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SITUAȚIE.

POPULAȚIE.

ETNOGRAFIE.

Albania esto o republică situată la vestul
Peninsulei
balcanice, și pe litoralul Miărei Adriatice.
Se limitează la Nord și Est cu Jugo-Slavia, la Sud-Est
cu Grecia, iar la Vest cu marea Adriatică. Teritoriul ei are o suprafaţă de 32.000 km 2. și cu o populaţie circa 1 milion. Afară de aceasta, peste 1.500.000 Albanezi au rămas
la Serbi şi Greci, care așteaptă cu nerăbdare alipirea lor
la patria mumă.

Partea cea. mai populată a acestei țări, este cea de po

lângă lacurile orientale şi în Albania de sud, pe când par-

tea de nord și cea din: şesurile litorale ale mărei, cari.
€
-sunt
insalubre, populaţia este rară,

Din cauza răsboaelor şi a vendetei
crescut.

Albanezul însă

fiind

“al, populaţia Sa înmulţit.

foarte

Ea

(1), populaţia
prăsitor,

după

a! des-.
intex-!

CR

Dela o margine la alta a Albaniei, dela Ciamuria la Seutari, şi dela Adriatica până la Dibra, se vorbeşte numai.

limba albaneză.
- Această limbă

pm
nu aparţine 'nici unei grupări de! limbi,

co se vorbeşte'în Europa, 'deosebindu-s6 de limbile roma-:
nă, slavă:şi greacă. Ea este o limbă indo-europeană ! cu
flexiuni,

descinzând dintr'o limbă foarte
apropiată, de:
ah
limbele mame: italiană, greacă şi slavă comună.
Care este limba, de unde se trag albanezii ?
Unii autori spun: cea Ilviiană;- care în anticitate se Vorbia dela Triest până la capul Matapan, dar n au riimas de
1) Vezi pag....

.

e o,

—$ —
cât niște urme ale localităţilor. După alţii: cea Tracică.
Aceasta este foarte apropiată cu cea
macedoneană,
pe
care o vorbeau soldaţii lui Filip şi ai lui Alexandru şi cu
cea pelasgieă.
In vocabularul albanez, se află multe radicale străine
sau vorbe străine pe lângă nuanțele dialectale, ce există
între cele două ttialecte principale dela, nord și dela sud:
Glieghii și Toshii,
Acestea sunt obiecțiunile unităţii linguistiee. Dialectul
Gheghilor
transformă pe r în n s, es, Vlora—Vlona
(1)
Shgiperija—Shgipenija (2). Vocalele nasale există în dialectul Ghezg, dar nu și în al Toskilor.
Dialectul Miridiţilor (8), adică al muntenilor dela, nord
esto deosebit de acela dela Dibra, iar dialectul tose dela
Valona este la fel cu acela dela Seutari, două extermităţi
deosebite.:
Un Albanez poate să se înţeleagă cu oricine din
țara sa. Astfel, un tose dela Coreea se poate înţelege eu un
MiriQit, sau cu unul dela Seutari.
- Tei dialecte luptă pentru a deveni limba literară și universală: acela dela Scutari, ca cel mai vechiu, unde sau
înfiinţat primele imprimerii şi primele centre intelectuale.
Al
doilea cel dela
care
e trăsura
Elbasan,
de unire
între gheghi şi toski, lesne vorbit de toţi, şi al treilea cel
„dela Corcea, care sa impus întregeiAlbanii toske, pentru
că aci. se aîlă cel mai puternic focar, intelectual din toată
Albania. :
î...
RE
i
pa
Introducerea alfabetului latin este de dată. „vecentă, ast-.
îcl că: instrucțiunea ma putut
îi. desvoltată. Din contră, .
bogăţia folki-lor şi tradiţiunile: muzicale şi ealităţile particulare ale Albanezului, prepară cu 'siguranţă terenul necesar. pentru înflorirea unei civilizaţiuni foarte particu-.
lavă şi de sigur foarte interesantă. . ...:
-.,
pi

7

..
te

Pi

-

N Ş
A:

1). Valona.i iii
i
SERE
Sa
ag
2) Albania. Numele de Albania este necunoseut..
,
3) Mir € dita
= bună ziua. La oraş, se pronunţă: mer-dită.

— 9 —Influenţa română şi bizantină, influență
occidentală în
Evul mediu, influenţele slave şi turcă, au
fost răspândite
în mod ilegal în Baleani, dar niciodată un
fel de vi iață n'a
lost deosebită la o țară. Numai Albania
a păstrat araeterele cele mai primitive,
Ei
La această unitate geosrafică istorică,
limbistică şi
culturală, se opun diferitele confesiuni din
Albania.
In Albania sunt trei feluri de confesiuni:
Cutolicismul
roman la nord; Islumismul în Albania centra
lă şi meridională, şi Ortodoxismul la sud.
Catolicii albanezi se deosibese foarte puţiu prin
felul de
viaţă de musulmani. Albanezul musulman
este mai bun
din punctul de vedere moral, 'de cât catolieul.
La musulman, găsim mai multă sinceritate,
mai multă
onestitate, mai multă caritate și ospitalitate
. Este greu
a-i recunoaşte după costumele lor. Femeile
musulmane
dela munte se bucură de aceiaşi libertate ca şi
femeile catolicilor.
.
Ei aparţin la diferite
cpiseopii : Scutari,
Durazzo
și

Alexi,

”

)

La Alexio şi Scutari, sunt reşedinițe de mitropoliți.
Miridiţii depind de şeful religios dela Oroş 1), independen
t de

eparhiile albaneze.

'

Islamismul. ortodox nu este reprezentat decât în
oraşe
şi mai cu seamă la Scutari. Preoţii săi: Hogea şi „Mutt
iu
au puţină autoritate. Moseheele sunt aproape goale
şi indiferența religioasă a musulmanilor albanezi este
mare

do tot. :

!

“ Ortodoxii sunt foarte numer oşi în Albania de sund-o
st şi
în câteva, oraşe din Albania centrală. Fi luptă mai puţin
decât musulmanii şi sunt înclinați spre comerț. Clorul
este
ignorant şi superiorii lor se ocupă mai mult cu politi
ca.
Sentimentul religios este, slab la Albanezi. Deseori
se
;

,

1) Oraş= stâncă. Francezii zic: au Rocher. Italien
ii schim
bă pe au în o, zicând: o rocher— Oroche= Oroş. . :

'
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văd

vice-versa,

cum

după

la

creştinism

dela

trecând

întregi,

sato

islamism

sunt în joc interesele sau

şi

tradiţiu-

nile lor.
Albanezul nu este religios. O probă despre aceasta, este
actul cel mai solemn al vieţii sale. Jurământul nu sc face
în numele lui Dumnezeu. Albanezul jură pe cer și pe pământ, pe lumină şi pe foc.
In cazuri grave, când trebuie să ia ca martor angajamentului său, un simbol sfânt pentru toţi, Albanezul pune
o piatră po umărul stâng, şi atingând-o cu mâna dreaptă,
pronunţă

cuvintele care'l leagă.
Piatra este pimântul. Jurământul
prietatea fiecăruia,

Nord,

In Albania.de

strămoşilor

este pro-

domnește cea mai mare

toleranță

religioasă. Musulmanii, în zilele Paștelui, se grupează la
uşa bisericci, şi la finele slujbei religioase, ei trag salve de
pușcă şi se bucură împreună cu creștinii luând parte cordială la solemna lor serbare.
Catolicii la rândul lor, fac aceiaşi politeţă musulmanilor,
când aceștia părăsese moscheea la Bairam. Acelaşi lucru

so practică şi în Albania

de Sud, între musulmani

şi or-

|

todoxi.

Ceva mai mult: întrun

sat, numit

Camenița,

dela sud-

vest de Coreea, este o biserică bogată, care reuneşte pe cre-

dincioşii a două religiuni, numită, de creștini Sf. Nicolae,

iar de musulmani, Haidar-Baba.
_ Ponorul albanez a menţinut. virtuțile patriarehale, credinţa, sinceritatea şi puritatea moravurilor familiare.
Deşi streinii le atribue mii de defecte, totuş nu le poate
imputa niciodată netoleranţa şi discordiile religioase.

Creștinii şi musulmanii se iubesc unii pe alţii şi trăesc în
armonie complectă.:

Pentru un Albanez, religia este „Bessa“, şi profeţii s i
George
sunt:
Pyrrhus.
Dacă

Albania

Castriotu
din punctul

(Skenderbey),
de vedere

Alexandru

geologie

şi

este pre a

—
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tânără, și în cale “de transformare, ea este
însă atâţ pentru
antropologişti, cât și pentru istorici,:o ţară
foarte veche,
locuită, de o rasi din cele mai vechi din
Europa şi care a
păstrat, ca prin minune geografică, veehea
sa limbă Şi vechile sale datine.
RELIEF. Munţii Albaniei se împart în trei
grupe:
1) Alpii albanezi. 2) Partea muntoasă centra
lă și 3) Catenele paralele ale Albaniei occidentale şi meridi
onale.
1) Alpii albanezi, lanțul cel mai înaltţ dela
vestul peninsulei balcanice, separă dela vest-sud-vest
la est-nord-est
Albania de Muntenegru. Ei ating o înălțime
de 3000 metri
la extremitatea lor orientală ide lângă Valbon
a. Aceștia
sunt munţii cei mai aecesibili cunoscuţi, dar
poate şi eci
mai frumoși din Europa,
Alpii albanezi sunt acoperiţi de păduri dese le
brazi. Albanezii munteni — Malisopii — cari locues
e, pistrează
caracterele etnice cele mai curate; talia înaltă
,
protilul
aquilin, ei au păstrat intact regimul triburilor,
obiceiurile,
costumul şi limba primitivă şi mai presus do
toate catolicismul, carei separă de populaţia muntenegreană
ortodoxă,
2) Partea muntoasă a Albaniei centrale este mai
puţin
ridicată. Vârfurile ci ating 2000—9200 metri.
|
Acest lanţ se îndreptează dela N. V. spre S. E. dela
Scutari şi Drin până în Pind. El este străbătut prin văi
transversalo:ale râurilor albaneze, pe cari sau așezat sate
și se

cultivă porumbul.

Ținuturile înalte şi-au păstrat numele vechilor triburi,
chiur şi după dispariţia regimului. J/iridita, o adunătură,
foarte complicată de lanţuri, acoperită cu pini şi neexploa-

tată, a'rimas

independentă

chiar sub vegimul

este toată catolică şi pusă sub autoritatea

unui

turcesc şi
şef numit

Prinţ sau Căpitan al Miridiţilor cu sediul la Oroş1) şi care

icvea asupra

diferitelor triburi o autoritate patriarhală,

1) Aliridiţii se împart în cinci triburi: Oraș, Spacei,
Cu:
meni, Dibri şi Paridi, Primele trei triburi formează Miridit
a

propriu

zisă.

.
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Regiunea cea înaltă care se întinde dela Mati la
trece de 2000 m. La vest profunda depresiune dela
o separă

de muntele

Tiranei,

care

merge

Drin
Mati,

spre sud, pentru

a

Malisori,

Țar
Aa

aa[a

PP

SI E

:

ajungo la Scumbi. Dela acest fluviu, ea se.prelungeşte până
la Devoli, separând depresiunea fertilă și foarte locuită de
la Mocra și platoul înalt dela Gora.

—
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Axa muntoasă atinse 2361 metri la Lenia, mai sus de
strâmtoarea Devoli. Din vârful Leniei se vede Adriatica
şi lagunele câmpiei litoralului care scânteiază. la orizont
la înălțimele munţilor Mati şi Dibra spre nord, iar de aci
la lacul Ohirtla, până la depărtatul munte Poristeri şi până
în Pind, iar de aci pe câmpia Coreei.
5) Mai spre sud, axa muntoasă se uneşte prin Colonia
și prin muntele Liascoviki cu catena Pindului, care dela
nord la sud, aproape în linie dreaptă, separă Albania
şi
Epirul de'Tesalia.

La vest se află Tomor, regele tuturor munţilor Albanie
i.
Albanezii nu vorbesc decât cu respeet de acest munte
care
luceşte de albeaţă, vizibil din toate părțile. Inălţimea lui
esto de 2418 m.
4) Catena occidentală, aceia dela Himura şi munţii
Acrocheruuni, merg lungindu-se până la capul Glosa
(Linguetta), care formează rada Valonei, prelungită prin
insula
Saseno. Munţii Himara, prezintă vârfurile: Chiorc
a (2055
m.), Ciea (2023 m.) și Şopoti (1514 m.). La est 'de Himara
se
află munţii Griva.

Dela Alexio şi până la îmbucătura Drinului și
până la
Valona se întinde o câmpie litorală. Această
câmpie nu.
este decât o serie de golfuri făcute de depozitele [luviilo
r
albaneze.
"Câmpia dela Scutari, care nu ocupă. decât o parte din Jacul cu acelaş nume, are aceiaş origină.
La vest de lacul Ohrida se află munții : Odoniştea şi Ve- |
latos. Mali la nord de Elbasan. Toţi aceşti munţi
umplu
toată Albania, făcând din ea o țară muntoasă,
pietroasă

și sălbatecă. D'alungul Adriaticei se află munţii: Lali, Maneze şi Bicari, iar la vest de Premeti
mersca și Trebuskin la vest de Berat.

se află muntele

APE. Apele, care dă teritoriul Albaniei,
în marea Adri atică.
E
PR
. pa
po

We-

se varsă toate
.

„o

.

.

—
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Pod

peste

Driu

lângă

Scutuari

DRINUL este cel mai mare râu al Albaniei. El isvorăște
din partea de sud-vest a muntelui Potrina, sub numele de
Drinul Negru, trece pe lânsă mânăstirea Sf. Naum dela

sudul lacului Ohrida, apoi străbate lacul în toată lungimea
sa dela sud la nord şi reapare la Struga. După aceia, se îndreaptă spre nord, formând hotarul între Albania și Jugo-

— 15 —
Slavia şi primind mai multe cursuri de ape mici îşi continuă drumul înainte unindu-se cu Drinul AI, cc vine dela
nord în punctul numit Kiukiuş, se îndreaptă spre vest,
apoi spre sud, divizându-se în două braţe și formând o
mică insulă, se varsă în Adriatica la sud de Alexio. Lungimea totală a acestui râu este de 360 km.
BUIANA (Buna) isvorăşte dela nordul lacului Scutari
(Scodra), intră în acest lac, şi după ce'l striibate dela nord
la sud, apare din nou puţin ceva mai la vest de Seodra. In

timp

de iarnă,

din cauza

abundenței

apelor sale, inundă

localităţile pe unde trece.
El formează puţin şi hotarul între Albania şi Jugo-Slavia.
MATI

isvorăşte

din ramiiicaţiunile occidentale al muntelui Şardag, străbate ţinutul Miridiţilor şi primind. pe
ambele sale părţi mai multe cursuri de apă mici, se varsă
printwun loc îngust în Adriatica. In timpul iernei, el este
impetuos prin. bolovanii ce rostogolește,
ISMI isvorăşte din nordul Tiranei, se îndreptează spre
nord-vest, străbate şesul dintre Alexio şi Durazzo, sau despărțind partea Durazzului de a Tiranei se varsă în mare,

aproape de orașul cu acelaş nume,
SCUMBI isvorăşte din muntele Camna, curge dela est
spro vest aproape în toată Albania. Cursul său este repede,
şi coboară în mijlocul unor piiduri de nepătruns de pini,
fagi, aluni și frasini,
|
|
La Lenia, sat românesc, el face o spiirtură verticală şi
calcaroasă, trece printr'o trecătoare îngustă, dominată de

mânăstirea Sânta-Marina. Eşind 'din această vale, Scumbi
străbate o depresiune vastă:
de

în linia muntoasă
doi km.

centrală,

grezic. La Kiukius, el trece

printr'un

defileu
|

îngust de
i

Prin acest defileu trecea
"Via Egnatia; vechea cale romană, care unea Roma cu. Constantinopol, prin Durazzo,
Monastir şi Salonic. In acest punct al râului se află un pod.

— 16 —
Eșind din acest defileu, el străbate şesul Elbasan cu un
climat mediteraneu. Albia râului Seumbi este foarte lată
şi presărată cu platani mari și cu vii sălbatice.
FITI IRIS

SP

i

ga

a

i RAND DI
E prd
La
m
pp
ze)

Sf

.

aa

:

ii

vis:

.

Pod

peste Durazzo

(Cruia).

ad

Râul se împarte în mai multe braţe şi eşind din şesul El-

basan, trece pe la Pekini şi se varsă în mare lu vestul a
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cestui

oraș, împărțind

Albania

Nord şi Albania.!de Sud.

îîn două părţi:

Aibania

de

DEVOL isvoriişte din muntele Gramoste din Pina,
trece
prin lacul Maliki şi se îndreptează spre vest. In ucele
locuri, râul are un metru lăţime, şi curge prin detileu
ri pe
unde nu se poate trece. La coniluenţa. cu 'Tomoricu
dela
poalele muntelui 'Tomar, scamănă ea un vas de mare,
care
părăseşte dealurile albastre ale Albaniei occidentale.
Dovol se lărgeşte și se împarte în mai multe braţe. EI
se îndreuntă spre nord-nord-vest, formând o cotitură în formă
|
de V. Din vâriul acestui V. la IKadipaşa, el nu este departe
de Scumbi decât cu câțiva km.
.
|
Puțin ceva mai la nord de Berat, Devol,
primeşte pe
stânga un mare pârâu: Osum. (Liumi Beratie) pe care se
află zidit acest oraş. De aici încolo el poartă numele de
râul Scmeni, care în cursul său, separă provincia Muzakia
în două părţi: Muzakia Mare pe malul drept şi Muzakia
mică

Devol

pe

malul

stâng,

este menită

VOIUSA

apoi

se varsă

a fi proectul

în

mare.

Valea

râului

căii ferate transbaleaniee.

(Băiasa). Acest râu isvorăște din munţii Pin-

dului, aproape de oraşul pur românesc Meţova sau Minciu.
EL trece pela poalele muntelui Smoleu, un punct culminant
al Pindului (2575 m.) în șesul Coniţa apoi pe la :Premeti,
şi după ce primeşte din partea
stângă pe Ergheri
care
treco prin oraşul Arghiro- Castru, străbate provincia românească Malacastra, şi mai pr imind și „pe Suşita se varsă în
Adriatica la nord de Valona;

Pa

LACURI
* Lacurile

Albaniei sunt:

SCUTARI (Scodra) acest” lac are o suprafaţă de 354 km.
şi o adâncime de "=7 metri. EL aparţine Albaniei şi JugoSlaviei. EI are 0 lungime de 32 Ku. si o Lăţime! de 12 km.
Den.

Abeleanu, Albania.

Pa

a

Pa

BIBLIOTECA

CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ “ CAROL 1”

BUCUREŞTI

:
tat

2
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şi so îndreaptă dela nord-vest spre sud-est, unde este înconjurat do munţi, unii goi, iar cei dinspre est, unde este
șesul Scodrei, verzi şi cu plantaţiuni, prezentând călătorului o priveliște frumoasă. Spre est, este o mică insulă numită Hum. In partea do vest a lacului se aflii mai multe
insule locuite, precum Vranina şi Murigiani în care se află
ruine de cetăţi vechi. Apele acestui lac ca și acelor din EI-

.

veţia se mărese în timpul iernei, și se micșorează în timp
do vară. Acest lac este bogat în peşti, cu care se face un
mare comerţ.
în Muzachia-Mare

este

la sud

de râul

OHRIDA este cel mai mare. cel mai bun şi cel mai bogat
în peşti. El aro forma unui segment cu o periferie
de S0
km. Lungimea sa este de 30 km. lăţimea de 16 km. şi adâncimea do 15 km. La est se mărginește cu muntele Pietrina,
la vest cu muntele Odoniştea (Căndaia), la nord eu platoul
Ohridei, iar la sud cu Livăniseu. Prin acest lac trece râul
Drin, caro isvorăşte de lân ză Mânăstirea Sf. Naum şi apare
în partea de nord a lacului la orașul Struga.
- In acest lac se aiîlă 15 feluri de peşti, cari se disting prin
mărimea şi calitatea lor, şi se serveau la mesele împăraților Bizantini şi chiar azi se servese la mese alese. Locuitorii Ohridei, pentru pescuitul peştilor din lac, precum şi
a renumitului ţipar, care este în mare cantitate spre Struga, adue Statului un mare venit.
Acest lac fiind cel mai mare şi cel mai bun dintre toate

din peninsula Baleanică, cu drept cuvânt se consideră ca
lacul

Geneva.

|

MALIKI se ailă situat la sud de Ohrida, de care se separă prin muntele Camna, situat între Coreea şi Ohrida pe
șesul, Poiana, are o formă ovală şi primește apele râului
Devol, caro'l străbate în toată întinderea sa, aproape, de
comuna, Românească Pliasa. Apele sale se varsă prin o cataractă de S metri în strâmtoarea formată de Camna și

pre

situat

o ma

TERBUF
Scumbi.
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'Tomor,. Atât poziţia lacului, cât şi peştii săi sunt renumiţi,

IIVARI se află pe lângă ţărmul mării, la sud de Santi:
Quaranta:

EI primește apele râului

CAPURI:

Capul

Rodoni,

care

scurt.
Capul

nu

Bistriţa.
este

decât

un:

-

vârf
.

Pali la nord de Durazzo, lung de 7 km. şi înalt de
209 m. EL are aspectul unui munte,
Capul Laghi la sud de Cuvaia.
Capul Linguetie, în faţa insulei Saseno din golful Valona.

PORTURI. Porturile importante ale Albaniei
Giovani di Medua, Durazzo, Valona, Palermo,

sunt: Sasşi Santi-

Quaranta:
CÂMPII.
câmpii.

Albania,

[iind o ţară muntoasă,
|

posedă

puţine

|

Câmpia Corcea la sud de lacul Malilki şi câmpia Colonia.
Ohrida-Starova. Aceste câmpii sunt cele mai bogate ale
Albaniei şi aproape cultivate în întregime.
CLIMA. Clima variază după altitudine şi după depărtarea dela mare. In general eu este sănătoasă, afară, de cea
a litoralului. Vara este o căldură foarte mare în Albania
maritimă şi temperatura se ridică până la 36 şi 38% centigrade la umbră. In Noembrie şi Decembrie, încep ploile
şi inundaţiunile, zăpada și fricul ţin până la mijlocul lui
Martie. *

ORAŞE
1) SCUTARI

(Şeodra) a fost capitala regelui Iliriei, Gen-

I III

țiu, care la 16 trecu sub dominațiunea Romanilor. Oraşul
fu ocupat apoi rând pe rând de Goţi, Sârbi, Vencţieni, Unguri, pe urmă iarăşi de Veneţieni, când căzu sub puterea
Tureilor la 1477. Azi, este capitala jud. cu acelaş nume.
Situat la extremitatea sudică a lacului cu acelaș nume,
la confluența râurilor iri, Buiana Și Drinasa, este cel mai
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mare oraș (lin Albania şi cel mai la nord. Are o populaţie
de 50.000 locuitori, dintre cari 2/3 musulmani, 1/3 catolici şi
4000 creştini ortodoxi. Oraşul cel vechiu se află pe câmpie.
Ruinat de Turci, şi mai ales prin inundaţiile lacului fu
părăsit de locuitori, cari şi-au construit din nou locuinţe
pe deal, la adăpostul fortăreței. Stradele principale oferă
un aspeet occidental, foarte bine întreţinute cu trotoare şi

Doamnă

din Scutari.

grădini publice. Are o “catedrală catolică, numeroase biserici şi mosehee, înconjurate cu anini și platani,
Oraşul, a cărei poziţiune seamănă în câtva cu a Genevei
din Elveţia, este împărţit în zece mahalale. Pe malul Buianei se află bazarul cu 1500 prăvălii. Aceasta este partea
cea mai animată a oraşului.

Nu

se află nici un monument

însemnat

decât podul

de
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A tale.

po râul Riri construit la 1165 de Ahmet-Pașa, şi distrus
do Austriaci în timpul răsboiului mondial. .
.
La vestul oraşului, în vâriul unui munte gol, la o înălțime de 150 m. se înalţă un castel, care servă de reședință

O doamnă

- guvernatorului.

musulmană

Aceasta

este

din

vechea

Şeodra.

fortăreață

sârbeascii

Rozufu din secolul XIV,la fundaţiunea căreia i se atribuio legenda conservată în: cântecele populare şi care sea_mănă cu faimoasa legendă a meşterului Manole din Ro-

mânia. O mică linie de navigaţie leagă oraşul
:cu Podgo-

92
—
&
accesibile
prin Pod-

St
a

i
ai

e

If,

goriţa, cu Antivari prin Oboti, Saint-Jean de Medua Şi
Alexioa, Tirana şi Durazzo. LLa Scutari se află un liceu al.
Statului şi două gimnazii ale fraţilor şi Jezuiţilor.:

n Pta
tar ponetrta

Fortăreaţa

din

Scutari

|

riţa depoe ţărmul Jugo-Slav al lacului. Drumuri
pentru automobile ?] unese cu Cetigne, Antivari
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OI
STII

!

2) SAINT-JEAN DE MEDUA (San Giovanni di Medua),
este portul cel mai bun al Albaniei, fiind bine apărat contra tuturor. vânturilor. Portul are magazine şi un far. Ţărmul este accesibil pentru toate vasele. Orașul este unit cu
Durazzo printr'o şosea. Asemenea cu Scutari prin Alexio.

Soţia unui albanez bogătaş.: - Vasele dela Scutari fac serviciul între Saint-Jean

şi Oboti.

ALEXIO. Acest oraş sa clădit la 385
a. Cr. de către Dionisiu tiranul Siracuzei, caro.voia să-și asigure stăpânirea,
asupra mărei Adriatice.

a

i

îi ă

EI se află situat po malul râului Drin şi este renumit

—
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prin moartea și mormântul
lui Skenderbey,
13 Ianuarie
1467 caro se află înmormântat
în biserica Sf. Nicolae. Fu
ocupat do Turci la 1475, când
toată armata se adună împrejurul mormântului lui Skenderbey,
şi au deseropat cu
un respect religios resturile acestui
viteaz, apoi atingeau
oasele lui cu respect şi admirare
şi aceia dintre ei, cari au
fost mai fericiţi pentru a poseda
câte cevâ din rămăşiţele
lui Skenderbey, le atârnau de gâtul
lor, siguri fiind, că-și
vor însuşi și ci forţa şi curajul
acestui erou.
Clima orașului este nesănătoasă,
idin cauza
locurilor
mlăștinoase. Acest oraş are 6300
locuitori.

4) CRUIA. A fost capitala şi oraşu
l natal a lui Skenderbey.. In limba albaneză, Croia înse
mnează istor, din cauza
abundenței apelor sale. Este situa
tă pe o stâncă prăpăstioasă, dominând câmpia unde Cezar
şi Pompeiu se observară mutual, înainte de a da bătăl
ia dela Farsala. Cruia
a păstrat aspectul antic. Stradele
sale întortochiate Și vecehia fortăreață se află în mijlocul unor
păduri imense de
măslini, care se întind până la Tiran
a. Bazarul său 'pitorese este foarte activ, Poziţiunea sa
bună dela picioarele
muntelui calearos, Maleiza Tiranei,
domină toată câmpia
până la mare. Marele suveniruri istor
ice care o leagă cu
trecutul, fac ca ea să fie vizitată de Alba
nezi şi de străini,

Mahomed

II fu împiddieat de două ori înaintea zidurilor

acestui oraş la 1161 și 1466, după care apoi
reuşi să-l ocupe

la 1478.

|

Slenderbey Pa cedat Veneţienilor la difer
ite intervale
după ce Va posedat 25 ani, dela 1443-—1.16
S.
Mahomed II nu Pa oenpat decât după o împr
esurare de
12 luni, când locuitorii fură constrânși prin foam
e a-l ceda.

Fortăreaţa fu dărâmată la 1832. Are 6000 locuitori.

-5) "TIRANA. Acest oraş este capitala Albaniei şi se, află
situat pe o vale. roditoare şi străbătută de râuleţul Rusio
-

lata, afluente al râului Ismi.

e

|

i

Cea mai mare parte din teritoriul său, aparţine familiei
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Toptani. O şosea lungă o leagă cu' Duraz
zo şi: Seutari, Ea

se bifureă pe vârful orașului Preza
, situat admirabil pe uri

deal. Un drum rău numai pentru eatâr
i '] uneşte cu Elba-

san, prin vârtul

oriental. .

Keraba. Tirana

ÎN

DEI

are mai

mult

NI

caracterul

a

fa

Intrarea în oraş dinspre Scutari!
este încântătoare. La
dreapta și la stânga, se află două mosc
hee frumoase. Puțin
ceva mai sus, esto un turn pătrat, unde
se afli un orologiu.

Stradelo sale largi, au de, ambele. părţi
pârâuri, -. de ape
curgătoarcari
e, întreţin răcoreala şi 'curăţenia.i
Posedă:un

gimnaziu, unde cursurile se predau în limb
a'Albaneză şi o

şcoală technică. condusă de “Americani;
de uride ies specialişti.. In centru au început să dispară cimit
irele musulmane

și în locul .lor. sau

făcut grădini

publice.-cu plantaţiuni.

|

6). DURAZZO. Acest oraș! în -anticitate se
numea Epidamn
os

şi era. o :colonie. Corintiană-a

cărei. posesiune

fu:

una din cauzele principale ale răsboiului
Coreirei la'436 a.

Cr. Colonizat. mai târziu: de “Romani,
luă numele de Dura»

chium..Dela acest oraş începe şoseaua
numită Via Egnatia;
care;trece prin toată Macedonia, pela
Salonic, prin Tracia,

până la Bizanţiu.it

ra

in

berii

IE

TDi

Di

“In anul 48, Durazzo fu capitala militară, a' lui
Pompeiu,
caro'şi avea aci Senătul:său,:pa când era; urmăr
it! de' Cezari
Cicerone. gonit din'Romaipriă! legea Claudia, alese
aci: asi
cest;:

loc, pentru :a-şi:petrece exilul său. „Am:
venit la: Dy>
rachium, zicea el, într'u: na
din scrisorile: sale;:oraş' liberi

plăcut şi vecincu Italia, dar dacă sgomotul-mă va-turbura,
mă,
voiu duce în altă parte“...

at

VI

idu

ri
:Situat pe golful cu, acelaş nume,pe un
loc stâncos,el este.
foarto: favorabil, atât, din'punetul. de
vedere militar, cât şi;
comercial, din: care.cauză, toţi-puternicii
timpului, :au Căutat să-l ocupe.
|
i
d
oi
milenii2)
fie :
„La
ST

împărţirea imperiului, roman, el
făcu, parte din, impe-,
du
i
d ama

sg
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iii
a dos
riul, de orient,
care l-a, încredințat
ot
FRi)
POR:
pei
tati

guvernământul

e?

unor.
îi
ao ale fa ca
palti
ur
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râd
.
“e
şeti,. aleşi dinÎi famil
.
iile,
cele mai,. nobile
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Ducele Duruzzului. La 1386, îu ocupat de Veneţieni, iar la
1501 căzu în mâinele Tureilor.
Acest oraş cra odată cel mai frumos depe coasta Adriaticei, ornat cu temple mărețe, eu statui, cu turnuri înalte
şi puternice şi cu cheiuri minunate. Din vechea lui splendoare, n'a mai rămas decât nişte ruine. Posedă mai multe
moschee, care altădată erau biserici. Are un port bun. Durazzo oferă un mare interes archeologic. Se văd înc două
ziduri 'cercuite, unul turcesc și celălalt bizantin.
In apropiere se află mine bogate de cărbuni, cari sunt
insuficient exploatate. Orașul are trei cuartiere:
Calaia

(fortăreața), Varos şi Turaste (Stâna). EI are 8000 locuitori.
7) CAVAIA. Oraş locuit în majoritate de Români, şi prin
excelenţă industrial. Este aşezat pe un deal. Bărbaţii se
ocupă cu agricultura, cu creșterea vitelor şi cu transportul mărfurilor. Femeile din Cavaia şi 'din împrejurimi sunt
renumite de muncitoare, oneste şi prea curagioase. Odinioară ele înarmate cu pistoale, revolvere și cuțite, mergeau
călaro în caravane de câte 30—10, în diferite părţi ale Macedoniei, unde'şi desfăceau ţesăturile de bumbac și boran:
gie, foarte căutate. Marele poet român Dim. Bolintineanu,

adâne mișcat.la vederea unei astfel de caravane de femei
înarmate, le-a închinat o pagină din „Macedonele” sale, cu
numele de: Româncele din Cazvaia.. Are o şeoală de agricultură şi o şcoală normală de fete, sub conducerea Americanilor. Orașul are 17000 locuitori.
IE

-$) PEKINIL

Se află

situat pe

malul

drept al

râului

Scumbi. Unit prin o şosea bună cu Durazzo şi Elbasan. Se
află situat pe un şes nesănătos şi fără: apă. Va deveni însă
important prin asanarea
şi prin desvolfarea cultivării pământului. El are 4000 locuitori Români şi Albanezi.
i

9) ELBASAN

(Albanopolis, Neo-Castru —

Castru nou).

Acest oraş, situat
pe cotitura râului Scumbi, pe
un şes
larg şi bogat este înconjurat de păduri întregi de măslini *
şi este unul din cele mai frumoase oraşe ale Albaniei. Ceia
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co'] face a îi frumos, sunt casele sale vechi, turnurile, moschcelo pitoreşti,- frumoasele sale strade comerciale cel străbut, bazarul foarte frecuentat, care este centrul vânzării
tutunului, orezului şi măslinelor, de unde se aprovizionează
caravanele din Coreea. Fourte bogat.în fruete și legume.
Incomparabila panoramă a Tomorului, care lucoşte de al:
beaţă ?] fac să fie foarte plăcut. El este capitala jud, cu acelaş nume.
Poziţia sa ca centru geometrie și linguistic al Albaniei,
este nodul tuturor căilor de comunieaţiune. Locuitorii se
ocupă cu lucrarea aramei şi fierului. Aci se țin mai multe
bâleiuri anuale. In apropiere se află isvoare de ape termale.
Acest oraş este întemeiat de Mahomed II-a,
care instalează, aci o colonie musulmană. Are şeoale primare și o
şcoală normală de băieţi. El are 25.000 locuitori.
10) BERAT (Vilardi). Acest oraş se numește de Albanezi:
drnaut Belgrad. EL se atliă situat pe râul Lumi Beratic.
Sa îundat în secolul IV d. Cr. de către fiica lui Arecadiu,
împăratul imperiului roman de răsărit, După numele îundatoarei Pulcheria, sa numit Pulchcriopol. Este capitala
Jud. cu acelaş nume.
:
In secolul XIII, fiind ocupat de slavi, s'a numit Belgrad,
„adică oraş alb. Tureii Pau ocupat la 1440, în timpul Sultanului

Amurat.

Astăzi

oraşul

este

cunoscut

cu

numele

de

Borat. Ei are o poziţiune minunată, atât ea frumusețe, cât
şi ca poziţiune strategică, înconjurat de o coroană de munţi
pietroşi și păduroşi. Are o fortăreeaţă foarte veche, care do- *

mină

oraşul. In ca se adăposteau

locuitorii în

timpuri

grele. Piaţa este foarte frecuentată și procură aceleaşi producțiuni ca și Elbasan. Clima sa este nesăniitoasă și lipsă
do apă. Partea de jos a oraşului este împărţită de râul Be-

ratie în două părţi. More celebi şi Goriţa, care este locuită

numai do Români. Un pod îrumos unește ambele părți 'ale
oraşului. Are peste 20 'do: biserici, dintre: care unele în stil

bizantin, foarte bine conservate. Orașul Borat. a fost îîn e-

—
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vul mediu, capitala Principatului românese Muzahia. Posedă un liceu în care cursurile se fac în limba albaneză.
Are 20.000 locuitori. Biserica catedrală este foarte bogată.
Teonostasul ei este o adevăraţă artă de sculptură în lemn,
ceeace denotă multi abilitate şi răbdare.
11)

LUSNIIA

situată

pe dealurile

Muzakia,

este

o co-

mună caro e menită să devină un mare centru, dacă Muzakia va fi asanată. Aci s'a ţinut în 1920 Adunarea naţională,
care este punctul de plecare al renaşterei albaneze.
12) FIERI (Ferica) este nodul drumului important dela
partea de jos a râului Semeni, care din acest punct devine
aproape navigabil. Se află pe un şes roditor în apropiere
de marea Adriatică. Are 3000 locuitori români și prea puțini Albanezi. Oeupaţia locuitorilor este comereiul, industria, agricultura şi creşterea vitelor. Comerciul constă în
_exportarea diferitelor producţiuni prin micele porturi ale

Adriatieci. Posedă o ş coală de agricultură. Acest oraș este
clădit

după

un

plan

bun

de

către

faimosul

Omer

Paşa

Vrioni.
13) CALONA (Avlona, Vlior). Acest oraş se află aşezat
la doi km.. departe de mare, pe un loc supus inundaţiei. Pe
țărm este un cheiu cu un fort în ruine din timpul Veneţienilor, cari posedau acest ţinut pe la.-1690. Turcii Pau. ocupat la 1691. Orașul este aşezat la poalele unor coline destul
de prăpăstioase, pitoreşti şi păduroase. El are mai mult un
aspect italian decât turcesc, și este înconjurat de grădini
şi vii, cari produe vinuri minunate.
Prin munţii vecini, se află mine de sare. Improjurul Va:
lonei esto un teren jos şi mlăștinos în părţile inundate de
ploaie în. timp: de iarnă, iar restul este frumos.
“In apropiere sunt păduri. mari de. măslini. Locuitorii se
ocupă cu fabricarea armelor şi cu pescăria.
p..
:: Imensa, baie a Valonei, înconjurată prin catena calcaroasă a: Himarei,. închisă prin munţii capului Linguetta, aco“perită cu zăpadă îîn timpul primăverei și prin insula Saseno, iar din partea cealaltă prin Voiusa, poate să ţină în
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întuneric

îlota englezii. Este cel mai
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Fortăreața

-

dela Tepeleni, patria lui Ali-Paşa, distrasă
-

de Greei.
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Pap
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ae

ȘI

rat, fiind adâne și la adăpost. Italienii şi-au construit case
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la Canina, situată la sud de Valona la o depărtare de doi
km. caro domină Valona, de unde isvorăse apele, care o alimentează. Este capitala jud. cu acelaș nume.
Valona este legată cu Arghiro-Castru şi Coreea printr'o
prea În umoasă şosea care se bifureă la Tepeleni, către Prometi, Ghirghieaţi şi Santi-Quaranta.
i
Posedă o şcoală comereiatii şi are 15.000 locuitori.
14) PALERMO este un port mie, care serveşte
din Himar a. El se aîlă la sud de V alona.
15) TEPELENI
imaginea

puterii

comunele

este oraşul 'natal al faimosului Ali- Pasa,
sale

și

este

construit

dinti”un

materi al

ordinar. Se află situat pe o mare înălţime din partea stângă a râului Voiusa, şi în faţa munţilor ce închid la Nord
valea râului Ergheri. Cutremurul de pământ din 1920, a
complectat aci distrugerile bandelor grecești din 1914. "Fortăre aţa este complect distrusă.
16) ARGHIRO- CASTRU. Acest oraş se află situat la cost
de Valona; şi este zidit în amfiteatru, pe coasta muntelui

ce coboară către bazinul larg a lui Dropoli, străbătut de
'Trin, înainte de coniluenţa sa cu Voiusa. Oraşul este construit pe.cinei dealuri şi are o populaţie de 12.000 loe uitori.
Stradelo sale sunt înguste. Casele lor se numese Cule. Etajul de jos are ferestre puţine. Sculptura în lemn, a dat artiştiij cei mai abili din toată Albania. Un castel venețian
domină oraşul. El servă de cazarmă și temniţă. Are uu. Liceu, în care cursurile se predau în limba: franceză de către
profesori francezi.

17); LIBOHOYA. la sud-est de Arghiro- Castră, de:“sosul
e u turnuri, zidit do: Ali- Pasa,
Dropoli.. Aci se află un castel cu,
aa
SR
pentru sora: sa, Sainiţa.
18) DELVINO este situat în “centrul unui şes, înconjurat
de dealuri presărate cumăslini, Se află “situăt pe şoseaua
co duce la Coreea. El este singurul oraş unde o parte din
populaţie este de origină greacă,
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19) SANTI-QUARANTA, care se află la sud de Palermo
,
nu este decât un sat sărăciăcios. EL este important
numai
prin portul său excelent și prin şoseaua cea bună,
făcută
în timpul răsboiului, care o unește cu Ianina, iar prin Corcea cu Monastir şi Florina, In timpul războiului era
baza
navală franceză și italiană, al cărui port a fost mult
îmbunătățit.
20) PREMETI se află pe malul stâng al râului Voiusa,
Pesto acest râu, se află un pod îrumos de piatră. Totdeau
na
după amiază este lipsit de soare,
din cauza
proceţiunii
muntelui la spatele căruia se află. Aci se văd rămăşiţele
unui palat a lui Ali-Paşa,

21) LIASCOVIKI este situaţ pe vâriul muntelui
ce separă Colonia propriu zisă de valea Voiusei. El avea
30.000
locuitori şi a fost incendiat complect “de bandel
e greceşti
în 1914. Cutremurul de pământ din 1919 şi 1920
a distrus
complect şi mizerabilele barace, construite de
locuitori în
urma incendiului.
22) CORCEA. Acest oraș Îu întemeiat la 14$7,
dar el a
început a progresa numai dela 1850. Situat la poalele
unui
deal, în 'marea şi fertila câmpie cu acelaș nume,
este consi.derat de Albanezi, ca cel mai frumos oraș din Albani
a, Este
bine aliniat şi canalizat. Are clădiri mari de
piatră, iar
unele din ele în marmoră colorati, care se extrag
e de Jângă lacul Maliki. Are înfățișarea unui oraș occiden
tal. Pietele sale sunt spaţioase şi bine îngrijite. Acest
oraş și-a

„luat avânt

după (distrugerea întloritorului oraş românese

Moscopole, care era centrul cultural, comercial şi industrial

la 1769. Aci se află şcoale române primare şi un gimnaz
iu
românesc. Are 2 biserici catedrale: una a,
Albanezilor. şi
alta a românilor, cari au construit'o cu spesel
e lor 1). Iorgu.
Steriu, mare proprietar şi cea mai simpatică
figură din cer-.:

cul marilor: comercianţi

stabiliţi.în ţară, înzestrat cu.:o.

mare putere de muncă
şi cu un spirit deosebit de întreprin-, .
1) Tribuna.

pă

.

.

4
Pa

4

ae
ie
rii
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zător și organizator, d. Steriu a reuşit să se ridice pe una
din cele mai înalte trepte ale breslei sale.
In rândurile românilor macedoneni, este socotit ca cel
mai mare filantrop şi sprijinitor al culturei româneşti, pentru care a donat, cu o largă seneroziiate o întreagă avere.

]“

| „Biserica română

din Corcea.

Ca unul co descinde din grupul Fârşeroţilor, a căutat ca din ceca ce şi-a agonisit cu sudoarea muneci sale, ssă în-! '
zestrezo! biserica română 'din Coreea cu toate: picturile și :
întregul mobilier, care a' costat peste 300. 000 lei.: Po: lângă”
acestea: a donat pentru biserica română idin Sofia odăjdii -

de peste 50.000 lei. A înfiinţat biblioteca populară din Vo-N
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dena, A donat 100.000 lei pentru căminul studenților macedo-români din București; iar pentru şcoala din noul sat
Frăşari din 3ud. Durostor, suma de 50.000 lei.
Populaţia oraşului se compune din Albanezi şi Români.
Esto capitala jud. cu acelaș nume.
Posedă o mică industrie: mori cu aburi, ferestrae cu apă,

a

;

DD„

„ Iorgu
-

i.

St

Steriu

.

.

a

-

.

va

cuptoare de var, confecţiuni de haine şi încălţăminte.
In
apropiere se află minele de lignit dela J/boria, necesare
industriei.

Are

limba franceză
primare

române,

un

liceu,

unde

învăţământul

se predă în

de către profesori francezi şi două; şeoale
una

de băieţi

şi alta de fete, şi un sim-

naziu 'de băieţi înființat de curând.
Dem.

Abeleanu, Albania.

3

—

23) MOSCOPOLE.

314—

Acest oraș altă dată atât (de înflori-

tor, număra 10.000 locuitori. El era metropola grupului românese numit J/oscopolean. Este aşezat pe cinei coline, acoperito azi peste tot de ruine. Oraşul are înăuntrul său,
livezi şi grădini, înconjurate cu garduri de piatră cioplită
şi ruine do case mari în marmoră, eu curţile pavate cu piatră pătrată şi fântâni minunate; cciace denotă că acest oraş

era bogat şi se afla într'o stare înfloritoare. Casele locuitorilor erau ca niște palate, cu ziduri de marmoră şi cu pereţii zugrăviți. La masă avea argintării şi aurării, lucru
ce-l povestesc şi Albanezii. Femeile Moscopolenilor aveau
pantofi împodobiţi cu mahmudele de aur, şi chiar mânerele
măturilor se împodobeau cu aurării de către Moscopolence.
Această bogăţie şi stare îniloritoare a acestui oraş, atrase licomia albanezilor, care încep a o jefui, până când
în 1790, frumoasa, bogata şi renumita Moscopole se preface
în bălării.
Gridinele şi orașul sunt distruse şi locuitorii se răspândesc în diferite ţări din occident, ocupându-se 'cu comerţul,
principala lor ocupaţiune. În urma răsboiului a fost complect distrus. Acum nu se văd decât ruine.
In Moseopole se afla şi o tipografie, unde sau tipărit
cărţi bisericeşti în limba română și o bibliotecă renumită
cari au fost distruse de preoții greci,
Moscopole era patria unui mare număr de bărbaţi celebri: Sina, Mocioni, Gojdu, Boiagi, ete.

Călugărul

Meletie, adus de Matei

Basarab,

ca să insta-

leze o tipografie la Govora la 1634, era român Moscopolean.
24) POGRADEȚ (Sub Castel). Se află situat la sud-vestul lacului Ohrida, lângă pădurile superbe de castani, având o poziţie pitorească şi o climă sănătoasă. El a luat o
mare desvoltare sub administraţia comandantului Mortier,
care Pa înfrumusețat dându-işi o bună administraţie.
Este port la lacul Ohrida. Pogradeţ se desvoltă progre-

siv în tot lungul dela sudul
printr'o şosea bună.

lacului. Este unit cu Coreea
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Miridiţi,

La nord-vest de Corcea se află comuna românească Sipsca, iar la nord-est comuna
Pliasa, Comunele româneşti

"p.

za

Lânca şși Nicea se« o aîlă situate la sud de Pogradeţ. La Pliasa
funcţionează două şeoale . române. "Asemenea şi la
Nicea,
funeţioneazii o şeoală română.
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RASSA ALBANEZA
In urma unor examinări, făcute de antropologişti asupra măsurei craniului, adică asupra unor lueruri * foarte
precise; arătând numărul lor; despre Albanezi nu sa cercetat decât prea puţin, ea să nu zic deloc.
Cu toate acestea, s'a vorbit mult de această
caracterele ei

rassă

şi de

M. Pittard, savantul antropolog din Geneva, în scrierea
sa, consacrată popoarelor
din Baleani, a adunat
toate
măsurile făcute la Albanezi, şi a studiat un mare număr
din ele. Rezultatele obţinute sunt foarte curioase: Albanezii sunt hiperbrachicefali, de o statură mai mare, decât
mijlocie. Ei au venit în Europa, după Scoţieni. Cei mai
mulţi au părul şi ochii negri, pielea brună, barba şi mustăţile rare, museulatura subţire. Nasul în genere, drept şi
aquilin iar capul este relativ mie. Aceste caractere aparțin şi Muntenegrenilor, Boşniacilor, Herzegovinenilor, şi
chiar populaţiunii ce trăeşte la vest de Pind. Această rasă,
caro trăeşte azi, şi care ocupă toată partea de la Pind şi
până la Alpii Dinarici şi Adriatiea, este poate cea mai
frumoasă din Europa. Pittard a numit-o: Russa Adriatică
sau Ilirică. Populaţiunea este împărţită în naţionalităţi
şi confesiuni religioase diferite. Fi poartă un costum analog. Casele lor sunt construite de piatră sau de lemn,
după acelaş sistem.
Cultul onoarei, al inteligenţei și al calităţilor lor militare este comun. Același mobilier şi acelaşi folklor. Ei di-

vinizează dendetă, cară câte mai teribilă de cât supărarea.
Invaziunile numeroase,
cari au ocupat această
ţară,
precum : Dorieni, Pelasgi, Normanzi, Gali, Romani, Goţi,
Slavi, 'despre care nu cunoaștem. decât numele lor, şi nici
decum

prin

fisionomia

această

ţară,

lor

etnică,

decât

mau

numele

lăsat

în “trecerea

localităţilor.

. lor,

Câteodată,

ap
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“ele au impus limba şi religiunea lor. Aristocraţia acestor
-năvălitori, decimată prin lupte, a fost asimilată şi înlocu“ită prin vechia populaţie, care la ocuparea țării lor de.
cu==
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Munteancă

dela munții Ducaghin din localitatea numit
ă
„Piatra lui Alexandru”

-ceritori, se 'retrăsese la munte, dar
ecare foarte repede s'au
-coborit din nou în câmpie.
O parte din acești refugiaţi au rămas
la munte, şi aceas-
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ta este cauza, pentru care muntenii din Alpii Albanezi —
Miridiţii — prezintă
caracterele de brachicefali
foarte
pronunţate şi au o statură mult mai mare decât a locuitorilor din câmpie.
Miridiţii se disting de ceilalţi Albanezi munteni,
prin
tipul lor antropologie
brachicefali. Ei au părul
negru,
sunt bruni şi au trăsăturile cele mai fine. Ei reprezintă
tipul cel mai pur albanez. Bătrânii satelor formau ut
sfat, care regula neînțelegerile dintre locuitori, după „legea munţilor”. Ei sunt singurii indigeni catoliei.
Miridita este păstrătoarea tradiţiunilor și moravurilor
naţionale, şi este menită să devină focarul vitalităţii naţionale albaneze.
In Albania, antropologia confirma deja, caracterul unităţii. Toschii, mai cu seamă cei din câmpie, sunt de o statură mai mică, de cât Gheghii cu ochii blonzi și vioi. Poate că au rămas oarecare urme ale năvălitorilor Slavi, şi a
populaţiei aromâne totdeauna nomadă.
Renumitele calități fisice ale Albanezului,
rezistenţa,
cumpătarea, spiritul de iniţiativă, activitatea şi lupta de
rassă, au făcut din el, unul din cei mai
buni soldaţi „ai
Europei”.
Albania

este locuită

de o populaţie

nică albaneză.

antropologică

şi et-

|

Albanezii, cari în limba lor se numesc Schpetari 1) dela
Schipăria (Albania),
se împartîn două mari
triburi:
Gheghii la Nord, şi Toschii la Sud cari la rândul ! lor, au
câto o'altă subdiviziune: Liapuri şi Ciamuri, formând astfel cele patru dialecte, care, de şi au uri caracter. comun,
formează grupuri cu patru idiome diferite prin mici nuan-

ţe dialectale.
.

1) Românii "i numesc: Arbineşi,. Greci: . Arvanites. Slavi:
Arnauti sau Albanti. Turcii: Arnauti,
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“Caracterul

Albanezilor

din Albania “de Nord, adică, al

Gheghilor diferă puţin de acela al Albanezilor de la
Sud
al Toschilor. Gheghii sunt mult mai războinici, mai cavaleri, şi păstrează încă intacte moravurile lor patriarhale,
de o moralitate și sobrietate fără pereche. Toschii
însă,
probabil din contactul lor cu Grecii, în vecinătatea, cărora
trăeso de secole, au adoptat ceva din maleabilitatea şi fan-

faronadă grecească.

,

Toţi însă, se deosibese de celelalte populaţiuni din Peninsula Balcanică, atât prin limbă, cât și prin obieeinrile și moravurile lor cu totul originale.
'
In mijlocul acestei populaţiuni albaneze,
trăese
din
timpuri imemorabile numeroşi Români, cari formează
o
macă. compactă în provincia Muzakia, Walurgul mărei A:
driatice numiţi Muzaniari, iar cei de pe muntele Toinor
şi între Berat, Arghiro-Castru şi Premeti se numese Făr-

şaroți,

|

|

In sec. VIII, invadând Slavii în peninsula
balcanică,
au separat pe Vlahi în trei părți: Vlahii din Regat, Vlahii din Istria şi Vlahii din munţii Hernu şi Pind.
|
Faţă de invazia Slavilor, Vlahii, creangă tăiată dela
puternica tulpină a Romei, au părăsit câmpiile şi s'au retras la munte unde 'şi adânciră rădăcinile lor printre stân-

cile Pindului şi a muntelui Hernu

puternic

al Impărăţiei

Romane,

și aci lipsiţi te scutul

și lăsaţi în grija

proprie-

lor puteri, acești orfani şi-au conservat neamul, limba și
toato datinele lor, până în ziua de astăzi, cu toate furtunile co au trecut peste ei în decurs de atâtea veacuri, părăsind moravurile lor agricole, pe care fraţii lor din Dacia le-au conservat totdeauna, iar ei au devenit ciobani,
întinzându-se până la Matapan. Din aceşti munţi, “au coborât în sec. XI în istoria bizantină.
MUZACHIARII, sunt Românii eari locuese în provineia..
Muzachia, de pe malul Adriaticei. [i se numese între ci:
Români, nici Aromâni, nici Armâni, ca cei din Macedonia
şi Epir.

— 30—
Provincia Muzachia, locuită exclusiv de Români, și situată pe ambele maluri ale râului Semeni, a fost principatul Mușşaţilor, şi era cunoscută sub numele de Musatius
și Musacius, de unde apoi sa numit JMuzachia,
Ținutul AM/alacastra este şi el aproape tot românesc. Locuitorii 'dela 'câmp sunt agricultori şi crescători de vite.
Cei dela munţi sunt
păstori, iar cei dela oraşe sunt comercianţi şi industriaşi. Aceștia sunt renumiţii
croitori
în împodobirea hainelor cu găitane. Ei sunt buni lucrători
în filigrame de argint şi de aur. Ei fabrică arme, împodobind mânerele pistoalelor şi hangarelor cu o măestrie
minunată.
Românii aceştia nu sunt din aceia, cari au emigrat din
Regat, ci ei sunt 'remășiţele colonelor romane în această.
țară, unde sau amestecat
cu autoctonii şi cu Ilviii-La-

tini. Ei mai

formează în Pind, un bloe compact

de 80.000

locuitori.
Românii se îndeletnicese, cu păstoria şi cu caravanele.
Ei so mai ocupă cu eroitoria, armurăria, argintăria și în

deosebi

cu industria

casnică

niște velinţe

fabricând

îruBal-

în
moase de toate culorile, ce se vând pretutindeni
cani. Buna stare materială şi dornică 'de a se instrui, sunt
atât de caracteristice românilor, în cât i-a mânat spre comerciu, ce-l exersează mai ales, locuitorii din Minciu (Meapoi în Macedonia ŞI locuitorii
tova), Grebena, Tricala,

distrusului oraş Moscopole.
Acesto centre româneşti, înfloritoare odinioară, şi cari
au format nişte adevărate gospodate azi sunt în decădere. 1)

“Valahia-Maro

şi Valahia-Mică

mintirea românilor,
In Albania

a rămas

mau

rămas decât

.
grupul

în a-

de români

nomazi,

numiţi

1) A se vedea tabloul dela finele textului, care cuprinde comunele dintre Adriatica şi muntele Galiciea dela estul Albaniei de C. N. Burileanu.
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Fârşelicți.O colonie
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de Fârșelioţi s'au stabilit şi în jude-

țul Durostor din România, unde au înfiinţat o comună cu

numele

Albania.

Frasari,

spre

amintirea

comunei

lor

Fraşari

din

i

So zice, că Fârșelioţii 'şi trag numele dela satul F'raşari
din Albania, iar după alţii, dela oraşul Parsala din 'Te4

.
?

oa

ee

ai

e ea

aere
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Fărşeroată din Ciamuria.

|

salia, unde armatele lui Pompeiu au fosti învins
e de CeZar, şi apoi împrăștiate prin munţi.
.
Fârşeliotul este robust, mândru, înalt, svelt,
ochii negri încadrați de sprâncene arcuite, figura
albă, pe. care o
colorează un sânge iute şi generos, fizion
omii din acelea,
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cari au ceva din noblețea vulturului şi majestatea leului.
Ei sunt vioi, ageri ca căprioarele, deştepţi și foarte războinici.
|
Costumul lor esto alb, iar la cingătoare poartă
euţite,
revolvere şi pistoale cu mânerele încrustate. Nici o altă na-

O Fărşeroată.
ționalitate

din peninsula

Balcanică,

nare un port

mai

pi-

torese ca al lor.
Femeia Fârşeliotului este
Şi cu statură sveltă, dre aptă
nestăi, mamă
m
devotată şi soţie
căcii divorţul, nu este cunoscut

asemenea frumoasă la chip
şi mândră, [a este foarte ocredincioasă până la moarte,
la ci, Ba mânueşte arma tot
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aşa de bine ca și bărbatul său, când e vorba să şi apere
onoarea şi mândria sa.
Ii
Femeile poartă fuste plisate de postav înpestriţat, întoemai ca al Scoţienilor. Pe piept sau la braţ au câte o placă
de argint iar pe cap poartă o podoabă numită: Ciceroană.
Ei trăesc în srupuri de câte trei mii de-suflete,. conduse de
o căpetenie a lor, numită : Celuic, eare este mare proprietar de oi, şi ale cărui hotărâri în chestii do afaceri Şi de onoare, sunt fără apel şi fără recurs. Ei emigrează Drin 0raşe cu preoţii și institutorii lor.
Acest grup de români, eminamente păstorese,
are obiceiul de a pribegi cu turmele şi cu tot avutul lor, ecia ce
a
făcut pe Wicetus si” i. numească „Aeteorii Tesaliei”. Cei din
.
Pind petrece iarna în Tesalia,ăar. cei'de la 'Tomor, emigrează în câmpiile cele mari ale litoralului mării Adriatice,
Indată ee vine toamna, ei își strâng turmele, şi încarcă
bâgajele, îşi iau nevestele şi copii și pleacă către regiunile
mai

puţin

aspre,

unde

mai

pot găsi

Di? ășune

pentru

turmele

lor, şi întoret ându-se iarăşi de îndată ce vine primăvara pe
la locuinţele lor, aşezate pe piscurile munţilor.
Iată felul cum descrie Pcuqueville, Consul îraneez pe
lângă Ali-Pașa din Ianina, drumul lor:
|
„Pe coastele munţilor, se ucid turmele înaintând. în c0loane şerpuite. Sunetul talăngilor dela gâtul japilor şi al
berbecilor, strigătele animalelor de tot felul, vocile amesticate, premorg, însoțese şi urmează lungul şir al emigranților din Pind, careşi revarsă populațiunea sa văratică
4.
către luncile Macedoniei şi Tesaliei. Bătrâni, flăcăi, bărbaţi şi fete, îmbrăcate cum erau în vechime fecioarele Spartei, mamele împovărate de leagăniul noilor născuți, pe:carii
poartă ca în desagi pe umerii lor, cu toții păşesc, înconjurați de animale domestice şi, încăreați cu bagaje, d'asupra
cărora cântă cocoşul, ceasornicul familiilor călătoare, ahunțând orele nopții.
.
Fărşelioții sunt foarte puţini religioşi, de aceia -preoţii

—
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greci n'au avut asupra lor vreo înrâurire
naţionalizare.

în opera

de des--

Unii din ei s'au stabilit pe lângă ceilalți Aromâni, prin.
comunele; Târnova, Mazgarova, Nijopole, Coreea, Colonia,

a.

Celnicul român

Spiru

Balamace

no Lee

5.

maama id Î e aan

Elbasan, Berat, Premeti și în Tesalia.

din grupul Fărşeroţilor.

“ORIGINA ALBANEZĂ
Pelasgii, cari ocupau peninsula
Greci, erau Arieni

şi Albanezii

sunt

Ilirienii, Epiroţii şi Macedonenii

balcanică, înainte

de

descendenţii lor.

sunt strămoşii

direcți
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|

ai Albanezilor. Studiul limbilor, tăcut de specialiști, este
o dovadă despre aceasta.
,
Achile, cu bravura sa renumită și eu caracterul său îndârjit şi vendieativ, era prototipul: Albanezului do astăzi.
Alexandru cel Mare era asemenea un Albanez. Acest elev a lui Aristotele a învăţat limba greacă, căci ea era în
acel timp limba cultă şi a politeţei, iar bătrânii vorbiau
limba naţională și Alexandru în mânia lui, vorbia şi el vechea sa limbă națională.
Plutareh, la cuvântarea morţii lui Clitus, ne spune,-eti
Alexandru în iuria sa, apostrotă pe servitorii săi în Zimba
macedoneană.
Această limbă, după cum ne spun savanții, nu putea fi
alta, decât vechiul idiom al Pelasgilor, sau cel actual albanez, cu interealări de vorbe: slave, turee, latine Şi greceşti.
Istoria Albanezilor nu este decât un şir întreg de lupte
pentru independenţa lor. Regii Ilirieni, cari nu erau poate,
decât niște şeii de bande, aceşti aventurieri, biruind principatele independente din marele imperiu Bizantin, precum și d-nii feudali grecizaţi sau serbizaţi, sau aliaţi cu
Venețienii, şi Paşalele dispuse totdeauna a conspira contra
Constantinopolului, şefi ai ultimelor revolte disperate, au
încercat de a vealiza unirea lor, dar acești năvălitori au
fost goniţi din teritoriul naţional; pentru că această țară
cu munţi şi stânci inaccesibile, nu era greu de apărat, şi
a libera pe Albanezi din robia năvălitorilor, cari ocupau

numai

coasta şi câmpia Albaniei,

Albanezii ? Și apărau cu încăpățânare teritoriul lor contra străinilor, şi nu voiau să'şi părăsească țara lor, nici a
o mări. Ceeace este interesant, nu este țara lor mai mică
sau mai mare, nici oraşele cari erau ocupate mai mult de
străini, ci vitalitatea unei energii admirabile şi a unei rezistențe fără margini, care formează interesul îstoriei Albaniei, şi explică existența lor actuală.
D
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Aceste lupte au durat neîntrerupt 22 sec. Roma, pentru
gloria armelor sale, sa mărit până la legenda lui Genţiu
sau până la regelo Pyrru. Skenderbey, eare a oprit pentru
câtva timp curentul tureese, a devenit eroul unei mari legende, şi numele său este venerat azi, de toţi Albanezii.
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Doamnă

Origina

din ţinutul Velecicu

Albanezilor,

se poate spune

ca so pierde în negura timpurilor.
probează

că limba

dela nord.

ilirică s'a

fără "exagerare, că

Numele” localităţilor,

răspândit

dela Triest până,

la Peloponez. Polib ne-a făcut cunoscut luptele pe cari Ropublica

Romană

le-a susținut contra

triburilor

Albaneze,.
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fără
gron,
Casiu
rieni,
rilor,

îndoială, contra Reginei Theuta şi-a soțului său Acontra lui Pleurat şi contra „regelui” Genţiu. Dione
a povestit istoria suferințelora acestor din urmă Ilicari în 165, a. c. au ornat Roma, triumful învingăto|

In timpul acesta, Macedonia înlocuită cu o rasă asemenea, celei Iliriene, a ajuns sub filip, apogeul existenţei sale
naţionale. Acest rege a putut atrage sub influenţa sa triburile iliriene. O luptă a avut loc între Ilirieni și Maecedoneni, între lacurile Preaspu şi Ohrida, probabil în şesul

Coreei.
Urmașii şefilor iirieni, au opus toaie forţele lor îîn lupta
comună, pentru a se apăra contra Romanilor, ultimele resturi ale imperiului macedonean. Ecoul acestor ultime lupte, au fost alo lui Pyrrhu, regele Epirului (295—272) a. Cr
Epirul sau Moloşia a format un statal Albaniei medie
până la golul Arta. Acest aventurier antic (șef 'de mercenari) a purtat războiul până în Italia întrebuințând pentru prima oară elefanții, aceste tancuri ale armatei macedonene. Deasupra unei fântâni vechi din Cruia, se -vede
încă fisura uncia din aceste animale. ,
Cu. Pyrrhus, regele Epirului, Albanezii au făcut să tremure Roma. E], fiind învins, Epirul şi Iliria au fost supuse
Romanilor. In interval de mai multe secole rassa albaneză
a trăit în linişte sub administraţia şi'pacea romană. Munţii au fost brăzdaţi cu drumuri şi colonii romanc'au fost
aşezate ceeace denotă că autochtonii existau la ocupaţia
romană. Aceste colonii au latinizat câmpiile și văile. mă'noase, şi aceştia sunt descendenţii cari sub numelede Valachi, locuese chia zacum pe ambele părţi ale Pindului și
vorbese co limbă de origină latină, foarte apropiată cu aceia a Românilor din Regat, dar din cauza pădurilor dese
şi a platourilor inaccesibile,- obiceiurile vechi se transmiteau din generaţie
în generaţie, şi când după lunga pace
romană, apărură în peninsulă răsboiul şi anarhia, Alba-

nezii se găseau așa cum crau odinioară, cu organizaţia lor
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socială, cu moravurile lor deja seculare
şi:cu temperamentul lor ereditar.
|
Tradiţia albaneză” datorează
acestui rege, etimologia
numelui de Schipetar, care după Alban
ezi, însemnează:
fii de vulturi, nume care se dă acestui
popor.
- Numele de Albania este străin şi aproa
pe necunoscut,
precum și vechile arme, cari au devenit drape
lul naţional.
Această epopee trebuia să se termine cu
imperiul macedonean la Pydna (168 a. Cr.), unde Paul
Emiliu a distrus
toate armatele Iliro-Macedonene.
De aci înainte, Albania nu este decât o provi
ncie romană,
foarte puţin supusă, mai cu seamă partea
de nord.
- Istoricii antici ne spun foarte puţin despr
e strămoşii AL
banezilor te astăzi, dar nu trebuie să isnor
ăm, că ei apar
în istorie pentru prima oară în evul mediu,
ca descendenţi
ai incursiunilor dela Nord sau dela Cauca
z.
|
Din scrierile autorilor Greci și romani, se
vede elar,
ceeace erau Albanezii în evul mediu, şi mai cu
seamă Albania actuală, fiind imposibil a o supune, dar
împărţită în
seminţii și triburi diferite, neputând rezista năvăli
torilor,
deşi caracteristica soldaţilor acestei ţări, era
devotamentul absolut şefului și credinţei lor.
“- Istoria Albaniei, după ocupaţia romană, nu
este decât o
răscoală contra ocupanților. Ocupaţia romană a lăsat
urme
piofurrde, precum: Ruinele dela Cr etinița, Arini
şta aproapo de Arghiro-Castru, Bii, Grădiştea aproape de
Voiusa,
âmpiilo romane dela Tepeleni, dela Tren. (Traj
anum), pe
care le-a: descoperit administraţia franceză dela
hotarele
Albaniei, templul Dodona, Apolonia (Poiani) aproa
pe de
Valona, Durazzo şi Scutari foarte puțin cunoscut.
Vîa
Egnatia, atât de bine conservată, precuni şi pasul
de la

Cukeş dela trecătoarea Scumbi, şi care dela Durazzo se pre-

lungeşte prin Ohrida, Monastir (Bitolia), Salonie până
la
Consctantinopol. Acesta era drumul obligat pentru
legionarii romani, printre care mulţi soldaţi, cari erau în
gar_nizoană în: această țară: au contractat ' căsătoria
eu indi-
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genii, şi auidat naştere poporului român din Albania. Nu:
mele de Colonia, care e dat şesului dela Sud de Coreea, este
o probă foarte evidentă.
“ Cristianismul a răspândit iniluența romană şi a introdus
în limbă, un mare număr de cuvinte latine. St. Paul a
predicat pe dealul Durazzului. Mai târziu, Albanezii au
format după cum spune istoria lor, gărzi pretoriene. In:
vaziunea barbarilor a dat uitării istoria poporului albanez.

INVAZIUNEA

BARBARILOR

După împărţirea imperiului roman, Constantinopol
a
devenit capitala Imperiului de Orient. Albania a făcut
parte numai cu numele de orient. Caracterul grec al impeviului de orient s'a aceentuat-din punctul de vedere religios. Albania era câmpul de bătaie. Aci-se urmăreau luptele religioase una pe alta între orient şi occident. Inere"derea în Roma, aseundea adesea mânia guvernelor și a
garnizoanelor bizantine. Această luptă a 'durat-în tot lun-

ul

istoriei sale. Influenţa

bi. Guvernatorii

bizantini

bizantină afost

ocupau localităţi

totdeauna

sla-

foarte bune,

dar nu puteau să se opună invaziunii Barbarilor. In vechime Albania a suferit invazia Galilor,ecare au lăsat oare
cari urme prin numele date localităţilor, In see. VI, afost
invazia Goţilor, apoi în sec. VII, aceia a Sârbilor, cari au
fost chemaţi de Impăratul Heracliu, contra Avarilor,. Acest curent slav a distrus coloniile romane din Istria, Dal“maţia şi Albania. In see. IX, a fost invazia cea mare a Bulgarilor, care. s'a întins până în Pelopones, dând numiri
slave diferitelor localităţi din Albania de Sud şi din Grecia. Aceste invaziuni au fost trecătoare, neputând menţine
supremaţia militară, din cauza multor pierderi ce au avut.
In dorinţa lor de a cuceri alte localităţi mai bogate, au pă-

răsit

aceste regiuni

Dem. Abeleanu, Albania.

sălbatice,

|

ncospitaliere

şi devastate.
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î
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ameninţaţi totdeauna de locuitorii băştinaşi, cari
se retrăgeau şi se ascundeau în cuiburile lor de vulturi, pe munţii inaccesibili.

„In see.. VI, Durazzo

devenind

sediul mitropolitului

din

Epir şi Diochea, cari erau în strânse legături cu Roma şi
“Nicopole din Epir un centru religios, a rămas sub influenţa

occidentală;

dar Justinian ridică Uskiub

(Scopia)

patria

sa natală, în metropolă a întregei Ilirii (Prima Justiniană).
In sec. VI, năvălitorii Slavi separă Iliria de Roma, şi înclinând spre influenţa greacă, o atașează la Constantinopol.
Lupta între Orient şi Occident se continuă şi astăzi.

EVUL

MEDIU

In cursul evului mediu, Albania a devenit câmpul de
bătaio al tutulor neamurilor, ce s'au ereiat în Italia, Serbia, Macedonia și Bizanţiu.
Guvernatori şi prinți locali şi-au croit domenii independente, luptând unii contra altora. Legăturile lorffamiliare
i-au târât la războaie diferite.
Albanezii au ficut toate sacrificiile. Când unul din prinți
se vedea obligat a da, un caracter naţional, el se alia cu
un străin, contra inamicului cel mai periculos; mai întâiu
Bizanţiu, apoi Nemania, şi în urmă Turcul, In intervalul

evului mediu, Albania a fost complect grecizată. Bizanţiul

i-a dat toate demnităţile și admiraţia sa.
Marii demnitari ai imperiului
ca: Ioan Duca și Ioan
Comnen au contractat legături familiare în această țară.
* Esto greu de a cunoaşte, dacă aceste nume de familii 'ilustre ca Comnenii, cari au urmat în Epir, sunt adevărații
descendenţi ai familiilor imperiale, precum şi acelea de
Duca şi Angeli, nu sunt decât nişte demnitari, despre care
nu s'au folosit decât niște prinți locali; cari şi trag origina
dela Bizanțiu.
" Prima Cruciadă aduce pe Normanzii din Italia înaintea
Durazzului. La 1070, vasele republicei Venețiene, 'vin
pe
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coastele Albaniei în contul Bizanţiului, şi' apără insulele
Tonice, în contra acestor răpitori. Pentru acest: serviciu,
republica obține drepturi comerciale; portul Valona şi fortăreața Canina ce o domină.
'
a
Aceşti noui veniţi au devenit cu încetul nesuferiţi, şi Bi:

zanţiul a încereat să'i depărteze dela litoral.
A doua cruciadă a încereat a doua oară de ao salva
do Orient. Veneţia mare, feudală a imperiului, ocupă tot litoralul' albanez, dela Durazzo până la Corfu. Acest fapt,
a avut ca rezultat victoria complectă a catolicismului asupra ortodoxismului, fără ca prin aceasta, să se schimbă
felul guvernării acestei țări, Republica cu obiceiuri orientale, şi-a menţinut tot organismul bizantin, fără a schimbă
!
numele înaltelor funcțiuni.
„Această. ocupaţiune

Venețiană

Dela,

datează

această

Occident.

epocă

a durat

puțin,

|

întoarcerea „Albaniei,

către

e

Un aventurier, Mihăiţă, care se numia Mihai Comnen,
vechiu guvernator dela Durazzo, adunând riimășițele: Îidele ale Bizanţiului, a reînviat în Epir, vechiul ducat, bizantin, intitulânrdu-se el însuşi în împărat eventual al Bi;
zanţiului, dar acest mie ducat, ce formează — Despotatul
Epirului — după cum 7] numia, şi care a durat; dela, 1204—
185$, a avut mai mult un caracter albanez, decât grecesc,
Domnitorul sa căsătorit. el însuşi în această țari, fiind
sprijinit de ciitre șefii albanezi, şi de către românii mun-

teni din Pind, cărora el le-a acordat multe privilegii,

;:

Unirea familiilor, obligaţia de a trata cu. Veneţia, a apropriat. mult, Despotatul de Occident, dar a: resuseitat ortotoxia şi egemonia patriarhului din Ohrida.
Tot sudul Albaniei va rămânea totdeauna separat
Roma.
DE
A
DI PI A

da
i

“In 1223 fiul lui Mihai, anume Teodor, a . plecat dela' Salonic și s'a slinţit la Ohrida:-E1 a luptat contra Tarului bulgar, loan Asan. Acest răsboi' s'a terminat prin înfrângerea

Epiroţilor

la

Clocotniea.

mase orb.

Impăratul

făcut

prizonier,

ră-

Mihai II bastard al Comnenilor, s'a separa
t de Despotat,
și a început o luptă mare, contra, descendenț
ilor legitimi

a lui Toader.

|

Susţinut în acest răsboiu de Albanezi, el
le-a acordat
noui scutiri, şi a accentuat caracterul
naţional al Despotatului.
La 125$, Mihai mărită pe fiica sa Elena cu
Manfred, bastard al împăratului. Frideric II. Rezultatele
acestei uniri,
au fost considerabile pentru Albania.
Ea deschide poarta Occidentului. Mantred,
e învins la
Bonovas, de ciitre învingătorul Carol 'de Anjou
, fratele lui
Imdovie şi moștenitorul regatului Neapole,
care'și revindeca posesiunile sale.
Principe al Morcei, mare feud al împăratulu
i din Con-

stantinopol,

el a obținut dela împăratul

Balduin

II prin.

tractatul dela Viterle, cedarea pretenţiunilor sale,
asupra
Despotatului şi regatului Albaniei,
Carol de Anjou, a tratat atunci cu şefii albane
zi, şi a
trimis pe Guillaume de "Noytel, ad 'recipiend
um regnuni
Albaniac. 'Drupele Napolitane ocupă Corfu, şi în
1272 Durazzo. Dinastia Aniou, caro durează până la 1358,
a încercat a linişti ţara, formând o feudalitate din şefii
albanezi.
Ea a câştigat simpatia populaţiei, care a ajutat-o
din toate

puterile în lupta contra Bizanţiului,
triarhul

din

Ohrida,

a încercat

care ajutată (de Pa-

să câştige

vechea sa in:
fluență.
Lupta contra Paleologilor sub zidurile dela Berat, fu
fatală regatului angevin. Oraşul fu ocupat, răsboiul
a continuat şi în 1292 mareșalul (generalul) Albaniei Suli,
căzu

prizonier.

ii

i

Urmașii Despoţilor din Epir au încercat de a-şi
recăpăta puterea, lor, profitând de neînțelegerile, ce au
isbucnit
la Bizanţiu, între partizanii celor doi Andronovic
i, cu ajutorul român, care s'a creiat, și ocupă Pindul până
în Te-
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salia. Ultima încercare fiicută de Paleologi, contra albanoromânilor, a avut un sfârşit trist la Arta,
Dinastia Comnenilor din Epir a dispărut, Nemania, ajungând la apogeul puterii sale, în sce. XIV, invadează în
Albania și Macedonia. Ştefan Dușan, care şi-a luat titlul
de împărat al Grecilor și Sârbilor, ocupă la 1543, fortăreaţa
iela, Cruia, centrul moral al independenţei albaneze. Principii de Anjou se văd reduşi numai la posedarea Durazzului, cu tot ajutorul 'ce au primit dela nobilimea albaneză.
Nicefor, ultimul din dinastia Comnenilor, biruit de Ioan
Cantacuzino şi de Albanezi, apoi de Sârbi, îu înlocuit de o

dinastie sârbă, aceia a lui Preliubovici.

In acest moment, apar alţi năvălitori, Tureii, cari
pentru prima oară ca aliaţi ai lui Nicefor din. Epir.
Noui veniţi voese să supună toată Albania.

vin

Un ultim reprezentant al dinastiei sârbe din Epir, domneşte la 1363 la Valona.
Comnen Azen.

El poartă un nume

mixt,

de Ioan

Afară 'de Filip de Tarent, principii de Anjou nu s'au stabilit vreodată în Albania, şi ei au rămas pentru această
țară, numai niște protectori depărtaţi. De aceia, sub dom-

nia lor, s'a făcut prima unificare a Albaniei.

|

Episcopii latini ai Albaniei, erau episcopi albanezi, și
după exemplul Franţei, sa creiat o feudalitate cu şefi ai
rasei, din o mulțime de principate mici, care se sileau să-şi

păstreze independenţa. lor.
“4 Progon, judecătorul Albanezilor, Camona seniorul Cruei
şi Muzachi vechi inamici ai despotatului Epirului, susţineau pe Angevini, contra lui Duşan, Topia, căpitani de
Durazzo, cea mai puternică familie nobilă. In fine, mulţi
domni ai vechei Zeta sunt de origină albaneză. Ei au încercat să formeze mici grupări autonome.
Una din aceste familii, Balşa, a reuşit să'şi întinză înîluenţa sa, puţin câte puțin, şi în urmă cu decadenţa im-
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Periului sârb, a reînviat vechiul

regat Zeta 1) pe care tre-

buia să-l apere contra invaziei tureeşti.:
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Doamnă din familia bairactatrilor.

i In Albania 'de sud, s'au creiat aseme
nea

mici,

1) Zeta sau Zenta

SE

ad

a

alte principate

SE

y
.

y

şi Sedda este un principat mie de pe coastele ilirienc, care s'a: menținut independen
t dela sec. XIII—
XV. El ocupă o parte din Albania super
ioară sau
Muntenegru.

Gropa

stăpânea

Ohrida,

Bua

Spata

stăpânea

Arta

şi

Arghiro-Castru, Petre Lioşa, Pindul.
Valona forma' o mică republică independentă, pe care o
guvernau Comnenii Azen, ultimii descendenţi albanizaţi
ai Despoţilor.
Familia napolitană 'Toco, a succedat lor. Ea s'a ilustrat
prin numele său, şi prin luptele contra Turcilor.

Skenderbey şi luptele contra Turcilor
Impăraţii

din Constantinopol

la trei familii:

Comnenilor,

au dat

ținuturile Albaniei

Custrioților şi Tochidilor.

A-

ceştia erau descendenţii regelui Totela al Ostrogoţilor. Ei
„au împărţit tot ţinutul Albaniei, în trei părți egale. Castrioții și-au rezervat nordul Albaniei, a cărui capitală era
CORUIA. Cel mai puternie dintre toţi prinții, era Ioan Castriotul, originar dintr'o veche şi puternică rassă din Ematia, azi districtul Meglenia, al cărui oraş principal, era
Edesa, azi Vodena.
Ioan Castriotul a avut cinci fete și patru feciori. Cel mai
mic so numia George, născut la 1404. A domnit fără întrerupere în luptă cu Tureii până la moartea sa 1467. Monumentul lui se află în orașul Alexio.
So zice, că după ce sa născut, micul George avea pe braţul drept, imagina unei săbii. Pe când cra mic, și nu se

putea ţine pe picioare, se îndrepta către armele tatălui său,
'şi încerca să ridice un are, o săgeată sau un iatagan.
Primele sale jocuri erau acelea cu fraţii săi şi cu ceilalţi
copii. Totdeauna ager şi brav, el eşia victorios. Pe lângă
acestea, el era înzestrat cu o inteligenţă rară. Privirile
:tuturor erau îndreptate spre acest copil, căci velleau în el,
pe eroul viitor al- Albaniei. *
:
Către anul 1425, Sultanul Murad II, după ce ocupă. Teacia şi o parte din Grecia, 'şi îndrepteazi . armele contra
Macedoniei. Tureii tree Vardarul, şi ajungla Dibra. Curagioşii şi bravii Miridiţi *i opresc pentru moment, dar tri-
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burile fiind înconjurate şi amen
ințate prin foamete, și ne
mai putând rezista, ele au ceru
ţ pace. Ioan Castriotul obținu pacea cu condițiune, ca
să plătească un mie tribut,
şi
să dea ca ostatici pe cei patru
fii ai săi. Ceilalţi doi prinți
s'au refugiat la Roma, unde
au fost primiţi de Papa, dându-le averi, atât lor, cât şi pent
ru rudele lor.
Tinerii prinți odată în mâna
Sultanului, au fost cireumciși şi crescuţi în religia mus
ulmană. La musulmani, fiind
obiceiul a le schimba şi numele,
lui George i-au zis S-enderboy (eccace în turcește înse
mnează: Alexandru, iar bey
însemnează: prinţ). Cum au fost
numiţi ceilalţi fraţi ai lui
aceasta a rămas necunoscut.
|
Pe când cei trei fraţi mai mari
erau confundați în mulțime, Skenderbey a atins vârsta
de 9 ani. In scurt timp, el
a învăţat limba greacă, turcă,
arabă, italiană şi slavonă. El
mânuia bine sabia şi lancea,
şi eşia totdeauna victorios.
La etatea de 18 ani, îu trimes în
sangiacul Castumuni din
Asia, ca, comandant al unui corp
de cavalerie în contra rebelilor, unde sa acoperit de glori
e, ciici armata i-a atribuit lui succesul repurtat,
La înapoiere, Murad Pa încăreat
cu daruri. După ce a
terminat cu succes alte 'două camp
anii, în contra rebelilor,
tânărul general fu trimis în Euro
pa.
Dotat cu nişte trăsuri frumoase
, cu o talie înaltă, cu

umeri largi, cu o privire de vultur,
cu o mustață deasă. și
neag

ră şi cu un aer nobil, el era un
comandant foarte iubit,
atât de soldaţi, cât şi de oiițeri,
şi purta atât vara, cât şi
iarna, braţul său drept gol, în tot
timpul anului.
Astfel era el, când tatăl său muri
la Oruia. Venind la
Adrianopol, a început pentru el,
o luptă crudă, între convingerile sale religioase şi datoria
sa de general. Atât timp
cât a luptat contra necredinecioşilo
r, nu'i-a lipsit. curajul:

Dar, când era vorba contra, creştinilor,
el ereștin până în
adâncul sufletului său, nu ezita a
reveni la credința părinț
ilor săi. Sufletul său se turbura,
şi ridicânii capul către

Cer, cerea sfaturi dela Dumnezeu.

Sa

_ Cum este posibil să învingă pe creştini, fără a vărsa sângele lor? Cum se va eruţa acest sânge preţios, fără a compromite viața şi onoarea trupelor încredințate comandan-

tului său? După multă, meditare, el găsi cu cale că trebuie
.
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Albanezi Dibrani. ,

să împace pe cât e posibil, credinţa cu datoria. Skenderbey
menaja

creştinii în toate întâlnirile cu ci,şi se arunca cu

toată furia ca îulgerul contra inamicului musulman. Dacă
trupele creştine erau slabe,şi nu puteau rezista, Skender-.
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bey ştia printr'o întâmplare fericită, să le
dea timp pentru
a so retrage. Dacă, retragerea era imposi
bilă, "i făcea prizonieri, căuta să le înduleească captivitatea
lor, şi le înlesnia fuga.
Soldaţii şi ofiţerii '] iubeau ca pe un tată,
căci vedeau în
el un amic, totdeauna, gata să le recunoască
meritele lor.
Sultanul ?] trimise cu armata contra despot
ului Serbiei,
Fiecare luptă era un triumf, şi învingător
ul se înapoiază
la Adrianopol, depunând la picioarele
Sultanului, toate
bogăţiilo şi prăzile luate dela inamice. Aceste
succese i-au
atras ura celorlalţi Turci.
După moartea tatălui său, mai mulţi domni
albanezi, atraşi de renumele său, sau dus în sceret pe
lângă el. Toţi,
în numele religiunii, al patriei şi al indep
endenţei, 71 declară ca un liberator, „La vocea ta“ ziceau
ei: „Albania
întreagă se va răscula ca un singur om”,
In urma luptei cu Huniade, în care armatele
creştine
au biruit pe Turci, Skenderbey, care aştepta de
mult momentul oportun, trece Dibra în Albania eu 300
voinici devotaţi.
|
Acesta este primul oraș al vechilor posesiuni ale
tatălui
său, şi Dibrenii erau renumiţi de credincioşi famili
ei lui
Castriotu, şi inamici neîmpăcaţi ai Turcilor.
Skenderbey,
sosind aci în timpul nopţii (aşa era planul său),
se oprește
şi chiamă în sceret pe cetăţenii principali. Aceşti
a, la ve(derea prinţului lor, au scos strigăte de bucuri
e. Unii. au
rămas înmărmuriţi şi fără voce, iar alţii “i sărut
au mâinile și plângeau, aruncându-se la picioarele lui. Câţiva
chemau patria la arme, şi sărutau libertatea renăscută,
toţi

oferind .cu un mare entusiasm, viaţa, averea şi copiii.. Aceasta era ca o renaștere a Albaniei,

Pentru a evita orice surpriză, şi a tăia Turcilor comuni-

cația cu Cruia, prima grije a lui Skenderbey, a fost
de a
stabili în toate părţile gărzi bune, ele fiind gata a
înainta
la primul semnal. Ajutat de 300 Dibreni bravi, cari
s'au

unit cu cei 300 cavaleriști, au înaintat şi au cantonat

în
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pădurile şi stâncile pietroase vecine cu Cruia. Era toamna.
Fără a aştepta să se facă ziuă, Skenderbey cu câţiva oameni bine armaţi, iar el în costum de călător, se îndreaptă

spre Cruia.

|

a

|

In timpul acela, era obiceiul la 'Turci, ea pecetea Sultanului să se încredinţeze Paşei, care stampila cu ca toate:
ordinele ce da el, și care se executau de rigoare.
Paşa încredința ştampila, secretarului său intim. Skenderbey, aflând aceasta, prinde pe seeretar, și-l constrânge
să serie un ordin către guvernatorul din Cruia ca din partea Sultanului, învestindu-l cu ştampila împărătească, în
termenii următori:
|
„Creştinii au repurtat o victorie strălucită contra noastră.
Mă tem că ei vor intra în Albania să o devasteze. Pentru.
aceasta, m'am hotărât să încredinţez paza acestui ţinut lui
Skenderbey, po care 7] cred cel mai capabil pentru aceasta.
Deci, "ţi ordon prin prezenta, să predai guvernarea acestui
ținut, până la un al doilea ordin“,
, La o mică, distanță de oraş, Slenderbey trimite pe un.
nepot al său, anume Hamza, cu doi Albanezi foarte: eredincioşi. Acest nepot brav eare vorbia turceşte ca un Ture,
intră în oraș, se prezintă Guvern atorului, în calitate de .
secretar al lui Skenderbey, şi-i spune: că stăpânul. său a
fost numit

de Sultan

ca guvernator la Cruia,

şi că

va sosi

îndată cu suita sa. Apoi, i înmânează serisoarea din partea Sultanului. Sosind. apoi Skenderbey, se proclamă în
fata publicului ca reprezentant al Sultanului, şi locuitorii
mai cu vază ai oraşului, aduce omagii noului guvern ator.
EL le spune planul său. Pela miezul nopții, Albanezii cari.
poposiau în pădurea vecini, intră în oraş, şi. ocupă fiecare:
postul său. Apoi, se închid intrările. Soldaţii și locuitorii
din Cruia, așteptau în tăcere semnalul. Din toate părțile,
se aude strigătul: Libertate! Libertate! La aceste cuvinte,

cari so Pronunţa de mii de voci, ei se "reped contra Tureilor.
Guvernatorul cade cel. dintâi. Din toate părţile curge sânzele. inamicului. Unii nor, alţii voese să fusă, dar

toate

—
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<şirile sunt închise, şi cei rămași sunt măcelăriți
fără, milă,
Turcii cad în genunchi înaintea lui Skenderbey,
cerând
ertare. El le promite că le va cruța viaţa.
După ce s'a văzut în siguranţă, prin ocuparea
tuturor
locurilor importante, Skenderbey trimite în grabă pe
Hamza, la Dibra de sus, spre a le face cunoscut succesele
sale,
recomandând partizanilor săi, să ia imediat armele
, şi să
extermine din toate părţile garnizoana inamică,
înainte
ca Murad, eare este serios ocupat cu Ungurii, să
afle de această revoluţie.
A doua zi de dimineaţă, Skenderbey a fiicut cunosc
ut, că
va acorda viața, numai acelor locuitori musulmani,
cari
vor îmbrățișa religia creştină Şi se vor prezenta
lui nearmaţi. Ceva mai mult, aceștia vor fi primiţi în “funcț
iuni şi
demnități publice. Cei co nu se vor supune, vor fi
supuși la
toate rigorile învinşilor, O parte din Turci au
primit propunerile. Alţii au căutat să fugă, dar au fost masacr
ați.
Puţini Turei, cari au primit botezul, au primit daruri
, şi
întreg oraşul sărbători acest eveniment fericit. Ei
au fost
puşi sub pază, pentru a da timp nouei religii să prindă
rădăcini în sufletele lor, atât de bruse silite, să o primea
scă.
Skenderbey avea atunci 29 ani.
Stăpân în capitala sa, el a anunţat prin curieri toate satele vecine do această revoluţie adevărat naţională.
Toţi
imitară exemplul Cruei, afară de trei
sau patru,
unde
Turcii erau foarte tari, Pretutindeni, garnizoanele
otomane fură trecute prin ascuţişul siibiei. Din toate părțile
,
veniau voluntari să-i ofere serviciile lor, Skenderbey, punându-se în fruntea tuturor acestor trupe, sosește la Drinul de jos, unde "1 aștepta în linişte Hamza, posesorul a-

cestui ţinut.

|

|

Inainte de a merge mai departe, Skenderbey instalează

2000 oameni de elită la frontieră, aproape de Sfetigrad şi

“Tomor, atât că să taie retragerea inamicilor prezenţi, cât
şi pentru a împedeca” accesul Turcilor. Acest ținut avea
drumuri

practieabile

din Macedonia: către Epir, iar el co-
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Fortăreaţa

dela

Cruia,

capitala

lui

Skender-bey.

boară în Dibra de jos, adică în partea de nord a catenei
munţilor. Aci, a avut un mare noroc, ciici Moze Golento a
îmbrățișat cauza sa, caro i-a adus foloase mari. In fiecare

zi, trupele lui Skenderbey se măriau. Comunele ŞI Bei
se
întreceau care mai de care să-i ofere oameni mai mulţi,
bani şi muniţiuni. E voia să gonească: pe Turci, cari
stă-

—
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pâniau unele. locuri. Skenderbey ordonă ofițerilor săi, să
adune lume cât de multă, şi să se ducă la Cruia, unde va
veni și el, ca să cheme pe toţi aceia, cari stăpâniau Epirul.
Cruia domina de pe înălţimea stâncilor sale, memorabila
câmpie, unde Cezar şi Pompei se observară mutual, înainte
de a decide de soarta Romei. Indată soseşte și Slenderbey.
Când contingentele sale erau în număr de 12.000, el a ţinut
şefilor şi trupelor o cuvântare înflăcărată, arătându-le scopul său.
Skenderbey ordonă ca să se atace mai întâi Petrela, zidită pe o stâncă, care este aprovizionată cu proviziuni de
tot felul, şi cu o garnizoană tare. Nu trebue a se confunda
cu Piatra albă (Arnaut Belgrad), nici cu Petra ad Sanctum, port de mare, mai sus de Durazzo. Urmat de 3000 ca:
valerişti, Hamza aleargă să înconjoare Petralba, care era
mai aproape de Cruia. Deşi nu era toiul ernei; cu toate acestea, frigul era mare, zăpada orbia soldaţii şi un vânt
dela nord le îngheţa mâinile, şi corpul lor cra rece ca piatra. Nimeni nu putea intra în Petrela, afară de noua garnizoană, care se supunea lui. Skenderbey, dela intrarea lui
în Epir, până la gonirea 'Tureilor, nu: dormia decât două
ore noaptea. El suporta toate lipsurile hranei, şi era un a-

devărat atlet.
Cu

un asemenea

şef, care soldat

sar

fi plâns

de un pe-.

ricol sau de oboscali? Petrela şi apoi Piatra albă fură în
posesiunea lui Skenderbey. De aci sau dus la Stelusio, în
Dibra de jos, care era un sat mic, întărit de natură, și care
domina o vale fertilă, la o distanţă
“de 25 mile de Piatra.

albă, 40 de Petrela şi 50 mile de Cruia. Armata
Ja amurgul
neaţa.

serei, iar atacul era să se dea a doua

a sosit pe
zi dimi-

Cum se făcu ziuă, Skenderbey trimite parlamentari, cari
au primit un răspuns vag, căci unii ofiţeri erau de părere
să se predea imediat; iar alţii, printre cari era şi guvernatorul Desdrota, voiau
v
să se apere până la tine, Primii, fiind

— 03 —
mai numeroşi, silese pe guvernator şi pe partizanii săi, să
se predea. Skenderbey luă şi acest sat în primire ca și celelalte, reţine prizonier pe Desdrota şi pe partizanii săi, fără
a-i libera, ci numai a se stabili la Stelusio — unde cei mai
mulţi din ei au îmbrățișat eristianismul:
In Dibra 'de sus, rămânea ultima localitate, care era cea
mai tare, și cea mai importantă: Sfetigrud (Cetate sfântă),
situată ca un cuib de vultur pe culmea unui munte. FPără'a
se opri, Slenderbey merge la Sfetigrad şi somează garnizoana să se predea, făcându-le cunoscut soarta celor dela

Stelusio, dintre care unii au fost încăreați cu favoruri, po

când ccilalți au suferit “pedepse,
lor de a se preda.

din

cauza

încăpăţânării

"Ca dovadă, a pus în fața oraşului pe Desdrota împreună

cu ccilalţi prizonieri recaleitranţi.
In faţa acestora, guvernatorul se gândia ce să facă. Ru:
șinea unei predări fără luptă, sau frica de pedeapsa
. ce-l
aştepta. EI s'a consultat cu ofițerii săi. Unul din aceştia,
făcând: apel la sentimentul datoriei, a zis: ori învingem
,
ori murim,
Guvernatorul atunci, trimite un parlamentar, spunând
că se vor apăra. Slkenderbey i-a spus râzând: iată
un brav,
Dacă Dumnezeu mă va ajuta, '] voiu trimite acolo,
unde so
aîlă deja sutletele fericite ale Steluzienilor.
Apoi, prizonierilor aduși înaintea, sa, le prezență
o cruce.
Toţi cei cari nu sărută această, cruce, sunt imediat
omorâţi.

Desdrota, a fost în numărul acestora. Această îaptă,
în loe

să-i 'intimideze, din contră i-a iritat şi mai mult.
Se consultă în privinţa planului de atac. Unii 'sunt
de părere, că
nu se poate întreprinde nimie, de oarece munții sunt plini
de zăpadă şi shiață, şi că, cu venirea primăverei,
pot ataca

cu succes. Alţii doreau, ca o trupă aleasă de
artilerie, cu
scări şi cu toate mașinile de atac, să dea asalt
contra celor

co se opuneau, mai 'nainte ca Murad să
aibă
timp să le
vină în ajutor. Intre aceste două păreri,
Moise propune:
„nici retragerea, nici asaltul, ci să se înconjur
e Sfetigrad,

—
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astfel, ra să nu poată eşi nimeni, nici să intre, nici să iasă.
Planul său fu aprobat, fiind chiar el însărcinat să-l execute cu 3000 cavaleriști. Restul armatei fu oprit la Cruia,:
după co a luat toate măsurile pentru asediul Sfetieradului,
şi pentru a respinge invazia Turcilor în Albania. O lună a
fost destul pentru liberarea patriei.
Skenderbey, ca să se achite către Dumnezeu, drept recunoştință, a 'dat ordin să se celebreze cu mare pompă, Serbarea Crăciunului. După atâţia ani de suferință, religiunea creştină a putut să triumfe,
La această serbare solemnă, Hamza și Tureii veniţi din
Ungaria, precum și eci stabiliţi la Cruia, se leapidă
de
mahometanism, şi primese apa sfântă a botezului.
„Cu ocazia aceasta, conform obiceiurilor locale, sau oferit
lui Skenderbey, daruri bogate. In toate părţile au fost sexbări publice, celebrând independența naţională.
In mijlocul acestor serbări, un curier a lui Moise anunță
po Slenderbey, că la Ohrida în Macedonia, garnizoanele:
din Petrela, Piatra albă şi Stelusio, sau unit cu armatele
turcești răspândite prin munți, şi se pregătesc să-l atace.
Situaţia lui Moise era critică: ca să meargă contra duşmanului, trebuia să despresoare Sfetigrad, să stea pe loc,
cra să fie închis între garnizoană şi trupele din câmpie.

Când Skenderbey primi această ştire, era la masă. El se
ridică imediat, încălecă calul său, şi cu câţiva alţi şefi,
împreună cu 100 călăreţi, alergă în ajutorul locotenentului
său. Ştirea, despre sosirea sa, a pus pe inamic în fugă. Indignat de a piorde onoarea unei astfel de victorii strălucite, Skenderbey, cu 1000 călăreţi a lui Moise, intră în Macedonia, pradă ţara, şi se întoarce cu o pradă, cu. care s'a.
aprovizionat pentru tot timpul ernei. |
DR
- Ştirea aceasta a ajuns până la Murad, și la
indignat
foarte mault, căci era ocupat cu Huniade.
|
Slenderbey, urmat de Hamza şi de călăreţi, vine la Sfetisrad cu 6000 oameni. Garnizoana nu-şi pierduse. curajul

său. Rezistenţa, ei era aceiaşi, Ce putea

face Sienderbey:
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fără artilerie? EI lasă lui Moise
o parte din armata sa, iar,
cl so repede în câmpie, spre a cons
trânge oraşul să se predea prin foamete. In acest timp,
mai mulţi locuitori vin în,
secret la Skenderbey, şi-l roagă
spunându-i: această împresurare nu vatămă întru nimi
e pe 'Turei, cari sunt foarte
bine aprovizionaţi, ci pe creştini,
cari vor muri de foame.
“Aibi încredere în noi. Mişeat de
rugămintele lor, Skenderbey s'a îndreptat contra Tribalilor
, la un canton turcese
din vecinătate numit Mocras. In
loc de ai pedepsi, el.i-a
unit la posesiunile sale. La apro
pierea sa, au dispărut toate
posturile. Ele salutau cu strigăte
'de bucurie, vulturul său
negru

cu două

capete

pe un

steag

roşu

—

emblema

pentru

toţi a glorieişi a libertăţii. Deşi
spiritele erau
liniștite,
totuşi Skenderbey 'și da seama
bine 'de situaţia sa. EL vizita toato localităţile, străbătâ
nd munții, iile, şesurile și
defilcele. Sondă râurile, revenind
foarte des la Cruia pentru a activa fortificaţiunile, care
se înmulţiau la infinit,
el se gândia ziua şi noaptea, la
mijloacele de luptă, pentru
a pierde cât mâi puțini oameni.
Diferite incursiuni pe teritoriul turcese, țineau trupele.
într”o atenție încordată.
Intocmai ea Fabiu, Skenderbey
se gândia că mişcarea
este viața unei armate. Pentru
a putea rezista, el se hotărâ
să facă cu prinții şi cu domnii
vecini, o ligă ofensivă și deîensivă. Pentru aceasta, s'a ales
oraşul Alexio, de sub do:
minaţia venețiană, situaţ între
Cruia şi Scutari, să fie se:
diul conferinţei, uride să se discu
te toate chestiunile. :

“La apelul făcut de Skenderbey,
au răspuns toți prinții
Albaniei. Cova mai mult. Venețien
ii, cari 'şi vedeau pose-

siunilo lor amenințate, ca Scuta
ri,

Alexio,

şi alte oraş

e şi
fortărețe, trimit şi ei reprezentanţii
lor,
.
In ziua hotărâtă, toţi prinții şi depu
taţii sau întâlnit în
biserica cea mare. Skenderbey le
spune planul stiu, şi 'necesitatea ce la făcut, să se arme
ze contra neîmpăcatului
inamice al creștinilor, aduc

ându-le aminte tirania odio
asă,
rezervată celei mai stinto. cauze,
şi-i conjură ca toţi să-şi
"Dem. Abeleanu, Albania.

5
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unească forţele lor. Toţi Pau salutat ca Prinţ al Albaniei,
promiţându-i ajutor, fie cu trupe, fie cu bani. După-ce s'au
făcut în public, rugăciunile oficiale, şi procesiuni solemne,
asistenţa jură pe drapel, și apoi se separă.
Murad, alarmat de progresele creştinilor, face pace cu

Ungurii.
Po când Skenderbey făcea toate preparativele, ca să seape de jugul turcese, Amurat făcea şi el preparative, pentru a-i supune complect. Pentru aceasta, trimite pe FizurPaşa, unul din cei mai buni generali turci. El ajunge în
„Maeddonia, iar de aci încearcă să intre în Albania, prin
valea Mocrena, o treciitoare îngustă și stâncoasă, cu păduri desc, unde un pumn de oameni, pot opri o armată întreagă.
Paşa.
na fost destul de prudent şi activ, căci Skenderbey
aflase deja, de înaintarea lui. Şi, în loc de a surprinde pe

Skenderbey, a fost el surprins.
Insoţit numai de 2000 cavaleriști şi de:500 pedeștri, el i-a
desfăşurat astfel, ca să înconjoare pe inamie, așteptână în
linişte rezultatul. Indată a apărut avant-garda Tureilor și
urmată de alte două corpuri, înainta în'liniște și siguranță.
Imediat a început lupta
în acest defileu
nepătrunzător,
după semnalul cunoscut, Infanteria creștină înaintează şi
so aruncă asupra primului corp de armată. Ataecat în faţă
şi do ambele laturi, Tureii rezistă cu încăpățânare, dar în
zadar. Pierderile lor sunt sigure. Disperaţi, mulţi
din ei,
dorese mai bine să moură cu urma în mână, decât să se
predea. Alţii, mai mult 'de 700, imploră în genunchi mila
învingătorului.. Albanezii, aducându-și aminte, cum Turcii
_oxterminau pe creştini, voiau şi ei să facă la fel. Skenderbey, atins de mila lor, i-a făcut prizonieri. Fizur-Paşa se
retrage cu restul armatei, urmărit de cavaleria albaneză, şi
fugarii au fost măcelăriți fără milă.
Astfelu fost a doua victorie a lui Skenderbey
Turcilor. Dar a treia urmează în curând.

Mustafa-Pașa

contra

cu 5000 călăreţi, şi cu restul predecesoru-

—
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lui său, s'a stabilit po o înălţime stâncoasă, făcând
lueră.
rile defensive. După ce a aşezat posturi, în toţi munţii
ve„cini, el nu s'a gândit decât să prade ţara. Furturi,
incendii
şi măceluri. Ceeace fierul n'a putut distruge, a fost
luat.
Populaţia disperată, alerga în orașe. Skenderbey,
informat de această invazie funestii, 'Şi făcu intrarea
în valea
_ Moerena, cu 4000 cavaleriști şi 1000 pedeştri. Având
:informaţiuni sigure, Skenderbey se aruncă cu trupele
sale, şi
pentru a nu lăsa timp inamicului, să se reculeagă,
'Și iu-

teşte marşul.

|

.

La apropierea sa, conform semnalului convenit,
sau: aprins focuri în toţi munţii, şi cum un asemenea atac
nu era
do prevăzut, se produse în rândurile Tureilor, o mare
confuziune. Emoţiunea se măria prin strigătele repetat
e ale
unei mulţimi ce sosia: „Este Skenderbey cu o armată
marc,
Skenderbey în persoană“, Mai multe compănii
de arcași,
au ocupat toate căile câmpului turcese, având ordinul
de
a tiage supra acdlora, cari ar voi să iasă. Se dă
semnalul
de atac. Lupta este în toată furia ei. Soldaţii luptă
corp la
corp, cu lovituri de sabie şi iatagane. Pământul
este aco-

perit do morţi. In fine, Turcii cu tot curagiul lor, nu
mai

pot lupta şi se predau.
,
!
,
* Mustafa-Pașa a scăpat fugind. După el nici o
rezistenţă.
Soldaţii aruncă armele Jos, şi cer ertare. Sultanu
i, aflând

aceasta, s'a întristat foarte mult.

o

" Neobositul Skenderbey atacă pe Veneţieni.
Iată motivul:
Leca Diucaghin, fiul lui Paul, văzând că Leca
Zaharia, domnul-Daynei și a împrejurimilor ei, este fără 'copii
şi fără
speranță a avea, Pa asasinat pentru a pune mâna
pe domeniile lui, care se învecinau cu ale sale.
,
.

* După

comiterea

crimei, Diucaghin

din teritoriul
lui Leca

Zaharia,

sa

însuşindu-şi o parte
prezentat

locuitorilor

Daynei, cerând să-i deschidă porțile. Locuitorii Daynei
,
indignaţi do crimă, în locde a-i satisface dorința
lui, au

propus mamei lui Leca. Diucaghin,

anume

Boza, să-i apere

şi de a susţine drepturile lor. Această propunere a
înduleit

— 68—
nuţin întristarea văduvei. Fiind: bătrână,şi temându-se de
seomotul armelor, ca s'a retras la Seutari, care cra atunci
Sub stăpânirea Veneţienilor. Boza a cedat republieci, toate .
posesiunile sale, neavând nici un alt amestec cu pretendenţii.
i
,
!
Da
; Skenderbey, văzând că venețienii ocupă Dayna, în nu:
mele 'donaţiei .fiieută lor, el a protestat contra acestei usurpări, publicând tractatul cu Zaharia. EI adună oştilo sale, şi merge contra Daynei, o. înconjoară, şi o somează
să so supună, dar fără suecos. Atunci, înconjură orașul
și-l constrânge să se predea.
Senatul Veneţian, informat de pericolul în care se. afla
Dayna, so hotări să-l libereze. Pentru aceasta strânge în
grabă: Albanezi, Slavi şi Italieni. La această adunătură,
caro nu putea puria numele de armată, îi vine ajutor, doi
şefi albanezi, cari erau
aliații lui Skenderboy
contra
Tureilor.
Leca Duşman şi Petre Span, cari erau aliaţii
vechi ai Venoţiei, şi vecini cu posesiunile Republicei, dela
caro au primit multe binofaeeri. Aceste forţe reunite, se
ridicau la 13.000 oameni, iar ca comandant al lor aveau pe
David Juris, guvernatorul oraşului Sceutari. Skenderbey
avea 14.000, împărţiţi în două părţi: unul de 5000 pentru
blocul Daynei, iar celalt de 7000 călăreţi şi 2000 pedeştri,
cari să lupte contra Veneţienilor.
Skenderbey, trecând râul Drin, și lăsâsdu-l
la spatele
său, ma așezat rezerva, care să-i păzească trecerea,
nici
pentru

a-i apăra

retragerea,

căci

avea

mare

încredere

în

triumful său. Nerăbdător de a termina, până a nu se înopta, el aranjează la miezul zilei, mica sa armată pe o câmpie favorabilă. In fruntea stegarilor, erau arcaşii cu alto
trupe ușoare. Ambele aripi erau formate din infanterie şi

do 2000 călăreţi fiecare. In centru, era restul cavaleriei amestecat cu pedeștri.

“Din partea
oameni.

Veneţienilor

In lupta

s'a format

dată; Skenderbey

un corp

i-a urmărit

de 15.000
până

la

porțile oraşului Scutari, cruţând pe creştini. Ştirile cele

-—'09-—
'rele se răspândesc mai iute, decât
cele bune." Deja, se -Cunoştea: în oraş eşecul Vencţienilor.
De pe înălțimea 'zidurilor, locuitorii ascultau insultele
şi provocările învingătorilor, Ei priveau întristaţi la prizo
nierii, cari treceau sau
se opreau înaintea lor. : * i
e
a
Skenderbey a liberaţ pe toţi prizonieri
i, cari treceat sau
'se opreau înaintea lor, şi ma reţin
ut decât numai doi şefi
principali: Andrei și Volcatanie.
:
i
In timpul acesta, Mustafa-Paşa vine
din nou în Macedonia cu 15000 cavaleriști. De rândul
acesta, vine cu instrue-țiuni să evite contactul cu Skenderb
ey, şi să se limiteze
pur și simplu, numai ca să apere pe
supuşii săi şi hotarele
Imperiului, Mustafa-Pașa se găsea
la hotarul Albaniei de
câteva zile, când Slenderbey a părăs
it câmpul dela Dayna,
ca să meargă contra, Veneţienilor.
Mustafa-Pașa a crezut
să profite de absenţa lui Skenderbey
, care n'a
lăsat în
urma lui, decât o armată mică.
Mustafa-Pașa cere voie

dela Sultan, ca să înainteze şi să dea
lupta, fiind sigur de
victorie.
N
E

Skenderbey,

fiind informat

da apariția Paşei,

trimite

5000 oameni la hotarul Macedoniei
pentru a-i observa şi
a-i opri. Comandantul lor, fiind convi
ns despre toate mişcările Turcilor, care se preparau
pentru' atac, a cerut iînistrucţiuni dela Skenderbey. Reţin
ut înaintea Daynei, îi
„răspunde. „Să nu facă nimie până
la sosirea sa. Până a“tunei, să intre în fundul pădurilor!
și în munţi.” Lăsând
paza. blocului lui Hamza, el alege
500 cavaleriști și 1500

pedeştri de elită şi cu ei aleargă în
ajutorul corpului a-.- menințat de Mustafa. Scutarienii au
atacat Balese,: unde
neîntâmpinând nicio rezistenţă, au jefuit
'o, apoi au preîăcut?o în ruine. Unii din ei cereau ca
să meargi să libereze
:Dayna, iar alții, ziceau, că pentru
a face acest pas, e nevoie 'de armată multă, precum
şi un ordin dela: guverna“torul din Seutari,
N
e
-

Mustafa-Pașa

n'a fost mai

fericit, căci el n'a putut

dea piept cu Albanezii, cari se
ascunseseră, în păduri

să

şi în

—
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munţi. Această dorinţă a Paşei, a fost însă
satisfăcută:
Skenderbey soseşte în persoană. Indată, impacientul Mustafa-Pașa cantoneaă pe şesul dela Oroși. Armata creștină
se compunea din 4000 cavaleriști și 2000 pedeştri. Skenderbey, la sunetul tobelor şi al trompetelor, merge mândru contra inamicului.
Această. înaintare semeaţă a înspăimântat pe Mustafa.
Pentru a-i respinge, el aruncă în grabă, câtova escadroane
rău formate, apoi îi urmează armata, dar în dezordine. Ei
se

isbesc

de masa

Mustafa
zadar.

disperat,

compactă
strigă

a inamicului.
la

ai

săi

să-l

urmeze,

„Moise, care era în frunte, a făcut un măcel

dar

în

teribil re-

zervelor turce, tăindu-i în bucăţi. Furios, Mustafa pune
un premiu pe capul lui Moise. Sureseitaţi ide greşala lor, şi
prin premiul promis, un mare număr de 'Purei, se aruncă
asupra lui Moise. A fost un asalt furios,
dar în zadar.
Toţi cad morţi ca într'un cimitir. Mustafa, făcând o nouă
eşire, so repede asupra trupelor, unde se afla Skenderbey,
care cu sabia în mână şi cu braţul său drept gol — după
cum obișnuia el — se repede asupra lui mort sau viu.
El a luat cu since 12 ofiţeri superiori și dezarmându-i,
i-a preumblat prin toate părţile cu mâinile legate la spate,
iar el mergea înaintea lor, călare.
Zece mii de cadavre turceşti zăceau pe câmpia de bătaie.

Cincisprezeco steaguri cad în mâinile învingătorului. Prizonieri au fost puţini. Din
- cât 300 morţi.

partea

creştinilor

mau

fost de

" Soldaţii erau 1nulţumiţi, dar şeful lor Skenderbey nu
era. El avea de răzbunat Albania, de jafurile ce i sau
“făcut. După co a lăsat armata, să se repauzeze:-puţin,
Skenderbey a 'condus'o pe teritoriul musulman. Oraşe şi cate au
fost jefuite, incendiate şi rase de pe faţa pământului. După aceia, totul a „intrat îîn tăcere. Nici

'do bucurie.

Ii

cântece, nici focuri

.

—

Aflând de distrugerea
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Balesei,

Skendorbey

nu. putea,

dormi liniștit. A doua zi, lăsând 2000
cavaleriști şi 1000
pedeștri, pentru a apăra frontiera,
cl merge cu restul armatei, cu prizonierii şi cu prăzile la
Dayna.
.
Hotărît a se răzbna, el strânge caval
eria sa, trece Drinul, şi intră în ţinutul Seutari. Era
atunci sezonul recoltei: arborii fură tăiaţi, viile distruse,
un mare număr de
sato au fost incendiate. Cine so opune
a, cra măcelărit, Acest ţinut, odată ruinat, opera de devas
tare s'a întins şi
asupra celorlalte ținuturi, ce aparțineau
Veneţicnilor,.
Skenderbey nu se oprea decât la apari
ţia ploilor mari,
a zăpezii și a frigului. El a cantonat
aproapede Dayna.
Soldaţii doreau să dea atacul, dar
Skenderbey, fiind informat că ei voese a capitula a preferat
să aștepte.
După câteva zile soseşte un trimis al
Sultanului, pentra
a trata preţul de rescumpărare a
lui Mustafa şi a celoralţi ofițeri. Douăzeci şi cinci de mii
de galbeni sau dat

imediat.

Toată

această

sumă,

Skenderbey

a dat'o locote-

nenţilor, cari s'au distins mai mult în
luptă. Odată liberi,
Turcii fură trataţi ca oaspeţi și ca amici
. Apoi, o escortă,

de onoare, i-a condus până la frontieră,
Tot

în acest

timp,

condiţiunile păcii.

Veneţia

a trimis

|
prinţului

din

Epir,

|

„Dayna va rămânea proprietatea Repub
licei. In sehimk,
prinţul Epirului va primi un teritoriu
considerabil, care
"so întinde d'alungul Drinului, și în direcţ
ia Scutari.*

Acest angajament
convenindu-i sub toate raporturile,
Skenderbey cu avizul Consiliului său, s'a
grăbit să-l pri-

mească. Curierii au răspândit vestea aceasta în tot
Epirul,

„ Blocul Daynei odată ridicat, sau deschi
s porțile orașu.
lui. Asediaţii şi asediatorii îraternizau.
Andrei şi Voleataryi au luat libertatea. |
a
a

Tot ce sa luat Scutarienilor şi celorlalți
supuşi ai Republicei, ca: castele, fortărețe şi teritorii,
le-au fost Testituite.
|
a

Skenderbey,

fiind liniştit, a adunat

armata

ce era la
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Dayna,cu

trupele, care aă „repurtat victoria, şi aleargă.
să curețe frontiera de Turci. Aceasta era o necesitate a situaţiunii sale, căci nevoind
a pune impozite, el nu da soldatului altă
plată, de cât
prada.
Această razie terminată, el a concediat o parte din soldaţi, lăsând ce era necesar pe frontiera
Macedoniei, și
apoi a revenit la Cruia,
După puţine zile, o ambasadă solemnă i-a adus din partea Senatului venețian, daruri bogate și scrisori închise,
prin care *] declara pe el și pe descendenții lui, cetățeni
ai Veneţiei. Republica Pa recunoscut ca guvernator al tutulor posesiunilor sale, şi ca locotenentul său general în
Epir. Din această zi, numele său fu înscris în Cartea de
Aur, în primul rang al nobilimei venețiene.
“După ce Skenderbey a bătut toate armatele turceşti,
trimise contra sa, şi chiar armatele comandate de Sultan
Murad şi Mahomed II, el a mers în Italia, în ajutorul lui
de Arjou
Ioanei
Siciliei, contra
Ferdinand II regele

(1462).

|

|

In urma, succeselor repurtate, el a luat titlul de Dupele
Sf. Petru, şi teritoriile următoare: 'Trani, munţii Gargani,
. renumita mânăstire Sf. Mihail, Siponto sau Manfredoma
şi San Giovanni Rotondo.
La 1462, Skenderboy vine din nou din Italia, Veneţia Îiind în război contra 'Tureilor, el i-a procurat arme, apoi flota sa.
La 1466 Mahomed II încearcă în persoană un nou atac şi
înaintează până la Cruia. -Fort tăreaţa, drapelul independenței albaneze, nu cade şi Sultanul furios părăsește Alrâului
bania. Fortifică Valona, şi întemeiază pe lunea
Scumbi, orașul Elbasan, aşezând acolo o mare colonie musulmană întărită, centru de acțiune pentru viitor. El începe din nu lupta, şi Skenderbey este silit să 'se refugieze
la Alexio, care era ocupat de Veneţieni. In această: cetate
+ Veche, azi ruinată şi cu aspect tragic, a murit acest mare
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soldat la 1467, care a făcut cunoseut în toată Europă,
nu:
mele ilustru de Albanez. Numele acestui erou cra venerat
în

toate

statele,

căci

în

cl era

încarnată

rezistența

nafio-

nală contra jugului străin,
„.
Câţiva şefi 'au încercat în creerii munţilor, să-și păs"trezo independenţa ţării lor, precum: rămăşiţe în Miridit
a,
în Liuma și la sud în Himara. ”
Turcii, după moartea lui Sltenderbey, au devenit stăpâni pe oraşe, sate şi câmpii, și Albanezii se supune.
Ei
recunosc pe un;suveran, iar nu un stăpân.
Pentru a scăpa de jugul tureese, un mare număr de
Albanezi se refugiază în Talia
meridională şi în Sicilia,
undo chiar azi, descendenţii lor se recunose înţre ci,
şi nu
uită origina lor.
Cei ce au rămas, Sultanul a avut grije să nu-i scoată,
din sărite. Ei so mulțumiau cu o supunere nominală.
Pe
lângă că Albanezul nu era prea turbulent, şi furniza
ajutoare do voluntari armatelor lor, ei n'au căutat să-i asimileze. Iîi au fost încorporaţi la Imperiu,
şi majoritatea
Albanezilor a devenit musulmani. Proprietarii cei mari
şefi ai triburilor, au dat exemplu. Bi au devenit musulmani, numai pentru a-și păstra domeniile lor. Mulțim
ea
i-a urmat.
Ca, toate popoarele muntene, Albanezul,. fiind puţin cul-

tivator,

trăeşte

dela Stat,

sau

dela

protectorul

bogat.
Temperamentul său aristocrat, nu se
să fio confundat cu raia. EI, musulman,

său

cel

putea acomoda,
păstra arma ca

simbol al nobleţei şi al libertăţii sale, instrument al răsbu-

nărilor familiare, gavdian sacru al onoarei sale. -

„colo unde cste sabia, acolo este credința”,
Acesta este un dicton folositor, pe care “Albane
zul
practică şi-l scuză pe el în traiul vieţii.
i

şl

Veneţia sa menţinut câtva timp pe litoral, şi la
1477,
apără Scutarii contra 'Turcilor, In urmă la 1499, cedează

orașul

'Turcilor,

apoi

Alexio

şi

celelalte

:posesiuni

din

—
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|

PP

|

|
|
|

Nord, în urma unui tractat, care a acordat privilegii importante locuitorilor, şi la 1501, ei recunosc suveranitatea.
Sultanului peste Albania.
De aci datează principatul -Miridiţilor
(bravilor), ai
ciirui locuitori pretind, că sunt descendenţii direcţi ai lui
Skenderbey, cari aveau ca șef pe prințul Bib-Doda.
Turcii Pau trimis în cazarma Castamuni şi primea sol-

Prinţul Bib-Doda. |

da do Colonel. Apoi

îu numit

Generalde Brigadă

şi ad-

Ehiotant al Sultanulufără
i, însă să i se permită, a se înaa
poia în Albania, în mijlocul muntenilor săi. :
Această captivitate deghizată, unde supunerea nu era
destul de garantată, luă sfârşit cu revoluţia din 1908,
Albanezii nau uitat niciodată pe Skenderbey.. Chiar azi,.
ei poartă o vestă neagră în semn de doliu, pentru: a comemora pierderea ilustrului lor erou, și a independenţei lor.
„." Astăzi,: fâlfâie vechiul său drapel în toată ţara..
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ALBANIA

SUB

STAPANIREA

OTOMANA

Murind Skenderbey, o mare parte din aristrocraţia
albaneză, urmată de diferiţi colonişti a emigrat în Italia,

unde au găsit camarazi de arme de un patriotism înfliicăi-

rat, ca Muzacki, care a seris genealogia familiei sale, una
din isvoarele importante ale istoriei Albaniei.
Turcii, ocupând Albania, au lăsat Miridiţilor
prinții

lor din familia Doda, care deseinde'dela faimosul Lee Du-

caghân, Licurgul acestei constituţiuni primitive.
Primul din această dinastie, care a.avut o mare influenţi asupra Miridiţilor în sec. XVII, îu Marco Gion.

Descendentul

său, Bib-Doda,

a jucat un rol important

. în afacerile balcanice şi în războiul Crimeei, sub comanda mareșalului Pelissier, Pentru bravura Miridiţilor, Bib-

Doda fu făcut Pașă şi general de brigadă.

|

Ocupaţia turcă n'a schimbat nimic din caracterul acestei ţări. Noui stăpânitori s'au stabilit în şes şi în orașe.
Ei
nu făceau nici o alianță chiar cu musulmanii, geloşi
de
costumele şi tradiţiunile lor şi considerau pe Turci
ca un

străin. Albania a'rămas totdeauna punetul delicat al
In:

periului Otoman.
Nu se putea percepe impozite, sau a le impune un
oarecare serviciu militar. In schimb, Albania oferea
Turciei

soldaţi voluntari şi ofiţeri. Un regiment de Niridiţi
purta
crucea cu insignele lor.

Po la finele secolului XVI-lea,

|

i

ea a dat Imperiului

doi

mari Viziri: Ferhad şi Sinan, un om de o mare
energie,
musulman crud, care ţinea locul Sultanilor
degeneraţi,

Murad II şi Mahomed III. Un Albanez din Velessau Kiupruli, a fost reorganizatorul

Imperiului.

Cei

din Kiupruli

au introdus la Constantinopol miliția albaneză.
Mahomed

pașa

a pus

pe

tronul

Moldovei,.pe

unul

din

compatrioţii săi, George Ghica,a cărui familie
a devenit
una din cele mai principale nobilimi române, și
a dat în

'

sceolul 'SIX. Albaniei,
unul din cei mai mari. seriitori, pe
Elena Ghica, cunoscută sub numele de Dora de Istria.
Abdul: Hamid m'avea îneredere de cât în. garda regimentului său do. Albanezi. Această nouă gardă pretoriană a
jucat. un rol. important în viitorul regim june-ture, _

: Ocuparea “Albaniei de către Turci, a avut consecinţe de-

zastroase, precum și marea emigraţiune în Italia, unde a
format adevărate colonii lipsind Albania de elementele
do valoare. Mulţi Albanezi de. fel soldați, au dat în Renaştere coneuisul lor, tutulor puterilor Europene. Un Bua
Spată în secolul XVI şi un Basta în serviciul Imperiului
german.

,

,

Sub primul Imperiu, un regim Albanez, comandat de
Maiorul Misnot a urmat pe Napoleon, care.avea pentru
el, o stimă! deosebită, în
i
tot timpul răsboaielor dela . 1507
şi 1814.
"O parte din emigranții albanezi, sau îndreptat în secolul XVIII, către principatele danubiene. O companie din
aceşti Albanezi a servit contra 'Turcilor în armata rusă,
sub Ecaterina II. In momentul răscoalei Etoriei dela 1522,
Albanezii din București; au jueat un ol important, la fel
cu compatrioții lor din Albania de Sud sau din Pind:
- Plecarea Albanezilor a lipsit Albania de cele mai bune
elemente şi de toţi oamenii de talent şi de caracter, cari
Pau

trecut la Islamism.
O altă cauză, de împuţinare a Albaniei, sunt luptele: intestine pentru dominare, care preocupă guvernul din Constantinopol.
“"Toato . chestiunile religioase sunt exploatate. Ortodocșii

sunt aţâţaţi contra musulmanilor, prin agenţii Patriarha-.
tului, izolaţi de îraţii lor prin cultura greacă,
impusă de eler.
“IDureii

favorizau

iniţiativa independentă

co le- -a fost

Ri
a micilor prin-

cipi:şi a guvernatorilor -provineiei, pentru 'a piine pe unii
dontra altora; când luptele deveneau

periculoase:

Miraco-

lul este, că patriotismul albanez, nu s'a alterat în decursul

,
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atâtor. secole dela ocupaţia niusulmană, şi că sentimentul
solidarităţii. naţionale, căruia i se opuneau dușminiile r6ligioase exploatate cu îngrijire, :s'a deşteptat : în decursul
timpurilor” grele.
: Albania este singura ţară din Europa, unde religiunea
în acest timp, nu însemna ceia ce se numește naţionalitate.
„„Guvernatorii provinciilor îşi măreşe atribuţiunile -lor.
Șelii

militari

din

Constantinopol

nu

uită nimeni

că

sunt:

albanezi, și că vechiul vis a ui Slkenderbey, a reînviat
unitatea patriei în inimile lor, în gradul cel mai mare.
„Ocupaţia turcă a. separat complect Albania de toată ciVilizaţia occidentală şi a lăsat'o în urmă de tot. Această
nenorocită ţară a suferit o întârziere bruscă de desvolta
re.
Administraţia

tureă

na

creat

nici

școale,

nici

drumuri,

nici siguranţa vicţii; este tara răscoalelor continue, care
a
tat naştere la legenda brigganzilor albanezi. Albania ma
putut să-și reia calea progresului de cât atunci, când a
dispărut

ultima

generaţie,

care

a

cunoscut

regimul

ture.

In tot timpul administrației otomane,
catolicismula
păstrat îin nordul Albaniei, flacăra sacră a patriotismului,
şi a căutat să răspândească catechismul albanez singura
armă de „civilizaţie. Creștinii dela sud au rimas credincioși ortodoxismului. Ei erau mai bine vi ăzuţi din
cauza
legăturilor cu Patriarhul ecumenic care nu reprezintă nici
un element de rezistenţă naţională. Aceştia mau fost persecutaţi decât în secolul XVII. Albanezii ortodocși -se
desnaţionalizează mai curând cei din Orașe, decât . „cato-

leii.

“Locuitorii din Coreea, în secolul din urmă au emigrat
în, România, Bulgaria, și mai cu seamă în America Si au
făcut acolo, focarul patriotismului albanez. _
|
La 1580 se face o mişcare naţională, condusă de -un voivod Grădan. Şefii albanezi dela nord, 'ofer ă lui Mihai
Vi
teazul ajutor contra Turcilor.
_ “In 151, în urma dezastrului suforit de Turei la
Lana,
se ivesc mai multe răscoale. Corooana Albanici se
oferă lui
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Carol Emanuel de Savoia şi Prințului de Parma
, care se
fereşte a, o primi. La 1737, armatele Austro-Rus
e invadează în nordul Albaniei şi Veneţia aliata Impăr
atului Leopold I, ocupă Morea, Valona şi fortăreaţa Canina
, ajutată

de albanezii

renumite,

MEMET

dela nord. In Albania

cari încearcă

BUŞATII

să facă

se ivese două

o Albanie

(după numele

familii

independentă.

micului

saţ Bușatli)

aproape de Scutari. Acesta reuşi
să întinză influenţa sa,
peste tot nordul Albaniei, şi prof
itând det un moment de
criză, obţine dela Sultan, titlul de
Paşă ereditar la Scutari.El a intrat în relaţii cu negustorii
dela Viena, pentru
a-i procura arme şi bani, în scopul
de a deveni indepen-

dent.

|

,

Asasinat do către Turci, fiul său Cară
-Mamud a luptat
pentru autonomia pașalâcului. E]
a luptat în 1787 şi 1796
contra Muntenegrului şi 'deveni stăp
ân pe litoralul ocupat de Veneţieni. Poarta a trimis contr
a lui o armată, pe
caro o bătu în câmpia Cosovei. In acest
interval, paşa- dela
Scutari deveni stăpân peste tot nordul
Albaniei. EI a început cu Iosef II, tratativele tatălui
stu. Turcii au trimis
contra, lui, armata puternicului pașă
dela Ianina, Ali dela
'Tepeleni, care urmărea aceiaș
ambiţiune ca şi Mamud.
Albanezii lui Ali pașa şi Turcii aleg
oraşul Ianina ca sediul lor. Mamud muri într'o luptă cu Munt
enegrenii. După
Jirecek, capul său este păstrat la Cetin
e.. Ultimul din familia Buşatli, anume
Mustafa, a luat parte în războiul
Ruso-Ture din 1$29, apoi a fost exilat în
Asia-Mică. Reşidpaşa îu trimis din Constantinopol, pentru
a distruge ultimele ambiţiuni ale Paşei din Seutari,
|

Ceiace n'a putut realiza Buşatli la nord, a făcut
rivalul

său Ali dela 'Tepeleni la sud.

LL

|

„Ali s'a născut la Tepeleni, o comună situată la confl
uen-

ţa Voluscei cu Arghiro-Castru

în mijlocul 'Toscilor. Ban-

dele greceşti din 1914, au distrus frumoasa
, sa vilă natală.
El era înzestrat cu toate calităţile Tosci
lor, spirit mlădios
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şi realist, de un sânge rece şi încăpățânat. EL. având puterea, "și aduce aminte de Skenderbey, apoi încearcă şi el
să reînvieze unitatea albaneză şi română. El încurajează
mişcarea revoluţiei greceşti şi-şi îndreptează privirile spre
politica Occidentului, întrebuinţând mulţi Francezi în armata sa şi în artileria sa.

ja ris

“E

AS

Ali-Pașa,

Satrapul

Napoleon, caro se interesa

de

Ianinei.

aproape 'de chestiunea

al-

baneză, n'a despreţuit de a corespunde cu tiranul Ianinei
.

Ali, vechiul paşă dela Trieala din 'Tesalia române
ască,
voia. să o încorporeze la statele sale. El obţin
e în 178$, în-

vestitura pașalâcului dela Ianina din Epir. Imediat s'a
de-
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clarat

independent

de

Sultan.

Aliindu-se

cu

mica

repu-

blică a Sulioţilor apărătorul ortodoxilor, întreprinde
expe-

dițiuni lungi, pentru a distruge puterea beilor (boieri
lor)
musulmani din Albania de mijloc şi din cea
meridională,
Arde „Culele“ lor, şi formează alte sate, apoi întorc
ându-se
contra vechilor săi aliaţi, cari erau Sulioţii, începe
în con:
tra lor un război teribil,
Rezistenţa micei republice creştine a fost teribilă,
Reşedinţa acestei republici era la Suli, de unde
și numele de Snulioţi. Această federaţie se compunea
din 50 sate
româncşti. Curajul lor era proverbial. Femeile urmau
pe
bărbaţii lor în război. Primul atac Pau dat contra
unci ligi
de cinci paşale. Dela 1785, tură în luptă cu Ali-pa
șa, pe
caro” bătură la 1790, iar la 1792 *] resping victorioși,
Impărțiţi şi trădaţi la 1803, ei fură goniţi din munţii lor
și
sau dus de sau stabilit în insulele Ionice. Ei fură chemaţ
i
la 1821 de Ali pașa, care se răsculase contra Porții. Mare
parte din ei luară parte activă în răsboiul indepe
ndenţei
Greeici, şi prin intermediul Angliei capitulară, și parte
S'au stabilit în Cefalonia, iar alţii în diferite părți ale Epirului,
Printre accia cari sau distins în războiul Independenţi
i,
a fost Mareu Bociari,
apărătorul
oraşului
Misolonghi
(1523), Giavela şi amiralul Miaulis.
Ali, fiind compleet independent, a domnit în mod
efectiv
peste Albania de Sud.
Albanezii au susţinut la început Eteria Moldovei. Ali
paşa a susţinut revoluţia greacă, protejind pe şefii insurgenţilor, şi atrăgând asupra-i grosul armatei turcești. Il
a înlesnit succesul revoluţiei.
Credea că se poate servi de această mișcare naţională
pentru scopul său; dar grecii urmărind scopul lor, şi Ali,

fiind

complectamente

compromis

prin

legăturile

sale cu

insurgenții, fu împresurat în Ianina de armata imperială,
apoi în fortăreață, unde pieri sub loviturile asasinilor plă-

tiţi de Poartă.

|

-

”
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.
”

„. Albanezii ortodoxi și Românii din Pind, n'au ezitat de a
:susține din toate puterile lor, tânăra naţune în războiul in-dependenţii: Mulţi Greci iluştri sunt de origină Albaneză
sau homână, 'dar Grecia n'a fost de loc recunoscătoare Al-

Marcu

Bociari.

banezilor şi Românilor din Pind, pentru concursul ce i Pau
dat ei.
„ Primul şei al Statului gree: Capo de Istria, inaugurează
politica imperialismului, care distrugea autonomia româ-
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nă, şi voia anexarea Albaniei
meridionale până la Coreea.
Murind Ali pașa, s'a pierdut
şi ultima speranţă de a realiza o Albanie independentă,
Insurgenţii nau încetat acţiunea lor, până la dispariţia
puterii otomane.
Tractatul dela San-Ștefano şi
cel dela Berlin a dat Serbiei, Bulgariei şi Greciei Părţi
din teritoriul Albaniei. Bismark zicea: „nu este naţional
itate albaneză,
Atunci sa format o ligă la
Prizren, grupând Daşalele
din Ianina, Scutari, musulman
ii
din Albania de sud şi
populaţia catolică din: Albania
de nord, fiind încurajați

de guvernul lui Abdul Hamid. Acea
sta a avut în adev

ăr
un caracter naţional. Liga sa
opus din răsputeri la înstrăinarea teritoriului ei, şi când Munt
enesrenii au încercat să
ocupe teritoriul ce li sa dat prin
tractat, ei s'au opus cu
armele. Mişcarea a luat un astiel
de caracter, încât Poarta
temându-se de consecinţele sale,
a părăsit pe Albanezi, pe
cari îi susținea în secret, şi a trim
is pe Muhtar-pașa să întărească pe Muntenesgreni. Aliații
mau reuşit în întreprinderea lor. Puterile Turopene, recu
noscând neputința lor,
au bombardat Dulcigno (1580), ofer
ind în sehimb Muntenegrenilor Alpii albanezi: Grecii
nau reuşit la Ianina.
Europa tocmai acum a înţeles exis
tenţa Albaniei.
In urma, acestui sucees, Liga nu s'a
desfiinţat.
Sultanul trimise contra ci pe Derviş-p
aşa, care a invadat în nordul Albaniei, spre a o înăb
uşi, dar au urmaţ
lupte necurmate în Miridita, unde locu
itorii se risculară

la apelul Prințului lor, Bib-Doda.

Franța a intervenit la Congresul dela Berl
in, pentru a
cere protecţiunea, ce o exersa de drept asup
ra Miridiţilor
şi Congresul decise să le menţină toate vech
ile lor privi-

legii. Derviş-paşa a devastat Miridita, a dat foc casei
Printuluişi Pa exilat în Asia-Mică. Cu toate victorii
le lui Der-

viş-paşa,

Liga

avut meritul

nu

s'a slăbit, dar

să atragă atențiunea

Albania: eu: multă: bunăvoință.

ea

i

lueră

Angliei,

în

secret,

şi a

care susținea.

- Sforţările ligei sau mărit în coloniile albaneze din străi-

*
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nătate. La Scutari, s'a încercat de a salva limba sub scutul

bisericii, şi să creeze o literatură naţională.
Această mişeare s'a răspândit şi în coloniile albaneze din
Italia. In România, Egipt, Constantinopol şi mai cu seamă
în Statele Unite ale Americii, Albanezii se grupează firă

,
//

/4/j))/(7,

7//Îndr

distincţie de religiune, în societăţi patriotice.

" Chiţu Giavela.

Pe când guvernul ture, persecutaîn Albania limba albaneză, prin intermediul Patriarhatului, în Albania de sud
Sau înfiinţat şcoale și s'au tipărit cărţi în străinătate. Biblia iu tradusă în limba albaneză şi sau tipărit ziare în
toate părţile. Sub Sultanul Hamid, persecuţiunile au continuat, dar când Ferid-paşa Vlora, un mare senior albanez

ajunse mare Vizir, el a avut o influență mare asupra Sul-

=S1=
tanuluis.ecare:
avea: încredere, decât în garda albaneză,! ecdepindea numai: te, Ministerul său: Interesul Albaniei: era

de; a pr lungi

încetul.

“acest, guvern: șubred,- preparând :încetul

independența. ţării. Revoluţia. tirierilor

turei,

cu.
le-a.

dat atâtea speranţe
încât,ei au părăsit pe vechiul Sultan..

Amicii cei noui.îi părăsesc” repede şi urmăresc în Albania o politică de otomanizare complectă, persecutând bisericilo creştine, şeoalele albaneze și altabotul latin.
.
Impărţirile administrative ale Imperiului sunt aplicate
în Albania, care acum trebue să plătească regulat impozi-.
tele şi să facă serviciul militar,
In Iulie 1910, toţi sefii partidelor albaneze se întrunese
Ja Ferizovici şi fac un plan de răscoală generală. In 1912
isbueneşte revolta şi Albanezii ocupă Uskiub şi ameninţă.
oraşul Monastir (Bitolia).
Guvernul

ture

promite

a le

recunoaşte

autonomia

alba-

neză în cele patru vilaiete, Scutari, Cosova, Monastir ŞI.
Ianina, sub guvernatori pimânteni.
Albania se va supune legilor și obiceiurilor naționale..
Serviciul militar nu sc va face decât în interior și scoalelealbaneze au toată autorizarea de a funcţiona. Li s'au dat.
speranţe mari, dar isbuenind bruse războiul balcanic, care:
va pune totul în discuţie, și printre care Albania va îi cea.
dintâi victimă,
In timpul războiului, Albanezii au păstrat o ncuirali-.
tate compleetă, atât faţă de învingători, cât şi faţă de armatele otomane înfrânte la Monastir, şi retrăgându-se prin
Albania, n'au întâlnit nici o ostilitate.
|
Dar, după victoria aliaţilor baleanici, Albania de nord
s'a găsit toată ocupată de Muntenegreni, care au împresurat Scutari, Sârbii veniţi la Durazzo, salutau „Adriatica,
sârbă și Grecii au năv: ălit dela începutul: războiului îîn IL
Vania meridională. -

"

.-.

:: Grecii şi Sârbii, în me» sul lor, conduși 'de „ură ereditară
âu' “îneendiat” sate pretutindenea” în valea râului Scumbi
unica propagandă pe lâng ă i populaţia! ce o revendicau ca:
-

7

a

—

sd, Îi

savă, şi care va. păstra.în sufletul, lor, uia: năvălitorilor:
Sârbii au distrus 140 sate din:Albania de ord. Grecii. la
rândul. lor, nu Sau lăsat mai „pe jos. Ei au distrus
în: Albania do sud, 350 sate măcelărind pe toţi tinerii dela b ani
în sus.
Pa
„i
i
"La 28 Soenbrie 1912, un mie grup de patrioţi albanezi,
au debareat de pe un vapor. Austriac la Valona, ei ridică în
sus vechiul drapel al lui Skenderbey, şi proclamă independența naţională,
.
|
Un vechiu bărbat do Stat, Ismail! Tomal- bey Vlorai ia
preşedinţia acestui: guvern provizoriu. .
:
Deși se crede, că este pierdut pentru Albania, şi
« că alia:
ţii baleanici maveau nici o dorinţă de a părăsi nouile lor
cuceriri, Ismail Kemal, sfărâmând toate intrigile cancelariei, ştia bine că momentul este bine ales pentru a încerca.

răscoala Albaniei. Această înaintare a. naţiunilor baleanico spre Adriatica; neliniștea pe Austria, care vedea că

i so închide calea spre Salonic şi Bagdad și care de mulți
ani studia 'cu atenţie problema albaneză, şi pe Italia, cate
consideră posesiunea Valonei, ca necesară politicei sale
din Adriatica. Aceşti doi rivali cad de acord, pentru a se
opune pericolului comun ce se ereia prin prezenţa Sârbilor
la Durazzo şi proclamă „Ablania Albanezilor'“.

53

ALBANIA INDEPENDENTA

“ Inaintarea, trupelor sârbe şi grece, putea să tea naştere
unui conflict european. Austria era gata si se opună cu
armele în contra succeselor serbo-muntencgrene în nordul!
Albaniei. Italia vedea cu "nelinişte, blocul coastelor albaneze de către flota greacă şi înaintarea trupelor. lui Constantin către Valona. Bombardareă acestui oraş de flota

greacă, în aproape considerat ca un'casus belli italo- -STee,

“Propunerea lui Sir Edward Grey, de a reuni la Londra o
conferință, unde „principalele puteri, să fie „reprezentate
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prin ambasadorii lor la Curtea Saint-James, fu privită ca
o uşurare (17 Decembrie 1912).
Rusia a fost avocatul învingătorilor balcanici, dar Conferinţa a decis să primeascâ în principiu, crearea unei Al.
banii, autonome, sub un principe european, care va îi ales
de ţară. O comisiune de control va supraveghea finanţele
ţării. Se va creia o bancă de Stat, Austro-Italiană, iar jandarmeria albaneză se va organiza de ofiţeri olandezi.
Primul pas al Conferinţei fu de a cere Muntenegrului să
ridice asediul oraşului Scutari.
La refuzul lor, sa hotărât să se blocheze coastele muntenegrene.
Riza-pașa apărătorul orașului îu brusc asasinat și Muntenegrenii au intrat într'o mahala din Scutari. Oraşul căzu
la 23 Aprilie 1913.

„Opinia publică albaneză a acuzat totdeauna de această
ciidere, pe noul
comandant al
garnizoanei
Essad-paşa
Toptani, care obţinu permisiunea de a eși din oraş cu forţele sale și cu armamentul său, ceia ce i-a permis mai târziu să joace un rol important în noua Albanie.
arul Nicolao intervine atunci şi sfătueşte pe
regele

Muntenegrului,

do a părăsi Scutari,

ameninţându-l

caz 'de refuz, nu-l va mai susţine. Oraşul

fu evacuat

că în
şi un

contingent internaţional ?] ocupă. Autorităţile militare înternaţionale
Guvernul
mata greacă
în tot nordul

iau asupra lor administraţia.
lui Ismail Kemal-bey, izolat. de Europa, arla ușa sa, armata turcă nu departe şi Sârbii
Albaniei, el nu putea să aibă decât o existen-

ţă nesigură.
.
|
Cu toate acestea, el a luat câteva rezoluţiuni importante,
decretând egalitatea Albanezilor înaintea legii şi separarea religiunilor de Stat.
In luna Decembrie, yahtul ducelui de Montpensier, forță
blocul grec şi luă pe Ismail Kemal şi pe doi miniștri ai
săi în Italia. Ei trebuia să meargă în principalele capitale
ale Europei, pentru a pleda cauza Albaniei.
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Conferinţa

a hotărît

ca o comisie

internaţională

să ho-

tărască frontiera noului Stat. Ea a acordat independenţa,
Albaniei,

dar

rile catolice:

mieșorându-i

Hoti,

Gruda

considerabil

şi Clementi

limitele.

'Pribu-

s'au dat Muntene-

grului. Asemenea şi şesul Podgoriţa la nord de lacul Seutari, portul Dulcingo, Antivari, Metohija de Ipec şi Gia-

cova.
Şcsul Cosovei, o parte din Metohia, precum şi orașul
Prizrend, populat în mare parte de Albanezi, malul drept
al Drinului Negru, Dibra şi cea mai mare parte a lacului
Ohrida, rămân Serbiei.
Tot Epirul Greciei şi chiar ţinutul locuit
eselusiv de
Albanezi, numit Ceamuria.
Lmerările comisiunii în Albania,
meridională
au fost
grele, pentrucă Grecia pusese în joc toată influența sa,
pentru a obţine regiunea Coreea. In Decemebrie 1913, comisiunea a terminat lucrarea prin protocolul dela Florența. Frontiera de sud a rămas nehotiăriti. Acest aranja-

ment n'a satisfăcut pe nimeni, nici ambiţiunile Statelor balcanice, nici dorințele Albaniei, care s'a văzut amputată de
o mare parte din populaţiunea sa şi regiunile sale
cele
mai bogate.
Reformele moderne ale guvernului provizoriu, au sguduit Albania şi o mare nemulţumire a fost după primirea
nouilor frontiere.
Essad paşa, reprezentantul renumitei familii dela 'Toptani, care se prindea descendent dela. 'Topia, susținut prin
popularitatea ce avea în Albania centrală şi prin forţele
militare ce le-a păstrat după capitularea orașului Scutari, sa arătat ca un luptător al revendicărilor naţionale
şi a instalat un alt guvernământ la Durazzo.

Din cei trei mari șefi albanezi din acea epocă, doi din ei:
Bib-Doda

îu

asasinat

la

Bregumatia

şi

celălalt . Essad,

omorît la Paris în 1920, au pierit de o moarte violentă.
Ismail Kemal-bey,

puţină iniluenţă;

fără avere

diplomat

personală,

se pare

că are

abil, spirit cultivat, în curent

-cu politica europeană, el
suvernământ

modern

a avut

şi occidental,

contra

dorințelor

obiceiuri Tele,

Iti

de

contr ac-

tate dela Consiantinopol.
“Bib Doga, Prinţ al Miridiţilor, bbărbat foarte intelig
ent,
-sub influenţa renumitului stareț dela Croş, era foarte
indiferent și foarte leneş, pentru a juca un rol mare,
Essad însă, era un bărbat viguros, energic, foarte inteligent, dar fără cultură apuseană, foarte bogat şi foarte
ambițios. Calitatea sa de mare senior feudal, cruzimea sa,
rolul ce a avut în timpul asediului dela
Sceutari,. i-au
creat o mulțime de duşmani îîn Albania,
Politiceşte el a oscilat des între influenţele străine foarte diverse. In timpul războiului, cl s'a arătat alături de
aliaţi, şi a primit desmembrarea complectă a ţării sale,
numai

pentru

a

conserva

suveranitatea

sa

personală

în

“Albania centrală musulmană. Concepţie, pe care a prevăvut'o în tractatul secret dela Londra şi în ucordul “Titoni"Venizelos, de care sa luat cunoştinţă în 1918 la Pog raideţ,
Trei candidaţi străini se găseau în prezeilt, pentru tronul Albaniei: un musulman Mehmet Ali,
care a fundat
dinastia IKedivilor în Egipt; dar un prinţ musulman, era
greu să fie primit de cea mai mare parte a Albaniei. Ducele de Monpensier, era lesne primit de populaţia albaneză,
dar candidatura sa nu plăcea multor puteri europene; în
fine Gullaume de !Vied patronat de mătușa sa, regina Elisabeta României.
Candidatura acestui necunoscut a fost bine: primită de
majoritatea puterilor europene. Ismail Kemal a declarat
comisiunii de control, retragerea uuvernului său şi Essad
primind şi el, Guillaume de Wicd fu ales la 3 Decembrie
1913 ca prinţ suveran. O delegaţie sub conducerea lui Es-

sad, s'a dus la Neuwied,

pentru a-i oferi coroana.

“ In sudul Albaniei sa petrecut evenimente grave, cu 0cazia

instalării

noului

In luna Decembrie

guvern.

*

1913, Grecia a anunțat

oficial, că
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este gata a evacua Albania de sud. la 1
Martie 1914, evacuarea trebuia terminată. Ea a început,
dar foarte încet,

„La 1 Martie Corcea a trecut în mâna ofiţer
ilor olandezi,

cari comandau un mie detașament de janda
rmi albanezi,
dar Grecii au lăsat mulţi soldaţi sub 'difer
ite pretexte.
Deodată se svonește, că un guvern provizoriu
al Epirului autonom, s'a constituit la Arghiro-Ca
stru, sub preşedinția lui M. Zogratos, vechiu ministru al
Afacerilor străine din Grecia. M, Carapanos, deputat de
Arta și colonelul
Dulis. Guvernul din Atena a răspuns că
nare nici o legătură cu acest guvern, dar după toate infor
maţiunile ofițerilor olandezi şi-apoi de către
administraţia
militară
franceză, prizonierii făcuţi 'de jandarmeri
a albaneză, au
declarat clar, că batalioanele sacre din Epir,
sunt formate
din soldaţi reguiaţi şi din antarţi cretani.
|
”
Aproape toate satele din Prefecturile Arghi
ro-Castro,
Liascovichi, Serapari şi Corcea, fură incedi
ate şi distruse

complect,

mare

parte

din populaţia

musulmană

măcelă-

rită, iar orașele 'Tepeleni şi Liascoviki, compl
ect distruse.
“ Impresia
produsă de masacrele
dela Codra, de lângă

Tepeleni, asupra ofiţerilor olandezi ai misiunii, comandati

do generalul Weer, a fost atât de mare, că ea a găsit
un
ecou în Camera

Comunelor

testări clocuente.
- Jandarmeria

albaneză,

dela Londra, unde a găsit pro-

|
ajutată

de locuitorii

ţării, a în-

ceput o luptă neegală în contra acestor bande.
|
„La 11 Aprilie, Coreea cade din nou în mâna Grecilor,

: Aceştia bătuţi la
dealul Ghiuriprera şi la Borat, sau
retras Până la Arghiro-Castru, unde armata regelu
i Gre-

ciei s'a opus înaintării albanezilor.

- Comisiunea de contro
a l:
adus

schimbul

imunităţii

Epiroţilor,

:

mari servicii,
a, obţinut

baniei de Sus,de bandele şi armata Greacă,

cei în

evacuarea

Al-

|

Acest acord este cunoscut sub numelede „Dispoziți
unea
dela Corfu”, dar n'a fost niciodată executat.

Revoltele, ce sau ivit în Albania Centrală, în contra gu-
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vernului prinţului de Wied, au dat din nou ocaziune bandiţilor de a interveni. Guvernele din Buropa căutau să
pună capăt acestei stări de lucruri, când survine asasinatul dela Seraievo, care a deturnat atenţiunea cu afacerile
din Albania. Dela începutul ostilităţilor, trupele greceşti,
ocupară Albania
de sud şi Coreea, unde au instalat pro-

fecţi greci.

|

DOMNIA PRINȚULUI DE WIED
In ziua de 7 Martie 1914, când Guillaume de Wicd, voluntar al unui mie principat german, căpitan de infanterie în armata prusiană,
debarcă de pe yactul
austriac,
„Taurus” fu salutat cu titlul de mred 1) de o mare mulţime,

venită din toate părţile ţării.
Încercarea pe care Skenderbey n'a putut să o înfăptuiască, s'a îndeplinit. Albania deşi micșorată, lua fiinţă în
plină independenţă şi în plină suveranitate.
:

" Deşteptarea fu bruscă. După opt zile de serbări, au înce-

put greutăţile. Prinţul sosise în adins pe un vas austriac.
In gândul celor dela Wienna şi Berlin, nu cra decât să prepare hegemonia austro-germană. Astiel, primul său act,

iu de a depărta, contrariu traetatului, comisiunea, de con-

trol, care trebuia să lucreze împreună cu guvernul stiu, şi
caro sa retras la Valona.
Inconjurat 'de un consiliu fără de autoritate, el: a ales
ca Prim Ministru pe Turhan Paşa, vechiul ambasador otoman. la Petersburg şi şapte miniștri dintre care Essad luă.
războiul şi internele.
Prezenţa agenţilor „diplomatici, a ofiţerilor olandezi, a
tinerilor şefi feudali ai țării, îmbrăcaţi în uniforme strălucite, dau acestei Curți, un aspect de operetă, care: com-

plectă insuficiența

1) Impărat,

membrilor

guvernului.

Foarte

repede,

—
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opereta deveni dramă. Ea a început cu afacerea
Ajutoarele, muniţiunile, care trebuia să parvină
naționale din Albania de Sud, s'au pierdut.

Coreea.
forţelor

Opinia publică acuză pe Essad, că trecerea sa ca coman-

dant ture la Ianina, nu putea deveni popular în
î Albania
toscă.
Spiritele au fost aţâţate prin agenţi austriaci; cari
se temeau ie influenţa pașei. In noaptea, de 19 Mai, insurge
nții:
înconjură casa paşei, care n'a scăpat decât graţie
unui 0fiţer olandez al jandarmeriei albaneze,
După Țeerezi, Essad închis în palatul
său, îu
predat
Austriacilor şi transportat pe crucișetorul Szigeta
r.
Rada Durazzului era plină de: vapoare de rizboiu italieno şi austriace, cari au . escortat yahtul prințului la
sosirea sa,
Acest incident era să aibă urmări fatale, între Austriaci
şi Italieni depe vasele lor.A doua
zi dimineaţa, contele
Alioti, ministrul Italiei, a cerut cu insistență ca Essad să
fio dat Italienilor. Numai inferioritatea numerică a: austriacilor, i-a făcut să cedeze. Prinţul oferi mijlocirea sa,
care îu primită,

Essad condamnat

la surgiunire

perpetuii, fu dât flotei

italiene, dar partizanii puternicului paşe sau ridicat con„tra acestei hotărâri şi o mică expediţie comandată de un
ofiţer olandez, îu trimisă la Tirana, centrul de agitaţie şi
reşedinţa lui Toptani. Ofiţerul. ne fiind în curent cu mo„Xavurile ţării, dete ordin trupelor sale să tragi cu armele
“contra oricărui individ înarmat, ceeace a provocat o cioenie a trupei cu Bosniacii dela Bazar-Siak primul sat între
Tirana şi Durazzo. Trupa îu fiicută prizonieră, bessa nu
so mai respectă.
Revolta se întinde şi rebelii ajung până i la Durazzo.
Prinţul, coprins de o panică inexplicabilă. se refugiază
pe un cuirasat italian cu familia şi. cu tot personalul său.

Din acel moment influenţa sa nu 'mai avea nici un efect.

Revolta s'a întins aproape în toată Albania centrală. Cau-

zele. sunt foarte multe... Principala este -nerospectarea euvântului” bessa:. (al credinţei),. jurâtă de prinţ, "Albaniei,
prin ciocnirea Vela: Shjak.. Poporul 6iă neniulțumit, căci
spera că prinţul să rezolve: chestiunea agrară, care apăsa
atât. de mult pe țăran în Albania centrală. Beii şi alte personalităţi mari, cari'l înconjurau, au făcut să dispară orice
speranță a
a
i
.
“:Rivalităţile acute între Austriaci şi Italieni, întinderea
războiului în
î Albania .de.sud, nepriceperea diriginţilor: de
la Durazzo, îngreunară' situaţia, *
La 3 Septembrie, Prinţul înconjurat în capitala sa, şi
chiar până la palatul său s'a îmbarcat pe yâhtul italian
AMisurata şi părăsi Albania, fără speranţă de-a reveni.
"La apărarea Durazzului; colonelul Thomson, din mnisiunea militară olandeză, căzu mort în fruntea jandarmeriei,
care „apără

pe' prinţ.

“Guillaume de Wicd, în tot timpul domniei sale
luni, cât a domnit, n'a putut să câştige încrederea

de şase
albane-

zilor, cari Pau apropiat.
.
:
- De oarece el n'a abdicat, câţiva munteni. rămân încă credincioşi succesorului lui Senderbey, pe care nuu Tau cunoscut niciodată.
- Părăsind Albania,

mred

ducea

ultima,

speranţă

a unei

Albanii independente.

ALBANIA. IN TIMPUL RAZBOIULUI "EUROPEAN
După plecarea prinţului de Wied, “puterea legală a rămas în mâinele Comisiunii internaţionale de control, compusă din Francezi, Italieni şi Austriaci; şi în care “Albania
nu era reprezentată.
Ea nu putea face mai mult decât prinţul şi delegaţii austriaci nu puteau colabora, cu deleggaţii francezi . inamicilor. In curând, Comisiunea părăsește Albania, unde: a rămas numai controlul Italo- anglo- francez la Scutari şi EuTopa a încetat

a se interesa de soarta Albaniei.
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"La:29 Derembrie:1915; cade Izoveca, şi
ultimele riimişiţe
Traneeze, Miniştrii şi-consulii:aliaţi părăsesc
Seutarii:
In
mijlocul acestei.” anarhii: complecte“ în :luna:
“Octombris,
Essad debarcă-la Durazz6,

şi încearcă

să constitue

un:.nou

guvern; dar îndată este înconjurat
de. insurgenți, care a-

cum cheamă
în observaţie

pe.prinţul de. Wicd. Flota italiană
rămâne
în fața Durazzului.
A
Da
La începutul anului
1915 o expediţie ” Sârbo-muntenegreană contra oraşelor Scutari și Durazzo
cu toată opune:
rea aliaţilor și mai cu seamă a Italienilor,
salvează: guvernul provizoriu, dar năvălitorii au avut
lupte teribile eontra Albanezilor la Scutari, fără folos în acest
moment, când
existenţa națională a acestor donă. țări, era
în joc.
In iarna anului. 1915, armatele şi refugiații
sârbi, străbat Albania printro retragere teribilă.
.
“In primăvara anului 1916, armatele
austro-bulsare pătrund în Albania. Essad, care era cu aliaţii,
părăsește Du'razzo,şi pleacă în Franţa.
|
a
Austro-Germanii, intrând în Albania, au
lăsat să fâlfâie
drapelul naţional, dar au instalat pretutindeni
o auministraţie militară. Impărţită într'un mare număr
de sectoare
şi districte, toată Albania
centrală, având
de. capitală
Seutari, îu organizată ca o colonie austriacă,
Liniştea fu imediat restabilită prin măsuri
severe.

„Sau

construit drumuri. Poşta şi finanţele au. fost şi ele

organizate.,

In 1917, sa

-

|

e

dus la Viena -o delegaţie albaneză,

core Impăratului, autonomia ţării,

pentru

a

AR

„: Austria, fiind învinsă, populaţia dela munte se
răscoală

contra trupelor
în retragere, cari au părăsit un mare ma

terial do războiu. Austriacii, în retagorea lor,
au golit cassa

de bani dela Scutari. Din primele zile ale.războiului,
Ita-

lienii au ocupat insula Saseno, care închide
intrarea, în
rada Valonei; iar la 28 Decembrie acelaș
an, ei. debareă la

Valona, şi încep a se organiza.. Această ocupare
a fost. un

contra semnal de înaintare a trupelor grecești
către Coreea. -

.—
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După intrarea Italiei în războiu, armata italiană, sub
și
comanda generalului Ferrero, ocupă Arghiro-Castru,
Constantin.
lui
trupele
Santi-Quaranta, oprind
In Februarie 1917 o ofensivă franceză, descurcă drumul
dela Santi-Quaranta, şi la 18, s'a făcut la Ersek, legătura
Ttalo-franceză. De acum în colo, îrontul aliat este format.
In luna Iunie acelaş an, operaţia trupelor Aliate, contra
lui Constantin dete ocazie Italienilor, de a ocupa tot Epirul până la Prevezza şi Pind, unde ci încearcă să deştepte
dorința de autonomie a populaţiunilor, nemulţumite de
.
aspra administraţie greacă. .
In Iunie 1918, o ofensivă franceză procură Italienilor ocaziunea, de ă ataca şi a coprinde Berat, şi să ajunsă până
la Seumbi. O contra ofensivă austro-germană ”i respinge

dincolo de Berat.

După

armistițiul bulgar din 30 Septem-

brie, Aliaţii reiau ofensiva, şi austriacii, constrânşi de
trupele franceze şi italiene, părăsesc repede toată Albania,
printr'o retragere atât de repede, încât armatele vietorioase abia pot lua contact cu ei.
'Convenţiunile semnate după armistițiu, prevedeau ca
Italienii şi francezii să continue a ocupa şi administra teritoriile ce au ocupat la acea dată.
Numai vechea administraţie internaţională dela Scutari,
itaa devenit interaliată. Contingentul îrancez, englez şi
lian a fost pus sub comanda generalului francez Fourtou.
de francezi
Administraţia acestui oraș, se făcea numai
cu notabilii orașului.
Teritoriul încredinţat administraţiunii. “italiene, cuprin.
Albania,
dea sangiacul' Scuiari, toată Albania de. nord şi
şi
autonomi,
centrală, aiară de Malisori, cari . au rămas
toată
malul stâng al răului Drinul Negru, ocupat. de Sârbi,
Starova,
şi
Coreea
cazaua,
Albania meridională, afară de
care formau
şi o parte din Serapari şi din cazaua Berat,.
ale Albaniei.
sub. administrația franceză, hotarele militare

împreună

La 3 Tunie.1917,

generalul Ferrero,

comandantul

şei al
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armatelor din Albania, a proclamat în numele regelui, independența Albaniei, sub protecţiunea Italiei,
Un regim deosebit fu aplicat diferitelor părţi ale ţării,
„Teritoriul siguranței“ dela Valona și Himara, se consideră ca o colonie adevărată italiană. In Albania de sud,
Prefecţii și subprefecţii se numiau de comandant, fiind asistaţi de un adetto politico italian, civil sau militar.
Finanțele şi lucrările publice, sunt organizate şi depind
de subprefecţi. O miliție locală, bine instruită și armată
compusi din ofiţeri tineri albanezi, elevi ai şcoalei militare italiene, formează garnizoana în vechiul castel Ar&hiro-Castru. Jandarmeria
este organizată
pe
aceleași
baze.
Albania de Nord, unde o adunare naţională reunită sub
scutul Italiei, a numit un guvern provizoriu, compus din
Turhan pașa, Bib-Doda, şi de un consul vechiu al Turciei
la Corfu — Memet Conica —, al cărui program este să colaborezo cu guvernământul italian, a primit o autonomie

largă. Prefecţii

şi Guvernatorii

sunt numiţi

de guvernă-

mântul provizoriu, care posedă finanţele şi toate forţele
poliţiei. Italia se mulţumeşte să ocupe ţara, şi si aibă siguranţa trupelor sale.
!

Pretutindenea, afară de Valona, fâlfâie drapelul albanez

pe edificii, alături de cel italian. Un înalt comisar reprezenta Italia la Durazzo. Influenţa italiană era foarte veche
în Albania, şi legături strânse erau între cele două țări.
„Limba italiană era lesne de înţeles de Albanezi şi toţi
studenţii, cari nu mai mergeau la Wienna, mergeau la,
Roma. In ultimul timp, Italia a 'desvoltat considerabil comerțul său în Albania, şi companiile de navigaţiune Puglia, după armistițiul lui Lloyd Triestina, moștenitorul

Lloydului austriac, făcea mare concurenţă liniilor greceşti.
Poșta şi cablul erau în mâna Italienilor. Pe de altă parte,
„tara a profitat mult de drumurile făcute de Italieni.
Armata de ocupaţie a îmbogăţit țara. Italienii cin Valona

(Oficiul poliţiei)

urmau

o politică curată

albanofilă,

— 96 —având concursul naționalităților din America. Ei lăsau să
treacă ziarele cari nu erau italianofobe, și susțineau sen-timentul naţional contra Grecilor, cari au început să de-

vină ameninţători,
„Ajutorul principal le-a venit Italienilor, dela Albanezii
din Italia, cari aveau legături cu cei 'din Albania.
Cu toate aceste înlesniri, Italia n'a. isbutit în opera sa,
căci opinia publică albaneză imputa Italienilor, că consideră Albania, ea o simplă colonie italiană. In realitate, administraţiunea se jăcea foarte puţin de Albanezi. Drumurile erau militare, nimic nu s'a făcut pentru îmbuniătăţirea
sistemului administrativ. Siguranţa era extrem de șubredă.
Sau deschis şeoale multe, dar șeoale italiane, iar nu ALlbaneze, iar Albanezii erau trataţi
ca o rasă puţin
înfe-

rioară.
- La 28 Noembrie 1919, populaţia din Valona, sărbătorea
aniversarea independenţei. Ofițerii italieni au schimbat
spre batjocură colorile naţionale — fapt ce a atins susceptibilitatea Albanezilor, cari s'au răsculat.
' In Noembrie 1919, sa părăsit (triunghiul din Epirul de
Nord) unde Sau instalat trupe greceşti. Cu aceasta, sa lipsit Albania de a se servi de şoseaua “dela Santi-Quaranta
până la Coreea. Aceasta probează o nouă orientare în poliţia italiană. In 1920, ziarele greceşti divulgă textul acordului Tittoni-Venizelos încheiat la 29 Iulie 1919, care co-.
prindea proectul tractatului secret dela Londra, prin care

se da Grecilor, toaiă Albania

meridională

şi

Coreea,

în

schimb ca Grecii si recunoască stabilirea
Italienilor la .
Valona. Atunci isbueneşte indignarea Albanezilor, contra

politicei italiene; care nu favoriză aspiraţiunile naţionale
albaneze, şi prepara

în secret împărţirea

ţării.

„ Din iniţiativa câtorva intelectuali toseani, şi en toată opunerea

Italienilor, sa reuşit la Luşnjie, un sat mic între.

Berat şi: Durazzo, să se ţină o adunare naţională.
- Adunarea

nâţională dela Luşnijia este punctul de plecare

al renaşterei albaneze:

::::
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Tată deciziunea adunării naționale dela Luşnji
a
Ianuarie—2 Februarie 1920);.
„<ldunarea natională reunită la -Luşnijia:

din

(1

„Prolestează contra dociziunii, care condamnă
un stat
„neutru şi cunoscut; şi unul din cele maj vechi
națiuni ale
„Europei, făcând ustfel să se îndeplinească scopur
ile îm„Derialiste ale guvernelor vecine; Adunarca
națională face
„apel la lumea civilizată pentru deconsiderarea princip
ii„lor proclamate de Preşedintele Statelor-Unito
şi de către
„preprezentanţii guvernelor aliate, după un
război, care a
„liberat: un număr de națiuni de jugul străin,
DR
„Adunarea națională cere o complectă independență cu
„]rontierele etnografice şi naturale, scutind nedreptățile
„făcute, prin congresul dela Berlin, şi prin conferința
am
„basadorilor din 1913.
„Adunarea

națională

decide de a na primi

„dat sau protectorat! străin.

nici un man-

|

„Albania vara altă pretențiune, decât să Ocupe un
loa
„în peninsula balcanică, punând sfârşit mizeriidor,
spre a

„se putea bucura de o viață îîn pace şi armonie „cuL Statele

„tceine,
„Albanezii sunt gata să facă tot felul de sacrificii, chiar
„Dână la cea din urmă picătură de sânge, contra oricăre
i,
„deciziuni, care ar putea pune în pericol independență şi
pîntegritatea lor națională / MN
Apoi congresul proclamă depărtarea guvernului dela DuTâzz0; partizan întu eg al Italiei, şi numeşte un nou. guvern
naţional, sub protecţiunea milițienilor albanezi. Noul guvern se stabileşte în Tirana şi îndată. numeşte noui prefeaţi şi guvernatori, cari intră imediat în funcţiune,” In una Mai, pentru “motivele de politică internă, trupele
italiene se retrag din Albania. In cursul acestei retrageri,

ofiţerii italieni, indignaţi de această nouă politică, au comis multe nereguli la Ersce din Colonia. ..
La Tepeleni, noul subprefect îu arestat, de Ttalieni,, a
Dem. Abeleanu, Albania.

7
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tunei toată populaţia din această regiune se răscoală, şi
un important detaşament italian, fu făcut prizonier.
Succesul a încurajat pe insurgenți, la care au aderat şi
milițiile albaneze, întinzându-se în toată Albania de. Sud.
Guvernul din Tirana nu aprobă aceasta oficial, dar ?i susţinea în ascuns. Voluntari curg din toate părţile, chiar din
Albania catolică. Buni, arme şi muniții sunt trimise insurgenților din toate părţile Albaniei.
In Iunie, Valona 'este înconjurată. Succesul repurtat de insurgenți contra trupelor superior înarmate şi prevăzute
cu artilerie şi apărate prin vase de războiu din rada Valonei, nu so datorește decât patriotismului albanez. 'Trebuio să se ţină seamă, că în 1920, nu era permis nici unei
puteri europene de a trimite în. Albania, vreun detasament
oricât de slab.
_ In ânterior, situaţiunea „era foarte favorabilă. La 24 Iunie, detașamentul francez a părăsit Coreea, iar trupele gretrebuia să ocupe oraşul nau
e
cești, cari

reușit decât în urma

|
unei învoeli.
In Jugo- Slavia, ministrul Trumbici nu putea vedea, de
cât în mod favor abil, încercarea de a goni pe Italieni dela

Valona.

|

entusiasmul general,
„ Noul guvern albanez profi. de
care a adus succesele. Cu aceasta trebuie să se țină seama
de demoralizarea soldatului italian. Războiul victorios n'a
adus poporului italian, decât mizerii, şi cele două partide
mai

puternice,

Montecitorio,

socialiste, Şi.

contra

populare

unei. întinderi

s'au

pronunţat

Id

teritorii ale.

Sldatul italian nu cunoaşte din Albania,. decât exilul,
într'o ţară străină şi nesănătoasă, unde.uu. pierit atâţia. camarazi. Guvernul din Roma a trimis la "Tirana pe baronul
Alliotti, vechiul ministru al Italiei pe lângă prinţul de
Wied şi pe Al. Castoldi, specialist în afacerile. Orientului.
Pratativele | au 'durat mult şi în urmă au fost rupte. 'Ostilitățile încep imediat. Fortăre aţa Canina, care domină Valona, este aproape pierdută. Guvernul italian a trimis a-
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-tunci la Tirana o nouă misiune, condusă de
contele Man:zoni, cu instrucţiuni de a semna: acordul
elaborat. de NM.
Alliotti,
La 3 August 1920, tu semnată această
conrențiune de
-către însăreinatul misiunii italiene și de Sulei
man Delvino,
prim-ministru albanez.
i
Guvernul italian a recunoscut guv ernul naţio
nal din Ti'ranu, a părăsit toată Albania, afară de insul
a Saseno. In
„schimb, guvernul din Tirana şi-a luat sarcina
de a dezarma
pe

insurgenți,

„Acest acord au pus capăt unei politici de întintdere
îîn Al,
bania. Posesiunea insulei Saseno, ?i da în realitate
rada Va.
lonei. Existenţa chiar şi a unei Albanii independentă
şi li:niştită, este una din condiţiunile pacifice ale Adriati
cei. -

PARȚILE ALBANIEI ADMINISTRATII DE PRANCEZI
In luna Tunie 1916, cu ocazi ia războiului, + un
mie detagament francez a ocupat “Coreea, focarul.intrigelor
germa“no- -eonstantine, apoi o mare parte din. Albania
orientală.
Drapelul tricolor le-a deşteptat vechile suveniruri,
Prin o-cuparea Coreei. (1), scopul armatei franceze
era de a: în„cercui

Grecia

lui

Constantin şi de a. împiedica

pe

agenţii

„germani, să comunice în libertate! cu “Atena.
BR
„Profitând de turburările, care au adus plecarea: prinţului „de. Wied, trupele greceşti au reocupat - - Coreea.
— Un
imie detaşament sârb, avea. şi el o. garnizoană în oraş.
—
Pentru a se-scăpa de acest detaşament, guvernatorul
grec,
„dete

ordin

şi apoi
a avut
-cum. $i
-ca un

morarilor

să

amestece. făina. cu

materii: toxice,

răspândi ştirea, că s'a ivit: holera. Rezultatul dorit
efect. Grecii au rămas singuri stăpâni iîn oraş, preîn toată Albania meridională, care fu administrată
teritoriu grecesc.
. .. *
eo
-

4

1) Primul ofiţer francez, care.
«
a sosit îîn misiune- la Corea,
:Şi care era ocupat de Greci, a fost Loest: Jean Jose Trappa:
-
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"Dela
sosirea detaşumentului francez, guvernul provi-—
zoriu dela Salonic, a trimis un Prefect venizelist, spre a.
păstra Coreea, pentru Grecia. Sosirea lui n'a făcut decât
sii mărească 'dezordinele, Lupte între venizeliști şi constantiniști și intrigi italiene contra ocupaţiunii greceşti. Ban-.
de albaneze, compuse din toţi aceia, pe cari îi exasperaseră.
violențele ocupaţiunii, şi din aceia cari Sau ruinat
prin.
răsboiul — epirot —, fraţi sau fii ai victimelor antarților,.
uni luptă pur şi simplu pentru liberarea teritoriului ca :.
'Lemistocle Germeni, iar alţii ca Sali Butea, adversar de-.
clarat al lui Essad, rău conduşi de Fankelhausen, vechiu.
atașat niilitar german la Atena, şi instalat la Pogradeţ. |
“In Decembrie 1916, generalul Sarrai, dorind” a asigura:
la
liniştea rezervei, şi cunoscând bine situația, a trimis
Coreea po Colonelul Descoins, însărcinat să formeze o administraţie autonomă, sub controlul francez. Şefii albanezi
consultaţi, d au consimţământul” lor, acestui proect, şi la 10
Decembrie drapelul lui Skenderbey cu cravata culorilor
îranceze, în arborat „dasupra dăPrefecturii dela, | Coreea»
finanţelor. şi comptabilitatea. Sa înfiirițat aapoi o “adniinistrație albaneză. cu funcţionari indigeni şi cu un consiliu de
notabili, jumătate musulmani : şi jumătate 'orţodoxi, un tribunal, o jandarmerie: de poliţie. și '0 jandarmerie mobilă,
prima încercare a unui batalion albanez, care mai "târziu,
sub comanda 'lui Holz a "cooperat cu ofensivele îraneeze,
şi al cărui drapel fu- decorat: cu crucea de războiu.
Un protocol despre care s'a'spus' multe, a întrunit iai
,
niulto legi, aprobată” de reprezentanţii țării,
"Aceasta a atras ura Grecilor, care vedeau ci le-a scăpat
Corcea din mână, sia Italienilor a căror ambiţiuni” erau
clinuite dă această: nouă creaţiune. Chiar Quai D'Orsay
s'a emoţionat, dar colonelul Deseons “a găsit dela început
cea mai entusiastă colaborare în acest oraş, focarul patriotismului . albanez. El a dat o impulsiune organizaţiei —
Cazalei autonome. —.. Politica, sa sincer ă și. îndrăzneață,
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“suceesul noilor sale ereaţiuni, vechii emigranţi din România şi America i-au dat o mare popularitate, care i-a
permis să-i atragă dela Austriaci bandele, care au spriji:nit drapelul albanez ce fâlfâia la Coreea şi de a ameliora
poziţia

sa militară,

„In„Februarie 1917, a 76 D. IL. trimisă în Albania, libe'rează- de trupele austriace şoseaua Santi-Quaranta, înlesnind unirea Franco-ltaliană. In August sau petrecut im-nortante operațiuni pe frontul albanez. Ele au reușit
să
„ocupe Pogradeţ depe lângă lacul Ohrida.
„O serie de ofensive fericite au urmat până la înehiere a
„armistiţiului bulgar (30 Septembrie 1918) după care apoi
“trupele franceze au pătruns până la Elbasan.
Francezii au păstrat Coreea pentru Albania şi au pro-curat noului guvernământ,.primele cadre carei erau ne-cesaire. Singurul adversar poate că era, menţinerea unei
- stări lde Iucruri deja existente şi greu de. înlocuit. cu alta.
Afară de interesul, care a făcut cunoscut strălucitele
“rezultate obținute de mâna Francezilor cu forțe militare

insuficiente,

„poate

să ne

"unei Albanii

studiul

administraţiei

convingă

despre

Hotarelor

creditul

Albaneze,;

ce se poate

acorda

independente. Organizarea generală a terito-

„riilor albaneze
era

aceasta: un comandant

de teritoriu cu

:sediul la Coreea, cu o mică administraţie centrală redusă
“la minimum, având sub ordinele sale trei Administratori
“Teritoriali,
fiecare
având o autonomie
administrativă
foarta mare şi un buget propriu. După armistițiu, funcțiunile comandantului şi a. aâdministratorului teritorial din
-Corcea, vor fi exercitate de acelaş ofiţer.
e
.
- Teritoriu. dela Coreea a, putut păstra organizarea, ce i-a

-dat

prima

hartă. administrativă,

protocolul

Colonelului

Descoins. În orice caz, acest document pare a avea un

-.raeter: definitiv cu voia lui Quai d'Orsay. .

ca-

SR

--La, 16 Februarie :1918,: generalul Serrai,, nefiind aci. pen-

tru a apăra opera sa, o hotărire a generalului Salles a abrogat -protocolul.
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de un con;
siliu consultativ, compus din notabili şi
din directori nu-miţi de el la Finanţe, Instr. Publică, Poliţie,
Aproviziona-:

re, Lmerări

Publice şi Asistenţă publică.

Organizarea
Cei

din

al

Teritoriului

treilea teritoriu,

a

Pogradeţ,

era

dela

neutră

zona

aproape

aceiași, .

greco-albane--

ză depe teritoriul grec, a fost mult simplificată.
'Terito-.
riile au fost împărțite în districte, Indiferent:
directori de

serviciu

şi şefi

de

districle

au

fost

ofiţeri

fruneezi

sau

ci-

vili albanezi. Directorul finanţelor, un Albanez,
a rămas.
Până la finele administe: aţiei franceze. Teritoriul
Pogradeţ ma plătit niciodată impozitul turcesc.
La 22 lunie, când a încetat adninistraţia Îvanceză,
opera împlinită era deja foarte mare. Bugetul a
irecut dela
câteva zeci de mii de franei, la trei milioane.
- Poate teritoriile erau administrate regulat şi plăteau.
impozite, Administraţia lucra de acord cu armata
fran-:
ceză, care a lăsat în Albania mari şosele, ca cea dela Santi-.
Quaranta la Coreea
(întreţinută în parte
de Italieni), .
şoseaua de la Coreea la Florina care a fost construită în.
treasă de Francezi, şi servia serviciului poștal al auto--

mobilelor şi cea de la Coreea la Pogradeţ, fără a mai men-

ționa
foarte
S'a
oase

drumurile de utilitate exclusiv
militari. O reţea
compleetă de caravane de catâri uniră toate satele..
creiat un serviciu de ape, au fost construite !'numepoduri, şi s'au reparat clidirile publice, cari erau.
amenințate să se: vuineze, 1 O reţea telefonică, unca la Coreea toate judeţele Şi se're-

uneau la Valona.: Direcţia luerărilor Publice. şi-a “procurat.

dela armata franceză, un material impor tant pentu - mari-.
“le luerări de asanare, şi de secare cari erau deja! 'îneoputel.
-- Tribunalele dela: Coreea şi He la Pogradeţ, udecau după

codul civil şi penal. Cel dela, Coreea pentru crime. Morato:

rul, ce există dela 1912, a fost ridicat. O curte de apel nu
era. Po lângă aceste tribunale era un barou. Prezenţa ofițerilor francezi la deliberări, adaptarea codului Egiptean

— 103—
şi a codului civil francez, pentru condiţiunile speciale ale
Albaniei, a asigurat imparțialitatea şi legalitatea judecătorilor

foarte

apreciate,

într'o

țară, unde

până

“aci

nu

exista 'de cât arbitrajul judiciar.
Principala preocupaţie a Francezilor era: reaprovizio:
narea cu merinde a populaţiei civile, deschiderea şeoalelor şi a asistenţei publice. Ele au fost procurate la început
de armată. Intendenţa a procurat grâul necesar pentru
seminţe. La Coreea sau înființat antrepozite, pentru a e:
vita specula.In timpul regimului ture, sau deschis şcoale
albaneze la Coreea, dar în urma reclamaţiunii PatriarhuImi ele au fost presecutate de guvern.
Cu intrarea Grecilor în Coreea, primul lor act, fu supri-

marea acestor scoale. O luptă şcolară violentă a fost totdeauia în regimele baicaniee, dar primul rezultat este. că,
scoalele străine sunt foarte puţin îrecuentate.
:
Administraţia
primară.
Albânia era fără instrucţie
franceză a deschis două sute șeoale albaneze, câte ună

pentru fiecare sat. Cele dela Corcea şi dela Pogradeţ erau
de un grad superior. Limba naţională se învață împreună
cu cea franceză. Asistenţa publică fu organizată după
cu ajutorul medicilor militari:! spitale,
planul Marocului,
imprinierii, grupe sanitare mobile, funcţionândpe munţi:
In fine s'au cereiat dispensarii şi azile pentru copii, graţie

concursului

Comisiunii

pentru Albania

a Crucei Roşii a

mericane. Rezultatul a fost că toate aceste lucrări au fost
“plătite. Administraţia franceză a părăsit ţinuturile Alba-

niei, lăsând două milioane şi jumătate de franci în cassă.
La fel a fost la Seutari, de către generalul Fourtoti, guver:
natorul oraşului.
Ei
as

Acestea poate sunt de necrezut, dar trebuie să ţină seamă; că un putin

de administratori

francezi

în :1919—1920;

-compus din 17 ofiţeri, 3 civili, 2 batalioane de tiraliori,
din
care apoi a rămas

numai

unul; a putut

administra

un te:

ritoriu de 150.000 locuitori compus în mate parte din regiuni muntoase înalte, totdeauna nesupuse din timpul Tu:
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cilor. O siguranţă complectă “domnia
peste tot. Afară de aceasta, opera terminati a permis guve
rnământului albanez, do a lărgi organizaţiunea administra
tivă, a ținuturilor
ocupate de Francezi, şi de a întrebuinț
a primele resurse
adunate. Ea a avut câteva elemente cari
au prins gust de
instrucţiune, cu modul de a lucra şi de
administraţiuni occidentale,
Batalionul albanez, care a luat o parte
glorioasă
îmPreună cu ofensivele franceze, a avut
câţiva ofițeri excelenți, formaţi în școala franceză, unii chiar.
titulari ai Legiunii de onoare.
Ocupaţiunea franceză nu era bine privi
tă de Italieni,
cari manifestau politica lor de expansiune
, de. unde au
decurs câteva incidente regretabile, și autor
ităţile italiene

din Albania, n'au lipsit de a ne reprezenta, ca
nişte simpli

agenţi ai grecilor sau sârbilor.
„Venizelos câștiga din ce în ce la Paris o
mare influență,
precum şi asupra comandantului dela Salon
ic.
+ "Toate instrucţiunile se refereau la o strict
ă neutralitate
către Greei şi Albanezi, dar la Coreea nu erau
Greci şi înăbuşirea manifestaţiilor naţionaliste,
In 1918, generalul comandant A. F, O. ordon
ă deschiderea şeoalelor grecești din Coreea, apoi drape
lul lui Skenderbey, înălţat în mod -solemn în 1916, fu
coborit. prin

ordin.

In August

|

o
1919, comandantul

cui trupele franceze din Corcea.,

grec obține voia de a înlo-

|

ae

Totul era gata pentru această operaţiune, dar
n'a reușit,
căci înainte. de a veni Grecii, toată populaţiun
ea a emigrat prin sate întregi spre Valona.
|
o.
- Grecii renunţă la expediţiunea lor, dar continuă
cam:
pania lor obişnuită de calomnii contra
administraţiunei

franceze. In Iunie 1920, s'a repetat acelaș lucru. Micul con-

tingent. francez

fu wechemat.

-" Administratorii
-au “rămas

„.

ea

în funeţiunile

greacă înaintează dela Florina,

pentru

a

lor, O divizie:

a reînoi încercarea

—
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din luna August, dar de astă dată se găsese în faţa unei
mobilizări generale albaneze. Trupe şi voluntari vin din
toate părţile la Coreea. Drapelul Albanez fu înălţat contra dorințelor arătate de comandantul francez. Mica garnizoană franceză a putut să se retragă înainte de a începe
ostilitățile. Avant garda greacă a tras câteva lovituri de
tun, apoi se. opri spre a negocia.
Mitropolitul gree din Coreea a oferit serviciile sale, şi a
convenit ca afacerea să fie supusă deciziunii Puterilor. La
1920 în momentul când s'a adunat congresul dela Lușnjia
toate speranţele albanezilor, erau îndreptate spre Franţa,
-eare

a putut

în acest

timp,

să

câştige

o mare

influenţă în

Albania,
E
Scurta oeupaţiune a Francezilor,a avut ca rezultat 'de a
cunoaşte și a iubi Albania, arătându-le, că dacă
admit
-dreptul la viaţă a acestui popor, iar nu a-i considera ca o
populaţie sălbatică şi înapoiată, Albania în serut timp, cu
ajutorul ncinteresat al unor
Occidentali, va putea
trăi
foarte

ua

bine,

viața

ssa proprie,

locul între naţiunile

CULTURA

ALBANEZA

şi că în scurt

timp, își va

re-

civilizate,

ŞI COLONIILE

ALBANEZE

Folklorul albanez. este unul din cele mai bogate ale Eu:ropei, dar a fost foarte puţin studiat. Nu putem menţiona
"de cât numele Dora d'Istria şi.a lui Jubany. Două tipuri
-de cântece epice, ce există la munte. Unul muzical foarte
“variat şi foarte vechiu este format de cântece întâmplătoare, sau de serbări, celelalte e însemnat pentru eroii legendari ca: Dalip Sula în Albania de Sud.- Vorbele se cântă
“de un singur cântăreţ, acompaniat de o singură, notă, sus-

ţinută de cor. O mulţime de legende se referă la Skenderbey, la Prinții de Anjou, la Ali- -paşa şi la Napoleon. Este
foarte lesne de a Ja culege. Poezia, populară, este gata să: fie”
:stăpână pe vechiul fond, acum când se poate exprima liber.

—
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Primele publicaţiuni literare albaneze,
sunt „cele reli-Bioase: catechismul și vi iaţa Siinţilor.
. In see, XIX, sau făcut publicaţiuni
interesante la Seu-.
tari, sau în coloniile din străinătate.
Elena Ghica descendentă albaneză de departe, a publicat
sub numele de Dora.
VIstria, două lucrări: Albanezii în Româ
nia şi Aafionuli„tatea ulbanezi după cântecele sale
populure, Bucureşti,
Sofia și coloniile albaneze din Italia, au
devenit centrele.
culturei albaneze. In Italia sau tradus
de către emigranţii albanezi, multe lucrări occidentale şi
au adunat cântece populare. Putem menţiona diferiţi
seriitori ori ginali,
Camarda, Daria, G. Crispi, G. Schiro, Demet
rio di. Grazia,
Lorechio, A. Stratico, care a dedicat manualul
de cultură.
albaneză, ministrului Crispi, care cra şi el
de orisină albaneză și mai cu seamă Girolumo di Rada,
primul Doet veritabil Albanez; Coustaitin Cristoforidi de
la Elbasan a.
tradus Biblia şi a publicat lucrări de gramatică.
El a pu:
blicat un dicţionar albanez cu litere grecești.
In 1879 a apărut la Constantinopol un 'silabisim, opera unui
"congres,
unde au participat Sami-Bei Pruşuni, Ioan Vreto,
un tose
ortodox, Vussa-Paşu dela Scutari, şi guvernator
ul catolice
din Liban.
“ Aceasta a fost: prima încereare de a se folosi
de alfabetul latin, fără caractere speciale pentru Alban
ia.
- In sec. XVII, Teodor Elbasani, în Lexicon Tetragloss
an,
a dat Albanezilor un alfabet complicat, Mai târziu
, Naum.
Vekilarashi, a creat un altul mai simplu, urmat
de acela.
al Jezuiţilor dela Seutari, Sami-bey Frașeari a
publicat ::
Istoria generală a Albaniei; tr ecutul, prezentul şii viito
rul
său.
Fratele său Nain ! a: devânit poetul revendiciiilor nație
nale ale Albaniei. :
“" Persecuţiunea turcă și aceia a Patri arhului grec, a îm-.
piedicat această literatură înfloritoare de a se desvolta
pe:
teritoriul albanez. In 1886, Abdul Hamid a interzis orice:

publicaţiune

în
î limba albaneză, şi a închis

şcoalele alba.

—
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neze. Dar în acelaş an, Albanezii emigraţi în România, au:
fundat lu Bucureşti, Societatea Drita 1) pentru a lavoriza
publicațiunile albaneze.
Mișcarea, literară se întinde în colonii, în străinătate, în
Egipt, România, Bulgaria şi mai cu seamă în America,
Dela 1880—1908, au apărut patru zeci ziare albaneze în
străiniitate. După revoluţia dela 1911—912, guvernul Juneture dă autorizarea de a funcţiona şeoalele albaneze, prima
revendicare a insurgenților. Se deschid şcoale la Coreea şi.
în Colonia. Incercările Greciei sunt zadarnice. Graţie persecuţiunilor, Scutarii au rămas la adăpostul seminarelor; un centru de cultură albanez, şi a 'dat Albaniei, un mare:
poet: po franciscanul George Piştă, care a cântat în poeGheghilor,.
ziile lui edițato în Austria, luptele “mari ale
.
Aa
,
contra Muntenegrenilor.
Coloniile Albaneze, unde trebuia să se “menţină patrio-tismul „persecuta[ şi urmiărit de Turci, şi-au păstrat totdea-.
una caraeteriul. originei chiar când. emigranții nu-mai re-veneau în Albania. Coloniile albaneze din Grecia, - sunt:
cele mai vechi. Ele datează din see, XIX şi dela, „Buia.
Spata. Hahn spune, că numărul Albanezilor din Atica, Pe:
loponez şi din insulele Hydra, Spezia și Salamina, se i:
„dică la 200, 000 locuitori.
Din cauza unei persccuţiuni. energice, ci au păstre at. tra
diţiunile lor,. costumele lor naționale, şi parte din.ei. limba.

din Salamina

Am văzut ajutorul 'dat de Albanezi pentru”

războiul independenţei - grece. Bărbaţii. de Stat greci ca:
AM. Repulis, amiralul. Conduriotis sunț de origină albaneză.
Acesta este nn motiv pențru. care Grecii, au. pretenţiuni a-

supra Albaniei de Sud.
„Coloniile

Albaneze

din

|
Italia:

.

a

Calabri ia, din

Apenini

şi

din Sicilia, „ datează dela monpiea lui Skenderbey. Populaţia
>

î-.

a

1) Tu. fruntea Șociotăţii Drita a., fost NN. Nacio, unA Iupttor albanez al cărui nume a trecut până şi în Albania.

— 108 -lor era de 208.410 loc. în 1901. Ele au
păstrat caractere par'ticulare, şi so numesc: Arbreşi, necu
noscând
pe col
de
“Skipetar sau Albanez, Lorecchio a scos
un ziar pentru ei:
La nazione albaneze,
|
Alte multe colonii se află în Munteneg
ru, la Zara, în Istria; Egipt, Bulgaria, România şi Const
antinopol, dar, cea
mai importantă esto aceia din Statele
Unite. Numărul ce-

lor din America

se ridică la 40.000 loc.

Numai

în Mas:

.Sachusetts so află 10.000, mai toţi origi
nari din împrejurimile Coreei. Sotir Peci din Coreea,
Ministru Instrueţiunii publice în cabinetul Sulcium Delvi
no, a fundat în 1906
la Boston, primul ziar Albanez: Kombi
, care mavea decât
puțini cititori, din cauză că majoritate
a emigranților nu

Știau să citească.

|

“In Statul New-York, la Jamestown, s'a
înfiinţat prima
societate patriotică, Infiinţându-se nume
roase școale albaneze, a permis tutulor Albanezilor,
să: înveţe limba lor,
să citească şi să scrie, și azi apar ziare ca: P/Adr
iatic Review
“Şi ziarul cotidian Dicili, ce apar în limba
albaneză,

In 1912, Paik-Bey Conifa a înființat federaţia

Vatra,

care uneşte azi mai riult de 80 societăţi patriotice
, muzica-

le, ajutor mutual ete.

|

|

a

Coloniile Albaneze din America pot da Alban
iei o mare
parte din bărbaţi renumiţi, de teehnicieni:
de — oameni

“noui —

de care ea are nevoie.

a

„ Afară de aceasta, Albania a dat străinătăţii bărba
ţi re-

numiţi, cari au întrebuințat serviciile lor altora
, pe care nu
le puteau utiliza în țara lor.
|
o
- Se citează: Cavaleriştii albanezi în sec. XVI în
serviciul

Veneţiei şi Franţei

Albania
mari.

A

ca:

a dat Turciei

Ea ma

Blessi, Jercur,

Bua,

numai

de Stat şi generali

oameni

dat nici sfinţi, nici martiri

George

Basta.

la nici o naţiune.

dat; opisprezee& mari Viziri, printre cari avem: Sinan,

Yerad-Paşa

şi Dinastia

Kiupruli, iar

ac
'în
um
curând

a

“dat: Forid paşa Vlora, mare Vizir sub Abdul Hami
d, arhi-

“tecţi, guvernatori
de provincii şi generali.
ambasadelor sunt de origină albaneză.

Toţi

.cavazii
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In Grecia, Albania revindecă soldaţii pentru indepen:'denţă, precum: Miauli. Albania a dat României cole două
familii Ghica (originar din: Premeti) şi Lupu: In. fine a.

dat doi mari bărbaţi de Stat: Mehemed Ali'primiul 'Kediv:
al Egiptului, fundatorul unei' dinastii, născut la Voscop,
aproape de Coreea şi stabilit:ea negustor de tutunuri la.
Cavala, şi a adus multe înfrumuseţări oraşului, şi pe Fran-.
fise Crispi, primul ministru italian, 'din o colonie albane-:
ză din Sicilia.
"
Intro bărbaţii marcanţi ai Albaniei, trebuie să menţi-.
onăm po D-l Pandele E vanghele, fost Preşedinte al Comu-nicații albaneze din Bucureşti, fost Prefect la Corcea petimpul Prințului de Wied, fost Ministru și Președinte de:
Consiliu, actualmente Preşedintele Senatului albanez, care-

a depus toată munca; toată cinstea, și toată dragostea, pen-tru înflorirea ţării sale, în calitate de reprezentant

al Al

baniei la Paris.

,

|

|
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* Produsțiuni
Albania este'o ţară plină cu păduri. Despădurirea, in-.
cendiile și devastărilo trupelor, n'au putut face de cât prea.
puţin la, distrugerea pădurilor, de fagi, brazi, şi pini ce-o.
acoperă. Toată, regiunea înaltă, o mare parte din Alpii
albanezi, este încă acoperită, de o pădure virgină şi geculară.
N
In şes, orezul produce o cantitate
excelentă 'de şi este“puţin cunoscut. Cultura tutunului este foarte desvoltată la.
Elbasan şi Scutari.
Arborii fructiferi sunt foarte: răspândiţi, prini, “cireși,,
mure negre, caişi, meri, peri, mai cu seamă în Albania 0rientală.
Smochinelo şi strugurii se cultivă îîn zona adriatică. Lămâile şi portocalele la Elbasan, Borat : și mai cu seamă în.
Himara.
|
Măslinele produce anual 15. 000 tone: de îruete şi cultura.
sa, se poate desvolta. o parte servă pentru localitate, iar

110 --restul

se

exportă

în

Italia.

Este

necesar

să

so

îmbunătă-

ţească toate felurile de arbori fructiferi.
Nucile servă azi
„Pentru fabricaţiunea unei băuturi numit
ă. rachiu de care
musulmanii se servese mult, .
Viţa este cultivată în Albania orientală.
Vinurile sunt
renumite, dar nu constitue un articol de
exportaţiune. Se
„poate introduce în Albania cultura bumba
cului. Din toate
timpurile, bog: iția prineipală a Albaniei, const
ă în numeroase turme de oi și capre, dar din cauza
războiului
au
fost foarte mult reduse.
”
In șesul Th anei, se află-o sumedenie de curca
ni,
'
Albania posedă bogate niine de cupru, mercu
r,
zică:
mintele de lignit dela Moera (Pogradeţ) dela
Morova (exploatato la Mboria, aproăpe de Coreea) dela Tomor
ica, de
la Colonia, dela Curveleși, dela Deria din munţi
i Tiranei,
„acestea toate pot furniza combustibil pentru
toată Al-

bania.

j

a

Căi de comunicație.
-: Inainte de războiu, Albania n' vea decât şoseaua dela
Yaninai, dela Santi. Quaranta şi Monastir Şi. şoseaua
dela
Elbasani. la Ohrida. Câteva urnie pavate ca cea dela Berat
la Ianina prin Premeti, zestal nu crau 'de cât drumuri
rele
:Şi. periculoase, iar. transportul. mărfurilor se făcea cu caravane de catâri.
Războiul a dat naştere soselelor:

! 1 DURAZZO TIRANA. 2) TIRANA. SOUTARI: (150 em.)
3) DURAZZO-CAVAIA. 4) CAVAIA- LUSNIIA. Această

'$osea străbate câmpia, Muzakia.La dreapta, şoselei este lacul 'Terbuf. ' Acest lac, ale cărui maluri sunt mlăștinoase,
este foarie frecuentat de. vânătorii „de vulpi. In "judeţul
“Luşnja, guvernul albariez posedă 17: “sate, cari erau doimeniul particular al Şultanului.
Luşnia.

este

reşedinţa

unui

subprefect.

21920, Adunarea „generală (vezi pag. 97)...

Aci

sa

ținut. în

—
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5) LUŞNIA- BERAT. Aceastii şosea trece prin Muzahkia
si pe valea râului Semeni, pe care ”] trecem cu o, barcă ia
Behar, şi la podul distrus al lui Hassari- bey. De aci până
la Berat, şoseaua este bună. Puțin mai sus de pod,
este
un isvor sulfuros foarte abundent, răspândind în aer 1miro:sul său, şi acoperind erburile cu un depozit galben.
_"Berat este reşedinţa unui prefect,
6) BERAT-FERICA
(Fieri). FERICA- VALONA.
Podul peste Voiusa este reconstruit. Drumul merge şerpuind
prin păduri de măslini, Autorităţile : au sediul lor la Canina, din cauza că în timpul veri nu este de trăit la Valona
din eauza
căldurilor
celor mari şi a înigurilor palustre, Canina, care prin poziţia sa, seamănă cu oraşele din
nordul Italiei, a fost incendiată de Italieni, înainte de re“tragerea lor.
ai
.

La 4 km, departe de Valona, la Drasovita, se află un puț
e petrol, pe care Pau exploatat Italienii, dar plecând, au
distrus toată instalația. In apropiere de Valena, la Seleniţa, se exploatează, bitum de către o companie franceză... 7

7)

VALONA-TEPELENI.

Esie o sosea. militară mm:

toasă,
care permite
cire ulația
automobilelor. Se află
-ȘI un serviciu de auto-camioane. Distrugere ea satelor
musulmane de către Greci în 1914, începe “dela 10 km.
de epeleni. Mormane de „dări ămături, ziduri prăbușite,
acesta
este

spectacolul

care. se

prezintă

până

la

Coreea.

Opera

Grecilor „a fost complectată prin cutremurul de pământ
din 26 Noemvrie. 1920 la 'Tepeleni. Oraşul natal. a lui AliPaşa și fortăreața sa cea solidă, nu mai există, Locuitorii
“şi-au construit barace pentru adăpost, dar un nou. cutremur, la 16 Aprilie la 1921, le- -a distrus şi pe acestea.
Centrul cataclismului, care a. fost simțit . până.
la 2-00
km. 2 este satul Bemşa, ce se află în fundul unei
vi ăi. Tu a„cest sat se află o inseripţiune, ce datează de 300
ani. Satul
„acesta a fost expus

totdeauna

cutremurilor.de

pământ, La

25 Noemvrie 1920, au fost dărâmate acoperişurile caselor,

—
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La 26, totul a fost răsturnat. 120 case distruse și 14 persoano omorite. Pe platourile înalte, ciobanii au constatat

crăpături recente do 0,50 m. lărgime.
„ 5) Soseaua TEPELENI-ARGHIRO CASTRU
urmează.
un afluente al Voiusei. Valea este adâncă și frumoasă. In
partea, de dincolo, satele sunt complect distruse de Greci.
toată populaţia
au -omorit
La Hormovo, în -1914, Grecii
”
Tepeleni,
de sex bărbitese dela 15 ani în sus. Eşind din
care
dăm peste o sursă sulfuroasă abundentă
, se simte prin
mirosul său, şi prin coloarea galbenă, ce răspândește pe
erburile Voiusei. Această sursă a luat „naştere, în urma unui cutremur de pământ.
CASTRU- DELVINS,
9) Pe şoseaua ARGHIRO
Gorandzi Și Vonișta este un mare lae subteran.

între

10) Şoseaua dela DELVINO
LA SANTI- QUARANITA
esto foarte aceidentată. Se face serviciu de automobile şi
omnibuze,
Aa
,

11)

Şoseaua. ARGHIRO- OASTPRU- PREMETI-COROEA.

Această şosea urmează .cursul Voiusei, străbate o regiune
fertilă şi foarte populată. Dela Perati este un aspect îngrozitor, devastării Grecilor.
Liascovichi, care era un oraș mare şi bogat We viligiatură, construit în vârtul muntelui, mare astăzi de cât 'câteva case. Totul a fost incendiat și distrus de Greci. Apor
vino câmpia Colonia, unde nu poţi. vedea fără indignare.

dezastrul cauzât
barbari

de către. aceia cari s'au purtat

po acest pământ,

Şi apoi

au

atât de

avut neruşinare a, să

reclame acest teritoriu ca, fiind grecesc, şi pe care erau da-

tori să-l trateze mai
cum

bine, dacăar fi fost

grecesc,

zic €i.

după
m

După câmpia Coloniei ajungem la Coreea, care a păssale
trat dela Francezi o impresiune profundă. Stradele
coniemorează numele! ofiţerilor şi orgganizatorilor franicezi.
Afară de aceasta, ei se bucură şi 'de o cultură aimericană,

fiindcă

mulţi 'Coreeari

propiere de

emigrează

Coreea 'la Mboria

în Statel6-Unite. In a-

sunt

cuptoare

pentru: lig-
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nit. Eşind din Coreea, trecem prin două «coniune româneş
ti,
apoi

şoseaua

se

bifturei în

două:

una

spre

dre apta,

către

Bicliştu, ce se află la: frontieră, şi alta spre stânga
spre
lacul Ohrida, Valungul lacului Malili. Calea dela lacul
Maliki până la lacul Ohrida, trece prin nişte păduri
frumoase de castani. Până la Pogradeţ poate merge cineva
cu
automobil.
12) Şoseaua POGRADEŢ-ELBASAN-TIRANA,
Această şosea trece prin Kiunks și pe podul Camara de pe râul
Scumbi. Dela Elbasan la Tirana, se desfăşură partea cea
mai pitorească. Vârtul Kraba te înveseleşte cu apele sale
cristaline şi reci. Din acest vâri, vedem în mod admirabil
muntele Tomor: şi :sesul cu drumuri bune, înguste, şi adumbrite până la Tirana,

POPORUL

ALBANEZ

ŞI VIAȚA

LUI

LA

SATE

Când cineva are ocaziunea de a vizita părţile muntoase
ale Albaniei, rămâne mirat de fn umuseţea fizică a bărbaților. Este de notat la ei rezistenţa şi cumpătarea soldatului albanez. Pedestru, trăgător excelent, călăreț îndrăzneţ,
nu-i lipseşte curagiul şi cumpătarea. Albanezul este
unul
din

eci mai

buni

soldaţi

din

Europa.

Sentimentul onoarei, curagiul și în câtva spiritul militar, credinţa către şef, complectează
calităţile lor fizice.

Toţi călătorii rămân uimiţi de calităţile morale ale Alba-

nezilor; onestitatea lor excepţională, credinţa, lor, earacterul lor vesel, deschis şi 'n particular respectul religios
al

credinţei lor sfinte: — bessa —

Spiritul lor este de caracter cu totul occidental, foarte
vioi şi foarte curioși, caracter deschis și vesel gata
a so
confia şi a lega prietenie. Ei sunt patrioţi înfocaţi.
Când integritatea teritoriului lor esteîîn pericol, ci lasă
la o parte totul: interese particulare,
luptele de familii
sau de clasă, de partide sau de religiune, Și cu, toţii
la o
laltă pornesc eu armele pentru salvarea. patriei lor.
RIA
Dem. Abeleanu, Albania.

-

8

== 114 —
Şcolarii

şi tinerii

soldaţi

albanezi,

pe

cari

i-au

jnstruiț

fyancezii, în ţinuturile Albaniei ocupate de ei, au dat flovadă de o mare dorinţă şi aviditate de carte.
Iu, Albanezi se practică leviratul, care exisții și la I-

O munteancă
vrei,

adică

obligaţiunea

albaneză.

pentru

un

frate

de

a lua

sătorie, văduva fratelui său mort şi fără copii.
Proba se face înaintea tribunalului arbitral;

|
prin

simțimântul

”

părţilor,

asistate

de

martori.

în că-

con-

a

o

e

—
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Femeia albaneză mare nimie comun en selava demnă
de compătimire. Bărbatul se bucură în viaţa socială
de
mari prerogative. Când se naşte un băiat, se trage salve

Eroină dela

munţii din nordul. Albaniei
,

de puşcă, în semn de bucurie, iar când se naşte o față, atunei este.0 adevărată deziluzie, Tânăra fată munțeană,
m'are altă educaţie, de cât aceea a familiei. Mama nu ştie

116 =
nici

citi, nici serie. Copilul se deprinde cu încetul a cunoaşio lucrările casei. Ea. păzeșie turma, toarce lână, coasc, ţese, fac unt şi brânză, aduce lemne din pădureşi apă
dela fântână. Mai fericită decât orășanea, tânăra
mun-

teană so bucuriide libertate, Chiar în triburile musulmane, so crede sănătoasă şi robustă în aerul muntenesc.
Libert tatea principală care îi lipseşte, este aceia în alegerea căsătoriei. Căsătoria este organizată de trib., sau
mai :adescori de familie. Munteanea albaneză, catolică sau
musulmană, waro decât un singur mijloe de a refuza mariajul, care nu-i place. Ea spune familiei intenţiunea sa
do a rămâne celibatară, sau după expresiunea ţării, Je a
rimâne virgină.. Mama şi soţia au o libertate şi drepturi
largi. Munteanul musulman este înainte de toate Albanez, şi se supune mai mult obiceiurilor tradiţionale, decât
legei coranului. Deşi religiunea sa îi permite să ia patru
femei legitime, dacă este în stare de a le întreţine, el nu.
ea ca soţie de cât una.
Atât în triburile musulmane, cât şi în cele catolice, femeia este privită ca o fiinţă sfântă. Ea poate călători ori
unde, ziua și noaptea, fără să-i fie teamă de vreo insultă,
sau de vre-o răzbunare.
Femeile albaneze sunt renumite prin sentimentul lor național, pe care 7] insuflă copiilor lor, încă de când sunt
mici. Istoria albaneză este plină de poveşti, eari arată că
femeile lupti pentru libertate, ca şi bărbaţii.
Astăzi, se vede un progres important, căci femeile albaneze sau constituit în societăţi patriotice sau catolice, ortodoxe şi musulmane, cari se reunesc şi discută în comun.

Asemenea, societăţi se află la Scutari, Premeti

şi Coreea.

'Tăranul albanez trăeşte din lucrarea. pământului şi a
creşterei animalelor. Câteva pogoane de porumb, puse adesea la o înălţime de necrezut şi foarte bine îngrijit, puțin tutun, câteva legume, o turmă de oi, altă, dată numeroase, dar rechiziţiile” şi jaful din timpul războiului pe: care
„le- au redus, acestea, toate formează „avutul lui. "Pămânțul
“

o.

pp

i.

13-

i
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este cultivat cu mare îngrijire de întreaga familie,
dar
mai mult de femei, cu un plug primitiv. Porumbul cere
adesea apă multă, eare se aduce printr'un sistem complicat
ide canale şi de conducte
do lemn.
In câmpie se cultivă
grâul, precum la Coreea. — Starova Elbasan. — Orezul la
Tirana, Elbasan şi în Muzachia.
.
Secara nu se vede do loc. O mică cantitate de grâu se
cumpără de muncitori în schimbul lânei, brânză sau porumb. In şes se cultivă tutun pe o maro întindere de pământ. Turmele se compun din oi şi 'capre. Vacile sunt aDbundente în regiunea. de sus, între Drin și Mati. Boii sunt
întrebuințaţi pe câmp la căruțe. Bivolii, animalele cu tracţiune

puternică,

se află numai

în părțile

mlăștinoase.

a.

Porei nu se află decât în Albania de nord catolică.
Ei sunt negri şi foarte sălbateci. Aci so află un mare
număr de cai curagioşi, rezistenți şi de talie mică. Creşterea cailor şi a eatârilor este ocupaţia de căpetenie a
şesurilor, mai cu seamă în Muzachia, unde pase numeroase
turme. Aceste turme dau Albaniei: lână pentru haine, lucrată în casă do femei, precum şi velinţe 'de păr de capră.
„Ei se hrănese cu ouă, lapte, unt, brânză, iaurt (kos), dar
consumă rar carne. Turmele sunt
conduse la păşune de
copii, iar în Albania toscă, de ciobani ai comunei,
Afară de aceste turme ale
satelor, se află în Albania
mari turme cari vara păşunează la munte, iar iarna pe
țărmul litoralului mărei. Cele de pe lângă muntele Gramoste şi 'Tomor, se coboară în Tesalia.
Cele din regiuni
înalte în Muzachia. Cele din Alpii Albanezi se. coboară în
şesul litoralului Bregumatia, Zadrima ete.
„i
“In Albania toscă, aproape toate turmele cele mari, apartin românilor. Casele sunt: construite de locuitori. Lemnul

şi piatra sunt la picioarele lor. Mobilierul şi îmbrăcămintea

sunt produsele industriei

familiare. Albanezii

'din oraş de cât, sare, puţină
pânză de

in sau de bumbac,

nu cumpără

făină de grâu, cuie, mătase,
chibrituri, rare şi loarte nece:

sare la munte, tinichele şi muniţiuni.

*

.

::
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„In toată Albania de nord, satele sunt foarte împrăștiate.
In Alpii albanezi nu există nici o aglomeraţie. Casele sunt
situate pe o înălţime, de unde se pot lesne apăra. In câmpii, sunt dese şi așezate pe lângă ape sau la poalele munților, dar niciodată în mijlocul ci âmpiei. Dacă se întâlneşte
un

sat

îcrmo

în câmpie,

sau unei

atunci

moniăstiri

acesta,

de sigur

că

aparţine

unei

ortodoxe.

VENDETA ŞI BESSA
VENDETA sau răzbunarea este una din plăgile, care seceră pe fiecare an în Albania 'de Nord, mai multe vieţi omenești, de cât mar putea-o face chiar o epidemie.
Când un membru al unei familii este asasinat, onoarea
obligă pe bărbaţii acestei familii a se răzbuna, omorînd
un membru al familiei adverse. Femeile, copii mai mici de
16 ani, preoţii şi în general toţi accia cari nu poartă arme,

precum şi tânărul Albanez, așteaptă cu nerăbdare

timpul

când i se permite a purta arme, şi atunci prima lui grijă
este de a se achita ciitre părinţii lui, dacă cumva i-au lăsat moştenire vre-o vendetă.
“In acest caz, nu are altă. preocupare mai
mare de cât
răzbunarea.
A
Rae
Vendeta în Albania de Nord, trece de la trib, dând naştere la un adevărat războiu, fiind foarte greu pentru un
călător de a trece dintr'un ţinut într'altul, chiar prin drumurile protejiite de bessu, Cel mai bun lucru îri asemenea
caz, este de a fi însoţit de un preot, a cărui demnitate este
inviolabilă
E

„- Vendeta; care se practică regulat şi este obligatorie,
tupă un mare loc la Albanezi, şi exercită o mâte
ţă asupra morţii și a moravurilor lor.

o-

înflueri:

„ Sângele vărsat nu se spală de cât. tot prin sânge. Acela
care are de răzbunat un mort, este firă onoare, dacă nu:
omoară. sati pe un niembru din familia lui: sau din tribul
lui, dar odată ce şi-a răzbunat, el devinc.un erou, pe care-l

.

—
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onoreuză şi-l săibătorese, pânii când cade şi el vietinia
celeaşi lăgi îi talioinilui, şi astiel: sânge pentru sânge
din

răzbunare

..

în

răzbunare,

Li
Ă
Di
ema

Doi

picurari

(păstori)

ambele

.
-

iriburi

me
ala

din nordul

se

Ta,

aşi

extermină,

i.

Albaniei.
ii

până când o autoritate, în genere, preoții impun. „bessă,
adică îndetarea generală a vendetei, dând familiei vietimei o sumă de bani. Se zice, că 70 la 100 din bărbaţi, piar
de această

moarte violență.

—
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seu ca Aaa

Lt

Sti,

aa

ai

Î a

„ Prin acest sistem regretabil, se pierd atâtea energii albaneze, dar în faţa unui pericol comun, ci se unesc, neîn-

Tânăr

Miridit.

ţelegerile dispar şi evenimentele sunt; suspendate.
Ar îi
de dorit ca această vendetă să înceteze.
a
|
„BESSA-BES* însemnează pe — credința
mea— sau
pe onoarea

mea.

In

genere

la Albanezi

şi în special

la

i

|

Gheghi, este jurământul sfânt, care trebuie îndeplinit
preţul vieţii. „Bessa-bes” zice Albanezul, când voeşte

cu
să

pe a

i

me er

a are

4

ț

as ema

p,

Îi

[i

a ate

!i

Malisoră.
,

N

Si

te convingă 'de un lucru, şi poţi fi sigur, cum că ţi-a spus
adevărul

întreg. Dacă un Albanez

ţi-a spus bessa adică că
;

te va apăra până la moarte, poţi să fii sigur, că nu vei
muti îniainte ca el să-şi fi dat sufletul.
Acest jurământ este atât de puternie, în cât când cuiva
îi este frică de inamie, se sileşte să obţină jurământul unui
şet al vro unui trib, mai puternice să-i ia apărarea.
In asemenea împrejurări, este sigur că inamicul nu cutează, să-l atace, fiindeă va avea a face cu acela, care a garantat, și în cazul acesta o simplă ceariă dintre doi indivizi, ar putea să atragă după ei, pe cele două triburi, şi o
vărsare de sânge, devine inevitabilă,
Dessu se face în modul următor: ambele părți după ce
se sărută, apropiindu-și numai
obrazul, şi întind
cele
două degete mari, şi în momentul când le ating, pronunţă
de două ori saeramentul bessa-bes.

Adeastă

bessă a fost călăul

multor

oameni

nevinovaţi,

po cari i-a secerat în vârsta lor cca mai frumoasă şi a pustiit multe case, de aceia se obţine foarte greu.

CARACTERUL

ALBANEZILOR

Albanezul este regele munţilor, vânător, păstor, soldat
brav sau haiduc, el despreţueşte munca obligatorie, care
face din om un sclav. El nu înţelege să se supună, decât obiceiurilor sale, şi nu ascultă, de cât de arma sa.
Rolul său istorie este în raport strâns cu natura
natura sa, cu aceia a ţării sale.

Albanezul

urmăreşte

sa, şi

cursul represaliilor contra unui i-

namie şi dacă nu şi-l poate
ajunge, sau
dacă el moare
înainte de a fi satisfăcut, atunci el lasă această grijă —
ca un testament autentie — fiilor lui sau urmaşilor lui.
Albanezul, care locuieşte într'o țară muntoasă, fără a
aveă contact cu orașele, fără instrucţie şi fără nici o cultură, a fost şi este un popor brav, care merită să trăiască,
căci la el găsim: caracter leal, sincer şi om de cuvânt. Lucru ce se vede rar la popoarele culte din Europa.
*

Când

Albania

a căpătat

independenţa,

pe care

națiunea

—
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caro a proclamat drepturile sfinte ale individului, nu i se
poato nega; guvernul care a luat frânele în mână, poate
întreprinde lipsurile co rămân de îndeplinit. Albania nu
poate îrăi izolată, aceasta fiind contra
intereselor
sale
proprii.
fraţilor

==
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Aa a me
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La este un copil, care are trebuinţă de ajutorul
săi mai în vârstă, pentru a trăi şi a se desvolta.

|
Urez

Miridiţi,

o

eae acest. ajutor să i se dea de către toate pâpoarele

binevoitoare,

de

către

toți. aceia,

cari

stimează

0 “popula:

ţiune, căre a dat exemplu bun, de o energie, de 6 Statorni:
'cio în nenorocire şi de o crredinţă nestrămutată, Şi să.nu
fie tratat ca o — rezervă —:de sălbatici, pe cari, civiliza-

țiunea trebuie să-i suprime,
|

a.

ti

Patria lui Skenderbey nu va dispare. Ea a cunoscut tim:
puri întunecate, şi viitorul este al acelora cari nu disperă.
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Comunele

situate între Adriatica—Galicica—Morava
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