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Prin prezenta lucrare, Aromânii în relațiile româno-elene în prima parte a secolului XX,
ne-am propus revizitarea unui subiect extrem de frecventat de societatea românească ante și
interbelică, căzut ulterior într-un con de umbră în timpul regimului comunist, considerat chiar
tabu și revenit recent în analizele istorice de pe poziții provocatoare.
Deși am fost interesați prioritar de aspecte ce au vizat felul în care se ordonează raporturile
internaționale de la București și Atena la începutul secolului XX, lucrarea nu a putut evita
valențele de frescă educațională, culturală și bisericească a comunității aromâne. De altfel, în
decorul balcanic antebelic sferele Politică-Școală-Biserică fuzionează până la suprapunere, firul
roșu al naționalismului fiind vectorul care coordonează felul în care cele trei câmpuri se pot
intersecta.
Din aceste considerente, lucrarea de față a trebuit să opereze numeroase incursiuni nu doar în
aria științelor istorice și politice, dar și a istoriei ecleziastice ori culturale. Metodologic, aceasta
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s-a plasat într-un orizont interdisciplinar din care nu au lipsit recursul la comparații,
prosopografie, imagologie națională. Pentru că o rupere de context risca să afecteze
complexitatea mizelor chestiunii aromâne, am adoptat permanent referiri atât la cadrul
internațional, la cel al politicii externe elene și române, dar și la situația de pe teren a
comunitățiilor aromâne. Am considerat că doar întâlnirea acestor planuri poate reliefa
convingător dinamica proceselor de identificare etnică ce apar în cadrul grupului românilor de la
sud de Dunăre.
În condițiile în care statutul aromânilor este unul care suscită și azi o serie de frisoane
naționaliste în unele țări din Europa de Sud-Est, am prezentat principalele poziții istoriografice
balcanice și nu numai, referitoare la această comunitate etnică, înregistrând zonele de conflict,
dar și de apropiere între diversele teorii vehiculate de istorici.
După stabilirea ramei majore a tabloului chestiunii aromâne, am trecut la valorificarea
surselor inedite găsite în arhivele diplomatice, cele naționale, ori în colecțiile speciale din cadrul
mai multor biblioteci. Am analizat astfel relațiile diplomatice româno-elene încă din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, mai localizat după Războiul de Independență. De cele mai multe
ori dialogul dintre București și Atena ricoșa inevitabil în zona cancelariei constantinopolitane.
Câmpul de concurență al Regatului Român și al celui Elen avea un generos teren de dispută pe
teritoriul Semilunii, în condițiile în care aromânii reprezentau o miză pentru ambele tabere, chiar
dacă localizată până în 1913 cu precădere în granițele Imperiului Otoman, mai apoi turc.
Implicarea României în chestiunea aromână a reprezentat ineditul politicii sale externe. Dacă
în Transilvania sau Bucovina, Bucureștiul se implica în susținerea unui naționalism cultural,
desfășurat sub diverse forme și în grade diferite, în privința românilor sud-dunăreni, suportul era
acordat unor comunități cu care România nu avea o continuitate geografică directă. Aceasta a
determinat de altfel și reacții de surprindere și suspiciune ale Marilor Puteri și adevărate angoase
ale statelor din jur, recte Grecia, Serbia, Bulgaria care nu înțelegeau substratul acțiunilor
românești. Nu în puține rânduri, implicarea României în zonă a fost considerată ca având efectul
unui detonator asupra scenei balcanice, și așa complicată de valul naționalismelor radicalizate.
Într-o regiune obișnuită să funcționeze și să se poziționeze în raport cu „dușmanul” comun
otoman, dedată așadar la cruciade ideologice împotriva anti-creștinului, fragmentarea etnică și
chiar confesională a bulversat puternic această lume balcanică.
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Anul 1905 a reprezentat un moment de falie în regiune. Succesul diplomatic obținut de
București, acela al recunoașterii din partea statului otoman a unei noi comunități etnice aflate
între fruntaliile sale, cea de români, a reprezentat semnalul unui tot mai consolidat efort al
cancelariei regelui Carol I în zona provinciilor macedonene și epirote. Inserarea într-un act
oficial al denominațiunii etnice de români aplicată spațiului otoman a însemnat și o consacrare a
legitimității acțiunilor României care putea acum să intervină în zonă pentru comunitățile
aromâne în calitatea de stat-mamă.
Pe acest fundal, relațiile româno-elene se tensionează constant până la anularea totală a
dialogului diplomatic. Aceasta a complicat suplimentar atât implicarea Bucureștiului în sprijinul
aromânilor de la sud de Dunăre, dar și a Atenei pentru susținerea comunităților elene din
România.
Declarațiile de ostilitate dintre cele două state se prelungeau și într-un război al
propagandelor, prin acest canal urmărindu-se câștigarea de adepți ai celor două cauze divergente
în spațiul european, dar și entuziasmarea propriilor cetățeni și asigurarea acestora de justețea
idealului național.
Războaiele balcanice au pus capăt elanului organizatoric ce apăruse în sânul comunităților
aromâne în siajul noi legislații otomane ce le oferea de câțiva ani posibilitatea unei reprezentări
propoționale în structurile de conducere locale și centrale. Posibilitatea formării unei elite
aromâne a fost definitiv compromisă după deznodământul conflagrațiilor militare din anii 19121913. Agravarea situației de pe teren, îndreaptă România spre o nouă strategie în privința
comunităților de aromâni, aceea a alipirii lor de un nou stat ce se profila pe scena geopolitică a
Balcanilor, Albania. Continuitatea geografică între zonele majoritar aromâne și prezumtivele
granițe ale viitorului stat albanez a convins diplomația românească de faptul că cea mai inspirată
soluție pentru încă firav închegata comunitate aromână ar fi includerea ei la această nouă
construcție statală. Primul Război Mondial și situația geopolitică dificil de gestionat după
finalizarea acestuia, au însemnat un formidabil regres pentru aceste comunități care în cadrele
noilor state naționale nu au mai putut găsi susținerea pe care un imperiu multinațional și multiconfesional s-a arătat dispus să le ofere de la începutul secolului XX. Captive între orgoliile și
proiecțiile naționaliste din zonă, aromânii au decis ca soluție de supraviețuire emigrarea în
România. Așa începea procesul stabilirii lor în sudul Dobrogei, chestiune care constituie limita
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superioară a problematicii surprinse în această teză, implicațiile acestui fenomen nemaifăcând
obiectul cercetării noastre.
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