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CAPITOLUL I. Considerații preliminare. Limitele teritoriale și cronologice ale
cercetării istorico-arheologice a Țării Severinului.
Demersul de a reconstitui evoluția unui teritoriu, din perspectivă istoricoarheologică și geografică, reprezintă un pas important în cunoașterea realităților
existente, într-un anumit interval temporal, a factorilor care au influențat, în mod
decisiv, această evoluție, precum și amploarea fenomenelor culturale, politice și
economice în care a fost angrenat teritoriul respectiv.
Evident, un asemenea demers are ca punct de plecare elaborarea unei
metodologii de cercetare, pornind de la tematica propusă și intervalul cronologic
avute în vedere, elemente care permit coeziunea celorlalte componente ale
cercetării, ce vor sta la baza integrării informațiilor istorico-arheologice, sau de altă
natură, într-o construcție unitară, al cărei scop final este acela de a reliefa și
argumenta totalitatea realităților surprinse pentru teritoriul supus studierii.
Potrivit principiului interdisciplinarității, este absolut necesar ca toate
informațiile avute la îndemână să fie corelate, astfel încât, rezultatele cercetării să
permită o coroborare certă a concluziilor exprimate.
În altă ordine de idei, sunt esențiale mecanismele de corelare a tuturor
datelor care oferă o justificare și, în același timp, un suport în sprijinul argumentării
ipotezelor formulate.
Obiectivul general al tezei este acela de a individualiza Țara Severinului
drept una dintre primele forme de organizare a românilor de la sud de Carpați,
atestată documentar aproximativ la jumătatea secolului al XIII-lea.
În sprijinul materializării acestui scop am definit și câteva obiective
specifice, care țin de caracterul politic și militar al acestui organism „prestatal”, de
evoluția sa, pe parcursul secolelor XIII-XVI, influențată de diverși factori externi
sau interni, dar și de stabilirea unor repere în privința dezvoltării economice și
sociale, sesizabile și datorită numărului mare de mărturii cu caracter arheologic
documentate în teritoriul Țării Severinului.
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Structura tezei, dictată de natura și volumul informațiilor cu care am operat,
a fost alcătuită din zece capitole, dintre care ultimul a fost dedicat listei
bibliografice, abrevierilor utilizate, precum și a materialului ilustrativ (hărți,
fotografii, desene analitice ale unor artefacte, complexe arheologice, profiluri de
săpătură etc.) care reprezintă suportul grafic al textului.
Primul capitol al tezei este aclătuit din două subcapitole (I. 1. Motivația
temei și metodologia de cercetare și II. 2. Limitele teritoriale și cronologice); în
primul subcapitol am argumentat motivele care m-au determinat în alegerea
acestei teme și am realizat o prezentare succintă a metodei/metodelor de
cercetare utilizate. Am avut în vedere, permanent, ca argumentațiile aduse în
sprijinul celor formulate să fie cât se poate de obiective și bazate pe informații de
ordin geografic, istoric și arheologic.
De asemenea, în cel de-al doilea subcapitol am definit limitele teritoriale și
cronologice între care se va realiza cercetarea, cu toate că, în unele cazuri, limita
cronologică superioară stabilită a fost depășită, mai ales în ceea ce privește
informațiile extrase din izvoare documentare.
În privința cadrului tertorial am motivat alegerea delimitării Țării Severinului
în linii mari, în raport cu informațiile documentare și arheologice de care dispunem
în prezent și care permit stabilirea teritoriului acestei entități, intr-un spațiu ce
cuprinde cea mai mare parte a teritoriului județului Mehedinți.
În acest sens, limita de est nord a Țării Severinului a fost propusă pe
aliniamentului Munților Mehedinți, cea de est pe valea râului Motru, până în
apropiere de Strehaia, iar de acolo spre sud-est pe valea pârâului Drincea, până la
Dunăre, cursul acestui fluviu reprezentând limita de sud și sud-vest.
Limitele cronologice ale tezei se înscriu în intervalul 1204-1524, două
puncte de reper importante în privința evoluției istorice a Țării Severinului.
Primul reper se referă la un eveniment politic și militar, cucerirea
Constantinopololul de armatele cruciate ale statelor occidentale, care a determinat
mutații semnificative în Peninsula Balcanică
Cel de-al doilea reper este reprezentat de căderea Cetății Severinului sub
loviturile armatelor otomane, în august 1524, lovitură strategică esențială pentru
anihilarea Regatului Maghiar ce se va produce doi ani mai târziu când Imperiul
Otoman zdrobea forțele coroanei maghiare în bătălia de la Mohacs.
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CAPITOLUL II. Condițiile cadrului natural și geografic.
Pentru o viziune a cadrului geografic avut în vedere, în cel de-al II-lea
capitolul al tezei, am prezentat cele mai importante unități geografice și de relief
ale zonei studiate, grupate pe subcapitole distincte (II.1. Munții Mehedințiului, II.2.
Podișul Mehedinți, II.3. Piemontul Coșuștei, II.4. Piemontul Bălăciței, II.5.
Culoarul depresionar Severin-Comănești, II.6. Câmpia Blahniței, II.7. Valea
Dunării, II.8. Rețeaua hidrografică, II.9. Flora și fauna), dar am făcut referire și
la alte aspecte cum ar fi cele: geomorfologice, hidrografice, climatologice sau cele
legate de flora, fauna.
Observațiile făcute asupra acestor aspecte permit stabilirea unor similarități
relative cu cele din perioada secolelor XIII-XIV, cu câteva excepții, cum ar fi, de
pildă modificări minore ale unor cursuri de apă sau ale suprafețelor împădurite,
însă permit surprinderea unor legături „simbiotice” dintre comunitățile umane și
mediul înconjurător, care au favorizat și asigurat resursele indispensabile pentru
evoluția și dezvoltarea acestora.

CAPITOLUL III. Izvoarele și istoriografia Țării Severinului.
În cel de-al treilea capitol al lucrării, am cuprins toate informațiile relevante
oferite de izvoarele scrise (Cronici, Descrieri de călătorie, III. 1.4. Inscripții, 1.5.
Istoriografia) și nescrise (Izvoare arheologice), am realizat prezentarea surselor
documentare și arheologice la care am apelat, pentru surprinderea evenimentelor
care au avut legătură cu Țara și Cetatea Severinului, în perioada secolelor XIIIXVI, grupate pe categorii, multe reprezentând surse primare a căror acuratețe
poate fi admisă, în foarte multe din cazurile discutate, chiar dacă, la nivelul
interpretării, pot apărea, din diverse motive, ipoteze diferite.
Printre cele mai importante surse la care am făcut apel se numără scrisorile
pontificale dintre 1237-1238, adresate fie călgărilor dominicani, fie regelui maghiar
Bela al IV-lea (1235-1270), Diploma Cavalerilor ioaniți, document fundamental
pentru surprinderea realităților existente în Țara Severinului la jumătatea secolului
al XIII-lea, precum și serie de cronici externe sau descrieri de călătorie care conțin
relatări cu privire la unele evenimente în legătură cu Țara Severinului în secolele
XV-XVI.
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CAPITOLUL IV. Țara Severinului și Banatul Severinului, evoluție politică în
context regional.
Evident, nu se putea gândi, ca din structura acestei lucrări să lipsească un
capitol dedicat evoluției politice, într-un context ceva mai larg, a Țării și Cetății
Severinului, care reprezintă, de fapt, axul central al oricărui discurs istoric, întrucât
evoluția unui teritoriu dat, și a comunităților umane din acel teritoriu, a fost
influențată de efectele produse de diverse evenimente politice și militare.
În acest sens, capitolul al IV-lea

reprezintă un tablou de ansamblu în

privința evoluției politico-militare a Țării și Cetății Severinului, care s-au aflat, pe tot
parcursul secolelor XIII-XIV, angrenate în evenimente majore, mai ales cu caracter
militar, ce au produs schimbări fundamentale, atât din perspectiva organizării
politice, dar și a vieții materiale și mentalităților colective.
Au fost prezentate și analizate raporturile cu regalitatea maghiară și
înființarea Banatului de Severin în secolul al XIII-lea, evenimente în legăturăcu
marea invazie mongolă din perioada 1240-1241, conflictele dintre Regatul Maghiar
și cel de-al doilea Țarat Bulgar pentru supremația în această zonă, desprinderea
Țării Severinului din sfera de influență a regatului maghiar și integrarea teritoriului
acesteia în primul stat feudal românesc. De asemenea, raporturile dintre voievozii
români și regii maghiari pe parcursul secolului al XIV-XV, precum și evenimentele
militare importante care au implicat Cetatea Severinului până la cucerirea ei de
către Imperiul Otoman, în august 1524.
CAPITOLUL V. Așezări atestate documentar în Țara Severinului,
secolele XIII-XVI.
Capitolul al V-lea l-am dedicat repertorierii așezărilor atestate documentar,
în perioada secolelor XIII-XVI, în limitele geografice stabilite în pentru Țara
Severinului, pentru a avea o imagine reală asupra intensității locuirii și pentru a
surprinde, într-o oarecare măsură, unele fenomene în legătură cu apariția sau
dispariția unora dintre satele atestate documentar, regimul acestora de
proprietate, dar și pentru a contura, la nivel cartografic, imaginea Țării Severinului
pentru perioada avută în vedere.
În urma analizei documentelor emise de cancelaria Țării Românești am
putut stabili că, pentru intervalul cuprins între secolul al XIII-lea și secolul al XVI8

lea, aproximativ 20% sunt așezări amplasate pe malul Dunării sau în imediata
apropiere, la o distanță de 1-2km față de fluviu, în vreme ce în zona de munte și
cea de podiș procentul așezărilor atestate documentar depășește 30%.
În schimb, în cîmpie numărul așezărilor este exterm de mic, asta poate și
datorită faptului că, în perioada amintită, această zonă era împădurită, cu excepția
cursurilor de apă mai importante, cum erau: Blahnița și Drincea.
Din analiza documentelor au rezultat și un număr de 16 așezări a căror
localizare este greu de realizat, întrucât în majoritatea cazurilor denumirile
acestora nu se mai păstrează astăzi, ceea ce poate însemna că avem de-a face
cu așezări dispărute sua înglobate altor localități.
CAPITOLUL VI. Civilizația medievală în Țara Severinului.
Monumentele Țării Severinului.
Următorul capitol, cel de-al VI-lea, a fost împărțit în două subcapitole distincte (VI.
1.1. Cetăți, fortificații, mânăstiri, biserici, VI. 1.2. Necropole și așezări cercetate
arheologic). În primul subcapitol am realizat o „radiografie” arheologică a
monumentelor de arhitectură militară și religioasă, iar în cel de-al doilea am
abordat problematica așezări și necropolelor cercetate arheologic, căutând să
suplimentez cantitatea și calitatea informațiilor de natură istorico-documentară.
Analiza fortificațiilor, a mânăstirilor și bisericilor, a cimiterelor și așezărilor,
cunoscute prin săpături arheologice, a oferit posibilitatea enunțării unor ipoteze
referitoare, atât la necesitățile care au condus la apariția acestora, cât și la
evoluția lor pe parcursul secolelor XIII-XVI.
De asemenea, am putut realiza o imagine a tehnicilor de construcție, în
special a monumentelor de zid și a principiilor arhitecturale care au stat la baza
edificării acestor, dar am constatat, în câteva cazuri, și caracteristicile așezărilor și
al locuințelor descoperite, în unele sate, sau a ritului și ritualului funerar relevat
prin descoperirea și cercetarea câtorva cimitire din teritoriul Țării Severinului.
Cele mai importante monumente de zid analizate sunt: Cetatea Severinului,
Cetatea Grădețului, Cetatea din Insula Banului, Cetatea din castrul roman de la
Drobeta și Cetatea de pământ de la Strehaia, fortificații care se datează în
intervalul cronologic avut în vedere.
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Dintre monumentele ecleziasitice amintesc mănăstirile de la Vodița și
Coșuștea-Crivelni, dar și bisericile documentate prin cercetări arheologice, fie în
perimetrul Cetății Severinului, fie în cuprinsul așezării medievale a Severinului.
La acestea se adaugă și monumentele funerare de tipul necropolelor,
identificate tot pe cale arheologică, cum sunt cele din localitățile actuale: Severin,
Gruia și Ostrovul Mare, pentru ultimele două cazuri având informații și despre
așezările din proximitatea lor.
CAPITOLUL VII. Cultura materială.
Ca o completare a capitolului precedent, în capitolul al VII-lea am prezentat
și analizat, din punct de vedere morfologic, funcțional și estetic cele mai
importante produse ale culturii materiale identificate prin cercetări arheologice
grupate în câteva subcapitole: Ceramica, Arme, Unelte, Podoabe, punând
accentul, mai ales, pe acele artefacte provenite din contexte arheologice cât de
cât clare.
Cele mai multe obiecte provin din Cetatea Severinului, rezultate în urma
intenselor cercetări arheologice ce au avut loc în perimetrul acesteia.
Amintim ca fiind mai importante o serie de vase ceramice sgrafitate și
smălțuite, arme albe de tipul spadelor, lăncilor, săgeților sau topoare de luptă,
arme de foc precum țevile de tun și de archebuză, acestea din urma supuse unor
analize metalografice care au relevat posibile surse ale materiei prime utilizate,
dar și emiterea unei ipoteze de lucru cu privire la fabricarea acestora pe teritoriul
Transilvaniei.
Rezultatele la care am ajuns au permis, în multe dintre cazurile discutate,
formularea unor considerații care, deși fără pretenția că reprezintă axiome, pot
deschide noi perspective pentru cercetările viitoare.
CAPITOLUL VIII. Circulația monetară în Țara Severinului în secolele XIII-XVI.
Capitolul al VIII-lea l-am dedicat, exclusiv, analizei materialului numismatic
prin intermediul a două subcapitole în care au fost prezentate descoperirile izolate
de monedă, datate în secolele XIII-XVI, respectiv loturile monetare din cele
cincisprezece tezaure identificate, până în prezent, în teritoriul delimitat pentru
studiu.
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În majoritatea cazurilor nu am mai insistat asupra descrierilor iconografiei
aversului/reversului sau a legendelor care apar pe unele monede, întrucât aceste
informații sunt deja cunoscute și cuprinse în unele cataloage de specialitate care
tratează, în particular, emisiunile monetare din Imperiul Bizantin, Regatul Maghiar,
cele din Bulgaria sau Serbia, cele din Țările Române sau din alte spații central și
vest europene, documentate prin descoperiri și în zona Țării Severinului.
Am considerat, totuși, important, ca prezentarea acestor descoperiri
monetare, sa fie completată de câteva referiri, de ordin statistic, la numărul
emisiunilor monetare grupate pe state și suverani emitenți, la procentele
reprezentate, din totalul descoperirilor cunoscute, precum și considerații
referitoare la intensitatea relațiilor comerciale cu alte spații geografice ilustrate în
perioadele de circulație și acumulare a monedelor și tezaurelor monetare.
CAPITOLUL IX. Concluzii istorico-arheologice.
Penultimul capitol al acestei teze, este cel rezervat concluziilor care se pot
desprinde după parcurgerea unui bogat material documentar și arheologic.
Pentru facilitarea înțelegerii ipotezelor creionate în acest capitol, am căutat
să păstrăm aceeași ordine dictată de structura tezei, însă, de fiecare dată când a
fost cazul, ne-am reîntors la anumite idei exprimate, din dorința de a sublinia, o
dată în plus, argumentele de ordin istorico-arheologic care susțin concluziile
formulate.
Printre cele mai importante concluzii exprimate se numără surprinderea
unor realități confirmate atât documentar, cît și arheologic cum sunt o serie de
fortificații din zonă (Cetatea Severinului, Cetatea Oreva, Cetatea din Insula
Banului), cunoscute pe o rază de circa 15km în jurul Severinului.
Monumentelor de zid li se adaugă numeroase așezări situate în apropierea
Dunării, în sectorul Salcia-Vârciorova, dar și altele cunoscute prin cercetări de
suprafață efectuate în depresiunea Severinului, în zona podișului Mehedinți și a
Podișului Coșuștei.
Toate aceste dovezi de ordin documentar vin să confirme presupunerea că
Țara Severinului reprezenta un teritoriu important în care exista o populație
numeroasă ce trebuia adusă sub aripa bisericii catolice, prin intermediul Regatului
Maghiar
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O altă concluzie importantă se desprinde în repartiției teritoriale a satelor
atestate documentar, în sensul în care, în zona de câmpie (Câmpia Blahniței)
așezările aproape că lipsesc cu desăvârșire, în schimb numărul acestora crește
considerabil în zona de podiș (Piemontul Coșuștei, Podișul Mehedințiului), unde
se pot localiza peste 50% din așezările repertoriate.
Practic, discutând despre așezările și necropolele din Țara Severinului, am
avut la dispoziție un număr de 6 situri în care au fost întreprinse săpături
arheologice, respectiv doar două așezări și patru necropole.
Necropolele cercetate în teritoriul Țării Severinului însumează un număr de
215 morminte care au furnizat noi informații referitoare la ritul și ritualul funerar
practicat în perioada secolelor XIII-XVI.
Analiza materialului numismatic a permis constatarea că în privința
descoperirilor izolate am avut la dispoziție circa 300 de monede care se întind
cronologic

pe

toată

surata

secolelor

XIII-XIV,

majoritatea

descoperirilor

concentrându-se în zona așezării și a cetății de la Severin.
Tezaurele sunt reprezentate de un număr de cincisprezece asemenea
descoperiri, dintre care unele au conținut si piese de podoabă (inele, cercei,
brățări, pandantive).
Monedele tezaurizate reprezintă un număr total de peste 3000 de
exemplare, dintre care doar 139 aparțin secolului al XIII-lea (tezaurul de la Severin
- 1935), restul din tezaure datate în secolul al XIV și secolul al XV-lea.
Toate aceste aspecte discutate contribuie, mai mult sau mai puțin, la
înțelegerea fenomenelor care au influențat evoluția teritoriului Țării Severinului, cu
toate că anumite aspecte continuă să rămână încă mai puțin cunoscute.
În mod evident, în multe din situațiile discutate pot fi aduse noi contribuții,
fie datorită extinderii cercetărilor arheologice și în alte situri datate în această
perioadă, dar și prin intermediul identificării a noi surse de informare documentară
sau obținute în urma unor analize diverse asupra materialelor arheologice deja
cunoscute.
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