APOSTOL MĂRGĂRIT – de Mihai
Eminescu [5 mai 1883 ]

„Journal d’athčnes „ primeşte din Salonic ştirea că Apostol

Mărgărit e pus în temniţă. Haina dare de seamă a organului
grecesc e următoarea:
Faimosul Apostol Mărgărit, care şi-a câştigat o tristă
notorietate speculând românismul, a fost adus în lanţuri din
Monastir (Bitolia ) şi a fost internat imediat în închisoarea
guvernului. Cuvântul exact pentru care acest renegat al
elenismului a fost arestat şi întemniţat nu se ştie încă. Se
zice cu toate astea că el însuşi ar fi provocat arestarea şi
întemniţarea sa, pentru a amăgi cu mai multă dibăcie încă pe
acei români cari, din Bucureşti, visează la românizarea greco
– românilor (?!) din Macedonia şi pentru a obţine alte sume de
bani. Se adaogă asemenea că se aşteaptă trimiterea a sume mari
din Bucureşti, cari vor servi să cumpere autorităţile otomane
pentru ca ele să elibereze pe acest cavaler de industrie.
Aflu asemenea din scrisori primite din Bitolia că acest
îndrăzneţ speculator călătorea prin satele locuite de greco –
români, le povestea sătenilor izbânzile românilor de la Plevna
şi-i invita de-a alege câte-un băiat din fiece sat şi de a-l
trimite la şcoala militară din Bucureşti. Terminându-şi
studiile, aceşti tineri vor putea să se întoarcă în satele
lor, unde se vor pune în capul concetăţenilor, pentru a-i
conduce în război în contra turcilor (?!) cu scopul de-a uni
Macedonia cu România (? !). dacă aceste informaţii sunt
exacte, nu mai e îndoială că faimosul emisar, în loc de-a fi
stricăcios elenismului, e şi mai stricăcios românilor, a căror
bună credinţă o esploatează prin asemenea insanităţi.

Expresia de greco-român e atât de improprie ca şi afirmarea că
iedul e fiul zimbrului. Nu există greco-român, precum nu
există greco – spaniol sau greco – englez. Românii din
triunghiul tracic sunt tot atât de români şi tot aşa de puţin
greci ca cei din Maramureş de ex. E o viclenie comună a numi
pe-un popor radical deosebit de cel grecesc ba grec vlahofon,
ba greco-român, ba câte toate. Ca şi când cercetările unui

Miklosich, Tomaschek, Thunmann şi alţii se pot escamota prin
neadevăruri greceşti. Greco-român şi por’-de câine sunt
combinaţii ibride de noţiuni diametral opuse şi au aceeaşi
nuanţă de înţeles ironic. Ori e cineva grec, ori e român; una
din două: amândouă deodată nu poate fi nimenea.
Dar articolul foii greceşti nu e, precum se poate vedea, decât
o denunţare spre a ponegri pe Apostol Mărgărit în faţa
autorităţilor otomane. Rolul de denunţător [î]l ia asupră – şi
corespondentul din Salonic al foii greceşti, un rol pentru
care nu invidiem pe greci, înclinaţi îndealmintrelea din
natură la asemenea onorabilă ocupaţie.
Denunţarea, voind a fi vicleană, nu e decât absurdă.
A trimite băieţi la şcoală militară din Bucureşti şi a crea
din ei cadre în contra turcilor pentru a uni Macedonia cu
România e o aserţiune atât de încornorată încât nimeni nu e
îndestul de simplu de-a o crede.
Dar a trimite băieţi în şcoala militară şi a face din ei
ofiţeri cari să lupte alături cu turcii în contra grecilor,
când acestora le-ar veni pofta să realizeze harta etnocratică
a d-lui Paparrigopulos, iată o idee cu mult mai probabilă, pe
care-o recomandăm tuturor macedoromânilor.
Nu unirea cu România o vrea cineva, ci concordia deplină între
albaneji, turci şi macedoromâni, pentru a apăra patria lor
tracică de apetiturile de cucerire din Atena.
Foaia afirmă despre Apostol Mărgărit că speculează românismul.
dacă Mărgărit ar fi grec, am crede-o. Am crede că face acolo
ceea ce un C.A. Rosetti face aci, la noi: speculă cu toate
ideile şi cu toate sentimentele. Chiar numele etnic al
poporului nostru e o marfă pentru acest venetic ce se vinde cu
20 de bani numărul. Dar Mărgărit fiind român, avem cuvânt a
admite că e de bună credinţă.
Pentru noi nu există îndoială că acei cari fac pe spionii

chiar gratis şi fără nici un interes, de vreme ce e în natura
lor de-a o face, trebuie să-l fi denunţat în mod mincinos pe
Mărgărit, inducând în eroare bună credinţa autorităţilor
turceşti. Turcul, neâncrezător din cauza multelor nenorociri
ce-au căzut asupra patriei lui, înclină lesene a se crede
trădat, pe când adevăraţii, perpetuii, statornicii trădători
ai Împărăţiei otomane au fost şi sunt pân-în ziua de azi, în
cele mai multe cazuri grecii. Chiar ambasadori ai Porţii de
naţionalitate greci au trădat fără mustrare de cuget
interesele suveranului lor căruia-i depuseseră jurământ de
credinţă.
Graeca fides nulla fides.
Românii Peninsulei Balcanice sunt cunoscuţi din evul mediu ca
romaioctoni, ca esterminatori de greci. Pentru a fi ceea ce au
fost părinţii lor n-au nevoie de alt decât să rămâie români.
Cineva nu poate renega ceea ce nu-i al său; un român nu poate
renega elenismul; el nu se poate decât lepăda de ceea ce nu
numai nu e al său, dar e diametrul opus întregei lui naturi.
Abia există în lume vreo deosebire mai mare decât între
caracterul drept şi deschis al românului şi cel pervers şi
parazitic al grecului.
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