
SILVIU DRAGOMIR ŞI VALENTIN AL. GEORGESCU –  
ERUDIŢIE ŞI PREŢUIRE RECIPROCĂ

Preot prof. dr. Vasile V. Muntean

Trebuie să mărturisesc  de  la  început că dintre cei doi specialişti  de  marcă, 
amintiţi în titlu, n-am  cunoscut  personal  decât pe  Profesorul  Val. Georgescu 
care, cu gentileţea-i caracteristică, mi-a citit în manuscris teza doctorală, scri-
indu-mi  în plus o postfaţă la o lucrare privind trecutul provinciei natale. De 
la dânsul păstrez nu puţine cărţi  -  cele proprii, cu autograf  -,  apoi nenumărate 
extrase din studiile  sale, ca şi o bogată corespondenţă. În comunicarea de faţă, 
pentru interesul ştiinţific ce-l reprezintă, voi reproduce  întâi  o  scrisoare  a  
istoricului  Silviu Dragomir 1, adresată  juristului  -  şi istoricului, in extremis  
-  Valentin Al. Georgescu 2 . După aceea, voi reda cât mai  fidel  dialogul  scris 
dintre cei doi învăţaţi. 

Mult Stimate Domnule Profesor,
Vă mulţumesc călduros pentru amabilele cuvinte ce mi-aţi adresat şi mă 

bucur îndeosebi aflând că aţi fost atras în cercul cercetării noastre istorice.  
Întrebările ce mi le-aţi adresat dovedesc nu numai că  v-aţi familiarizat cu 
problmele atât de controversate ale istoriei noastre vechi, ci şi că aţi reuşit să 
vă formaţi o părere proprie, întemeiată pe studiul vechiului drept românesc. 
Mărturisesc că întrebările D[omniei] Voastre îmi par deosebit de interesante, 
iar nedumeririle ce le exprimaţi le găsesc justificate în cea mai mare parte.

Răspunsul meu l-am formulat în hârtia aici alăturată. Ştiu că explicaţiile 
mele nu vă vor satisface deplin, după ce în unele puncte v-aţi format o altă 
convingere. Am ţinut însă să vi le împărtăşesc, în speranţa că unele din ele vor 
avea totuşi norocul să vadă lumina tiparului. Dacă credeţi că unele probleme 
v-ar interesa să le cunoaşteţi mai amănunţit, vă stau cu plăcere la dispoziţie. 

1  Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. Mic dicţionar, Ed. A 92, Iaşi  1996, pp.112-113; 
M.Păcurariu, Dicţionarul  teologilor  români, ed. a  2-a,  Ed. Enciclopedică, Bucureşti 2002, 
pp.160-161.

2  D. Rusu, op.cit., p.136; Vasile Gionea, Omeni pentru care mi-a bătut inima. Portrete şi amintiri, 
Bucureşti 1990, pp.59-63; V.V.Muntean, Spiritualitate bizantină şi românească, Ed. Marineasa, 
Timişoara  2004, pp. 256-257. 
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Din nenorocire nu am în vedere pentru moment nici o excursie la Bucureşti, 
în afară dacă poate voi fi invitat să iau parte la discuţia unui colectiv format 
pentru publicarea unui „Corpus” de documente privind revoluţia de la 1848. 

Cât priveşte studiul D[omniei] Voastre despre cnezi cred că, în ceea ce inte-
resează pe cnejii din Transilvania, v-ar fi de folos să cunoaşteţi părerile profe-
sorului  Şt. Pascu care a tratat capitolul acesta pentru noua expunere a istoriei 
noastre. Macheta  „Tratatului”  se pregăteşte acum pentru tipar şi se află la 
Institutul prof. Oţetea. Socotesc că cunoaşteţi părerile profesorului ceh Kadleţ 
Karel  (Valaši) 3 despre instituţiile de drept ale românilor în ţările slave. Noi nu 
avem nici o dare de seamă  despre cartea lui apărută în 1916, dar considerând 
marea autoritate de care se bucură în lumea slavă, ar fi trebuit să fie pus la 
punct de mult, îndreptându-i-se erorile, pe care le datorează în cea mai mare 
parte influenţei istoriografiei maghiare şovine, de care s-a lăsat copleşit.

Nu pot încheia aceste rânduri fără a vă reaminti în ce măsură vă aprecia 
şi admira regretatul meu cumnat, Eugen Savu, care mi-a vorbit de atâtea ori 
despre D[omnia]Voastră. Primind scrisoarea ce mi-aţi trimis-o, am fost de 
aceea deosebit de mişcat. Sper că şi în acest cerc de activitate, în care aţi 
intrat acum, veţi reuşi să daţi lucrări valoroase. Eu vi-o doresc din toată inima.

Cu deosebite sentimente de peţuire,
Cluj, 24 aprilie 1960 prof. Silviu Dragomir

Orice specialist  intuieşte  rapid că e vorba despre cartea lui Silviu Dragomir, 
Vlahii din nordul Peninsulei balcanice în Evul mediu, apărută în Ed. Academiei  
(Bucureşti 1959).  Pe exemplarul său, prof. Val. Georgescu  a notat că i-a făcut 
o recenzie şi a publicat-o în  Studii  4. În continuare, voi copia întrebarea for-
mulată  de  specialistul  bucureştean, inserând  îndată răspunsul  din partea  
autorului clujean:

V.G. - Publicarea hrisovului lui Ştefan Dušan, din 1348/53, de către Haşdeu  
în „Arh.Ist.” III   şi comentariul acestuia nu sînt nici măcar citate în lucrare. 
Este aceasta o elegantă condamnare ştiinţifică a operei  ?

S.D. - E o greşeală a mea la mijloc. Am întrebuinţat pe Haşdeu şi am avut 
o notă sub linie la p.28, în care trimiteam pe cititor la studiul din Arh. Ist.III. 
De aceea nu insist aici îndeosebi asupra  „numelor de persoane”.  Dar nota s-a 
pierdut şi cu ea împreună şi numele lui Haşdeu. Este deci o eroare a mea şi nu 
condamnaţiunea operei lui, cu toate că cele mai multe din încheierile  sale sînt 
acum depăşite.

V.G. - Din documentul precedent, importantul pasaj  privind schimbul dintre 
Mladeni şi rege, cu urmele de protimisis 5 puse  în relief de Haşdeu, nu vi se 

3  Karel Kadlec, Valaši  a  valašské  právo, Praga 1916.
4  “Studii”, 2, 1961, pp.225-235.
5   V. Georgescu et alii, în vol. „Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar” (coord. O. 

Sachelarie, N. Stoicescu; Introducere - V.Georgescu), Ed. Academiei, Bucureşti 1988, pp.390-392; 
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par a privi o familie vlahă ? La Dvs.(p.79), Mladen în Croaţia la 1365 apare 
ca nume vlah. Calitatea de proprietari şi ctitori a Mladenilor de la 1348/53 
este mai rară pentru vlahi, dar nu juridiceşte imposibilă.

S.D. - Am recitit pasajul respectiv privind schimbul dintre Mladen şi rege. 
Nu-i nici un indiciu să-l considerăm pe Mladen drept vlah. Cel din Croaţia 
face parte dintr-o familie cunoscută de mari aristocraţi (Subić).

V.G. - În lucrarea Dvs. (p.117), se dau detalii despre şefii aşezărilor cneziale 
româneşti din hrisov, [detalii] care lipsesc la p.28. Pe Bajislav îl interpretaţi 
şi ca primikjur al vlahilor din Blatac, şi ca şef al tuturor aşezărilor locale  [dintre 
care unele – şi probabil  toate – aveau cnezi sau primikjuri locali]  6 sau numai 
ca knez suprem  (Oberknese, Knezi vladiki)?  Se poate vorbi aici,[deodată] cu 
Haşdeu, de resturi ale unei jupe cu populaţie românească ?

S.D. - Baislav e primichiur numai  la Blataţ. Amănuntele celelalte le-am 
dat tot din hrisovul lui Duşan  (şi aici urma să fac trimitere la Haşdeu).  Dar, 
datorită observaţiei D[omniei] Voastre, trebuie să rectific afirmaţia că Baislav 
era  „mai-marele lor”.  De fapt era doar mai-marele vlahilor din Blataţ. La 
vlahii din Serbia nu există şefi peste mai multe aşezări, deci nici cnezi supremi. 
V-aş fi recunoscător dacă în recenzie aţi face această rectificare.

V.G. -  Ce limită superioară de timp aţi admis pentru a încheia ancheta care 
trebuie să privească evul mediu jugoslav ?

S.D. - Anul 1500, fireşte, care coincide aproximativ şi cu dispariţia vlahilor 7 
din Serbia şi cu desfiinţarea statului sârbesc.

V.G. - În doc. 1198-1199, clauza privind restituirea vlahilor nu se referă, în 
fond, la o suprimare incipientă a dreptului de strămutre a ţăranilor dăruiţi ?

S.D. -  Nu mi se pare o suprimare incipientă a dreptului de strămutare al 
ţăranilor.
V.Georgescu, Preemţiunea în istoria dreptului românesc, Bucureşti 1965.

6  Această paranteză aparţine prof. Val. Georgescu.
7  Anca Tanaşoca  şi Nicolae-Şerban Tanaşoca, Unitate romanică şi diversitate balcanică, 

Ed.Fundaţiei PRO, Bucureşti 2004, p.312, subliniază faptul că Silviu Dragomir are meritul de a fi 
demonstrat în modul cel mai concludent menţinerea caracterului etnic romanic al românilor sud-
dunăreni până, cel puţin, în veacul al XVI-lea. Capitolul se întitulează: Contribuţia lui Silviu 
Dragomir la cercetarea romanităţii balcanice. La p. 304 Constantin Jireček e trecut – eronat – ca 
istoric ceh. În realitate, el se trăgea dintr-o familie vlahă din Dalmaţia; cf.N.Ciachir, în Telegraful 
Român, nr.5-8/1987, pp.4-5.  A se vedea şi George Murnu, Studii istorice privitoare la trecutul 
românilor de peste Dunăre (ed.N.Ş.Tanaşoca), Ed. Academiei, Bucureşti 1984; Dorin Gămulescu, 
Influenţe româneşti în limbile slave de sud, I, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1983, p.84 
şi urm.; C.Poghirc, Les Aromains, INALCO, Paris 1989, p.9 et  passim; Claudiu Cotan, Românii 
balcanici, în „Studii Teologice”, nr.4/2008, pp.75-99.  O bibliografie aproape exhaustivă oferă soţii 
Tanaşoca, în cartea lor indicată la începutul notei de faţă; toate studiile de acolo au o valoare aparte 
pentru problema vlahilor balcanici.  Adăugăm  aici doar contribuţia recentă a Andei Nicoleta Oneţiu, 
Românii din Peninsula Balcanică. Studiu geopolitic. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti 2010 
(pe internet).
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V.G. - În  hrisovul din 1220, clauza  „Şi toţi vlahii regatului acestuia”, Dvs. 
o interpretaţi ca conferind arhiepiscopului din Jicia jurisdicţia asupra tuturor 
vlahilor din regat, iar mai departe:  „Ca supuşi direcţi ai arhiepiscopului, vlahii 
erau datori a plăti...”  După danie, oare toţi vlahii din regat deveneau supuşi 
şi plăteau bir arhiepiscopului, sau unii erau supuşi  (şi birnici)  şi alţii numai 
sub jurisdicţia episcopiei ? Dacă toţi  vlahii  deveneau la 1220 supuşii 
arhiepiscopului,  cum se mai dăruiesc după aceea vlahi de către rege ? Îi dăru-
ieşte din vlahii supuşi arhiepiscopiei, fără niciun concurs al acesteia şi fără 
nicio revenire expresă asupra daniei generale din 1220 ?

S.D. - De fapt sub jurisdicţie înţeleg jurisdicţia bisericească, dar unii vlahi 
erau supuşi feudali  („direcţi”) ai arhiepiscopului. Regele îi menţionează înde-
osebi, vreo 200, în frunte cu cnezul Grd.  Aceştia erau datori a plăti, ca supuşi 
feudali, un bir permanent moşierului, adică arhiepiscopului .  Observ  însă că  
„organizaţia specială” a vlahilor a existat numai în domeniul bisericesc, moş-
tenită de la bulgari şi bizantini. Ţinând seamă de constatările acestea, sper că 
se înlătură şi celelalte nedumeriri.      

V.G. - În acelaşi document (p.18), „venitul fie de la preoţi”  nu era plătit 
de preoţi ? „birul de pământ al popilor, ce se culege de la preoţi”  nu-l plăteau 
tot preoţii ?  În varianta documentului  (p.18)  „venitul de la popi”  nu este 
plătit de popi ? Nu este el diferit de „ce este bir popesc, care se ia de la oameni” 
, care, departe de a fi plătit de preoţi, pentru 1/2 li se cuvenea  lor (fiind trans-
ferat, prin hrisov, în întregime bisericii donatare) ?  La p.18-19, vorbiţi de birul 
popesc şi îi daţi definiţia  care cred că este cea justă, dar nu se indică vreo 
deosebire faţă de „venitul de la preoţi”, nici de  „birul de pământ  al  popilor”. 
Cred însă că trebuie interpretate ca trei dări diferite !

S.D. - Cred că distincţia ce o faceţi în acest punct e pe deplin justificată:  
erau două  „biruri popeşti”;  unul îl plăteau popii după pământul primit de la 
feudal, altul era cel  cules de la ţărani pentru popi, din care la început popii  
îşi reţineau jumătate, mai pe urmă însă au fost obligaţi a-l achita în întregime 
Bisericii din Jicia.  Dar nu erau trei dări deosebite, ci numai două. Textul 
respectiv, tradus din cuvânt în cuvânt, e următorul:  „Iar ceea ce se câştigă  (se 
încasează)  de la popi, sau de la vlahi sau de la oamenii ţărani  (zemljski ljudi), 
care e bir popesc, ce se ia de la oameni, acestea toate să se ia pentru această 
biserică [Jicia]”. Eu am tradus expresia  „što dohodi ot popov”  cu  „venitul 
de la preoţi”,  dar corect ar fi fost să spun „ceea ce se încasează de la popi”.  
După Jireček (Staat und Gesellschaft ,I, p.49) termenul  „dohodac” – 
Kirchenzins – care se mai numeşte şi  bir popovska  sau  dohodak duhovni, se 
culegea de la fiecare familie (o măsură de cereale sau doi dinari)  şi  „o parte 
a acestui bir se cuvenea preotului pentru întreţinere, restul se dădea episcopu-
lui”.  În studiul meu am tradus în întregime pasajele respective, fiindcă atât 
Novaković, cât şi Jireček sînt de părere că în această dispoziţie, luată de regele 
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Prvovenčani, se face distincţia între cele două clase  de supuşi:  vlahii păstori 
şi oamenii-ţărani (zemljski ljudi) –agricultorii. O asemenea generalizare, însă, 
după socotinţa mea,  e prematură. La începutul secolului al XIII-lea vlahii 
nu-şi pierduseră încă naţionalitatea, dar ceea ce recunoaşte  şi  Novaković, ei 
aveau o situaţie deosebită şi, adăugăm, ei continuau să reprezinte elementul 
precumpănitor în păstoritul din  statul sârbesc.

V.G. -  Vlahii Ratiševici  (17 case), Sušičani (29 case), Gunčaţi (76 familii), 
Kostračani (66 fam.) etc.etc. alcătuiesc sate, cătune, deci obşti independente, sau 
neamuri –plemena, structurate în obşti teritoriale ? Nu este aici o influenţă sârbă, 
în felul de a privi aşezarea prin prisma neamului, nu prin prisma satului ?

S.D.  - Nu-i vorba de neamuri-plemena, ci de obşti  independente numite 
în general cătune, mai târziu sate. Aşezările acestea au caracter străvechi româ-
nesc, cum arată termenul  cătun  sau cel de  jude, judeţie.  Chiar forma de 
aşezare cu case împrăştiate pe întinderi mari e denumită azi  „starivlahă”,  după 
tipul  lor vechi, păstrat în chipul cel mai caracteristic în regiunea  „Starivlah”.

V.G.  - Adaog o problemă bănăţeană, fiind tot resortul Dvs. în care nu puteţi 
fi întrecut. Bănia feudală maghiară organizată în Banat, n-a fost precedată  – ca 
Voievodatul Transilvaniei  – de forme de bănie locală  (slavo-română, cu ecouri 
avare – Bajanos)?  Nu se poate fixa aici o anumită  înflorire a unor cnezate de 
graniţă, specifice, băniile, care numai printr-un fel de centralizare au dat, sub 
unguri, organizaţia de tipul banatului de Severin ?

S.D. - Presupunerea  Domniei Voastre cred că e deplin justificată. După 
Jireček termenul e într-adevăr avar şi e caracteristic că nu s-a transmis decât 
în teritoriile care au stat odinioară sub stăpânirea lor (Croaţia şi Oltenia). 
Originea vechii cetăţi a Severinului  înainte de secolul XIII, s-ar putea reduce 
la avari.  Chiar şi termenul românesc al monedei  ban, bani,  trebuie pus în 
legătură cu un asemenea reprezentant al avarilor. Banii de mai târziu, unguri 
şi olteni, n-au bătut niciodată monedă. La unguri, banul de Severin era un fel 
de căpitan de graniţă.

V.G. - La p.179  (cf.p.117). În aceste pasaje, Dvs. prezentaţi o serie de teze 
de o importanţă deosebită:

a)  fenomenul  cnezial  în Serbia s-ar reduce la căpetenia de sat şi de cătun 
(p.116);

b)  cnezatul sârbesc a putut servi ca model vlahilor într-o epocă îndepărtată, 
când sensul lui nu era evoluat şi când o confuzie era exclusă;

c)  Cnezatul Transilvaniei este o altă instituţie, creaţie a feudalismului 
ungar, şi  nu se aseamănă aproape deloc cu cel balcanic;

d)  la dacoromâni, voievod, logofăt, vornic, crainic, staroste, aparţin altui 
vechi ciclu istoric, decât cnez, termen nou şi neorganic;

e)  cnezii balcanici sînt diferiţi şi de cnezii munteni (clasa socială a moş-
nenilor liberi), deci iarăşi două instituţii diferite;
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f)  juzii sau primarii satelor în Transilvania sînt altceva  decât cnezii tran-
silvăneni, reprezentanţi ai feudalilor unguri;

g)  legea vlahă din Serbia  (catastif de obligaţii feudale ) este calitativ 
altceva decât  jus Valachicum din Banat şi Transilvania  (resturi de drept con-
suetudinar vechi, aplicabil raporturilor interne ale aşezărilor valahe).

Nu ignor particularităţile fenomenului cnezial din Serbia, dar cred că  insti-
tuţia, şi fenomenul, este unitar pe tot teritoriul  românesc. Noi îl înregistrăm 
în stadii diferite, care se mai produc şi într-un context istoric diferit, dar nu  
diferit în esenţa lui. Judele-cnez, judecia-cnezat  formează pentru mine o insti-
tuţie unitară 8 , care devine calitativ altceva numai cu voievodatul.

Fenomenul  cnezial  în Serbia, şi mai ales în Croaţia, depăşeşte nivelul 
căpeteniei de sat, existând chiar cnezi peste cnezi  (sau peste cătunari),  dar îl 
depăşeşte  în  „continuare”, şi aiurea continuarea este completă.

Când a existat un cnezat sârbesc neevoluat şi deci susceptibil de a influenţa 
pe români? În sec.XII avem pe marele  cnez  (când  judecia românească exista 
încă).  Ne întoarcem în sec. X ?

Cnezii transilvani  (creaţi de feudalismul ungar) nu existau în aşezările 
româneşti la data când acţiunea acestui feudalism începe ? Existau numai juzii? 
Şi ungurii,  au creat ei o instituţie nouă dându-i un nume nefolosit de localnici? 
Cum se explică atunci legătura organică între cnezi şi sate, locul cnezului în 
jus Valachicum? Dar jus Keneziale (lăzuirea), specifică vechiului drept de 
obşte?

Dacă la dacoromâni cnez este atât de nou, faţă de voievod, trebuie să admi-
tem că voievodatul s-a produs fără a  fi trecut la un nivel cnezial, fără concursul 
cnezilor ? Dar atunci cum se explică diploma din 1247 ? Să fie cnezii din ea, 
cnezi de tip maghiar şi creaţie maghiară, cum susţin ungurii?

Cnezatul muntean se poate reduce la cnezii moşneni liberi, din sec. XVI-
XVII ? Nu este această fază tardivă, ultima a vechii instituţii care peste tot 
decade, cu particularităţi derivând din raporturile cu sistemul feudal dominant 
(străin sau naţional)  în care sînt încadrate?

„Legea vlahă” din Serbia nu are gradul de consolidare  (în raport cu feu-
dalismul dominant)  şi amploarea  (recunoscută în documentele scrise)  pe 
care o are jus Valachicum 9 transilvănean. Dar o are aproape la fel în Croaţia 
(1436);  şi legea vlahă  (în Serbia)  nu se grefa ea pe sistemul consuetudinar 
al aşezărilor respective? Dată fiind autonomia dovedită de Dvs., dacă şi catas-
tiful de obligaţii feudale lua caracter de lege vlahă, cum putea să nu existe 
obiceiuri vlahe aplicate în aşezare, fără ca cineva să le conteste şi să se 

8  De la turmar, cătunar, de la jude la cnezul de neam, de sat-obşte, de confederaţie de obşti, 
până la cnezul de vale, tip Litovoi, la un nivel politic (nota V.G.).

9  Val. Georgescu, în Istoria dreptului românesc, I (red. resp. Vl. Hanga), Ed. Academiei, Bucureşti 
1980, pp.172-182.
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gândească a le opri ( în acest caz începând lupta şi impunându-se recunoaşterea 
formală, ca în Croaţia şi în Transilvania sau Polonia) ?  

S.D. - Punctele rezumate sub a-g reproduc, de fapt, părerile mele, deosebite 
întrucâtva de ale Domniei Voastre. Pentru a le susţine ar trebui să scriu un 
studiu întreg. Problema aceasta am tratat-o într-un studiu critic privitor la 
diploma din 1247, studiu pe care nu-l pot publica, deoarece nu sînt de acord 
cu părerea aproape generală a istoricilor români. Eu am ajuns la concluzia că 
această diplomă e falsă, fiind ticluită la începutul secolului al XVIII-lea 10. Când 
mă voi duce odată la Bucureşti, vreau să vă dau acest studiu. Până atunci fac 
următoarele observaţii: 

a)  Fenomenul cnezial nu depăşeşte în Serbia nivelul căpeteniei de sat. În 
Croaţia însă da;  aici însă trebuie să presupunem o influenţă a cancelariei 
ungureşti, după  modelele din Transilvania  (mai ales din Bihor, Bereg şi 
Maramureş ). Eu nu am relevat acest fapt în carte, dar cred că altfel nu se poate 
explica asemănarea uimitoare dintre organizaţia vlahilor din Croaţia şi a româ-
nilor din Bihor.

b)  Cnezatul sârbesc neevoluat  a existat la primul contact al slavilor cu 
românii balcanici, deci în secolele VII-VIII. Eu nu l-aş numi  însă  „sârbesc” 
, ci „vechi slav”, propriu numai unor triburi, în aceeaşi epocă în care s-a împă-
mântenit şi la aromâni termenul pentru „celnici”, într-un alt teritoriu însă.

c)  Da, aşa se pare  că cnezii din Transilvania erau altceva decât juzii. 
Termenul românesc pentru  „jude”  este sînd, cuvânt de origine tot slavă,  iar 
sîndie  înseamnă în Transilvania  „ajutor de primar”  (cf. a osîndi).  Acest 
termen a dispărut din limbă, dar s-a păstrat în documentele ungureşti  (prima  
menţiune în sec. XV) şi într-o serie de toponimice, dintre care Sîncel (lângă 
Blaj)  este diminutivul sînd+cel (sec. XIII). Instituţia se poate urmări aici în 
Transilvania până la 1848. Deci I.Bogdan greşeşte când identifică pe cnezi cu 
juzii români 11. Termenul din epoca slavo-română pentru juzi a fost cel de  sînd, 
iar nu cnez. Pornind pe acest fir, am ajuns la concluzia că instituţia cnezială 
apare din documente ca o creaţie a feudalităţii ungureşti. Când dominaţia 
feudală ungurească se simte sigură pe teritoriul nostru, ea îşi extinde organizaţia 
cnezială şi în Transilvania. Un studiu amănunţit al cnezatului trebuie să con-
firme această constatare.  Primele menţiuni despre asemenea cnezi se găsesc 
în teritoriile din apropierea Tisei, mult mai spre vest decât vechea noastră 
frontieră etnică. Aceasta o constată, e drept, învăţaţii maghiari,  dar tot ei 
constată că accepţiunea de „lăzuitor”, „interpus al feudalului” pentru 

10  A se vedea Ioan-Aurel Pop şi Sorin Şipoş, Silviu Dragomir şi dosarul Diplomei cavalerilor  
ioaniţi, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,2009.  Autorii pledează 
pentru autenticitatea diplomei cu pricina.

11  Să se vadă şi medalionaul dedicat cnez-ului, în  Instituţii feudale din Ţările Române (vol.citat 
la n.5), pp.18-110, pentru unele precizări.
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impopularea cu oameni a  moşiilor feudale, nu se constată decât în secolul al 
XIV-lea, când cnejii înlătură pe juzi şi se substituie vechilor „sînzi” sau  
juzilor.

Acesta ar fi un aspect al problemei.
d)  „Voievodatul”  este încă o instituţie străveche românească, în Transilvania 

şi în părţile dinspre apus, a cărei destrămare se poate urmări din sec. XIV până 
în sec. al XVII-lea. Locul [voievozi]lor îl ocupă treptat cnezii, totuşi voievozii 
– chiar degradaţi la rolul de intermediari  între stăpânul feudal şi ţăranii iobagi  
-  şi-au menţinut în parte unele atribuţii vechi.

e)  Cnezatul din Ţara Românească este însă cu totul altceva, termenul pentru  
„moşnenii liberi” . Că este aşa se dovedeşte prin faptul, subliniat de Giurescu 12, 
că în documentele slave se întrebuinţează în mod curent pentru ţăranii liberi, 
câtă vreme în cele româneşti s-a păstrat termenul vechi românesc, moşnean. 
De aici eu trag concluzia că termenul slav  „cnez” e o inovaţie în Ţara 
Românească, datorită influenţei medio-bulgare, cum medio-bulgar e şi terme-
nul  sădstvo  pentru  vechiul nostru  „judeţ” .

f) Părerea Domniei Voastre privind vechiul drept românesc  e interesantă, 
dar eu nu pot să o accept în ce priveşte  „legea vlahă”  din Serbia. Aceasta din 
urmă e o enumerare simplă a obligaţiilor impuse de stăpânul feudal, întemeiată 
fireşte pe obiceiul vechi. Că este aşa, o dovedeşte faptul că există şi  o „lege 
a sârbilor”, adică a ţăranilor agricultori sîrbi, care era mult mai oneroasă  (zakon 
Srbliem, în hrisovul lui Duşan pentru Prizren, 1348-53).  Deci aveţi toată 
dreptatea să presupuneţi că  „legea vlahă”  din Serbia  se grefa pe sistemul 
consuetudinar al aşezărilor româneşti de acolo. Dar încă o dată: „autonomia”  
vlahilor în afară de domeniul bisericesc e o problemă ce trebuie tratată cu 
multă prudenţă.

*         *
*

Este de remarcat, în încheiere, pasiunea celor doi erudiţi - academicienii  
Silviu Dragomir  şi  Valalentin  Al. Georgescu - pentru detaliul semnificativ, 
preocuparea lor de a decela sistematic adevărul diacronic „fără interese străine” 
de istorie, cum se exprima Nicolae Iorga. Cum era de aşteptat, noul  tratat 
academic  de  „Istoria Românilor” (ed. 1-a şi a 2-a), volumele III şi IV, precum  
şi alte studii  din vremea noastră, nuanţează  sau întregesc  informaţia  docu-
mentară a acelor ani 1960, aducând  clarificările impuse de progresul istorio-
grafic înregistrat  între timp.

12  Constantin Giurescu, Studii de istorie socială, ed. a 2-a, Ed. Universul, Bucureşti 1943, p. 
296 et passim.


