tot drumul cu trenul de la Giurgiu şi Bucureşti, şi apoi, şi la un pahar de vorbă la 
Hanul lui Manuc din Capitală, s-a dezbătut cazul Dridu. V. Barbu, un gentleman, uşor  
misogin, născut (după proprie mărturie) în cartierul select Tei din Bucureşti, îl consola pe Edi 
Morintz, spunându-i că, de acum înainte se făcuse om, căci a intrat în galeria iluştrilor 
arheologi D. Berciu, R. Popa, Şt. Olteanu, M. Matei, P. Panait, M. Davidescu, M. Nica10, care, 
într-un fel sau altul, în anumite momente, pe şantier sau la prelucrarea unor materiale, au ... 
ajutat-o pe V. Enăchiuc. 

Pentru a repara greşeala de a fi considerat aşezarea de la Dridu–La Metereze ca fiind 
una Babadag11, S. Morintz a simţit, ulterior episodului cu vasul în care a fost găsit depozitul12, 
întâi oarecum nevoia să evite13 problema, revenind apoi cu precizări clare: Între materialele 

                                                                                                                                                         
înhumaţie din  Hallstattul timpuriu şi trei morminte de incineraţie din sec. VI-V a.Chr., cf. Renţa 
2008, 49-50, 77-78, 83 sqq. 

8  Enăchiuc 1987, 90. Dealtfel, V. Enăchiuc vorbeşte de aşezarea de la Dridu–La Metereze de trei faze 
succesive de locuire: Babadag I-II; Babadag II; Babadag III. Locuinţa în care s-a descoperit 
depozitul (turnătorie) de bronzuri se încadrează în faza Babadag II (sec. X î.e.n.), Hallstattul B1 
(Enăchiuc 1987, 90-91). Despre investigaţiile de la Dridu, autoarea cercetărilor a mai publicat: 
Enăchiuc-Mihai 1981, 507-512; Mihai 1983, 439-445.  

9   Depozitul a fost publicat de Viorica Enăchiuc şi în limba germană: Enăchiuc 1995, 279-311. Asupra 
acestui depozit s-a aplecat şi Renţa 2008, 40 şi fig. 66-71. E. Renţa considera că aşezarea din 
Hallstattul timpuriu de la Dridu–La Metereze ar aparţine culturii cu ceramică canelată Corlăteni-
Chişinău (Renţa 2008, 50, 83-89, 119 sqq.). Ea include aşezarea în şirul altor situri ale aceleaşi 
manifestări din bazinul Ialomiţei, descoperite şi la Gura Văii–La Lac şi Valea–Popina Lată. La 
Dridu–La Metereze şi în alte puncte de pe raza localităţii (informaţii cu privire la acestea din urmă  
ne-au fost oferite de dr. D. Şerbănescu) au fost descoperite mai multe fragmente ceramice de tip 
Babadag. Dar nu se poate vorbi de aşezări Babadag. 

10  Au mai fost amintite şi alte nume, dar acestea nu contau pentru arheologie. Ele fiind puternice în alte 
domenii, instituţii de stat cu abilităţi special sau în cadrul eşalonului superior al P.C.R.-ului.  

11  Vezi Harta aşezărilor de tip Babadag: Morintz 1987, fig. 1. 
12  Recipientul este unul bitronconic decorat pe diametrul maxim cu proeminenţe-apucători duble 

aşezate în plan vertical, vezi Renţa 2008, 123 şi fig. 41/5. 
13  Morintz 1989, 262-265; Morintz 1990, 99-115. 
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hallstattiene timpurii, inedite, de la Dridu apare şi ceramica canelată specifică culturii Mediaş 
din sud-estul Transilvaniei, forme de tip Vîrtop (Oltenia) şi foarte rare fragmente de vase 
ornamentate de tip Babadag I şi II14.  

Astăzi, în lumina valorificării şi revalorificării materialelor hallstattiene timpurii de la 
Dridu–La Metereze, dar şi de pe spaţiul mai larg est-muntean şi chiar dobrogean15, nu se mai 
poate susţine ipoteza unui sit Babadag II la Dridu, dar Cele câteva fragmente ceramice de tip 
Babadag... au însă rolul de importante repere cronologice pentru datarea acestei aşezări, 
asigurându-i contemporaneitatea cu faza a doua a culturii Babadag (sec. X-IX a.Chr.)16. 
Majoritatea siturilor cu descoperiri Babadag, identificate în bazinul mai larg al Ialomiţei, au 
fost reperate în apropierea confluenţei râului... cu Dunărea şi zonele învecinate, punctând o 
parte a limitei vestice a culturii Babadag17. 

Tot adevărat este şi, că acele materiale socotite de S. Morintz a fi de tip Mediaş, aparţin 
de fapt, aşa cum argumentat a demonstrat E. Renţa, culturii Corlăteni-Chişinău. Prezenţa 
comunităţilor acestei manifestări pe valea Ialomiţei se încadrează în Ha B1, cu posibilitatea ca 
ele să fi sosit aici încă în Ha A2, adică în a doua jumătate sau spre finalul veacului XI a.Chr.18. 
În ceea ce priveşte cultura Mediaş de sorginte transilvăneană, ea este bine documentată de 
situri reperate în Muntenia, în special, pe Valea Mostiştei19. 

Am insistat asupra acestor precizări cu privire la situaţia de la Dridu–La Metereze, 
deoarece aproape la orice întâlnire cu Sebastian Morintz, acesta se inflama aducându-şi aminte 
de această problemă.  

Devenind doctorand al Institutului Român de Tracologie (conducător ştiinţific fiindu-mi 
profesorul P. Roman), am avut plăcuta ocazia de a-l întâlni de multe ori pe S. Morintz. 
Aceasta, atât când era membru în comisiile de doctorat ale mele sau ale altor colegi20, cât şi cu 
alte prilejuri, inclusiv pe unele şantiere arheologice21, de fiecare dată a avut numai vorbe bune 
la adresa mea, acestea fiind dublate de multă înţelegere şi răbdare (când nu prea pricepeam 
unele lucruri). Mi-a oferit bibliografie mai puţin accesibilă, m-a ajutat în prelucrarea unor 
materiale şi mi-a pus la dispoziţie documentaţia inedită cu privire la unele morminte în cistă 
din piatră din nordul Munteniei22. Această documentaţie, cât şi informaţiile dobândite şi de la 
P. Roman mi-au permis elaborarea unui capitol din teza de doctorat23. 

                                                           
14  Morintz 1990, 135. 
15  Jugănaru 2005. 
16  Renţa 2008, 123. Vezi şi Schuster 2011, 171. 
17  Renţea 2008, 123 şi fig. 154. 
18  Renţea 2008, 123. 
19  Şerbănescu, Trohani 1978, 17-42; Schuster 1996, 147-163. 
20  În perioada 1995-2003 am funcţionat (cu o scurtă întrerupere, când s-a considerat ca prea merit, fiind 

înlocuit de colega dr. A. Comşa), ca urmare a deciziei directorului (prof. dr. P. Roman) şi a 
Consiliului ştiinţific al  Institutului, ca Secretar ştiinţific, care se ocupa inclusiv cu problemele 
administrative ale unei Instituţii Organizatoare de Doctorat. 

21  Am efectuat deplasări scurte la Babadag şi Grădiştea Coslogeni, şantiere finanţate în anumiţi ani de 
Institutul Român de Tracologie, mai ales după ce Sebastian Morintz a fost pensionat cu deosebit tact, 
adică i s-a trimis decizia prin poştă, el fiind în acel răstimp pe şantier. 

22  Este vorba de carnete de şantier, planuri, fotografii şi textile unor comunicări nepublicate, vezi în 
Schuster 1997, 217-222 şi fig. 33/2, 39/1, 78/1, 80-82: S. Morintz, Descoperiri din epoca bronzului în 
r. Muscel, Comunicare ţinută la Institutul de arheologie, mai 1961; p. 223-225: Dinu V. Rosetti, 
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În anul dinainte de deces l-am vizitat pe Sebastian Morintz de multe ori acasă. După ce 
rezolvam problemele legate de doctorate, dânsul fiind conducător ştiinţific al mai multor doctoranzi, 
chiar dacă uneori nu se simţea prea în formă, purtam lungi discuţii cu privire la substanţa tezei şi 
rezultatele cercetărilor mele. Întotdeauna ştia cum să poarte dialogul, reuşind cu abilitate să mă 
aducă pe drumul cel bun când poate că o luam pe arătură, neţinând neapărat să demonstreze cât de 
mare este distanţa dintre profesionalismul său în domeniul arheologiei şi nivelul la care am 
ajunsesem eu. La una dintre ultimele convorbiri, hotărâsem, cu acordul prof. Roman, ca să facă 
parte din comisia mea de susţinere a doctoratului. Din păcate, vremea nu l-a mai răbdat! 

Moartea sa a făcut ca multe din proiectele sale să nu fi cunoscut o finalizare. Este vorba 
în primul rând de o monografie dedicată sitului şi culturii Babadag, dar şi o a doua parte a 
lucrării Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpuriu24. Munca sa a fost continuată de 
unii dintre colaboratorii săi G. Simion, G. Jugănaru, D. Şerbănescu, M. Munteanu25, dar şi de 
fiul său, Al. Morintz26, căruia îi cam interzise să cocheteze cu arheologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Cercetările arheologice de la Apa Sărată, Cetăţenii din Deal şi Malul cu Flori (r. Muscel); p. 227: S. 
Morintz, Carnet–Albeşti 1967 (selecţiuni). 

23  Schuster 1997, 126-133. Vezi şi Schuster 2003, 118; Schuster 2005, 99, 102; Schuster, Comşa 2002, 
235-241. 

24  Primul volum Epoca bronzului în spaţiul carpato-balcanic fiind publicat în 1978. 
25  Amintim selectiv: Morintz, Jugănaru, Munteanu 1995, 222-235; Simion 2003; Jugănaru 2005; 

Şerbănescu et alii 2005, 287, 459; Şerbănescu et alii 2006, 279-281; Şerbănescu et alii 2007, 285-
286; Şerbănescu et alii 2008, 247-248; Şerbănescu et alii 2009, 180-181; Şerbănescu et alii 2011, 
104-105; Şerbănescu et alii 2012, 112-113; Schuster, 2007, 241-250; Şerbănescu, Schuster, Morintz  
2009, 245-254; Şerbănescu et alii 2010-2011, 101-122.   

26  Morintz, Schuster 2004; Schuster, Morintz, Chelmec 2005, 30-40; Morintz 2007; Morintz, 
Kogălniceanu 2008, 165-186. 
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