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THE “HORRIBLE CRIME” OF SCARVULIS (1880).
ETHNICAL STEREOTYPES REGARDING THE GREEKS
IN ROMANIA DURING THE LATTER HALF OF THE 19th CENTURY
Gabriel Constantinescu
,,CRIMA ORIBILĂ” A LUI SCARVULIS. STEREOTIPURI ETNICE PRIVITOARE LA
GRECI ÎN ROMÂNIA
ÎN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Rezumat
Un caz de pedofilie din 1880 a îngrozit societatea românească. Scarvulis, un grec din Brăila,
îşi violase fiica. Acest caz a dus la o serie de relatări în presă care reiterau imagini stereotipice ale
grecilor ce erau răspândite în România în acea perioadă. Începând de la mijlocul secolului al XIX-lea
până în primii ani ai următorului secol, a existat o atitudine anti-grecească la toate nivelurile societăţii.
Grecii erau reprezentaţi de regulă, drept indivizi imorali. Se poate considera că ei erau ţinta unei
cenzuri sociale adânc înrădăcinate în structurile societăţii româneşti. Numele „Scarvulis” a căpătat o
putere simbolică atunci când a început să fie folosit în relatările din ziarele care prezentau cazuri de
pedofilie sau de imoralitate.
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Abstract
In 1880 a case of pedophilia horrified the Romanian society. A Greek from Brăila, Scarvulis
had raped his daughter. This triggered a series of newspaper accounts that reiterated stereotypical
images of Greeks that were widespread in Romania at that time. Starting from the mid 19th century
until the first years of the 20th century there was an anti-Greek attitude present at all the levels of the
society. The Greek was mainly depicted as immoral. Greeks can be seen as the target of a social
censuring, which was rooted in the structures of the Romanian society. The name “Scarvulis” acquired
a symbolic power when entering the vocabulary of newspaper reports describing cases of pedophilia
or immorality.
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