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Abstract 
The traditional organization of the Romanian villages included a series of realities, human statutes, interhuman 
relationships and, as a consequence, mental patterns, which required specialized terms in order to be 
identified. As time went on, the Romanian traditional society suffered brutal transformations forthbringing 
social relations, but most of all, mental patterns that had not existed before. As a natural consequence, the old 
specialized language – ‘relic notions’ – became insufficient to cover the new realities. So, those notions that 
were not simply removed from usage, were adapted, changing their applicability. Clear examples are the 
notions of ‘cneaz’, ‘boier’ and ‘mişel’. The word ‘cneaz’ came to have the meaning of “ruler of a ‘cnezat’”, 
while, before, it had indicated a free man. The same way, the notion of ‘boier’, used to identify the land owner 
in a village, came to have the meaning of a Romanian nobleman and aristocrat, besides the ‘land owner’. The 
word ‘mişel’, derived from ‘misselus’ (miser)ment ’poor’ and also ’leper’ in Vulgar Latin. The traditional 
organization of the Romanian villages changed its meaning and gave it a new one, that of a stranger who was 
attached to a village, but lived isolated outside its borders.  
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Introducere 
Integrarea în Comunitatea Europeană este în primul rând efectul unui act de voinţă şi apoi al 

’dovezilor’ economice şi spirituale pe care statele (popoarele) candidate le-au adus pentru a 
demonstra că s-au încadrat parametrilor ceruţi. Dintre acestea, componenta spirituală presupune 
asumarea unui set de valori caracteristice ’spiritului european’ şi emanate în principal din viziunea 
generală impusă de Declaraţia Drepturilor Omului. Însă, la întâlnirea europeană popoarele au venit, 
fiecare la vremea lui, cu bagajul distinct de spiritualitate şi mentalitate, în care se fac simţite 
aluviunile datorate secolelor de acumulări.  

Acest text poate fi privit ca un ‘studiu de caz’ referitor la imperativul european al toleranţei; vom 
încerca deci să evidenţiem tiparele mentale româneşti legate de ideea de străin (Popescu 120-157) şi 
modalitatea în care s-au argumentat ele istoric. 
 
Analiza/studiul de caz 

În aşa-numitul ev mediu întunecat, prima mie de ani, apoi în perioada statală, până în secolul al 
XIX-lea inclusiv, societatea tradiţională sătească românească – de la Dunăre până în nordul 
Carpaţilor, din câmpia din vest până la Nistru – a funcţionat datorită formei sale elementare de 
organizare numită obşte. Sunt necesare câteva scurte caracterizări ale acesteia, pentru a se înţelege 
mai uşor statutul străinului – nu doar abordat ca simplu element aleatoriu, ci ca un termen de relaţie 
în cadrul unui sistem conceput complex. 

Fiecare sat constituia o obşte, adică membrii ei erau urmaşii unui moş, cel care întemeiase 
aşezarea. Pentru orice problemă implicând o dispută între membrii obştii, se apela la obiceiul 

pământului, transmis pe cale orală din generaţie în generaţie şi care însuma toate aspectele pe care 
astăzi le identificăm prin noţiunile constituţie, legislaţie şi jurisprudenţă. Desigur, nu putem intra 
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acum în amănunte; vrem numai să atragem luarea aminte asupra termenului obiceiul pământului, 
creaţie românească, şi neîntâlnită la alte popoare, care implică o legătură între pământ (pământul 
acesta anume) şi obicei (lege, emanată pe acest pământ şi individualizându-l astfel). 

Pentru a administra obiceiul pământului, obştea alegea, dintre membrii săi, pentru câte un an, un 
jude, care era asistat la aceasta de 12 judeci, ’oameni buni şi bătrâni’. Locuitorii satului se numeau 
moşneni, descendenţii moşului, titlu ce le confirma legătura de sânge cu acela. În vechime, moşnenii 
purtau şi titlul de cneaz, care mai târziu l-a desemnat în istoriografie pe şeful unei formaţiuni 
prestatale; tradiţional însă cneaz însemna ”om liber membru al obştii’, iar acest sens este atestat 
chiar în documente până în secolul al XVII-lea, care se referă la persoane care tocmai au fost 
eliberate din şerbie, situaţie în care se spune că ei s-au ”cnezit“ (Panaitescu, “Obştea” 38) (adică au 
căpătat statutul de om liber). O a treia calitate indispensabilă a membrului obştii era identificată prin 
termenul boier, care de la un moment dat incoace a identificat o realitate deviată în raport cu cea 
iniţială: la început, boier se numea ”membrul obştii posesor de pământ“, aşa cum apare în 
documente din aceeaşi perioadă, când despre un om care a devenit posesorul unui pământ se spune 
că s-a ”boierit“ (Panaitescu, “Obştea” 124). 

Cuprinzând într-o singură ecuaţie caracterizările abia menţionate ale membrului obştii, 
identificăm o funcţionalitate precisă: 1. membrul obştii este moşnean, adică descendent al moşului, 
ceea ce-i asigură drepturile ‘politice’, punctul de vedere propriu sau chiar posibilitatea de a fi ales 
jude; 2. el este boier, adică are pământ personal în cadrul obştii, tocmai pentru că este membru al 
acesteia, iar pământurile unei obşti, aflate la început în devălmăşie, s-au împărţit exclusiv între 
membrii obştii; 3. având pământ, el este cneaz, adică om liber şi stăpân, afirmat ca atare între ai săi 
sau faţă de domnie. La aceşti oameni se reducea obştea ca atare. Dar! 

Pe lângă obşte, alături de membrii acesteia, se puteau aciui oameni din afara obştii; li se permitea 
aceasta în cazul în care prezenţa lor era considerată oportună pentru obşte, mai ales atunci când se 
dovedeau meşteşugari iscusiţi. Permisiunea la care m-am referit însemna însă numai că aceluia în 
cauză i se acorda un loc de casă, dar în afara perimetrului satului, şi în nici un caz pământ de 

cultivat. Ceea ce făcea deci obştea era numai să îi tolereze prezenţa, fără însă a-l introduce în 
sistemul de solidarităţi al obştii, pentru că acesta viza exclusiv oameni ‘de-o seamă’. 

Acest om de dincolo de periferia satului purta numele de străin, şi oamenii nu-l tratau ca pe unul 
‘de-al lor’, ci ca pe un venetic, venit din alt sat, unde nu s-a putut integra poate pentru că a fost un 
om rău, alungat de ceilalţi. Consemnările de mentalitate tradiţională sunt explicite: ”Veneticu-i 
venetic şi nu-i bine văzut, că nu de bun a plecat. De ce-o fi venit ? La el în sat n-o putut sta? Dacă şi-a 
părăsit satul, nu-i om de ispravă; da' şi de e, tot nu să uită lumea bucuros la el, că vezi, nu-l ştie nime. 
Şi vezi, omul se teme [de acesta]! Omul tot străin rămâne, orice-ar face“ (Bernea 40). În textul acesta 
este vorba de străinul de satul respectiv, dar având aceeaşi etnie sau religie; bine înţeles, în privinţa 
străinului etnic lucrurile nu pot sta mai favorabil. 

Străinul este numit cel mai adesea sărac; el este antiteza boierului, adică este lipsit de pământ. 
Tiparul mental identificabil aici, derivat din însăşi structura obştii, spune că bogăţia este exclusiv 
legată de pământ – nu poţi fi de fapt bogat decât dacă ai pământ; neavând pământ, oricâte lucruri 
sau bani ai, aparţii categoriei săracilor. Iar în acest sens, era o realitate că unii dintre aceşti ‘săraci’ – 
dacă erau buni meseriaşi cu randament ridicat, cu produse vândute în tot satul, ba şi în sate vecine – 
puteau fi în fapt mult mai avuţi decât diverşi ’boieri’ ai satului, dar ei continuau să fie numiţi ‘săraci’ 
şi să fie priviţi de sus de către membrii obştii. Bogăţia autentică presupunea prestanţă, pe care o 
asigura numai posesia pământului; bogăţia obţinută independent de pământ nu ţinea de un proces 
peren şi natural şi era mai mult efectul nenormalităţii. Ea nu putea asigura prestanţă. De aceea 
mentalitatea tradiţională românească a inclus şi ostilitatea faţă de negustor. 

Mai există şi un alt aspect, nu mai puţin interesant. Aceşti ‘străini’ (sau ‘săraci’), dată fiind izolarea 
lor în raport cu obştea, la care m-am referit înainte, erau numiţi şi mişei (Panaitescu, “Obştea” 48)1, 

                                                 
1Pentru vechea atestare a termenului, vd. B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni, ediţie de G. Mihăilă, tom II, Buc., 
Ed. Didactică şi Pedagogică, 1984, p. 67. Print. 
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termen care-l identifica deopotrivă pe bolnavul de lepră – pentru ambele situaţii existând similara 
sugestie a izolării faţă de colectivitatea umană.  

‘Mişel’ era derivat din lat. misellus (formă diminutivală de la miser) şi însemna în latina vulgară 
deopotrivă ‘sărman’ şi, prin derivări sinonimice, ‘nefericit’, ‘sărac’, dar şi ‘bolnav de lepră’, ‘lepros’. În 
limba română veche nu exista termenul ‘lepros’, bolnavul de lepră identificându-se numai prin 
cuvântul ‘mişel’, prezent în numeroase documente unde este vorba despre astfel de bolnavi, care 
trăiau izolaţi de oameni, în locuri speciale, pe care nu aveau voie să le părăsească – astfel că intra în 
grija voievodului, a bisericii şi a obştilor să le asigure mijloace de trai. 

Deci iată cum – iar faptul ca atare este, bineînţeles, creator de tipar mental termenul de ‘mişel’, 
deopotrivă numindu-i pe ‘străini’, nemembri ai obştii, care, de aceea, trăiau izolaţi, dincolo de 
perimetrul satului, sugerează exact statutul leprosului. Străinul este un lepros! De altfel, judecata în 
discuţie este simplă şi inapetentă pentru nuanţe: cine nu este legat prin sânge şi nu are un trecut pe 
care l-a parcurs împreună cu obştea, cine nu posedă pământ din acel ansamblu de ogoare pe care 
obştea îl socoteşte al ei – acela nu este ‘de-o seamă’ cu ceilalţi şi nu poate intra în sistemul de 
solidarităţi al obştii. Cu alte cuvinte, obştea nu-l apără, căci nu răspunde pentru el, nu-i cere sfatul în 
problemele de interes comun, căci faţă de problemele acelei obşti el este incompetent, şi, 
asemenea, membrii obştii nu se întovărăşesc cu el. Desigur, ceea ce este valabil în raportul cu străinii 
de obştea respectivă este valabil şi pentru străinii etnic. De altfel, nume actuale de familie, precum 
”Grecu“, ”Rusu“ etc., pot proveni, de la caz la caz, fie de la anume sugestii fizice, fie chiar de la 
identificarea de către români a neamului din care provenea respectivul. Deci acela fusese acceptat 
de o comunitate românească să se aşeze alături cu statut de străin. Avem de-a face cu o modalitate 
dură de a aborda problema, cu care umanisnul nostru de azi se împacă greu. Trebuie să ne gândim 
însă că obştea a fost funcţională şi a îndeplinit rolul de chivot al spiritualităţii româneşti atâta timp 
cât nu a făcut rabat de la principiile structurilor sale. Să ne gândim că obştea era celula societăţii 
româneşti; ea era puternică şi viabilă doar dacă era impenetrabilă. De aceea ea trebuia să fie foarte 
rigidă în aplicarea principiilor structurilor sale şi era marcată cotidian de conservatorism. 

Să nu ne pripim însă identificând aici doar lipsă de toleranţă. E adevărat că străinul era privit ca 
un lepros, că obştenii îl ţineau deoparte şi, practic, îi aminteau cotidian că îi sunt superiori. În acelaşi 
timp totuşi îi acceptau prezenţa, nu-l negau ca entitate umană şi nu-i negau dreptul la alteritate. 
 
Concluzie 

Pe de altă parte, numai şi numai pentru că celula societăţii rămânea impenetrabilă şi inalterabilă, 
la nivelul statului se puteau produce derogări şi chiar experimente. Voi da, înainte de a încheia, două 
exemple pledând pentru toleranţa românească. Cel dintâi îi priveşte pe voievozi, în primul rând cei 
din secolele XIV-XV, care îngăduiau misiuni catolice în ţările române, venite explicit pentru acţiuni de 
convertire. Este o realitate pe care şi înţelegerea de astăzi ar socoti-o a se încadra în noţiunea de 
toleranţă. Drept este însă că misionarii se întorceau aşa cum veneau, iar voievozii făceau un fel de 
demonstraţie prin reducere la absurd, contând pe ataşamentul românilor faţă de propria religie. 

Al doilea exemplu priveşte Biserica românească şi este consemnat de Dimitrie Cantemir în 
Descriptio Moldaviae (III, 3), atunci când vorbeşte despre mănăstirile ţării: „oricine ar veni [la o 
mănăstire] ca oaspete, fie că este ortodox, fie evreu, fie turc, fie armean, nu numai că trebuie să fie 
primit cu bună voinţă, dar, chiar dacă ar vrea să rămână acolo un an întreg, trebuie să fie hrănit şi 
întreţinut, în mod cumpătat, şi îngrijit, împreună cu însoţitorii şi dobitoacele pe care le are cu sine, şi 
aceasta fără nici un murmur“ (359). 

În vremea aceea, Occidentul construia măreţe catedrale, dar construia şi ruguri, organiza 
expulzări în masă sau holocausturi împotriva ereticilor. Noi n-am avut catedrale, dar nici celelalte... 
Aveam însă unele lucruri care în alte părţi lipseau. 
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