
STRÃINUL ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCÃ
A SECOLULUI AL XIX-LEA. ROMÂNII ªI GRECII

ªTEFAN PETRESCU

Atitudinea societãþii gazdã faþã de strãin trimite la tradiþie ºi istorie. În secolul
al XIX-lea se observã o continuitate în procesul de receptare ºi absorbþie a imi-
graþiei sud-dunãrene în societatea româneascã. În plan guvernamental abordarea
liberalã, tolerantã este preferatã discursului xenofob, inserat din abundenþã în
presã sau în publicistica pseudo-ºtiinþificã. Publicistica naþionalistã nu ezitã sã
demaºte lipsa de recunoºtinþã a elementului imigrant faþã de þara gazdã. Mai ales
cã în lumea urbanã eterogenã din Moldova, Dobrogea ºi porturile Dunãrene,
imigranþii, în viaþa de zi cu zi, se amestecau ºi se confundau, pânã la contopire
cu lumea indigenilor. Comercianþii ºi fabricanþii strãini constituiau elementul
majoritar în activitatea economicã a celor mai multor oraºe. Gama variatã a
produselor lor de bunã calitate îi recomandã românilor, care nu evitã sã cumpere
de la ei, poate într-o mãsurã mai mare decât de la proprii lor compatrioþi. Pe de
altã parte realitatea pestriþã a oraºelor româneºti induce în mentalul colectiv al
românilor impresia cã ei înºiºi devin strãini, în propria lor þarã. Legislaþia restric-
tivã faþã de strãini este motivatã de teama cã naþiunea ar fi fost în pericol dacã
nu s-ar interveni pentru a salva ceva din elementul autohton.

Percepþia românilor este cã grecii refuzã cu toate forþele sã se integreze socie-
tãþii gazdã. De aceea plecarea lor este binevenitã. Cel puþin aºa susþine deputatul
Nicu Xenopoulos: „Ne este indiferent ce vor face aceºti greci, în orice caz nu
cred cã vor pleca pentru a se stabili în Grecia. Pentru cã, dacã ar fi gãsit resurse
de viaþã în patria lor, grecii nu ar fi venit la noi. Nu se vor duce în Grecia, ci în
alte þãri, unde vor fi iar deznaþionalizaþi“1. Strãinul ar trebui sã fie veºnic recu-
noscãtor tratamentului ospitalier al þãrii de origine ºi sã lase în seama etnicilor
români treburile þãrii! Cel puþin acesta este opinia unui ziar românesc, care saluta
iniþiativa colegilor de breaslã greci, de a edita „Spectatorul“: „singura intervenþie
ce trebuie sã aibã strãinul în treburile dinãuntru ale unei þãri este a privi ºi a ex-
pune opiniunile lor atât precâtu este iertat unor privitori“2.

Teritoriul þãrii nu poate fi cosmopolit

Intelectualii fuseserã atraºi ºi fascinaþi de ideile cosmopolite, folosindu-le ca
o frondã faþã de puterea politicã, care împãrþise omenirea într-o hartã a naþiu-
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nilor, haºuratã în culori bine definite. Flaubert în 1847 exclama: „[...] Sunt tot
atât de francez ca ºi chinez, iar ideea de patrie, adicã obligaþia de a trãi pe un colþ
de pãmânt marcat cu roºu sau albastru pe hartã ºi de a detesta celelalte colþuri
verzi sau negre mi-a pãrut întotdeauna îngustã, mãrginitã ºi de o tâmpenie
feroce“3.

În Principatele dunãrene, Heliade-Rãdulescu, scriitor contemporan lui
Flaubert, scriind despre limba ºi istoria românilor, trãdeazã o concepþie univer-
salistã: „Patriotul cel bun nu este fanatic, el este iubitor de oameni ºi ºtie cã natu-
ra nu cunoaºte neamþ, franþuz, grec sau român, ci numai OM. Neamurile sunt
niºte întâmplãri [...]“4. Într-o altã scriere Ion Heliade-Rãdulescu, referindu-se la
activitatea didacticã a lui Dimitrie Vilie din Chios, îl califica ca „bun cosmo-
polit“, ceea ce înseamnã a fi „dornic de a face bine oriunde se aflã“, ceea ce este
„una din caracteristicile bunului cetãþean“5.

Discursul sãu poate fi apropiat conceptului teoretizat de englezul Jeremy
Bentham despre noul internaþionalist, dornic sã devinã un bun naþionalist, în
sensul contrar a tot ceea ce fusese vechiul cosmopolit iluminist6.

Cosmopolitismul rãmâne retorica favoritã a intelectualilor. Produs al iluminiº-
tilor, cosmopolitismul nu era însã pe placul naþionalismului integral al secolului
al XIX-lea. Deputatul Pantazie Ghica îngrijorat de amalgamul etnic din
Dobrogea, are o viziune politicã realistã: „D-voastrã poate sã aveþi sentimente de
cosmopolitism, dar eu mã preocup de naþionalitatea românã în Dobrogea“7.
Într-o scriere propagandisticã, I. Butarescu, fost ofiþer ºi senator, considera cã
„Teritoriul þãrii nu poate fi cosmopolit, el trebuie sã aparþinã exclusiv indigenilor
ºi numai ei singuri au dreptul a se folosi de valoarea produselor solului“8.

Ideile cosmopolite sunt mai degrabã o armã împotriva atitudinilor ºovine ale
unor naþionaliºti fanatici. O broºurã ultranaþionalistã, care circula în mediile stu-
denþeºti, alimenta la începutul secolului al XX-lea curentul antigrec al societãþii
româneºti. Faptul de a fi cosmopolit era considerat nociv. Cosmopolitismul
afecta puritatea etnicã ºi firea grecilor: „Nu era capabil acest conglomerat de
rase, de sânge; nu este legea firii a servi douã direcþii opuse, vor rãmâne întot-
deauna niºte cosmopoliþi; eterogeni, fãrã ideal, incapabili de sacrificii mari, de
glorie ºi mândrie a neamului“. Proverbialul sentiment patriotic al grecilor este
viciat de perspectiva regionalã, de care nu se pot debarasa toatã viaþa: „Sã nu se
confunde [...] patriotismul lor localnic, îngust, cu naþionalismul ºi patriotismul
adevãrat, fiecare individ iubeºte locul sãu de naºtere [...] aºa ºi þiganul ºi ovreiul
îºi iubeºte cuibul sãu natal, însã acesta este un patriotism îngust, localnic, nu pa-
triotismul adevãrat al naþionalismului înalt, care cuprinde toatã suflarea româ-
neascã, ºi cãruia i se închinã cu trup ºi suflet“9.

Panait Istrati, „un cosmopolit din nãscare“, „gata de a iubi orice om liber“,
dornic de a experimenta noi orizonturi, acceptã intensitatea sentimentului na-
þional trãit. Nu este un om fãrã patrie: „Oricât de cosmopolit aº fi din naºtere, de
vagabond îndrãgostit de orizonturi nesfârºite, aºa cum mã vedeþi, rãmân totuºi
român, prin mamã ºi prin frumoasa mea Brãila, grec, prin tatã ºi iubita sa pa-
trida“10.
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Atitudinea faþã de limba greacã: „E ruºinos sã nu ºtii limba ta“

La începutul secolului al XIX-lea limba societãþii urbane era greaca. Clasele
educate ºi negustorii o foloseau cotidian. În ºcolile publice avea statutul unei
limbi de înaltã culturã11. Limba greacã modernã (vorbitoare) continuã sã fie
obiect de studiu în ºcolile publice pânã la sfârºitul anilor ’30, în timp ce în ºcolile
particulare nu va înceta predarea ei12. Totuºi vor continua sã fiinþeze catedre de
limbã neogreacã la unele institute publice de învãþãmânt. Profesorul Epaminondas
Frangoudis, de origine greacã, va preda timp de mai mulþi ani cursuri de limbã
greacã în regim facultativ la Universitatea din Bucureºti. Alãturi de acesta se vor
remarca ºi A. Tabacopoulos sau Demostene Russo, cunoscuþi profesori de limbã
greacã la licee publice bucureºtene.

Limba greacã era atât de bine asimilatã textelor juridice ºi administrative,
încât înlocuirea termenilor greceºti se produsese cu greutate. Cornelia
Papacostea-Danielopolu observã paralelismul între abandonarea grecismelor ºi
efortul de redactare a dicþionarelor greco-române pentru decodificarea unor
noþiuni, greu de explicat în limba maternã13. Primele încercãri de standardizare
a limbii naþionale au avut ca bazã de orientare structura gramaticalã a limbii
neogreceºti. Ioan Heliade-Rãdulescu era un mare admirator al luiAd. Korais, au-
torul formei standardizate a limbii neogreceºti, catharevousa. Mai mult, primele
tentative de formare ale literaturii româneºti aveau ca reper modele greceºti14.
Heliade-Rãdulescu îºi aminteºte cum s-a ataºat de lirica unui poet „fanariot“,
foarte gustat de public: „Mi se pãrea cã pe mine m-a orânduit Dumnezeu sã lu-
minez neamul, dar când îmi intrã în mânã Liricele lui Anastase Hristopol, mi se
tãie tot cheful de a mai face versuri din capul meu. Le învãþam pe dinafarã ºi
într-o varã mi-aduc aminte cã le-am tradus pe toate“15.

În aceastã perioadã de eclectism cultural16 limba greacã trece de la statutul
de limbã a culturii, a vieþii publice, la cel de limbã strãinã sau vorbitã la nivelul
unui grup minoritar. Excluderea strãinilor de la gratuitatea învãþãmântului public
primar în 1893 devine un argument în plus pentru consolidarea ºcolilor particu-
lare ale strãinilor.

Nu este întâmplãtor faptul cã, inclusiv dupã 1860, mulþi oameni educaþi erau
cunoscãtori ai limbii greceºti, chiar dacã franceza cãpãtase o poziþie precumpã-
nitoare în studierea limbilor strãine. Dacã iluminismul românesc, asemenea
celorlalte curente iluministe din spaþiul sud-est european, s-a transmis în special
prin filierã neogreacã, cãlãtoriile, tot mai frecvente ale boierilor români în Oc-
cident, aduseserã societatea româneascã într-un contact direct cu spiritul vest-eu-
ropean. Moda este în continuã schimbare; învãþarea limbii greceºti înceteazã a fi
una din preocupãrile educaþionale ale societãþii: „ºi sã nu ne prindã mirarea, cã
pânã mai ieri, era limba greceascã predominantã la noi, în toate casele erau icoa-
nele ºi portretele greceºti ale Eroilor Eladei. Azi este limba francezã la modã,
mâine va fi cea englezã, ºi aºa mai departe [...]“17.

Ion Heliade-Rãdulescu în Þara Româneascã ºi respectiv C. Negruzzi în
Moldova evocã într-un mod excepþional cum în ciuda aderenþei la cultura
greacã, insuflate de ºcoalã, le-a fost trezit interesul pentru a citi în limba românã.
Negruzzi, neclintit în ideea superioritãþii limbii greceºti, nu înþelege de ce tatãl
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sãu îi ceruse sã-i citeascã ceva în limba maternã, pe când el ºtia „elineºte“!
„Iartã-mã, pãrinte, eu nu pot citi româneºte“. Auzind aceste vorbe, tatãl sãu,
„unul din puþinii români care învãþaserã carte româneascã“, îi spune povãþuitor:
„Poate sã fie frumoase ceea ce spui tu, dar e ruºinos sã nu ºtii limba ta“18.
Heliade-Rãdulescu, intrigat cã fiul unui vizitiu citea cu glas tare din Alexandria
în poarta bisericii, se grãbeºte sã cumpere cartea. Întrucât tatãl sãu lipsea din
oraº, iar mama sa nu ºtia decât carte greceascã, el va lipsi patru zile de la ºcoala
greceascã, reuºind singur sã tãlmãceascã slovele chirilice româneºti. Va fi prins,
bãtut ºi trimis la ºcoalã19. Un alt cãrturar al timpului, Ion Ghica, susþine cã apli-
carea pedepselor corporale ca metode pedagogice de cãtre dascãlii greci îi înde-
pãrtau pe copiii români de la învãþãturã20.

Domnitorul Caragea, receptiv la propunerea boierilor pãmânteni pentru des-
chiderea unei ºcoli româneºti, va consulta epitropia întrunitã în acest scop.
Veniamin din Lesbos, directorul ºcolii din Bucureºti, considerând inoportunã în-
fiinþarea unei ºcoli în limba românã, întrucât doar limba greacã se preta limba-
jului filosofic, admitea totuºi cã învãþãmântul elementar în limba maternã era
recomandat fiecãrui elev care ar fi urmat ciclul superior21.

Ion Heliade-Rãdulescu, derulând firul evoluþiei mentale, scrie cã în ºcoala
greacã „clasele greceºti de filozofie ºi matematicã se sparserã; ºcolarii începu-
serã a deosebi cã alta este limba elineascã ºi alta sunt ºtiinþele care se pot învãþa
în orice limbã“. Grecii trebuiau sã conºtientizeze cã nu se aflã în þara lor: „Profe-
sorii spuneau în clase cã ºcolarii greci trebuiau sã fie recunoscãtori þãrii, cã cu a
sa cheltuialã þine învãþãtori spre cultivarea lor, ºi cã românii trebuie sã fie blânzi
ºi vrednici de acel simþãmânt care miºcã a se face asemenea aºezãminte, adicã
vrednici de sentimentul ospitalitãþii ºi al generozitãþii“22.

În mediile negustoreºti era utilã cunoaºterea limbii greceºti în cuprinsul în-
tregii pãrþi occidentale a Imperiului Otoman. Veniamin Catulescu în 1829 poves-
teºte cã ceea ce nu putea învãþa în ºcoli reuºise în mijlocul acestei lumi: „Fiecare
ºtie cã la cârciumã este turnul Babilonului. Acolo vin din toate naþiile [...]“23.
Aceeaºi motivaþie practicã va determina mulþi români, în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea, sã înveþe limba greacã, foarte utilã în oraºele porturi dunã-
rene, unde trãiau greci în numãr mare. Panait Istrati, cu toate cã avea origini gre-
ceºti, fusese crescut de mama sa româncã ºi învãþase la ºcoala publicã. În dorinþa
sã nu devinã o povarã mamei sale, de mic cautã sã intre ucenic la cârciuma unui
grec: „Mi-aduc aminte cã, deºi copil, am ºtiut sã miros orgoliul naþional al gre-
cului ºi l-am exploatat cu o nebãnuitã îndemânare: i-am spus cã mama e român-
cã, dar cã tatãl meu, mort pe când eram în leagãm fusese grec [...] vin fãrã ºtirea
mamei. Vreau sã intru la greci ºi sã învãþ greceºte!“24 În prãvãlie mai lucra un
bãiat, fiu de þãran român, venit la oraº pentru un trai mai bun. Pentru a nu pierde
ºansa ce i se oferise, învãþase greceºte. La rândul sãu, tânãrul Panait face progre-
se, astfel cã, foarte curând va fi promovat „de la spãlatul vaselor la chelnãrit“25.

„Fanariotul“, „cãlugãrul“, „grecul naturalizat“ ºi „grecomanul“

În continuarea a ceea ce am spus despre atitudinea societãþii faþã de problema
limbii naþionale, discursul public este presãrat de referiri la aceste patru perso-
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naje, cu rezonanþã în raporturile inter-culturale dintre români ºi greci în secolul
al XIX-lea.Aceste mãºti, feþe ale aceluiaºi actor, sunt „inamici“ ai dezvoltãrii so-
cietãþii româneºti: occidentalizarea, laicizarea ºi apãrarea integritãþii fiinþei na-
þionale.

Chiar dacã, în realitate, fanarioþii formeazã un grup socio-profesional, fãrã
conotaþii etnice, epitetul fanariot capãtã accepþiunea de etnonim. Familiile
fanariote rãmase în þarã pãtrunseserã adânc în elita societãþii, regãsindu-se
deopotrivã printre liderii conservatori ºi liberali. Prin urmare fanarioþii intraserã
în istorie... Cu toate acestea, discursul politic al liberalilor era presãrat de acu-
zaþii de comportament fanariot, incriminându-i pe conservatori, ca reacþionari.
Antifanariotismul devine o „filosofie“ politicã26. C.D. Aricescu demasca fana-
riotul ca pe un personaj nefast, inamic al progresului ºi al principiilor de liberta-
te, de care în egalã mãsurã Grecia ºi România sunt animate: „Ellada ºi România
au aceleaºi principii: inamicul lor este Fanariotul, de la care d-o potrivã au su-
ferit [...]27. Pe de altã parte, M. Eminescu, scriind de pe poziþiile „misticismului
naþional ºi þãrãnesc“28, considera demagogia ca atribut exclusiv al fanarioþilor,
însuºit întrutotul de generaþia politicã a „roºilor venetici“. Generaþia primilor is-
torici naþionali, Mihail Kogãlniceanu (Moldova) ºi Nicolae Bãlcescu (Muntenia)
consacrã posterioritãþii imaginea negativã a perioadei fanariote, vãzutã ca o
etapã de regres în drumul spre modernizare. În calitate de cârmuitori strãini ai
þãrii, fanarioþii au exploatat fãrã milã pe pãmânteni, jucând rolul de intermediari
ai puterii otomane în Principate.

Perioada care precede adoptarea legii secularizãrii aduce în dezbaterea publi-
cã, radicalizând judecãþile publice, cazurile de imoralitate ale unor clerici greci.
De pildã, circulau zvonuri despre relaþia amoroasã a egumenului grec de la
Mãnãstirea Mihai Vodã, care ferindu-se de ochii lumii, folosea o portiþã secretã,
când se strecura la iubita sa, aflatã în vecinãtatea mãnãstirii29. Cãlugãrii greci
„sub mantia neagrã, ascundeau ipocrizia ºi laºitatea“. Mãnãstirile deveniserã
„aziluri de imoralitate ºi de speculaþiuni meschine“30. Cãlugãrii întrebuinþau ve-
niturile provenite din exploatarea mãnãstirilor „în profitul lor personal ºi mai
târziu în profitul cauzei elenismului“31. Satira lui C.D. Aricescu, Strigoiul din
Fanaru, îndemna pe români sã-ºi uneascã eforturile pentru a face ca „Averea ro-
mâneascã/ În þarã sã rãmâie, nu grecii s-o rãpeascã“. Cãlugãrul este asemuit
strigoiului ce se „ascunde la sânul ortodoxiei;/ ºi de aici el sfidã voinþa
României“32. Pentru a face mai credibile faptele reprobabile comise de cãlugãrii
greci, în ziarul „Românul“, este publicatã ca drept la replicã, scrisoarea unui grec
din Grecia Liberã, care în numele naþiunii elene se delimita de practicile acestor
cãlugãri: „Numai cã [atunci când] zici grecii, trebuie sã deosebeºti libera Grecie
de Grecia de sub jug“. Prieten cu mulþi cãlugãri greci din þarã, cunoaºte câte ceva
despre abuzurile lor, ºi de aceea nu-i apãrã, mai ales cã nu „au contribuit în
Grecia cu vreo lãscaie“. Însã, românii sã se fereascã sã generalizeze aceste ob-
servaþii asupra întregii naþiuni elene, fiindcã „cu banii noºtri aþi fãcut atâtea revo-
luþiuni, cu banii noºtri v-aþi eliberat de sub turci [...]“33.

Întrucât migraþia grecilor ia noi proporþii în secolul al XIX-lea, asocierea noi-
lor veniþi cu fanarioþii se produce automat în mentalul colectiv. Sunt de acelaºi
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neam ºi adoptã aceleaºi practici, specifice cuceritorului. Eminescu considera cã
în special elementele strãine venite recent, cu 50–60 de ani în urmã, sunt neasi-
milabile. Imigranþii sud-dunãreni îºi însuºesc comportamentul ºi deprinderile de
tip fanariot, prelungind o epocã despre care istoricii credeau cã s-a sfârºit la
1821. Întrucât epoca fanariotã a þinut mai bine de un secol, publicistul Eminescu
spera cã: „Abia la 1821, avem perspectiva cã, prin lungã reacþiune a spiritului
naþional ºi a puterii de asimilaþiune a statului ºi a rasei, vom fi esterminat pânã
ºi urmele acelei domnii odioase“34. Medicul C.D. Severeanu scria dupã primul
rãzboi mondial cã felului ospitalier al românului i s-a rãspuns cu nerecunoºtinþã.
Practic nimic nu-i deosebeºte pe grecii de ieri de cei de azi, uniþi prin rapacitatea
cu care „exploateazã þara pe toate cãile. Cei care sunt mai demult ºi cei care vin
din þara lor se fac stãpâni cu totul. Ei exploateazã proprietãþile rurale, ei cumpãrã
ieftin producþia de la agricultori, fac sindicate ºi trusturi ºi ridicã preþurile în aºa
chip încât am ajuns sã mâncãm pâinea chiar pânã la 20–25 kilogramul ºi tot ei,
ca morari ºi brutari produc fãina ºi preparã pâinea mizerabilã“35. Comporta-
mentul de exploatator al resurselor economice ºi umane ale þãrii este o constantã
în firea grecului, indiferent sub ce „faþã“ ar acþiona. Sunt „ipocriþi ºi calculaþi“.
Doar de „ochii lumii“ fac „câte o micã ofrandã cu scop de a li se atribui senti-
mente patriotice ºi filantropice noii lor patrii“36, fiindcã în realitate transpare
marea discrepanþã faþã de donaþiile ºi legatele lãsate Greciei. „În acelaºi timp
Monitorul Oficial anunþã cã dl. Kiriatzis a comis marea generozitate de a oferi
unei biserici de pe moºia sa din Dâmboviþa, un candelabru de tinichea.“37

Se comportã ca niºte „pãsãri hrãpitoare, vampiri ai Levantului“38. Dacã sunt
românizaþi, devin cu atât mai periculoºi, cu cât pregãtirea lor intelectualã ºi pro-
fesionalã îi recomandã a ocupa în administraþia publicã posturile cuvenite româ-
nilor. Chiar dacã s-ar admite cã sunt competenþi, ei sunt imorali, fiindcã folosesc
aceleiaºi mijloace de promovare neortodoxe, ce au fost atribuite fanarioþilor.
Administraþia publicã, sufocatã de elemente greceºti naturalizate, dupã expresia
lui Eminescu, de „greco-bulgãrime“39, nu poate garanta buna funcþionare a sta-
tului. Eminescu teoretizeazã asupra „pãturii superpuse“, formatã din guvernanþii
liberali, recrutaþi din elementele strãine de peste Dunãre care dominã în
„Bucureºti ºi în oraºele de pe marginea Dunãrii“. „Ceea ce sunt pentru Moldova
evreii, sunt pentru Þara Româneascã aceste venituri cari, prin identitatea religiei,
au ºtiut sã se strecoare prin români, sã-i amãgeascã ºi sã ajungã a-i stãpâni“40.
Într-o broºurã naþionalistã din 1907, se fãcea un aspru rechizitoriu la adresa
„grecilor veniþi în þara noastrã de curând timp, ºi care se ocupã cu comerþul, agri-
cultura ºi alte afaceri speculative; ei sunt ºi au rãmas cetãþeni greci [...] sprijinã
ºi întreþin bande armate de antarþi greci [...]“. Considerând cã „tot rãul începe
dupã 1453“, autorul deplânge faptul cã societatea româneascã este ºi astãzi „co-
pleºitã de grecism ºi strãinism“. Sângele românesc este infiltrat de mezalianþe,
de amestecuri cu alte etnii41.

În 1905 în mai toate oraºele din þarã, unde trãiesc greci, se desfãºoarã de-
monstraþii de susþinere a politicii intransigente a guvernului. „Dacã nu s-ar lua
mãsuri serioase de represalii, românii riscã sã-ºi piardã creditul faþã de aromâni“,
scrie I. Butarescu. Grecii vor pune în pericol nu numai politica naþionalã a guver-
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nului în Turcia europeanã, ci vor ameninþa ordinea internã a þãrii, „subminând
lent ºi surd bazele societãþii noastre“. Pentru „acei care au trãit în localitãþi ca
Brãila ºi Galaþi, ºi mai ales Brãila, îºi pot da mai bine seama de influenþele co-
vârºitoare ºi nefaste ale grecismului în acele regiuni. Aceste localitãþi, sub toate
raporturile, sunt atât de aservite de acest element grec, încât au asemãnarea unei
provincii a Greciei“. Românii au ajuns sã se simtã „strãini în þara lor“! Liderii
„Ligii Antigreceºti“, încercând sã mobilizeze publicul, fac apel la constituirea de
filiale ºi la organizarea de demonstraþii în toatã þara. Dar, ce e de fãcut, în
condiþiile în care toatã administraþia oraºului este formatã din „greci de origine,
trãiþi într-un mediu ambiant destul de favorabil conservãrii ºi dezvoltãrii senti-
mentelor lor înnãscute“. De aceea, în Brãila, autoritãþile nu întreprind nimic
pentru a deconspira societatea „Ellenismos“42. Ch. Souliotis, primarul Brãilei ºi
ºeful local al conservatorilor, era acuzat de împiedicarea demonstraþiei „Ligii
Antigreceºti“, din cauza originii sale etnice. De asemenea, legãturi de familie îl
apropiau pe expulzatul Milliaressis, membru important al comunitãþii greceºti,
de Faranga, naºul sãu ºi prefect de Brãila. În timp ce prefectul de Galaþi prezenta
un raport favorabil grecilor din administraþie, raportul Siguranþei relata faptele
într-un sens diametral opus acestuia43.

Pentru remedierea situaþiei, guvernul trebuia sã ia mãsuri drastice: rezilierea
contractelor de arendã, demiterea tuturor funcþionarilor publici de origine
greacã, cel puþin pe raza judeþului Brãila, expulzarea tuturor vagabonzilor ºi a
oricãrui individ aflat fãrã nici o socotealã în þarã, expulzarea sau darea în judeca-
tã a uneltitorilor deja împãmânteniþi ºi rezilierea tuturor contractelor antrepreno-
riale cu diferite întreprinderi ale statului44. Sã fie vizate chiar ºi persoanele natu-
ralizate, fiindcã era de presupus cã rãmãseserã întrutotul legate de comunitatea
de origine. Dacã li s-ar cere declaraþii de loialitate „ar însemna un fel de siluire
a sentimentelor lor patriotice, înflãcãrate pânã la fanatism, ºi dacã ei ar fi fãcut
aceasta, n-ar fi fost decât un act perfid al lor“, fiindcã ei rãmân greci din nãscare.
Identitatea este perceputã unilateral, fiind de neconceput asumarea de noi roluri
sociale, în afara celor date prin naºtere: „Numai în cazul, când am admite cã
aceºti ºefi de administraþie sunt niºte degeneraþi sau niºte renegaþi fanatici [...]
cãci fratele nu ridicã mâna contra fratelui sau pãrintelui, afarã numai dacã nu e
un degenerat“. În concluzie: „sã nu mai cerem grecilor sã dezaprobe pe conaþio-
nalii ºi consângenii lor, dar sã cerem celor împãmânteniþi sã se demitã din func-
þiunile statului spre a rãmâne neutri ºi nebãnuiþi în acest conflict de naþiona-
litate“45.

Ceea ce devine mai îngrijorãtor este cã printre ei este în creºtere numãrul
grecomanilor, al românilor macedoneni, trãdãtori ai cauzei naþionale! Obþinând
lesne cetãþenia, pot uza de toate drepturile românilor, fãrã a se simþi români! Ei
lucreazã în contra intereselor „rasei“ lor.

Lege ºi fãrãdelege

În ultimii ani ai secolului al XIX-lea ia fiinþã Direcþia Poliþiei ºi Siguranþei
Generale, în cadrul Ministerului de Interne, având drept obiectiv principal preve-
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nirea ºi combaterea actelor subversive, comise de strãini, pe teritoriul þãrii. Ex-
pulzarea strãinilor indezirabili devine arma cea mai eficientã în apãrarea ordinii
instituþionale. Legislaþia naturalizãrii permitea selecþia atentã a strãinilor „asi-
milabili“ de cei „neasimilabili“. Evreii, chiar dacã în majoritatea lor erau împã-
mânteniþi, adicã nu se bucurau de o altã protecþie strãinã, intrau în cea de-a doua
categorie. Protecþia unui deputat îi deschidea oricãrui strãin calea sigurã spre ce-
tãþenie. Altfel, strãinul risca sã aºtepte mult peste limita legalã impusã de stagiul
de zece ani, fapt ce-i conferea o poziþie juridicã incertã, fiindcã fusese nevoit sã
renunþe în prealabil la protecþia þãrii de origine. G. Panu acuzã clasa politicã de
o „complicitate a tãcerii“ în blocarea aplicãrii articolului 7, prin care orice strãin
putea deveni cetãþean. De ce s-ar considera cã evreii sunt neasimilabili, doar
fiindcã sunt mai numeroºi ºi de altã religie? Pe de altã parte, de ce politicienii nu
constatau cã grecii „greu se românizeazã ºi cum chiar când se par complet asimi-
laþi, tot încã în sufletul lor rãmân greci ºi patrioþi. Dovadã negustorii din Galaþi,
Brãila etc., care, deºi sunt stabiliþi de o sutã de ani, totuºi familiile lor au rãmas
grece, iar copiii lor sunt trimiºi la studii în Atena etc. Se ºtie cum mai toþi grecii
care nu au moºtenitori lasã averea lor patriei mume, mãcar cã au stat câte 40 de
ani la noi ºi au fãcut avere“46.

Contextul social invitã pe fiecare sã-ºi gãseascã poziþia confortabilã faþã de
ai sãi, de strãini ºi de lege. Într-un denunþ anonim, adresat directorului Direcþiei
Poliþiei ºi Siguranþei Generale, se spunea cã croitorul Apostol din Bucureºti, de
origine grec sau albanez, se dã drept macedo-român, pentru a se bucura de
avantajele pe care legea le oferã acestora. Astfel, poate profesa croitoria, nu se
declarã la corporaþie, are ucenic, ºi „se ºopteºte cã nu plãteºte bir, nici statului
român, nici altuia, nici nu posedã patentã ca meseriaº“. „Dându-se dupã împreju-
rãri, când român, când grec, dupã cum îi convine“, se strecoarã iute prin hãþiºul
birocratic, scãpând ºi de serviciul militar!47

Pentru a pedepsi asemenea acte, patrioþii fanatici aromâni, mulþi dintre ei
veniþi în România pe spezele guvernului, se dedau la acþiuni de naturã teroristã,
aºa cum, de pildã, s-a întâmplat cu asasinarea „grecomanului“ Papa-Dumitru de
la Caracal în 190548.

Se nasc complicitãþi între patrioþii fanatici ºi autoritãþile statului, tolerate
dincolo de limita permisã de lege. Mã refer aici la activitatea desfãºuratã timp de
mai mulþi ani de cãtre Taºcu Pucerea, un aromân venit în þarã în 1905. Va în-
treprinde acþiuni de tip terorist, va fi implicat în asasinate ºi va face presiuni
asupra grecilor din þarã, obligându-i sã-i plãteascã taxa de protecþie. De exemplu,
în 1910, era interceptatã scrisoarea unui aromân din Brãila cãtre Pucerea, în care
amândoi plãnuiau un jaf în casa unui grec bogat din localitate, care dormea cu
banii sub pernã49. Foloseºte ºi alte mijloace de presiune. În gara Filaret, ºantaja
pe fabricantul grec Jani Constandatos din Giurgiu, sã-i dea mitã, pentru a inter-
veni în favoarea sa la Camerã, unde îi fusese respinsã cererea de împãmântenire:
„dacã i-ar da 3000 de lei, cererea de împãmântenire i-ar fi aprobatã, dar dacã
nu-i va da, cererea nu va fi aprobatã niciodatã“. Mai mult, sã se aºtepte cã va pãþi
ceea ce a pãþit fratele sãu, omorât de macedo-români50. Guvernul va tolera
aceste fapte, în mãsura în care puteau fi folosite ca armã de presiune, ºi anume
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sã determine guvernul grec sã slãbeascã persecuþiile asupra filoromânilor din
Macedonia. Dar cum putea fi potolit în comiterea unor asemenea acte reproba-
bile un erou naþional, decorat de guvern cu „Coroana României“? Moruzi, pre-
fectul Poliþiei, îl sfãtuise în timpul expulzãrii grecilor sã se astâmpere. Steaua lui
Pucerea apune cu trecerea anilor. În cele din urmã, la 1912 guvernul îl expediazã
cu o bursã de studii în Italia. Este revoltat de aceastã formã de exil. El nu ezitã
sã declare public cã se va sinucide spectaculos în biroul lui Moruzi!51 El crede
cã macedo-românii au fost înºelaþi în aºteptãrile lor de cãtre toþi oamenii po-
litici. Devine incomod nu numai cercurilor politice, dar ºi liderilor comunitãþii
macedo-românilor, intrând în conflict cu dr. Leonte, preºedintele „Societãþii
Macedo-Române“52.

Românul þãran ºi birocrat, strãinul orãºean ºi capitalist.
Grecul, tipul levantinului

Strãinii sunt elementul dinamic al societãþii urbane. Ziarul „Adevãrul“ îi acuza
pe greci de epitete injurioase la adresa românilor, ca de pildã, „incapabili, risipi-
tori ... buni numai pentru a fi ciobani sau funcþionari în bugetul statului“53. O
broºurã anonimã din 1862, editatã în mediile evreieºti, justifica rolul productiv
al strãinilor: „Pentru ce tot comerþul, toate capitalurile se aflã în mâinile lor?
Pentru ce oare românul nu mai este decât agricultor, amploaiat sau servitor?
Strãinii nu au cucerit þara cu sabia, nici nu au fost ocrotiþi prin legi pentru a pune
mâna pe comerþ, industrie ºi capitaluri. Ei s-au aruncat cu activitate ºi strãmutare
în toate segmentele comerþului ºi ale industriei [...]. S-au îmbogãþit. Era aceasta
culpa lor? Din contrã, credinþele românului erau cã cine învaþã carte trebuie sã
fie funcþionar“. A exercita meserii „era privit dacã nu ca dezonoare, dar ca un ce
foarte scãzut, foarte umil, de cãtre birocraþi ºi de cãtre clasele înalte ale socie-
tãþii!“ Dar aceastã convingere era împãrtãºitã ºi de cãrturarii români, care vedeau
în viaþa la þarã garanþia pãstrãrii intacte a caracterului naþional. Într-una din scrie-
rile sale din seria Scrisori la un prieten, Costache Negruzzi acrediteazã ideea cã
þãranul trebuie sã rãmânã ancorat în mediul sãu tradiþional de viaþã, fiindcã
„viaþa de la þarã este cea mai fericitã ºi mai binecuvântatã lui Dumnezeu“. El dã
un sfat preþios þãranului rãzeº, care-ºi trimisese copiii la oraº sã înveþe carte ºi
meserii: „Sã-i daþi la dascãlul din sat sã-i înveþe limba lor, ca sã poatã citi cãrþile
cele bune, care-i învaþã cum sã-l cinsteascã pe Dumnezeu, pe pãrinþi ºi pre mai
marii lor, cum sã-ºi împlineascã datoriile cãtre cârmuire care se îngrijeºte pentru
binele lor, cum sã se fereascã de lene ºi de beþie; ºi prin urmare sã se facã buni
gospodari“. Oraºul este un mediu corupt ºi nesigur, în timp ce comunitatea de
tip patriarhal le poate oferi un trai îmbelºugat ºi neprihãnit: „Se vor bucura de
un aer curat, ºi vor avea grâne, poame, lãpturi ºi alte bogãþii ce le dã bunul
Dumnezeu“54.

Potrivit acestui raþionament, strãinii trebuiau descurajaþi sã se stabileascã în
mediul rural, pentru a nu altera puritatea elementului românesc, atât de dramatic
încercat de amestecul cosmopolit al oraºelor. „Priviþi oraºele þãrii, societatea ro-
mâneascã actualã de la oraºe, mai toatã este îmbibatã de virusul grecesc în
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sângele ei [...] aþi putea sã-mi spuneþi ºi arãta în oraºele dvs. zece familii curate
româneºti, care sã nu aibã în sânul lor, în sângele lor, nici o picãturã de sânge
strãin, nici un membru strãin, pânã la a 10-a spiþã de rudenie?“55 Pentru nedrepta-
tea socialã, la care erau expuºi cei mai mulþi români, lipsiþi de mijloace de subzis-
tenþã ºi excluºi de la drepturile politice cetãþeneºti, este culpabilizat celãlalt,
strãinul, „þapul ispãºitor“: „iatã, dar cauza rãscoalelor þãrãneºti — grecii-ciocoii
ºi pãtura suprapusã, albãstrimea strãinã [...]“, fiindcã este evident cã „un boier
pãmântean, un proprietar român, iubeºte din suflet, pe vecinul ºi fratele sãu
[...]“56 Evreii, scrie un licenþiat în drept, sunt nu numai o sectã religioasã, ci ºi una
socialã, care aducea atingere „intereselor, limbii ºi moravurilor noastre“. Prin ur-
mare, naturalizarea acestora, cu toate cã cel puþin constituþional devenise po-
sibilã, era practic blocatã de prejudecãþile comune ale opiniei publice ºi ale
clasei politice57. În oraºe, evreii ºi grecii erau incriminaþi, deoarece concurau
pânã la sufocare elementul românesc. Erau deplânºi românii întreprinzãtori,
prinºi în jocul de interese al strãinilor. Dacã aparent, grecii, prin religia lor, apã-
reau ca ºi înfrãþiþi românilor, în realitate plana scepticismul asupra asimilãrii lor,
amplificat de tradiþia îndelungatã a comunitãþii etnice, care era perceputã ca o or-
ganizare de tip castã.

În polietnicitatea societãþilor urbane dunãrene, creºtinii-ortodocºi, veniþi din
Orientul otoman, sunt de regulã percepuþi în bloc ca levantini58, indiferent de
apartenenþele etno-culturale. Cârciumarul ºi covrigarul levantin sunt personajele
cele mai hulite, invidiate ºi apreciate pentru varietatea produselor „delicioase,
cã-þi lingeai degetele“. Kir Tãnase din Severin, „avea o adevãratã artã în facerea
plãcintei, aºa încât mergea vestea de el ca de popã tuns“. Plecat în þara de origi-
ne, timp de câteva luni, mare a fost uimirea concitadinilor sãi sã-l vadã complet
schimbat. Abandonase portul tradiþional, se europenizase. Mai mult, devenise
medic! Indigenii, cu un orizont de aºteptare limitat de perspectiva localã, nu
puteau desluºi misterul transformãrii identitare a plãcintarului grec! Ulterior va
dispare din micul oraº dunãrean la fel de misterios cum venise!59 Strãinii, per-
cepuþi ca nefiind tocmai „cum ar trebui“, sunt predispuºi la comportamente an-
tisociale. Presa relateazã ºtiri despre arendaºi care persecutã în mod bestial
þãranii, sau despre alþi rãufãcãtori, criminali, jefuitori sau violatori, menþionând
originea lor strãinã. Grecii nu sunt cinstiþi nici în relaþiile de afaceri. Medicul
C.D. Severeanu îºi aminteºte de sfatul primit de la tatãl sãu, la plecarea lui din
casa pãrinteascã: „[...] eu îþi dau moºtenire sãrãcia, cinstea, sã-þi iubeºti þara ºi de
la greci, nici colivã sã nu primeºti [...] cã aceºtia m-au sãrãcit pe mine“60.

Studiul etnologic asupra localitãþii Izvoarele (Alibichioi-Dobrogea), cu o
populaþie probabil de provenienþã greacã, un caz cu totul particular al unei co-
munitãþi rurale, îi prezintã într-o luminã complet nefavorabilã, ca depozitari ai
unor norme de convieþuire care n-au nimic de-a face cu spiritul creºtin. Femeile
ºi pãrinþii bãtrâni bolnavi sunt pur ºi simplu abandonaþi de bãrbaþii din comuni-
tate. Grecii din Izvoarele sunt stigmatizaþi colectiv, arãtând ca trãsãturi de carac-
ter specifice faptul cã: „exagereazã lucrurile, intriganþi pânã la saturaþie, iubitori
de politicã intriganþi, infideli în cãsãtorie, linguºitori ºi laºi. Bãrbaþii sunt foarte
muncitori ºi economi ºi, într-o mãsurã, ordonaþi în gospodãrie; foarte retrograzi
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însã, sub raportul culturii. Femeile grecoaice sunt muncitoare, dar dezordonate,
murdare ºi reduse“. Statul, preocupat de omogenizarea culturalã, ia mãsura colo-
nizãrii cu elemente „regeneratoare“ în aceastã comunitate ruralã, cu un simþ de
conservare uimitor: „Bulgãroaicele ºi în special româncele, care de la o vreme
au început a veni în sat, deºi dintre cele mai nevoiaºe, constituie elementul de
regenerare ºi civilizator al satului; gospodãriile lor sunt curate ºi ordonate, iar
copiii mai vioi ºi mai inteligenþi“61.

Ce spun grecii:
„Grecul este satirizat în teatru, în birouri, în tribunale ºi peste tot“62

Aceasta era situaþia în care se ajunsese dupã scurgerea unei epoci devenitã
memorabilã, când grecii se bucuraserã de întreaga ospitalitate a locului iar limba
greacã fusese cheia succesului atât în educaþie cât ºi în afaceri! Raporturile
dintre stat ºi strãin erau reglementate diferit de sistemul jurisdicþiei consulare. În
articolul din 1877 apãrut în ziarul grecesc „Iris“ era nostalgiat „paradisul româ-
nesc“, „francizat, adicã occidentalizat“ de societatea contemporanã63. I. Chasiotis,
istoric grec, este de pãrere cã la sfârºitul secolului al XIX-lea se încetineºte valul
de emigraþie cãtre România64. Totuºi, migraþia continuã, cunoscând noi valuri
dupã primul rãzboi mondial. Dacã am subscrie opiniei cã diaspora greacã trece
printr-o etapã de declin, aceasta ar fi consecinþa prefacerilor modernizãrii
statului ºi a societãþii româneºti. Concurenþei evreilor i se adaugã cea a naviga-
torilor austrieci65. De asemenea, era de aºteptat, scrie un economist occidental,
ca producþia de grâu american s-o concureze pe cea europeanã. Soluþia pentru
combaterea unei eventuale crize ar fi fost potrivit ziarului „Ellas“, abrogarea
imediatã a articolului 7, care excludea pe strãini de la proprietatea funciarã66.
Prin menþinerea acestei prevederi agricultorii greci erau expuºi concurenþei
neloiale a arendaºilor evrei, favorizaþi de multe ori, întrucât ofereau preþuri mult
mai bune ºi foloseau forþã de muncã mai ieftinã. Aceastã situaþie devenea
dramaticã pentru 26 de familii constrânse sã plece din judeþele Roman, Neamþ,
Bârlad67. Întorsãtura luatã de afacerea Zappa alimenta panica printre greci.
Redactorul de la „Patris“, Simos, fãcea la 1893 un apel pentru emigrare în Asia,
Egipt (teritorii locuite de populaþii de origine greacã) sau „oriunde în altã parte,
dar departe de România“. Guvernul grec avea datoria „sã împiedice iremediabil
visãtorii sã cãlãtoreascã dincolo de Dunãre“ pentru cã este „o crimã de înaltã trã-
dare ca grecul, prin natura sa inteligent, curajos ºi întreprinzãtor, sã se piardã în
mlaºtinile Moldo-Valahiei“68. Grecii sunt întodeauna gata a lua de la capãt viaþa
ºi afacerile. Negustorii greci din România confruntaþi cu seceta din Muntenia ºi
cu ploile din Moldova, sunt chemaþi, în paginile „Patris“, sã vinã în Basarabia,
unde sunt recolte foarte bune, preþuri mai mici de 5 ori la arenzi ºi facilitãþi de
creditare din partea guvernului þarist69.

Mihail A. Dentias, în 1919, înclinând mai degrabã spre o interpretare ideolo-
gicã a declinului, considera cã începutul se produsese în 1821: „Pentru toate relele
din þarã vinovaþi erau fanarioþii, dupã pãrerea patrioþilor români. Grecii se fãceau
responsabili de corupþia poporului, de ignoranþa acestuia, de foamete ºi în genere
de toate câte se întâmplau, ba chiar ºi de inundaþiile Dunãrii“70.
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Chestiunea aromânã declanºa în 1905 o crizã de proporþii cu Grecia. Se legi-
ferau mãsuri contrare spiritului liberal, impunându-se suprataxe ca mãsuri de re-
presalii. Între 1900–1910 sunt luate mãsuri pentru protejarea vaselor româneºti.
Fokas scrie cã din acest motiv mulþi armatori greci încep sã-ºi redirecþioneze
investiþiile spre flota maritimã. Aceste politici sunt conjuncturale, rãspunzând
mai degrabã presiunii publice, ºi nu sunt produsul unei gândiri politice coerente
ºi raþionale71.

D.M. Ciombotos, aflat în România, se adresa unui prelat din Grecia în 1887
indignat de noile mãsuri care ating pe greci; interdicþia vânzãrii tutunului ºi a
chibriturilor de cãtre strãini „a atins culmea“. De asemenea în scrisoare este
menþionat incidentul de la biserica ctitoritã de familia Kalinderu, care „era
transformatã în bisericã româneascã“ cu toate cã pânã atunci se obiºnuise ca un
preot grec sã oficieze. Plin de revoltã declarã: „Aºtept la toamnã sã plec din þara
chinezilor, aºa a ajuns România, dupã proverbul «sau te faci turc, sau îþi tai
capul»!“72

Dar nu toþi grecii împãrtãºeau aceastã opinie pesimistã ºi atitudine confuzã ºi
debusolatã. Un brãilean stabilit de 30 de ani în acest oraº vedea inoportunã orice
comparaþie între ieri ºi astãzi: „Elenismul va fi fãrã îndoialã aici foarte puternic,
atâta timp cât Dunãrea sau grâul nu îºi vor schimba cursul“73. Dunãrea devenea
simbolul elenismului din spaþiul românesc. Devine parte integrantã a identitãþii
grecilor imigranþi. ªi nu numai a lor... Într-o întâlnire la clubul grecesc din Sulina,
în prezenþa tuturor notabilitãþilor oraºului, farmacistul Sãndulescu exprima ceea
ce se poate numi identitate de porto franco: „În Sulina nu existã nici români, nici
greci, ci doar sulinoþi“74.

Condiþia de diasporã nu este trãitã ca o identitate localã, ci ca un sentiment al
apartenenþei la o comunitate în miºcare, extrateritorialã. Adaptarea la o nouã
formã de identitate socialã este testul cheie la care sunt supuºi imigranþii. Împãr-
þirea de apartenenþe multiple ºi variabile, subsumate voinþei individului, este un
câºtig al societãþii moderne. Mai mulþi exegeþi sunt de pãrere cã oamenii se nasc
cu identitãþi date, dar în cursul existenþei lor, ca actori sociali, îºi pot modela
identitatea. De exemplu, un individ nãscut într-o comunitate micã, ruralã, bazatã
pe relaþia de rudenie a membrilor sãi, având trãsãturi etno-culturale distincte, îºi
poate schimba în mod radical stilul de viaþã ºi modul de a gândi, dupã emigrare
ºi stabilirea în alt loc. Comunitatea urbanã, multiculturalã, competitivã sub as-
pect economic ºi social este noul sãu mediu de afirmare. Prin schimbarea tipului
de habitat, se produce o trecere de la forme identitare comunitare la forme
societare75. Vechile afinitãþi imuabile de tip patriarhal dispar într-o lume varia-
bilã ºi concurenþialã. Este inevitabilã declanºarea procesului de aculturaþie, de
amestec cultural ºi identitar. Însã punctul de referinþã al identitãþii rãmâne cultu-
ra proprie, exportatã din patria de origine76. Procesul de acomodare a noului
venit la cultura dominantã înregistreazã urcuºuri ºi coborâºuri, succese ºi insuc-
cese. Sentimentul de trãdare, „de abandonare a comunitãþii“ de provenienþã,
stimuleazã tendinþa de a rãmâne între ai sãi, amplificã discursul asupra speranþei
de reîntoarcere ºi duce la consolidarea solidaritãþii familiale ºi comunitare, prin
prezervarea valorilor ºi tradiþiilor comunitãþii de origine. Practic, imigranþii
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trãiesc sentimentul cã sunt sfâºiaþi între douã lumi77. În cazul grecilor din
România, s-ar putea spune cã identitatea creºtin-ortodoxã este liantul regãsirii
spirituale în cultura societãþii dominante a þãrii gazde.

Dar dacã strãinii se simt discriminaþi ºi privaþi de perspectiva integrãrii,
atunci când ºi-o doresc? Dezrãdãcinarea este o formã de convertire identitarã.
Individul, trãind noi experienþe, renunþã la vechea formulã de identificare pentru
„a deveni un altul“. Eºecul procesului de convertire comportã apariþia depresiei,
redatã în starea de nostalgie, dorinþa de a se întoarce. În romanul autobiografic
al lui Panait Istrati, Mihail, plãcintarul kir Nicolae, trãieºte din plin sentimentul
excluderii ºi marginalizãrii: „Când am venit în Brãila ºi m-am instalat aici, am
vrut sã arãt vecinilor cã nu sunt hrãpãreþ. În ziua când am deschis am împãrþit
douãzeci de kile de plãcinte ºi trei sute de covrigi în mahala, ºi la mari ºi mici,
fãrã sã iau un gologan“. Rezultatul? „Albanez împuþit“. În acest efort de a-ºi face
un capital de imagine, de a rãsturna prejudecãþile ºi stereotipurile societãþii,
covrigarul eºueazã lamentabil, fiindcã românii „uitã cã am plãtit o taxã ºi cã am
dobândit un drept“78. Astfel, ca urmare a frustãrilor la care este supus, imigran-
tului nu-i mai rãmânea decât sã viseze la cãminul sãu, la gândul reîntoarcerii,
care-l întãreºte în efortul de a se regãsi pe sine mai ales atunci când presa greacã
acrediteazã ideea cã justiþia þãrii este mai receptivã la incriminarea delictelor
comise de greci, decât atunci când grecii sunt victime ale unor români79.

Andreas Syngros, un bun cunoscãtor al problemelor diasporei greceºti de la
jumãtatea secolului al XIX-lea, constata cu regret cã stabilirea pentru mult timp
în strãinãtate a grecilor conducea la pierderea conºtiinþei greceºti la a doua ge-
neraþie. Aceasta pãrea sã confirme percepþia grupului dominant cã imigranþii „nu
au fost dezrãdãcinaþi, ci s-au dezrãdãcinat“80. „Aºa cum se întâmplã la greci,
aproape fãrã excepþie, nu numai la cei cãsãtoriþi cu femei de origine strãinã în
diasporã, dar ºi la cei cãsãtoriþi cu femei grece, dar stabiliþi de mulþi ani printre
strãini, renegã, dupã prima generaþie, pânã ºi originea greacã.“81 În centrele
urbane din interiorul þãrii fenomenul „înstrãinãrii“ de mediul cultural grecesc
este mai intens decât în porturile dunãrene ºi dobrogene82. Schimbarea numelui,
cãsãtoriile mixte, pierderea tradiþiilor de familie ºi a limbii, în succesiunea ge-
neraþiilor, devin realitãþi, în efortul de „cosmetizare“ a identitãþilor culturale83.
Redactorul ziarului „Patris“, în seria de articole Elenismul în Moldova. Cum se
duc grecii, este frapat de noua înfãþiºare a unui oraº moldovean, altãdatã animat
de greci. Intrând în cafeneaua unui evreu, cautã sã intre în vorbã cu singurul grec
aflat acolo la mese. Dar stupoare, acesta folosea o mixturã de cuvinte româneºti
ºi greceºti. La întrebarea dacã este elen, rãspunde: „Da! Da! Eimai Graikos!“84.

Libertatea teoreticã a oamenilor de a opta pentru a fi membrul unei comuni-
tãþi sau al alteia este amendatã de realitate. Nu este suficientã manifestarea dorinþei
de integrare din partea strãnilor, pentru ca procesul sã fie considerat finalizat.
Schimbarea loialitãþilor naþionale sau a identitãþilor etnice se realizeazã cu di-
ficultate. Naturalizarea poate fi perceputã ca un act formal. Însã imigranþii sunt
întâi de toate dornici sã-ºi asigure o situaþie juridicã confortabilã în noua patrie.
De aceea integrarea este perceputã mai întâi ca o chestiune de acte de identitate,
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obþinerea indigenatului85. Dar, potrivit concepþiei din secolul al XIX-lea oamenii
nu pot avea douã patrii. Strãinul naturalizat, pentru a fi credibil, trebuie sã dove-
deascã cel puþin de douã ori ataºamentul faþã de þara de adopþie.

Pentru a-ºi dovedi loialitatea, strãinii, imediat ce-au fost încorporaþi comu-
nitãþii cetãþenilor, nu de puþine ori îºi însuºesc imaginile stereotip despre strãin.
George Paapa, un grec stabilit în principate, identificat deplin cu interesele ro-
mâneºti, nu ezitã sã preia discursul antifanariot al lui M. Kogãlniceanu:
„funeºti“, „pepinierã de intriganþi“ etc.86. Dar nu toþi grecii se raliazã acestor
idei. G. Papadopol aºeza într-o cu totul altã luminã regimul fanariot: „[...] avan-
tajele cu care ar fi înzestrat caracterul naþional ºi literatura ar fi rãmas neîntre-
rupte ºi ar fi grãbit progresul, [...] cum istoria nu a mai dãruit Valahiei“87.

În loc de concluzii: pentru un dialog intercultural

Filoelenismul reflectã atitudinea de solidarizare a europenilor pentru cauza
naþionalã a grecilor, sau mai bine spus a ceea ce întruchipau strãmoºii lor în
mentalul occidental. Poetul englez Shelly exclama: „Noi toþi suntem greci!“88
Românii, sub influenþa consecinþelor produse de revoluþia francezã în aceastã
parte a continentului, fuseserã la rândul lor cuprinºi de idealurile libertãþii. Entu-
ziasmul din primii ani ai revoluþiei greceºti va fi stins de decepþiile provocate de
rãzboaiele civile, crimele politice ºi abuzurile de tot felul, care vor marca de
altfel primele decenii de existenþã ale noului stat al Greciei moderne89. Aceste
impresii negative vor avea ecou ºi asupra românilor, amplificate de „judecata“
asprã la care va fi supus regimul fanariot.

Cu toate aceste transformãri în mentalul colectiv al românilor, mulþi publi-
ciºti ºi intelectuali români erau receptivi la problemele naþionale ale grecilor,
fiind în bunã parte rodul unei educaþii greceºti primite în familie sau în ºcoalã.
Manifestau afinitãþi deosebite în egalã mãsurã faþã de cultura greacã modernã,
cât ºi de cea clasicã. Prin publicarea surselor din perioada fanariotã, se va încerca
recuperarea istoricã, cel puþin sub aspect cultural, a unei perioade importante din
istoria þãrii. Timoleos Rubinis, fondatorul ziarului „Sylloghoi“ (1873) ºi al „Revistei
Istorice Române-Elene“ invoca în sprijinul cererii sale de revocare a decretului
de expulzare nume de rezonanþã din cercurile filoelene româneºti: prof. Vl.
Dimitrescu, C. Erbiceanu ºi Gr. Tocilescu sau deputatul C. Bacalbaºa ori diplo-
matul N. Miºu90. Gr. Tocilescu, fãcând o vizitã în Brãila în 1893, apreciazã acti-
vitatea bãtrânului pedagog Venieris, scriind în condica institutului sãu cã este
„cel dintâi dintre institutele private“91. C. D. Aricescu, autorul de mai târziu al
biografiei lui Tudor Vladimirescu, în care va încerca sã demonteze cliºeele proli-
ferate de istoriografia greacã, compunea în 1862 poemulOdã la Grecia. Poemul,
un pretext pentru a lovi în regimul autoritar al lui Cuza, evoca spiritul revolu-
þionar al grecilor, care nu ezitaserã sã-l detroneze pe Othon. Textul va fi publicat
ºi distribuit de tipografia ziarului „Românul“ cãtre toþi abonaþii acestuia. Opo-
zanþii politici ai lui Cuza ºi grecii din þarã se regãsesc pe aceeaºi baricadã, pentru
susþinerea poetului ºi a redactorului, chemaþi în faþa judecãþii. Erau calomniaþi cã
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fuseserã cumpãraþi de grecii bogaþi din Londra, prin intermediul unui bancher
bogat din Bucureºti92. Gesturile de susþinere a grecilor în realizarea proiectului
naþional nu vor înceta, în mãsura în care nu erau atinse interesele cauzei aromâ-
nilor. Alexandru V. Beldiman, directorul ziarului „Adevãrul“, era lãudat pentru
poziþia favorabilã arãtatã rezistenþei cretane93.

În programul ziarului „Theatis“, editat în format bilingv, era afirmat interesul
comun al grecilor ºi românilor: „Departe, prin buna voinþã, de iubita noastrã pa-
trie ºi locuind pe acest teritoriu, care ne este tot asemenea iubit, ºi care ca o sorã
(...) a primit totdeauna ºi a îmbrãþiºat la sânul sãu pe toþi elenii (...) ne prezentãm
oferind ºi noi, ca vãduva obolul sãu, slaba noastrã panã, în interesul comun
pentru care tind, lucrând, toþi patrioþii cei buni ºi toþi aceia, care în adevãr doresc
progresul naþiei române în care este amestecatã ºi propria noastrã soartã“94.
Papadopulos, autorul unei broºuri, Elenismul printre valahi, încerca sã formu-
leze un rãspuns la campania recentã de „redeºteptare“ a sentimentului patriotic
al românilor de la sudul Dunãrii. „Gândiþi-vã cã dacã astãzi existã mai multe
lumini în Valahia sau în vecina Bulgarie“, aceasta se datora elenismului, „ce fu
introdus între voi cu mai mare abundenþã“. Prin urmare, invita pe români la în-
þelegere cu toate popoarele balcanice, pentru combaterea duºmanului comun, în
numele idealurilor pentru care luptase Rigas, la sfârºitul secolului al XIX-lea95.

Deputatul C. Vlãdorianu, luând în considerare tradiþia îndelungatã a convie-
þuirii etnice, afirma în Camerã cu vãditã exagerare cã toþi membrii Camerei sunt
de origine elenã, fapt ce ar fi trebuit sã-i sensibilizeze pe colegii sãi în adoptarea
unei legislaþii mai favorabile naturalizãrii96.

Convingerea cã fiecare popor îºi urmeazã propriul destin, cã forþa fiecãrui
neam stã în puritatea sângelui, ca element al coagulãrii naþiunii, alimenteazã et-
nocentrismul, adicã tendinþa de raportare la celelalte naþiuni cu un sentiment de
superioritate. Inteligenþia, în special publiciºtii, îºi asumã misiunea conceptua-
lizãrii ideilor despre naþiune, în deplinã armonie cu politicile de omogenizare
culturalã ale statului. Planul ideologic sau publicistic se întrepãtrunde cu cel
guvernamental. Oamenii simpli, în viaþa de zi cu zi, sunt captivii unui fel comun
de a privi pe strãini, se raporteazã la folclor. În contactul cotidian nu le neagã
existenþa, ci din contrã gãsesc formule de a continua sã trãiascã laolaltã cu ei.
Cafenelele, cluburile ºi hotelurile greceºti ofereau servicii, inclusiv clientelei
româneºti, I. M. Sadoveanu îºi aduce aminte de faptul cã pânã în 1910 singura
salã de teatru, de care se folosea întreaga comunitate urbanã a Constanþei, era cea
a clubului grec „Elpis“ (Speranþa)97.

Ideea cã fanarioþii fãcuserã totul pentru a-i deznaþionaliza ºi eleniza pe
români era una din prejudecãþile ce trebuiau demontate, astfel încât rolul lor sã
fie apreciat în mod obiectiv. Dar, pentru a se ajunge la acest tip de raþionament,
se impunea soluþionarea chestiunii aromâneºti, care alimenta deopotrivã fana-
tismul grecilor ºi românilor. Însã, toate acestea nu ar fi fost suficiente, dacã
oamenii politici nu erau chemaþi sã ia în serios reformele sociale ºi economice:
îmbunãtãþirea vieþii þãranilor, stimularea migraþiei de la sat la oraº ºi acumularea
capitalului românesc. Strãinilor trebuia sã li se cearã sã se adapteze noii so-
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cietãþi, trebuiau rupþi de lumea lor ºi aduºi în mijlocul românilor, pentru a deveni
la fel ca ei. Trebuia conºtientizat faptul cã, dacã „þãranul moldovean este sãrac,
este absurd de a se susþine cã aceasta se datoreazã crâºmarului evreu. Crâºmarul
este un incident secundar în mizeria sa“98.
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