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In procesul complex al dezvoltării statelor din Balcani, problema 
relaţiilor interbalcanice a constituit piatra de încercare a luptei comune 
pentru independenţă şi suveranitate naţională, a colaborării şi prietenieL 
Un climat politic favorabil relaţiilor de bună vecinătate şi ajutor reci
proc a fost întotdeauna o necesitate imperioasă în înlăturarea barie
relor şi intoleranţelor ce le despărţeau. In acest sens vom căuta să 
aducem cîteva date referitoare la felul în care oraşul Bucureşti a 
contribuit la sprijinirea luptei de eliberare a popoarelor din Balcani 
într-o etapă deosebit de importantă pentru cucerirea independenţei de 
stat a unora din ele. Intr-un interviu acordat televiziunii bulgare, tova
răşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al P.C.R., arăta: „Con
diţiile de dezvoltare istorică au făcut ca popoarele balcanice să fie 
animate de aspiraţii şi idealuri comune în lupta împotriva cotropitori
lor, pentru eliberare naţională şi socială, pentru unitate de stat şi 
neatîmare". 1) 

Condiţiile create pe teritoriul României mişcării de eliberare a 
popoarelor din Balcani, cu atît mai mult cu cît ele au avut o continui
tate, au situat poporul nostru la rangul de prieten loial şi desinteresat 
acestor popoare şi de susţinător al progresului în această parte a 
Europei. 

In evul mediu popoarele din Balcani : bulgari, sîrbi, muntene
greni, greci, albanezi, au fost cotropite de Imperiul Otoman. Ţările 

Române, deşi au fost nevoite să recunoască suzeranitatea Porţii Oto
mane, şi să-i cedeze unele teritorii ca : Dobrogea, Giurgiu, Turnu, 
Brăila etc„ totuşi şi-au păstrat o largă autonomie internă. Aflate 1n 
nordul Dunării, au fost mai ferite în faţa expansiunii otomane, iar aici 
s-au refugiat mulţi balcanici care au găsit azil şi condiţii prielnice sil 
lupte pentru scuturarea jugului otoman. 

1) România Liberă, 1966, nr. 6781, 5 august, p. 1. 
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In urma mişcării de eliberare a popoarelor din Balcani şi a nume
-roaselor războaie purtate de marile puteri (în special Rusia) ca şi a 
·decăderii economice şi politice a Imperiului Otoman, la începutul seco
lului al XIX-lea au loc schimbări în viaţa popoarelor din Balcani. 
Astfel, tratatul de la Adrianopol (1829) recunoaşte autonomia adminis
trativă a Greciei (care va deveni independentă în 1830), a Serbiei, 
Muntenegrului şi a Ţărilor Române. Turcii retrocedau Principatelor 
Române teritoriile aflate în nordul Dunării, iar suzeranitatea otomană 

.se reducea la plata unui tribut, la confirmarea domnitorilor şi interzi
cerea de a ~ntreţine relaţii diplomatice şi a i.ncheia tratate: Economice 
foră (:Onsimţămintul Porţii. Deci, drumul spre unire şi ind~pendenţă 
era deschis. 

Sub directa dominaţie se mai găseau : Albania, Bulgaria, Mace
donia, Bosnia şi HerţegoYina, sangeacul Novi.-Bazar, părţi din Serbia 
Veche, părţi din Epir, Tesalia, Cipru etc. Aceste regiuni subjugate, 
împinse de puternice necesităţi economice şi politice, luptă pentru eli
berarea lor naţională. 

La noi în ţară, datorită aşezării geografice şi a conducerii bine
voitoare a celor două Principate, s-au aşezat în special bulgari, dar şi 

un număr destul de mare de albanezi. Scăpau astfel de persecuţiile 
turceşti şi li se ofere3.u condiţii mai bune ca să-şi organizeze lupta în 
vederea emancipării naţionale. 2) 

Pornind din Paris, din februarie 1848, valul revoluţionar a cuprins 
Viena, Frankfurt, Pesta, Praga, Iaşi, Bucureşti etc. „Incepînd din 1789 
- arăta F. Engels - hotarele revoluţiei înaintează neîncetat. Ultimele 
'€i avantposturi au fost Varşovia, Debreţin şi Bucureşti". 3) 

La 11 iunie 1848, masele populare din Ţara Românească şi în 
!>pecial din Bucureşti, conduse de burghezie, au silit pe domnitorul 
Gh. Bibescu să semneze „constituţia", adică programul revoluţionar 
de la Islaz, şi să abdice. ") Intr-o corespondenţă trimisă din Constan
tinopol, la 23 iunie 1848, se arată că revoluţia din Bucureşti a produs 
<> profundă senzaţie in capitala Imperiului Otoman şi că aceste eve
nimente pot fi preludiul altor evenimente revoluţionare care să se 
extindă şi în Balcani. 5) Balcanicii stabiliţi în Ţa:ra Românească, şi în 

2) Pentru rolul oraşului Bucureşti în sud-estul Europei, pînă la perioada de 
"<:are ne ocupăm, vezi Paul Cernovodeanu, Bucarest. Important centre 
politique du sud-est europeen d la fin du XVII-e siecle et au com
mencement du XVlll-e în Revue des etudes sud-est europeennes, tome IV -
1966, nr. 1-2, p. 147-167; vezi de asemenea atît pentru perioada anterioară cit 
;:;i pentru secolui 19, lucrarea lui Dan Berindei, Ora$Ul Bucureşti, reşedinţă şi ca;ii
tală a Ţării Romdneşti (1459-1862), Bucureşti, 1963; pentru amănunte in legătură 

·-CU rolul maselor vezi studiul Florian Georgescu, Participarea maselor populare 
-Oucureştene la revoluţie; din 1848, Bucureşti, 1961, 117 p. ; vezi şi Istoria oraşului 
Bucureşti, ed. Mu:teul de istorie a oraşului Bucureşti, \'Ol. I, 1965, p. 484. 

3) Marx-Engels, Opere, vol. 9, Buc., 1959, p. 35. 
4) Anul 1848 în Principatele Romdne, tom. I, p. 556. 
5) Anul 1848 în Principatele Romdne, tom. II, Buc., 1902, p. 50. 
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!Special cei din Bucureşti, mai ales bulgari şi sîrbi, au· participat ală.=. 
turi de români la revoluţia din 1848. 6) La 7 august 1848, consulul 

-Greciei era împuternicit să recunoască noul regim din partea guver
nului său, şi să declare la palatul locotenenţei domneşti din Bucureşti 

.„„.profunda simpatie a naţiei elene pentru România, şi ii considerăm 
-ca pe nişte fraţi". 7) 

Evenimentele revoluţionare din Ţările Române ca şi cele din 
·<Cadrul Imperiului Habsburgic, au făcut să crească starea de spirit 
revoluţonară din peninsula Balcanică, în sensul că în Albania se pro

·<iuc unele mişcări, B) iar între Muntenegru, Herţegovina, Metohia şi 
regiunile Albaniei de Nord se duc tratative în vederea unei acţiuni 
comune împotriva turcilor. 9) 

Istoricul iugoslav D. Djordjevici, arată că „Bulgaria nordică era 
·sub puternica influenţă a mişcărilor revoluţionare din Valahia din 
1848", 10) că în regiunea Vidin se creează o situaţie revoluţionară, au 
loc mişcări în 1849, care „se transformă într-o mare insurecţie în 
1850". 11) 

Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, deşi înfrîntă „„.a 
-.contribuit la dezvoltarea luptei revoluţionare în răsăritul Europei, în 
·special în Balcani". i2) 

Pe plan extern, în vara anului 1853, ciocnirea de interese a mari
lor puteri europene, a dus la declanşarea războiului Crimeii, care a 
.avut la bază războiul ruso-turc. Revoluţionarii din Europa au sperat 
.că vor putea folosi războiul ruso-turc pentru a-şi dezvolta lupta lor 
revoluţionară. 

Dacă revoluţionarii români vedeau în Rusia ţaristă statul reac-
ţionar autocrat, care a pătruns cu trupe în 1848-49 atît în Moldova, 

<:ît şi în Ţara Românească şi Transilvania şi a înăbuşit mişcările res
pective, popoarele din Balcani, în special poporul bulgar, care era 
lipsit complet de drepturi sub turci, vedeau în Rusia ţaristă statul 
-cu ajutorul căruia se puteau emancipa de sub turcL Astfel emigranţii 
bulgari au creat „Eforia centrală din Bucureşti" care avea ca sarcină 
să recruteze voluntari bulgari pentru războiul împotriva Turciei şi să 
întreţină legături cu comandamentul rus (la 16/28 iulie 1853, sosea 
la Bucureşti, generalul Gorceacov, comandantul şef al trupelor de 
-ocupaţie din Ţările Române). 13) Comandamentul rus a recurs la for-

6) C. Velichi, Participarea bulgarilor la revoluţia burghezo-democratică din 
.1848 din Valahia în volumul „Bălgarski-rumânski vrăski, Sofia, 1965. p 365. 

7) Anul 1848 in Principate„. voi. III, doc. 1344, p. 274. 
8) D. Djordievici, Reuulutions nationales des peuples Balkaniques, 1804-1914, 

:Beograd, i965, p, 77. 
9) Fuad Sliplicevici, Jstorija naroda Jugoslavije, II Sarajevo. 1961, p. 93. 

10) D. Djordjevici, Revolutions.„ p. 82. 
11) Ibidem, p. 82. 
12) Istoria României, IV, p. 113 

. 13) N. Ciachir, Unele aspecte privind oraşul Bucureşti în timpul războiului 
°Crimefi (1853-56) în Materiale de istorie şi muzeografie, Bucureşti, 1964, M.I.B., 
·vol. III, p. 197. 
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marea de detaşamente de voluntari din populaţia balcanică - bulgari„ 
sîrbi, greci, albanezi şi chiar şi din români. 14) Autorităţile române şi 
populaţia au sprijinit aceste acţiuni. Autorităţile române urmau să dea 
concurs generalului locotenent Sallos în vederea formării acestor volun
tari. 15) Această acţiune s-a desfăşurat în special în Bucureşti, iar din 
3/15 aprilie 1854, cancelaria brigăzii a 3-a de gardă a generalului Sallos 
se afla în Bucureşti. 1G) Pentru întărirea detaşamentelor de voluntari cu 
cadre de specialitate, au fost vărsaţi subofiţeri din miliţia Moldovei 
şi a Ţării Româneşti. 17) Aceşti voluntari au luptat în special la asediul 
Silistrei, apoi în Crimeea în cadrul trupelor ruseşti. Bazîndu-ne pe
materiale de arhivă, facem precizarea, că aşa numita legiune greacă 
care a luptat în Crimeea, afară de greci, eq;1 formată din sîrbi, bul
gari, albanezi şi 150 de români. 18) 

Tratatul de la Paris (1856) care a avut loc în urma războiului 

Crimeii. practic n-a adus schimbări în regimul politico-juridic al 
popoarelor din sud-estul Europei. Dobrogea, Bulgaria, Albania, Epirul, 
Tesalia, Cipru, Creta, Bosnia, Herţegovina, Macedonia etc., au rămas 
în aceeaşi situaţie în cadrul Imperiului Otoman, atîta doar că sultanu! 
îşi luase angajamentul ca printr-un firman să proclame egalitatea creş
tinilor cu cea a mahomedanilor. De aceea după 1856, în special bulgarii, 
albanezii, românii din Dobrogea, din Macedonia vor căuta azii' la nord 
de Dunăre, pe cînd cei din Bosnia, Herţegovina, sangeacul Novi Bazar„ 
slavii din Macedonia, din vestul Bulgariei se vor orienta spre Serb~a 
şi Muntenegru, acestea aşezate geografic mai aproape. 

Vom face referiri în prima parte a comunicării în special la bul
garii care de frica persecuţiilor turceşti s-au stabilit în România. 
România autonomă a fost pentru poporul bulgar, arată G. S. Racovschi 
„ ... un azil liber şi inviolabil, iar casa săteanului român a fost deschisă 
bulgarului cu cea mai mare ospitalitate". 19) 

Istoricul bulgar Hristina Mihova arată că „în România, bulgarii 
au avut condiţii să ducă o viaţă liberă şi liniştită... Ei aveau şcoli„ 

biblioteci, tipografii, şi scoteau ziare proprii". 20) 

Din 1852 pînă la 1877, în România au apărut 37 periodice ale· 
erpigraţiei bulgare, din acestea numai în Bucureşti 27. De asemenea,. 
un număr considerabil de manuale bulgăreşti s-au tipărit în tipogra-

14) Vezi pentru amănunte N. Ciachir, Aspecte din relaţiile ruso-române îi'I: 
timpul campaniei dunărene (1853-54) în Revista Arhivelor, nr. 2, 1961. 

15) Acte şi documente privind renaşterea Romdniei, II, p. 320-321. 
16) Arh. St. Buc., Min. de război Mold. (1854), dos. 560, f. 29. 
17) Ibidem, f. 4-7. 
18) Arh. St. Buc., fon.t coresp. principelui Panaioti Moruzi, dos. TI, doc~ 

nr. 17, f. 2. 
19) Al. Iordan. Primul ziar bulgaro-român „Bădăşnost"-Vtitorul, în Viaţa 

Românească, 1937, nr. 7, p. 4. 
20) Hristina Mihova, Prinosăţ na rumânschia narod... în sbOr-U,k Stat~ 

p. 179-180. 
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fiile româneşti din Bucureşti. In România ş1 m special în Bucureşti 
funcţionau comitete revoluţionare, care organizau răscoale în sudul 
Dunării unde au trăit şi activat vestiţi revoluţionari bulgari, cum au 
fost : Gh. Sava Racovschi, Vasil Levschi, Liuben Caravelov, Hrist<> 
Botev şi alţii. 

De asemenea, unirea principatelor române (1859) şi reformele 
realizate de domnitorul Al. I. Cuza şi colaboratorii săi, au constituit 
un pas însemnat pe calea dobîndirii independenţei României şi condi
ţii şi mai bune pentru balcanicii aflaţi pe teritoriul României. 

In 1864 apare la Bucureşti, în limbile bulgară şi română ziarul 
,.Bădăşnost (Viitorul) sub direcţia lui Gh. S. Racovschi şi cu colabo
rarea lui B. P. Haşdeu. In aprilie 1864, soseşte la B~cureşti, Mişa 
Vărbiţa, un trimis al prinţului Nicolae al Muntenegrului,, care apelînd 
la serYiciile lui Gh. s. Racovschi, vine să discute cu guvernul roman 
o alianţă împotriva Turciei. 21) 

In martie 1866 - cînd se contura pericolul unei invazii turceşti 
la nord de Dunăre, în urma evenimentelor creiate cu ocazia detronării 
lui Cuza - se încheia la Bucureşti între partizanii lui C. A. Rosetti şi 
conducătorii mişcării revoluţionare bulgare aflaţi în România „ ... o coa
liţie sacră al cărei scop era a prepara spiretele pentru revoluţiune 
generală contra inamicului comun al popoarelor creştine din Orient. 
Semnalul revoluţiei în Bulgaria îl va da comitetul central bulgar din 
Bucureşti după înţelegerea cu comitetul român, atunci cind va izbucni 
revoluţia în ţările vecine, adică în România, Serbia, Muntenegru, Her
ţegovina, Epir şi Albania, care împreună cu Bulgaria aspiră a forma 
state autonome şi independente" 22. In mai 1866 lua fiinţă în Bucureşti 
comitetul central secret bulgar, care urma să coordoneze întreaga acti
vitate revoluţionară din Bulgaria. 

Desele înfrîngeri au arătat că era necesară organizarea unor comi
tete în interiorul Bul!:{ariei, iar în afara Bulgariei a unui comitet cen
tral unitar, cu autoritate, care să coordoneze întreaga activitate şi să 
pregătească mişcarea revoluţionară generală. Bazele acestei noi orien
tări au fost puse de Vasil Levschi care în 1370, împreună cu Liuben 
Karavelov a reorganizat la Bucureşti, comitetul central revoluţionar 
bulgar. · 

In urma răscoalei izbucnită în Creta, în 1866, se duc discuţii la 
Bucureşti în vederea unei ali:illţe româno-greceşti. 23) 

In decembrie 1866, prinţul Ipsilanti, emisarul guvernului grec, 
propune o alianţă contra Turciei şi iscălea la 23 dec. 1866 .la Bucureşti 
un manifest, care era difuzat printre greci mai ales, în favoarea insur
genţilor din Creta. 24) 

In aprilie 1867, prinţul Mihail Obrenovici, vizitează Bucureştiul, 25) 
la întoarcerea sa din Constantinopol, unde luase în primire . cetăţile 

21) Arh. na. G. S. Racovschi I, p. 311. 
:>2) P. Kisimov., Jsto1·iceschi raboti, ceast III, Sofia, 1901, p. 96-97 
23) Alex. Marcu, Conspiration... p. 34 7. 
2!) Arh. ist centr., fond casa regală, dos. 43 (1866), f. 55 
25) Arh. ist centr., fond casa regală, dos. 32 (1867), f. H. 
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turce5ti din Serbia. Cu ocazia sosirii lui Mihai Obrenovici în Bucureşti, 
ziarul „Românul" din 2 aprilie 1867 nota următoarele : „ ... o mulţime 
numeroasă de cetăţeni de toate condiţiunile au ieşit înaintea suvera
nului poporului Serbiei şi recepţiunea cordială şi entuziastă ce i-au 
făcut a fost o nouă manifestare a simţămintelor de simpatie şi de soli
daritate ce leagă două popoare." 26 Ceva mai tîrziu în ianuarie. 1868, 
se încheia la Bucureşti, tratatul de alianţă româno-sîrb. 27) In 186!) 
vine din nou de două ori la Bucureşti prinţul Ipsilanti, în vederea 
încheierii unei alianţe. 28) Tratatul nu a fost încheiat, N. Iorga arată 
că: „„.prinţul Ipsilanti, coborîtor din domnii de la noi... s-a prezentat 
pentru a lucra în vederea independenţei complete a României şi a 
provinciilor greceşti din Turcia, de sîrbi, de bulgari nevorbindu-se 
nimic." 29) 

Cu ocazia vizitei lui Th. Văcărescu în 1872, în Muntenegru, prin
ţul Nicolae, vorbind de o antantă balcanică, arată că România trebuie 
să fie în fruntea acestei antante "„.fiind naţiunea cea mai numeroasă, 
cea mai prosperă, pe care prinţul Nicolae o consideră cea mai avan
sată în Orient şi ţara cea mai bogată în resurse." 30 

In aprilie 1872, se ţine la Bucureşti o consfătuire a comitetului 
central bulgar, unde vin şi reprezentanţii comitetelor revoluţionare 
din Bulgaria, pentru a discuta statutul organizării revoluţionare, ela
borarea unui program de luptă şi alegerea unui nou · comitet 
central. 31) In august 1874, are loc la Bucureşti în tipografia 
lui Liuben Caravelov o nouă şedinţă. Adunarea a ales un comitet 
central provizoriu, în care pentru prima dată a intrat Hristo 
Botev. 32) Trebuie să facem precizarea că în timp ce refugiaţii bulgari 
găseau azil la noi în ţară şi condiţii optime să se organizeze pentru 
luptă, în ciuda faptului că Turcii cereau extrădarea lor, 33) autorităţile 
române fac şicane supuşilor otomani. In acest sens vom da numai un 
singur exemplu, dar deosebit de elocvent. Astfel, într-o notă a Turciei 
se spune: ... pe cînd supuşii tuturor guvernelor străine se găsesc în 
condiţiuni care le asigură o protecţiune eficace, supuşii Puterii Supreme 
se văd adesea reduşi la penibila necesitate de a recurge la o altă naţio
nalitate pentru a pune comerciul şi persoana lui în apărare de orice 
piedici şi vexaţiuni". 34) 

După cum se ştie, criza orientală a reizbucnit în 1875. Semnalul 
de început l-au dat răscoalele din Bosnia şi Herţegovina. Urmînd exem-

2R) Românul, 1867 din 2 aprilie. 
27) Arh. ist. centr. fond casa regală, dos. 64/1867, f. 1-3, vezi şi d~s. 33 

(1866), f. 20. 
28) Vezi pentru amănunte Arh. ist. centr., fond casa regală, dos. 57 (18G9l. 
29) N. Iorga, Politica externă a regelui Carol I, p. 68. 
30) 

0

Arh. ist. centr„ fond casa regală, dos. 7 (1872), f. 25. 
31) Burmov AL, C.C. revoluţionar bulgar, Sofia, 1943, p. 62 
32) Istoria na Bălgaria, I, p. 437. 
33) Arh. ist. centr. Dos. Div. Ad-ttve. 0870), dos. 3348 ; dos. 4703 (1875) ; 

dos. 4883 (1875) etc. 
34) Arh. ist. centr. Dos. Div. Ad-tive, 1870, dos. 3374, f. 2_ 
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plul Bosniei şi Herţegovinei, s-a răsculat şi poporul bulgar în septem
brie 1875 şi apoi în aprilie 1876. Presa bucure:şteană, mai ales „Românul" 
şi „Timpul" au luat atitudine împotriva atrocităţilor turceşti 35) iar 
populaţia bucureşteană, alături de restul ţării, au ajutat pe bulgarii 
refugiaţi. 

Evenimentele precipitindu-se în peninsula Balcanică, Rusia epui
zînd toate mijloacele paşnice în relaţiile cu Poarta, în aprilie 18'77 
declară război Turciei. Cu sprijinul autorităţilor române, se îndreaptă 
spre Ploieşti voluntarii bulgari unde au fost instruiţi. 36) De asemenea. 
pe teritoriul României, şi-a desfăşurat activitatea cîteva luni, un timp 
şi la Bucureşti, serviciul privind ad-ţia civilă a viitoarelor teritorii 
bulgăreşti eliberate. 37) 

Din ordinul prinţului Cercaski, la 30 aprilie 1877, pleacă din Chi
şinău spre Bucureşti o comisie care avea ca scop să studieze institu
ţiile din Bulgaria şi din Turcia şi să facă propuneri în legătură cu 
viitoarea organizare a Bulgariei. Comisia formată din ruşi şi cîţiva 
bulgari care serviseră şi mainte în Rusia avind ca preşedinte pe colo
nelul Sobolev, şi-a început lucrările la 5 mai 1877, iar în acelaşi an a 
fost tipărit în Bucureşti, primul volum intitulat „Materiali dlia izucenia 
Bolgarii". 38) 

In urma războiului din 1877-1878, la care participă din august 
1877, efectiv şi România, Turcia este înfrîntă, iar tratatul de pace de 
la San Stefario şi congresul de la Berlin, prevăd pentru Bulgaria un 
principat autonom, unde populaţia bulgară se poate dezvolta în con
diţii optime la ea acasă. 

In ce priveşte mişcarea de eliberare albaneză ea se întinde pe 
o perioadă mai îndelungată, pînă în anul 1912, cînd s-a format un 
stat de sine stătător albanez. Colonia albaneză care a activat pe teri
toriul ţării noastre a continuat să primească, din partea României, un 
ajutor eficient chiar şi după această dată, pentru ca independenţa 
tînărului stat balcanic să fie consolidată. 

Elementul albanez a pătruns la nord de Dunăre prin diferite 
filiere, şi în tot timpul evului mediu, accentuîndu-se acest proces spre 
secolul XIX - aşezîndu-se fie ca ţărani 39) ocupîndu-se cu munca 
cîmpului, fie ca arnăuţi făcînd diferite servicii de pază, fie ca negustori 

25) Românul, 1876 ; (8, 9 ianuarie) (4 sept) etc. ; Timpul 1876 (16 iulie) ; vezi 
şi 5, 12 şi 23 aug. 1876. 

36) I. Focşăneanu şi N. Ciachir, 1877, p. 74. 
37) Sbornic ofiţialnîh rasporejenii i documentov, I.Siştov 1877, p. 3-14 
30) Partea I, Buc„ 1877; volumul a apărut în tipografia ziarului· bulgăresc

Stara Planina. 
39) Ca exemplificare dăm o singură referire. Astfel în 1602, vuevodul Simio1& 

Movilă scuteşte pe albanezii aşezaţi în satul Călineşti, jud. Prahova, de toate dă
rile şi de bir pe 10 ani, după 10 ani vof'! plăti 15.000 aspri anual. (Documente pri
vind Istoria României, veacul XVII B Ţara Românească 1601-16ltJ, Ed. Academiei 
R.S.R., 1951, p. 43). 
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etc. W) Nu intrăm în amănunte privind aceste probleme, ele fiind în 
preocuparea noastră pentru un studiu .mai amplu, scopul articolului 
fiind acela de a ilustra condiţiile create pe teritoriul României, în 
perioada 1878-1912, mişcării de eliberare naţională albaneză, care s-a 
manifestat în special pe filieră culturală, 41) în a doua jumătate a seco
lului XIX şi începutul secolului XX Th. Capidan arăta referindu-se 
la această perioadă că aproape toţi fruntaşii albanezi angrenaţi în 
această luptă „ ... cari au avut prilejul să petreacă cîteva decenii, ca 
oaspeţi iubiţi la noi în ţară, pregătind împreună, cu concursul bine
voitor al bărbaţilor noştri de stat, lupta ce trebuia să se dea prin 
:;;coală şi biserică pentru izbînda lor finală". 42) Tot în legătură cu 
această· perioadă cercetătorul albanez V eh bi Bala, într-un documen
tat studiu referitor la presa albaneză tipărită în România, arătînd 

rolul acesteia în deşteptarea şi întărirea cunoştinţei naţionale albaneze, 
sublinia că „ ... fără îndoială, presa albaneză din România nu se putea 
dezvolta fără sprijinul acestei prietenii, (dintre poporul român şi cel 
albanez, n.n.) fără ajutorul şi ocrotirea mediului românesc' 43 Acest 
sprijin oferit cu generozitate de poporul român avea să se evidenţieze 
în numeroase ocazii de-a lungul luptei curajoase desfăşurată de patria· 
1ii albanezi pînă la obţinerea independenţei de stat a ţării lor. 

Este necesar să arătăm că tratatul de la San Stefano (martie 1378), 
n-a prevăzut crearea unui stat albanez, deşi încă din primăvara anului 
1877 au avut loc mişcări pentru crearea unei provincii albaneze auto
nome."~) 

La Constantinopol, s-a format în 1878, un comitet secret sub pre
~edinţia lui Abdul Frasheri care să ridice problema albaneză în faţa 

40) vezi pt. amănunte N. Iorga, Histoire des Etats balcaniques d l'epoque mo
derne, Buc., 1914 ; Th. Capidan, Raporturile albano-române, in Dacoromania, TI, 
1922; Valeriu Papahagi, Les Roumains e.t l'Albanie et le comerce veneţien aux 
XVII-e et XVIII-e siecle, in Melanges de l'ecole roumaine en France, Paris 
1931; etc. 

41) vezi pentru amănunte privind mişcarea albaneză de eliberare naţională 
tratatul Historic e Shciperise, vol. II, 1965 ; vezi şi recenzia lucrării făcută de 
G. Maksutovici, în Studii, nr. 5, 1966 ; Th. Capidan, Contribuţia. Românilor la re
naşterea Albaniei, în Graful Rom4nesc Anul II, nr. 1; K. Frasheri, Histotre 
d'A.lbanie, Tirana, 1964; Ligor Mile, Mbi levizjen nacional-cliri•ntare Shciptare 
gjate sundimit turk, în Studime Historike nr. l, 1965 pp. 81-113 ; Stefanaq P'Jllo, 
Probleme te levizjes kombetare Shciptare, în Studime Historike nr. 1, l!J65, 
pp. 137-145 ; Aleks Buda, To dhena mbi levizjen kcmbetare shqtptare ne vitet 
1859-1861, în Studime Historike 2, 1965, pp 55-63 ; Stavri N. Na:::i, Disa verejtie 
rieth shtruarjes teorike te problemit te levizjes nacionale, în Studime historike 
4, 1965, N. Ciachir şi C. Maksutovici, în Revista Arhivelor nr. 1, 1967. 

42) Th. Capidan, Contribuţia Românilor la renaşterea Albaniei, în Graiul Ho-
niânesc, anul II, nr. 1, p. 4. · 
· 43) Vehbi Bala, Shtypi shqiptar ne Rumani, în Revista shkencone a Instituit 
Pedagogjtk tlyvjecar teshkodres, n.r. 1, 1964, p. 31, vezi şi recenzia făcută de G. Ma
ksutovici şi D. Polena în revista Anale nr. 3, 1967, p. 155. 

44) A. Buda, La question albanaise et les relation dtplomatiques dans leş 
annes 1878-1881, Tirana, 1964, p. 197. 
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Congresului de la Berlin. 45) Din iunie 1878, intră în acţiune liga alba
neză (Liga din Prizren), care era prima organizaţie politică ce repre
.zenta întregul popor albanez. 46) 

Congresul de la Berlin n-a ţinut cont de protestele albanezilor, 
.albanezii musulmani ·fiind trataţi ca turci, iar cei ortodoxi ca greci. .f.7) 

După 1878, relaţiile între liga albaneză şi Turcia s-au înrăutăţit, purtîn
<lu-se lupte cu intermitenţe pînă la 1885, cînd turcii au acordat o 
.amnistie generală. 4i') 

Poporul albanez începe o luptă sustinută pe plan cultural mai 
.ales pentru şcoli şi o literatură naţională, implicit pe plan politic 
împotriva deznaţionalizării şi pentru un stat de sine stătător. 

In România, patrioţii albanezi au găsit sprijinul şi terenul cel 
mai potrivit pentru o activitate susţinută privind renaşterea naţională. 

Facem numai două referiri la o dată anterioară perioadei de care 
ne ocupăm, în sensul că pe teritoriul ţării noastre a activat un ideo
log strălucit al mişcării naţionale de eliberare albaneze, Naum Vechil
hargi. Impreună cu alţi albanezi a participat la răscoala lui Tudor 
Vladimirescu, a activat la Brăila şi Bucureşti şi a adresat din România. 
compatrioţilor săi din Albania, un manifest, îndemnîndu-i să se ridice 
la luptă. Acest manifest este socotit a fi primul document programatic 
cunoscut pînă în prezent al mişcării naţionale apărut din cercurile inte-
1ectualilor burghezi albanezi. El este o mărturie a acestei mişcări noi, 
.cu conţinut naţional, care se dezvolta în Albania. 49) In România Naum 
Vechilhargi tipăreşte primul abecedar în limba albaneză, Evetorin, ce a 
fost răspîndit mai ales în regiunile din sudul Albaniei şi care avea să 
joace un rol important în lupta pentru dezvoltarea învăţămîntului 
naţional. 

Din 1865 a început să colaboreze cu intelectualii albanezi pe tărî
mul culturii naţionale şi scriitoarea română, prinţesa Elena Ghica 

{1829-1888), ce descindea dintr-o familie de origină albaneză, care, 
sub pseudonimul Dora d'lstria, avea să desfăşoare o vie activitate publi
cistică ce a servit la popularizarea problemei albaneze pe plan mondial. 
Jn 1866 ea publică un studiu cu titlul „Naţiunea albaneză după cîn
tecele populare", în care scotea in relief dreptul albanezilor la viaţa 
·politică în cadrul Europei de sud-est şi sublinia că „fără renaştere 
literară nu există renaştere politică", lucrarea apărută la Florenţa în 
1873 cu titlul „Albanezii în România" 50) etc. 

45) K. Frasheri, Histoire d'Albanie, Tirana, 1964, p. 157 
46) A. Buda, op. cit., p. 198. 
47) K. Frasheri, c,p. cit„ p. 139 
48) Ibidem, p. 152. 
49) Historia e Shqiperise, vol. II, Tirana, 1965, p. 52 ; vezi şi recenzia lu-

·crării făcută de G. Maxudovici, în Studii, nr. 5, 1966, p. 1003. . 
50) Th. Capidan, Contribuţia Românilor la renaşterea Albaniei ; Dora d'Istria 

a mai publicat „Gli scr#.ttori albanest dell'Italia meridionali, Palermo, 1867 ; All>a
·.nesi musulmani în Nuova Antol. 1868, etc. 
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Albanezii au denumit-o „steaua cea mai strălucitoare de pe cerul. 
nefericitei Albanii". 51) 

Savanţi cu renume ca Miklosich, G. ,Mayer, Biondelli, dînd însem
nătate studiului limbii albaneze, pentru înţelegerea mai adîncă a pro-· 
hlemelor de filologie ind9-europeană, popularizează astfel poporul
albanez. Pe această linie trebuie înţeleasă şi apariţ.ia lucrării eruditului 
român B. P. Haşdeu, în 1880 „Le type syntactique homoille ille-bonns. 
et sa parentele". Ceva mai tîrziu unul din fruntaşii albanezi N. N. Nacio
i se adresa astfel lui Haşdeu „ceea ce aţi făcut pentru nenorocitul popor 
albanez, este prea mult ca să uităm luminatul vostru spriiin şi să nu. 
ne exprimăm sentimentele noastre de vie gratitudine ... " 52) 

Mai mulţi tineri albanezi din România, in frunte cu Sotir Pandeli,. 
s-au pus să alcătuiască un alfabet cu caractere latine potrivite după
sunetele limbii albaneze, cu ajutorul căruia să publice cărţi în limba. 
albaneză. Astfel în 1881) s-a creat la Bucureşti, „Secţia societăţii scrierii. 
albaneze", iar către sfîrşitul anului 1884, tot la Bucureşti a fost con-
vocată „o adunare la care au participat circa 300 de albanezi". 53) Adu-
narea a întemeiat o societate culturală independentă cu numele de
Drita (Lumina). Societatea din Bucureşti a hotărît să cumpere o tipo
grafie pentru a tipări cărţi şi un organ periodic albanez. Fondul necesar
a fost asigurat din contribuţia pe care au dat-o membrii societăţii. Tre
buie să facem precizarea că deoarece mulţi dintre albanezii stabiliţi ~n. 
România aveau rude şi familii in Albania sau în alte regiuni ale: 
Imperiului Otoman, nu îndrăzneau să ducă făţiş o pailitică de emanci-
pare faţă de Turcia, pentru ca rudele să nu fie supuse represaliilor. In. 
acest se.op posturile de conducere din cadrul societăţii „Drita" erau 
deţinute de români. Astfel, preşedintele societă~ii era cunoscutul istoric· 
V. A. Urechea, vicepreşedinte D. ButcU!lescu, iar ca cenzori Dr. Leonte· 
şi M. Deşliu. 54) 

Cele două societăţi de emigraţie albaneze cu sediui la Constanti
nopol şi Bucureşti, hotărăsc ca in tipografia i.nstlalată la Riucureşti, să• 
editeze în limba albaneză cărţi şcolare şi operele literare rue lui Naim.. 
frasheri, Sami Frasheri şi Jani Vretua 55). Societatea Drita din Bucu-
reşti, a făcut să apară primul text şcolar in Albaneză, elaborat de so
ţi.etatea de la Constantinopol. 56) Cărţile editate în Bucureşti au fost 
folosite de şcolile Ill8.ţiona:le deschise pe teritoriul AlbaniieL 57) Doi luptă
tori de vază ai renaşterii albaneze, K. Kristoforidhi şi Sami Fra.5heri,_ 
au "dat o în3ltă apreciere sprijinului dat de România mişcării alb::t
neze. 58) 

51) Th. Capidon l.c.p. 5 
52) Arh. ist. centr., fond B. P. Haşdeu, pachet CCLVI/I0'17. sl>!risoarea luil 

N. N Nacio către B. P. Haşdeu din 1 ianuarie 1903. 
53) Historia e Shqipf.1·ise, vol. II, Tirana, 1965, p. 211 
54) Th. Capidan, Contribuţia Românilor„. p. 6 

· 55) Historia e Shqiperise.:., p. 210 
5~) K. Fr.asheri, ffiţtoire d'Albanie, p. 158. 
57) Historia e Shqiperise„. vol. II, p. 216 
58) 'ibidem~ p. 211.' · · · 
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In România, s-au tipărit numeroase abecedare şi s-au editat scrieri. 
albaneze. Astfel, numai în 1886 se tipăresc la Bucureşti, cinci cărţi_ 
alie( lui Ncim Frasheri. 59 abecedarul. lui Sami Frasheri, aritmetica lui 
Jani Vretua (Ioan Vretose. 60) 

In primăvara anului 1886 o fracţiune a Dritei, sub oonducerea lui_ 
N. N. Nacio - originar din Albania, care după ce îşi încearcă noro
cul în negoţ în Egipt, vine şi se stabileşte în 1884 în România 59), şi la_ 
4 ianuarie 1887 cu fracţiunea sa înfiinţează o societate separată numită 
tot DritJa. Peste un an, N. N. Naci:o editează în limbile albaneză şi ro
mână, ziarul „Shqiptari" (Albanezul), şi socoteşte România ca a doua:. 
patrie a lui. Astfel într-o scrisoare inedită, pe care noi o folosim, adre
sată lui B. P. Ha-;;deu arată „ .. .în 1884, în urma nenorocirilor care fră
mîntau patria mea şi îmi făceau viaţa, acolo, imposibilă, am luat drumuli. 
şi am venit în România pe care o iubeam ca pe însăşi ţ.3ra mea". 62). 

Drita pentru a putea activa în voie, iar familiile care se găseau îna. 
Imperiul Otoman să nu fie supuse persecuţilor, se folose-şte de o stra
tagemă, alegîndu-1 în 1889, la propunerea lui Nacio, pe sultanul Abdul 
Hamid ca înalt protector al societăţii, după ce în pre:tlabil i se demons
trase că aceasta urmăreşte numai scopuri pur culturale. 63) Deci d1..1pă. 
această dată, istoricul V. A. Urechia şi alţi români devin membri de
onoare iar conducerea este preluată efectiv de albanezi. 

Ziarul Sqipetarul, redactat de Nacio, porneşte o luptă susţinutăii 
pentru apărarea intereselor paporului albanez. 

In afara acestui ziar, în 1897 V. Dodani scoate foaia Sqiperja (Al
bania), iar în 1898 apare „Steaua Albaniei" redc>.ctată în limbile alba
neză, france7ă şi .~reacă. Presa albaneză tipărită în România i-a am-' 
ploare. In 1903 Thoma Avrami scoate jurnalul cu titlul „Renaşterea al
banJeZă", în .1909 începe să apară în limbiLe română şi albaneză o !'e'

vistă lunară cu titlul : „Viaţa albano-română" condusă de Dr. Şt.mda la• 
care au colaborat mai multe personalităţi române şi albaneze. La 1 au
gust 1912 apare la Constanţa ziarul „Atdheu" (Patria) condus de avocatul~ 
Ioan N. Mihail-Lehova, dar şi acesta se tipăreşte în Bucureşti, la tipo-
grafia Gutenberg, după cum aflăm dintr-o notă a poliţiei şi siguranţei,. 
scopul lui fiind „apărarea intereselor naţionale albaneze din 1mperiull 
Otoman". 64) 

De asemenea, în Bucureşti va funcţiona şi o şcoală albano-ro-. 
mână. 65) Această şcoală va fi finanţată şi de statul român. Astfel aflărni 
din arhiva Min. Instr. Publice şi Cultelor. la direcţia contabilităţii, că· 

59) Ibidem, p. 217 ; Poezii pentru şcoala elementara ; nu e citată în tratatul. 
de istorie a Albaniei, dar ea se găseşte la Bibl. Acad. R.S.R., Wlde am consultat-o„ 
are 96 pagini. 

60) Ibidem, p. 217; vezi şi Th. Capidan, 1 c. p. 7. 
61) Arh. ist. centr., fond. B. P. Haşdeu, corespondenţă pachet CCLVI/1017:. 
62) Ibidem. 
63) Th. Capidan, Contribuţia Românilor ... p. 6. 
64) Arh. ist. centr., fond Direcţia Siguranţei şi Poliţiei, dosar 81/1911, fila 19·\· 

{Nota din 27 iulie 1912). · 
65) Arh. Stat Buc., fond B. P. Haşdeu, pachet LXXIX ; vezi şi fond casa re

gală dos. 22 (1893) f. 36. 
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~,„.Ministerul a hotărît la 11 febr. 1898, pe baza rezoluţiei date asupra 
petiţiei lui N. N. Nacio, directorul şcolii albaneze, şi a societăţii „Dritta" 
.din Bucureşti, a se rezerva la bugetul pe 18913/1899, articolul scolii ro-
mâne clin străinătate, suma de 8.000 lei pentru ajutorul şcolii ac~stei 
societăţi" 613) 

Din coresoondenta. si scrieriile lui N. N. Nacio aflăm că între anii 
l 892 si mol, lâ Bucureşti, a foncţionat un institut „albanezo-român, cu 

-o şcoală normală şi că -el obţine în anul 1901 de la Primăria Capitalei 
.aprobarea unui teren pe care să se construiască o biserică albaneză. De
·oareoe colonia albaneză din Bucureşti nu dispunea de suficiente fonduri 
pentru o astfel de construcţie ea n-a mai fost făcută şi în anul 1911, 
graţie oamenilor de stat ai României" 67) comunitatea ortodoxă albaneză 
primeşte în folosinţă localul bisericii „Dintr-o zi" din strada Academiei, 

. care va deveni sediul mUiltor manifestări închinate luptei pentru cuceri
rea libertăţii si independenţei Albaniei. Este interesant să arătăm că pa
trioţii albane,-i foloseau ori-ce prilej pentru a sprijini lupta lor de eli
berare naţională. ln cadrul unei adunări a comunităţii ortodoxe alba.'1eze 
>(înfiinţată în 1909, în urma unei adunări ce se ţinuse în Sala Băilor 
Eforiei) cînd se punea din nou problema strîngerii de fonduri pentru 
.construirea unei biserici proprii. mai multe voci exprimau părerea că : 
„suma strînsă pentru dădirea bif>ericii albaneze, este mult mai bine şi 
mai lăudabil pentriu colonia albaneză din România, ca această sutmă 
să se trimeată ca ajutor răsculaţilor albanezi, care luptă pentru ch~s
ţiunea naţională albaneză ... " 68) 

Bucureştiul a fost gazda multor reuniuni ale patrioţilor albanezi, 
•Care găseau aici toată înţelegerea şi se bucurau de condiţii optime pentru 
a-şi desfăşuDa în voie activitatea. 

Albanezii vedeau in români aliaţii lor fireşti iar în România un 
fel de patrie adoptivă. Iată ce scrie Nai;io în acest sens „ ... bărbaţi nobili, 
oameni mari ai României, cu o adevărată iubire fraternă, ne îmbrăţi
:~ă cu căldw·ă, ne dau azil de mîntuire, ne încurajează într~prinderea 
noastră, ,oferindu-ne în acelaşi timp şi bani spre a putea continua opera 
începută". 69) 

Jn legătură cu poziţia adoptată de România în politica externă faţă 
de suid-'.eStul Europei trebuie să facem precizarea că după 1878, s-au 
îmbunătăţit mult reliaţiile între România şi Turcia. 

Apelînd la materialul de arhivă în cea mai mare parte inedit, 
ajungem la concluzia că România, indiferent de relaţiile ei externe, 
;a continuat să-i ajute pe balcanici în lupta lor. 

Revenind la rolul României în calitate de gazdă, din iniţJativa lui 
Albert Ghica şi a coloniei albaneze din Bucureşti, 1a 23 aprilie 190fi 

:s-a convocat în capitala României un congres la care au participat repre
zentanţi ai coloniilor albaneze din străinătate şi personalităţi din Alba
ni·a, congres care a hotărît crearea unui ::!<>mitet central. pentru îndru-
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66) Arh. ist. centr. fond Minist. lnstr. publice şi culte, dos. 100 (1898) f. 1-2 
67) Arh. istorică, cer.tr. Fond Dir. Poliţ. şi Sig. G-ral. Dosar 266, 1910, fila 24. 
GB) Idem, fila 25. 
GO) Ziarul Sqipetarul (Albanezul) nr. 16 (1888). 
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marea mişcării albaneze de independenţă cu numele de „Kombi" 
·(Naţiunea). 

La Bucureşti în 1908, existau trei societăţi albaneze, „Dituria" 
(Cultura), „Drita" (Lumina) şi „Shpresa" (Speranţa), ultima fiind a stu-

· denţHor albanezi, care se contopese într-una, „Bashkimi" (Unirea). 
In bS;'m UillUi vast şi valoros material de arhivă în mare I parte 

inedit, ajungem la concluzia că oraşul Bucureşti a fost un puternic 
centru de sprijin al mişcării de eliberare naţională a popoarelor din 
Balcani, în mod deoseb~t în a 11-.a jumătate a secoliului XIX, continu-
îndu-se acţiunile de sprijinire şi la începutul sec. XX, legat de mişcarea 
natională albaneză. 

' La 28 noiembrie 1912, adunarea de la V1ora proclamă independenţa 
Albaniei, independenţă recunosrută ulterior de Turcia şi de celelalte 
mari puteri, poporului român revenindu-i cinstea de a fi contribuit şi 

-el la acest act important clin viatia poporului ~banez. 

RESUME 

Se basant, en grande mesure, sur l'etude de pieces d'archive inedites, les 
:.auteurs r.nalysent Ies condit!ons crees sur le territoire de la Roumanie au mou
vement d'eliberation nationale des peuples des Balkans, notamment des Bulgares 
et des Albanais, en tirant la condusion que la ville de Bucarest etait devenue, dans 
la seconde moitie du XlX-e siecle et au debut du XX-e, l'un des centres importants 
·de ce mouvement. La conclusion est soutenue par la presentation d'une serie de 
faits decisifs de l'activite deployce ici par Ies patriotes bulgares et albanais, de 
leurs appreciationc; et surtout de l'aide morale et materielle rr~ue de la part du 
peuple roumain. 
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