
LISTA DOCUMENTELOR 
 

- 1912 - 
 

1. 21 februarie 1912. Deşi s-ar părea că chestiunea albaneză nu este de 
actualitate,autorul crede că constituirea unei Albanii, „mulţumită şi credincioasă, este 
garanţia cea mai puternică a domniei otomane în Europa”. / p. 64 

2. 24 februarie 1912. Descrierea hotarelor unei viitoare Albaniei, după geograful şi 
orientalistul german Hugo Grothe. / p.66 

3. 7 mai 1912 . Pretenţiile teritoriale ale albanezilor „sunt juste”. / p.69 
4.  17 iunie. Ofiţeri otomani de origine albaneză se numără printre membrii 

Comitetului „Junilor-Turci”. / p.70 
5. 19 iunie 1912. Contextulpolitic general al „pericolului albanez”. / p.71 
6. 30 iunie 1912. Intenţia Austriei „să ocupe Albania”, pentru a-şi extinde influenţa 

în Peninsula Balcanică. / p.72 
7. 14 iulie 1912. Scrisoare din Usküb (Skopje), publicată într-o gazetă din Viena, 

relativ la evenimentele din Albania; sunt prezentate opinii de la „oamenii cei mai bine 
informaţi”. / p.73 

8. 29 iulie 1912. Vastă prezentare a Albaniei şi albanezilor din partea profesorului 
român Constantin S. Constante (aromân), bun cunoscător al realităţilor istorice şi 
culturale, care concluzionează: „independenţa Albaniei trebuie pregătită printr-o cultură 
maternă, predată în şcoli naţionale”. / p.75 

9. 3 august 1912. Corespondenţă de la Usküb, oraş ocupat de către insurgenţii 
albanezi. / p.82 

10.  7 august 1912. Corespondenţă de la Usküb. Insurgenţii ocupă oraşul Cumanova; 
ei cer bani de la comunităţile etnice (aromână, bulgară, turcă). / p.84 

11. 13 august 1912. Relatare a unei consfătuiri a revoluţionarilor albanezi desfăşurată 
într-un sat din apropierea Priştinei. / p.85 

12.  17 august 1912. Solicitările (în număr de 14) ale revoluţionarilor albanezi, 
înaintate guvernului otoman. / p.87 

13.  18 august 1912. Profesorul de geografie (şi publicist) Gabriel Giurgea despre 
interesele României în Balcani, respectiv „nevoia unei Albanii independente, în cazul 
desmembrărei Turciei”. / p.88 

14.  20 august 1912. Corespondenţă de la Coriţa, centrul unei zone unde „sunt şi mai 
multe sate locuite de către creştini albanezi”. / p.89 

15.  21 august 1912. Corespondenţă de la Coriţa şi Monastir (Bitolia). Stadiul 
mişcării revoluţionare, probabilitatea introducerii, de la 1 septembrie, a limbii albaneze „în 
toate şcoalele publice din Albania şi Macedonia, adoptându-se pretutindeni caracterele 
latine în locul cărţilor albanezeşti scrise cu litere arabe”. / p.90 
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16.  25 august 1912. Convorbire cu Pandele Vanghelie, lider al albanezilor din 
România, despre justeţea cererilor naţionale ale albanezilor, poziţia Junilor-Turci faţă de 
acestea, atitudinea românilor; „albanezii au fost cei mai aprigi luptători pentru întărirea 
regimului constituţional în Turcia”. / p.93 

17.  31 august 1912. Convorbire cu Hristo Mexi, fruntaş al albanezilor din România; 
expunere a unui istoric al chestiunii albaneze: „albanezii se găsesc azi ameninţaţi din 
partea tuturor celor ce-i înconjoară, spre a fi distruşi ca neam din Peninsula Balcanică. Dar 
să fie ştiut că albanezii vor lupta ca bravii, cum sunt cunoscuţi şi au dat probe”. / p.95 

18.  Septembrie 1912. Profesorul şi publicistul N. Tacit (de origine aromână) prezintă 
pe larg „neamul albanez” şi face consideraţii asupra soartei naţional-culturale a acestuia. / 
p.97 

19.  3 septembrie 1912. Convorbire cu publicistul şi omul de cultură albanez Asdren 
(Alexandru Stavre Drenova, autorul Imnului Naţional al Albaniei), locuitor al 
Bucureştilor: „Nu se poate vorbi de o Albanie independentă azi. Acesta poate fi cel mult 
un ideal foarte îndepărtat. Pentru moment, acest popor, de cea mai nobilă rasă şi de o aşa 
puternică vitalitate, are nevoe de civilizaţie şi cultură naţională şi pentru această luptă”. / 
p.100 

20.  20 septembrie 1912. Despre specificul Justiţiei albaneze. / p.102 
21.  4 octombrie 1912. Convorbire cu Ismail Kemal Bey, care „speră” într-o atitudine 

pozitivă a guvernului român faţă de soluţionarea chestiunii albaneze, „mai ales că există o 
populaţie românească şi în Albania care, sub autonomia albaneză, s-ar bucura de o 
existenţă liberă, potrivită civilizaţiei în care trăim”. / p.103 

22.  11 octombrie 1912. Convorbire cu Vasile Zografi, lider al albanezilor din 
România. Cerinţele conaţionalilor săi din cadrul Imperiului Otoman: „Să fim autonomi 
sub suveranitatea Turciei, să ne administrăm singuri şi să fim lăsaţi în pace de toţi vecinii 
noştri. Deocamdată nu cerem mai mult”. / p.104 

23.  20 octombrie 1912. Zvonuri privind organizarea unui congres panalbanezesc la 
Bucureşti: „Vor lua parte numeroşi fruntaşi ai Albaniei ca să protesteze contra ocupărei 
teritoriului lor din partea armatelor aliate”. / p.106 

24.  23 octombrie 1912. Convorbire cu Ismail Kemal Bey, sosit la Bucureşti pentru a 
pregăti congresul panalbanezesc: „Toţi albanezii au privirile aţintite numai în această naţie 
/românii/. România, care în actualele împrejurări duce o politică atât de înţeleaptă, cred că 
nu va îngădui nimănui să ştirbească măcar cu o palmă puţinul teritoriu albanez. Şi pe lângă 
aceasta, sper de asemenea că ne va ajuta să ne căpătăm şi noi autonomia, aşa cum a ajutat 
bulgarilor să şi-o capete la 1878”. / p.106 

25.  31 octombrie 1912. Necesitatea exstenţei unei Albanii independente, „ca o 
condiţie de stabilitate şi de echilibru în noua alcătuire a popoarelor balcanice”; de 
asemenea, „compatrioţii noştri aromâni, în ipoteza unei Albanii autonome, ar fi meniţi să 
realizeze mari progrese pe calea deşteptărei naţionale”. / p.107 

26.  3 noiembrie 1912. Profesorul şi omul de ştiinţă român (de origine aromână) 
Pericle Papahagi relevă fapte de cultură comune ale albanezilor şi aromânilor; consideră 
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că autorităţile imperiale otomane nu vor mai avea prejudecăţi faţă de aceste popoare. / 
p.108 

27.  7 noiembrie 1912. Gabriel Giurgea consideră că în sudul Peninsulei Balcanice, în 
noul context internaţional datorat izbucnirii Primului Război Balcanic, „s-ar desvolta două 
state: Grecia şi Albano-Macedonia, cu tradiţii şi limbi deosebite; un stat greco-latin de 
aproape trei milioane de locuitori la sudul Sârbo-Bulgariei, ar fi un element de siguranţă 
împotriva imperialismului slavo-balcanic”. / p.110 

28.  8 noiembrie 1912. Declaraţii ale lui Ismail Kemal Bey: „Imediat după sosirea 
mea voi proclama independenţa Albaniei şi voi pune astfel Europa în faţa unui fapt 
îndeplinit. Toate triburile albaneze cer de comun acord independenţa Albaniei”. / p.111 

29.  9 noiembrie 1912. Apel al albanezilor adresat Marilor Puteri, comentat favorabil 
de „Universul”, marele şi influentul ziar din Bucureşti: „Pentru prima oară constatăm că 
albanezii fac un pas serios şi înţelept, cu atât mai mult cu cât vedem grupaţi sub acelaşi 
drapel legitimii fruntaşi şi reprezentanţi ai tuturor grupurilor albaneze, fără deosebire de 
confesiune şi de nuanţă politică”. / p.112 

30.  10 noiembrie 1912. Declaraţii ale diplomatului sârb Nenadovici, potrivit cărora 
„Serbia renunţă la Albania”. / p.113 

31.  11 noiembrie 1912. Derviş Hima, sosit în România în fruntea unei delegaţii, 
protestează faţă de afirmaţiile diplomatului sârb Nenadovici: „Epitetele de hoţi şi bandiţi 
în urma masacrelor şi jafurilor făptuite asupra albanezilor nevinovaţi de către generalii şi 
armatele sârbeşti, revin de drept făptuitorilor acelor urgii”. / p.114 

32.  11 noiembrie 1912. Caracterul şi energia poporului albanez în viziunea unui 
gazetar de la Budapesta, contextul geopolitic: „Prin câştigarea independenţei Albaniei, 
Austro-Ungaria va avea un puternic reazim în Peninsula Balcanică”. / p.115 

33.  11 noiembrie 1912. Editorial al ziarului „Seara” relativ la situaţiea internaţională 
din perspectiva naşterii unui nou stat: „În Albania, fiecare stat are de apărat interese 
materiale şi dacă aceste interese sunt mai mici decât sacrificiile pe cari le-ar face 
apărându-le, atunci să fim singuri că calculul negustoresc va împedeca războiul”. / p.116 

34.  12 noiembrie 1912. Declaraţiile lui Sureya Bey Vlora: „Eu, ca şi toţi fruntaşii 
albanezi cari se interesează de soarta ţărei noastre, am fost şi suntem împotriva unei 
autonomii. Noi cerem proclamarea Albaniei într’un stat independent din clipa ce este 
exclusă posibilitatea menţinerei statului-quo ante bellum în Turcia Europeană”. / p.117 

35.  13 noiembrie 1912. Declaraţii ale unui „personaj politic austro-ungar” asupra 
situaţiei albanezilor: „Austro-Ungaria şi Italia sunt cele dintâi state din lume care au 
interese vitale în Albania”. / p.119 

36.  13 noiembrie 1912. Convorbire cu intelectualul albanez Derviş Hima: „Pentru 
albanezi, cea mai culminantă ţintă în orânduirea socială este libertatea. Italia şi Austria, 
cari au interese deosebite pe Marea Adriatică, şi o convenţie specială între ele, nu vor 
consimţi niciodată ca litoralul albanez adriatic să cadă în alte mâini decât în stăpânirea lor 
naturală, albaneză”. / p.120 
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37.  17 noiembrie 1912. Arborarea la Durazzo a steagului naţional (vultur negru pe 
fond roşu). / p.122 

38.  18 noiembrie 1912. Telegramă a preşedintelui Guvernului Provizoriu, Ismail 
Kemal Bey: „Delegaţii din toate ţinuturile albaneze, fără distincţiune de religie, întruniţi 
astăzi în adunarea generală din oraşul Valona, au proclamat independenţa Albaniei şi au 
constituit un guvern provizoriu. Albanezii se felicită de a putea reintra în familia 
popoarelor Peninsulei Balcanice, ai cărei fraţi mai mari sunt prin origina lor”. / p.123 

39.  20 noiembrie 1912. Presa română salută constituirea Statului Albanez: „Naţiunea 
română, şi ea fruct al principiului de naţionalitate şi libertate, salută din toată inima noul 
principat al Albaniei. Cu noul principat, ne uneşte nu numai simpatiile pe cari identitatea 
de evenimente istorice le stabileşte între popoare chiar diferite, dar ne mai leagă 
numeroasa populaţiune aromânească care, de veacuri şi în strânse legături de frăţie, a dus, 
împreună cu albanezii, jugul cel mai greu al robiei”. / p. 124 

40.  20 noiembrie 1912. Convorbire cu un profesor albanez; relatare a împrejurările 
proclamării Independenţei Albaniei; referiri la mişcarea naţional-culturală a albanezilor 
din România. / p.126 

41.  24 noiembrie 1912. Convorbire cu Derviş Hima; despre situaţia politică în 
Albania, relaţiile albanezilor cu aromânii, chestiunea Episcopiei albano-române, legăturile 
albanezilor cu România, Albania şi coaliţia balcanică. / p.128 

42. 26 noiembrie 1912. Articol intitulat Independenţa Albaniei, semnat de Un 
albanez. / p.131 

43.  29 noiembrie 1912. În Albania autonomă, despre moravurile albaneze, 
legitimitatea răzbunărei, ospitalitatea albaneză. / p.132 

44.  30 noiembrie 1912. Avocatul şi publicistul român (de origine aromână) Const. I. 
Naum, consideră că „prin independenţa Albaniei s-a creiat încă un stat latin – recunoscut – 
la porţile Orientului, ca tampon contra lăţirei slavismului”, iar „prin protecţia ce se va da 
acestui nou principat albanez, de către sora sa cea mai mare Italia, traco-romanii şi daco-
romanii Peninsulei Balcanice vor renaşte, vor creşte şi vor lăţi tot mai mult civilizaţia 
latinităţei în tot Orientul European”. / p.133 

45.  Noiembrie 1912. Profesorul şi publicistul N. Tacit arată că independenţa Albaniei 
înseamnă „realizarea tuturor idealurilor utopice ale micilor popoare din Balcani”. / p.135 

46.  1 decembrie 1912. Apel către albanezii din România, din partea unui Comitet de 
iniţiativă, pentru participarea la o întrunire, „ca împreună să protestăm contra acestor 
încălecări şi contra atrocităţilor comise contra fraţilor noştri de către aliaţii balcanici 
balcanici şi să cerem neutralitatea Albaniei”. / p.137 

47.  4 decembrie 1912. Albanezii din Bucureşti au sărbătorit proclamarea 
Independenţei Albaniei printr-un Te-Deum; au sfinţit drapelul naţional al noului stat;au 
participat la o mare întrunire publică, la care au adoptat o moţiune: „Facem apel la opinia 
publică a popoarelor civilizate ca să aibă în vedere doleanţele albanezilor şi suntem ferm 
convinşi că Marile Puteri nu vor tolera să se comită nedreptatea ca acest popor să fie lăsat 
pradă lăcomiei vecinilor hrăpăreţi”. / p.137 
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48.  7 decembrie 1912. Declaraţii ale principelui Ahmed Fuad, „unul din cei mai 
serioşi competenţi la tronul Albaniei”. / p.140 

49.  9 decembrie 1912. Declaraţii ale şefului Guvernului Provizoriu, Ismail Kemal 
Bey: „cea mai bună soluţiune ce s-ar putea da problemei orientale /este/ o Albanie la care 
să fie unită Macedonia, care este locuită de circa 500.000 români, ar forma statul echilibru 
în Peninsula Balcanică”. / p.142 

50. 12 decembrie 1912. Situaţia agricolă, industrială şi financiară a Albaniei; organul 
de presă al Partidului Conservator conchide: „Popoarele europene, cari au relaţiuni 
economice directe cu Albania sunt obligate să lucreze cu devotament pentru prosperarea 
acestui stat”. / p.144 

51. 12 decembrie 1912. Relaţii de conlucrare între albanezi din Cumanova şi notabili 
bulgari şi sârbi. / p.146 

52.  13 decembrie 1912. Relatare despre împrejurările proclamării Independenţei; 
amănunte date de un delegat al albanezilor din România, D. Zografi, martor ocular. / p.147 

53.  14 decembrie 1912. Un cunoscut ziarist arată, în influentul ziar „Dimineaţa”, că 
„Realizarea idealului albanez este trimful dreptăţei, triumful principiului egalei îndreptăţiri 
a naţionalităţilor din Peninsula Balcanică, în numele căruia a fost pornit războiul contra 
Turciei”; exprima credinţa că „Albania autonomă va avea şi ea dreptul la desăvârşita ei 
libertate şi la o situaţie neîngrădită, de sine stătătoare, tocmai în virtutea libertăţei pe care o 
vor respecta-o conlocuitorilor”. / p.149 

54. 15 decembrie 1912. Consideraţiile profesorului N. Iorga asupra implicaţiilor – 
pentru România şi în context internaţional – a constituirii Statului Albanez. / p.150 

55. 16 decembrie 1912. Declaraţiile lui Nuzet Vrion-bey, fost guvernator turc al 
Valonei, de origină albaneză; viitorul conducător al Albaniei „nu poate fi decât un principe 
dintr’o familie domnitoare europeană. Oricare altă persoană nu are nici o şansă ca să fie 
aleasă de adunarea naţională albaneză”. / p.152 

56. 18 decembrie 1912. Corespondenţă din Brindisi, publicată în ziarul „Românul”: 
despre manifestaţii albaneze la Valona, pretendenţii la tronul Albaniei, albanezii din 
America împotriva unui prinţ mahomedan; întâlnire cu poetul de origine aromână Nuşi 
Tulliu. / p.153 

57.  19 decembrie 1912. Comentarii în ziarul „Conservatzorul” pe marginea atitudinii 
României faţă de trasarea graniţelor Albaniei: „în virtutea principiului naţionalităţilor, 
revendicat de aliaţii balcanici, afirmăm drepturile aromânilor”. / p.155 

58.  20 decembrie 1912. Corespondenţă de la Bari,pusă sub titlul Spre noua ţară! / 
p.157 

59. 20 decembrie 1912. Corespondenţă de la Bari, pusă sub titlul Independenţa 
Albaniei; referiri la: viitorii conducători ai Albaniei, fazele de tranziţie, hotarele 
geografice, cele trei curente, atitudinea naţionaliştilor români din Egipt şi America, un apel 
entuziast, noi vărsări de sânge. / p.159 
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60. 20 decembrie 1912. Interviu cu Nuzet Vrion-bey: „Cu românii din Albania trăim 
în termenii cei mai buni şi împreună ducem lupta contra tendinţei de desnaţionalizare a 
Greciei. Conaţionalii dumneavoastră se vor bucura de însemnate privilegii în statul 
albanez”. / p. 162 

61. 23 decembrie 1912. Corespondenţa de la Bari; despre oraşul Coriţa în timpul 
ocupării de către armata greacă. / p.164 

62. 29 decembrie 1912. Memoriul Guvernului Provizoriu albanez prezentat lui 
Edward Grey, ministru de Externe al Angliei şi preşedinte al Conferinţei Ambasadorilor la 
Londra. / p.167 

63. 30 decembrie 1912. Consideraţii în gazeta „Ordinea” asupra viitorului Albaniei, 
„o provincie plină de viaţă şi de vitejie. Ce va fi mâine Albania? Iată marea enigmă care 
frământă întreaga Europă”. / p.169 

 

- 1913 - 
 

64. 3 ianuarie 1913. Telegrame ale albanezilor din România către Edward Grey, 
protestându-se faţă de pretenţiilor grecilor asupra Coriţei „albaneze” şi a presiunilor 
sârbeşti. / p.171 

65. 9 ianuarie 1913. Articol despre „misterele” Macedoniei, publicat în „Minerva”, 
cu referire la declaraţiile unui fruntaş bulgar, ale albanezilor, la rolul României 
(„Bucureşti, capitala Macedoniei”). / p.172 

66. 25 ianuarie 1913. Date statistice privind numărul albanezilor – în comparaţie cu 
al slavilor sudici –, extrase din memoriul prezintat ambasadorilor de la Londra de către 
delegaţii albanezi. / p.173 

67. 26 ianuarie 1913. Corespondenţă din Veneţia, sub titlul Spre Albania 
independentă; relatări despre evenimentele din Albania (lupte cu unităţi militare sârbeşti; 
curente naţional-politice albaneze). / p.175 

68. 9 februarie 1913. Interviu cu Daniel Zografi, „unul din conducătorii albanezilor 
din România”. / p.178 

69. 10 februarie 1913. Într-o gazetă a aromânilor stabiliţi la Bucureşti se apreciază că 
la Congresul Albano-Român din Triest „ar fi bine să ia parte cât mai mulţi români din Epir 
şi Albania”. / p.179 

70. 13 februarie 1913. Întrunire a albanezilor din Bucureşti; telegramă trimisă 
guvernelor Marilor Puteri: „dureros mişcaţi de cele istorisite de refugiaţii albanezi, martori 
oculari ai masacrelor comise de armata sârbă, venim să implorăm dreptate şi protecţiune, 
supunând reprobărei, indignărei naţiunilor civilizate procedeele de exterminare sistematică 
a populaţiei albaneze de către o armată cu pretenţiuni de civilizaţie”. / p.180 

71. 17 februarie 1913. Sub titlul Ce sunt albanezii?, este prezentată o sinteză a 
originiialbanezilor, „poporul cel mai de aproape înrudit cu românii”, despre care, „fără nici 
o greşeală, putem zice că sunt fraţi de sânge”. / p.181 
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72. 1 martie 1913. Vastă prezentare a Albaniei şi albanezilor din partea profesorului 
şi publicistului român Apostol D. Culea. / p.184 

73. 13 martie-29 martie 1913. Amplă relatare, în ziarul de la Arad „Românul”, a 
lucrărilor Congresului Albanez de la Triest, „în care s-au pus temeliile viitorului stat 
albano-român – o Elveţie în Balcani – şi s-a consacrat înfrăţirea sinceră între cele două 
popoare balcanice de viaţă traco-romanică: a albanezilor şi aromânilor”. / p.189 

74. 15 martie 1913. Consideraţii, puse sub titlul Pro Albania, asupra lucrărilor 
Conferinţei Ambasadorilor de la Londra, consacrată creării Statului Albanez: „Cercurile 
înalte din Bucureşti dau mare însemnătate politică faptului că, pentru prima oară România 
este chemată ca să-şi spue cuvântul într-un areopag european”. Date statistice privind 
prezenţa elementului grec în Epir şi Albania. / p.208 

75. 26 martie 1913. Autonomia Albaniei în contextul intereselor divergente ale 
Marilor Puteri. / p.210 

76. 31 martie 1913. Polemică, intitulată Albania realizabilă, Albania mare 
irealizabilă, Autonomia Macedoniei realizabilă ca răspuns la un articol semnat de dr. T. 
Şunda. / p.211 

77. 14 aprilie 1913. Faik Coriţa şi Derviş Hima despre „pretenţiile nesăbuite ale 
grecilor în Albania”. / p.212 

78. 21 aprilie 1913. Comentariu pe marginea disensiunilor interne în Albania, puse 
sub titlul Regele Esad-paşa. / p.213 

79. 23 aprilie 1913. Corespondenţă de la Milano. Sub titlul Poporul albanez şi 
politica sa sunt prezentate Reflecţiile unui fruntaş albanes traduse în limba română. / 
p.215 

80. 26 aprilie 1913. Influenţa austro-italiană în Albania în contextul rivalităţii celor 
două puteri. / p.216 

81. 27 aprilie 1913. Comentarii pe marginea soartei Albaniei – posibil a fi anexată de 
Austria şi Italia, „după propria-i cerere”; principe de origine germană; rolul lui Essad Paşa 
(prorus); hotărâri secrete ale Congresului de la Triest (declararea Albaniei ca provincie 
austriacă). / p.217 

82. 1 mai 1913. Corespondenţă de la Brindisi, sub titlul Epilogul independenţei 
Albaniei. / p.219 

83.  17 mai 1913. Corespondenţă din Bitolia despre Albania independentă şi 
aromânii. / p.224 

84. 26 mai 1913. Întrunire a membrilor Societăţii de Cultură Macedo-Române din 
Bucureşti; vorbitorii cer ca aromânii să fie „încorporaţi” noului stat din Balcani. / p.225 

85. 27 mai 1913. Dr. Shunda, preşedintele Societăţii Albano-Române, din Bucureşti, 
pledează pentru alianţa italo-română: „Noi, aromânii, am plătit cu moartea îndrăzneala de 
a ne afirma ca români”. / p.226 

86. 11 iunie 1913. Istoricul român Ioan Ursu, născut în Transilvania, circumstanţiază 
cadrul istoric regional balcanic, sub titlul Dualismul albano-român: „Teritoriul cuprins 



Independenţa Albaniei în percepţia opiniei publice româneşti (1912-1914)  | 36 

între Valona şi Durazzo, formează pe ţărmul Mării Adriatice un colţ etnic, compact, care 
poate servi ca bază pentru crearea unui stat care să garanteze viaţa românilor din Albania. 
Acest stat s’ar alipi la Albania formând împreună un dualism, după modelul Dualismului 
Austro-Ungar”. / p.228 

87. 6 iulie 1913. Apel al albanezilor din România, „ţara noastră adoptivă,” pentru 
ajutorarea familiilor soldaţilor români participanţi la cel de-al Doilea Război Balcanic. / 
p.230 

88. 22 iulie 1913. Memoriul Coloniei Albaneze din Bucureşti, înmânat primului-
ministru Titu Maiorescu, prin care se cere „ca în discuţiunile ce se vor ţine asupra 
restabilirii echilibrului balcanic, să daţi puternicul şi binevoitorul Excelenţei Voastre 
sprijin doleanţelor poporului albanez, ca astfel, din hotărârea conferinţei să poată eşi o 
faptă desăvârşită şi pentru Albania, asigurându-vă că naţiunea albaneză vă va fi 
recunoscătoare pentru eternitate. / p.231 

89. 21, 22, 23 septembrie 1913. Amplu material documentar, În chestia albaneză, 
semnat de publicistul Titu D. Panaitescu: „Albanezii – cum cu drept cuvânt glăsueşte 
manifestul lor – au fost cei mai înverşunaţi luptători pentru libertate şi ei «au deschis calea 
spre isbândă statelor balcanice». Nu se poate vorbi de libertate în Peninsula Balcanică, fără 
a aminti de albanezi. / p.232 

90. 23 septembrie 1913. Ipoteze privind Originea albanezilor, cu accent pe 
consideraţiile savantului român Bogdan P. Haşdeu. / p.236 

91. 23 septembrie 1913. Sub titlul Graniţa Albaniei, se arată că hotărârea Conferinţei 
de la Londra nu satisface nici pe albanezi, nici pe sârbi: „Şi duşmănia aceasta nu va putea 
fi înlăturată nici prin abilităţi şi nici prin represiunea sălbatecă ce se pregăteşte. N-a rămas 
decât o singură cale: rectificarea graniţei stabilite la Londra şi stabilirea unei frontiere care 
să ţină seama de principiul sfânt al autonomiei naţionale”. / p.237 

92. 27 octombrie 1913. Biografie a prinţului William şi prinţesei Sofia de Wied. / 
p.238 

93. 17 decembri 1913. Organul de presă al Partidului Naţional-Liberal pledează ca 
Epirul românesc. Pindul trebue alipit alipit la Albania (titlul articolului semnat de 
publicistul şi poetul român de origine aromână Ion Foti). / p.239 

94. 20 decembrie 1913. Continuare a pledoariei, sub titlul Pindul românesc să fie 
încorporat la Albania. Un apel către guvernul român. / p.241 

95. 31 decembrie 1913. Editorial al ziarului naţional-liberal din Bucureşti, „Viitorul”: 
„Greutăţile de azi ale Albaniei sunt începuturile vieţei sale moderne. Ele vor trece, cum au 
trecut şi greutăţile altor popoare. Istoria se repetă”. / p.242 
 

- 1914 - 
 
96. 1 ianuarie 1914. Prezentare a lucrării Il nuovă stato di Albania, a „eminentului 

profesor italian” Antonio Baldacci, consacrată „înfiinţării statului albanez şi al caracterului 
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etnic al poporului albanez, o foarte preţioasă contribuţie la luminarea unei chestiuni care 
preocupă diplomaţia europeană”. / p.244 

97. 10 ianuarie 1914. Amplu interviu al lui Faik bey Konitza despre situaţia din 
Albania: „Albania, care iese din o criză teribilă (patru ani de insurecţii şi un an de invazii, 
deci cinci ani de turburări) şi care a fost stăpânită patru secole de brutalitatea şi incuria 
regimului turc, se află – natural – ca un infirm ce nu e uşor de pus în picioare, lucru ce va 
cere câtva timp, dar sunt absolut convins de vitalitatea, vigoarea şi viitorul ei”. / p.245 

98. 11 ianuarie 1914. Prezentare a Tiranei, „cuibul lui Essad Paşa”: „Niciunul dintre 
oraşele Albaniei nu solicită într’atâta interesul turistului strein ca Tirana. Întemeiat de 
către un musulman, oraşul a rămas aproape cu aspectul ce avea cu aproape patru secole în 
urmă”. / p.248 

99. 12 ianuarie 1914. Regele Greciei despre stabilirea graniţelor Albaniei: „Cererile 
Marilor Puteri relativ la cedarea Albaniei de sud constituie o mare nedreptate. Prin aceasta, 
Grecia a adus un mare sacrificiu naţional, căci Epirul este în realitate o parte din Grecia, 
locuitorii Epirului fiind în mare parte greci”. / p.249 

100. 13 ianuarie 1914. Comentariu asupra situaţiei militare din Albania: „Care va fi 
situaţia după evacuarea Albaniei de trupele regulate greceşti, aceasta nu se poate prevedea. 
Sunt însă indicii că voluntarii greci nu aşteaptă decât plecarea trupelor regulate spre a 
începe acţiunea pentru cucerirea întregului Epir”. / p.250 

101. 17 ianuarie 1914. Corespondenţă de la Constantinopol, relativ la relaţiile dintre 
Turcia şi Albania, la „posibilitatea unei înţelegeri între Turcia şi Grecia”. / p.251 

102. 22 ianuarie 1914. Editorial al „Minervei” pus sub titlul Greutăţile cu care va 
avea de luptat principele de Wied. / p.252 

103. 26 ianuarie 1914. Comentariu pus sub titlul Albanezii vor un prinţ musulman: 
„Situaţia în Albania e departe de a fi satisfăcătoare. În aşteptarea Principelui de Wied se 
fac pregătiri serioase pentru primirea acestuia. Populaţia însă nu se poate îndeobşte împăca 
cu ideea că va trebui să renunţe la dorinţa de a avea un principe musulman”. / p.253 

104. 26 ianuarie 1914. Prezentare a oraşului Durazzo, „viitoarea reşedinţă a 
principelui de Wied”, precum şi a „încă trei porturi bunicele cari sunt: Alessio, Valona şi 
San Giovanni di Medua”. / p.254 

105. 1 februarie 1914. Essad-paşa, cu o delegaţie albaneză, a plecat în Germania 
pentru a oferi tronul principelui de Wied. / p.255 

106. 1 februarie 1914 Consideraţiile lui Faik Bey Konitza, „unul din cei mai de 
seamă tineri patrioţi ai Albaniei. El a şi fost preşedintele marelui Congres Albanez din 
Triest în vara trecută şi tot el a condus parlamentările de la Londra” relativ la desemnarea 
principelui de Wied. / p.257 

107. 12 februarie 1914. Un elev albanez din Bucureşti, Petre S. Marin, „a dat 
principelui de Wied primele amănunte despre Albania” (pe când acesta se afla la 
Bucureşti, ca oaspete al regelui şi reginei României); titlul articolului – Micul patriot 
albanez. / p.258 
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108. 14 februarie 1914. Albanezii din Bucureşti marcheză sosirea prinţului Wilhelm 
de Wied în Albania, la Durazzo. Te-Deumul a fost slujit în limba albaneză; telegrame 
expediate regelui Carol I şi „regelui Wilhelm I al Albaniei”. / p.259 

109. 6 februarie 1914. Relatare privind cursul lui N. Iorga despre Istoria Albaniei, 
susţinut, la 31 ianuarie,la noul Institut de Studii Sud-Est Europene. / p.261 

110. 20 februarie. Articol-eseu al studentului S.G. Boţoiu despre Albania şi albanezii. 
/ p.266 

111. 21 februarie 1914. Editorial în ziarul „Dreptatea”, sub titlul Mărul albanez, ce 
relevă impactul relaţiilor dintre Marile Puteri în problema naşterii şi consolidării Statului 
Albanez: „Colaborarea austro-italiană în Albania este una din cele mai vesele surprize ale 
epocii noastre. Albania abia s-a născut, principele ei nu e încă instalat şi deja se observă 
între cei doi aliaţi câteva indicii de dificultăţi”. / p.268 

112. 24 februarie 1914. Interviu al ziarului bucureştean „Universul” cu colonelul 
francez Léon Lamouche: „diplomat apreciat, e azi aproape singurul în Occident care 
cunoaşte poporul albanez în toate manifestările lui”. / p.269 

113. 24 februarie 1914. Membrii Coloniei Albaneze din România au sărbătorit printr-
un banchet sosirea prinţului Wilhelm de Wied la Durazzo; cuvântările rostite. / p.274 

114. 25 februarie 1914. Editorial despre Albania, „care, primindu-şi zilele acestea, 
foarte multora simpaticul domn, a ajuns la definitiva ei constituire”. / p.275 

115. 25 februari 1914. Sub titlul Un nou regat: Albania, este subliniată 
semnificaţiapentru albanezii a constituirii într-un stat de sine stătător, garanţie, totodată, 
pentru stabilitatea regională: „important este că pasul cel mare s-a făcut, şi dacă istoria 
umană înscrie cu acest prilej o nouă victorie – liniştea Balcanilor atât de susceptibilă de a 
fi mereu turburată, câştigă în el un nou punct de reazăm”. / p.276 

116. 25 februarie 1914. Sărbătorirea sosirii în Albania a principelui de Wied, de către 
membrii Coloniei Albaneze din Constanţa, „cât şi de macedo-românii din Constanţa”. / 
p.277 

117. 26 februarie 1914. Sub titlul Bucuria din Albania, editorialul ziarului naţional al 
Partidului Conservator relevă atmosfera sărbătorească din Albania, concluzionând: „să ne 
bucurăm în deplină sinceritate, noi, românii din liberul regat de la Dunăre, de fericirea 
Albaniei, la crearea şi înălţarea căreia am contribuit într-o largă măsură. Dorim poporului 
albanez să aibă zile senine, un viitor strălucit, care să-l pună în rândul naţiunilor civilizate, 
şi, imitând ţara noastră, urăm noului stat albanez aceleaşi progrese pe cari le-a realizat 
România”. / p.279 

118. 2 martie 1914. Scrisoare expediată de la Durazzo, de către ing. N. Cuţarida, 
martor ocular la sosirea prinţului Wilhelm de Wied. / p.280 

119. 15 martie 1914. Editorial în care sunt circumtanţiate împrejurările politico-
diplomatice ale „debarcării suveranului Albaniei”. / p.281 

120. 20 martie 1914. Publicistul Dinu Dumbravă relevă realităţile Albaniei prinţului 
de Wied, în oglindă cu cele găsite de prinţul Carol în România anului 1866. / p.281 
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121. 9 aprilie. Slujbă bisericească şi cuvântările rostite întru pomenirea românilor 
asasinaţi la Coriţa. / p.282 

122. 3 aprilie 1914. Scrisoarea unui „soldat” român, în care se propune crearea unui 
corp de voluntari, „cel puţin 500, pentru siguranţa fraţilor noştri a căror sânge se stinge la 
Coriţa”. / p.283 

123. 6 aprilie 1914. Profesorul, publicistul şi omul politic român (de origine 
aromână) Nicolae Baţaria, despre oraşul Coriţa (articol reluat dintr-un ziar turcesc de 
limbă franceză). / p.284 

124. 10 aprilie 1914. Albanezul George Croia, stabilit la Bucureşti, protestează, în 
articolul Albanofobia d-lui Nicu Filipescu, faţă de consideraţiile acestuia în problema 
atitudinii României în „chestia albaneză”, subliniind că „Noi albanezii, respingem, însă, cu 
indignare acuzaţia ce ne aduce d. Nicu Filipescu, că ne-am arătat până acum numai un 
element de dezordine. Aceasta este absolut neexact. Şi în trecut şi în prezent n-am 
provocat pe nimeni, dar am răspuns după cum se cuvenea asupritorilor noştri”. / p.285 

125. 15 aprilie 1914. Consideraţiile influentului publicist Emil D. Fagure, relativ la 
România şi tulburările din Albania: „Interesându-ne cu tot dinadinsul ca Puterile 
Europene să sprijine organizarea linştită a Albaniei, care este creaţiunea sa, apărăm în 
acelaşi timp, în mod civilizat, interesele aromânilor, cari, chiar după stăpânirea turcească, 
s’au deosebit întotdeauna, atât de greci cât şi de bulgari, tocmai prin faptul că nu au 
adoptat sistemul comitagiilor, impunându-se ca un element de civilizaţie superioară”. / p. 
286 

126. 20 aprilie 1914. Scriitorul şi publicistul George Diamandy relevă, în articolul 
intitulat Albania, Italia şi Austria, lupta Marilor Puteri pentru a-şi exercita o cât mai mare 
influenţă în Albania: „Nu putem decât să veghem cu viu interes la lupta surdă între Italia şi 
Austria”. / p.288 

127. 22 aprilie 1914. Comentarii pe marginea proiectului prinţului Wilhelm de Wied 
de organizare a Albaniei; se „prevăd libertatea şcolară şi religioasă pentru aromâni”. / 
p.289 

128. 28 aprilie 1914. Ziaristul M. Sărăţeanu relevă, sub titlul Răzvrătirea din Epir, că 
„Albania, creată de o conferinţă europeană care a ascultat de dorul de veacuri al naţiunei 
albaneze, întâmpină la începutul veiţii ei de sine stătătoare piedici după piedici, de natură 
să îngreuneze opera de consolidare la care au purces ocârmuitorii noului stat dela Marea 
Adriatică. După ce graniţele Albaniei au fost în chip dureros amputate la masa verde a 
diplomaţilor, după ce noul stat a fost redus într-un cadru mult mai restrâns decât întinderea 
locuită de poporul skipetar şi după ce mâini străine se încearcă să pună stăpânire pe 
viitorul economic al Albaniei, întinzând o reţea de intrigi în jurul noului stat, situaţia din 
Albania este tulburată de răzvrătiri puse la cale de vecini”. / p.289 

129. Aprilie 1914. Editorial al publicaţiei constănţene „România Mare” – semnat, „în 
numele coloniilor albaneze din Constanţa şi Bucureşti”, dePetru Vulcan –, în care se arată 
de ce respectivul număr al revistei „este consacrat chestiunei albaneze şi e închinat M.S. 
Regelui Wilhelm I al Albaniei”. / p.291 
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130. 1 mai 1914. Scrisoare a liderilor Coloniei Albaneze din România, în care se 
protestează faţă de afirmaţiile unui deputat grec, potrivit căruia „în Albania de sud ar trăi o 
populaţiune de 200.000 locuitori greci. Afirmăm, fără teamă de a fi desminţiţi, că în zona 
contestată, şi în special în sangiacul Coriţa, nu există nici un sat grecesc, nici o familie 
grecească, nici un individ grec, afară doar de mitropolitul grec, care este originar din 
Fanar”. / p.293 

131. 1 mai 1914. Întrunire a albanezilor din Bucureşti, „pentru a protesta împotriva 
ororilor săvârşite de greci în contra aromânilor şi albanezilor”; moţiunea adoptată, 
telegramă expediată regelui Carol I, şi o alta, „reprezentanţilor tuturor statelor străine în 
Bucureşti”. / p.294 

132. 7 mai 1914. Corespondenţă din Corcea, „din care se vede limpede amestecul 
trupelor regulate greceşti şi a ofiţerior greci în evenimetele din Albania” / p.296 

133. 8 mai 1914. Situaţia „reală” din Albania, potrivit relatărilor publicistului englez 
dr. Emile J. Dillon, „cari pot da o idee exactă asupra noului regat”. / p.298 

134. 9 mai 1914. Comentariu critic cu titlul Albania arde. / p.300 
135. 9 mai 1914. Editorial al „Adevĕrului”, prestigios şi influent ziar din Bucureşti, 

cu puternice şi relevate legături în cercurile politice: „Prinţul de Wied, care trece acum 
prin grele momente, va face acum şi proba dacă este omul pentru situaţiunea ce i s-a creat 
şi pe care a acceptat-o. Pentru situaţiunea politică a Europei, nu vedem să poată decurge 
vreo primejdie din evenimentele albaneze. Puterile au fost de acord să creeze Albania şi, 
pe cât se vede, sunt de acord să impună voinţa lor. Dacă însă unele nu vor vroi să rişte 
nimic pentru noul principat – există declaraţia categorică a Austriei şi a Italiei, că ele sunt 
gata să rişte”. / p.301 

136. 15 mai 1914. Sub pseudonimul Diplomat, gazeta conservatoare din Bucureşti 
atrage atenţia că „Dacă Albania cade pradă răsboiului civil, dacă albanezii mahometani 
intră în luptă cu albanezii catolici, Statul Albanez cu greu va putea fi consolidat. Şi atunci, 
grecii dintr-o parte, turcii din alta, şi muntenegrenii la rândul lor vor căuta să tragă toate 
foloasele eventuale”. / p.302 

137. 15 mai 1914. Interviu al lui Talaat-bey, ministrul de Interne al Turciei, aflat la 
Bucureşti, cu răspuns evaziv faţă de răspunderile privind evenimentele din Albania. / 
p.302 

138. 15 mai 1914. Situaţia din Albania; biografia lui Essad Paşa. / p.303 
139.  25 mai 1914. Situaţia regelui Wilhelm de Wied, comentată pe baza unei 

corespondenţe a publicistului englez. dr. E.J. Dillon. / p.304 
140. 4 iunie 1914. Editorial al influentei gazete a Partidului Conservator, „Epoca”, cu 

titlul România şi Albania: „Albania este azi pradă revoluţiei interne şi a rivalităţilor din 
afară de hotarele ei. Deplorăm această situaţie, şi pentru poporul albanez, şi pentru 
principele care a acceptat o misiune din cele mai grele şi mai primejdioase, însufleţit de 
cele mai bune gânduri”. / p.305 
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141. 9 iunie 1914. Comentariu în care se relevă complexitatea situaţiei tânărului stat 
albanez; dincolo de divergenţele interne, „Albania şi albanezii au fost victimele intrigelor 
diplomatice”. / p.306 

142. 9 iunie 1914. Amănunte privind derularea evenimentelor în Albania. / p.307 
143. 9 iunie 1914. Cunoscutul ziarist Al. Ciurcu, originar din Transilvania, glosează, 

pe larg, în „Adevĕrul”,despre situaţia şi istoria Albaniei: „Ce vor răsculaţii? Nici ei nu ştiu. 
Ba să se întoarcă sub dominaţiunea turcească, ba să li se dea un principe musulman, adică 
cereri în contradicţie cu aspiraţiunile de independenţă şi de progres ale unei naţiuni. Acest 
popor naiv nu vede că vecinii stau la pândă ca să-l cotropească şi că prin războiul fratricid 
nu fac decât să înlesnească această eventualitate”. / p.308 

144. 15 iunie 1914. Interviu al regelui Carol I: „România şi-a rezervat dreptul că în 
Balcani nu se poate schimba sau tranşa ceva fără asentimentul ei”; „Datoria României este 
să rezolve şi chestia albaneză. Revoluţia albaneză este o chestie balcanică şi pe baza 
Tratatului de Pace dela Bucureşti legătura dintre chestia albaneză şi Pacea dela Bucureşti 
este evidentă. Prin urmare, România este datoare să acorde sprijin militar domnitorului 
albanez. / p.310 

145. 16 iunie 1914. Apel pentru participarea la o întrunire „a albanezilor buni 
patrioţi”, prilej de a se „înscrie şi voluntarii cari doresc să meargă în Albania pentru 
apărarea ei, în fruntea căreia trei ofiţeri români”. / p.311 

146. 16 iunie 1914. Comentariu pe marginea unui articol apărut într-o cunoscută 
gazetă de la Viena, pus sub subtitlul De Albania depinde pacea europeană şi menţinerea 
Triplei Alianţe. Antagonismul dintre Austria şi Italia. / p.311 

147. 20 iunie 1914. Reportaj relatând plecarea voluntarilor români în Albania. / p.312 
148. 20 iunie 1914 Sub titlul Agonia regatului albanez, o tânără gazetă din Bucureşti 

relevă, analizând evenimentele, că „Noul regat, pe care Puterile au căutat să-l 
statornicească în Peninsula Balcanică cu preţul atâtor sacrificii, este pe punctul de a fi 
destrămat din primul an al existenţei sale. Nimeni nu s-ar fi aşteptat la o agonie aşa de 
accelerată. Doar câţiva bărbaţi de stat străini şi d. Petre Carp de asemeni, nu şi-au făcut 
iluziuni deşarte şi au bănuit încă de la început, ceia ce se întâmplă astăzi spre surprinderea 
tuturor. Albania piere”. / p.313 

149. 22 iunie 1914. Scrisoare din Bucureşti către un prestigios ziar românesc de la 
Arad, „Românul”, relatând despre plecarea voluntarilor români spre Albania. / p.314 

150. 23 iunie 1914. Într-un interviu, cunoscutul om politic Take Ionescu, aflat în 
opoziţie, se pronunţă tranşant pentru menţinerea şi consolidarea tânărului stat: „Să fie 
desfiinţată Albania? E prea târziu pentru aceasta şi e şi prea de vreme”; respectiv pentru ca 
România să joace un rol activ în acest sens: „Se vorbeşte de un mandat pentru România. În 
ce mă priveşte pe mine, eu aş primi aceasta cu plăcere, căci noi avem un interes deosebit la 
menţinerea păcei balcanice şi fiindcă un succes, chiar numai trecător, al musulmanilor în 
Albania, ar face insuportabilă situaţia populaţiilor creştine”. / p.316 

151. 24 iunie 1914. Sub titlul România şi Albania, comentariu al principalei publicaţii 
a românilor din Transilvania privind relevarea intereselor ţării noastre în Albania; 
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încheierea este: „De aci nu urmează însă că România ar fi gata sau ar fi fost gata să 
intervină milităreşte în Albania. Singura intervenţie a României e preconizarea unei 
soluţiuni cu totul raţionale: şi anume ca fiecare din cele trei mari grupări ale naţiunei 
albaneze, cari locuiesc în regiuni diferite, să aibă câte un guvernator luat din rândurile 
naţionalilor pe care va avea să-i oblăduiască. Iar pe tron să rămână principele de Wied, 
între altele şi pentru faptul că nici un alt principe creştin n’ar mai primi să întâmpine 
greutăţile întâmpinate de actualul suveran albanez. Cât despre întronarea unui principe 
musulman, această soluţiune e o chimeră primejdioasă, fiindcă n-ar înlătura greutăţile, ci, 
din potrivă, ar mai crea noi antagonisme”. / p.317 

152. 24 iunie 1914. Relatare a unui martor ocular privind plecarea voluntarilor 
români spre Albania. / p.318 

153. 26 iunie 1914. Informaţii şi comentarii pe marginea evenimentelor din Albania, 
excerptate din cunoscute gazete europene (de la Berlin, Londra, Milano, Paris, Roma, 
Viena). / p.319 

154. 26 iunie 1914. Scriitorul şi publicistul D. Karnabatt nu agreează, în articolul 
Trupele române în Albania?, din raţiuni de politică a interesului naţional şi a contextului 
geopolitic, ideea prezenţei trupelor române în Albania. / p.322 

155. 27 iunie 1914. Influentul publicist Constantin Mille, în editorialul cu titlul Noi şi 
Albania, îndeamnă la precauţie în chestiunea unei intervenţii armate a României pentru 
susţinerea regelui Wilhelm de Wied: „Marile state, la Conferinţa de la Londra, au creat 
Albania. Dacă dânsele cred că acest stat este necesar echilibrului balcanic şi dacă ţin la 
existenţa lui, n’au decât să intervină ele, ca voinţa şi alegerea lor în persoana principelui de 
Wied să fie respectate ...” / p.323 

156. 29 iunie 1914. Informaţii privind abdicarea regelui Wilhelm de Wied. / p.324 
157. 1 iulie 1914. Corespondenţă privind sosirea la Durazzo, la 21 iunie, a 

voluntarilor români; relatările căpitanului Cristescu, reîntors la Bucureşti, după ce a 
prezentat principelui de Wied prima echipă de „voluntari albano-români”. / p.325 

158. 2 iulie 1914. Apel al Coloniei Albaneze din Bucureşti către „fraţii români şi 
albanezi”, pentru participarea la o întrunire publică, „unde oratorii vor înfiera cum se 
cuvine banditismul Greciei”. / p.327 

159. 3 iulie 1914. Amplă corespondenţă de la Coriţa, semnată de Mitu Dona, pusă 
sub titlul În Albania nouă. Pe cărări bătute. / p.328 

160.  3 iulie 1914. Interviu cu D.N. Comşa, om politic, care nu este de acord cu 
intervenţia ţării noastre pentru susţinerea Albaniei, pe considerentul că aceasta „este o 
creaţie fictivă a Austriei, contra intereselor naţionale legitime ale Serbiei şi Greciei”; 
totodată, o eventuală intervenţie nu corespunde nici idealului naţional al României. / p.334 

161. 4 iulie 1914. Înscrierea ca voluntari a albanezilor din România. / p.336 
162. 4 iulie 1914. Sosirea voluntarilor români la Durazzo; comandantul Gr. Cristescu 

este primit în audienţă la regele Wilhelm de Wied. / p.336 
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163. 6 iulie 1914. Consideraţii asupra istoriei prezente şi a viitorului Albaniei, din 
partea lui Vasile Gh. Ispir, absolvent al Universităţii din Oxford: „Albania are nevoie 
acum de oameni, de ostaşi sinceri şi devotaţi pentru domnitorul ei. Albania are nevoie de 
bani pentru conducerea ei. Albania are nevoie mai ales de sprijinul moral al presei, în care 
prea mulţi duşmani ai ei străbat, pe zi ce merge. Fiecare român să-i dea ce poate! Iar noi 
trimitem salutul nostru călduros unui popor liber supt un principe ales”. / p.337 

164. 6 iulie 1914. Editorial al „Românului” de la Arad privind relaţiile României şi 
Monarhiei cu Albania, comentându-se un articol din presa de la Budapesta. / p.338 

165. 6 iulie 1914. Comentariu al gazetei românilor din Transilvania, pus sub titlul 
Interesele noastre!: „Până acum, chestia albaneză, şi chestia balcanică peste tot, a fost 
tratată în coloanele ziarului nostru şi în ale ziarelor din România, aproape totdeauna în 
articole de ordin sentimental. Singură, presa austriacă – a Monarhiei, dacă vreţi –, punea în 
discuţia chestiei puncte de vedere mai reale”. / p.340 

166. 8 iulie 1914. La o întrunire a albanezilor din Bucureşti se arată „reaua stare de 
lucruri în care se găseşte actualmente Albania”; se adoptă o moţiune de protest. / p.343 

167. 10 iulie 1914. Conotaţii privind situaţia din Albania în context internaţional: 
„Conferinţa de la Londra, care a creat acest Stat, a avut în vedere numai interesele Austro-
Ungariei şi Italiei, cari amândouă au trebuinţă de existenţa Albaniei pentru siguranţa lor în 
Marea Adriatică şi pentru continuarea influenţei în Balcani. Nu a ţinut socoteală însă de 
starea reală a ţării, nici de interesele majorităţii populaţiei, nici de tradiţii, nici de 
obiceiuri”. / p.344 

168. 12 iulie 1914. Pertinent comentariu, intitulat România şi Albania, al unei 
cunoscutepersonalităţi culturale, George Diamandy, „Singurul Stat care, pentru noi, ar 
avea valoare în toate eventualităţile, ar fi Albania. Din punct de vedere strict românesc, 
Albania, de n-ar exista, ar trebui inventată. De ce nu vedem limpede şi de ce luăm sferturi 
de măsură? De nu ne interesează Albania, atunci ea nu face cât ciolanele unui flăcău 
român. De credem ce susţin aici, atunci să ne impunem voinţa cu forţele necesare”. / p.345 

169. 15 iulie 1914. Corespondenţă din Paris, privind situaţia internaţională a 
Albaniei, prilejuită de prezenţa în capitala Franţei a primului-ministru albanez Turkhan 
Paşa. / p.347 

170. 16 iulie 1914. Corespondenţă de la Triest, semnată de publisictul Baldini, cu 
titlul De la românii din Albania. / p.349 

171. 19 iulie 1914. Continuarea corespondenţei de la Coriţa, În Albania nouă. Pe 
cărări bătute. / p.351 

172. 19 iulie 1914. Profesorul şi publicistul dr. Ilie Gherghel ia atitudine faţă de 
poziţia „Românului” în problema relaţiilor cu Albania: „Cu toată consideraţia ce se cuvine 
vrednicului organ al românilor ungureni, să ne fie permis a discuta acele idei, ce după 
părerea noastră nu concordă nici cu interesele generale ale românismului, nici cu rolul atât 
de strălucit, pe care şi l-a câştigat România în concertul popoarelor europene şi a celor 
balcanice îndeosebi”. / p.354 
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173. 22 iulie 1914. O amplă corespondenţă din Durazzo despre situaţia voluntarilor 
din România, despre sosirea, la 8 iulie, a celei de-a doua echipe de voluntari „români”, 
însumând 300 de persoane: „Între M.S. Regele Wilhelm şi români s’a stabilit de acum o 
sfântă legătură”. / p.355 

174. 24 iulie 1914. Scrisoare a maiorului Gr. Cristescu, comandantul voluntarilor 
români prezenţi în Albania. / p.357 

175. 23 august 1914. Relatare, pe baza telegramelor, a părăsirii Albaniei de către 
prinţul Wilhelm de Wied. Articolul este subintitulat Bucuria în Albania. / p.358 

176. 29 august 1914. Editorial al organului de presă al românilor transilvăneni: „Prin 
plecarea lui Wilhelm de Wied s’a dus bărbatul energic, care, de avea numai pe sfert 
sprijinul făgăduit la început de Puteri, ar fi putut face rânduială în acest Curdistan al 
Europei. Se vor începe de acum şi mai cu avânt sfâşierile şi ambiţiile Essad-paşalelor, se 
vor ivi poate iar lupte religioase şi civilizaţia va putea bate zeci de ani la poarta Albaniei, 
până să i se deschidă. Iar bieţii fraţi ai noştri resfiraţi prin văile stâncoase ale Schiperiei, 
cari în Wihelm de Wied şi-au pierdut un puternic sprijin al existenţei lor, îşi vor continua 
viaţa lor zbuciumată cu şi mai puţină nădejde în sosirea unor vremi mai bune”. / p.359 

177. 31 august 1914. Articol scris de N. Iorga, sub titlul Finis Albaniae: „Aceasta 
înseamnă că va fi de acum o nouă Albanie, mai tare, mai sigură, sub formă musulmană? 
O, nu! O singură Albanie era posibilă, o albanie inter-religionară, cu prinţul creştin 
reprezentant al toleranţei, Albania lui Scanderbeg cari părăsise Islamul şi luptase sub 
flamura creştină. Wilhelm de Wied a voit-o şi nuizbutit. Cealaltă Albanie pleacă din 
cucerirea otomană, a trăit ca provincie otomană şi s’a ridicat sub steagul neotoman”. / 
p.360 

178. 2 septembrie 1914. Scrisoare a voluntarului român Nicolae Floresco; amănunte 
privind viaţa la Durazzo în ultimele săptămâni ale domniei regelui Wilhelm de Wied. / p.361 

179. 14 septembrie 1914. Conotaţii ale lui N. Iorga – privind soarta voluntarilor 
români prezenţi în Albania – în articolul cu titlul O tristă amintire. / p.363 

180. 21 septembrie 1914. Consideraţii privind condiţia fizică şi materială a 
voluntarilor români, circa 400, care au fost în Albania. / p.363 

181. 20 octombrie 1914. Influentul ziar parizian „Le Temps” comentează, în mod 
foarte critic, personalitatea prinţului Wilhelm de Wied şi susţinerea acestuia de către 
Franţa şi celelalte Puteri. „Nici că se putea închipui ceva mai absurd decât înfiinţarea unei 
Albanii independente. Pentru a reuşi în această imposibilitate, noi şi aliaţii noştri am 
consimţit la atitudini ridicole şi acte nepolitice”. / p.364 

182. 16 decembrie 1914. Comentariu privind implicaţiile geopolitice ale debarcării 
trupelor italiene la Valona, care „însemnează mai mult decât anexarea morală a unei părţi 
din ţările albaneze la regatul neo-latin”: „Pentru noi, /românii/, ocuparea Valonei e primul 
pas pe calea firească şi glorioasă care va avea s’o ducă alături de Tripla Înţelegere, pentru 
triumful dreptăţii şi al libertăţei popoarelor”. / p.365 

183. 23 decembrie 1914. Ştiri, mai ales din presa italiană, privind „frământările din 
Albania”. / p.365 


