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Şedinţa de la 19 Martie 1903. 

I. 

  

Cuvîntul românesc cnez saii cneaz, slav. kanaS, Rana, care astăgi 

nu s'a păstrat în limba populară română decât sub forma chinez (ung. 

kenăz, kinez, la Rogerius canestus) în Banat, unde însâmnă primar 

de sat, a avut în trecut la Români două însemnări principale: jude 

sătesc și țăran liber sau ţăran proprietar de pămînt. Nici odată el 

n'a însemnat pe şeiul statelor române, cum din greșâlă a admis Mi- 

klosieh în ///ymologisches Wârterbuch, p. 155: «rm, knâz, ehedem der 

regierende Fiirst der Moldau und Walachei». Aceştă principi sai numit, 
tot-deauna voevodi (BOIGROAA, BeAHkmin BOIEROAA, popular vodă), şi dacă 

prin sec. XVII ei sunt numiţi câte odată cneji, acâstă numire trebue 

explicată ca un împrumut literar din cărţile rusesci ce se introduseseră 
pe timpul acela în ţările române și înlocuiseră în parte vechile cărţi 

bisericesci de redacţiune buigară (Dj 

(1) 1. Bogdan, Originea voevodatului la Români, Bucuresci 1902, p. 17.—Wicken- 

hauser, Geschichte und Urkunden des Klosters Solka, Czernowitz 1877, p. 205, spune 
că inscripţiunea bisericii de la Rădăuţi din 1559 numesce pe Al&xandru Lăpuşneanu 
«uaa»; textul reprodus de Melchisedek în Revista pentu îstorie, areheologie şi fi- 
lologie a d-lui Giigore G. Tocilescu, II. p. 55, are însă cnoegoaa>, 

În timpul iui Matei Basaraba întâlnim şi în documente cuvîntul knaas, în loc de 
oenoaa; într'unul din 13 Ian. 1634 (Arch. Stat.), voevodatul Ţării-românesci e numit. 

KiadireTae, iascrte, domnii ării easn, vinăriciul domnesc useri KHASCTRO WT RHHapHu, 
vama domnâscă gama tnaserea; tote acestea însă, ca şi aanaaneneria paayia, sunt capriciuri 

Analele A. R.— Tom. XXVI.— Menioriile Sec. Istorice. „. 1 
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Voesc să dai în următârele un resumat al cercetărilor făcute până 
acum asupra cnejilor români — cestiune de o potrivă de importantă 
pentru istoria vechilor instituţiuni române, cât şi pentru natura rela- 
țiunilor n6stre cu popbrele slave, —aducână în acelaşi timp câte-vă date 
nou& asupra cnejilor din Principatele române, cărora nu le-a consacrat 
încă nimenea un studii special și despre cari istoriografia română are 
încă noţiuni neprecise. Istoricii noştri şi străinii ce s'aă ocupat cu is- 
toria română, în special Ungurii, ai insistat până acum apr6pe ex- 
clusiv asupra cnejilor români din Ungaria şi Transilvania, cari at ju- cat netăgăduit un rol important în istoria acestor două țBri prin sec. XIV şi XV; cenejii din Principate neridicându-se la o importanţă mi- litară, ea cei din Ungaria, ci rămânând tot timpul funcţionari sătesci sau simpli ţărani proprietari, documentele vorbesc Ja început f6rte rar despre ei și încep ai pomeni mai des numai în epoca de decădere a lor, de la sfârşitul sec. XVI încâce. 

II. 

Primii cneji români de cari se pomenesce în istorie sunt, după pă- rerea mea, cele două căpetenii ale Românilor, al căror teritorită Ştefan Nemanja îl dăruesce, odată cu mai multe sate de nagnuu, la sfârşitul sec. XII, mânăstirii Chilandar: wa BAAk PAAORO COVALCTBO n ÎSpnreBo, 4 
Bcere BAajt .po.: dintre Vlachi judecia lui Radul şi Giurgea, cu totul 
170 de Vlachi (1). Deşi Rad și Bură nu sunt numiţi eneji, este evi- dent că, între cele 170 de case de Români, ei aveai funcțiunea de cneji sau pr&mikjuri, pomeniţi în donaţiunile ulteridre ale regilor şi dinas- tilor sîrbi ca căpetenii ale cătunelor sai satelor de Români. Aşă în diploma lui Ştefan Prvov&năani pentru mânăstirea Zica (1222 —1228): A CE BACH: pik KHe3t, ete. (2); în diploma lui Ştefan Uros II pentru 
  

literare ale scriitorilor. De altmintrelea, în timpul lui Mateiă Basaraba se observă la mai mulţi diaci tendinţa de a introduce unele inovaţiuni în formulele vechi; aşă d. p. nanz, în loc de *Snanz, întrun chrisov din 1635 pentru Sima logofătul (Arch. Stat.), nanz Şi 4Snana întrunul de la 3 Aprilie 1640, pentru Hrizea vornicul (Arch. Stat.), xomn- Win, Maursik, Aoa5 crpourea înt'unul de la 10 Martie 1631, în loc de koanez, NECApHHKZ, NoeTEa- Husa (Arch. Stat.); cSaireatii aecă eTpann ceephiekh(—Banz) Şi Aom5 crponre într'unul de la 15 Mai 1641 (Arch. Stat), ş. a.m. d. 
() Fr. Miklosich, Monumenta Serbica, p. 5.--E. Kaluiniacki, în Hurmuzaki, Do- cumente privilâre la istoria Românilor, I, 2, p. 172. Documentul e datat de obicei 1198-— 1199, 

- : (2) Mon. Serb, p. 12; Hurmuzaki, Documente, 1, 2, p. 175. 

U.Bucuresti 

UNA 
010394
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Chilandar (1293—1302): a ee Baacn: KHe3h BOHXHA, etc. (1); în diploma ace- 

luiaşi pentru mânăstirea Banja (e. 1318): Karoynn Bapkaregekun: ROCTAAHH 

Dp'EMHKIOpR, KATOVHI BOEOIER WU: Np'RMUKIOp EOHCHAn, FATOYHR BOHCHAbiţn: Np'k- 

MHKIRph Rocha, etc. (2). Între cătunele date de Ştefan Dusan bise- 
ricii sf. Arhangeli din Prizren la c. 1348 se pomenesc Baacui Baar'uant 

cu Banca np'Emuktopu în frunte, cătunul rananmpa cu npkmukioph ROukHA, 

cătunul koerphdatn cu B9rA4uh np'bmutiopi şi cătunul roaoyBoguu CU PIopri 

BME3n (3). 

E i6rte probabil că unii dintre Românii dăruiţi mânăstirilor saii 
nobililor sîrbesci în sec. XIV şi XV şi numiţi după câte un nume de 

pers6nă, sunt numiţi după enejii sai prămikjurii lor: aşă Ursulovei, Si- 

satovei mânăstirii Banja, după Ursul, Sisat (ed. Jagic, p. 28, 33; cf. um- 
mari în diploma pentru Detani, p. 54) (4); aşă Lăptinovei, Tudoritevci, 

Ratisevei mânăstirii Detani, după Ls&ptin, Tudoric, Ratis: Lăpăin şi 

Tudoric sunt citați în fruntea consătenilor lor, iar între Ratizevci e 

pomenit un Ratis ca bunic -(A'kan) al altor doi Vlachi (5); aşă Vlasi 
Voichnisi, dăruiţă la 1434 de voevodul Juraj celor trei fraţi Jurjeviti, 
sau Vlasi Radivojevci și Vlasi Vojkovei, dăruiţi de Gheorghe Bran- 
kovic la 1428 lui Radit celnik, după Voichna, Radivoj, Vojko (6). 

Atribuţiunile de căpetenie ale acestor cneji eraii, după tâte probabili- 
tăţile, următârele: a) ei strîngeaii de la Românii păstori, supuși mânăs- 
tirilor saii nobililor, contribuţiunile impuse, între cari primul loc îl ocupă 
«quinquagesima» din oi, ca şi la Românii din Ungaria şi Transilva- 

nia (7); d) garanta îndeplinirea angariilor în satele de Români agri- 

- (1) Mon. Serbd., p. 59; Hurm,, JI, 2, p. 797. 
(2) V. Jagic, Sveto-Siefanski chrisovulj kralja Stefana Urosa II Milutina, u Becu 

1890, p. 32, 33, 35. 
(3) Giasnik, XV, p. 288, 291, 292, 294; ef. sbid., p. 295,297, şi Hasdei, Archiva îsto- 

rică a României, III, p. 136 —137. 

(4) Decanske chrisovulje, Glasnik, od. 1], kn. XII, u Beogradu 1880. 

(5) Detanske chrisovulje, p. 49, 51; cf. Mon. Serb, p. 9%. 

(6) Mon. Serd., p. 378; Spomenik, III, p. 3. Despre toţi aceștia v. St. Novakovid, 
Selo [Glas, XXIV], p. 41 şi urm, 

(7) «Din cinci-deci e oi una cu miel şi alta stârpă pe fie-care an»: a ce sani taa- 
XA: AA AdIO Ha ECAkO AETO WT „N. WBUOIȚ ch 1arHiETEME 4 ApOtroy tancn9y>; Svetostef. chris, ed. 
Jagic, p. 3; cf. Detanske chris. p. 309: aci îndatoririle Vlachilor sunt forte amănunţit 
specificate şi între altele se spune: n aa Aare reanițe npkeroinaioe KOHE BOA TpÎHAECET nep- . 
MED, KARO CO AGBaAn UApeTEOȚ MU, a N9 cemt Wapi) Ad He Aa (şi să deă pe fie-carean un 
cal saii trei-deci de perpere, cum aă dat împărăției mele, iar Gupă acâsta împă- 
ratului să nu mai deă); ceea-ce arată că dăjdiile și angariile, la cari erai obligați 
Vlachii mânăstirilor, se cuveniati înainte regelui sai ţarului,
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cultori; e) supraveghiai poliţia satelor, de care un articol din zakonikul 

lui Ştefan Dusan îi face r&spundători (1); d) judecaii procesele mărunte 

ale locuitorilor. Ac6stă din urmă atribuţie, care îmi pare a fi cea mai 

veche, se reflectă în cuvîntul «coyancreo» «terra iudicis» din diploma 
lui Ştefan Nemanja, care corespunde perfect cuvîntului românesc 7u- 

decie din documentele moldovenesci şi care, cum vom ved6 mai la 
vale, aveă înţelesul de circumscripție în lăuntrul căreia cneazul sai 
judele își exercită dreptui săi de judecată. Se pâte ca în limba lor 
proprie enejii din Serbia să se fi numit judeci saii jugi, ca şi cei din 
Ţ&ra-românâscă sai Moldova (2). 

III. 

Cam cu aceleaşi atribuţiuni apar primii eneji români pe teritoriile 
românescă de la nordul Dunărei şi în Ungaria. Cnejii loan şi Farcaș 
din ţera Severinului, pe cari regele Ungariei îi supune hospitalierilor 
la 1247, aveaii să strîngă pentru aceștia jumătatea tuturor venituri- 
lor regale cedate lor (3) şi cari consta, precum se vede din docu- 
mentele unguresc posteridre, mai ales din <quinquagesima ovium», 
din dijma din porci şi albine şi dintro contribuţiune (census) pentru 
pămînturile folosite (4); ei aveai să supravegheze serviciile (servi- 
iia) pe cari locuitorii trebuiau să le facă regelui: întreţinerea şi apă- 
rarea castrelor şi serviciul militar în răsboiii («defensio terrae cum 
apparatu suo bellico> în diploma din 1247). 

În praediile şi pe pămînturile castrelor regale, pe proprietăţile cle- 
rului, ale nobilimii şi ale comunelor orăşenesci cnejii (kenezii) erai 
administratorii satelor, în numele proprietarilor, şi judecătorii locuito- 
rilor. Aşă apar ei în primele documente după diploma lui Bela 1V: la 

(1) Ed. Novakovic, 1898, p. 143, $ 146. 
(2) După Novakovic, terminul fnez eră mai usitat în părţile norâvestice ale teri- 

toriului sîrbesc, pe când premâkjur predomină în părţile supuse influenţii grecesci. 
Selo, p. 233; cî. îbid, p 108—109. 

(3) «Medietatem omnium utilitatum et reddituum»; Hurmuzaki, I, 1, p. 250. (1) <Medietas collectarum quinquagesimaruin» la 1383; [. Mihâlyi, Diplome ma- ramureşene, Maramureş-Sziget 1900, p. 77; «Quinquagesima»> la 1387; Hurmuzaki, I], 2, p. 801.— « Praestatio ovium, porcorum», 4370; Kemeny, Veber die ehemaligen Enesen und Kenesiate der Walachen in Siebenbiirgen, în Kurz, Magazin, Il (1846), p. 309; «de- cima ovium, porcorum», 1506—1512; Râthy L., Az2 olâh nyelv €s nemzet megalaku- 
Idsa, 1887, p. 159. <Redemptio poreorum et apum», 1553; Kemâny, 1. e. p. 316.—<Tres grossos de qualibet sessione», 1387; Hurmuzaki, Î, 2, p. 301; <dicam secundum sor- tem levatan, secundum sortem suam», 1553 (câte 8, 16, 20, 50 denari); Kemâny, 1. e. 
p. 316.
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1301 pe teritoriul S&cuilor (1), la 1319, 1326, 1343 și 1344 în Banat și 

Maramureş (2). Începând cu a doua jumătate a sec. XIV, scirile despre 

cnejii români din Ungaria sunt f6rte numerdse și precise; ele nu lasă 
nică o îndoi6lă asupra naturii atribuţiunilor şi asupra situaţiei lor ju- 
ridice, 

Profitând de vechia organisaţie cnezială a satelor române, regii 
Ungariei şi în numele lor voevodii sai vice-voevodii Ardâlului, comiţii 
comitatelor şi castelanii castrelor regale întrebuinţară pe eneji pentru 

scopurile lor de colonisare, garantându-le şi mărindu le veniturile ce 
le aveai de la colonii conduşi de ei. Renunţând la o parte din venituri 
în favorul lor, regii şi după ei cei-lalţi proprietari mari de pămînt 
acordară enejilor dreptul de chinezat (jus kenezatus, keneziatus, jus 
keneziale), sai pe un timp nedeterminat (3) sai pe viţă şi cu facul- 
tatea de a-l transmite moştenitorilor direcţi (4), cari participau î împre- 
ună la beneficiile chinezatului (5). Aceste acordări se făceai sai vrin 
confirmarea chinezilor existenţi în funcțiunile lor sai prin împuter- 
nicirea de a întemeiă sate nouă (villas), pe pămînturi Qin noi cură- 
țite de păduri sai pe locuri părăsite de locuitori (novae plantationes) (6). 
În casul acesta chinezul aveă o situaţie analogă cu «scultetus» sait ciu- 
dex» al coloniilor nemţesci din Ungaria nordică, eră un fel de «Lehn- 
schulze» german (7). Pe lângă dreptul de a posedă o porţiune de pă- 
mînt (mansio, mansus), de obiceiii mai mare decât a celor-lalți locuitori 

4) Să&cuii din «villa olachalis> (Olâhtelek), aparţinătâre de castrul Udvord (Ud- 
varhely), sunt luaţi de sub jurisdicţiunea cnezului <a jurisdietione knesij» ; Românii 
însă «prestent Fnesio ipsorum prestanda> ; Hurmuzaki, I, 1, p. 553—554; cf. privi 
legiul din 1426 dat Românilor din Breţeu: să-i judece «ipse kenesius predictus pro 
tempore constitutus cum villanis diete ville»; Hurm., ], 3, p. 535—536. 

(2) Hurm,, 1, 1, p. 579, 596, 687; Mihâlyi, 1. e, p.8. 
(3) «Nostro durante placito», 1409; Hurm., Î, 2, p. 464; cusque ad nostrum benepla- 

citum»; Rev. p. istorie, arch. şi filol, V, p. 137. - 
(4) «Titulo perpetuae kenesiatus donacionis», 1445; Hurm., ], 2, p. 721—722. De 

succesori se vorbesce aprâpe în tote privilegiile. 

(5) Eraii <condivisionales»; doe. din 1412, în Rev. p. istorie, arch. şi filol., V, p. 
135—137. 

(6) F6rte interesante sunt în privinţa acâsta documentele din 1360 (S6lyom-Fekete 
Ferencz, A magyarsăg €s az Olăh incolatus Hunyadban, în Analele societății isto- 
vice şi archeologice din Hunedără (Hunyad], Budapest 1883, p. 60 şi urm.), 1363 
(Hurm., I, 2, p. 73) şi 1380 (S6lyom-Fekete, 1. c.). | 

(7) Cf. «henezii seu sculteti» la 1555, ap. Hunfalvy, Neuere Erscheinungen der 
rumănischen Geschichissehreibung, 1886, p. 119; «sculteti seu kniaziones, advocati 
sive sculteți kniaziones» în satele românesci din Galiţia, ap. Stadnicki, O wsiach talk 
zwanych woloskich na polnocnym stoku Karpai; w Lwowie 1818, p. 35, 44.
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şi liberă de cens și de quinquagesima (1), de a ţin o mâră (2) şi de 
a se sluji de munca sătenilor pentru cultivarea porțiunii sale de pămînt 
(3), el aveă şi un venit de la judecăţi «in causis minoribus»> (4). 

Cnejii ce se aflau pe proprietăţile nobililor, clerului sai comunelor 
aveail o situaţiune mai j6să; ei n'aveaii un drept kenezial hereditar şi 
nu eraii scutiţi de <onus terrestralis», de care nu eraii scutiţi tot-dea- 
una nici cnejii confirmaţi de rege (5). De aci deosebirea ce o face Lu- 
dovic 1 la 1366 între un <kenezus per nostras litteras regales in suo 
kenezatu roboratus» şi între un «communis kenezus», în ce privesce 
«hommagium»: cel dintâiii e asimilat cu un «nobilis», al doilea cu un 
«villicus fidei unius fertonis»; nici unul, nici altul nu eraă adevăraţi 
«nobiles» (6). 

Şi cu t6te acestea o parte din cenejii români deveniseră nobili ai 
regatului înainte de 1366 şi frte mulţi se nobilitâză pe la sfârşitul sec. 
XIV şi în cursul sec. XV. Primul cas cunoscut e de sub Carol Robert 
din 1326: acesta dă unui Stanislaus kenezius din Maramureş, pentru 
serviciile sale, <terram Zurduky iure perpetuo ac hereditarie possiden- 
dam», eximând-o de sub ori-ce jurisdicţiune, scutind-o de ori-ce dări şi 
acordând lui Stanislaus «<omne ipsius terre debitum et collectam, more 
et lege nobilium regni percipiendam» (7). Printr?o ast-fel de donaţiune 
chinezul deveniă nobil: el nu mai eră un <jobbagio regalis» (8), chine- 
zatul lui nu mai eră un coificiolatus» (9), proprietatea n'o mai avea 
  

(1) Doe. din 1482: <antiqua libertatis praerogativa»> a chinezilor din Hunedâră eră 
că ei nu plătiaii nici o «taxă, cens sai contribuţie». Într'un isvor important de 
la 1552 se gice: <kenezii non solvunt quinquagesimam»>; ap. Kemâny, 1. c., p. 311--312. 

(2) Ci. doc. din 1326, Hurm,, I, 1, p. 528, şi Hunfalvy, A2 Olăhok tOrtenete, 1, p. 408. 
(3) Deşi în documentele unguresci nu se spune apriat acest lucru, el este de ad- 

mis și pentru cnejii din Ungaria, cum se constată pentru cei din Galiţia; Stadnieki, 
1. €., p. 15—16. - 

(4) «psi autem (sc. kenezii) poterunt iudicare preter tres causas, scilicet latroci- 
nium, furtum et incendarium», 1352 (Hurm., I, 2, p. 28-29: privilegii pentru chinezii 
Iuga şi Bogdan în comitatul Caraşului). Cf. privilegiile date de Elisabeta la 1366 şi 
1370 unor chinezi din Beregh: +Olachi et jobagiones ipsorum» aii să fie judecaţi de 
«domini» lor, <exceptis furto, latrocinio et aliis publicis criminalibus» (Mihâlyi, 1. 
c., p. 59 şi 63). Acelaşi privilegii îl aveaii «villici» în coloniile nemţesci din Maramureş 
şi Zips; v. dipl. din 1303 şi 13î5, în Schwardtner, De Seultetiis, Budae 1815, p. 145 
şi urm., din 1329, în Mihâlyi, l. e. p.8—10. 

(5) Remâny, 1. c., p. 297, 30%; Hurm., I, 2, p. 241—249. 
(6) Hurm, 1, 2, p. 120; cf. Kemâny, |. c., p. 294 și urm. 
(7) Mihâlyi, | e, p.6. 
(8) Doc. din 1370; Hurm,, 1, 2, p. 165. 
(9) Doc. din 1387; ibid., p. 300,
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«sub servitute keneziatus» (1), el nu mai datoră regelui anumite <ob- 

sequia, servicia ac solutiones> (2), ca cei-lalţi chinezi. Posesiunea saii 

posesiunile ce le aveă până atunci «sub nomine keneziatus» şi le ad- 

ministră <nomine regio», le capătă acum <perpetuo et irrevocabiliter», 

«omni eo iure et titulo quo eedem ad nostram (sc. regiam) collationem 

pertinere dinoscuntur» (3). În raport cu prima donaţiune, a chineza- 

tului, acâstă a doua este numită tot-deauna «nova donatio» (4). 
Începând sub Carol Robert, nobilitarea cnejilor români se continuă 

sub Ludovic I şi Sigismund şi, în urma serviciilor însemnate ce enejii 

aduc regatului în răsbâiele cu Turcii, iea, în comitatele sudice ale Un- 

gariei: Caraş, Severin şi în Huned6ră, un mare avânt sub Albert, 

Vladislav şi Hunyadi ca voevod al Ardâlului şi guvernator al Unga- 
riei. Sub Mateiii Corvin ea se răresce. În a doua jumătate a sec. XV 

şi la sfârşitul acestui secol «Valachi nobiles» sunt fârte numeroși în 

Banat şi în Huneddră (5). Devenind nobili, chinezii încet6ză dea fi ro- 
mâni; parte de bună voe, parte siliţi de disposiţiunile luate de Ludovic 

şi confirmate de Sigismund la 1428, ei trec la catolicism, ca să-şi pâtă 

păstră mai departe domeniile lor (6). Românilor le rămân numai «ke- 

nezii communes», cari, fie că aparţineau castrelor regale, fie capitule- 

lor, nobililor saii comunelor orăşenesci, nu sunt alt ce-vă decât jugi 

sătesci, «villici seu kenezii» (7), <judices vel kenezii» (8), «pro tempore 

constituti», supuşi proprietarului, ca şi consătenii lor, neliberi, căci nu-l 

puteai părăsi pe acesta fără permisiunea lui şi fără să-şi fi plătit mai 

întâiă «terragium iustum» (9); ei plătiaii un «cens», iar în schimbul 

serviciului primiaă o r&splată anuală, după învoslă. Cnsjii aceștia sunt 

identici cu villiez din satele unguresci şi săsesci (ung. bird, săs. Hann) 
Şi situaţiunea lor juridică nu se deosebesce întru nimic de a celor- 

(1) Doc. din 1394; ibid., p. 356. 
(2) Doe. din 1394; ibid., p.354. | 
(3) Doe. din 1310; ibid., p. 167—168. Cf. «pleno iure» la 1387; ibid.,p. 300. 

(4) Documente din 1387, 1394, 1439, 1445, 1446, 1447: totum et omne ius regium, 

totum et omne ius regni; ibid., p. 300, 336—57, 649—50, 653—54, 721—22, 727, 731. CE. 
donația din 1365 cătră Karapch Olachus, care nu fusese chinez; ibid., p. 98—100. 

(5) Vedi d. p. doc. din 14%,da S6lyom-Fekete, |. e. 
(6) Decretul lui Sigismund din 1428 cere ca nobilii şi chinezii din comitatele Se- 

verinului şi Huned6rei (districtele Sebeş, Mehadia şi Haţeg) să nu mai ţie popi 

schismatici pe moșiile lor şi să-şi boteze copiii în religiunea catoliză. Hunfalvy, Az 
Olâhok tortenete, I, p. 480—48] ; II, p. 65, 

(7) Doc. din 1447; Hurm,, I, 2, p. 739. 
(8) Doc. din 1543, 1552, ap. Kemâny, |. ce, p. 812. 

(9) Doc. din 1407; Hurm,, 1,2, p. 454—55,
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lalţi <iobbagiones»> (1). Numele lor (sub forma cenez sat chinez) se pă- 

streză în acâstă accepţiune până pe la sfârşitul sec. XVI; în sec. XVII 

el este înlocuit peste tot, afară de Banat, unde s'a păstrat şi la Sîrbii 

de acolo, cu termenul jude, județ (giude, giudeţ) sai birăă (2). 

Ast-fel enejii din Ungaria și Transilvania, după ce mai întâiu au 

fost întemeietori şi şefi de sate, apoi sculteţi ai regilor şi marilor pro- 
prietari, cu drept hereditar, şi în sfârşit nobili ai regatului, rămân sim- 

pli administratori de domenii nobilitare sau de comune sătesci atâr- 
nătâre de oraşe, şi se perd, în cele dintâiu, în iobăgime (3). 

(1) Remâny, 1. e. p. 297—298, 306. Documentul din 1377, reprodus în Hurm., ], 2, 

p. 241-42, este f6rte important pentru situaţiunea chinezilor comuni. Cf. Statutul capi- 

toluiui din Oradea, 1506-1512: kenezii vero tam ad ovium quam porcorum praesta- 

tionem astringuntur, iuxta conventionem factam (Râthy, 1. c., p. 159) și resoluţiunea 

dietei transilvane din 1538: villici, kenezii, Valachi presbiteri solvant (sc. tributum) ; 

Kemeny, |. c., p. 311—312. 

(2) Remâny, |. c., p. 327 şi urm.; N. Iorga, Sate şi preoți din Ardeal, Bucuresci 

1902, p. 109, 112, 116, 121, 122, 128, 132, 138, 165; Acelaşi, Documente româneşti din 

archivele Bistriţei, Bucuresci 1899--1900, 1, p. XVI, 24, 29, 91, 96; II, p. 64, 76-79, 

90, 91, 99, 108, 113.—În socotelile Sibiiului din sec. XV—XVI, pe lângă forma ungu- 

r6scă kenesio, se găsesce mai des cea românâscă /nesio, knesius, knysio, knyes; 

Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt, 1 (1880), p. 131, 182, 207, 208, 
215, 221, 222, 233--934, şi urm. 

(3) Acâstă expunere nu concordă cu unele păreri ale istoricilor noștri, cari sunt 

aplicaţi a ved6 în chinezii români din Ungaria şi Transilvania nisce <căpitani de 
districte» sau «prefeeţi militari», cu rang nobilitar și cu funcțiuni politice. N. Den- 
suşianu, Chinesiatul familiei Băsărabă din fara Hațegului, în Rev..p. istorie, arch. 
şi filol, Bucuresci 1902, p. 50 şi urm.; Acelaşi, Revoluţiunea luă Horia în Transil- 
vania şi Ungaria, Bucuresci 1884, p. 45 şi urm. Mai bine a înţeles natura chine- 
zatului d-l A. D. Xenopol, în Jsforia Românilor, 1 (1888), p. 503—505.— Dintre istoricii 
unguri s'aii ocupat cu acâstă cestiune, după Kemâny, mai ales Hunfalvy, în Die Ru- 
mănen und îhre Anspriiehe, 1583; Neuere Erscheinungen der rumâinischen Geschichts- 
schreibung, 1886, şi Az Olăhok tărtânete, I—II, 1894, unde este adunat un fârte bogat 
material şi unde se resumâză și studiile lui S6lyom-Fekete, dintre cari, pe lângă cel 
citat mai sus, este de relevat mai ales: Văzlatok az oldh-hkenăzi întezmeEny tOrtenete 
s îsmertelesehez, în aceleaşi Anale ale societăţii istorice şi archeologice din Hune- 
GOră: A hunyadmegyei tortenelmi €s regeszeti tărsulat Evkonyve, broş. II, Arad 
1884, p. 14—37, Un resumat din Hunfalvy dă Janes6 Benedek în A român nemae- 
tisegi idrekvesek târienete €s jelenlegi dilapota, Budapest 1896, 1, p. 225—253. Mai 
mult sait mai puţin ating cestiunea chinezatului şi scrierile ce se ocupă cu așă disa 
cestiune română sai teoria Sulzer-Roesleriană. Bibliografia acestei din urmă cesti- 
uni e dată întrâgă de D. Onciul în broşura: Română în Dacia Traiană până la 
întemeiarea Principatelor (Cestiunea română), Bucuresci 1902.
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IV. 

Cu totul altă sârte au avut cenejii în Principatele române, cei mai 

puţin cunoscuţi dintre cenejii români și asupra cărora trebue să insi- 
stăm mai mult, dând şi 6re-cari nouă amănunte. 

S'a presupus că vechia instituţiune românâscă a chinezatului a tre- 

buit să existe şi în cele două voevodate românescă din sudul şi ostul 

Carpaţilor şi că enejii din Ţera-românâscă şi din Moldova vor fi fost 
o insfituţiune adusă din Ungaria de descălecătorii ţărilor (1). Ideia 

ac6sta este numai în parte adevărată. Ei sunt în cele două voevodate 

din sudul şi ostul Carpaţilor tot atât de vechi cât şi pe teritoriile din 

lăuntrul lor; aci se face însă rar amintire de ei, ca de tot ce privesce 

viţa satelor: imensa majoritate a actelor domnesci și private, înce- 

pând cu secolul al XV-lea (2), se rapârtă la proprietăţile boeresci: la 

donaţiuni, cumpărături și schimburi. lar când sunt pomeniţi în docu- 

mente, nu se spune mai nimic asupra atribuţiunilor lor, nici nu se 

precis6ză situaţiunea lor juridică faţă de cele-lalte clase ale populaţi- 

unii, cum am vă&dut că se face în Ungaria. Un lucru reese însă cu sigu- 
ranţă și din documentele moldovenesci şi din cele muntenesci: enejii 

nu pot fi aci decât judi sătesci. Acâsta o arată: 1) numele jude în Mol- 

dova, judec în Muntenia ; 2) terminul judecie, întrebuințat în Moldova 

pentru a însemnă circumscripţia în care judele își exercită atribuţiunile 
sale judecătoresci şi administrative ; 3) terminul vataman ce se gă- 

sesce din primele timpuri, tot în Moldova, în acelaşi înţeles cu cneazul 

saii judele şi despre care scim cu siguranţă din documentele ulteridre 

_ (1) L. Pi, Die rumănischen Gesetze und îhr Nezus mit dem byz. und slav. Rechi, 
1886, p. 17—19.—A. D. Xenopol, Istoria Românilor, 1 (1888), p. 503 și urm.; IL (1889), 

p. 229 și urm.—D. Onciul, Originele Principatelor române, Bucuresci 1899, p 86 şi 
urm. 434 şi urm. — Din punct de vedere juridic, cu mult bun simţ, dar fără fapte 
novă, 1. Nădejde, Din dreptul vechii romin, Bucuresci 1898, p. 102 şi urm.—Asupra 

cnejilor din Moldova în special R. Rosetti, Despre clasele agricole în Moldova, în 

Revista noud, an. 1 şi Il (1888—1889): 0 fârte bună lucrare.— Trec cu vederea peste 
lucrările mai puţin importante saii fără nici o valore, ca d. p. Zanetov, Brigarskoto 

naselenie vs srâdnit& vekove, Ruse 1902.—În manualele n6stre de ședlă instituţiunea 
chinezatului e sai neexplieată, ca în al d-lui A. D. Xenopol (ed. din 1894 și 1901), 

saii e caracterisată cu totul greşit, ca în al d-lui Gr. G. Tocilescu (ed. din 1900, p. 

121 —122; ef. ibid, p. 118). 
(2) Documentele de la sfârşitul sec. XIV sunt f6rte puţine şi în ele nu se pome- 

nesce nici un cpez,
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că eră judele şi administratorul satului, întocmai ca vorniceii saă vor- 

păcii de mai târdiu (1). 

Onejii sunt amintiţi aprâpe exclusiv în satele domnesci, acele pe 

cari domnul le dăruesce boerilor sai mânăstirilor, cu formula: «unde 

ati fost» sati <unde este cneaz, jude, vataman cutare», «unde stă> sai 

«unde frăesce», «unde a stat» saă <unde a trăit, unde a aşezat sat 

cutare». Mânăstirile saă boerii păstraii une-ori mai departe pe eneji, 

jugi sai vatamani ca vătafi al lor; de cele mai multe ori însă ei dispar 

în urma donaţiunii domnesci, întâiii în satele unde boerii îşi aveai casele 

saii curţile lor (Aomzi, ARSpz!), apoi în cele-lalte; de aceea amintirea lor 

se răresce odată cu micşorarea pămînturilor domnesci. Ca funcţionari 

domnesci enejii sunt pomeniţi forte rar chiar în sec. XV; cel din urmă 

cunoscut mie în Moldova e de la 1502; din sec. XVI încâce întâlnim în 

documentele acestei ţări numai juqi, vatamani, vornică şi vornicei (2). 

(1) Cuvîntul ataman pare a îi împrumutat de la Malorosienii din Galiţia şi Po- 

dolia, unde se găsesce sub forma ataman, otaman, vataman, votaman şi unde nu 

însâmnă numai şef de Cazaci «Kosakenhăuptling, Kosakenoberhaupt» (Miklosich, 

Fremdavărter, p. 15; Etymologisches Wărterbuch, p. 5), ci şi «jude sătesc»: <villicus 

alias cywan seu watman (wattaman)», la 1456în Podolia; Bantkie, Juspolonicum,Varsa- 

viae 1831, p. 293. În documentele sec. XVI e forte des; aşă în tratatul lui Sigismund ] 

cu Şietăniţă din Dec. 1519: pan ktori, abo ziemianin, yle urzednik wataman; pan 

ziemianin, abo urzednik wataman u gymieniu; urzednici, voitowie y watamanowie 

gdzie pan swa glowa nie mieszka w gimieniu; ma pan sam przisiadz, a wataman 

samotrzec (Arch. îst. a României, II, p. 2 şi urm., după Acta Tomiciana, V, p. 90—93). 

Cf. «w6jtowie, watamani albo tywonowie przysiega beda na sprawiedliwe oddanie 

poboru z domâwi plugâw», în Volumina legum, ap. Linde, Slozwnik, s. v. wvataman.— 

Cuvîntul se găsesce şi la Ruşi. Sreznevskij îl citeză sub forma Barammanz, EOTAMANE 

dintr'un doc. din Dvina de la 1294 și din două doc. ale mânăstirii Troickij Sergievr 

de la 1448 și 1477: a ne cSAHTH Hyz CTAPUCE CEprkEBCKHNZ, HH HXZ BOTAMANOBE, HH HZ OCHABZ; 

Materialy dlja slovarja dr.russ. jazyka, St. Petersburg 1893, col. 231. Şi Linde și 

Sreznevskij îl pun în legătură cu vafaha, vataga, care se găsesce şi la Cumani 

(eron. Ipat) şi în doc. din 1294, 1340, 1446: un cuvînt de origine tătărâscă (tat. va- 

taha «Menge, Fischergenossenschatt, Miklosich, Zfym. Worterb.). Miklosich. îl derivă 

din germ. Hauptmann <woraus zunăchst hetman», explicare adoptată de Cihac, Dic- 
tionnaire d'Etymologie dacoromaine: Elements slaves, ete., p. 137. Accentul se opune 

însă acestei etimologii; în maloross. se pronunţă oramâna (Jelechowski), în bjaloross. 

arâmanz (Nosovic). — Că judele și vatamanul âveaii în Moldova aceeaşi funcţiune, 

se vede, între altele, şi dintr'o circulară a lui Ştefan II către diregătorii ţării, din- 

tre anii 1435 —1447; el o adresâză întâiu boerilor şi vornicilor, apoi şoltuzilor și pâr- 

garilor şi în sfârşit judilor şi vatamanilor și ţării întregi: ezekatz Retapomz n ABOPHHKOAS, 
H WMOATĂBCA N NpATApeată, IM IKSAEAtz Hi RaTamaHoMz, n Bzcem$ nocnoacre$> (0rig. în archivul Bra- 
șovului, No. 432). 

A GA PN Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria Românilor, V, p. 
, ), 225 (1699), 396 (1586) pentru vatamani; p- 111 (1788), 423 (1783) pentru
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V. 

Voiii resumă în următârele dovedile principale pe cari se înteme- 

isză generalisările de mai sus, întâiu pentru Moldova, apoi pentru 

âra-român6scă. Materialul acesta n'are pretenţiunea de a fi complet, de 

Gre-ce documente publicaţe avem puţine, iar cele inedite sunt fârte 

numerâse şi numai o mică parte din acestea am putut să le consult, 
1. Cneji.—1414, Aug. 2: Alexandru vv. dăruesce slugii sale, panului 

Tâder Pitic, trei sate: «canoe cea HA ROBniAk rac A EC A0Mh, PAL ECT 

Enlab EkpHiuh CTAHHCAABh, A ApSTOE CEAO HA OVCTIH EpARIL E, PAE SNaAaeri HA 
EpAA4A, HA HAME TAC EWlAk AHEH UHraHeipin KHASOBE, A TpeTie CEAO HA EpzaaA,k 

rac MS cc ApSrbi AOAt, TAE EC "TaMâAult H HBAHK KHASoBe» cun sat pe Co- 
bila unde este casa lui, unde a fost Vâriş Stanislav, iar alt sat la gu- 
ra Jeraveăi (1), unde se varsă în Bârlad, anume unde au fost Lie şi 

Ţigănescii cneji, iar al treilea sat pe Bârlad, unde este cea-lalţă casă a 
lui [şi] unde sunt Tamaș şi Ivan cneji» (proprietate privată).— Din acelaşi 
an şi din aceeaşi di avem o donaţiune a lui Alexandru către Şandrul 

pentru satul «Muntenii scutaşi, unde iaste eneaz Litu şi Şărban» (tra- 

ducere din 1793, la Acad. Rom.).—1427: Alexandru dăruesce mânăstirii 
Homorului satul, unde a fost cneaz Stan «ceao rac Bia knasn cTanz» (Pi&, 

Die rumânischen Gesetze, p. 19; cf. Wickenhauser, Geschichte der Klos- 

fer Homor, St. Onufri, Horodnik und Petraute, p. 83; R. Rosetti, Re- 

vista nouă, II, p. 11).—1428, lulie 24: Alexandru dăruesce lui Sinata trei 
sate, «unul pe Zeletin, unde este casa lui, şi pe Frumuşel, unde ai fost 

Dragoş şi pe Tutova, unde este cneaz Orsat (Th. Codrescu, Uricariul, 

il (ed. 2-a], p. 252: Cneagorsat; lectura «cneaz Orsat» mi-a sugerat-o 

dl Dr. G. Popovici). — 1436, Dee. 20: Între multele sate, pe cari Ilie 

Și Ştelan vv. le dăruesc boerului Michail din Dorohoi, se află şi «ceao 
NOA, Răpaunoma, rac cumkwu ku'b3 o Bepy4 AcEpSmu> «satul de sub Ca- 
rajin, unde se află cneazul Simeon, în susul Dobruşei» (Acad. Rom.). 

—1438 lunie 20: Ilie şi Ştefan dăruesc lui Hudici vornicul <un sat pe 

drumul de la gura văii Borodac (?), unde a fost cneaz Michail» (Wic- 

lkenhauser, Bochotin, Wien 1874, p. 65; cf. Solka, II, p. 205; Wieck. tra- 
  

vornicei; p. 109 (1757) pentru giudi domnesci şi boiaresci.—Melehisedek, Chronica 
Huşilor, Bucuresci 1869, p. 33 (1629, 1676), 44 (1747), 54—55 (1676).— Wickenhauser, 
Molda, 11, p. 6 (1147).--Uricariul, XVIII, p. 363—64 (1805); sbid., 1V, p. 2: «şi vornieii 

şi vatamanii satelor să fie scutiţi, şi ei să strîngă banii şi să-i deie la zapoiul ce 
va fi rînduit> (1752). Cf. Neculcea, ed. II, Kogălniceanu, p. 281: «vornicii, vorniceii, 
vătămanii» din sate. 

(1) Aqi Jirovăţul, Jerovăţul, în jud. Tutova.
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duce greşit pe nasu cu «Kânigsrichter»).—1487, Oct. 15: Ștefan vv. 
dăruesce mitropoliei de Roman «At ceak Ha Hama noa'Enua, rAc EHAH 
KNE3OBE BZAOLI H Aanuloa» «două sate cu numele Poiana, unde au fost 
cneji Băloş şi Daneciul», cumpărate amândouă de la o nepâtă a boe- 
rului Coste Andronic, care le căpătase de la Alexandru-cel-Bun. La 
1471 se vorbesce de un sat, unde aii fost eneji Băloş şi Danciul «rak 
SHAH FHI430R£ BZACUIA H Aanuba> (Melchisedek, Chronica Romanului, Bu- 
curesci 1874, |, p. 134 şi urm.). — 1502, Fevr. 17: Ştefan vv. dăruesce 
fiilor lui Coste Murgoci, nepoţii lui Michail gramaticul, «Murgocenii, unde 
aii fost eneaz Ivan, şi cu cotunul lor (1), unde ai fost Torontăi, şi pe 
Turia Băşenii, unde aii fost Başa, şi pe Jijia Trăjoca, unde aii fost 
Iacob vătăman (trad. din 1799, la Arch. Stat.; v. Fâia Societăţii Romă- 
nismului, IL, p. 395) (2). 

2. Jugi.—1409, Ian. 28: Alexandru vv. confirmă lui Jurj Ungureanul, 
între alte sate, unul «rac cer nkrzua Sa (Acad. Rom.).— 1425, Ian. 
30: Alexandru dăruesce lui Ştefan Zugravul satele <Beprnimuemh n epr- 
Mie H none H rac ecri Sac nauiko» (Huarmuzaki, Doc, 1,2, p. 836; 
tradus greş. de Katuzniacki <ubi Zude Pasco habitat», ibid, p. 837).— 
1434, April. 24: Ştefan vv. dăruesce lui Iuga, între alte sate, cavreu 
TAEECT MHROVAa K8Ae» şi «mai sus de Strajniţa, unde este jude Mihailo» 
<Ha Bepk cTpaknuu/k rac ceri BSAc Mnyanao» (Uljanickij, Materialy dija 
istorii Rossii, Polssi, Moldavii, Valachii îi Turcii, Moskva 1887, p. 42; 
Hurmuzaki, Doe. I, 2, p. 853, unde ropmurepu e greşit). — 1447, Fevr. 
11: Ştefan confirmă mânăstirii Moldoviţa nisce donaţiuni ale lui Ale- 
xandru-cel-Bun, între cari şi satul cragc na Sac kpzcrk» (wo der Rich- 
ter Kirste gewesen; Wickenhauser, Die Urkunden des Klosters Mol 
dowilaa, p. 62; cf. Sola, p. 205).—1455, Iulie 2: Petru vv. dă lui Mi- 
chail logofătul, între altele, satul «de la gura Pobratei, unde este jude 
Cirstea şi Danciul» «na oyerie nospart, rac cer Sac khiperk H ANY Az> 
(Uljanickij, Materialy, p. 84).—1487, Dec. 13: Ştefan vv. confirmă vîn- 
darea unui sat, pe care îl căpătase Ştibor de la Alexandru-cel-Bun: «un 
sat pe Bârlad, unde a fost jude Buda şi Drăgoiii, amândouă judeciile» cea no 
CEAC Hâ BpăAdă, TAE BHA SAE ESAA H ApAroIe, wEa Satuinae» (Revista, p. îs- 
torie, arch. şi filol. L, p. 369—370).—1517, Noemvrie 9: Ştefăniţă con- 
firmă vistiernicului Gavriil, pe lângă alte două sate, <akanaoRuu, FAt 

(1) În orig. probabil noprz. 
(2) Cneji aveaii și 'Ţiganii. Alexandru vv. dă la 1428, Iulie 8, mânăstirii Bistriţa 

31 de usataz unrauz, în frunte cu kuazi ksmanz (Arch. ist. I, 1, p. 121). Cf. în documentul 
din 5 Martie 1458 de la Vlad Ţepeş: uuesn aunranenu (Venelin, Vlachoboigarskija gra- 
may, St. Petersburg 1840, p. 91),
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Bia SA£ nerpHHka [prob. nerpnta]» (Dr. Orest Popescul, Câte-vd docu- 

mente moldovene, Cernăuţi 1895, p. 23; cf. Wickenhauser, Woronelz 

und Putna, p. 191).—Tot un ast-fel de jude pare a fi «pack uSatu,.. 

wT Eaaomnpemi», citat ca martor într'un act al mitropoliei de Roman 
de la 1586, lan. 13 (Arch. ist. I, 1,p. 139)(]). 

3. Vatamani.--1421, Dec. 25: Alexandru vv. dăruesce lui Bogușş sa- 
tul «Cuciurov, unde a fost vataman Gherman» <KyuypoRz, CAE EBIA BATAMAH 

repmau» (Uljanickij, Materialy, p. 27).—La 1423, Apr. 15, e pomenit un 

Brphra BATAMAH Într'un sat de lângă Baia, având cârtă pentru hotare cu 

fiii boerului Rotămpan (Hurmuzaki, Î, 2, p. 835—36; Katuzniacki traduce 

greşit <capitaneus»): vatamanul stăpâniă negreşii un sat domnesc. — 

1436, Iulie 17 : Ilie vv. dăruesce lui Vancea logofătul satul <Procopinţii, 

unde au fost Procop şi Vasil vatamani, împreună cu mâra» «npotonunnuu, 

TA£ ESIAZ NpORONZ H BACHAh EATAMAH, H CZ MAnHomz> (Hurm,, |, 2, p. 870).—1455, 

Iulie 15: Ştefan vv. dă lui Oancea logofătul, între alte sate, «pe Voi- 

nava (2) o jumătate de sat, unde este Paşco vatamanul> «na Rennaek 

NOAOBHHA CEAO, PA£ ECT Naluko BăTamanz» (Uljanickij, |. e. p. 67).—1473, Ian. 

8: Ștefan contirmă mânăstirii Moldoviţa jumătate din satul Ostăpeâniă 

în ţinutul laşi, partea din jos «unde a fost Ostapek, vatamanul din 

Turia» (Wickenhauser, Moldozwitza, p. 68; cf. îbid., p. 77, doc. din 4 Fevr. 

1522, publicat în original în Uricariul, XVIII, p. 91: ccranuanu 9 roypin 

TAE Bhtaz BATAMAH werank9).—1519, Iunie 30: Ştefăniţă confirmă un schimb 

de sate; între acestea se pomenesce «un sat dincolo de Prut, sub Corni, 

unde ai fost vatamani Caliman şi lachim şi Lucaciii» ceAH9 ceaw 34 np$- 
TOA NOA, AFPHHAMH, CAE EHIAH EATAMANOBRE KAAHMAH H tâkiM H ASkau> (Arch. 
ist., I, ], p. 86). Aceiași vatamani sunt pomeniţi întw”un document de la 

1517, Ian. 17, resumat de N. Iorga, Studii şi Documente, V, p. 550.— 

1603, Martie 27: Eremia Movilă că voie mânăstirii Pobrata şi «vătăma- 

nilor din satul Văleni în ţinutul Chigeciului» <azPaMANOEEM WT CEAC BE- 
Ak&HH WT Eoaocr Kurkuckom$», să-şi adune 6meni în sat de prin ţări străine, 

scutindu-i pe îrei ani de biruri (Arch. ist., I, 1, p. 117).—1631, Aug. 9: 
Moise Movilă scrie vatamanului şi sătenilor din Losna (Lozna) că a 

dăruit acest sat mânăstirii Solca (Wickenhauser, Solka, p. 9). Vatamani 
în sec. XVI—X VIII se găsese pomeniţi în mai tâte colecţiunile de do- 
cumente moldovenesci, d. p. Wickenhauser, Moldowitza, p. 86, 99, 140 

(1) Jugi aveai şi Țiganii. La 1448, Iulie 13, Petru vv. Qă lui Ivan Porea <uurann 
na Hat cumarz H HukSaa Sac n hanz H rpzato n kocrk» Şi alţi câţi-vă inşi (Acad. Rom.). 
Aceşti judi strîngeau dajdea de la Ţigani (Melchisedek, Chronica Huşilor, p. 80, 

doc. din 1711). | 
(2) O localitate Poinova există astădi în Basarabia; Z. Arbore, Basarabia, p. 125.
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(din 1570, 1608, 1755); lorga, Studii şi Documente, V, p. 84, 225, 396 

(din c. 1650. 1699, 1586); se vorbesce de ei şi în cronici (1). 

4. Cu mult mai dese sunt, în sec. XV—XVI, casurile când cneazul, 

judele sai vatamanul nu se pomenesc decât cu numele, fără nici unul 

din aceste trei atribute; se înţelege că în aceste casuri pâte să fie vorba 

şi de boeri cari stăpâniseră satele înainte de noua donaţiune; pe cneji 

ni-i indică însă cu 6re-care siguranţă numele neobicinuite la boeri. 

1400, Fevr. 11: Alexandru vv. dă panului Dan vameşul şâse sate, 

între cari Lacobescii, «unde a trăit Iacob al Orbului> <rakogeriu, rA£ WAH- 

aan takoBn cabnare> (Fotografie depusă de d-l Tanoviceanu la Acad. 

Rom.).—-1408, Sept. 16: Alexandru dă bisericii Sf. Vineri din Roman 

dou& sate, dintre cari al doilea <este dincolo de Moldova, unde a fost 

Bratul» «tera 34 MOAAAROR, PAE EhlAA EpATYAZ»> (Acad. Rom.). — 1415, 

Aprilie 13: Alexandru dă mânăstirii Homorului un sat «în sus pe Solonţ, 

unde ai fost Tatomir şi Pîrtea» «ua BpAXE COASA, TAL ECT BHIAZ TA- 

momupa n npark> şi pune amendă (3agacks) 50 de ruble de argint «pe 

cei ce ai ţinut satul acela şi pe copiii lor și pe tot n6mul lor> «kai 

IO "ToE cea Apzaat n AETeM n BaceMS poa uk», dacă vor porni jude- 

cată pentru el (Acad. Rom.). — 1423, Martie 12: Alexandru dă lui Batin 

trei sate pe Putna, unul cunde este casa lui, altul unde a fost Lupşe, 

al treilea unde este vadul Putnei> <rae emS cr Ac, ApSrOE rAE£ BA 

ASNUIE, 'TpETEE PAE ECTh EpOa, Ha nSruon (Acad. Rom.).—1427, Sept. 16: Ale- 

xandru dăruesce fiilor protopopului Simion «Trimedecii pe Cuţitna, 

unde a fost Bratul» «[rpimleacuin Ha RSUA'THOH, PA: Bhlaz EpaTSAz> (Acad. 

Rom.; în dosul documentului se află nota: Trimidicii pe Cuţătna la Va- 

sluii).—1429, Iunie 1: Alexandru dă lui Onica un sat pe Jijia «unde 

este casa lui» (trad. din 1787,la Acad. Rom,, cu însemnarea că uricul 

e pentru satul Onicenii: Onica îmi pare a fi fost un cneaz. — 1429, 

Iunie.19: Alexandru dăruesce iui Dan Unecleata şâse sate, între cari 

UNUL <rAt BiiAz Bânua> (—Banta) (Acad. Rom.).—1431, Fevr. 6: Alexan- 

dru dăruesce mânăstirii Sf. Nicolae (Pobrata) locul «unde a fost Hu- 
ba şi cu satul şi cu mâra şi cu seliștea de pe Nichid» (2) «rac Bas 

XSEA H c2 CEAWAA H ca MAHH HN CEAHIEM WT HHSHAa (Arch. Stat.).—1431, 

Iunie 15: Alexandru dăruesce vornicului Cupeici, între alte sate, «ns- 
ARS rac Biaz AaHx» (Acad. Rom.).—1432, Aprilie 28: Ilie vv. dăruesce 

  

(1) Vatamani aveai şi Tătarii din Moldova. La 1442, Maii 8, între nouă sălaşe 

de Tătari daţi mânăstirii Pobrata de Ştefan vv. se află şi un Saa ataman (Arch. ist, 

I, 1, p. 123). 

(2) Adi Nechit, jud. Nemţ.
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Matuşiţei un sat pe Plotuniţa «na Hama rAc Bia nkroe raHeckovA» (Acad. 

Rom.). — 1433, Fevr. 26: Ilie dă lui Dan vornicul satul Tamaş «rac E[wiaz] 

nerpnuz» (Acad. Rom.).—1434, Aprilie 24: Ştefan vv. confirmă popei Iuga 

«pe Tutova două sate, unde este Miclea din Bahna şi unde este Balan 

din Strîmba» «na TyToB'k ABE ceaă, PAE EET MHKAA WTF BAXHV H PA ECTh 

Banana Wr crpiimMea», apoi Buciumenii, «ra MY £ AOMz», un LOC pustii 

pe Başeii şi cecaHaţie WUgAoko» ; ciar hotarul seliştei şi pustiei cât vor 

put& să cuprindă pentru două sate în de ajuns» ca XoTapz ceHIpH n ny- 

CTHHM ROARO BZ3MOrȚTA WXHBATH ABa ceaa Accnirz> (Hurmuzaki, 1,2, p. 

852), Cele două sate îi fuseseră dăruite lui Iuga de veci de către Ale- 

xandru-cel-Bun la 11 Apr. (431: «Aga ceaa Ha HMA MHGAa WT BAXHY Ha 

TyToBk H Bănanz WT CTP MEA «două sate anume Miclea din Bahna pe 

Tutova şi Balan din Strîmba», ca să-i fie uric <u noa, CVpHkA AA ca 

HE AAAVTZ MHOAW HHGOAHXE HA EERH, H Ad CAVKAIOTA Hac, d HNA CVAEUL Ad 

ue umarorz» «şi subt uric să nu se dea altuia nici odată în veci, şi să 

asculte de noi, şi alt judecător să n'aibă» (ibid., p. 838). La 1435, Dec. 

1, fii lui Alexandru, Ilie şi Ştefan, confirmă lui Iuga, acum protopop, 

între altele, satele «de la gura Studineţului, unde ati fost Temeșescii, 

amândouă părţile-cuturile, şi pe Tutova unde este Miclea din Bahna, 

şi mai sus la gura Strîmbei unde este Balan şi unde este Barbu, Stan şi 

Stanciul în susul Strîmbei amândouă judeciile,.. şi pe Conoviţe unde 

este Mihailo Colică> «na oyerie emyAcnu, PAE Bai Temei WBE acru 

KSTRI, H HA "T'TORE PAE ECTh MHRAA WTh BAXHA, H NOBILE Hă Oyerie CTpnmE'k 

PAE ECTh BAAAHZ H PAE ECTh BApEZ, CTANG H CTAHURA HA Ep2X2 CTpaM6E WEk 

ASAetie. H Ha KOHOEHULE TAL EeTu Muyanao Koanun (ibid., p. 868.). La 1439, 

Iulie 2, Ilie confirmă protopopului Iuga satele «unde a fost Mihailo 

Colici, şi pe Strîmba unde ai fost Barbu [şi] Stan amândouă părţile, 

şi unde este Balan şi Mihnea din Bahna, şi la gura Studineţului, unde 

ati fost 'Temeşescii, amândouă cuturile,. .. şi Mânzaţii, unde este T6der» 

<WAE BWIAZ MHYAHAO KOAHUA, H HA CTpRIMEE CAE EHIAA BApEZ, CTANA BA ACTH, 

H PAE ECTh BAAâNZ H MHLNE WT7 BAH, H HA OVCTH CTSAEHILA, "TEMELIE TAL 

EWAH, OEA KOVTHI,... H PAL CT TOAEPA MBIHSALUH (ibid., p. 876). Stanciul, 

care în doc. din 1435 este al treilea jude în cele două judecii de pe 

Strîmba, lipsesce aci, iar în judecia lui Balan în loc de Miclea este 

Mihnea.—Cf. încă: un sat pe Bogdana, «unde este Baian şi fiul lui Dra- 

jan» «Age ECT Baaanz H ctinz Apaxanotz>, Și unul pe Chigeciii «pe valea iz- 

v6relor (fântânilor), unde a fost Oană Albul» «Ha NSToxz KpAHHILAMZ, PAL 

chiaz wWana aaeSaz», 1436, lun. 13 (Acad. ROM.); cczebnu PA XHBETI A40pz> 

«Săsânii unde trăesce Laur> şi <AOVKAHUH Hă HALA TAE EIAZ SMEPMHRIH I9râ> 

«Lucanii anume unde a fost Iuga Negrul», 1443, Martie 6 (Hurmuzaki,
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I, 2, p. 880): Săsânii sunt vînduţi de pan Boldur, Laur eră deci ju- 

dele sai vatamanul acestuia; «cete rAE BhIAZ KANA BEPBHUE, H PAE ENIAR 

IpEMEăĂ,... A PALE BIR EEpKHUUZ H NOHHXE TAL BblAz YOA0p BSpuskz» «seliştea unde 

a fost Oană Berbice, şi unde a fost Iremei,... şi unde a fost Berchiş, 

şi mai jos unde a fost Hodor Burciuc», 1443, Maii 30 (ibid, p. 884); 

«CEAA Hă Bpz367b, Ha HAVE CAE ECT UVRKA CTAHZ H PAE BHIAA UVHKA XV/pa> <Sa- 

tele pe Bârzet (1), anume unde este Ciunca Stan şi unde a fost Ciun- 

ca Jurj», 1445, Apr. 5 (Uljanickij, p. 66); două sate «na nm rac Bniaz 

APZrVUI4 TAMEDA HA 9VCTHE CTVAEHUA, H PAE EhiAB CTApaiH TAME NETPA 

no&hiu> <anume unde a fost Drăguş Tâmeş, la gura Studineţului, şi 

unde a fost bătrânul T6meş Petru, mai sus», 1447, Sept. 22 (ibid. p. 
71); un sat «ra ser non ASata», 1451, Dec. 21 (Acad. Rom.; original şi 

trad. din 1775): popa Duma ţineă satul în calitate de jude; două 
sate domnesci: «wm HatuHy ceaak, Ha Hm PAE EHA ere na BOTAANA, h EANHA 

CeaHia... Ha HAVE rAE EHA Wata Wr Moniua> «din satele n6stre, anume unde 

a fost Fete, pe Bogdana, şi o selişte... anume unde a fost Oană dela 

Moişa» 1448, Apr. 5 (Arhiva Societăţii sciinţifice şi literare din laşi, |, 

p. 375; trad. greşit «unde a fost fântâna lui Bogdan»); cuerapaTrSIo uacr 
cena ha royrekE na na daSperjii, FAKE EHA cCTanko, S$ HHEHSIo cToponS> <a 

patra parte dintr'un sat pe Tutova anume Făurescii, unde a fost 

Stanco, în partea de jos», 1492, Martie 14 (Uricariul, XVIII, p. 439); 
<EAHHO CEAHUIE Ha NO'THOH na HaVk BEA, rAE BERIA MIIKAZOVUIA KAPHNA> «0 Se- 

lişte pe Putna anume Biala, unde a fost Miclăuș Catina», 1498, No- 

emvr. 26 (Revista p. ist., archeol. şi filolog, V, p. 393); «na dpSmomnuk 
CEAO CAE Bhia Badunu, ne anApirama» «pe Frumoşiţa satul unde a îost 

Falcin, mai jos de Andriiaş», 1503, Fevr. 2 (Colecţia Lukasiewiez, în 

Museul Rumjancov din Moscva); <NAcBHHA ceAHIpE Ha czpaTii NOBZINE 

UISBAEIIH, TAE Bhian Hekrra H naSan> «jumătate de selişte pe Sărata, mai 

sus de Şurdesci, unde aii fost Nechita şi Paul», 1546, Maiu 27 (Urica- 

riul, XVIII, p. 124); «ceao na npSrk ra Bia tea uopnin» «un sat pe 

Prut, unde a fost Ştefan Negrul», 1554, Apr. 30 (Zapiski odesskago ob- 
scestva, II, p. 564); <ABk ceak Ha tăaank, rAc BHA pOMAnN BABHASA HA cApATa, 

H ApSrot cea FAE BHA YScSa» «două sate pe Ialan (2), unde a fost Roman 
Blândul pe Sărata, şi alt sat unde a fost Husul», 1561, lunie 23 (Uri- 
cariul, XVIII, p. 159). 

F6rte interesant e documentul din 1436, Dec. 20, prin care voe- 

(1) În dicționarele n6stre geografice nu găsesc acest nume; un «Bârzoiii» există în 
Basarabia (Arbore, Basarabia în see. XIX, Bucuresci 1898, p. 727). 

(2) AgI Elan, jud. Fălciu.
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vodii Ilie şi Ştefan confirmă boerului Michail din Dorohoiă o sumă 

de sate câştigate prin slujbele făcute lor şi tatălui lor Alexandru; între 

acestea se cit6ză: «satul unde a fost Dragomir Măndricin,... satul unde 

a fost, Şizeo (Şişco),... satul unde a fost Maiici lângă Jurjica, satul 

unde a stat Petrişor,... satul de sub păduricea unde stă Dragomir,... 

satul unde a fost Cusear,... satul unde [sunt] Caragunicii,... satul 

unde [este] Noguicoi şi satul unde a fost Cleaţin,... satul unde [este] 

Rospop (Răspop),... satul unde [este] Ţirvici,... satul de sub Carajin, 

unde [este] cneazul Simeon, pe Dobruşa în sus,... satul în sus pe Re- 

zina, unde stă Ţigan,... satul pe Moiatinul de jos, unde e Nichita, şi 

satul unde şed Grabovţii, la capătul de sus al Culişeului, unde a stat 

Radul, şi seliştea unde e un heleştei la Cornul Bagăului, unde ai 

fost şedut feciorii lui Nosco, şi seliştea de sub Măiatini, unde stă Ru- 

jici, şi pe Moiatinul de sus satele ce aii fost ale dâmnei, şi la Grabov 

satul unde se află Stan, şi la capătul de sus al Grabovului pe Başeii 

unde stă Mateiu, şi subt dumbrava cea înaltă unde stă Miclăuș» c<ceao 
CAE BHA ADAPOMHp MZHApHUHNZ,... CEO FAE LUH3KO EHA,... CEAO FAE BHA AMAAHU 

OV AXSp:RHRH,... CEAO PAE NETPHIIOPZ, CHAHA,... CEAO 104, AZAKKOM PAL Apa- 

POMHpA CHAHT,... CEAO PAL KOVCRpA BHA,... CEAO TAE KApArVHHUERE,... CEAC 

TAE HOPSHKOH H CEAC FAE BHA KA'BUHHZ,... CEAO TAE pOCrION,... CEAO TAC UpRHU, 

. CEAC. NICA, KapAHHOMz, FAE chavkwn EH'E3, OY BEpY4 ACEpSUIH,... CEAC Ha 

EEPXZ pruni ras HHPAHZ CHAHT,... CEAO OV HHXNIH AoI4THH CAE HURHTA, 

CEAO PALE PpABOBUH CHAAT, OV RHUINIH KOHSUZ ESAHCERA, TAE paASA cHAHA, EAIE 

CEAHIIE PAE CTAR 119 EAFOEBIA PWrOM, PAC CHAH EHAH HOCKOBH CHIHORE, EAIe cE- 

AHILE NOVA, MAIATHHAMH, TAL pOViăHu CHAT, H OY BHUUIHIE MOI4THH CEAA MIO 

KH'ETHHHNA BAG, H OV TPABORH CEAC TAL CTAH CHAHT, H O BHIIHIH ROHIA 

TBABOR HA BALA CAE MASEH CHAHT, H OA, BHCOROI ACEPOROIR PAL MHKAOBILA 

cHAHr» (Acad. Rom.) (1). 
Dragomir Măndricin (al lui Măndrica), Şizeo, Malici, Petrişor, Cu- 

sear şi toţi cei-lalţi, prin al căror nume sunt însemnate satele dăru- 
  

e 

(1) Documentul de la 1436, din care am extras acestea, este interesant şi prin mul- 
tele nume de localităţi, astăgi dispărute saii necunoscute dicţionarelor nâstre geo- 

grafice, ca d. p. Carajin, Grabov, Moiatin saii Măiatin, Rezina, şi prin câte-vă nume 

curi6se de persâne, ca d. p. Caragunicii (sai Caragunescii; slav. pl. kaparyunurse, sg, 

kagaryunin), Cleaţin, Cusear, Noguicoi (Noguico), ş. a. KSmnecez-Culişeul pote să fie 

Culişăuca de adi din Basarabia, ţinutul Hotinului (7. Arbore, Basarabia, p. 119); 
pote să fie însă şi pârîul Culeşa din jud. Suc&va. Harosmu porz l-am tradus cu Cornul 
Bagăului, gândindu-mă la satul Bagăi din jud. Fălcii. Numele celor doi jugi Șizko 
(de sigur Şişco) şi Rospop (de sigur Răspop, din răspopil) se regăsesc în numirile 

de sate Şişcani (jud. Putna și Pălciii) şi Răspopi (jud. Tecuciii) sati Răspopeni (ţi- 
nutul Hotinului şi Orheiului în Basarabia ; Arbore, |. c., p. 719, 725). 

Analele A. R— Ton. XXVI.— Memoriile Sec!. Istorice. Pepe 

' - Siai0i ga = 
_ . Geatraia 
O A Vatversitară 
0 Bucse W 
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ite de domni, sunt foşti sati actuali eneji, judi ori vatamani, cari ad- 

ministrai sate domnesci şi cari în parte continuă să administreze 

aceste sate şi după ce ele aă fost dăruite boerului Michail; unele sunt 

luate din apanagiul dOmnei <me kn'krunnua Brad». În fie-care din ele 

este numit câte un singur jude, afară de satele unde eraă Grabovţii 
şi fiii lui Nosco (1). Acelaşi lucru se constată din documentele proto- 

popului Iuga, citate mai sus. 
Din t6te acestea se vede că satele aveai câte unul sau doi judi, rare 

ori trei sai mai mulți; de obiceiii ele par a fi fost împărţite în două 

părți ce se numiaii fudecii: termin ce alternâză când cu <parte-uacrs», 

când cu <cut-koyra»: un cuvînt ce s'a păstrat până astăqi în unele 

locuri (cuţ, cutură în Bucovina) şi n'are nimic a face cu «<cătunul-ka- 

oyuz»: Teateuneaţuu WEk uacri XSAcuie, 1434, Apr. 24; remeneini WE uac'rn 

KSrii 1435, Dec. 7; goazurmn wa %oyAriin, 1436, Iulie 24 (Columna lui 
Traian, VII, p. 501—503; cf. Iorga, Studii şi Doc, V, p. 3); kurremn rae 

sem MHKz H Haitatun WERE xSAeuie, 1435—1436, Aug. 20 (Acad. Rom.); aa npă- 

TOM npornez NOAcakuz 0E'k KOVTII, H NOA, EOYKOBHHOI Xurzpkuiu ceh x5- 

Acdin; HA pri M6k TAE ERIAZ B4pBA, CTAHZ CEA uacTru, 1439, lulie 2; Ha Kpa- 

GOE rac Bia căc Aan Hi AAN... wWe'k XSAcdin (Arch. ist., Î, 1, p. 74), uymaz- 

aeițin Ba Kyrni H cz mMannoma, 1445, Fever. 18 (Uljanickij, p. 65); na ovyerrie 

nopaTrk, rac ecT SAE kiperk ni Aanuyaz, oEt yAcuiu, 1455, lulie 2 (ibid. 

p. 84). Rare ori trei judecii, ca în doc. din 1453, lulie 20: ceao arprane 
oycu 'Tpu &y'rui (ibid., p. 81), saii în cel din 1519, Iunie 30, unde avem 

un sat cu trei vatamani. 

Cuvîntul moyAcuie din documentele moldovenesci corespunde lui 

covAnereo din diploma lui Ştefan Nemanja, lui «kenezatus» din do- 
cumentele unguresci, lui «knjaztwo» din cele galiţiene, lui <iudicium> 

saii <iudicatus» din cele din Ungaria de nord (2). El însemnă la în- 

ceput «funcțiunea, dreptul de a judecă, dreptul de a administră un 

sat ca judec»; mai apoi a luat înţelesul de <terra iudicis>. Este o veche 

(1) Întwo donaţiune a lui Ştefan-cel-Mare din 1491, Fevr. 26, se pomenesce saţul 
«PAE BHA Hoek9 (Arch. Stat.). 

(2) «Ville regalis dicte Macowa scultetia alias Fnyasztwo» într'o diplomă din 1464 
Maiiu 2 (Akita grodzkie i ziemskie, VI, p. 86). Cf. Staânicki, O wsiach awoloshich p. 
25, 35, 63 şi definiţiunea de la p. 8. —c<Zudicium seu villicatus» într'o «villa» la 1297 
(Sechwardtner, De scultetiis, p. 28); «scultetia seu judicatus» la 1459 (ibid., p. 156) 
ceea-ce în alte locuri se châmă <officium iuâicis» (ibid, p. 39, an. 1465). La 1393 se 
confirmă unui „scultetus», numit şi <iudex», un ciadicium cum duobus laneis et li- 
era curia et una faberna, tria molenâina» (ibi < Villieaţi î i 3 acalaţi see (Baa "003, dina» (ibid, p. 37). «Villicatio» e întrebuințat în
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formaţiune românâscă din judec, dubletul lui jude, cu sufixul-îe (lat. 

-îa), ca în: domn — domnie, împărat — împărăție, cneaz —enejie, sta- 

roste—stărostie, baciii—băcie, ete.; în toate acestea înţelesul de func- 

ţiune e primar, cel de întindere teritorială e secundar (1)- 

Însemnarea primitivă a cuvîntului ne o atestă, pe cât se pare, următo- 

rul document moldovenesc, din Sucâva, 8 Oct. 1434, singurul din câte 

cunosc eă, în care cuvîntul judecie e întrebuințat în înţeles de func- 

ţiune: prin el Ştefan vv. dăruesce lui Jurj Atoc pe viţă judecia unui 

sat, unde înainte de el fuseseră judi Făt şi Ilie; satul eră probabil 

în ţinutul Iaşilor: <... Ai CTEBANZ BOEBOAA.... WHHHAMO SHAMEHHTO.... 

ORE POPA HCTHNNIA 2KOVpb ATokb Adan ECMH [em £AHO ceac] (2) Ha Bupy4 

capart, rară ec['r] ovar Barza n Hale, AA BOVAETZ HME MOVAEUTA OVpuRz, H 

NOA, OVpHKZ Ad CA HE Aac|7] nukomov, a Hz COVAEUZ (3) AA HE HMART, 

Da3ek Aa ApZKATA WT Hăultro ABSpA WT AcA (4). TAROAAE AA BOVAFLTA n Ak- 

Temă HA H BpATIAM HXZ N OVHOWUATOMA HYZ H NpAOVHOUATOMA HYB H Bh- 

CEMO POACV HZ, HA Bhknu HI HENOpSiu|e]HO; 4 XOTApE Ad AS BOȚAETA No cra: 

pomy Xorapy» «noi Ştefan voevod... facem cunoscut... că i-am dat 

acestui adevărat Jurj Atoc un sat pe Sărata în sus, unde este jude 

Făt şi Ilie, ca să le fie lor (ca săi fie lui) judecia uric, şi subit uric 

să nu se deă nimănui, și alt judecător să nu aibă, ci să se ţie de curtea 

nâstră din Iaşi. Tot aşă să le fie şi copiilor lui şi fraţilor lui şi ne- 

poţilor lui şi strănepoţilor lui şi tot nâmului, în vecă şi neclintit; iar 

hotarul să-i fie după hotarul cel vechiii» (Zapiski odesskago obstestva, 

II (1847), p. 562). Documentul acesta ne arată că şi în Moldova jude- 

cia se dedeă pe vi6ţă şi cu drept de moştenire, cum se dedeă chine- 

zatul în Ungaria; ceasuri de felul celui de la 1434 vor fi fost destui de 

dese în sec. XIV—XV, ele n'aii fost însă consemnate în privilegii scrise, 

sau dacă au fost, nu ni sai păstrat (5). 
  

(4) CE. Hasdei, Columna luă Traian, VII, p. 501—503 : nopacuia judecia =cătun în 

care eră un «judece» sait «judec». — Trec cu vederea peste părerea cu totul gre- 

şită a epp. Melchisedec, care credeă că judecie îns6mnă judeţ, ţinut, şi că judele 

eră administratorul judeţului, ca părealabul sai ispravnicul de mai târgiu (Chro- 

pica Romanului, |, p. 144, şi Revista p. istorie, archeol. şi filolog, I, p. 314—315), o 

erâre îndreptată și de d-l Gr. G. Tocilescu, |. c. din revistă. 

(2) În locul acestor trei cuvinte, ediţiunea de la Odessa are puncte; întregirea nâstră 

nu este sigură, de Gre-ce acolo nu se indică exact numărul literelor ce nu se pot ceti. 

(3) OCE. doc. din 1431, citat mai sus. 

(4) Traducerea d-lui Hasdeii «i-am dat lui uric cu dreptul propriei judecăţi locale, 

însă în atârnare de la curtea nâstră in Iaşi» (Arch. ist, I, 1, p. 81) este neexactă. 

(5) De aceeași părere, în privinţa cuvîntului «judecie», este şi d-l Di. G. Popoviti, 

un excelent cunoscător al dreptului vechiii român, căruia îi aduce aci mulţumirile 

mele pentru câte-vă indieațiuni forte preţise. -
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Este incontestabil că o mare parte din satele moldovenesci aii fost 

înfiinţate de ceneji, judi sait vatamani, cari căpătai de la domn drep- 

tul de a adună Gmeni de prin ţâră şi din ţări străine, ca să înfiin- 

ţeze sate nouă: ceaauTu cea (1). Aşă: Țigănescii de la Ţigan (1414; 

cf. rac unranz car la 1436), Tămăşenii de la Tamaş (cf. Tamauln n 

ngann kuasoa: la 1414), Pașcanii de la Paşco (cf. rac ecrh SAE NALUIkO 

la 1425), Onicenii de la Onica (1429), Băldnescii de la Balan (1434, 

1443), Liescii de la Lie (1414, 1443), Procopinţii de la Procop (1436), 

Stănijescii de la Stăniga (1445, Apr. 5: crznnwei TAL BHWIAZ CTAHHTĂ, 

Uljan., p. 66), Eremiescii de la Eremie, Berchișescii de la Berchiş (Epe- 

mMiewn şi srphuweiţin din 1425 sunt numiţi la 1443 crar BniAz 1BEMEH, ae 

smaz skprnuz»), Temeșescii de la T6meş (1435, 1447), Verijanii de la 

Veriga (1453, Iulie 20; Uljan., p. 81), Făurescii de la Faur (1492, Martie 

14; Urie., XVIII, p. 439), Hădărăescii de la Hădărăi (1497, Martie 19; 

Uric., XVIII, p. 76), Pășenii de la Başa (1502), Iacobescii sai Iacobeniă 

de la Iacob (1400, 1502), Milescii de la Milea (cf. «Milescii, unde a fost 

Milea Uliul» întrun doc. de la Ştefan-cel-Mare din 14 Martie 1502; 

Acad. Rom.), Ostăpcânii de la Ostapeo (1473, 1522), Păncescii de la 

Panca (1529; Chronica Romanului, I, p. 160), Piscanii de la Pise (1533, 

Martie 13: cea9 wr nnekann, rac Bla nHekz; Uric., XVIII, p. 120), Piticc- 

niă de la Pitic (1548, Martie 23: ceae nnTruuanin, rAE Bhiah AEOp FIETpHKII 

nwruka; ibid, p. 135), ş.a.m.d. 

Aceste sate erai scutite la început de dări, pe un timp anumit ce 

variă după voinţa domnului, doi, trei sai mai mulţi ani; pămîntul se 

împărţiă în părţi egale între locuitori; cneazul saii judele îşi reservă 

o parte mai mare, la lucrul căreia îl ajutai sătenii (2); el mai aveă 

dreptul să ţie moră (3) şi luă din taxele de judecată a treia parte, 

periuta (4): un obiceiii ce-l găsim la cnejii români din Galiţia (Stad- 

(1) Cf. acaapru ceas op Boacchkere npaso» în privilegiul dat la 1377 de Vladislav de Op- 

peln lui Ladomir Moldoveanul, pentru un sat din ţinutul Przemysl; Akta grodzkie 
i ziemskie, VII, p. 22. În documentele moldovenesci se întrebuinţâză de obiceiii 

verbele ocaAnTu, OKHBATH, 
(2) În satele românesci din Galiţia cneazul aveă două saii patru porţiuni de pă- 

mâînt, numite areae, mansi, portiones, pol. obszary, dworziszeza; Stadnicki, |. e, p. 

20, 38, 64, 91. Sătenii îi lucraii cel puţin trei până la şâse dile pe an; ibid, p. 18. 
(3) Pomenită dese-ori în documente; cf. d. p. mai sus la anii 1431 şi 1445, 

(4) Doc. din 1448, Aprilie 5: Petru vv. scutesce trei sate ale mânăstirii Pobrata 

de dări și de slujbe, adăugând: ca ans cSaun wT race Hi WT YpzAoBA h PACRHHUA HX, HH npu- 
nauapH, on He MmaAn AHAa CSAHTH TIIk AA, HH TpARHAU Hy, HH PASE HhH TpETHNS oyakru wr Tux 
aval «şi tot așă judecătorii (judeţii) din Iași şi din Hărlăi şi globnicii lor sai pri- 
păşarii să n'aibă a judecă pe acei 6meni, nici să-i prade, nici globe, nici tretine să 
nu ied de la acei Gmeni» (Arch. ist., I, 1, p. 153). La 1458 Ştefan vv. poruncesce, relaţiv
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nicki, |. c., p. 17), la sculteti sai villici germani din Ungaria nordică 

şi Transilvania (Schwardtner, 1. c., p. 51, 148; Dr. G. A. Schuller, Bul- 

der aus der vaterlăndisehen Geschichte, Hermannstadt 1899, p. 15) 

şi care a existat; de bună s6mă şi la cenejii români din cele două voe- 

vodate. Este un obiceiii ce se întîlnesce peste tot în Germania în evul 

medii (v. H. Brunner, Deutsche Rechisgeschichte II, p. 309) şi care la 

Români pâte să nu fie mai vechii de sec. XIII, când pare să se fi 

introdus în Ungaria din Germania. «Al treilea ban din judecata sa- 

telor», pe care domnii muntenescă îl cedâză mânăstirilor fârte des prin 

sec. XVII şi XVIII (1), trebue să aibă aceeaşi origine: mânăstirile îl 

ineasaii, în urma donaţiunilor domnescă, în locul cnejilor sait părcala- 

bilor (asupra acestor din urmă v. mai jos). 

VI. 

În cât-vă deosebită de a celor din Moldova a fost s6rtea cnejilor din 

Țâra-românâscă. Pe când însă aci în documentele cele vechi se face 

forte rar amintire de ei, în documentele sec. XVII sunt pomeniţi î6rte 

des sub cele două numiri: cneji şi judeci şi cu însemnarea de ţărani 

liberi. Voii încercă să explic în cele următâre cum s'a ajuns la acestă 

însemnare; înainte însă voii comunică puţinele texte ce cunosc asu- 

pra cenejilor în sec. XV, când ei apar încă sub vechia însemnare de 

judi sătesci. Cel mai lămurit în acâstă privinţă este pasagiul dintr'o 

poruncă a lui Mircea-cel-Bătrân către satele mânăstirii Tismana, c. 

1407 (2), prin care el le asigură că nu le va da nică unui enez saii boer 

(wknoemS knasă Ha Boatkpnnoy) de ocină şi de ohabă, ci le va lăsă în 

stăpânirea mânăstirii Tismana (82 OBAacTH MOHacTHpi rucmkuzekalt), li- 

bere de ori ce dări şi slujbe faţă de domnie: nici un boer nu va putâ 

intră în ele să ridice gl6be saii duşegubine (rasa hau AOVIIETOVEHHA). 

Într'o altă poruncă, Mircea dă mânăstirii Cozia dreptul de a primi do- 

naţiuni şi a luă Gmeni subt ocrotirea sa: nimenea să nu îndrăzn6scă 

a căută pe omul care <îşi va închină sufletul şi averea sa mânăstirii 

de la Cozia, fie boer, fie slugă a domniei mele, fie cnez sau alt-fel de 

om dis sărac» «en mer np'kAaT ASVULĂ H HMANiE cui BA MOHACTHP WT Ko” 

la două sate ale mitropoliei de Roman, «ih PAORĂ HE RpaTH HC HAY HHH TpETHHS, 4 HE Hiioe 

Hi6, HH 3 BEAHkOE ARao HH Bă MdA0e> «nică gl6bă să nu îeă de la ci, nică tretină şi nici 

alt ce-vă, nici pentru lucru mare, nici pentru mie» (Chronica Romanului, |, p. 118). 

(1) Actele mst. Arnota, documente din 18 Apr. 1666 şi 10 Ian. 1715 (Arch. Stat.). 

(2) Documentul e fără dată; se vede însă că e făcut după mârtea lui Nicodim, 25 

Dec. 1406 (Venelin, 1. c., p. 26 și facsimilul 2; orig. în Arch. Stat.). Asupra morţii lui 

Nicodim vedi Ilarion Ruvarac, în Archiv fiir slavische Philologie, XI, p. 354 și urm.
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3H%, HA ECAEPHH, NAH CAOEA FSeHCACTEA MW, HAH EHAS, HAN nposin A0- 

ekna peme cupak> (Arch. Stat. fără dată), un privilegiu pe care Michail 

1 îl confirmă la 1418, lunie 22, mânăstirilor Cozia şi Codmena: ci. 

acă : «HAN CASA POCNOACTEA AH, HAH BOAEpHH, HA FKHAS,... PM EIE XEH 

WT upouiuy uact'bkz WI ACANA PĂR pekIne CHpAk> «sai slugă a dom- 

niei mele, sait boer, saii enez, sau chiar dintre cei-lalţi 6meni de mâna 

a doua (orig. de mâna de jos) dişi săraci» (Miletic, Dakoronuenilă i 

tăchnata slavwjanska pismenoste, Sbornilk, IX, p. 331). Aceeaşi deose- 

bire între cneji și săraci (=Rumâni) se face întro poruncă din 28 lu- 

lie 1465 a lui Radu-cel-Frumos, prin care acesta dăruesce mânăstirii 

Tismana munţii Parîngul, Oslea, Vărbilăul şi Boul, în care nimenea 

să nu aibă de aci înainte amestec: nn noa'kpun, un &HE3, BH cHpo- 

max. Locuitorii (xopans) ce vor pasce vite în acești munţi vor av6 să 

plătâscă călugărilor «ce este obiceiul românesc» «wo fer B4KeH BAaluikH: 

(Arch. Stat.). 
La 1481, Ştefan-cel-Mare, voind să se adreseze tuturor locuitorilor 

din judeţele de graniţă ale Ţării-românesci (Râmnic, Buzăi, Brăila), 

gice: nuuier rocnoAcTEe Mi BACEM EWAIpPWAM, POAEMHM H MAAHA, H RZCEAM 

RSACUEM (SASEA) HI BACEM CZHAIAM H BZCEAM CHpPOMAWAI, WT AAA AC 

TUAEMA, WT E2CE ADERARE WT ES3c6 n WA, pHEHUR (ww Bpanak)>; el primesce 

răspunsul «wr B&ceY BOAEpH BS34tARH H. PHEHHUAHH (BPAHAOBCKU), U WT EACEX 

KHEBEX H WT BZCER Baăcek> (1). 
Din aceste pasage reese cu evidenţă că cnejii nu erati nici boeri, 

nică Rumâni, adecă ţărani neliberi; ei nu puteau fi decât judecii sa- 

telor domnesci sait ai satelor libere, nestăpânite de mânăstiri ori de 
boeri. Acâsta ne-o confirmă o interesantă disposiţiune ce o iea, la 1487, 

Julie 31, Vlad Călugărul, într'un chrisov pentru mânăstirea Snagovu- 

lui, prin care, pe lângă alte donaţiuni, el cedeză mânăstirii toţi caii 

pe cari domnul aveă drept să-i moştenâscă, câte unul de fie-care cnez, 

din judeţul Brăilei: «şi am adaus domnia mea şi caii enejilor din 

acel judeţ al Brăilei ce se cad să fie domnesci, de la cenejii cari mor, 
ca să se aducă la sfinta mânăstire şi să fie spre slujba sfîntului lă- 
Caş» <A EMIE NPHAOXUL POCNOACTEO MH H KOHH WT KHE3 WA TOH CAACTBO 

BpAHAOECKO (10 CE NAAAPT AA €ST POCNOACKIH, W7 KHE3OB FO SAMHparnr, Aa 

ce AocHocer $ cRkTIiH AMonacrup, Aa CS BZ CASES ceATOMS AvkerS> (Acad. 

Rom.), disposiţiune ce arată că proprietatea cnezâscă eră considerată, 
ca şi cea boerâscă, ca atârnătâre de domn. Calul ce se cuveniă dom- 

| 4) Vegi traducerea în scrierea mea: Documente şi Regeste privităre la relaţiile Ţă. 
rii-românesei cu Braşovul şi Ungaria în sec. XV şi XVI, Bucuresci 1902, p. 109—110.
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nului de la fie-ce cnez r&posat eră un <«signum dominii». În Mara- 

mureş se luă, pe aceeaşi vreme, pe sâma castelului din Munkâcs, la 

mârtea fie-cărui chinez, un vițel de trei ani (1493; Duliskovi&, /stori- 

ceskija terty Ugrorusskich, Ungvar 1814 —'16, IL, p. 20), iar în ţâra 

Făgărașului se luă pe s6ma castelanului un cal şi o lance după mâr- 

tea fie-cărui boer (1508; Hunfalvy, Neuere FErscheinungen, p. 1170; Az 

Oldhok tortenete, IL, p. 206). 

Se mai constată dintr'un chrisov al lui Vlad Dracul, de la 30 Iunie 

1441, că enejii plătiaii bir. Domnul dăruesce mânăstirii Snagovului, 

intre alte sate, și naeopknu Epzcewn, despre care într”o notă marginală 

se ice: ciar enejii din Izvorani Neagoe, Oancea, Nan şi Trandafir să 

deă bir ca şi cei-lalţi săracă din Izvorani» ca EHASoBnI Wr H3toptHu wb- 

TOE, WHUA, H HâN, H TPENAAHA AA AABART BHPA IAROKE H HHH CHBAUH BA H3- 

gopkun» (1). Eră, cum se vede, un bir deosebit de al Ruvmânilor, pe 

care în sec. XVI îl plătiai ţăranii liberi şi pe care un document din 

1568 îl numesce «bir enezese», BHp KHE3cTBo (2). 

în sec. XVI cnejii se pomenesc forte rar. Afară de «birul enezese» 

de la 1568 — «birul megieşese» de mai târgiii — găsesc la 1514, Sept. 

16, un Manea Untea judec în Vai-de-ei, sat închinat schitului S6ca (3), 

iar la 1594, lunie 12, într'un chrisov prin care Michaii vv. confirmă vis- 

tierului Nica satul Corcova din Mehedinţi, cumpărat de la toți săte- 

nii--trei-geci şi şâse de inşi—se dice «să nu aibă nici un enez amestec 

înțr'acest sat» ; aci însă cnez pote av6 şi înţelesul mai vechiu de şu- 

dec şi înţelesul mai noii de meghiaș (Acad. Rom., traducere). În car- 

tea mitropolitului Eftimie de la 17 lunie 1599, prin care doi soţi, Dra- 

gomir şi Rada din Fiiani, se înfrăţese pe averile lor, se cit6ză între 

(1) Arch. Stat.— După nanophnu urmâză încă «Aa cxr>, apoi O ruptură şi «nuca»; pote 

că după car se află cuvîntul <snpnnun> = birnici. 

(2) Acad. Rom. 37/XL. — Doc. e rupt, se pâte însă reconstitui cuprinsul lui: Pe- 

tru Șchiopul confirmă lui Staneiul din Cruşeţ (sat în jud. Dolj) nisce părţi de ocină, 

Acesta dăruesce câte 1/, din două părţi unei nepote a sale Velica, care în urma 

acâsta ccer naansa[a] ma sup uezeres». Velica nu pâte plăti însă birul pentru părţile ei, 

canS cer Weraa HanacTe Hai raan cranunse>; Stanciul îi iea atunci ocina îndărăt. 

(3) Arch. Stat., Schitul S6ca, II, 2: Neagoe Basaraba confirmă nisce donaţiuni ale 

clucerului Manea către acest schit, între ele și ocina lui Manea Untea din «Vai-de- 

ei», cnOHEXE RP WTEHHE man Sr Pepe IO AaAe :KSNaN5 Manet kaSuap$, a 19 A$ uaăaal XSnan mank 

naSuap SuTe cSAu5 WT BEA TOCNOACTEA MU» «fiind-că aii lăsar-o Manea Untea şi ai dat-o 

jupânului Manea Clucerul, pentru că l-ai scos (l-ai scăpat de dări) jupân Manea 

Clucerul pe Unte judecul dinaintea domniei mele»: esa este evident aci traducerea 

lui judec—cnez; întrun sat ca «Vai-de-ei> Manea nu puteă să aibă altă funcţiune. 

EI plătiă domnului birul enezesc, pe care clucerul Manea îl iea acum asupra sa.
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martori cwr dan heâ Han n chia ere Aa», după cari urm6ză apoi 

cei-lalţi martori, fără nici un atribut (Arch. Stat.). 

În 'Ţ6ra-românescă enejii saii judecii începuseră a fi înlocuiţi cu 

părcalabii încă din prima jumătate a sec. XVI. Aşă la 1537, Aprilie 

15, se pomenesc în satul Izvoranii <AlHKSA H BAAHKSA NpzKaAABH n cz 

ApSan meritauu wr u3gopann (Arch. Stat.), iar la 1599, Aprilie 18, Michai vv. 

poruncesce lui Bogdan, părcalabul din Albesci, sluga boerului Radu 

postelnicul, să lase în pace pe locuitorii satului Poenari, ce se ţineă 

de mânăstirea Vieroșul (F6ia Societăţii Românismului, ], p. 473—44). 

Înt”un document din 16J2, Maiă 20, se pomenesc între cei patru-gecă 

şi cinci de vecini ai satului Pleşovul, cumpărat de Michai Vitezul când 

eră postelnic (pe vremea lui Mihnea, e. 1577—1591), un «ecran npuk[aa46] 

şi un <c'roran *SArk». De la c. 1630 încâce găsim o sumă de părealabi 
în sate, atât în cele domnesci, cât şi în cele boeresci şi călugăresci. 

Din castelani de cetăţi, părcalabii deveniseră, odată cu căderea pu- 

terii militare a ţării, juqi sătesci (1). 

Atribuţiunile enejilor, judecilor sai părealabilor sătesci din 'Ţera-ro- 

mânâscă, în sec. XV—XVI, erau, judecând după indiciile ce se găsesc 

în documentele sec. XVII—XVIII şi după analogia cu enejii din Un- 
garia şi din Moldova, judecata satelor (2), cisluirea lor (3) şi poliţia (4); 

este f6rte probabil că tot ei alegeaii pe ţăranii ce trebuiau să plece la 

6ste (5). Ei erau asistați de bătrânii satului, numiţi şi <juraţi» (6). 

(1) Vegi Iorga, Studii şi Documente, V, p. 440 (1630), 483 (1648), 37—38 (1662), 124- 

125 (1670—72), 338, 340, 342 (1695), 490--491 (1708, 1719), 154 (1742), ibid. păreălăbiel, 
p. 150 (1734); vornicel şi caimacani, p. 449 (1682); isprăunicel, p. 505—506 (1785). În 

actele mânăstirii Arnota părealabii de sate sunt pomeniţi fârte des între anii 
1673—1786; mai rar vătafii, d. p. la 1711 în satul Bărbătesci. 

(2) Cf. un document din 28 Noemvr. 1722 în actele mst. Arnota: egumenul cere voie 
să pue părealabi în satele mânăstirii, cari «să facă dreptate Gmenilor» (Arch. Stat.). 

(3) Doe. din 18 Noemvr. 1699: părealabul din satul Nedeia pune la dajdie pe un om 

din Măceşul-mare împreună cu sătenii din Nedeia (Arch. Stat., mst. Arnota). Părca- 

labul cisluiă împreună cu sătenii, despre cari se spune câte odată că se cisluese 

ei între dînșii (Iorga, Studii şi Documente, V, p. 364, an. 1696). Cf. rapârtele austriace 

din Oltenia de la 1720 şi 1731, în Hurmuzaki, VI, p. 477, 479, 506.— Pentru Moldova, 

vedi Wickenhauser, Mfolda, II, p. 6 (1747). 

(1) Rechnaungen der Stadt Hermannstadt, 1, p. 427—430 (1506); Statutele Români. 

lor dintre Sava şi Drava de la 1630 (Foia Societ. Rom., IL, p. 133 şi urm.). Acelaşi 

lucru l-am constatat la Românii din Serbia. | 

(5) Cf. N. Iorga, Acte şi Fragmente, I, p. 259 (1663); Constantin Căpitanul Filipescu, 
p. 152, nota 1 (doc. din 1694, referitor la 1663); Studii şi Documente, V, p. 23 şi doc. 
din 21 Noemvr. 1799, p. 555; Sate şi preoți din Ardăl, p. 132. 

(6) Hurmuzaki, Doczmente, VI, p. 4717, 419 (1729): poreulaben und iurati, der por-
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De la sfârşitul sec. XVI încâce şi cu deosebire în sec. XVII şi în în- 

tâia jumătate a sec. XVIII, cuvîntul cnez sai judec se găsesce în do- 

cumentele muntenesci tot-deauna în înţelesul de ţăran liber sau ţăran 

cu moşie, în oposiţie cu ţăranul neliber, care locuiă pe pămîntul al- 

ora: al domnului, al boerilor, al mânăstirilor, al orășenilor sau al ţă- 

anilor liberi. În documente aceştia sunt numiţi eneji, judeci, meghi- 

aşi sai moșneni: KHe3n, meritatun, Haca'kaAnnuu în cele slavonesci, 5Arin, 

mouin&nu-(mombnu) în cele românesci; ţăranii neliberi sunt numiţi vecini 

sai rumâni: eu, râre-ori gaacu în cele slavonescă, geunnii, pSmzniă în 

cele românescă; În urma puternicei crise prin care a trecut, proprie- 

tatea mică în sec. XVI -—resultat al nenumăratelor sarcini ce apăsail 

asupra ei: haraciul, birurile, angariile, şi al devastărilor pricinuite de 

necontenitele răzmiriţi şi răsbâie,—vechii proprietari ai satelor libere 

încep să se vîngă în massă, pe ei şi proprietăţile lor, cam dintr'a doua 

jumătate a sec. XVI. Crisa ajunge punctul ei de culminaţiune în dom- 

nia lui Michaiă Vitâzul, şi una din urmările ei a fost întinderea aşeză- 

mâîntului rumâniei, decretată în primii lui ani de domnie. În timpul 

lui se şi îmmulţesc vîngările de cneji (1). 

Sărăciţi de birurile ce nu puteai să le mai plătâscă şi copleşiţi de 

datoriile contractate în vremuri de lipsă şi de fomete, ţăranii moșneni 

îşi vînd ocineie lor sai domnului, căruia îi datoraii birurile, sau bo- 

erului care le plătiă în locul lor. Ei îşi vindeaă pămînturile şi liber- 

tatea, fiind-că nu le mai puteai păstră, şi din 6meni slobodi cu moşiile 

lor, ei deveniaii supuşi pe vecie celor ce-i cumpăra; de unde până 

acum ei locuiaii pe pămînturile lor, ei locuese de aci nainte şi se hră- 

nesc pe pămînturile domnului sai ale boerilor, şi n'a voie să le pă- 

răsâscă ; iar când voesce să le răscumpere, sunt nevoiţi să plătâscă de. 

obiceiu mai mult decât primiseră pe ele (2). 

culab mit seinen geschwornen; Iorga, Documentele Bistriţei, IL, p. 6 (1641 —49), 16— 

79 (1691); cf. îbid., L, p. 99; Rechnungen der Stadt Hermannstadt, |, p. 445: kne- 

sius ei iurati (1506). : “ 

(1) Cele mai vechi cunoscute mie sunt de sub Mihnea şi Ștefan Surdul, 1577—1591 

(doc. din 6 Sept. 1598; Acad. Rom.). Citatul lui Pi& (Die rum. Gesetze, p, 18) din an. 

1532 e greşit; documentul de care e vorba aci se află întrun formular din îimpul 

lui Mateiii Basaraba şi n'are dată (Ms. No. 18, p. %, din Museul de antichităţi, acum 

la Acad. Rom); fiind atribuit unui Radul, el pote fi de la Radul Şerban sau de la 

Radul Mihnea, deci c. 1601—1625, în nici un cas mai vechii. O r&scumpărare de 

eneji înainte de Michaii se pomenesce şi la 1589 (Venelin, |. e., p. 229). 

(2) CE chrisovul lui Michaiii Vitezul pentru satul Sularul, în Revista p. îsi., archeol. 

şi filol., II (1885), p. 542—544, şi literatura citată în articolul meit «Patru documente 

de la Michaii Vitâzul ca domn al 'Țării-românesci, al Ardâlului şi al Moldovei», în
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În numerâsele documente de la sfârşitul sec. XVI şi din sec. XVII, 

ţăranii ce se vînd în massă vecini sai rumâni sunt numiţi când me: 

ghiaşi, când moșneni saii moșteni, când cneji saii judeci; moșneni sunt 

numiţi ca proprietari din moși şi strămoși ai ocinelor lor, ai satului, 

ca proprietari prin moştenire; meghiași sunt numiţi ca proprietari ai 

unor părţi de pămînt învecinate şi pe aceeaşi unitate de teritoriu, în 

acelaşi sat, ca răzăşii din Moldova: cuvîntul meghiaş, megiaş a în- 

semnat primitiv vecin «commetaneus, vicinus», ca serb. vechiu Mehariul 

(Danitic, Rjecnik, s. v.); de ce sunt numiţi însă eneji şi judeci? 

Singura explicare ce mi se pare admisibilă este acesta: satele de cneji 

sai judeci sunt sate enezesci—tipul cel mai vechii de sate românescă, — 

administrate de unul saii de mai mulţi eneji, în oposiţie cu satele dom- 

nescă, boerescă sait mânăstirescă, administrate de slugi particulare ale 

domnilor, boerilor şi mânăstirilor. Când un sat întreg, de 30, 40, 50 

sai 100 de case dice că «ati fost toţi eneji», este evident că acâstă 

numire trebue înţelâsă ca un termin nepotrivit de cancelarie pentru 

satele cnezesci, ca şi birul cnezesc <sHp tuezerao» din 1568. Câte-vă 

exemple tipice vor fi de ajuns spre a învederă ac6stă explicare, do- 

cumentele de natura celor ce resumăm aci fiind forte numerâse (1). 
La 1594, Oct. 7, Michaiii vv. confirmă vistierului Andronie (Canta- 

cuzino) satul Groşanii, «cu tot venitul şi cu toți vecinii (Beuenn)>; 
aceştia «<aii fost eneji pe ocinele lor» <csr Bna(H) nu(e)sk na wrzucreie 

Ha»; €ă, cari se numesc şi «moşnenii satului, mică şi mari» «<naca'EAnHnun 

CEAOE, Măah H Beanku>, se vînduseră lui Andronie pentru 42,000 aspri, 

ceea-ce are de urmare că domnul le șterge birurile din catastih: «şi 

birurile lor şi tâte mâncăturile le-am șters (scos) domnia mea» <u Bn- 

PORE HM H BEZCEY ERAEHHE H3BAAHA CAM POCNIOACTEO mn»; Andronie îi dă- 

ruesce apoi episcopiei Buz&ului. Motivul pentru care s'au vîndut Gro- 
şanii, nu e spus în document (Arch. Stat., epp. Buzăului). 

La 1614, Iulie 13, Radul Mihnea dă o poruncă meghiașilor Mirlici, 

Hamza, Mănăilă şi Balea şi tuturor fraţilor lor de moşie (&parin um 34 

wunH$), ca tot satul Găojanii lui Oancea (Bzc ceaw rawanini waHuek), cu 

tot hotarul şi cu tot venitul, să fie al lor, de Gre-ce cacestsat... ei au 

fost, toţi Gmeni cneji cu ocine, încă de mai nainte vreme» «cie ceao... 

wu[n] căr Bnaln] gze atopjie KnesH czc Wunne ete Wr npekAc BpEm[e]>. În 

Prinos lui Dimitrie A. Sturdza la împlinirea celor şepte-deci de ani, Bucuresci 
1903, p. 149 şi urm. 

(1) CE. alte resumate de felul acestora in A. D. Xenopol, Istoria Românilor, |. e. 
la p. 21, nota 1, şi Domnia luă Cuza-Vodă, laşi 1903, vol. 1, cap. XI, p. 413 şi urm.
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dilele lui Michaiii vv. nacahannui ceaea—cei patru cu n&murile lor—se 

vînd domnului ca să-i fie asu[e]nu; satul devine ast-fel întreg «sat dom- 

nese» «ctao rocnoack$», iar sătenii «vecini domnesci». Radul Mihnea îl dă- 

ruesce boerului Tanasie, mare portar, <tako Aa ecT 45 wulu]nS Atkaino»; 

moşnenii satului însă <nacakAHHui ceaok> voesc să se răscumpere de ve- 

cinie «ce nekSnu'ru 34 Bes[e]uie»; cu învoirea domnului ei se răscumpără 

şi devin din noii stăpâni pe ocinele lor, <ca să fie iarăși cneji pe oci- 

nele lor şi să nu aibă supărare de la nimenea» <rako% A4 GSAET Nak K'HESH 

19 WPRUCTEIA HM H AA HE HMAT BaN'TORanie wr Huyk'To» (Arch. Stat.). 

La 1623, Iunie 18, Radul Mihnea confirmă fraţilor Vladul şi Staico, 

fiii lui Teodosie, fost mare logofăt, cinci sate întregi: Slăti6ra, Folescii, 

Popescii, Fumotescii şi Negrânii, cari fuseseră toţi eneji sai meghiași 

(nwbsu, meriauiu) şi se vînduseră vecini de bună voia lor, Folescii, Po- 

pescii, Fumotescii şi Negrânii încă de pe vremea lui Michaii vv., lui 

Teodosie. Despre Fumotesci şi Negrâni se dice: <aceșşti săteni din Fu- 

motesci ei aii fost eneji de moştenire (din moşi) şi s'aii micşorat şi ai 

sărăcit şi n'a mai fost în stare să-şi porte nevoile lor»; «aceşti săteni din 

Negrâni ei aii fost cneji din moşi, şi s'aii micşorat și ati sărăcit de 

moşii şi nu mai puteait să-și pârte nevoile lor: «cin ceakne wT $SMo- 

ep Win c$T Bau KHESH Wr ABAHNS, "TAKE CST BHAN WCAABHAH H WWBHHIHAAN 

n we MONAH NOAEHTATH CH HEPGREY HEROAH>; «cin ceaun w'r nerp'bnn Whui eST 

Buau kuksn wr A/BAHRS, TARE €SP CAAROBAAH H WECHpOTAAH WT KOMATH H He 

MORAYS Ad cu ABHTHST HEBOAH HX>; €i se vînd dar ca să fie vecini (6H'ru 

keuenu sai gedunn), predându-şi cărţile lor de proprietate (knuru Hx 34 

AbAinS) lui Teodosie (Arch. Stat.). 

La 1626, Maiii 22, Alexandru Coconul dă un chrisov cu următorul 

cuprins: patru-spre-dece <apAie meritat» din satul Glupavii, cari fuse- 

seră mai înainte <KneSn cae wu[n]ne Ha», se vînd geunun lui Michaii vv., 

ei şi ocinele lor. După mârtea lui Michaiti, satul cădând pe sâma domniei 

<NW pazaora recnoacta», urmașul lui Michaiii, Şerban, îl dăruesce boerului 

Costea slugerul. Sub Alexandru Iliaş sătenii oferă lui Costea 330 gal- 

beni «ca să-i scape de vecinie» ; neprimind Costea oferta, Alexandru 

Iliaşiea singur banii de la săteni şiă <judecesce»: <Tepe IO EET KHESCTROBAA». 

Costea refusă să le deă chrisovul asupra satului, pretextând că i-a ars 

împreună cu casele sale din Crevedia. Gavriil Movilă îl confirmă din 

noii în posesiunea satului. Sub Alexandru Coconul sătenii oferă lui 

Costea încă 40 galbeni, peste suma dată lui Alexandru lliaş, ca să-i 

scape de vecinie; el iea banii, dar nu le dă chrisovul. Satul fuge atunci 

întreg la Tur, în Giurgiii, «şi ail rupt satul şi birul» <repe cor păâ- 

Apaa cea n BnpSa»; Qar asigurânduii Gavriil că vor av acum pace din
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partea lui Costea, ei se întore îndărăt. Costea nu le dă însă pace, ci 

îneâreă din noii să-i facă vecini, caa uk Beunuser>. Înfăţişându-se în 

sfârşit în divan cu boerul, sătenii se învoesc să-i mai plătâscă încă 60 

galbeni; abiă acum el le face zapis, ca să fie de aci înainte «Omeni 

slobodi cu moşiile lor» «Hore ArAie cBOBOANII cae AEAIHOBE Hat». Ast-fel 

sătenii din Glupavi devin din noi slobodi sai meghiaşi, Merita H] 

KHea[u], meritauun cgosoann, cum se dice întrun document din 1619, Mar- 

tie 1 (Acad. Rom.). Onez este prin urmare ţăranul slobod şi cu pămîn- 

tul s&ă; vecin e ţăranul supus și fără pămîntul săi. Da 

Acelaşi înţeles îl ai cuvintele judec şi rumân: judeci sunt ţăranii 

cu moșii, cei ce plătesc «birul megieșese»; când nu-l plătesc şi le confiscă 

domnul moşiile, sai când vre-un boer sait vre-o mânăstire îl plătesce 

pentru ei, atunci ei devin «rumâni domnesci, boeresci, mânăstiresci». 

A se judeci (slav. kneacmogaru ce) îns6mnă, în documentele sec. XVII- 
XVIII, a se rescumpără de rumânie. Țăranul judecit e <în pace de 

rumânie», e «slobod în lume» (1). «Omeni judeci şi cu ocinele lor» (2) 

este o expresiune identică cu «moşneni judeci». Cf. «cnezi pe delni- 

ţele, curătura și locurile lor» la 1617, lan. 14 (Columna lui Traian, 1872, 

p. 282) (3) cu <Sacun npe naManTr8a Hocrps> la 1640, Iunie 29 (Arch. Stat., 

mst. Arnota). 

Un document din 1679, Iunie 17, spune despre Mihnea că «fiind el 

cu multă vrăjmăşie asupra n6mului boeresc, aii omorît mulţi boeri 

şi ati început a răscumpără satele şi a luă bani de pe la rumâni, 

făcându-le cărți de slobogie şi de judecie, să hie în pace de rumânie» 

(lorga, Studii şi Documente, V, p. 306). 
Fiind liberi, cnejii sai judecii puteai să-şi aibă şi ei rumânii lor. In- 

teresante sunt în privinţa acâsta câte-vă documente ale satului Vlă- 

descii din Muscel. Până la 1604 acest sat eră cnezesc sai megieşesc. 

Atunci «fiind vreme de f6me şi de lipsă», cum o spune un document 
de la 1638, Iulie 5, o parte din meghiaşi—opt case—se vînd lui Tu- 
doran pitarul împreună cu ocinele şi cu vecinii lor; fie-care ocină, 
avend trei delniţe şi doi vecini pe ea, cu câte 4.500 aspri. La 1612, Mai 
27, Radul Mihnea confirmă aceste cumpărături, pe lângă cari se mai 
adăugaseră patru ocine mai mică, cu câte un singur vecin sai fără ve- 
cini; despre sat se spune în acest chrisov că toţi au fost <rnes[n] cnc 

(1) Doc. din 1662, Maiii 15 (Arch. Stat.), 

(2) Doc. din 1665, Martie 28 (Areh. Stat.). 
(3) E vorba aci de vecinii din Vâlsănesci, pe cari proprietara lor îi miluesce «s's 

v siemi dielnitzami ich i oczisezenie ich i vsiemi miestami ich, da sie prichraniut 
nad nichne biti kniezi.»
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wu[u]he n cnc Beu[e]in naa wulijhea Merida» «eneji cu ocine şi cu ve- 

cini pe ocinele meghiașilor» şi că s'au vîndut lui Tudoran ca să-i fie 

vecini cu toţii «kSnue ezen» (Arch. Stat.). Două documente din 1638 şi 

1639 confirmă acâsta: într'unul se spune că satul Vlădescii s'a vîndut 

cu delniţele şi vecinii lor, luând fie-care atâţia bani câte capete şi ve- 

cini au fost; cel din 1639 numără două-deci şi doi de nuesn cu opt- 

spre-dece geunnn: Maca'EAHHuH cea KSNHO cae BruHHini HA (1). 

Cuvîntul enez în înţeles de <om slobod şi cu pămînt» se întâlnesce 

în documente până pe la sfârşitul sec. XVII. Un anatefter din vremea 

lui Constantin Brâncoveanu înşiră câte-vă sate plăeşescă, sub data de 

20 Iunie 1690, în chipul acesta: «Brebul cnezi; Belciresci cnezi; Bo- 

gaţii enezi, viiari; Şchiaii cnezi, viiari; Bădeanii cnezi; Godeanii vel i 

cnezi» (Iorga, Studii şi Doc, V, p. 358). În sec. XVIII ţăranii liberi sunt 

numiţi peste tot moşneni, judeci şi meghiaşi; pentru răscumpărarea 

de rumânie se întrebuinţeză terminul <a se judeci»; partea din sat 

ce nu este supusă boerilor sai altor proprietari se numesce parte <ju- 

decâscă» saii «megieşască» (2). Cuvîntul cnez dispăruse cu totul din us: 

VII. 

După ce am vădut ce erai enejii în cătunele şi satele românesci 

din Serbia veche şi pe teritoriile compacte românesci din Ungaria şi 

Transilvania, din Moldova și Țâra-românâscă, ni se împun de la sine 

două întrebări: 1) ce aii fost ei înainte de acâstă epocă, în timpul când 

nu erai supuşi nici regilor sîrbesci sai unguresc, nică voevodilor mol- 

dovenesci saii muntenesci; 2) este acâstă instituţiune la Români o in- 

stituţiune proprie, naţională, sati este împrumutată, ca şi numele cnez, 

de la poporele slave? Asupra acestor două întrebări nu se pote r&s- 

punde decât prin hipotese. 

(1) Sub Mateiu Basaraba o parte din vecinii satului, și anume «Văsii Brumela şi 

alți fraţi de ocină», vor să scape de vecinia lui Tudoran (wr esnauie), gicend că satul 

a fost domnesc şi că vecinii au fost domnesci; neizbutind să dovedâscă acesta, ei 

pretextâză că din cele 25 delniţe (părţi) sat vîndut lui Tudoran numai 17, și aces- 

tea fără vecini, «iar opt delniţe ati rămas nevîndute, ca să fie ei cneji> <a weatn Atanhue 

WETaA HEnpOAaAne, tao A BSAET WHh KHESH>. Se dovedesce însă că n'aveai dreptate nici 

aci şi ei perd procesul (Arch. Stat., doc. din 2 Maiii 1639). 

(2) În rapârtele administraţiei austriace din Oltenia, ţăranii proprietari sunt nu- 

miţi tot-deauna megiaşi; în ele nu se vorbesce nicâiri de cneji. Aşă raportul din 

1731, Aug. 20, al contelui Wallis şi al baronului Rebentisch: «possessionirte insassen, 

Megiass genannt; weniger possessionirte Dârfer, megiassesti genannt» (Hurmuzaki, 

Doc., VI, p. 477 şi urm.). Cî. planul de repartiție al tuturor contribuabililor de la 1735, 

August $ (ibid., p. 518 şi urm.)
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Eu cred că în epoca cea mai veche cnejii erai sau întemeietori de 

sate sati şefi aleşi, dintre fruntaşii satelor, pe viţă, ca să judece pe 

săteni: după vechiul lor obiceiii. E probabil că şi în acâstă epocă ju- 

decăţile se făceaă împreună cu cei mai bătrâni ai satului, cu juraţii de 

mai târgiă. Ei administraii ca judecători unul saii mai multe sate, ori 

teritorii mai întinse, cum aii fost de bună s6mă enejii Ioan şi Farcaş 

de la 1247, cari deşi apar în diploma lui Bela IV ca supuşi ai regelui 

unguresc, de fapt ei aveaii o independenţă lăuntrică completă pe teri- 

toriile lor, ca şi voevodii de atunci. Ca şefi de sate libere îi găsim pe 

eneji în sec. XIII—XV în Ţ6ra-românâscă, teritoriul în care naţiona- 

litatea română s'a păstrat mai compactă tot timpul evului mediu, te- 

ritoriul românesc per excellentiam. ST 

Țăranii liberi numiţi eneji în sec. XVI—XVII sunt o rămăşiţă din 

acâstă veche fasă a ceneziatului. Cnejii ea funcţionari domnesci ai, în 

epoca istorică, o scurtă durată în acestă ţâră, de Gre-ce în sec. XIV pă- 

mînturile erai mai tâte ocupate din vechime de ţărani saii de boeri; 

domnului îi rămăseseră puţine, pe cari le administră prin eneji. De 

aceea nu găsim, sai cel puţin nu s'a găsit până acuma în 'Ţ6ra-ro- 

mânâscă nică un document, prin care domnul să dăruâscă unui boer 

sate administrate mai nainte de cneji, cum am găsit în Moldova, unde 

proprietatea nu eră așă de veche şi unde pămînturile pustii şi neocu- 

pate eraii încă fârte numerâse în sec. XIV. 

În Ungaria şi Transilvania cenejii trăiaă, înainte de cucerirea ma- 

ghiară, pe pămînturi libere; după acâsta, pe pămînturi ocupate de 

regi şi de nobili. Ei cer de la cei dintâi să fie confirmaţi în demnitatea 

lor şi să fie consideraţi ca slugă credinci6se ale lor. Serviciul nu puteă să __, 
le aducă decât fol6se. Iar când regii Ungariei, ca să populeze ţera 

pustiită de Tătari, adâptă o politică forte pronunţată de colonisare, 
enejii, găsind profituri personale în acâstă politică, se fac și colonisa- 

tori asidui. Sub acâstă nouă fasă cneziatul este până la un punct 

identic cu scultetia germană. Acâstă fasă este representată în Ungaria, 
Transilvania şi Moldova (1). Cnejii sculteţi se perd în Transilvania şi 
    

(D Din Ungaria şi din Moldova eneziatul se întinde în Galiţia, unde iea o desvol- 
tare aparte sub influenţa dreptului polon. Aci satele înfiinţate după «dreptul româ- 
nesc> sunt nu numai românesci, ci şi rutenesci, şi încă mai mult rutenesci. Asupra 
lor ne-a dat Stadnicki o monografie fârte interesantă. Câte-vă studii speciale mai 
nouă de Lubomirski şi Lepkowski (Starostiwo ratenskie, wujatek 2 historyi osad 2wvolos- 
kich 2 Polsce; Polnocno-wschodnie woloskie osady; Wsie moloskie w Podtatrzu) nu 
le-am putut vedă încă; v. L. Finkel, Bibliografia historyi polskiej, II, 2, p. 838—839 
(Cracovia 1896). “4 !
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Ungaria parte în nobilimea maghiară, parte în iobăgimea română ; 
în Moldova îi înghite proprietatea mare. În nici unul din cele două 
voevodate românesci cnejii nu se ridică la tr6pta boerâscă; acâstă 
clasă se recrut6ză, afară de rare excepţiuni, în amândouă voevodatele 
din vechii proprietari mari de pămînt, jupaniă şi panii, şi din militarii 
curţii, numiţi în Moldova nwrasn. Nu cunâscem până acum nici un 
document, moldovenesc saii muntenesc, din care să se vadă că un boer 
a fost mai întâiti enez, deşi enejii, făcând servicii militare, aveai ocasiu- 
nea să se distingă în răsbâie şi să fie înaintați la rangul de boeri. 

În întrega desvoltare a acestei instituţiuni nu găsim, afară de nume, 
nimic specific slav; ea nu pâte fi explicată deci ca un împrumut de la 
vre-unul din poporele slave vecine. Cneji de sate aii existat de sigur 
la Sîrbi şi forte probabil şi la Bulgari, atât în evul mediă, cât şi în 
timpurile n6stre (1); pote și Ruşii din Galiţia săi fi avut din timpuri 
vechi, căci cnejii bolochoveni din -sec. XIII eraă,.evident, un fel de 
eneji de sate, ca cei români (2).. Şi totuşi, Românii nu i-ai împrumu- 
tat nică de la Siîrbi, nici de la Bulgari, nici de la Ruși. 

Românii îşi aveai, când ati venit în contact cu popârele slave (sec. 
V—VI) pe judecii sai judii lor, a căror funcţiune esenţială eră să-i 

judece, precum a ducilor eră să-i conducă în răsboii; cuvîntul enez 
este mai noi, și eu cred că nu s'a putut introduce înainte de sec. LX, 
când la Slavi nznasn însemnă numai «<dominus, princeps, regulus». 

Introducându-se la popsrele slave nume de demnități străine pentru 
şefii statelor, cum e wkcapi şi Kpaan, vechiul kanasr începu să însem- 

  

(1) Cred că nnaa în cele trei pasage din documentele bulgăresci medievale (Sreznevs- 

kij, Svedenija îi zamătki, III, p. 15, 21, 37) însâmnă jude sătesc. Comp. un npaxkronx 
HH KHas, p. 15, HH npakTogH HH Kaas, D. 2], cu n ngayropti H mpnmntiopu, p. 37. Identitatea 

între kuean și npkmnkiepn ne este cunoscută din documentele sîrbesci. La Djuvernua, 

Slovarr bolgarskago jazyka, p. 981, se spune că fie-ce sat bulgăresc se administreză 

de un bătrân, ales de săteni şi numit sfarejsina, knez sai kmet. Cf. Zanetov, Brl- 

garskoto naselenie vs srednite v&kove, Ruse 1902, p. 121—122. 

(2) M. Grusevskij, Istoria Ukraini- Rusi, INI, p. 215. La Rutenii din Galiţia ruaa în- 
s&mnă astăgi «Gemeindevorstand», pe lângă «Fiirst> şi <Brăutigam» (Zelechowski, 
Ruthenisch-— Deutsches Worierbuch). Ci. «szoltysi, wâjtowie, kniaziowe, bojarowie, 

tak nasi kr6lewsey, jako duchownyeh i swieckich, kazdy placi z wloki po zlotemu», 
într'un decretal lui Sigismund III, ap. Linde, Slownik, s. v. kniaz.— Asupra cnejilor 
sătesci la Ruteni nu cunosc nici o lucrare specială. Cât pentru enejii bolochoveni, 

considerați de istoricii noștri ca Români, asupra lor Există 6 întrâgă literatură, a a 

cărei bibliografie completă o dă Grusevsikij în scrierea citată mai sus, p.. 586—586. 
Rolul lor în istoriă Gaăliţiei este expus tot ăci Ia p. "313 şi urm. Necunoscute i-ai ră- 

mas lui Grusevskij lucrările d-lui D. Onciul; ef. mai ales Originele Principatelor ro- 
mâne, Bucuresci 1899, p. 86, 238, şi Românii în Dacia raiană, Bucuresci 1902, p. 26.
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neze la ele tot demnități mai mici, până ce ajunse, prin sec. XII, să 
însemne şi judecător sătesc (1). Între sec. X—XII, pâte şi prin influ- 

enţa bulgară şi sîrbâscă, mai curând însă de la Slavii ce trăiau îm- 

preună cu Românii la nordul Dunărei şi aparţineau aceleiaşi familii 

ca şi cei din sudul ei, se introduce la Români termenul cnez, care în 

Ungaria s'a transformat în chinez, după ungurescul kenâz, în 'Ţâra- 

românâscă s'a pronunţat cnez (KHes, KHe3), cu pronunția bulgară şi 

sîrbâscă, iar în Moldova cneaz (kHa3), cu pronunția rusescă, ca şi în 

Galiţia (kniaz, knyaz). În principate el pare a se fi mănţinut mai 

mult prin terminologia oficială decât în gura poporului, care giceă 

jude, judec (2). Nu este dar vorba atât deo instituţie română de ori- 

gine slavă, câi de un cuvint slav suprapus celui vechii românesc, 

cum s'a întîmplat şi cu voevodul (slav. vojevoda), care a înlocuit pe 
vechiul duce (dux), ce a trebuit să existe în limba română înainte de 
contactul nostru cu Slavii. Din sec. XIII încâce cneziatul s'a desvol- 
tat în ţările române în condițiuni felurite, în acord însă cu instituţiunile 
analoge ale Europei apusene medievale, în special ale Ungariei. 

(1) Pentru Sirbi ef. Danidic, Bjecnif, s. v, şi Vuk Karadzic, Srpski rjecnik, s. v. 
“knez, knezina. — Pentru însemnările ce are cuvîntul acesta la popârele slave de 
astăgi, v. Miklosich, Fty7n. Wârterbuch, s. v. ktănegtă. 

(2) Cf. Glossariul de la 1600—1630, publicat de d-l Hasdeii, Cuvente den bătrâni, 
J, p. 236: wnmz-mSAcae, nnes-uSae.— În traducerea cea mai veche a Psaltirei (eam pe la 
jumătatea sec. XVI), slavicul ran e dat cu judec: Knasu opace, Biaanikii Hp: SAciti 
19VAIHAODI, BAZARUIH A0p ; KHASH 3aRGaonH, KHASH utbeaanatonu: mSacuiu BanoaoHHaopn, KSacuii Heb- 
samnmSaSu; Psaltirea lui Coressi de la 1577, ps. 67, v. 28. Psaltirea Șeheiană are în 
aceste pasage giudecii; ed. Bianu, p. 203. 

 


