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Cuvânt înainte
Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” a fost întemeiat în anul 1934, printr-o decizie a
Prefecturii de Vlaşca, avându-l drept director onoriﬁc pe profesorul Dumitru Berciu, absolvent al
Facultăţii de Litere şi Filosoﬁe a Universităţii din Bucureşti, unde-i avusese printre profesori pe
academicienii Nicolae Iorga şi Constantin Rădulescu-Motru (acesta din urmă de obârşie din aceeaşi
zonă a judeţului Mehedinţi). Colaborator apropiat al lui Ioan Andrieşescu, directorul Muzeului
Naţional de Antichităţi şi discipol al giurgiuveanului Teohari Antonescu, tânărul arheolog oltean a
desfăşurat (între 1933-1948) ample cercetări în fostul judeţ Vlaşca, dintre care cele mai importante
au fost săpăturile de la Tangâru, Petru Rareş, Pietrele şi Blejeşti. După reorganizarea muzeului
giurgiuvean cu statut raional în 1950, relaţia lui cu profesorul Facultăţii de istorie şi cercetătorul
Institutului de arheologie din Bucureşti s-a reluat, prin desfăşurarea unor noi săpături la Tangâru,
Oinacu şi Izvoru. Mai târziu, după recăpătarea unui statut judeţean, colaborarea muzeului cu
reputatul arheolog s-a tradus prin invitarea sa repetată la simpozioane şi sesiuni de comunicări
ştiinţiﬁce (reamintim în chip special pe cele din 1975, 1977, 1992 şi 1996).
După 1993, reluarea numelui antebelic, atribuirea titlului de cetăţean de onoare, reînﬁinţarea
„Buletinului” arheologic au fost iniţiative ale muzeului nostru ce l-au bucurat şi i-au luminat
senectutea. O atitudine echilibrată şi respectuoasă, într-o lume care uitase în perioada postdecembristă de diplomaţie şi bunăcuviinţă, l-a convins pe venerabilul profesor să indice testamentar ca,
după săvârşirea sa din viaţă, o mare parte din biblioteca şi arhiva personală să ﬁe orientată către
instituţia pe care o fondase în anii ’30.
Mulţumim şi pe această cale familiei sale, prin bunăvoinţa căreia muzeul nostru a primit mai
multe donaţii şi a putut achiziţiona un fond documentar remarcabil, care cuprinde – pe lângă
cărţi, periodice şi câteva obiecte cu caracter memorial – acte, corespondenţă, fotograﬁi, imprimate,
extrase, precum şi manuscrise, însemnări, ﬁşe din laboratorul său de creaţie etc. Dimensiunile şi
varietatea acestui fond – dincolo de valoarea şi importanţa diferite ale pieselor ce-l compun – ne-a
sugerat prelucrarea lui în etape şi publicarea rezultatelor într-o colecţie pe care am decis să o numim
„Caietele Dumitru Berciu”.
Este o obligaţie de onoare a secţiilor de arheologie şi istorie memorială din cadrul Muzeului
judeţean „Teohari Antonescu” să conlucreze pentru a pune la îndemâna cercetătorilor interesaţi
informaţii inedite, sugestii utile investigaţiilor viitoare, ipoteze neelucidate, dar şi probe ale evoluţiei
arheologiei româneşti, ale cooperării cu specialiştii din alte ţări, ale studiilor istoriograﬁce privitoare
la preistorie şi istorie veche. Primul număr al acestor „Caiete” este consacrat problemei Institutului
Român din Albania. Tema a fost propusă de colegul Bogdan Tănăsescu, care – pornind de la urmele
rămase în fondul nostru documentar – a cercetat cu succes Arhiva Ministerului de Externe, cea
a Ministerului Educaţiei Naţionale (păstrată la Arhivele Istorice Centrale), dar mai ales fondul
Berciu din cadrul arhivei Institutului de arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti. Am considerat
oportună prezentarea cvasitotalităţii documentelor depistate, din dorinţa de a face înţeleasă în toate
detaliile o operă de pionierat, dar şi pentru surprinzătoarea actualitate a problemei.
Emil Păunescu

https://biblioteca-digitala.ro

7

Foreword
The „Teohari Antonescu” County Museum was established in 1934, by means of a decision of
the Vlaşca Prefecture, having as its honoriﬁc director professor Dumitru Berciu, a graduate of the
Faculty of Letters and Philosophy of the University of Bucharest, where among his professors had
been the academicians Nicolae Iorga and Constantin Rădulescu-Motru (the latter originated from
the same area of the Mehedinţi county). A close collaborator of Ioan Andrieşescu, the director of
the National Museum of Antiquities and a disciple of Teohari Antonescu, the young archaeologist
from Oltenia conducted (between 1933-1948) ample research in the former Vlaşca county, among
which the most important were the excavations at Tangâru, Petru Rareş, Pietrele and Blejeşti. After
the museum in Giurgiu was reorganized at rayon level in 1950, the relationship with the professor
within the Faculty of History and researcher within the Archaeology Institute in Bucharest was
resumed, as new excavations took place at Tangâru, Oinacu and Izvoru. Later on, after regaining its
county status, the collaboration between the museum and the reputed archaeologist took the form of
the latter having been repeatedly invited to symposiums and sessions of scientiﬁc communications
(we especially mention the ones in 1975, 1977, 1992 and 1996).
After 1993, the resuming of the antebellum name, him being granted the title of honorary
citizen, the reestablishment of the archaeological „Bulletin”, all these have been initiatives of our
museum which have brought joy and have enlightened his old age. A balanced and respectful
attitude, in a world which had forgotten in the post-December period the meaning of diplomacy
and good manners, has convinced the venerable professor to indicate by means of his will that, after
his passing away, a great deal of his library and personal archive should be directed towards the
institution he had founded in the ‘30s.
We hereby thank his family, by means of whose benevolence our museum has received several
donations and could purchase a remarkable documentary fund, which comprises – besides books,
periodicals and a few items of a memorial nature – documents, correspondence, photos, prints,
extracts, as well as manuscripts, notes, ﬁles from his creation laboratory etc. The size and variety of
this fund – beyond the value and importance of the items which make it up – have suggested that we
should process it in time and publish the results in a collection that we have decided to name „The
Dumitru Berciu cahiers”.
It is an obligation of honor of the archaeology and memorial history sections within the „Teohari
Antonescu” County Museum to work together in order to provide the interested researchers with
novel information, suggestions useful to future investigations, unsolved hypotheses, as well as
proofs of the evolution of Romanian archaeology, of the cooperation with specialists from other
countries, of the historiographic studies regarding the prehistory and ancient history. The ﬁrst
issue of these „Cahiers” is dedicated to the matter of the Romanian Institute in Albania. The topic
has been suggested by our colleague Bogdan Tănăsescu, who – starting from the traces left in our
documentary fund – has successfully researched the Archive of the Ministry of Foreign Aﬀairs, of
the Ministry of National Education (kept at the National Historical Archives), but especially the
Berciu fund within the archive of the „Vasile Pârvan” Archaeology Institute in Bucharest. I have
deemed useful the presentation of the quasi-totality of the documents found out of the desire to make
clear in all details a pioneering work, but also due to the surprising actuality of the matter.
Emil Păunescu
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Institutul Român din Albania
Motto:

”Pentru mine patriotismul unui român din Albania
are valoare nu dacă e declamat la Bucureşti,
ci dacă se manifestă prin fapte concrete aici,
prin crearea unor organizaţii sau instituţii româneşti”.
Vasile Stoica

I. Vasile Stoica şi aşezământul românesc de la Saranda
I.1. Un oraş albanez
Oraşul Sarandë (39° 52′ 19″ N, 20° 0′ 10″ E), capitala districtului cu acelaşi nume
din cadrul regiunii Vlora, se aﬂă situat în partea de sud-est a Albaniei, pe ţărmul Mării
Adriatice, în Golful Ionic, la circa 3,5 km nord-est de insula Corfu. Numeroasele situri
arheologice identiﬁcate în zonă sunt atribuite diferitelor epoci începând din paleolitic
şi până în epoca medievală. Lângă Sarandë se aﬂă anticul oraş iliric Onchesmos,
menţionat ca port în sec. I î.Chr., ce a cunoscut perioada de maximă dezvoltare în
antichitatea târzie, între sec. V şi VI d.Chr. Numele localităţii a fost împrumutat de la
cel al mânăstirii din secolul al XVI-lea, închinată celor 40 de Mucenici1. Istoria zonei este
legată şi de situl arheologic de la Butrint, aﬂat la aproximativ 14 km sud de Sarandë, pe
o peninsulă situată între lacul sărat Butrint şi Marea Adriatică, oraş cu o spectaculoasă
dezvoltare începând din sec. III î.Chr şi până în epoca medievală (sec. XIV)2. În perioada
interbelică Sarandë a mai fost denumit şi Zogai, după numele regelui Zog I, iar apoi,
din 1939 până în 1943, Porto Edda, după numele ﬁicei celei mari a lui Mussolini.
(foto 1-3)

I.2. Vasile Stoica, personalitate a diplomaţiei româneşti
Vasile Stoica (1889-1959) s-a născut la Avrig (jud. Sibiu) la 18 ianuarie 1889. A absolvit
Facultatea de Litere a Universităţii din Budapesta, apoi şi-a continuat studiile la Paris
şi Bucureşti. În timpul primului război mondial trece munţii şi se înrolează în armata
română, ajungând la gradul de căpitan. Diplomat de carieră, evoluţia sa a cunoscut
suişuri şi coborâşuri, speciﬁce de altfel temperamentelor puternice. După terminarea
războiului devine expert tehnic la Conferinţa de Pace de la Paris în 1919, apoi îl regăsim
la Washington în 1920. Între 1921 şi 1928 este prim secretar al Ministerului Afacerilor
Străine, îndeplinind misiuni speciale la Geneva, Londra, Bruxelles, Paris, Roma, Berlin,
ﬁind şi consilier tehnic pe lângă Societatea Naţiunilor şi Mica Înţelegere. Apoi este numit
Ministru al României în Albania (1930-1932), Bulgaria (1932-1936), Letonia şi Lituania
1

Numele oraşului în lb. greacă este Άγιοι Σαράντα sau Agioi Saránta, iar în italiană Santa Quaranta
, ceea ce în traducere ar însemna “Cei 40 de Sﬁnţi”, sărbătoarea celor 40 de Mucenici de la Sebastea
(10 martie).
2
În lb. greacă Βουθρωτός sau Vouthrotos / Buthrotum; cercetările sistematice aici s-au desfăşurat
între 1928-1941 şi au fost începute de Luigi Maria Ugolini, urmat apoi de P. Marconi şi D. Mustili.
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The Romanian Institute in Albania
Motto: “For me, the patriotism of a Romanian in Albania
is of any worth not when declaimed from Bucharest,
but when manifested by means of actual facts here, by
creating Romanian organizations or institutions”.
Vasile Stoica

I. Vasile Stoica and the Romanian establishment at Saranda
I.1. An Albanian town
The town of Sarande (39° 52′ 19″ N, 20° 0′ 10″ E), the capital of the district bearing the
same name, within the Vlora region, is located in the south-eastern part of Albania, on
the Adriatic Sea coast, in the Ionic Gulf, approximately 3,5 km north-west from the island
of Corfu. The numerous archeological sites identiﬁed in the area have been ascribed to
various periods, starting from the Paleolithic until the mediaeval era. Near Sarande is
the antic Illyrian town of Onchesmos, mentioned as a harbor in the ﬁrst century B.C.,
which has encountered its period of maximum development during the late Antiquity,
between the 5th and 6th centuries AD. The name of the town has been borrowed from
that of the 16th century monastery, dedicated to the 40 Martyrs of Sebaste1. The history of
the area is also related to the archeological site at Butrint, located approximately 14 km
south of Sarande, on a peninsula located between the Butrint salt lake and the Adriatic
Sea, a city which has known a spectacular development starting from the 3rd century
BC until the mediaeval era (the 14th century)2. In the interwar period, Sarande was also
called Zogai, after the name of king Zog I, and then, from 1939 until 1943, Porto Edda,
after the name of Mussolini’s eldest daughter (photos 1 - 3).

I.2. Vasile Stoica, a personality of Romanian diplomacy
Vasile Stoica (1889-1959) was born in Avrig (Sibiu county) on January 18th 1889. He
graduated from the Faculty of Letters of the Budapest University, then continued his
studies in Paris and Bucharest. During the First World War he crossed the mountains
and joined the Romanian army, attaining the rank of captain. As a career diplomat, his
evolution has had its ups and downs, quite particular to strong temperaments. After
the war was over, he became a technical expert at the Peace Conference in Paris in 1919,
then we ﬁnd him in Washington in 1920. Between 1921 and 1928 he was ﬁrst secretary
of the Ministry of Foreign Aﬀairs, performing special appointments in Geneva, London,
Brussels, Paris, Rome, Berlin, and being a technical advisor to the League of Nations and
the Little Entente. Then he was appointed minister of Romania in Albania (1930-1932),
1

In Greek, the name of the town is Άγιοι Σαράντα or Agioi Saránta, and in Italian, Santa Quaranta,
meaning “the 40 Holy Men”, the celebration of the 40 Martyrs of Sebaste (March 10th).
2
In Greek, Βουθρωτός or Vouthrotos / Buthrotum; systematic research was performed here between
1928-1941, initiated by Luigi Maria Ugolini, later followed by P. Marconi and D. Mustili.
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Foto 1

(1936-1939), Turcia (1939-1940). În timpul celui de-al doilea război mondial lucrează
în centrala Ministerului Afacerilor Străine, la secţia Propagandă (1941-1946). După
terminarea războiului este propus ca ambasador în S.U.A., dar – considerat angloﬁl –
i se refuză numirea. Ultima misiune diplomatica ce i se încredinţează este aceea de
ambasador în Olanda, în 1946. La 1 mai 1947 a fost rechemat în ţară şi a fost arestat în
anul următor. După 6 ani de detenţie, este eliberat în 1954, pentru scurtă vreme însă,
căci este arestat din nou în 1957 şi condamnat la 10 ani temniţă grea. După doi ani,
moare în închisoarea de la Jilava, la 27 ianuarie 1959, la vârsta de 70 de ani3.
Putem remarca încă dintru-început două componente ale carierei sale: una atlantică
şi pan-europeană (activitatea de la Washington şi de la Societatea Naţiunilor), iar cealaltă
balcanică (ca ambasador în Albania, Bulgaria şi Turcia).

I.3. Consulatul Român de la Saranda
Prin Înaltul Decret Regal nr. 2164 din 1 iulie 1925 este înﬁinţat un consulat onoriﬁc
al României la Sarandë (Saranda, Santiquaranta) şi este numit în funcţia de Consul
Onoriﬁc Alcibiade Diamandi. Acesta fusese propus de către Simion Mândrescu, pe
atunci Ministru al României la Tirana4. Nominalizarea sa nu a stârnit rumori în epocă,
dar demiterea de către Vasile Stoica la 1 mai 1932 şi mai târziu înﬁinţarea Institutului
3

Cf. Ioan Opriş, Vasile Stoica în serviciul României, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2008.
Simion Mândrescu, născut în 1868 la Râpa de Jos – jud. Mureş, implicat în realizarea Unirii din 1918,
profesor de limba şi literatură germană la Universitatea din Bucureşti, a fost numit ambasador la Tirana
în timpul scurtei guvernări a lui Fan S. Noli, în 1924, funcţie pe care a îndeplinit-o până în 1926.
4

https://biblioteca-digitala.ro

11

Foto 2

Bulgaria (1932-1936), Latvia and Lithuania (1936-1939), Turkey (1939-1940). During the
Second World War, he worked at the Ministry of Foreign Aﬀairs, in the Propaganda
department (1941-1946). After the war was over, he was proposed as ambassador to
the United States, but, because he was considered an anglophile, his appointment was
rejected. His last diplomatic appointment was that of ambassador to the Netherlands,
in 1946. On May 1st 1947 he was summoned back to Romania and was arrested the
following year. After 6 years of imprisonment, he was released in 1954, but only for
a short while, because he was arrested again in 1957 and sentenced to 10 years of
severe imprisonment. Two years later, he died in the Jilava prison, on January 27th 1959,
aged 703.
From the beginning, we can notice two components of his career: one, Atlantic and
pan-European (his activity in Washington and at the League of Nations), and the other
one, Balkan (as ambassador to Albania, Bulgaria and Turkey).

I.3. The Romanian consulate in Saranda
Through the High Royal Decree no. 2164 on July 1st 1925, a honorary consulate of
Romania was established in Sarande (Sarada, Santiquaranta) and Alcibiade Diamandi
was appointed as Honorary Consul. He had been proposed by Simion Mândrescu, who
at the time was minister of Romania in Tirana4. His nominalization did not stir rumors
3

According to Ioan Opriş, Vasile Stoica în serviciul României, Ed. Oscar Print, Bucharest, 2008.
Simion Mândrescu, born in 1868 in Râpa de Jos – Mureş county, involved in the realization of the
Grand Union of 1918, a German language and literature professor at the Bucharest University, was
appointed ambassador to Tirana during the brief governance of Fan S. Noli, in 1924, a position he held
4
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în aceeaşi localitate ne fac să stăruim asupra subiectului, pentru a lămuri unul dintre
motivele alegerii locului.
Alcibiade Diamandi (1893-1948) era de origine aromân din nordul Greciei5, desfăşurând diverse activităţi de comerţ în această zonă a Balcanilor6. Faptul reiese dintr-unul
din memoriile adresate de Simion Mândrescu, la 8 iulie 1926, ministrului Instrucţiunii
Publice, act care cuprinde şi programul de ridicare economică a românilor din Albania,
propus de consulii României la Durazzo (Durrës) şi Sarandë (Santiquaranta). Din
comentariile sale citez: Programul acesta nu conţine decât propuneri pe teren economic şi
faptul este explicabil, deoarece consulii noştri onoriﬁci din Albania, care l-au propus, în calitate
de comercianţi [s. n.], nu văd o ridicare a moralului românilor din Albania decât prin prisma
realizării prealabile a independeţei lor materiale [ ...]. Pentru cazul în care am adopta mĳlocul
acesta de propagandă [deschiderea de agenţii ale Băncii Naţionale sau Băncii Româneşti pe
lângă cele două consulate – n.n.], agenţiile ce urmează a se înﬁinţa vor începe după părerea
Domnilor Consuli, la Durazzo, cu un capital de circa 300.000 fr. aur, şi pentru Santiquaranta,
unde românii trebuiesc scoşi din mâinile băncilor greceşti, cu un capital de circa 400.000 fr.
aur [...]. Să se creeze dacă va ﬁ posibil o comunicare directă lunară sau cel puţin la două luni
odată, pentru vapoarele noastre care să facă cursa între Constantanţa sau alt port românesc –

5

Născut la 13 august 1893 la Samarina, un sat de munte din regiunea Epirului grecesc ; informaţii interesante, dar incomplete şi parţial greşite, pot ﬁ găsite la http://en.wikipedia.org/wiki/Alchiviad_Diamandi_di_Samarina.
6
Surse neclare îi atribuie lui Diamandi înﬁinţarea unei Republici a Pindului în sudul Albaniei, în
1917, odată cu retragerea armatei italiene.
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at the time, but his dismissal by Vasile Stoica on May 1st 1932 and the subsequent
establishment of the Institute in the same town make us linger upon the subject, in order
to clear one of the reasons why this place has been chosen.
Alcibiade Diamandi (1893-1948) was an Aromanian from northern Greece5,
performing various trading activities in this region of the Balkans6. This is seen in one of
the memos addressed by Simion Mândrescu, on July 8th 1926, to the minister of Public
Instruction, an act which also comprises the program for the economical development
of the Romanians in Albania, proposed by the Romanian consuls in Durazzo (Durrës)
and Sarandë (Santiquaranta). From his comments I quote: This program only comprises
proposals in the economic ﬁeld, and this is explicable, because our honorary consuld in Albania,
who have proposed it, as traders [s. n.], can only envisage the uplifting of the morale of the
Romanians in Albania by means of the previous attainment of their material independence [ ...].
In case we adopt this means of propaganda [opening subsidiaries of the National Bank or
the Romanian Bank within the two consulates – n.n.], the subsidiaries to be established will
begin, in the view of the Consuls, in Durazzo, with a capital of about 300.000 gold francs, and
in Santiquaranta, where the Romanians must be freed from the hands of the Greek banks, with
a capital of about 400.000 gold francs [...]. If possible, one should establish a direct monthly or,
at least, every two months, line of communication for our ships, which should travel between
until 1926.
5
He was born on August 13th 1893 in Samarina, a mountain village in the Greek Epirus region;
interesting, yet incomplete and partially incorrect information can be found at http://en.wikipedia.org/
wiki/Alchiviad_Diamandi_di_Samarina.
6
Unclear sources ascribe to Diamandi the creation of a Pind Republic in southern Albania in 1917,
simultaneously to the withdrawal of the Italian army.
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Santiquaranta – Durazzo7. În atribuţiunile sale consulare intra şi supravegerea şcolilor
şi bisericilor româneşti din jumătatea sudică a Albaniei, în special cele din zona Korçë
(Corcea, Coriţa). Pe 26 aprilie 1926 el propunea trimiterea unor bursieri aromâni la
şcoala românească primară şi secundară din Ianina în loc să ﬁe trimişi în România8.
După terminarea războiului9, oﬁţerii italieni staţionaţi la Sarandë au vândut imobilele
si celelalte bunuri ce le deţineau negustorilor din zonă. Statul albanez naţionalizează
însă respectivele proprietăţi, refuzând să recunoască astfel contractele de vânzarecumpărare încheiate. Printre cei ce cumpăraseră însă aceste bunuri se aﬂa şi Diamandi,
astfel încât, deşi reprezentant diplomatic român, el intră în conﬂict cu statul albanez.
Prin sentinţa dată de Tribunalul din Gjirokastër (Argirokastro), la 31 august 1926 sunt
identiﬁcate toate imobilele aﬂate în dispută, situate pe străzile Adriaticei, Preşedintelui
şi George Castrioti, în partea „de sus” a oraşului10. Clădirea Consulatului, în care de
altfel A. Diamandi şi locuia, făcea parte dintre acestea. Pe diferite căi, mergând de la
petiţii şi reclamaţii la audienţe solicitate politicienilor albanezi, el încearcă schimbarea
sentinţei. Toată agitaţia lui a fost dublată de neîndeplinirea obligaţiilor consulare, lucru
pe care Vasile Stoica îl reproşează lui Diamandi în corespondenţa dintre ei11.
Într-unul din cele două memorii explicative adresate ministrului Afacerilor Străine,
Dimitre Ghika, ambasadorul spunea despre atitudinea autorităţilor albaneze faţa de
pretenţiile lui Diamandi următoarele: Adaug că dl. Abdurahman Dibra12, informând pe
regele Zog de cele întâmplate şi de atitudinea „Consulului României”, acesta i-a răspuns: „Nu
pot admite altă soluţie decât cea dictată de legi. Cine se simte nedreptăţit, să se adreseze justiţiei,
căreia împreună cu mine, trebuie să i se supuie toţi locuitorii ţării13. Totodată, în memoriul
din 8 aprilie 1932 el nu ezita să-l caracterizeze pe subordonatul său astfel: Patriotard şi
confuz, uşuratic şi lipsit de simţul cuvântului dat, domnia sa este inutil şi inutilizabil în postul
de Consul14. Ca urmare a acestor lucruri, la 1 mai 1932 Consulatul Român de la Sarandë
a fost desﬁinţat.
Nu însă toţi au fost de aceeaşi părere în ceea ce-l privea pe Alcibiade Diamandi. Ba
unele păreri erau chiar elogioase. Semniﬁcativă în acest sens este corespondenţa purtată
de Vasile Stoica cu George Murnu. Aﬂând de problemele personale pe care Diamandi
le reclama, Murnu îi scrie ambasadorului o carte poştală la 13 ianuarie 1932, la care
aproape imediat, pe 20 ianuarie 1932, Vasile Stoica îi şi răspunde : Italienii au construit
o serie de barace la Santiquaranta pe un teren care aparţinuse coroanei turceşti şi ca atare în
clipa construirii era proprietate a Coroanei albaneze. Revolta albanezilor în contra italienilor în
7

A.N.I.C., fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosar 712/1926, f.147; 163-166; Adina BerciuDrăghicescu, Maria Petre, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică, vol. I, Documente (1864-1948),
Ed. Universităţii din Bucureşti, 2004, p.402-404.
8
A.M.A.E., fond Problema 18, vol. 2, Albania (1920-1930), nepaginat; Adina Berciu-Drăghicescu, Maria Petre, op. cit., p. 401.
9
De fapt, abia în 1920 se retrag trupele italiene de aici.
10
A.N.I.C., fond Vasile Stoica, dosar I / 47, f. 85-93 (copie în lb. albaneză); I / 48, f. 40-48 (traducerea în
limba română).
11
Ibidem, dosar I / 48, f. 5-10
12
Ministru de Externe şi Ministru de Finanţe al Albaniei (1928-1936).
13
A.N.I.C., fond Vasile Stoica, Dosar I / 48, ﬁla 11-39, la ﬁla 23.
14
A.M.A.E., Fond 71, vol. 25, f. 3-75 (Cazierul 75, Consuli onoriﬁci ai României, 1925).
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Constanta or another Romanian port – Santiquaranta – Durazzo7. One of his consular duties
was to supervise the Romanian schools and churches in the southern half of Albania,
especially the ones in the Korçë area (Corcea, Coriţa). On April 26th 1926 he proposed
that Aromanian students should receive scholarships at the Romanian primary and
secondary school in Ianina, instead of being sent to Romania8.
After the war was over9, the Italian oﬃcers headquartered in Sarandë sold their
buildings and other belongings they held to the traders in the region. Yet, the Albanian
state nationalized the respective properties, thus refusing to recognize the purchase
agreements concluded. Among those who had bought these commodities was also
Diamandi, so, even if he was a Romanian diplomatic representative, he entered a
conﬂict with the Albanian state. Through the verdict pronounced by the Gjirokastër
(Argirokastro)Tribunal on August 31st 1926, all the disputed buildings were identiﬁed
as situated on the Adriatic, President and George Castrioti streets, in the upper part of
the town10. The Consulate building, where A. Diamandi also lived, was one of these. By
various means, ranging from petitions and complaints to audiences requested from the
Albanian politicians, he tried to change the verdict. All his endeavors where doubled
by a poor performance of his consular duties, a thing which Vasile Stoica reproached to
Diamandi in the correspondence between the two11.
In one of the two explanatory memos addressed to the minister of Foreign Aﬀairs,
Dimitre Ghika, the ambassador was arguing the following about the attitude of the
Albanian authorities with regard to Diamandi’s claims: I add the fact that when Mr.
Abdurahman Dibra12 informed king Zog about what had happened and the Romanian consul’s
attitude, the latter replied: „I can allow no other solution than the one dictated by the laws.
Whoever feels injured should commit to justice, which, together with me, must be obeyed by
all the inhabitants of the country13. Moreover, in the memo from April 8th 1932 he did not
hesitate to characterize his subordinate as follows: Patriotard and confuse, easygoing and
lacking a sense of the given word, he is useless and unusable as Consul14. As a consequence of
these facts, on May 1st 1932 the Romanian Consulate in Sarandë was closed.
But not all were of the same opinion concerning Alcibiade Diamandi. Indeed, some
opinions were quite eulogistic. Signiﬁcant to this extent is the correspondence between
Vasile Stoica and George Murnu. After ﬁnding out about the personal problems claimed
by Diamandi, Murnu wrote a postcard to the ambassador on January 13th 1932, answered
by Vasile Stoica almost immediately, on January 20th 1932, saying: The Italians have built
a range of barracks in Santiquaranta on a piece of land which had belonged to the Turkish
7

A.N.I.C., Ministry of Public Instruction fund, dossier 712/1926, f.147; 163-166; Adina Berciu-Drăghicescu, Maria Petre, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică, vol. I, Documents (1864-1948),
Ed. Universităţii din Bucureşti, 2004, p.402-404.
8
A.M.A.E., fond Problem 18, vol. 2, Albania (1920-1930), unpaginated; Adina Berciu-Drăghicescu,
Maria Petre, op. cit., p. 401.
9
Actually, no sooner than 1920 did the Italian troops withdraw from here.
10
A.N.I.C., Vasile Stoica fund, dossier I / 47, f. 85-93 (copy in Albanian); I / 48, f. 40-48 (translation to
Romanian).
11
Ibidem, dossier I / 48, f. 5-10.
12
Foreign Aﬀairs and Finance Minister of Albania (1928-1936).
13
A.N.I.C., fond Vasile Stoica, dossier I / 48, page 11-39, to page 23.
14
A.M.A.E., Fund 71, vol. 25, f. 3-75 (record 75, Honorary consuls of Romania, 1925).
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august 1920 a alungat armata italiană din Albania şi în 2 septembrie aceasta a evacuat Valona
şi Santiquaranta. În 1 septembrie însă, deci cu o zi înaintea evacuării, dl. Diamandi a cumpărat
de la oﬁţerii italieni din Santiquaranta baracele pe care armata italiană trebuia să le părăsească
şi alt material de decauville15 şi de construcţii de şosele, pe care nu-l puteau lua cu dânşii…
Domnia sa [A.D.] a fost la mine şi mi-a explicat, cu o uimitoare lipsă de simţ al realităţilor
juridice, cumpărătura ce a făcut şi pretenţiunea ce are… a început să plângă, să-mi vorbească de
sentimentele sale patriotice, de planurile sale pentru viitor şi să bată câmpii… este un confuz şi
un superﬁcial şi n-are să facă nimic. Are să se plângă pe la toţi, aşteptând ca încurcăturile sale
să le dezlege alţii… Iată, iubite domnule profesor, aşa stau lucrurile. Fac cu toată inima orice
intervenţie necesară, dar trebuie să am dovezile pentru aceasta. Eu sunt reprezentantul unui
Rege şi al unui Stat; cuvântul meu trebuie să ﬁe documentat, mie nu-mi este permis să vorbesc
în vânt, ca d-lui Diamandi… Nu mă îndoiesc de sentimentele româneşti ale d-lui Diamandi. De
meritele sale patriotice şi de „sacriﬁciile” sale însă mă îndoiesc foarte mult, deoarece cu tot zelul
de a le cunoaşte nu le-am putut încă descoperi. Pentru mine patriotismul unui român din
Albania are valoare nu dacă e declamat la Bucureşti, ci dacă se manifestă prin fapte
concrete aici, prin crearea unor organizaţii sau instituţii româneşti… Nu putem acoperi
cu tricolorul toate afacerile aventuroase neizbutite şi toate neglĳenţele [s.n.]… Şi îţi
urez scumpe tălmăcitor al lui Homer şi Sofocle, multă fericire în anul nou şi izbândă deplină
întotdeauna16.
Şi totuşi acest personaj, nefast am putea spune, reuşeşte să reapară mai apoi,
unde altundeva, dacă nu tot în postura de „reprezentant al intereselor româneşti”. În
complicatul climat balcanic din timpul celui de-al doilea război mondial, când noţiunile
de aliat-inamic erau uşor interşanjabile, ideea unui stat al aromânilor, situat în centrul
Balcanilor, era văzută ca o realitate. Nu este deci de mirare că Alcibiade Diamandi apare
într-un asemenea context. De altfel, el îşi pregăteşte din timp revenirea, cel puţin încă
din 1938, când Simion Mândrescu îl recomandă din nou.
În vara lui 1941, pe fondul ocupării nordului Greciei de către armata italiană, este
creat Principatul de Pind şi Meglen (Printsipatu di la Pind), ce dureaza, teoretic, până în
1944. Primul său Principe este nimeni altul decât mai vechea noastră cunoştinţă, acum
sub numele de Alkiviadis Diamandi di Samarina. În 1942 el se refugiază în România,
când într-o notă a Preşedenţiei Consiliului de Miniştri din 19 septembrie 1942 se
menţiona: Domnul Diamandi apreciază numărul aromânilor la un milion şi jumătate17. Desigur
că, pentru a-şi crea „indispensabilitatea” pentru ”înalta misiune”, nici o exagerare nu
era un neadevăr18.
Succesor al său devine avocatul Nicolae Matussi19 din Atena. Într-un memoriu
adresat Guvernului român, la 21 octombrie 1943, acesta scria : D-sa a făcut un cald apel la
toţi fruntaşii români, începând cu subsemnatul, care m-am stabilit la Larissa, capitala Tessaliei.
15

Instalaţii de cale ferată îngustă.
A.N.I.C., fond Vasile Stoica, dosar I / 48, f. 1-4.
17
A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 34, f. 360; Adina Berciu-Drăghicescu, Maria Petre, op. cit., vol. II,
Documente (1918-1953),2006, p. 529-532.
18
La acelaşi moment D. Berciu aproxima numărul aromânilor din întreaga Albanie la cca. 30.000
(v. Memoriul către I. Petrovici, A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 2-4).
19
Acesta se refugiază şi el în România în 1943, unde trăieşte la Bucureşti până în 1948, când este
închis. Mai târziu, în 1970, revine la Atena, unde şi moare în 1980.
16

https://biblioteca-digitala.ro

17

Crown and, as such, at the time the construction took place was a property of the Albanian
Crown. The Albanian rebellion against the Italians, in August 1920, cast the Italian army out
of Albania and on September 2nd the latter evacuated Valona and Santiquaranta. Nevertheless,
on September 1st, that is one day before the evacuation, Mr. Diamandi bought from the Italian
oﬃcers in Santiquaranta the barracks the Italian army had to leave and some other decauville15
and road-building materials they could not take with them… He [A.D.] visited me and explained,
with an amazing lack of sense of juridical realities, the purchase he had made and the claim he
had… he started to cry, to talk about his patriotic feelings, his plans for the future and to beat
around the bush… he is confuse and superﬁcial and will not do anything. He will complain to
everybody, waiting for his mess to be solved by others… So, dear professor, this is how the facts
are. I will whole-heartedly make any necessary intervention, but I need proofs for this. I am the
representative of a King and a State; my word must be documented, I am not allowed to speak
nonsense, like Mr. Diamandi… I do not doubt Mr. Diamandi’s Romanian feelings. But I very
much doubt his patriotic merits and his „sacriﬁces”, because despite my zeal to know them, I
could not yet ﬁnd them. For me the patriotism of a Romanian in Albania is worth not if
declaimed in Bucharest, but if manifested through actual facts here, through creating
Romanian organizations or institutions… we cannot cover with our ﬂag all the failed
adventurous businesses and all carelessness… And to you, dear translator of Homer and
Sophocles, lots of happiness in the new year and complete success always16.
And yet this quite negative character, we might say, managed to reappear later,
where else than in the position of “representative of the Romanian interests”. In the
complicated Balkan climate of the Second World War, when the notions of ally and foe
were so easily interchangeable, the idea of an Aromanian state, located in the middle
of the Balkans, was seen as a reality. It is thus no wonder that Alcibiade Diamandi
appeared in such a context. As a matter of fact, he had prepared his reoccurrence timely,
at least since 1938, when Simion Mândrescu recommended him again.
In the summer of 1941, in the context of northern Greece having been occupied
by the Italian army, the Principality of Pind and Meglen was created (Printsipatu di la
Pind), which lasted, theoretically, until 1944. Its ﬁrst ruler was no other than our older
acquaintance, now bearing the name of Alkiviadis Diamandi di Samarina. In 1942 he
took refuge in Romania, when a note of the Presidency of the Council of Ministers was
mentioning the following: Mister Diamandi estimates the number of Aromanians to be of one
and a half millions17. Of course that, in order to create his „indispensability” for the”high
mission”, no exaggeration was untrue18.
His successor became the lawyer Nicolae Matussi19 of Athens. In a memo addressed
to the Romanian Government, on October 21st 1943, he wrote: He made a warm appeal
to all the Romanian leaders, starting with myself, who have settled in Larissa, the capital of
Thessaly. The appeal made by Mr. Diamandi on behalf of Marshall Antonescu and of the voice
15

Narrow gauge railway installations.
A.N.I.C., Vasile Stoica fund, dossier I / 48, f. 1-4.
17
A.M.A.E., fund Problem 15, vol. 34, f. 360; Adina Berciu-Drăghicescu, Maria Petre, op. cit., vol. II,
Documents (1918-1953),2006, p. 529-532.
18
At the same time, D. Berciu estimated the number of Aromanians in the entire Albania around
30.000 (see the Memo to I. Petrovici, A.I.A.B., Berciu fund, Correspondence, Albania dossier, f. 2-4).
19
He also took refuge in Romania in 1943, where he lived in Bucharest until 1948, when he was
imprisoned. Later, in 1970, he returned to Athens, where he also died, in 1980.
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Apelul făcut de dl. Diamandi în numele Mareşalului Antonescu şi al glasului sângelui, nu putea
decât să aibă cel mai profund răsunet în suﬂetul meu şi în inimile tuturor românilor din Tessalia.
După cum v-am explicat verbal, deşi mă leagă o veche prietenie de dl. Diamandi şi în ciuda
legăturilor care au unit timp de mai multe generaţii familiile noastre, nu am început acţiunea
mare în Tessalia şi Macedonia decât după ce am avut conﬁrmarea că dl. Al. Diamandi avea
într-adevăr această însărcinare din partea Guvernului României.20
Pe ocupanţi Diamandi a înţeles să-i slujească cu atâta devotament încât consecinţele
„patriotismului” său nu trec neobservate. În raportul său privind situaţia politică din
Macedonia şi Tessalia, profesorul Caius Jiga scria despre iniţiativele comerciale ale
lui Alcibiade Diamandi: Tot în legătură cu aprovizionarea şi starea alimentară a părţilor
ocupate de armata italiană, trebuie să amintim şi cazul cooperativelor înﬁinţate din iniţiativa
dlui. Alcibiade Diamandi. D-sa, credem, a voit să ajute mai mult armata italiană, pentru a-şi
crea simpatii, decât să sprĳine elementul românesc. Modul de funcţionare al cooperativelor era
următorul: producătorii de brânză, lapte, lână etc., separaţi, n-aveau voie să-şi comercializeze
singuri produsele, ci trebuiau să le aducă la cooperativă, care însă le plătea un preţ cu mult mai
scăzut decât cel de pe piaţă. Anumiţi oameni de încredere, care de altfel nu se prea bucurau de un
nume bun, aveau însărcinarea de a supraveghea şi conduce. Se înţelege de la sine că aceştia s-au
dedat la diferite acte nelegale şi abuzuri. Consecinţele acestor acţiuni erau dezastruoase :
Viaţa ﬁecărui învăţător sau preot român este expusă unui pericol continuu. Cadrele organizaţiilor
româneşti din Tessalia au dispărut. Fruntaşii cauzei româneşti trăiesc ascunşi pe unde pot.
Abuzurile săvârşite în numele Legiunei a V-a române, înﬁinţată din iniţiativa d-lui Al. Diamandi,
au contribuit mult la această stare.21
Cred ca din cele expuse mai sus, reiese cu prisosinţă caracterul cel puţin controversat
al acestui Alcibiade Diamandi. În vremuri tulburi, el reuşeşte să îmbine propriile sale
interese, comerciale în primul rând, cu reprezentarea publică a intereselor unei societăţi.
Nu ştim nici dacă, în încercarea sa de a se vârî în iţele diplomaţiei balcanice, s-a mai
întâlnit cu Vasile Stoica, dar ne îndoim că acesta şi-a schimbat vreodată părerea despre
el. Mai mult decât atât, credem că sentimentul de responsabilitate totală faţă de interesele
României, ce poate ﬁ considerat o trăsătură dominantă a întregii sale activităţi, l-a
determinat pe Vasile Stoica ca, prin înﬁinţarea Institutului, să încerce să şteargă ruşinea
lăsată în urma sa de Diamandi. Sfârşitul lor a avut o ciudată convergenţă tragică:
amândoi au murit în închisorile comuniste22.

I.4. Donaţia Nicolae Iorga
În primăvara anului 1931 regele Carol al II-lea îl însărcinează cu formarea guvernului
pe Nicolae Iorga23. Profesorul era considerat în Albania ca ﬁind unul din apărătorii
20

A.M.A.E., fond Problema 18, vol. 5, Grecia, nepaginat ; Adina Berciu-Drăghicescu, Maria Petre, op.
cit., vol. II, p. 568-572.
21
Ibidem, p.573-578.
22
Arestat la 21 februarie 1948, A. Diamandi moare la 9 iulie acelaşi an, în arestul Prefecturii Poliţiei
Bucureşti; cf. Cicerone Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi, vol. III
(Dicţionar D-E), Ed. Maşina de scris, Bucureşti, 2002.
23
N. Iorga devine Preşedinte al Consiliului de Miniştri (echivalentul Prim-ministrului) şi Ministru al
Instrucţiunii publice, cultelor şi artelor, între 18 aprilie 1931 şi 5 iunie 1932.
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of blood could only have the deepest echo in my soul and in the hearts of all the Romanians
in Thessaly. As I have explained to you verbally, although an old friendship bonds me to
Mr. Diamandi and despite the connections which have linked our families for several generations,
I did not start the great action in Thessaly and Macedonia until having the conﬁrmation the
Mr. Diamandi had really been given this assignment by the Romanian Government.20
Diamandi chose to serve the occupiers so devotedly that the consequences of his
„patriotism” did not go unnoticed. In his report regarding the political situation in
Thessaly and Macedonia, Professor Caius Jiga wrote the following about Alciabiade
Diamandi’s commercial initiatives: Also regarding the supply and alimentary status of the
parties occupied by the Italian army, we must mention the case of the cooperatives created at
the initiative of Mr. Alcibiade Diamandi. We believe that he wanted to help the Italian army in
order to harvest sympathy, rather than support the Romanian element. The way the cooperatives
functioned was the following: the cheese, milk wool etc. producers were not allowed to sell their
products by themselves, but had to take them to the cooperative, which paid a much lower price
than the one on the market. Certain trusted individuals, who did not enjoy quite a good reputation,
were assigned to supervise and lead. It goes without saying that these people committed various
unlawful acts and abuses. The consequences of these actions were disastrous: The life of
every Romanian teacher or priest is subject to constant danger. The personnel of the Romanian
organizations in Thessaly are gone. The leaders of the Romanian cause live hidden wherever they
can. The abuses committed in the name of the 5th Romanian Legion, established at the initiative
of Mr. Al. Diamandi, have contributed a great deal to this situation.21
I think that the controversial, to say the least, character of this Alcibiade Diamandi
clearly results from the abovementioned facts. In troubled times, he managed to blend
together his own interests, ﬁrst and foremost of a commercial nature, and the public
representation of a society’s interests. We also do not know whether, in his attempt to
mingle in the contraptions of Balkan diplomacy, he met Vasile Stoica again, but we doubt
that the latter ever changed his opinion about him. Moreover, we believe that the feeling
of total responsibility towards Romania’s interests, which can be seen as a dominant
feature of his entire activity, made Vasile Stoica try to wash away the shame left behind
by Diamandi by establishing the Institute. Their end had a strange tragic convergence:
they both died in the communist prisons22.

I.4. The Nicolae Iorga donation
In the spring of 1931, king Carol II assigned Nicolae Iorga to form a new
government23. In Albania, the professor was seen as one of the defenders of the
„Albanian cause” in Europe, as well as a connoisseur of Aromanian history24. In 1919 he
20

A.M.A.E., fund Problem 18, vol. 5, Greece, unpaginated ; Adina Berciu-Drăghicescu, Maria Petre,
op. cit., vol. II, p. 568-572.
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Ibidem, p.573-578.
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Arrested on February 21st 1948, A. Diamandi died on July 9th the same year, in the prison of the
Bucharest police Prefecture; acc. to Cicerone Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi, vol. III (Dicţionar D-E), Ed. Maşina de scris, Bucharest, 2002.
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N. Iorga became President of the Council of Ministers (equivalent to the Prime Minister) and
Minister of Public Instruction, Cults and Arts, between April 18th 1931 and June 5th 1932.
24
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„cauzei albaneze” în Europa, precum şi un bun cunoscător al istoriei aromânilor24. În
1919 el publica la Bucureşti Brève Histoire de l‘Albanie et du peuple albanais, carte ce va ﬁ
folosită chiar în timpul Conferinţei de Pace de la Paris, ﬁind considerată la acea vreme
prima lucrare de sinteză asupra acestui subiect25. Interesul său pentru zona albaneză era
cunoscut şi peste ocean, prestigioase edituri trimiţându-i ultimele apariţii26.
În toamna anului 1931 apar în presa din Albania mai multe articole ce elogiază
activitatea ştiinţiﬁcă şi politică a lui Iorga. Ziarul „Besa” publică în nr. 48 din
14 septembrie articolul Albania şi România – două naţiuni amice pentru totdeauna27, iar ziarul
„Ora” publică în nr. 474-475, din 17-18 noiembrie, articolul Un mare albanoﬁl: Nicolae
Iorga28. Ca „răspuns” la acestea articole, în ziarul „Ora” nr. 483-484, din 28 noiembrie,
apare mesajul lui Nicolae Iorga cu prilejul aniversării independenţei Albaniei, în care
acesta spunea: Albania este vrednică de respect ca istorie: o parte din cea mai veche omenire
din Europa este pământul ei, iniţiativa iliriană se păstrează acolo proaspătă, după atâtea secole
şi graiul roman transformat de aceşti dârji răsboinici sună familiar urechii latinilor de astăzi,
amestecat câte odată cu dulcele sunet veneţian29. Ecouri ale preţuirii de care s-a bucurat
savantul român mai pot ﬁ auzite şi astăzi30.
Acest climat favorabil este pus în mişcare de către Vasile Stoica. Cunoscând
precedentele iorghiste în materie de aşezăminte culturale peste hotare31, putem spune
că el „intermediază” donaţia către Nicolae Iorga a unei suprafeţe de teren din partea
Statului albanez, gest de amiciţie pentru savantul prieten dar şi de curtoazie faţă de
politicianul momentului.
În acelaşi timp, la nivelul înaltelor relaţii de stat între cei doi suverani – Zog I al
Albaniei, respectiv Carol al II-lea al României – Vasile Stoica intermediază acordarea
reciprocă a unor înalte distincţii. Regele Zog îi acordă lui Carol al II-lea Colanul
Albaniei, distincţie special reînﬁinţată cu acest prilej, iar monarhul român îi acordă în
schimb Ordinul Carol I. Primit în audienţă la Zog, cu ocazia remiterii însemnelor, Vasile
Stoica scria în telegrama cifrată a Legaţiei din Tirana (nr. 369 din 2 iunie 1931) adresată
Ministerului Afacerilor Străine: M-a rugat apoi să transmit guvernului român şi ilustrului
24
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California, odată cu trimitrea unor cărţi, printre care şi Southern Albania or Northern Epirus in European
International Aﬀairs, 1912-1923 de Edith Pierpont Stickney.
27
A.M.A.E. , Fond 71, vol. 26, f. 158.
28
Ibidem, f. 167.
29
Ibidem, f. 159.
30
În 2008 numele său a fost acordat unei străzi din Tirana, precum şi unei şcoli din regiunea
Dibra (inaugurarea acesteia a fost făcută de secretarul general al Ministerului Culturii, Virgil Niţulescu)
31
În 1920 sunt înﬁinţate Şcoala Română de la Paris (Fontenay-aux-Roses) şi Şcoala Română de la
Roma, pentru prima avându-se în vedere o orientare ﬁlologică, iar pentru cea de-a doua, la al cărui început contribuise şi al cărei prim director avea să ﬁe Vasile Pârvan, o orientare arheologică.
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had published in Bucharest Brève Histoire de l‘Albanie et du peuple albanais, a book which
was to be used right during the Paris Peace Conference, as it was regarded at the time as
the ﬁrst synthesis work on this subject25. His interest for the Albanian area was known
on the other side of the Atlantic, well-known publishing houses sending him the latest
editions26.
In the autumn of 1931 several articles were published in the Albanian press, praising
Iorga’s scientiﬁc and political activity. The „Besa” newspaper published in its 48th
edition on September 14th an article entitled Albania and Romania – two nations which are
friends forever27, and the „Hour” newspaper published in its 474th and 475th editions, on
November 17th and 18th, the article A great albanophile: Nicolae Iorga28. As a „response”
to these articles, Nicolae Iorga’s message on the occasion of celebrating Albania’s
independence was published in the „Hour” newspaper no. 483-484 on November 28th,
saying: Albania’s history is worthy of respect: its land is part of the oldest humankind in
Europe, the Illyrian initiative is kept fresh there after so many centuries and the Roman language
transformed by these courageous warriors today sounds familiar to the Latin ear, sometimes
mingled with the sweet Venetian sound29. Echoes of the praise enjoyed by the Romanian
scholar can be still heard today30.
This favorable climate was set into motion by Vasile Stoica. Knowing Iorga’s previous
actions regarding the cultural establishments abroad31, we might say that he „mediated”
the donation of a piece of land from the Albanian state to Nicolae Iorga, a gesture of
amity for the scholar friend, as well as of courtesy for the politician of the moment.
At the same time, at the level of the high state relations between the two sovereigns
– Zog I of Albania, respectively Carol II of Romania – Vasile Stoica mediated the
mutual granting of high distinctions. King Zog awarded to Carol II the Albanian Order,
especially reestablished for this occasion, and the Romanian monarch awarded him,
in exchange, the Carol I Order. After he had been granted an audience by Zog, on the
occasion of remitting the symbols, Vasile Stoica wrote the following in the ciphered
telegram of the Legation in Tirana (no. 369 on June 2nd 1931) addresses to the Ministry
of Foreign Aﬀairs: He asked me to convey his deep thanks to the Romanian government and to
appears that it originated from the Pind Mountains (northern Greece).
25
Regarding how this book came to be written, as well as other early contributions of Nicolae Iorga
to the Albanian history, see Kopi Kyçyku, Nicolae Iorga şi popoarele “născute într-o zodie fără noroc”, in
“Academos”, no. 4 (11), December 2008, p. 90-91. http://www.akademos.asm.md/ﬁles/Academos%20
4%202008%2033%20NICOLAE%20IORGA%20%C5%9EI%20POPOARELE%20N%C4%82SCUTE%20
%C3%8ENTR-O.pdf
26
A.N.I.C., N. Iorga fund, no. 6 (1912-1941), f. 26; letter addressed by F. A. Golder (history professor)
to N. Iorga, on February 1st 1927, on behalf of the Hoover War Library within the Stanford University,
California, accompanying several books, among which Southern Albania or Northern Epirus in European
International Aﬀairs, 1912-1923 by Edith Pierpont Stickney.
27
A.M.A.E. , Fund 71, vol. 26, f. 158.
28
Ibidem, f. 167.
29
Ibidem, f. 159.
30
Recently, a street in Tirana was given his name, as well as a school in the Dibra region.
31
The Romanian School in Paris (Fontenay-aux-Roses) and the Romanian School in Rome were
established in 1920, the ﬁrst one with a philological orientation in mind, and the second one, whose
emergence had also been nurtured by the one who would be its ﬁrst director, Vasile Pârvan, with an
archaeological orientation.
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său preşedinte, amic şi istoric al Albaniei, adâncile sale mulţumiri [ …]. Mi-a declarat apoi că
ţine ca românii din Albania să ﬁe mulţumiţi şi m-a rugat să-i comunic orice măsură de îndreptare
aş crede potrivite spre acest scop. I-am mulţumit de promisiunea regească şi i-am spus că nu voi
lipsi a mă adresa dânsului când va ﬁ nevoie 32.
Primele menţiuni referitoare la o donaţie din partea statului albanez către Nicolae
Iorga datează din luna august 1931. În schimbul de telegrame dintre Vasile Stoica şi
centrala Ministerului Afacerilor Străine planul iniţial era ca donaţia să îi ﬁe anunţată
lui Iorga cu prilejul aniversării a 60 de ani de viaţă şi primirii de către Carol al II-lea a
Colanului Albaniei33. Fără motive foarte clare, chestiunea este amânată.
Într-o scrisoare particulară, trimisă cel mai probabil la sfârşitul lui august – începutul
lui septembrie 1931 lui Dimitrie Ghika, Vasile Stoica explica mai pe larg: Înştiinţasem
conﬁdenţial pe Excelenţa Voastră despre un frumos dar ce va ﬁ făcut d-lui Prim-Ministru
Iorga de către Regele şi Guvernul Albaniei. E vorba de un teren cu o căscioară pe malul Mării
Adriatice, în semn de recunoştinţă pentru ajutorul pe care dl. Profesor Iorga l-a dat prin scrisul
său poporului albanez […]. Cerându-mi-se părerea în privinţa regiunii unde să ﬁe acest teren,
eu am ales împrejurimile oraşului Santiquaranta. Aceasta pentru motive de sferă sanitară. În
timp ce tot litoralul albanez de la Valona până la Scutari e malaric, ţinutul Santiquarantei e
foarte sănătos, cu o climă şi vegetaţie sudică. În afară de aceasta are în faţă insula Corfu şi ceeea
ce de asemena e important are comunicaţii în toate direcţiile […]. Sper să aduc eu însumi, când
voi veni în concediu, d-lui Prim-Ministru, actul de proprietate. Poate proprietatea nu va ﬁ de
mare valoare, cu atât mai mult îi va ﬁ însă valoarea morală […]. Am crezut că e bine pentru
prestigiul ţării noastre să lucrez ca d-lui Profesor Iorga să i se ofere această atenţie: cinstirea
unei mari personalităţi a ţării mi se pare în mare măsură cinstirea ţării înseşi [s.n.]34.
Apare aşadar primul motiv, de natură personală, legat de alegerea orăşelului Sarandë:
sănătatea lui Iorga. Cel ce ţinea să se îngrĳească personal de alegerea locului era nimeni
altul decât Pandeli Evangjeli, vechi prieten al României35.
Abia în primăvara anului următor problema este reluată, de data aceasta sub
aspectul formalităţilor juridice. Într-o telegramă din 25 aprilie 1932 Stoica îl înştiinţa
pe Iorga că trebuia să-şi exprime în mod expres acordul faţă de donaţie, urmând ca să
acţioneze în numele său printr-o procură36.
Desigur se pune întrebarea, pe bună dreptate, ce l-a făcut pe diplomatul român
să se gândească la o astfel de destinaţie, un „aşezământ cultural” şi nu un alt lucru,
precum un nou consulat, ﬁe la Sarandë, ﬁe la Korçë? Ca român ardelean, cunoscut

32

A.N.I.C., dosar I / 47, f. 121.
A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, Cap. V, f.1-2.
34
A.N.I.C., fond Vasile Stoica, dosar I / 9, f. 73-75.
35
Pandeli Evangjeli (1859-1939), prim-ministru al Albaniei între 1930-1935 (cand este demis
în urma revoltei din iunie de la Fieri). Reprezentant de seamă al coloniei albaneze din România,
unde îl întâlnim la sfârşitul sec. al-XIX-lea, el devine în 1916 preşedinte al Societăţii Culturale Albaneze Bashkimi. Între promotorii declarării independenţei Albaniei în 1912, participant la
Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, a fost unul dintre cei mai importanţi creatori ai administraţiei
noului stat.
36
A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, Cap. V, f. 3-4.
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its illustrious president, friend and historian of Albania [ …]. He declared to me that he wishes
the Romanians in Albania to be satisﬁed and asked me to communicate to him any measure I
might consider appropriate to that extent. I thanked him for his kingly promise and told him that
I will not hesitate to address him when needed32.
The ﬁrst mentioning of a donation from the Albanian state to Nicolae Iorga
dates back to August 1931. In the telegram exchange between Vasile Stoica and the
headquarters of the Ministry of Foreign Aﬀairs, the initial plan was for the donation to
be announced to Iorga on the occasion of his 60th anniversary and of Carol II receiving
the Albanian Order33. With no obvious reasons, the matter was delayed.
In a private letter most probably sent at the end of August – beginning of September
1931 to Dimitrie Ghika, Vasile Stoica explained matters in a more detailed manner: I
had conﬁdentially announced Your Excellency about a beautiful gift which would be made to
Mr. Prime Minister Iorga by the Albanian King and Government. It is a piece of land with a
small cottage on the coast of the Adriatic Sea, as a sign of gratitude for the support provided
by Professor Iorga to the Albanian people by means of his writings […]. As my opinion with
regard to the region where this piece of land should be was asked, I chose the surroundings of the
town of Santiquaranta. This was for reasons pertaining to the sanitary realm. Whilst the entire
Albanian seashore from Valona to Scutari is malarious, the Santiquaranta area is very healthy,
with a southern climate and vegetation. Besides, the island of Corfu is right in front of it, and
it has communications in all directions, which is also important […]. I hope that I myself will
bring to Mr. Prime Minister, when I will come on holiday, the ownership document. Maybe the
property will not be of great value, but all the greater will be its moral value […]. I thought it
was good for the prestige of our country to work so that Professor Iorga would be granted this
attention: to honor a great personality of the country seems to me, to a great extent, to
honor the country itself [s.n.]34. Therefore this is the ﬁrst reason, of a personal nature,
related to the choice of the town of Sarande: Iorga’s health. The one who wanted to
personally take care of selecting the place was no other than Pandeli Evangjeli, an old
friend of Romania35.
Only in the spring of the following year was the issue retackled, this time with
regard to the juridical formalities. In a telegram from April 25th 1932, Stoica was letting
Iorga know that he had to expressly agree to the donation, while Stoica was going to act
on his behalf by means of a letter of delegation36.
Of course, one might justly ask, what made the Romanian diplomat think of such a
destination, a „cultural establishment” and not another sing, such as a new consulate,
either in Sarandë or in Korçë? As he was a Romanian from Ardeal, known for his
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A.N.I.C., dossier I / 47, f. 121.
A.M.A.E., fund Problema 15, vol. 63, Chapter V, f.1-2.
34
A.N.I.C., Vasile Stoica fund, dossier I / 9, f. 73-75.
35
Pandeli Evangjeli (1859-1939), prime minister of Albania between 1930-1935 (when he was
dismissed following the June revolution in Fieri). A noteworthy representative of the Albanian
colony in Romania, where we meet him at the end of the 19th century, in 1916 he became the president
of the Bashkimi Albanian Cultural Society. By being one of the promoters of Albania’s declaration of
independence in 1912 and, later one, participating to the Peace Conference in Paris in 1919, he was one
of the most important creators of the new state’s administration.
36 A.M.A.E., Problem 15 fund, vol. 63, Chapter V, f. 3-4.
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pentru naţionalismul său37, am putea spune că ne-am ﬁ aşteptat ca misiunea lui, într-o
zonă în care un grup important se declara de apartenenţă românească în înţelesul larg
al expresiei, să ﬁe dominată de iniţiative menite să exacerbeze importanţa acesteia
în context balcanic. Dimpotrivă însă, deşi se îngrĳeşte în permanenţă de şcolile şi
bisericile româneşti din Albania, el evită orice implicare, chiar şi indirectă, în disputele
permanente, mocnite sau vizibile, ce opuneau în special comunităţile albaneză şi greacă
din sudul Albaniei. La acea dată Sarandë era doar cu ceva mai mult peste un port
pescăresc. Într-un studiu privind populaţia aromână din Grecia şi Albania, întocmit la
16 martie 1925 (deci în preajma datei înﬁinţării Consulatului) de viceconsulul general
al României la Ianina, N. Vassilake, la capitolul privind Albania de sud (sau Epirul de
nord din perspectivă grecească), la Sarandë sunt menţionate 30 de familii, însumând
circa 150 de suﬂete, comercianţi şi crescători de vite, foarte puţini comparativ cu alte
centre38. Această situaţie îi era fără îndoială cunoscută şi nu întâmplător, mai târziu,
într-un raport al său din 9 mai 1941 despre românii macedoneni din Grecia, Bulgaria,
Iugoslavia şi Albania, el scria: O a treia categorie [de comunităţi, pe lângă cele din zona
Corcea şi din şesul Muzachiei] în ﬁne este aceea a orăşenilor, populaţiune de comercianţi şi
meseriaşi în oralele Tirana, Durazzo, Fieri, Berat, Elbasan, Valona şi Santiquaranta39, punând
astfel pe ultimul loc ca importanţă din acest punct de vedere localitatea Sarandë. Doi ani
mai târziu, D.Berciu scria într-un memoriu, vorbind despre situaţia constatată în 1942:
[...] la Santi Quaranta (Porto Edda) sunt numai două familii de români refugiaţi din Grecia, iar
satele cu populaţie românească se găsesc la mare depărtare40.
Singurul element care pare a lipsi din tabloul motivelor sale este chiar motivaţia
directă: era el un om interesat de cultură în general, de artă şi arheologie în particular? Cărţile scrise despre Vasile Stoica tratează în primul rănd diplomatul, omul
politic, „luptătorul pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania” etc.
Corespondenţa personală lasă să se întrevadă şi o altă personalitate, ce-şi îngăduia
privilegiul lecturilor (să nu uităm că stăpânea 10 limbi străine), al discuţiilor despre artă
şi întâlnirilor discrete, însă de acest izvor nu ne vom ocupa acum. Încă din perioada
petrecută în Statele Unite ale Americii găsim referinţe privind preocupările lui culturale,
când prestigiosul Institut de Arheologie al Americii îi adresa invitaţia de a participa, în
data de 2 decembrie 1920, la lansarea cărţii The Arts throughout the Ages?, din colecţia
„Art and Archaeology”41.
După întemniţarea sa de către regimul comunist, în 1948 majoritatea bunurilor i-au
fost conﬁscate. Pe lângă proprietăţile imobiliare, o parte importantă a averii o constituiau
cele 314 piese artistice, care au devenit la Muzeul Naţional de Artă al României o
colecţie. Compusă în primul rând din zeci de tablouri semnate de pictori români, precum
Theodor Aman, Nicolae Tonitza, Stoica Dumitrescu sau Ion Theodorescu Sion, cărora
37

În 1915 el scrie Habsburgii, ungurii şi românii, împreuna cu Ion Rusu Abrudeanu, apoi în 1916
Suferinţele din Ardeal, în 1919 Basarabia (la New York) şi The Roumanian question (la Pittsburg).
38
A.M.A.E, fond Problema 18, vol. 5, Grecia (1921-1929), nepaginat; Adina Berciu-Drăghicescu,
Maria Petre, op. cit., vol. I, p. 358-374.
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A.N.I.C., fond Vasile Stoica, dosar I / 158, f. 3.
40
Ibidem, fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 2454/1943, f. 6-13.
41
Ibidem, fond Vasile Stoica, dosar I / 90, f. 15.
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nationalism37, we might say that we would have expected his mission, in a region
where an important group was claiming its Romanian belonging in the wider sense of
the term, to be dominated by initiatives meant to exacerbate its importance in a Balkan
context. Yet, quite on the contrary, although he permanently took care of the Romanian
schools and churches in Albania, he avoided any involvement, be it even an indirect
one, in the permanent disputes, overt or covert, pitting one against especially the
Albanian and Greek communities in southern Albania. At the time, Sarandë was barely
a little more than a ﬁshing harbor. In a study concerning the Aromanian population in
Greece and Albania, drafted on March 16th 1925 (close to the date when the consulate
was established) by Romania’s general vice consul in Ianina, N. Vassilake, 30 families
were mentioned in Sarandë when dealing with southern Albania (or northern Epirus,
from the Greek point of view), amounting to about 150 persons, traders and cattlemen,
very few compared to other centers38. This situation was undoubtedly known to him
and not by chance did he subsequently write, in a report from May 9th 1941 about the
Macedonian Romanians in Greece, Bulgaria, Yugoslavia and Albania, the following: A
third category [of communities, other than those in the Corcea area and in the Muzachia
lowlands] is, ﬁnally, that of town dwellers, the population of traders and craftsmen from the
cities of Tirana, Durazzo, Fieri, Berat, Elbasan, Valona and Santiquaranta39, thus placing on
the last place, in terms of importance, the town of Sarandë. Two years later, addressing
the situation observed in 1942, D. Berciu was writing the following in a memo: [...] in
Santi Quaranta (Porto Edda) are only two families of Romanians refugees from Greece, and the
villages with a Romanian population are located far away40.
The only element that seems to be missing his range of motives is precisely the direct
motivation: was he a man with a general interest in culture and a particular interest in
the arts and architecture? The books written about Vasile Stoica mainly deal with the
diplomat, the political man, „the campaigner for the national rights of the Romanians
in Transylvania” etc. Yet, the personal correspondence also shows a diﬀerent person,
indulging himself in the privileges of reading (we should not forget that he mastered
ten foreign languages), discussing about art and having discreet meetings, but we
will not dwell upon this now. Back to the period spent in the United States we ﬁnd
references regarding his cultural interests, when the prestigious Archaeological Institute
of America was inviting him to attend, on December 2nd 1920, the release of the book
The Arts throughout the Ages?, from the „Art and Archaeology” collection41.
Following his imprisonment by the communist regime, in 1948 most of his belongings
were conﬁscated. Besides the real estate properties, an important part of his wealth was
constituted by the 314 works of art, which have become a collection of the National
Museum of Art of Romania. Primarily made of tens of paintings signed by Romanian
painters, such as Theodor Aman, Nicolae Tonitza, Stoica Dumitrescu or Ion Theodorescu
Sion, supplemented by works of Dutch painters from the 16th-17th centuries, numerous
37

In 1915 he wrote Habsburgii, ungurii şi românii, together with Ion Rusu Abrudeanu, then in 1916
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li se adăugau opere ale unor pictori olandezi din secolele XVI-XVII, numeroase lucrări
de graﬁcă (printre care cinci gravuri de Albrecht Dürer), covoare, ţesături, obiecte de
argintărie, „Colecţia Stoica” cuprinde şi piese arheologice romane din secolul I p. Chr42.
Plecarea lui Vasile Stoica din Albania, în 1932, odata cu numirea unui nou guvern
la Bucureşti43, nu ştim ce a însemnat din perspectiva planurilor sale privind viitorul
Institut. Nu s-a îndepărtat prea mult, căci a fost numit ambasador la Soﬁa. Cert este însă
că numele lui nu apare direct legat de Institut nici atunci, nici în perioada războiului,
când lucrează la Ministerul Afacerilor Străine – Secţia Propaganda. În opinia noastră el
poate ﬁ însă considerat „autorul moral” al Institutului Român din Albania.

II. D. Berciu şi rolul său în construirea şi funcţionarea
Institutului
În perioada imediat următoare plecării lui Vasile Stoica, îi succed – ca reprezentanţi
ai României în Albania – Al. Buzdugan şi G.P. Aurelian. În timpul celui de-al doilea au
loc două importante evenimente, ce preced înﬁinţarea propriu-zisă a Institutului.
Primul dintre acestea este crearea unei Misiuni ştiinţiﬁce româneşti în Albania,
la 13 iulie 193444. Scopul general era acela de a face „cercetări ﬁlologice, etnograﬁce,
arheologice şi istorice”. Relaţia cu celelate instituţii de sub patronajul lui Iorga era
asigurată prin faptul că ambii membri ai Misiunii erau de fapt detaşaţi de la Şcolile
române din Roma şi Fontenay-aux-Roses. Odată creat acest cadru legislativ, are loc cel
de-al doilea eveniment, anume donaţia pe care Iorga o face către statul român. El dona
jumătate [s. n.] din suprafaţa respectivă, cu condiţia creării unui Institut în acel loc.
Actul de donaţie a fost autentiﬁcat la Judecatoria Mixtă Vălenii de Munte, sub nr. 60006,
din 13 august 193445. Acesta este momentul în care apare în scenă Dumitru Berciu.

II. 1. Un ambiţios tânăr arheolog
Născut la 27 ianuarie 1907 în Bobaiţa jud. Mehedinţi a urmat liceul la Turnu Severin,
apoi Facultatea de Istorie şi Filosoﬁe la Bucureşti. În 1938 devine doctor cu lucrarea
Arheologia preistorică a Olteniei, ce este publicată în anul următor. Intensele cercetări de
teren, cantitatea impresionantă de publicaţii, precum şi funcţiile deţinute de-a lungul
timpului (profesor şi decan al Facultăţii de Istorie din Bucureşti, membru al Institutului
Român de Arheologie, director al Institutului Român de Tracologie), zecile de doctorate
ce le-a condus de-a lungul timpului, l-au făcut una dintre cei mai inﬂuente persoane ale
lumii arheologice româneşti post-belice. Moare la 1 iulie 1998, în Bucureşti, după ce cu
un an înainte Academia Română îi recunoştea meritele ştiinţiﬁce acordându-i calitatea
de membru onoriﬁc. Controversele create nu atât de opera sa ştiinţiﬁcă (în cea mai mare
42

Abia în 2010 moştenitorii săi legitimi, Maria Lia Stoica şi Radu Vasile Stoica, au reuşit să reintre în
posesia ei după mai bine de 10 ani de la începerea procesului.
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În guvernul lui Iuliu Maniu, ministrul de externe este un protector al lui Vasile Stoica, anume
Nicolae Titulescu, cu care acesta mai lucrase de altfel la Societatea Naţiunilor.
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drawings (among which ﬁve drawings by Albrecht Dürer), carpets, tapestries, silver
objects, „the Stoica collection” also comprises Roman archeological objects from the 1st
century BC42.
We do not know what Vasile Stoica’s departure from Albania, in 1932, once a new
government had been put in place in Bucharest43, meant from the point of view of his
plans regarding the new Institute. He did not go very far, because he was nominated as
ambassador in Soﬁa. Nevertheless, it is certain that his name was not directly linked to
the Institute, neither at the time, nor during the war, when he worked at the Ministry of
Foreign Aﬀairs – the Propaganda Section. In our view, he may still be regarded as „the
moral author” of the Romanian Institute in Albania.

II. D. Berciu and his role in the building and functioning of the
Institute
In the period immediately after Vasile Stoica’s departure, Al. Buzdugan and G.P. Aurelian followed him as representatives of Romania in Albania. During the second’s tenure,
two important events took place, preceding the establishment of the Institute per se.
The ﬁrst was the creation of a Romanian Scientiﬁc Mission in Albania, on July 13th
193444. The general purpose was to perform „philological, ethnographical, archaeological
and historical research”. The connection to the other institutions under Iorga’s patronage
was established by the fact that both members of the Mission were actually sent from
the Romanian schools in Rome and Fontenay-aux-Roses. Once this legal framework had
been created, the second event occurred, the donation made by Iorga to the Romanian
state. He was donating half [s. n.] of the respective area, on the condition that an Institute
would be created in that place. The donation act was authenticated at the Vălenii de
Munte Mixed Court, under no. 60006, from August 13th 193445. This was the moment
when Dumitru Berciu entered the stage.

II.1. An ambitious young archaeologist
Born on January 27th 1907 in Bobaiţa, Mehedinţi county, he went to high school in
Turnu Severin, then to the History and Philosophy Faculty in Bucharest. In 1938 he
attained his doctoral degree, with the work The prehistoric archaeology of Oltenia, which
was published the following year. The intense research in the ﬁeld, the impressive
amount of published works, as well as the various positions held over time (professor
and dean of the History Faculty in Bucharest, member of the Romanian Institute of
Archaeology, director of the Romanian Institute of Thracology), the tens of doctorates he
coordinated over time, all these have made him one of the most inﬂuential persons of the
post-bellum Romanian archaeological world. He died on July 1st 1998, in Bucharest, after
one year before the Romanian Academy had ascertained his scientiﬁc merits by granting
42

Only in 2010 were his rightful heirs, Maria Lia Stoica and Radu Vasile Stoica, granted possession
over it, after more than 10 years after the legal proceedings had started.
43
In the Iuliu Maniu cabinet, the minister of foreign aﬀairs was a protector of Vasile Stoica, namely
Nicolae Titulescu, with whom he had collaborated at the League of Nations.
44
„M.O.“ no. 162, July 17th 1934, p. 4643.
45
The acceptance of the donation by the Romanian state was published in the „M.O.“, no. 177, August
13th 1934 (Decree no. 2279).
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parte contestată sau cel puţin completată astăzi), cât de prestaţiile sale la nivel social, îl
fac cel puţin interesant de studiat în evoluţia sa.
Elev al corifeilor interbelici, Vasile Pârvan şi Nicolae Iorga, apartenenţă de care nu
a ezitat niciodată să se folosească, element activ într-o lume încă dominată de „tripleta
de aur” a satului românesc, anume preotul – învăţătorul – primarul, acţiunile sale ies
în evidenţă ca un mare pas înainte al ştiinţei româneşti în general şi al arheologiei în
particular. Prieten, amic şi inamic, succesiv, cu alţi importanţi arheologi ai lumii româneşti, anume Ion Nestor şi, mai ales, Vladimir Dumitrescu, activitatea sa este dominată,
în plan profesional şi social, de o dorinţă evidentă de dominare „de jos”, aparent
încărcată de modestie, în fapt plină de tensiuni ce aproape niciodată nu răbufnesc.
Probabil că o simplă împărţire a activităţii sale în ante-belică şi post-belică nu este
suﬁcientă pentru complexitatea acţiunilor sale, dar este operativă pentru demersul
nostru. Acţiunile sale legate de Institutul Român din Albania, ce încep în 1935, el
ajungând în această postură printr-un joc al circumstanţelor, şi se curmă brusc în 1945,
decizie pragmatică având în vedere contextul socio-politic al acelor ani, aruncă o lumină
caldă asupra trecutului său. După cum spuneam, aceasta este prima parte a carierei sale.
(foto 4-5)
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him honorary membership. The controversies created not so much by his scientiﬁc work
(mostly contested or at least complemented today) as by his performance at the social
level, render his evolution as an interesting matter to study.
He was a pupil of the inter-bellum coryphaeuses, Vasile Pârvan and Nicolae Iorga, a
belonging he never hesitated to use, an active element in a world still dominated by the
„golden triangle” of the Romanian village, that is the priest – the teacher – the mayor,
and his actions came forth as a great step forward of Romanian science in general
and of archaeology in particular. A friend and, subsequently, foe of other important
archaeologists of the Romanian world, Ion Nestor and, especially, Vladimir Dumitrescu,
his activity was dominated, both professionally and socially, by an obvious desire to
dominate „from below”, apparently laden with modesty, in fact full of tensions which
almost never came to the surface.
Most probably, a simple diﬀerentiation of his activity as either ante-bellum or
post-bellum does not suﬃce the complexity of his actions, but is quite helpful for our
endeavor. His actions related to the Romanian Institute in Albania, beginning in 1935,
as he attained this position as a result of an interplay of circumstances, and suddenly
ending in 1945, a pragmatic decision if we take into account the socio-political context of
the time, shed light upon his past. As we were saying, this is the ﬁrst part of his career
(photos 4-5).
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II.2. Relaţia cu Nicolae Iorga şi ridicarea Institutului
Schimbul de scrisori dintre Dumitru Berciu şi Nicolae Iorga aduce informatii
importante asupra unor aspecte pe care în cercetarea noastră nu am reuşit să le „probăm”
prin documente. Din cele şapte sau opt scrisori pe care ştim că D. Berciu le păstra, dar
care nu se găsesc în original în niciunul din fondurile cunoscute, am putut reconstitui
conţinutul a numai trei dintre ele. La acestea se mai pot adăuga pasajele citate copios în
singurul articol memorialistic publicat despre Institutul Român din Albania46.
Anul 1935 a fost unul foarte activ pentru Berciu. El publică primul număr al
„Buletinului Muzeului judeţului Vlaşca «Teohari Antonescu»”, apoi pleacă ca bursier la
Şcoala Română de la Roma. Încă din noiembrie 1935 planul general al viitorului Institut
era conturat în mintea lui Iorga. În prima dintre scrisori, primită de Berciu la Roma, la
2 decembrie 1935, Iorga îl anunţa că va putea merge la Sarandë chiar în luna mai a anului
următor. Într-o alta scrisoare, primită la Viena pe 17 ianuarie 1936, N. Iorga conﬁrma:
La intoarcerea D-tale, voi lua măsurile necesare pentru Albania.
Este posibil ca circumstanţele tulburi în care se produce plecarea lui Berciu de la
Roma47 să ﬁ schimbat planurile iniţiale, oricare vor ﬁ fost ele. La 18 martie 1936, pe
când bursierul era încă la Roma, N. Iorga îl anunţa că Ministerul de Externe era cel care
trebuia să se ocupe de alocarea fondurilor, dar acest lucru nu se întâmplase încă. Se pare
că iniţial fusese avut în vedere Vlad Bănăţeanu48, dar acesta declinase invitaţia. N. Iorga
scria următoarele : Dar ai putea D-ta insuţi [D.Berciu], mergând din Bari la Santi Quaranta,
în faţă cu Corfu, şi să te ocupi de însăşi clădirea, făcând şi unele călătorii de informare, pe unde
s-a săpat. Pentru bani am vorbit la Externe, cu Savel Rădulescu, secretar general. În sfârşit, la
28 aprilie 1936, N.Iorga îl anunţa că din partea Ministerului de Externe fuseseră aprobaţi
20.000 lei49.
Acum are loc prima călătorie a lui D.Berciu în Albania, care s-a dorit a ﬁ una
pregătitoare pentru începerea activităţii Institutului. Una dintre problemele principale, ce
se cereau prioritar rezolvate, era relaţia cu autorităţile albaneze, căci acestea erau în mare
parte reticente la toate iniţiativele Statului român ce ar ﬁ sprĳinit activităţile aromânilor
din regiune. Deşi numeroşi aromâni deţineau funcţii importante în administraţia
albaneză centrală, pe plan local ei erau priviţi cu suspiciune, poate şi datorită sprĳinului
pe care unii îl dăduseră revoluţiei lui Fan S. Noli50 din 192451.
Cadourile personale făcând parte în lumea balcanică nu din vreo cutumă diplomatică, ci dintr-un „schimb de daruri” – atât de obişnuit la traco-iliri – drept simbol al

46

D.Berciu, Nicolae Iorga şi Institutul român din Albania, în „Academica“, nr. 8, 1991. p.25, 20.
Într-un material viitor vom reveni cu noi documente asupra acestei probleme.
48
Vlad Bănăţeanu (1900-1963), lingvist şi ﬁlolog, conferenţiar de gramatică comparată indo-europeană
la Universitatea Cernăuţi, apoi conferenţiar de sanscrită şi armeană la Universitatea Bucureşti.
49
În epocă, exerciţiul bugetar începea în luna aprilie.
50
Fan S. Noli (1882-1965), născut Theofanus Stylianos Mavromatis, în nordul Greciei, preot şi episcop
ortodox (iniţiator al Bisericii Albaneze Ortodoxe autocefale), scriitor, publicist, om politic de orientare
liberală, opozant al viitorului rege Zog şi prim ministru - regent al Albaniei pentru scurt timp între martie-decembrie 1924, refugiat apoi în Italia şi Statele Unite ale Americii (din 1932).
51
Printre aceştia se numărase şi Alcibiade Diamandi.
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II.2. The relationship with Nicolae Iorga and the creation of the Institute
The letter exchange between Dumitru Berciu and Nicolae Iorga provides important
information about several aspects that, during our research, we had not been able to
„probe” by means of documents. Out of the seven or eight letter we know D. Berciu was
keeping, but whose original versions could not be found in any of the known funds, we
were able to reconstruct the contents of only three. To this one can add the fragments
intensively cited in the only memoirist article published about the Romanian Institute in
Albania46.
The year 1935 was very active for Berciu. He published the ﬁrst number of the
„Bulletin of the «Teohari Antonescu» Museum in Vlaşca County”, the he received a
scholarship at the Romanian School in Rome. Even since November 1935, the general
plan of the future Institute had taken shape in Iorga’s mind. In the ﬁrst letter, received
by Berciu in Rome on December 2nd 1936, Iorga was letting him know that he would be
able to go to Sarandë right in the month of May of the following year. In another letter,
received in Wien on January 17th 1936, N. Iorga was conﬁrming: On your return, I shall
take all necessary measures for Albania.
It is possible that the unclear circumstances under which Berciu’s departure from
Rome occurred47 also changed the initial plans, whichever had they been. On March
18th 1936, when he was still in Rome, N. Iorga was announcing him that the Ministry
of Foreign Aﬀairs should have taken care of allocating the funds, but this had not yet
happened. It seems that, initially, Vlad Bănăţeanu had been considered48, but he had
rejected the oﬀer. N. Iorga was writing the following: But you could yourself [D. Berciu],
by going from Bari to Santi Quaranta, opposite Corfu, take care of the building, while also
doing some informational travels, where digging has taken place. I have talked at the Foreign
Aﬀairs with regard to the money, with Savel Rădulescu, secretary general. Finally, on April 28th
1936, N. Iorga was letting him know that 20.000 lei had been approved on behalf of the
Ministry of Foreign Aﬀairs49.
At this moment, D. Berciu’s ﬁrst travel to Albania took place, intended to prepare
the commencing of the Institute’s activity. One of the main issues which had to be solved
ﬁrst was the relation with the Albanian authorities, because the latter were quite cautious
of all the initiatives of the Romanian state supporting the activities of the Aromanians in
the region. Although many Aromanians were holding important positions in the central
Albanian administration, locally they were looked upon with caution, maybe also due
to the support some had provided for the revolution of Fan S. Noli50 in 192451.
As personal presents were part of the Balkan world not by way of any diplomatic
custom, but rather as an „exchange of gifts” – so customary for Thraco-Illyrians –
46

D. Berciu, Nicolae Iorga şi Institutul român din Albania, in „Academica“, no. 8, 1991, p. 25, 20.
We shall provide new documents regarding this matter in a future paper.
48 Vlad Bănăţeanu (1900-1963), linguist and philologist, lecturer on Indo-European compared grammar at the University of Chernovtsy, then Sanskrit and Armenian lecturer at the University of Bucharest.
49
At the time, the budgetary exercise began in April.
50
Fan S. Noli (1882-1965), born Theofanus Stylianos Mavromatis, in northern Greece, a priest and
Orthodox bishop (initiator of the autonomous Albanian Orthodox Church Ortodoxe), writer, publisher,
liberal political man, opposing the future Zog and prime minister of Albania for a short while between
March – December 1924, then a refugee to Italy and the United States (since 1932).
51
Alcibiade Diamandi had been one of these.
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neagresivităţii acţiunilor sale, D.Berciu aduce din partea lui N. Iorga un costum popular,
ca dar pentru soţia regelui Zog.
Nu numai suspiciunile albaneze trebuiau evitate, ci şi cele ale „fraţilor de gintă
latină”, italienii şi francezii. În bună tradiţie colonială, aceştia îşi împărţiseră ariile de
cercetare arheologică, francezii luând nordul Albaniei, în timp ce italienii, mult mai
putenic motivaţi din punct de vedere ideologic, luaseră sudul. În cele din urmă, se pare
că se ajunsese la un „compromis” între cele două tabere, pentru a face loc şi Institutului
român, în care scop francezii ﬁind de acord să le cedeze italienilor o zonă din preajma
lacului Scutari (Skadar sau Shkodër).
La acel moment Italia fascistă a lui Mussolini era direct interesată de descoperirile
arheologice făcute de Luigi Ugolini52 la Butrint. Săpăturile arheologice de acolo,
desfăşurate între 1928-1936, erau menite în ochii regimului a justiﬁca revoluţia fascistă.
Plecând de la Eneida lui Vergiliu, Butrintul era văzut ca unul dintre popasurile lui
Eneas în drumul său de la Troia spre Italia. De altfel, în 1937 lui Ugolini îi va apare,
postum, o carte destinată publicului larg, intitulată Butrinto. Il mito di Enea. În aceeşi
perioadă cercetările franceze întreprinse de Leon Rey se desfăşurau la vechea Appolonie
şi încercau să le concureze ca amploare pe cele ale italienilor, deşi ﬁnanţarea lor era
net inferioară. Rivalitatea dintre cele două părţi era atât ştiinţiﬁcă, cât şi politică. După
moartea timpurie a lui Ugolini, cercetările la Butrint au continuat la scară redusă până
în 1941.
La întoarcerea din Albania, după ce-l informează pe N.Iorga asupra demersurilor
făcute, D.Berciu primeşte de la Profesor încă o scrisoare, pe 21 noiembrie 1936, în care i
se spunea: Ai lucrat admirabil. Îţi sunt foarte recunoscator. Eşti nu numai un tânăr învăţat, dar
şi un excelent organizator. Vom mai lucra împreună. Tot în această scrisoare mai apare încă
un amănunt: suma de bani nu fusese încă aprobată.
Asta a făcut ca în 1936 lucrările propriu-zise la clădirea Institului să nu poată ﬁ
demarate. Planul clădirii a fost încredinţat arhitectului Petre Antonescu53, dorindu-se a
se obţine o imagine impozantă a prezenţei româneşti, care ar putea ﬁ considerată chiar
disproporţionată în raport cu modestele clădiri ale localnicilor. În primăvara lui 1937
D.Berciu întreprinde o nouă călătorie la Sarandë şi acum trebuie să rezolve celelalte
două probleme ce stăteau în calea realizării Institutului: terenul pe care urma să ﬁe
acesta amplasat şi organizarea şantierului.
Din notiţele sale reiese că terenul ce i s-a donat lui N.Iorga în 1932 era de 746,25 mp
(25x27x30,5m), insuﬁcienţi pentru clădirea proiectată a avea o suprafaţă de 727,6 mp
(33,30x21,85). De aceea el intervine din nou pe lângă guvernul albanez, pentru a mări
această suprafaţă. Cererea sa din 20 iulie 1937 (pe când se aﬂa deja la Sarandë)54 este
adresată Crucii Roşii din Albania, care – alături de Casa Regală – în urma exproprierilor
52

Luigi Maria Ugolini (1895 – 1936), arheolog italian cunoscut prin cercetările de la Phoinike şi
Butrint, iar mai apoi cele din Malta.
53
Petre Antonescu (1873-1965), important reprezentant al stilului neoromânesc în arhitectură, care a
proiectat numerose clădiri publice din Bucureşti (Primăria Generală, Palatul Creţulescu, Arcul de Triumf, Facultatea de Drept), Craiova (Prefectura), Giurgiu (Palatul N.F.R.) etc. A fost membru al Comisiei
Monumentelor Istorice, implicat în numeroase proiecte de restaurare a monumentelor.
54
A.I.A.B., fond D.Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 44.
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symbolizing the lack of aggressive intentions, D. Berciu brought a popular costume as a
present for king Zog’s wife, on behalf of N. Iorga.
One had to avoid not only the Albanian suspicions, but also those of the „Latin
brethren”, the Italians and the French. According to their colonial tradition, they had
apportioned the areas for archaeological research, with the French taking northern
Albania, while the Italians, who were much more ideologically motivated, had taken
the south. In the end, it seems that a „compromise” had been reached between the two
sides, in order to create room for the Romanian Institute, for which purpose the French
agreed to yield to the Italians an area near the Scutari lake (Skadar or Shkodër).
At the time, Mussolini’s fascist Italy was directly interested in the archaeological
discoveries made by Luigi Ugolini52 in Butrint. The archaeological excavations made
there between 1928-1936 were meant by the regime to justify the fascist revolution.
Starting from Virgil’s Aeneid, Butrint was seen as one of the halts made by Aeneas on
his way from Troy to Italy. As a matter of fact, in 1937, a book of Ugolini meant for a
larger audience was published posthumously, titled Butrinto. Il mito di Enea. In the same
period, the French research of Leon Rey was taking place at the old Appolonia, trying to
compete in magnitude with the Italians, although the ﬁnancing was clearly inferior. The
rivalry between the two sides was scientiﬁc as well as political. After the early death of
Ugolini, research in Butrint continued on a diminished scale until 1941.
Upon his return in Albania, after informing N. Iorga about his endeavors, D. Berciu
received another letter from the Professor, on November 21st 1936, saying: You have
worked admirably. I am very grateful. You are not only a young scholar, but also an excellent
organizer. We shall work together again. Another detail was mentioned in the same letter:
the sum of money had not been approved yet.
This led to the fact that in 1936 the actual construction of the Institute building could
not be commenced. The architect Petre Antonescu53 was entrusted with planning the
building, as it was desired to end up with an imposing image of the Romanian presence,
which might even be considered disproportionate compared to the modest dwellings of
the local people. In the spring of 1937, D. Berciu made a new trip to Sarandë, having to
solve the other two problems which prevented the creation of the Institute: the piece of
land where it would be located and the organization of the building site.
From the notes he made it appears that the piece of land donated to N. Iorga in 1932
had an area of 746,25 square meters (25x27x30,5m), insuﬃcient for the building planned
to have an area of 727,6 square meters (33,30 x 21,85). This is why he renewed his claims
to the Albanian government in order to supplement this area. His request on July 20th
1937 (when he already was in Sarandë)54 was addressed to the Red Cross in Albania,
which – together with the Royal House – following the expropriations made at the end
of the First World War, owned numerous properties in the area, and also most of the
buildings in town. On September 21st 1937, a decree-law was issued, allocating another
52

Luigi Maria Ugolini (1895 – 1936), Italian archaeologist known for his research in Phoinike and
Butrint, and later in Malta.
53
Petre Antonescu (1873-1965), important representative of the neo-Romanian style in architecture,
who planned numerous public buildings in Bucharest (the City Hall, the Creţulescu Palace, the Triumphal Arch, the Law Faculty), Craiova (the Prefecture), Giurgiu (the N.F.R. Palace) etc. He was a member
of the Historical Monuments Commission, involved in numerous monument restoration projects.
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A.I.A.B., D. Berciu fund, Correspondence, dossier Albania, f. 44.
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făcute la sfârşitul primului război mondial, deţinea numeroase terenuri în zonă, dar mai
ales majoritatea clădirilor din oraş. La data de 21 septembrie 1937 este emis decretullege prin care se mai acordau încă 680 mp55, lucru ce i se va aduce la cunoştinţă lui
Berciu la 4 noiembrie 1937, printr-o adresă a Crucii Roşii56.
Un aspect important, din punct de vedere legal, care mai târziu va ﬁ semnalat de
către D.Berciu, este faptul că destinatarul acestei a doua donaţii este tot Nicolae Iorga, în
numele căruia de altfel se şi ceruse extinderea proprietăţii. Dat ﬁind că Iorga nu a donat
niciodată acest adaos, Statul Român se aﬂa în proprietatea a doar 373,12 mp [s. n.].
Pe copia memoriului adresat Ministerului Afacerilor Străine, la 13 februarie 1941,
D.Berciu nota: Ministerul Af[afacerilor] Străine a sesizat Min[isterul] Culturii Naţionale şi
al Cultelor, alăturând şi avizul contenciosului, prin care se arată că ½ din teren este proprietatea
indiviză a moştenitorilor profesorului N.Iorga. Această parte ar putea ﬁ răscumpărată de Stat,
care, în această situaţie, e reprezentat de Min[isterul] Culturii Naţionale, care a primit donaţia57.
Nu ştim dacă suma anunţată în 1936 a fost încasată de D.Berciu şi cum a fost ea
cheltuită în acest caz, dar din notiţele sale reiese faptul că abia în 1937 au fost demarate
lucrările propriu-zise. Tradiţia balcanică, pe care el, ca şi Iorga de altfel, o socoteau
un element de directă legătură între români şi albanezi, îl aduce în situaţii inedite. Pe
versoul unei fotograﬁi găsim nota: 9 noiembrie 1936. Punerea pietrei de temelie. Se sacriﬁcă
55

Ibidem, f. 17. De observat faptul că în transcriere apar numai 17 mp ca donaţie, cifra de 680 mp
apărând trecută în creion, pe margine. Aceeaşi cifră este menţionată şi in alte notiţe ale lui D.Berciu.
Ridicolul unei donaţii de doar 17 mp ne face să dăm crezare notelor lui D.Berciu!
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Ibidem, f.18.
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Ibidem, f.6.
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680 square meters55, which was brought to Berciu’s attention on November 4th 1937, by
means of an address from the Red Cross56.
An important issue from the legal pint of view, later brought to attention by D.
Berciu, was the fact that the recipient of this second donation was, again, Nicolae Iorga,
on whose behalf the augmentation of the property had been requested in the ﬁrst place.
As Iorga never donated this additional piece of land, the Romanian state was the owner
of only 373,12 square meters [s. n.].
On the copy of the memo addressed to the Ministry of Foreign Aﬀairs, on February
13th 1941, D. Berciu was noting: The Ministry of Foreign Aﬀairs has notiﬁed the Ministry of
National Culture and Cults, also attaching the evaluation of the legal department, showing that
½ of the lot is the indivisible property of the heirs of professor N. Iorga. This part could be bought
back by the state which, under such circumstances, is represented by the Ministry of National
Culture, which received the donation57.
We do not know whether the sum announced in 1936 was cashed in by D. Berciu
and how it was spent if so, but from his notes it appears that only in 1937 was the actual
work initiated. The Balkan tradition, which he, same as Iorga, saw as an element directly
connecting the Romanians and the Albanians, put him in novel situations. On the back
of a photo we ﬁnd the following note: November 9th 1936. The laying of the foundation
stone. A ram was sacriﬁced according to the Albanian custom – the image is revealing
55

Ibidem, f. 17. One should notice the fact that only 17 square meters are mentioned in the
transcription as a donation, the number of 680 square meters having been written in crayon, on the
side. The same number is mentioned in other notes of D. Berciu. The ridicule of a donation of merely
17 square meters makes us believe the notes of D. Berciu!
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un berbecuţ potrivit tradiţiei albaneze – imaginea este revelatoare (foto 6). Anul următor el
încheie contracte cu meşteri albanezi şi aromâni din zonă, lucru pentru care este felicitat
de N.Iorga în scrisoarea din 30 iunie 193758. Localnicii urmau să furnizeze mâna de
lucru, dar şi o parte din materiale, precum piatra, nisipul şi varul (acestea din urmă erau
aduse cu barca din Corfu). Toată lemnăria – atât cea folosită ca material de construcţie,
cât şi cea folosită la ﬁnisare – a fost adusă din România, pe apă, plecând probabil din
Constanţa până la Pireu, apoi pe uscat până la Sarandë.
Despre construcţia propriu-zisă a clădirii Institutului documentele sunt puţine.
Ele constau pentru anul 1937 în primul rând din numeroasele fotograﬁi ce ne lasă să
urmărim etapele şantierului. La 1 iulie 1937 încep lucrările propriu-zise. În buna tradiţie
de asimilare a „spiritului locului” D. Berciu participă direct la toate lucrările şantierului.
Terenul, amplasat pe malul nordic al golfului, era aşezat într-o pantă destul de abruptă,
fapt ce a necesitat în primul rând o nivelare a terenului. Cu această ocazie, a fost găsit un
mormânt roman de incineraţie, datat în sec. II p.Chr., ce va constitui începutul micului
muzeu al Institutului. Insuﬁcienţa fondurilor alocate a făcut ca între proiectul iniţial şi
realizarea ﬁnală clădirea Institutului să ﬁe redusă aproape la jumătate. Mai exact, etajul
al doilea nu a mai fost ridicat, iar dimensiunile faţadei dinspre golf au fost reduse la
aproximativ două treimi. În această variantă clădirea avea 4 camere, dintre care una era
considerată ca ﬁind apartamentul rezervat lui N.Iorga, iar la demisol („corpul avansat”)
erau plasate depozite59. Lucrările au durat în primul an până târziu în toamnă (foto 7-9).

II.3. Înﬁinţarea Institutului Român din Albania
Abia în vara anului următor Institutul avea să ﬁe, în sfârşit, înﬁinţat în mod oﬁcial,
prin Decret Regal, la 25 iulie 193860. Scopul era de această dată clar precizat la articolul
I, prin însăşi titulatura sa: „Institut Român de studii şi cercetări arheologice”, ﬁind
completat la articolul IV: El va efectua săpături în baza convenţiunilor pe care le va încheia
Statul Român. Misiunea sa este un mĳloc de manifestare activă – pe teren – a Institutului. Pus
în subordinea Ministerului Educaţiei, care de altfel se ocupa şi cu administrarea şcolilor
şi bisericilor româneşti din Albania, personalul său apare clar stabilit: un „director pe
viaţă”, apoi un secretar, un intendent, dar şi un specialist arheolog. Articolul III pare încă
de la început formulat greşit. Astfel, pe un exemplar dactilograﬁat al textului de lege,
ce poartă menţiunea „Văzut N.Iorga”, există o reformulare manuscrisă a lui D.Berciu:
Directorul actual al Institutului pentru studiul istoriei universale din Bucureşti61 va avea până
la sfârşitul vieţii sale conducerea şi controlul organizării şi activităţii ştiinţiﬁce a Institutului
din Albania. În viitor directorii se vor numi după normele ce se vor stabili prin regulament.
Pentru reprezentarea intereselor Institutului şi pentru administraţia curentă se va numi un
secretar şi un intendent. Funcţia de secretar poate ﬁ exercitată şi prin delegaţie. Completările
58

M.J.T.A., fond D.Berciu, nr.inv.23995 Doc.
Ele au fost descrise mai apoi ca ﬁind „două apartamente, o sală mare de muzeu şi bibliotecă” şi
„garaj, magazie, camere de servitori” (A.I.A.B., fond cit., f.6).
60
Decretul lege nr.2695, publicat în „M.O.”, nr. 175, 1 august 1938 (la acea dată guvernul al doilea al
Patriarhului Miron Cristea îi avea ca ministru al Educaţiei ad-interim, între episcopul Nicolae Colan şi
sociologul Petre Andrei, pe Armand Călinescu, iar ca sub-secretar de stat pe Dumitru V. Ţoni).
61
La data respectivă acesta era N.Iorga.
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(photo 6). The following year he concluded contracts with Albanian and Aromanian
craftsmen in the region, a thing for which he was congratulated by N. Iorga in a letter on
June 30th 193758. The locals were to provide the labor force, but also part of the building
materials, such as rock, sand and lime (the latter were brought by boat from Corfu).
All the wood – both the one used for construction and the one used for ﬁnishing – was
brought from Romania, on water, probably leaving from Constanţa to Piraeus, then on
land to Sarandë.
There are few documents about the actual construction of the Institute. For 1937,
there are mainly the numerous photos by means of which we can follow the stages
of the building site. On July 1st 1937, the actual work began. Following the custom of
assimilating the „spirit of the place”, D. Berciu participated directly to all the activities
on the site. The piece of land, located on the northern shore of the gulf, was situated
on a rather steep slope, so the leveling of the ground was necessary at ﬁrst. On this
occasion, a Roman incineration grave was found, dating back to the 2nd century
BC, which represented the beginning of the Institute’s small museum. The fact that
insuﬃcient funds were allocated led to the ﬁnalized Institute building being almost half
the size of the initial plan. More precisely, the second ﬂoor was never built, and the size
of the façade facing the gulf was reduced to two thirds. In this variant, the building had
4 rooms, out of which one was considered to be the apartment reserved for N. Iorga,
and in the semi-basement („the advanced part”) were located storing facilities59. In the
ﬁrst year, the work lasted until late in the autumn (photos 7-9).

II.3. The establishment of the Romanian Institute in Albania
Only in the summer of the following year would the Institute ﬁnally be oﬃcially
established, by means of a Royal Decree, on July 25th 193860. This time, its purpose was
clearly stated in the ﬁrst article, by means of its very name: „The Romanian Institute
for archaeological research and studies”, supplemented by the fourth article: It shall
undergo excavations based on the conventions which will be concluded by the Romanian state. Its
mission is a means of active manifestation – in the ﬁeld – of the Institute. Subordinated to the
Ministry of Education, which was also in charge with managing the Romanian schools
and churches in Albania, its personnel was clearly stated: one „director for life”, hen one
secretary, one caretaker, but also one archaeological specialist. Quite from the beginning,
the third article seems to have been wrongly formulated. Thus, in one typewritten issue
of the text, bearing the notation „Seen by N. Iorga”, there is a handwritten reformulation
made by D. Berciu: For the rest of his life, the current director of the Institute for the study of
universal history in Bucharest61 will lead and control the organization and scientiﬁc activity of
the Institute in Albania. In the future, the directors will be nominated with regard to the norms
which will be established through the statute. For the representation of the Institute’s interests
and for the routine administration, a secretary and a caretaker will be appointed. The position
58

M.J.T.A., D. Berciu fund, inventory number 23995 Doc.
These were later described as being „two apartments, a large museum hall and a library” and
„garage, storing room, rooms for servants” (A.I.A.B., cited fund, f.6).
60
The decree-law no. 2695, published in the „M.O.”, no. 175, August 1st 1938 (at the time, within the
second government led by the Patriarch Miron Cristea, the ad interim minister of Education, between
bishop Nicolae Colan and sociologist Petre Andrei, was Armand Călinescu, and undersecretary of state
was Dumitru V. Ţoni).
61
At the time, this position was ﬁlled by N. Iorga.
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nu sunt lipsite de noimă. Probabil că între D.Berciu şi N.Iorga exista un acord în acest
sens. În perioada imediat următoare, la începutul lunii august, N.Iorga semnează două
documente în calitatea sa de Director, printr-unul dintre acestea numindu-l pe D.Berciu
ca reprezentant pentru toate problemele ce priveau Institutul62, propunere aprobată de
Ministerul Educaţiei la aceeaşi dată63, iar prin celălat solicitând scutirea unor taxe de
transport pentru materialele ce urmau a ﬁ trimise în Albania64.
Imediat după aceea, D.Berciu pleacă în Albania, unde soseşte încă din 8 august 193865.
El se reapucă de lucru şi, pe lângă noi fotograﬁi, de această dată avem la dispoziţie ca
sursă de informare şi un carnet ţinut zilnic. Acum aﬂăm de un anume Isaia, ce fusese
paznicul şantierului încă din anul precedent, de meşterul Mihai Mocioli, care se ocupă de
zidărie, de negustorul Petre Stavros, precum şi de lucrătorii Jovan, Stelian, Duka, Pandu,
Veli, Selmon, Raﬁki şi Sherif. În primul an construcţia fusese ridicată la roşu. În cel de-al
doilea an s-a trecut la ﬁnisaje: se montează ferestrele şi uşile66, se face aducţiunea cu apă
de la o distanţă de 100 de metri, precum şi instalaţiile interioare, se tencuieşte întreaga
clădire, se realizează instalaţia electrică, toate aceste lucrări desfăşurându-se între
5 septembrie–11 decembrie 1938. (foto 10-15)
Abia acum, se pare, Berciu ia legătura cu comunitatea aromână. După cum arată
documentele avute la dispoziţie, deşi simple fotograﬁi, mai întâi – cum era şi ﬁresc – cu
cea din Sarandë, mai exact cu familia învăţătorului Iorgoni67 (foto 17). Deplasarea între
diferitele zone ale Albaniei nu era deloc un lucru uşor. La 2 decembrie 1938 ministrul
României la Tirana, Nicolae Lahovari, îi scria ministrului de externe Nicolae PetrescuComnen că drumul de la Corcea la Bucureşti este mult mai ostenitor şi cere mult mai mult timp
decât spre exemplu drumul de la Bucureşti la Londra68. Se pare ﬁe că D.Berciu nu ştia acest
lucru, ﬁe că tenacitatea unui arheolog a depăşit prudenţele unui diplomat, căci în aceeaşi
lună el se deplasează în zona Korçë –, unde – pe lângă vizitarea ruinelor fostului oraş
Moscopole69 (foto 18) – are întâlniri cu supraveghetorul şcolilor şi bisericilor româneşti
din Albania, învăţătorul Nicolae (Nicuţă) Balamace70 (foto 19). Probabil cu această ocazie
62

M.J.T.A., fond D.Berciu, nr.inv.23979 Doc.
Ibidem, nr.inv. 23980 Doc.
64
Ibidem, nr.inv.23982 Doc.
65
A.I.A.B., fond D.Berciu, carnet nenumerotat.
66
Chiar şi cu planurile arhitectului în faţă, ”acurateţea” meşterilor locali (ca şi cea a improvizatului
inginer constructor) lăsa de dorit, astfel incât ei sunt nevoiţi a „lărgi” cadrul uşilor, pentru a permite
montarea acestora.
67
V. foto 17 – cu însemnarea Saranda, august 1938, fam. Iorgoni (macedoromâni).
68
A.M.A.E., fond 71, vol. 26, f. 313.
69
În albaneză Voskopojë, în greacă Μοσχόπολις, Moscopolis; important oraş aromân şi centru comercial în secolul al XVII-lea, distrus complet de Ali Paşa în 1788.
70
V. foto 18, cu însemnarea Învăţ[ător] Balamaci, dec. 1938, Korice (Corcea). Este vorba despre ﬁul preotului Costa Balamace, nepot al lui Haralambie Balamace, din tradiţia de învăţători la şcoala din Korçë;
ca recunoaştere a meritelor sale, el avea să devină între 1939-1941 consul onoriﬁc al României la Korçë.
În referatul intitulat Înﬁinţarea unui consulat general de carieră la Korça, trimis de consulul D.I.Condurachi
lui Gr.Gafencu la 30 iunie 1939, printre motivele invocate în sprĳinul acestei idei se numără şi existenţa
unui Institut Român de Arheologie la Santa Quaranta, care se aﬂă sub directa îndrumare a D-lui Consilier Regal
Profesor Nicolae Iorga (v. A.M.A.E., fond 71, vol. 26, f. 402).
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of secretary can also be exercised through delegation. These additions are not senseless.
There probably was an agreement between D. Berciu and N. Iorga to that extent. In
the following period, at the beginning of August, N. Iorga signed two documents
as Director. By one of them he appointed D. Berciu as a representative in all matters
regarding the Institute62, a proposal approved by the Ministry of Education on the same
date63, and through the other he requested the exemption from transport taxes for the
building materials which would be sent to Albania64.
Immediately afterwards D. Berciu left to Albania, where he arrived on August
8th 193865. He resumed work and, besides new photos, this time we can resort for
information to a diary with daily entries. We now ﬁnd out about a certain Isaia, who
had been the building site’s watchman since the previous year, the craftsman Mihai
Mocioli, responsible for the bricklaying, the tradesman Petre Stavros, as well as the
workers Jovan, Stelian, Duka, Pandu, Veli, Selmon, Raﬁki and Sherif. In the ﬁrst year, the
masonry had been ﬁnished. In the second year, the ﬁnishing work was begun: the doors
and windows were put into place66, running water was brought from 100 meters away,
the interior plumbing was completed, the entire building was plastered, and the electric
wiring was ﬁnished, all this work taking place between September 5th – December 11th
1938 (photo 10-15).
Only at this point, it appears, did Berciu contact the Aromanian community. As
the documents we have show, although they are simple photos, he ﬁrst contacted – as
one would have expected – the community in Sarandë, namely the family of teacher
Iorgoni67 (photo 17). Moving from one region of Albania to another was by no means
an easy task. On December 2nd 1938, the Romanian minister in Tirana, Nicolae Lahovari,
was writing to the minister of foreign aﬀairs, Nicolae Petrescu-Comnen, that the trip
from Corcea to Bucharest was more tiresome and time demanding than, for example, the trip
from Bucharest to London68. It appears that either Berciu did not know this, or that the
archaeologist’s determination overcame the diplomat’s prudence, because during the
same month he travelled in the Korçë area – where, besides visiting the ruins of the
former city of Moscopole69 (photo 18), he met the person supervising the Romanian
schools and churches in Albania, teacher Nicolae (Nicuţă) Balamace70 (photo 19). It was
62

M.J.T.A., D. Berciu fund, inventory no. 23979 Doc.
Ibidem, inventory no. 23980 Doc.
64
Ibidem, inventory no.23982 Doc.
65
A.I.A.B., D. Berciu fund, unnumbered notebook.
66
Even with the architect’s plans in front, the ”accuracy” of the local craftsmen (as well as that of the
improvised construction engineer) ca was scanty, so they had to „widen” the door frames, in order for
the doors to be installed.
67
See photo 17 – notated Saranda, August 1938, fam. Iorgoni (Macedo-Romanians).
68
A.M.A.E., fund 71, vol. 26, f. 313.
69
In Albanian Voskopojë, in greek Μοσχόπολις, Moscopolis; important Aromanian city and trading
center in the 17th century, completely destroyed by Ali Pasha in 1788.
70
See photo 18, bearing the following note: Teacher Balamaci, Dec. 1938, Korice (Corcea). This is the
son of priest Costa Balamace, the nephew of Haralambie Balamace, part of the line of teachers at the
school in Korçë; due to his merits, between 1939-1941 he would become honorary consul of Romania
in Korçë. In the paper named The establishment of a general career consulate in Korça, sent by the consul
D. I. Condurachi to Gr. Gafencu on June 30th 1939, one of the arguments invoked in order to support this
idea was the existence of a Romanian Archaeology Institute in Santa Quaranta, under the direct leadership of
Mr. Royal Counselor Professor Nicolae Iorga (see A.M.A.E., fund 71, vol. 26, f. 402).
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el îl cunoaşte pe Dionisie Cuciubina, cel ce va îndeplini, pentru foarte scurt timp, funcţia
de secretar al Institutului71 (foto 20-21).
Unele din elementele importante ale şantierului, legate de ﬁnanţarea lucrărilor
(instituţii-surse, ordonanţări, rate de schimb etc.), nu ne sunt cunoscute din documentele
oﬁciale. Notiţele lui D.Berciu vin să completeze acest gol. Numai pentru lucrările din
1938 se alocaseră 19.904,58 franci albanezi, din care la 15 septembrie D.Berciu cheltuise
deja 7.497,20 pentru materialele de construcţie şi diversele taxe72.
Întors în ţară, probabil în ultimele zile ale lui decembrie 1938, D.Berciu continuă
activitatea de reglementare a funcţionării Institutului, iar la 20 februarie 1939 el depune
la Ministerul Educaţiei proiectul de Regulament73. Acesta încerca să completeze şi să
clariﬁce cele menţionate mai înainte de Decretul de înﬁinţare. Astfel, pe lângă faptul
că detalia scopurile Institutului, o schimbare importantă era aceea că titlul de „director
pe viaţă” urma să îi ﬁe acordat numai lui N.Iorga, urmaşii acestuia la conducerea
Institutului ﬁind numiţi direct de Minister, dintre şeﬁi misiunii arheologice pe lângă Institut
71

Cuciubina îndeplinea şi slujba de paracliser al Bisericii aromâne din Korçë, după cum arată ştatele de plată ale Ministerului Educaţiei; el reapare ca servitor, într-o telegramă din 6 martie 1943 (v.
A.M.A.E., fond Problema 15, volum 63, f.16). La data menţionată au fost trimise două telegrame, una la
Tirana via Roma, cealaltă la Atena, dar conţinutul celei din urmă nu îl cunoaştem (Ibidem, f.13).
72
Într-unul din viitoarele memorii privind reînﬁinţarea Institutului el estima că totalul cheltuielilor de
clădire a Institutului au fost suportate de către Ministerul Afacerilor Străine - 1.500.000 lei - la care s-a adăugat
şi contribuţia personală a profesorului Iorga (cf. A.I.A.B., fond cit., f.6).
73
A.N.I.C., fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 1314/1939, f.86/87; M.J.T.A., fond D.Berciu,
nr. Inv. 23983 Doc.

https://biblioteca-digitala.ro

43

Foto 14

probably on this occasion that he met Dionisie Cuciubina, the one who, for a short while,
would be secretary of the Institute71 (photos 20-21).
Some of the important elements pertaining to the building site, related to how
the work was ﬁnanced (ﬁnancing institutions, ordinances, exchange rates etc.) are not
known to us from oﬃcial documents. The notes made by D. Berciu come to ﬁll this gap.
Only for the work done in 1938, 19.904,58 Albanian francs had been allocated, out of
which, by September 15th, D. Berciu had already spent 7.497,20 for building materials
and various taxes72.
Upon his return to Romania, probably during the last days of December 1938,
D. Berciu continued the activity consisting in regulating the way the Institute would
function, and on February 20th 1939 he submitted the Regulation project to the Ministry
of Education73. The project attempted to complement and clarify some of the aspects
mentioned by the establishment decree. Thus, besides detailing the Institute’s goals,
and important change was that the title of „director for life” would only be awarded to
N. Iorga, while the ones succeeding him would be nominated directly by the Ministry,
71

Cuciubina also held the position of sexton of the Aromanian Church in Korçë, as shown by the
payrolls of the Ministry of Education; he reappeared as a servant, in a telegram on March 6th 1943
(see A.M.A.E., fund Problem 15, vol. 63, f. 16). On that date, two telegrams were sent, one to Tirana via
Rome, the other one to Athens, but we do not know the contents of the latter (Ibidem, f.13).
72
In on of the future memos regarding the reestablishment of the Institute, he would estimate that the
total sum spent for building the Institute was provided by the Ministry of Foreign Aﬀairs – 1.500.000 lei – supplemented by professor Iorga’s personal contribution (acc. to A.I.A.B., cited fund, f.6).
73
A.N.I.C., Ministry of National Education fund, dossier 1314/1939, f.86/87; M.J.T.A., D. Berciu fund,
inv. no. 23983 Doc.
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şi ale căror merite s-au manifestat în mod deosebit în organizarea institutului şi atingerea
scopului [său].
Abia acum, pentru prima dată după demersurile de întemeietor ale lui Vasile Stoica
din perioada 1930-1932, subiectul Institutului reapare în corespondenţa diplomatică. La
încheierea misiunii sale în Albania, Nicolae Lahovari îi relatează ministrului de externe,
Grigore Gafencu, despre audienţa ce o avusese la regele Zog, la 25 februarie 193974.
Acum aﬂăm despre planul lui N.Iorga de a veni în Albania în vara acelui an, pentru a
inaugura în mod oﬁcial Institutul, a cărui activitate principală, anume cea arheologică,
era încă în imposibilitate de a se desfăşura, căci convenţia de proﬁl nu se încheiase încă,
motivul părând a ﬁ aceeaşi opoziţie a italienilor.
D.Berciu călătoreşte din nou în Albania în primăvara-vara lui 1939, mărturie stând
fotograﬁile realizate atunci, cu clădirea Institutului ﬁnalizată, la 15 mai 1939. O altă
fotograﬁe îl surprinde, în aceeaşi primăvară-vară, în faţa grădinii Cişmigiu75. Nu ştim
ce va ﬁ făcut cu ocazia deplasării amintite, singura informaţie privind acest voiaj ﬁind
aprobarea de concediu ce i se acordă, întrucât sunteţi în misiune ştiinţiﬁcă la Institutul
Român din Albania76. Şi mai puţine informaţii avem despre o enigmatică vizită în 1940,
o singură fotograﬁe ﬁind datată din acel an77. În articolul său memorialistic D.Berciu
este foarte clar în această privinţă, anume că nu a fost la Sarandë în acel an: Când am
plecat ultima oară din Albania, în primăvara anului 1939, am dat clădirea Institutului şi
74
75
76
77

A.M.A.E., fond Problema 70, vol. 484, f.336-339.
V. foto 5, cu însemnarea Abia întors din Albania. 1939.
M.J.T.A., fond D.Berciu, nr.inv. 23985 Doc.
V. foto 21
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from among the heads of the archaeological mission within the Institute whose merits in
organizing the Institute and attaining its purpose had manifested in an exquisite manner.
Only now, for the ﬁrst time after the funding endeavors of Vasile Stoica from
1930-1932, the subject of the Institute was approached again in the diplomatic
correspondence. After concluding his mission in Albania, Nicolae Lahovari reported to
the minister of foreign aﬀairs, Grigore Gafencu, about the audience he had had with
king Zog, on February 25th 193974. At this point we ﬁnd out about N. Iorga’s plan to
come to Albania during that year’s summer, in order to oﬃcially inaugurate the
Institute, whose main activity, the archaeological one, could not yet commence, as the
convention regarding this matter had not yet been concluded, apparently because of the
aforementioned Italian opposition.
D. Berciu travelled again to Albania in the spring-summer of 1939, a fact proven by
the photos taken on that occasion, showing the completed building of the Institute, on
May 15th 1939. Another photo shows him during the same spring-summer, in front of
the Cişmigiu garden75. We do not know what he had done during the aforementioned
trip, as the only piece of information regarding this voyage is the holiday approval
granted to him, because you are on a scientiﬁc mission to the Romanian Institute in Albania76.
There is even less information about an enigmatic visit from 1940, as there is a single
photo dated to that year77. In his memoirist article, D. Berciu is quite clear on that matter,
74
75
76
77

A.M.A.E., fund Problem 70, vol. 484, f.336-339.
See photo 5, bearing the note Just returned from Albania. 1939.
M.J.T.A., D. Berciu fund, inv. no. 23985 Doc.
See photo 21
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modestul său inventar în grĳa primăriei din Saranda, prin primarul I. Dumitrescu (aromân),
care a şi comunicat aceasta, ca act oﬁcial, prefecturii de la Argirokastro. După cum arată un alt
document, ce pare a-i contrazice spusele de mai sus, el intenţiona să revină la Sarandë,
de vreme ce şcoala la care activa la acea vreme îi acorda, la 12 septembrie 1940, detaşarea
pentru a putea pleca în misiune ştiinţiﬁcă în Albania78.

II.4. Desﬁinţarea Institutului
Anii 1939 -1941 sunt şi cei mai zbuciumaţi din scurta istorie a Institutului. Când totul
stătea să înceapă, evenimetele politice internaţionale şi interne au zădărnicit laborioasa
muncă de concepere şi realizare a unei idei frumoase.
Primul element pe care îl luăm în considerare este situaţia Albaniei în contextul
pregătirilor pentru cel de-al doilea război mondial. La 7 aprilie 1939 Italia fascistă
o invadează şi o ocupă aproape imediat, exercitând un control clar asupra tuturor
afacerilor ţării. De aici, în octombrie 1940, italienii lansează atacul asupra Greciei, după
o primă respingere reluând iniţiativa în martie 1941, cu ajutor german. Sudul Albaniei,
inclusiv oraşul Sarandë, a fost ocupat de armatele greceşti până la sfârşitul lunii aprilie
1941. După ieşirea Italiei din război la 9 septembrie 1943, Germania nazistă trece la
78

Este vorba despre Liceul comercial “Nicolae Bălcescu” (M.J.T.A., fond D.Berciu, nr.inv. 23986 Doc.)
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namely stating that he had not been to Sarandë that year: When I last left Albania, during
the spring of 1939, I entrusted the Institute’s building and its modest endowment to the Saranda
township, represented by mayor I. Dumitrescu (Aromanian), who notiﬁed this, as an oﬃcial act,
to the Argirokastro prefecture. As shown by another document, which seems to contradict
the statements above, he intended to return to Sarandë, since the school he served at
the time grated him, on September 12th 1940, the approval to go on a scientiﬁc mission to
Albania78.
II.4. The Institute’s dismantling
The years 1939 -1941 were the tumultuous in the short history of the Institute. As
everything was about to commence, the international and internal political events made
futile the laborious eﬀorts to conceive and implement a beautiful idea.
The ﬁrst element we take into account is Albania’s situation in the context of the
preparations for the Second World War. On April 7th 1939, fascist Italy invaded and
almost immediately occupied it, exercising clear control over all state matters. From here,
in October 1940, the Italians launched the attack against Greece and, after and initial
setback, resumed this initiative in March 1941, with German support. Southern Albania,
78

This is the “Nicolae Bălcescu” Commercial High School (M.J.T.A., D. Berciu fund, inv. no. 23986 Doc.)
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controlul direct asupra Albaniei. În tot acest context decizia lui D. Berciu de a lăsa
clădirea Institutului în grĳa autorităţilor locale nu este deloc surprinzătoare.
Cel de-al doilea element de care trebuie ţinut cont este evoluţia internă a politicii
româneşti. După o serie de guverne reprezentând autoritarismul regal, la 6 septembrie
1940 începe, sub conducerea lui Ion Antonescu, o guvernare legionară, ce avea să se
încheie sângeros la 24 ianuarie 1941. În condiţiile accederii la putere a unei formaţiuni ce
se identiﬁca în primul rând ca naţionalistă, desﬁinţarea Institutului Român din Albania
la 1 noiembrie 194079 pare un gest absurd.
D.Berciu avea să scrie mai târziu: Prin acest decret-lege nu se speciﬁca nimic cu
privire la soarta clădirii şi în general întregul inventar. Statul român pierdea astfel, nu numai
câteva milioane cheltuite cu clădirea de la Santi-Quaranta, dar şi drepturile obţinute cu mari
greutăţi din partea Guvernului albanez. Se pare însă că autorităţile din Albania nu au luat la
cunoştinţa de acest decret-lege80. Dacă autorităţile albaneze nu ştiau încă acest lucru în
1943, când D.Berciu scria rândurile de mai sus, cele italiene erau la curent chiar de la
început. Drept urmare, la 5 noiembrie 1940, ele propun deja Consulatului Român din
Tirana achiziţionarea clădirii Institutului81, lucru despre care Ministerul de Externe îl
înştiinţează pe D. Berciu la 10 decembrie acelaşi an82.
79

“M.O.” (Partea I), nr.258, 4 noiembrie 1940, p.6306
La 15 februarie 1943 D.Berciu depune un memoriu pentru reînﬁinţarea Institutului, anexând o
copie a decretului de desﬁinţare, însoţită de observaţiile sale (A.N.I.C., fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 2454/1943, f. 14).
81
A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţa, dosar Albania, f.9.
82
Ibidem, f.7 (din adnotările existente pe marginea acestui document reies acţiunile menţionate).
80
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including Sarandë, was occupied by the Greek armies until the end of April 1941. After
Italy exited the war on September 9th 1943, Nazi Germany claimed direct control over
Albania. In this context, it came as no surprise that D. Berciu decided to entrust the local
authorities with the Institute’s building.
The second element we must take into account is the internal evolution of Romanian
politics. After a series of governments representing the royal authoritarianism, on
September 6th 1940, under the leadership of Ion Antonescu, the legionary governance
begun, which would come to a bloody end on January 24th 1941. As power was gained
by an organization indentifying itself as nationalistic, ﬁrst and foremost, the dismantling
of the Romanian Institute in Albania on November 1st 194079 seems an absurd action.
As D. Berciu would write at a later date: This decree-law did not mention anything about
the fate of the building and, generally speaking, of the entire endowment. The Romanian state
thus lost not only the several millions spent for the building in Santi-Quaranta, but also the
rights obtained with great eﬀorts from the Albanian government. Yet, it seems that this law-decree
did not come to the knowledge of the authorities in Albania80. While the Albanian authorities
were not yet aware of this in 1943, when D. Berciu was writing the abovementioned
words, the Italian ones had been aware right from the beginning. Subsequently, on
November 5th 1940, the had already proposed to the Romanian Consulate in Tirana to

79

“M.O.” (Part I), no.258, November 4th 1940, p.6306
On February 15th 1943, D. Berciu submitted a memo regarding the reestablishment of the Institute,
attaching a copy of the dismantlement decree, accompanied by his observations (A.N.I.C., Ministry of
National Education fund, dossier 2454/1943, f. 14).
80
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Încă din 18 aprilie 1940 Consulul General al României la Tirana, Ioachim Dăianu,
îi trimitea lui Raul Bossy, la Legaţia din Roma, un raport (trimis apoi în ţară, cu
recomandarea de a se avea acest aspect în vedere, în momentul încheierii unui acord
cultural cu Italia) în care scria: Ca locaş de cultură românească există în Albania Institutul
Român de la Porto Edda (Santi Quaranta), clădit pe terenul ce s-a oferit Domnului Consilier
Regal Prof. Nicolae Iorga de către fostul Rege al Albaniei. După cât ştiu, situaţia juridică a
acestui institut nu este reglementată, deoarece nu are o autorizaţie de funcţionare din partea
Guvernului albanez, înscăunat după uniunea cu Italia83.
La 5 noiembrie 1940 I.Dăianu le trimite italienilor planurile Institutului, iar la
20 noiembrie Ministerul de Externe cerea Ministerului Educaţiei să dea un răspuns la
memoriu şi să ofere o copie a actului de donaţie din 193484. Cert este că, în cele din
urmă, clădirea a fost rechiziţionată şi transformată în spital militar, situaţie în care se
găsea şi la 1 august 1941, când ambasadorul român la Roma, Vasile Grigorcea, primeşte
o adresă în acest sens de la secretarul Legaţiei din Tirana, N.Ţimiraş85.
Să ﬁ fost desﬁinţarea Institutului un gest de servitute faţă de Italia fascistă din
partea regimului proaspăt instalat în fruntea României? Să ﬁ fost un gest de răzbunare
împotriva lui D.Berciu din partea unor colegi de breaslă, mult mai bine poziţionaţi din
punct de vedere politic la acel moment şi cu care D.Berciu intrase în conﬂict profesional,
83

A.M.A.E., fond Problema 15, vol.41, f.262-263.
V. mai sus nota 71: informaţii adnotate pe marginea acestui document.
85
N. Ţimiraş scria că: Trupele ocupante ar ﬁ avut pentru aceasta, după câte mi se aﬁrmă, consimţământul
administratorului, Dl. Profesor Berciu ( A.I.A.B., fond cit., f.61-62).
84
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purchase the Institute’s building81, a matter notiﬁed by the ministry of Foreign Aﬀairs to
D. Berciu on December 10th 194082.
Even on April 18th 1940, the General Consul of Romania in Tirana, Ioachim Dăianu,
was sending to Raul Bossy, to the Legation in Rome, a report (subsequently sent to
Romania, accompanied by the recommendation to take this matter into account when
concluding a cultural agreement with Italy), saying: As a seat of Romanian culture, in
Albania there is the Romanian Institute in Porto Edda (Santi Quaranta), built on the piece of
land granted to Mr. Royal Counselor Professor N. Iorga by the former king of Albania. As far as
I know, the legal status of this institute is not regulated, as it has no authorization to function
from the Albanian government appointed after the union with Italy83.
On November 5th 1940, I. Dăianu sent the plans of the Institute to the Italians, and
on November 20th the Ministry of Foreign Aﬀairs requested the Ministry of Education to
answer the memo and provide a copy of the donation act from84. What is clear is that,
in the end, the building was conﬁscated and transformed into a military hospital. This
was the situation on August 1st 1941, when the Romanian ambassador in Rome, Vasile
Grigorcea, received an address regarding this issue from the secretary of the Legation in
Tirana, N. Ţimiraş85.
81

A.I.A.B., Berciu fund, Correspondence, Albania dossier, f.9.
Ibidem, f.7 (the mentioned actions are apparent from the notes made on the margins of this
document).
83
A.M.A.E., fund Problem 15, vol.41, f.262-263.
84
See above note 71: information handwritten on the margins of this document.
85
N. Ţimiraş wrote the following: The occupying troops apparently had the consent of the caretaker,
Mr. Professor Berciu ( A.I.A.B., cited fund, f.61-62).
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dar şi personal- de mai mult timp? Este greu de răspuns, cert rămâne faptul că lipsa
unor motive reale, evidente, pragmatice, ne duce cu gândul la unele mult mai absconse
şi perﬁde.
Moartea lui N.Iorga la 27 noiembrie 1940, asasinat de regimul politic ce tocmai
desﬁinţase una dintre instituţiile la a cărei fondare el participase nemĳlocit şi care în
ochii multora îi purta de fapt numele, avea să facă imposibilă salvarea Institutului în
acel moment. Adversitatea legionarilor faţă de N.Iorga începuse odată cu încercarea
guvernului pe care acesta îl condusese în 1932 de a interzice mişcarea lor, prin acţiunile
ministrului de interne Constantin Argetoianu. Ea a culminat cu scrisoarea adresată de
Corneliu Zelea Codreanu în 1938 lui N.Iorga, în urma căreia liderul legionar avea să ﬁe
arestat şi apoi executat. Etichetat drept „trădător de neam şi ţară”, N.Iorga – reprezentant
important al naţionalismului regăţean prin toată opera sa ştiinţiﬁcă, publicistică şi literară
– devenea unul dintre principalii adversari, conform principiului „duşmanii din interior
sunt mai importanţi decât cei din exterior”86. Rebeliunea legionarilor din ianuarie 1941
avea să le aducă sfârşitul ca grupare politică. Nu este de mirare că, începând chiar cu
februarie 1941, D.Berciu a decis să încerce reînﬁinţarea Institutului, căutând să proﬁte de
adversitatea stârnită de cei tocmai înlăturaţi de la putere.

86

Aﬁnitatea lui N.Iorga cu ideile şi principiile legionarismului este de altfel perfect acceptată de
„neolegionarii” apăruţi după 1989.
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Could the dismantling of the Institute have been a servile act towards fascist Italy
from the regime which had just come to power in Romania? Could it have been an
act of revenge against D. Berciu from some of his peers, much better positioned from
the political point of view at the time and with whom D. Berciu had come into conﬂict
both professionally and personally, for a long time? An answer is hard to ﬁnd, yet it is
clear that the lack of any real, obvious, pragmatic reasons makes us think of much more
abstruse and perﬁdious ones.
The death of N. Iorga on November 27th 1940, assassinated by the political regime
which had just dissolved one of the institutions to whose establishment he had directly
taken part and which, in the eyes of many, actually bore his name, would render
impossible the rescue of the Institute at the time. The Legionaries’ adversity towards
N. Iorga had begun as the government led by him in 1932 to forbid their movement, by
means of the actions of Interior Minister Constantin Argetoianu. This had culminated in
the letter addresses by Corneliu Zelea Codreanu in 1938 to N. Iorga, following which the
Legionary leader would be arrested and then executed. Labeled as „having betrayed his
people and country”, N. Iorga – an important representative of Kingdom nationalism
through his entire scientiﬁc, publishing and literary work – would thus become one of
the main foes, according to the principle „the enemies from within are more important
than the ones from without”86. The legionary rebellion from January 1941 would bring
their end as a political organization. It is no wonder that, starting right from February
1941, D. Berciu decided to try to reestablish the Institute, attempting to beneﬁt from the
adversity stirred by the ones removed from power.
86

As a matter of fact, N. Iorga’s aﬃnity to the legionary ideas and principles is entirely accepted by
the „neo-legionaries” who have emerged after 1989.
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II.5. Eforturi pentru reînﬁinţarea Institutului
Una dintre activităţile principale de sprĳinire a şcolilor româneşti din diaspora era
trimiterea de cărţi cu valoare şcolară, dar şi propagandist- naţionalistă. Acelaşi consul
I.Dăianu îi prezenta lui Ion Antonescu lista acestor lucrări, la 28 martie 1941, printre
care se numărau şi cele ale lui N.Iorga, anume Per l`Italia nella sua lotta (Bucureşti,
1936), precum şi Scrisoarea adresată lui Mussolini (Bucureşti, 1937), ambele oferite de
D.Berciu87, care începuse deja seria demersurilor pentru reînﬁinţarea Institutului.
Într-una dintre notiţele sale88, el enumera un memoriu înaintat ministrului Afacerilor
Străine la 24 februarie89 şi un memoriu înaintat preşedintelui Academiei Române,
Alexandru Lapedatu, la 28 aprilie. Acesta din urmă intervine pe lângă ministrul
Instrucţiunii, Educaţiei, Cultelor şi Artelor, generalul Radu Rosetti, care la rândul său îi
cere lui Ion Antonescu trecerea clădirii la Ministerul Afacerilor Străine şi despăgubirea
urmaşilor lui N.Iorga, lucruri pe care de altfel se pare că Antonescu le-ar ﬁ aprobat.
Având în vedere că spitalul militar italian urma să elibereze localul fostului Institut
în cursul lunii august, situaţia acestuia devenea presantă. La sfârşitul aceluiaşi an
D.Berciu mai face o încercare şi îi scrie lui Ion Petrovici, proaspăt ministru al Culturii
Naţionale şi Cultelor, la 15 decembrie 194190. Din nou el atrăgea atenţia că fără înﬁinţarea
unui Institut în Albania, întreaga donaţie Iorga devenea oricând revocabilă şi de aceea
propunea ca, în semn de recunoştinţă, să i se dea numele savantului. De asemenea
era absolut necesară răscumpărarea părţii încă deţinute de moştenitorii lui N.Iorga. În
mod surprinzător însă, tot el propunea vânzarea clădirii din Sarandë către italieni (ce
ar ﬁ putut-o folosi ca muzeu pentru descoperirile lor de la Butrint) şi achiziţionarea sau
schimbul cu o clădire la Durazzo sau la Tirana.
Pentru prima dată în scrierile sale apare şi problema învăţământului românesc din
Albania, problemă pe care, fără să îi acorde dintru-început atenţie, avusese prilejul să o
cunoască nemĳlocit în timpul călătoriilor întreprinse în regiune. El sugerează înﬁinţarea
unui liceu român la Sarandë (sau Durazzo sau Tirana), care să funcţioneze în aceeaşi
clădire cu Institutul. Probabil că el va ﬁ intuit interesul autorităţilor române pentru un
mĳloc de propagandă mai „eﬁcient”, precum o şcoală, faţă de cercetarea ştiinţiﬁcă, ﬁe ea
şi cu accente naţionaliste, căci la 17 octombrie 1942 ele îl însărcinau cu studierea acestei
posibilităţi91, lucru ce o lună mai târziu i se aducea la cunoştiinţă de către Ministerul
Culturii92. După anevoioase pregătiri de ordin ﬁnanciar93 – în condiţiile războiului ce
afecta ambele ţări, el solicitând chiar „ieşirea din ţară cu o cantitate de alimente de
10kg”94 – dar şi diplomatic95, pleacă din nou în Albania, pe ruta Budapesta-Viena-Roma87

A.M.A.E., fond 71, vol.26, f.1-3. Această acţiune nu era una izolată, de exemplu în mai 1942
Consulul General D.Nicolau se ocupă de trimiterea a două lăzi de cărţi şcolare la Korçë (A.N.I.C, fond
Ministerul Educaţiei, dosar 2839/1943, f. 27-29).
88
A.I.A.B., fond cit., f.50.
89
Ibidem, f.6.
90
În sensul celor spuse de el, acestui memoriu îi ataşase şi un proiect de lege pentru reînﬁinţarea
Institutului (Ibidem, f.2-5).
91
“M.O.”, nr. 249, 24 octombrie 1942, p.9333 ; A.M.A.E., fond Problema 15, vol.63, cap. V, f.6.
92
M.J.T.A., fond D. Berciu, nr.inv. 23987 Doc. ; A.I.A.B., fond cit., f.8.
93
Ibidem, f.26-27, 35, 47-48, 67.
94
El notează că Mi s-a aprobat 5 kg (Ibidem, f.58).
95
A.M.A.E., fond Problema 15, vol.63, cap.V, f.5, 7-8.
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II.5. Eﬀorts to reestablish the Institute
One of the main means to support the Romanian schools in the Diaspora was to
send books with schooling, as well as propagandistic-nationalistic value. The same
consul I. Dăianu submitted to Ion Antonescu a list of these works, on March 28th 1941,
among which were N. Iorga’s Per l`Italia nella sua lotta (Bucharest, 1936), as well as the
Letter addresses to Mussolini (Bucharest, 1937), both provided by D. Berciu87, who had
already commenced the range of endeavors in order to reestablish the Institute. In one
of his notes88, he enumerated a memo submitted to the minister of foreign aﬀairs on
February 24th89 and a memo submitted to the president of the Romanian Academy,
Alexandru Lapedatu, on April 28th. The latter approached the minister of Instruction,
Education, Cults and Arts, general Radu Rosetti, who in turn asked Ion Antonescu to
yield toe building to the Ministry of Foreign Aﬀairs and compensate N. Iorga’s heirs,
requests which were apparently approved by Antonescu.
Taking into account the fact that the Italian military hospital was to vacate the former
Institute’s building in August, its situation became a pressing matter. At the end of the
year, D. Berciu made another attempt and wrote to Ion Petrovici, the new minister of
National Culture and Cults, on December 15th 194190. Once more, he was emphasizing
that without establishing an Institute in Albania, the entire Iorga donation could be
revoked at any time and this is why he proposed, as a sign of gratitude, to be named
after the scholar. It was also absolutely necessary to buy back the part still owned by
Iorga’s heirs. Yet surprisingly, it was him who proposed to sell the building in Sarandë
to the Italians (who could have used it as a museum for their ﬁndings in Butrint) and
buy or exchange it for a building in Durazzo or Tirana.
For the ﬁrst time in his writings, the problem of Romanian teaching in Albania was
approached, a matter which, without paying much attention to at ﬁrst, he had had the
opportunity to know directly during his journeys in the region. He suggested that a
Romanian high school be established in Sarandë (or Durazzo or Tirana), functioning in
the same building as the Institute. He has probably guessed the Romanian authorities’
interest for a more „eﬃcient” means of propaganda, such as a school, rather than scientiﬁc
research, be it with a nationalistic ﬂavor, because on October 17th 1942 he received the
assignment to study this possibility91, a task which was brought to his knowledge one
month later by the Minister of Culture92. After tedious ﬁnancial preparations93 – while
the war was aﬀecting both countries, he even requested „to leave the country with 10 kg
of food”94 – as well as diplomatic ones95, he left to Albania again, on the following route:
87

A.M.A.E., fund 71, vol.26, f.1-3. This was not an isolated action, as for example in May 1942 the
General Consul D. Nicolau was taking care of sending two crates of school books to Korçë (A.N.I.C,
Ministry of Education fund, dossier 2839/1943, f. 27-29).
88
A.I.A.B, cited fund, f.50.
89
Ibidem, f.6.
90
To that extent, he had attached to the memo a law project for reestablishing the Institute (Ibidem,
f.2-5).
91
“M.O.”, no. 249, October 24th 1942, p.9333 ; A.M.A.E., fund Problem 15, vol.63, chap. V, f.6.
92
M.J.T.A., D. Berciu fund, inv. no. 23987 Doc. ; A.I.A.B., cited fund, f.8.
93
Ibidem, f.26-27, 35, 47-48, 67.
94
He noted that 5 kg have been approved (Ibidem, f.58).
95
A.M.A.E., fund Problem 15, vol.63, chap. V, f.5, 7-8.
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Brindisi-Durazzo96. Pregătirile au durat aproape două luni de zile, astfel încât ajunge în
Albania abia în decembrie. Soseşte la Roma pe 10 decembrie şi poposeşte la Accademia
di Romania, unde se aﬂa încă după nouă zile97. Dându-şi seama că întreaga călătorie
va dura mai mult decât planiﬁcase, anunţă autorităţile din ţară prelungirea ei cu încă o
săptămână98. Chestura din Roma îi eliberează un permis de trecere pe 18 decembrie99,
iar pe 20 ale lunii îl regăsim la Tirana.
De acolo merge (prin Argirocastro) la Sarandë, unde – ajungând de Crăciun – ia
legătura cu autorităţile italiene. Constatările lui extrem de minuţioase, mergând de la
zidul de piatră al incintei, ce fusese deteriorat, până la cuie, scânduri şi tuburi de ﬁer,
evaluează pagubele la cca. 19.345 franci albanezi (1.160.700 lei)100, la acestea adăugând
şi pagubele sale personale, pe care le evalua la 900 franci albanezi101. Pentru perioada
ce se scursese de la 1 mai 1940, dată de la care spitalul militar ocupase clădirea, până la
31 decembrie 1942, el considera o chirie de 150 franci albanezi ca ﬁind corespunzătoare
ﬁecărei luni102. La 28 decembrie el pleacă din Sarandë la Argirocastro, iar la 31 decembrie
96

Adnotare pe marginea cererii de deblocare a fondurilor necesare călătoriei (A.I.A.B., fond cit.,
f.47-48).
97
Să se ﬁ stins vechile disensiuni, ce-l făcuseră să plece în mod aproape ruşinos în 1935 ? Greu de
spus dacă era acest motiv ori altul, precum „înalta autoritate şi misiune” cu care acum era investit sau
o relaţie normală cu Scarlat Lambrino.
98
A.I.A.B., fond cit., f.65; A.M.A.E., fond Problema 15, vol.63, cap. V, f.9-10.
99
A.I.A.B., fond cit., f.14 (vezi foto 22).
100
Suma este echivalentă cu cea cheltuită de el în 1938 (Ibidem, f.23).
101
Ibidem, f.63.
102
Ibidem, f.10-11.
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Budapest-Wien-Rome-Brindisi-Durazzo96. The preparations took almost two months, so
that he only reached Albania in December. He arrived in Rome on December 10th and
lodged at the Accademia di Romania, where he still was nine days later97. Realizing that
the entire journey would last longer than he had planned, he notiﬁed the authorities in
Romania with regard to its extension with one week98. The Roma quaestorate issued a
passing permit on December 18th99, and on December 20th we ﬁnd him in Tirana.
From there he travelled (through Argirocastro) to Sarandë, where – arriving around
Christmas time – he contacted the Italian authorities. According to his utterly thorough
observations, ranging from the stone wall of the enclosure, which had been damaged,
to the nails, boards and iron tubes, the damaged ranged around 19.345 Albanian francs
(1.160.700 lei)100, to which one can add his personal loss, evaluated at 900 Albanian
francs101. For the time interval passed from May 1st 1940, when the military hospital had
taken over the building, to December 31st 1942, he took into account a monthly rent of
150 Albanian francs102. On December 28th he left from Sarandë to Argirocastro, and on
96

Note made on the margin of the request to unblock the funds necessary for the journey (A.I.A.B.,
cited fund, f.47-48).
97
Could the old dissensions which had made him leave in an almost shameful manner in 1935
have died out? It is diﬃcult to say whether this has been the reason or another one, such as „the high
authority and mission” he had been invested with or a normal relation to Scarlat Lambrino.
98
A.I.A.B, cited fund, f.65; A.M.A.E., fund Problem 15, vol.63, chap. V, f.9-10.
99
A.I.A.B., cited fund, f.14 (see photo 22).
100
The sum is equivalent to the one spent by him in 1938 (Ibidem, f.23).
101
Ibidem, f.63.
102
Ibidem, f.10-11.
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se aﬂă din nou la Tirana, unde îl împuterniceşte pe D. Nicolau să încheie în numele său
contractul de închiriere pentru clădirea Institutului cu armata italiană103, urmându-i însă
instrucţiunile104. Italienii se obligau ca, pe lângă plata lunară a chiriei (ce era apreciată ca
ﬁind minimală) în contul personal al lui D. Berciu deschis la Banca Albaniei din Sarandë,
să repare toate stricăciunile provocate de lupte. Noul an îl găseşte la Tirana, căci din nou
călătoria se prelungeşte105. Abia pe 9 ianuarie pleacă din Roma, iar pe 12 ianuarie intră
în ţară venind de la Budapesta106.
Cu excepţia ciornei unei posibile telegrame rămase neexpediată107, D. Berciu pare
să nu se ﬁ interesat câtuşi de puţin de problema înﬁinţării unei şcoli acolo, lucru ce
ne întăreşte convingerea că fusese vorba de un simplu pretext pentru argumentarea
reînﬁinţării Institutului. La 18 ianuarie 1943 el îşi exprimă dorinţa de a deveni
reprezantatul permanent al României în ceea ce privea Institutul. Ca de mai multe ori
în decursul carierei sale, aparentul dezinteres pentru treburile băneşti este dublat de o
subtilă speculare a situaţiei. Astfel, după ce subliniază că pentru munca depusă în acest
scop nu solicit din partea Ministerului Culturii Naţionale nici un fel de remuneraţie, revine
spunând: În cazul însă că se va putea încheia contractul de închiriere a localului în condiţiunile
103
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Foto 28

December 31st he was again in Tirana, where he empowered D. Nicolau to conclude,
on his behalf, the lending contract regarding the Institute’s building with the Italian
army103, but following his instructions104. The Italians were taking it upon themselves
that, besides paying the monthly rent (appreciated as minimal) to D. Berciu’s personal
account opened at the Bank of Albania in Sarandë, they would ﬁx all the damages done
by ﬁghting. The New Year found him in Tirana, because, again, the journey took more
than expected105. Only on January 9th did he leave Rome, and on January 12th he entered
Romania coming from Budapest106.
Except for the draft of a possible telegram left unsent107, D. Berciu seems not to have
been interested at all in the problem of establishing a school there, which strengthens
our belief that this had been a simple excuse for arguing in favor of reestablishing
the Institute. On January 18th 1943 he expressed his desire to become the permanent
representative of Romania with regard to the Institute. As was the case many times
throughout his career, the apparent lack of interest for money issues was double by
the subtle ability to beneﬁt from the situation. Thus, after emphasizing that for the work
done for this purpose I do not require any payment from the Ministry of national Culture, he
subsequently says that yet, in case it will be possible to conclude the rental contract in the
103
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discutate de mine [s.n.] cu autorităţile italiene din Albania, atunci vă rog să binevoiţi a aproba
să mi se dea din fondurile de chirie suma de 100 (una sută) fr[anci] albanezi lunar, din care
sumă voi acoperi şi cheltuielile de cancelarie atâta timp cât voi ﬁ în ţară108. „Condiţiuni” care
presupuneau ca respectivele sume lunare, precum şi întreaga sumă datorată până atunci,
să-i ﬁe direct livrate în contul personal ! Cererile ﬁindu-i aprobate de către I. Petrovici,
la 8 februarie 1943109, în această nouă calitate D. Berciu revine asupra problemelor
Institutului într-un amplu memoriu110.
Una dintre aﬁrmaţiile surprinzătoare, diferită de tot ce avea să susţină mai apoi, este
aceea că bombardamentul în urma căruia clădirea Institutului avusese de suferit, mai
precis zidul dinspre golf, fusese unul al italienilor ! O altă mutilare importantă de care
avusese parte Institutul era conﬁscarea a cca. 200 mp (3 x 60 m) din grădină şi utilizarea
acestui teren pentru lărgirea străzii. Propunerile vizau executarea reparaţiilor urgente
şi numirea unui reprezentant român pentru supravegherea acestora. În mod evident în
contradicţie cu ceea ce prevăzuse în contractul de închiriere unde scrisese la articolul 10:
Guvernul Român, prin delegatul său, îşi ia angajamentul de a nu cere despăgubiri de război [s.a.]
pentru lucrările de mai sus în cazul că ele au fost realizate de către autorităţile militare italiene,
potrivit clauzelor acestui contract, de această dată el propune în articolul 4 ca delegatul
Ministerului să facă şi demersurile necesare pentru obţinerea despăgubirilor de război (peste
un milion lei), la care Statul Român are dreptul. Schimbare de situaţie, inconsecvenţă sau
calcul meschin ?
De această dată Berciu reia propunerea de înﬁinţare a unui liceu românesc pe lângă
Institut, conexând-o cu mutarea lui la Tirana, printr-un schimb de clădiri efectuat de
comun acord cu Crucea Roşie din Albania. Argumentele aduse sunt de ordin etnic, căci
la Sarandë nu exista o populaţie românofonă, în timp ce aceea din Tirana era estimată
la circa 2500 de persoane, dar şi de ordin instituţional, un liceu românesc funcţionând
mai înainte la Korçë între 1927-1929. El pleda nu doar pentru necesitatea existenţei unui
liceu, ci şi pentru redeschiderea celorlalte cinci şcoli româneşti, ce din „raţiuni de război”
fuseseră închise.
Un anumit sentiment de recunoştinţă, pe care-l nutrea în mod clar faţa de N.Iorga,
îl transformă în apărătorul drepturilor acestuia şi în consecinţă ale moştenitorilor lui.
El cere din nou să li se plătească cota ce le revine de pe porţiunea de teren în indiviziune,
sugerând că porţiunea de teren poate ﬁ declarată de utilitate publică şi plătită ca atare şi
adăugând în încheiere: Altfel Statul Român va pierde terenul şi clădirea de la Santi
Quaranta [s.a.]. Faţă de întreaga problematică a reînﬁinţării Institutului Berciu spunea
premonitoriu: Autorităţile locale s-au arătat foarte dispuse a respecta drepturile dobândite de
Statul Român. Ar ﬁ, cred, o greşeală dacă s-ar renunţa la aceste drepturi, care vor putea ﬁ – sunt
încredinţat – de mare folos pe viitor.
Intervenţia sa a fost imediat preluată de mecanismul propagandei, în 8 martie
subiectul ﬁind trecut de la Ministerul Culturii la cel de Externe111. Adresa Preşedinţiei
108
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conditions discussed by me with the Italian authorities in Albania, then please be so kind
to approve the sum of 100 (one hundred) Albanian francs to be given to me monthly, from the
rent, out of which I will also cover the chancellery expenses while I am in the country108. These
„conditions” meant that the respective monthly payments, as well as the entire sum
owned up to that moment, would be delivered directly to his personal account! As his
requests were approved by I. Petrovici, on February 8th 1943109, D. Berciu, in his new
position, again approached the problems of the Institute in an ample memo110.
One of the surprising statements, diﬀerent from anything he would later argue,
was that the bombing following which the Institute’s building had been damaged, more
precisely the wall to the gulf, had been an Italian one! Another important mutilation
suﬀered by the Institute had been the conﬁscation of about 200 square meters (3 x 60
m) of its garden and the use of this lot for widening the road. The proposals targeted
the performance of urgent repairs and the appointment of a Romanian representative
to supervise them. Obviously contradicting the provisions of the rental contract, where
under article 10 he had written the following: The Romanian government, through its
delegate, takes it upon itself not to request war reparations for the abovementioned works in case
they had been made by the Italian military authorities, according to the clauses of this contract,
this time, under article 4, he proposed that the Ministry’s delegate would make the
necessary eﬀorts in order to obtain the war reparations (more than one million lei), to which the
Romanian state is entitled. Change of circumstances, inconsequence or meager calculus?
This time Berciu resumed the proposal to establish a Romanian high school next
to the Institute, linking this issue to its relocation in Tirana, by means of a mutually
agreed exchange of buildings with the Albanian Red Cross. The arguments provided
were ethical, because in Sarandë there was no Romanian-speaking population, while in
Tirana there were about 2500 such persons, but also institutional, as a Romanian high
school had functioned in Korçë in 1927-1929. He pleaded not only for the necessity of a
high school, but also for the reopening of the other ﬁve Romanian schools, which had
been closed due to „war reasons”.
A certain feeling of gratitude he clearly nurtured towards N. Iorga made him a
defender of his rights and, consequently, of his heirs’. Once more he asked for the share
they were entitled to from the indivisible lot to be paid to them, suggesting that the lot could
be declared as of public utility and paid for as such and adding in the end: Otherwise the
Romanian state will lose the lot and the building in Santi Quaranta. With regard to the
entire issue of reestablishing the Institute, Berciu was saying, in a foretelling manner:
The local authorities have been very eager to respect the rights earned by the Romanian state.
I think it would be a mistake to give up these rights, which – I am sure – can be of great use in
the future.
His intervention was immediately taken over by the propaganda mechanism, as
on march 8th the issue was passed from the Ministry of Culture to the one of Foreign
108
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Consiliului de Miniştri recomanda încheierea unei convenţii culturale între România şi
Albania, fără intermedierea sau ştirea italienilor, care puseseră piedici oricăror iniţiative
ale românilor şi deschiderea a două şcoli, una albaneză la Bucureşti şi una română la
Tirana112.
Un raport al Ministerului de Externe privind situaţia românilor din Albania şi
Iugoslavia, datat probabil în aceeaşi lună, prelua în mod direct cele expuse de D.Berciu
în memoriul său113. Activitatea unui Institut era văzută acum ca un mĳloc direct de
propagandă: S-ar impune studierea bisericilor şi mănăstirilor zidite de români, care construiesc o
comoară nepreţuită de artă românească. Acestea dovedesc în mod evident contribuţia elementului
românesc din Balcani la istoria civilizaţiei. Ministerul Culturii Naţionale şi Ministerul
Propagandei Naţionale ar putea ajuta această activitate ştiinţiﬁcă, pe care Institutul român din
Albania nu a putut s-o efectueze din lipsă de mĳloace materiale. Tot aici se mai menţionează
că mutarea Institutului la Tirana era un fapt deja acceptat. Cât priveşte direcţiile de
activitate gândite de D. Berciu, ce se autopropusese iniţial şi apoi fusese propus drept
responsabil al şcolilor şi bisericilor româneşti din Albania, ele sunt completate de câteva
noi iniţiative, ce probabil aparţin funcţionarilor Ministerului de Externe: Organizarea unei
expoziţii permanente de artă românească, cărţi, hărţi, precum şi produse-eşantioane ale industriei
noastre forestiere şi petroliere. Înﬁinţarea unei biblioteci. Statistica tuturor românilor din
Albania [s.n.]. Intervenţiuni ca să se aducă ﬁlme şi jurnale cinematograﬁce româneşti. La radio
Tirana şi în presă să se facă publicitate pentru cunoaşterea ţării noastre. Să se facă traduceri în
limba albaneză, din limba noastră. Guvernul român ar putea dărui, anual, câteva colecţii model
pentru elevii români merituoşi. Raportul se încheia într-o notă ieşită din comun, cel puţin
cinică: Ministerul Culturii Naţionale ar putea dărui învăţământului secundar albanez o serie
de păsări şi animale împăiate, din cele care trăiesc în regiunile Deltei şi Carpaţi[lor]. Poporul
albanez ﬁind mai înapoiat pe scara civilizaţiei ar ﬁ mult impresionat de aceste daruri. În plus,
ﬁind şi sărac, chiar are nevoie de ele.
Ca urmare a tuturor acestor considerente, prin Legea nr. 304 din 13 mai 1943
Institutul Român din Albania era reînﬁinţat114. Formula de reînﬁinţare era de fapt
abrogarea decretului nr. 3685 din 1940, iar între raţiunile unei asemenea demers raportul
de fundamentare al lui I.Petrovici enumera: Statul Român a făcut investiţii considerabile
pentru ridicarea localului institutului, pe un teren, proprietate a defunctului profesor N. Iorga,
din care numai jumătate a fost dăruit Statului [...] fără existenţa legală a Institutului, ne-am găsi
pe cale de a pierde atât această avere a fostului institut, cât şi materiale arheologice şi ştiinţiﬁce
ce se găsesc depozitate în acel local, precum şi dreptul de funcţionare al institutului obţinut
anterior de la Guvernul Albanez [...] Statul Român are interese culturale şi naţionale, în cadrul
institutului făcându-se şi controlul şcoalelor şi bisericilor.
Încă din 6 aprilie D. Berciu fusese însărcinat cu „direcţiunea şi administrarea
bunurilor Institutului Român din Albania”115, dar formula oﬁcială, adoptată la 17 mai
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Aﬀairs111. An address of the Presidency of the Council of Ministers recommended
the conclusion of a cultural convention between Romania and Albania, without the
mediation or knowledge of the Italians, who had hindered all Romanian initiatives,
and the opening of two schools, an Albanian one in Bucharest and a Romanian one in
Tirana112.
A report of the Ministry of Foreign Aﬀairs regarding the situation of the Romanians
in Albania and Yugoslavia, probably dated in the same month, directly took over the
issues mentioned by Berciu in his memo113. An Institute’s activity was now seen as a
direct means of propaganda: It would be necessary to study the churches and monasteries
erected by Romanians, who are building a priceless treasure of Romanian art. These clearly
prove the contribution of the Romanian element in the Balkans to the history of civilization.
The Ministry of National Culture and the Ministry of National Propaganda could support this
scientiﬁc activity, which could not be performed by the Romanian Institute in Albania because
of the lack of material means. The fact that the relocation of the Institute in Tirana was an
already accepted fact is also mentioned here. As for the directions for activity thought
of by D. Berciu, who had initially proposed himself, then had been proposed as person
in charge of supervising the Romanian schools and churches in Albania, these were
complemented by several new initiatives, probably belonging to the functionaries of
the Ministry of External Aﬀairs: Organizing a permanent exhibition of Romanian art, books,
maps, as well as products sampling our forest and oil industries. Establishing a library. The
statistics of all the Romanians in Albania. Interventions in order for Romanian movies
and cinema journals to be brought. Publicity on radio Tirana and in the press for making our
country known. Translations from Romanian to Albanian. The Romanian government could
give annually several model collections for deserving Romanian students. The report ended
rather unusually, cynical to say the least: The Ministry of National Culture could give to the
Albanian secondary school cycle a collection of stuﬀed birds and animals, out of those living in
the Danube and Carpathian regions. As the Albanian people is more backward on the evolution
scale, it would be much impressed by such gifts. Moreover, as it is also poor, it really needs them.
As a consequence of all these reasons, through the Law no. 304 from May 13th 1943,
the Romanian Institute in Albania was reestablished114. The actual means of doing so was
to abrogate the decree no. 3685 from 1940, and among the reasons of such an endeavor, I.
Petrovici’s justifying report mentioned the following: The Romanian state made signiﬁcant
investments in order to build the institute’s building, on a lot owned by the late professor N.
Iorga, out of which only half had been donated to the state [...] without the legal existence of the
Institute, we would be about to lose both this endowment of the former Institute, as well as the
archaeological and scientiﬁc objects stored in that building, and the institute’s right to function
previously obtained from the Albanian government [...] The Romanian state has cultural and
national interests, as by means of the institute the schools and churches are controlled.
Even since April 6th, D. Berciu had been appointed to „direct and administer the
goods of the Romanian Institute in Albania”115, but the oﬃcial formula, adopted on May
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Foto 29

1943, îl numea pe acesta lector de limba română în Albania, dependent de Universitatea
din Triest116.
Poziţia Ministerului de Externe apare totuşi neclară. La 7 iunie Preşedinţia
Consiliului de Miniştri solicita din nou un răspuns privind memoriul lui D.Berciu, cel
din 13 martie117, iar la 8 iunie Minsiterul Culturii şi Cultelor înştiinţa acelaşi Minister de
Externe de numirea lui în Albania, precum şi de rolul de propagandă românească ce-l
avea misiunea acestuia şi care-l făcea să intre astfel în aria de competenţă a Ministerului
de Externe118. Răspunsul din partea Externelor, la 30 iunie 1943, este de o concizie
surprinzătoare: sugestiunile D-lui Profesor Berciu şi în special aceea relativ la încheierea unei
convenţiuni culturale cu Albania nu sunt de actualitate119.
La data reînﬁinţării Institutului, D.Berciu era profesor titular la Liceul comercial
„Nicolae Balcescu”. Se pare că, într-o formă sau alta, el îndeplineşte anumite sarcini
legate de Institut, din moment ce la 15 ianuarie 1944 Direcţia Învăţământului Superior
din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor cerea amânarea concentrării sale până
la 10 februarie, deoarece acesta urma a pune la punct chestiunile legate de conducerea şi
administrarea Institutului, precum şi alcătuirea bugetului pe seama acestei instituţii120.
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Foto 30

17th 1943, mentioned him as Romanian language lecturer in Albania, depending on the
Trieste University116.
Yet, the position of the Ministry of Foreign Aﬀairs was quite unclear. On June 7th,
the Presidency of the Council of Ministers was again requesting an answer regarding
D. Berciu’s memo, the one on March 13th117, and on June 8th the Ministry of Culture and
Cults notiﬁed the same Ministry of Foreign Aﬀairs with regard to his appointment in
Albania, as well as to the Romanian propaganda role his mission had, making him thus
subject to the competence ﬁeld of the Ministry of Foreign Aﬀairs118. The answer from the
Ministry of Foreign Aﬀairs, on June 30th 1943, was surprisingly concise: Professor Berciu’s
suggestions, especially the one regarding the conclusion of a cultural convention with Albania,
are not actual119.
On the date the Institute was reestablished, D. Berciu was a titular teacher at the
„Nicolae Balcescu” Commercial High School. It seems that, in one way or another, he
completed several tasks related to the Institute, since on January 15th 1944 the Direction
for Higher Education within the Ministry of Culture and Cults demanded that his
concentration be delayed until February 10th, because he was about to settle the issues
related to leading and managing the Institute, as well as drafting the budget of this institution120.
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II.6. Sfârşitul viselor
Anul 1943 marchează o cotitură în atitudinea publică a lui D.Berciu. Deşi până acum
el putea ﬁ considerat un naţionalist moderat, atât prin direcţia generală a ideilor sale
(identiﬁcarea tracilor ca stramoşii direcţi ai poporului român) cât şi prin contribuţia
la lucrări cu semniﬁcaţie propagandistică (Preistoria Basarabiei), el trece în „opoziţie”
semnând, alături de Petre Constantinescu – Iaşi, Protestul profesorilor şi învăţătorilor
împotriva continuării războiului. Acest gest nu îl va costa nimic, însă mai târziu va ştii
să tragă foloase de pe urma lui. Probabil că schimbarea lui de atitudine este legată de
momentul Stalingrad, previziunile pierderii războiului de către Gemania şi aliaţii săi
prinzând tot mai multă consistenţă.
După august 1944 orice legatură directă sau indirectă cu acţiunile fostului regim
devenise de evitat, însă probabil ca încă mai nutrea unele speranţe în această privinţă.
Nemaiputând acţiona în plan administrativ ca până acum, căci, în ciuda eforturilor sale
din cele mai diverse, nu reuşise să devină un apropiat al noului regim, el îşi continua
însă demersurile în planul ştiinţiﬁc. Astfel, pe lângă plănuita Bibliograﬁa preistorică a sudestului european, el pune în practică, chiar dacă uşor diferit, o mai veche şi importantă
prevedere existentă încă din actul de înﬁinţare a Institului, anume editarea unei reviste
numite Illyrica. În 1945 prelegerea Paleoliticul şi Mesoliticul în Balcani (ţinută la Facultate
de Filosoﬁe şi Litere din Bucureşti) este tipărită în vol. 1 al noii reviste, pe coperta ﬁind
trecute atât numele instituţiei din Albania cât şi titulatura lui D.Berciu, aceea de director
al acesteia (foto 32).
Nu ştim ca acest proiect să mai ﬁ continuat. Mai mult decât atât, o tăcere totală se
lasă asupra întregii chestiuni.
Exclus din Partidul Muncitoresc Român, al cărui proaspăt membru devenise, el va
reuşi cu greu să ﬁe reprimit mai târziu, moment în care de fapt începe şi adevărata lui
ascensiune publică. Funcţiile ce le va ocupa, precum şi interesele de natură ştiinţiﬁcă,
îi prilejuiesc contacte şi întâlniri cu diverşi cercetători şi nu numai din Albania însă în
nici o parte a arhivei sale nu am mai găsit referiri la acest subiect. Institutul Român
din Albania devenise un trecut împovărător. Abia după 1989 acest trecut a devenit
„proﬁtabil”. Cu siguranţa, pe lângă articolul apărut în Academica, D.Berciu intenţiona
să realizeze şi altele, lucru ce de altfel a dus la separarea arhivei privitoare la această
problemă în două loturi.

II.7. Treziri?
Ca în orice demers se pune problema rostului acestuia, ce putem face acum în
această chestiune?
Sarandë din 2010 (foto 24-26) nu mai este cel din 1980 (foto 27) şi în nici un caz cel din
1940 (foto 1-3). Portul pescăresc s-a transformat în anii comunismului iar în noul mileniu
a ajuns o destinaţie turistică importantă, stimulată direct de vecinătatea insulei Korfu.
Nu numai viaţa urbană s-a intensiﬁcat, ci şi cercetarea arheologică. Chiar în oraş pe
lângă o basilică creştină (foto 28) a fost descoperită şi una dintre cele mai vechi sinagogi
cunoscute în Balcani, funcţională până în sec.VI d.Chr121 (foto 29). În largul golfului,
121
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II.6. The end of dreams
The year 1943 marked a turning point with regard to D. Berciu’s public attitude.
Although until this moment he could have been considered a moderate nationalist,
both due to the general orientation of his ideas (identifying the Thracians as the
direct forefathers of the Romanian people) and to his contribution to works with a
propagandistic signiﬁcance (The Prehistory of Bessarabia), he passed to the opposition,
signing, together with Petre Constantinescu – Iaşi, The protest of the professors and teachers
against continuing the war. This action would cost him nothing, but later on he would
know how to take advantage of it. His change of attitude is probably related to the
Stalingrad moment, as the perspective of Germany and its allies losing the war became
more and more consistent.
After August 1944, any direct or indirect connection to the actions of the former
regime had to be avoided, but he probably still nurtured some hopes in this direction.
Unable to act administratively, as he had done so far, because, despite his most diverse
eﬀorts, he could not come close to the new regime, he nevertheless continued his
scientiﬁc endeavors. Thus, besides the planned Prehistoric bibliography of the European
South-East, he also implemented, although in a slightly diﬀerent manner, an older and
important provision existing in the very document establishing the Institute, that is the
publishing of a magazine entitled Illyrica. In 1945, the lecture The Paleolithic and Mesolithic
in the Balkans (held at the Faculty of Philosophy and letters in Bucharest) was published
in the ﬁrst volume of the new magazine, with the cover mentioning both the name of
the institution in Albania and D. Berciu’s position as its director (photo 32).
We are not aware whether this project continued. Moreover, complete silence fell
over the entire matter.
Excluded from the Romanian Working People’s Party, whose new member he had
just become, he hardly managed to be reaccepted later on, this being the moment
when his true public rise also began. The positions he would hold, as well as his
scientiﬁc interests, led to contacts and meetings with various researchers, and not only
from Albania, but nowhere in his archive did we ﬁnd any reference to this issue. The
Romanian Institute in Albania had become part of the burdensome past. Only after 1989
did this past become „proﬁtable”. It is most certain that, besides the article published
in Academica, D. Berciu intended to create others, which actually led to the archive
regarding this matter being separated in two parts.

II.7. Awakenings?
As is the case with any endeavor, one may raise the question of its purpose, what
can we do now with regard to the matter?
Sarandë in 2010 (photo 24-26) is not the one from 1980 (photo 27) and deﬁnitely
not the one from 1940 (foto 1-3). The ﬁshing harbor has been transformed during the
communist years, and in the new millennium it became an important tourist destination,
directly stimulated by the vicinity of the island of Corfu. Not only did the urban life
intensify, but so did archaeological research. Right within the city, besides a Christian
basilica (photo 28), one of the oldest known synagogues in the Balkans has been
discovered, which had functioned until the 6th century AD121 (photo 29). Further away in
121
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o echipă de arheologi subacvatici cercetează o epavă grecească scufundată probabil în
sec. IV î.Chr (foto 30-31).
Clădirea Institutului, pe malul vestic al golfului altădată aﬂată într-o izolare discretă,
se aﬂă acum în mĳlocul vieţii urbane, la câteva zeci de metri de terminalul portuar
pentru turişti. Regimul juridic al clădirii a parcurs un drum „obişnuit”, speciﬁc fostelor
ţări comuniste: conﬁscată în primii ani post-belici, dupa 1990 ea a ajuns în proprietate
privată. Actuala acţiune de revendicare a ei de către Statul Român prin intermediul
Ministerului de Externe va avea probabil o rezolvare dubitabilă, restituirea integrală a
clădirii si redarea ei destinaţiei iniţiale, conform intenţiei lui Vasile Stoica, donaţiei lui
Nicolae Iorga şi activităţii lui Dumitru Berciu, părând cea mai nesigură dintre acestea.
Politizarea, excesivă prin deﬁniţie, a unui interes cultural al societăţii româneşti, nu va da
soluţia reală a problemei, ci va oferi doar soluţionări conjuncturale, nimicitoare pentru
orice dezvoltare reală. „Mutarea” viitorului Institut la Tirana sau Korcë, transformarea
lui într-o instituţie cu caracter generalist, bună la toate dar în nimic cea mai bună, nu va
însemna decât moartea acestuia.

Foto 31
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the gulf, a team of underwater archaeologists are researching a Greek shipwreck which
probably sank in the 4th century BC (photo 30-31).
The Institute’s building, which once stood discreetly isolated on the western shore
of the gulf, is now in the middle of urban life, several tens of meters away from the
port terminal for tourists. The legal status of the building has gone the „usual” way,
speciﬁc to the former communist countries: conﬁscated in the ﬁrst years after the war,
after 1990 it became private property. The current endeavor to claim it, initiated by the
Romanian state by means of the Ministry of Foreign Aﬀairs, may receive one out of
several solutions, and the full regaining of the building and the reclaiming of the initial
purpose, in accordance with Vasile Stoica’s intention, Nicolae Iorga’s donation and
Dumitru Berciu’s activity, seems the least likely of all. The politicization, excessive by
deﬁnition, of a cultural interest of Romanian society, will not provide ant real solution
to the problem, but only conjunctural solutions, destructive for any real development.
„Moving” the future Institute to Tirana or Korçë, transforming it into an institution with
a more general character, good for all but best in nothing, will only be equivalent to its
death.

Foto 32

https://biblioteca-digitala.ro

70

LISTA ILUSTRAŢIILOR

1-2.

Sarandë – vedere generală din 1936-1939 (foto D.Berciu)
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Dumitru Berciu in 1935

5.

Dumitru Berciu, Bucharest 1939, probably in front of the Cişmigiu Garden, with
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Sacriﬁcing a ram in the foundation’s ditches (photo by D. Berciu)
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Detail of the terrain leveling work, with Dumitru Berciu in the white costume
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22.

Ruined building, on the back there is the note Sarandë 1940 (photo by D. Berciu)

23.

Free pass permit issued to D. Berciu in 1942.

24-25. Current satellite images of the town
26.

Current aerial view of the western part of the town

27.

View of the western part of the town at the beginnings of the `90s (photo by
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28.

Christin basilica

29.

Synagogue VIth century AD

30-31. A Greek ship wreckage IVth century BC
32.

Illyrica edition cover.
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Dumitru Berciu şi Albania după 1989
În conjunctura exploziei publicistice din primăvara anului 1990, a fost readus în
atenţia istoriograﬁei noastre un aşezământ cultural uitat – Institutul Român din Albania
– ctitorie a savantului Nicolae Iorga. Într-un prim articol consacrat acestei probleme1,
cercetătorul Gelcu Maksutovici se referă la o conferinţă a marelui profesor, din
7 decembrie 1934, pe baza unui amplu reportaj de epocă apărut în ziarul „Shquiperia e
Re”2. Se pare că atunci a fost prima dată când Iorga a anunţat public că a cerut ministrului
Constantin Angelescu „să se creeze un institut de cercetări arheologice şi ﬁlologice la
Santi Quaranta”3. După înﬁinţarea institutului şi terminarea clădirii, renumitul nostru
istoric intenţiona să meargă la faţa locului4, dar evenimentele nefaste ce s-au precipitat
în perioada următoare au făcut proiectul inoperabil. Autorul articolului mărturiseşte că
avusese cu puţin înainte o întâlnire cu profesorul Dumitru Berciu – cel căruia N. Iorga îi
încredinţase organizarea Institutului – care-i spusese că intenţionează să publice „unele
documente inedite pe această temă”, ceea ce s-a şi întâmplat peste un an, într-o nouă
revistă a Academiei Române5. Ulterior, Dumitru Berciu a mai reluat – cu diferite prilejuri
– fragmente din epistolele primite, dar niciodată nu a publicat integral corespondenţa6.
Dintr-o serie de însemnări ale lui Dumitru Berciu, care au ajuns în fondul documentar
al muzeului nostru, aﬂăm mai întâi că – în noiembrie 1990 – acesta a avut o audienţă la
ambasadorul Albaniei7: Institut. Audienţă la ambasadorul Albaniei, azi, miercuri, 7.XI.1990,
orele 1030. Am pus problema reînﬁinţării Institutului din Albania. Mi s-a spus că este bine
să aşteptăm încheierea înţelegerii [subl. D.B.] generale româno-albaneze (convenţie, contracte
etc.).Ambasadorul este din regiunea Saranda, de la Argirocastro şi cunoaşte familia Jorgoni de

1

G. Maksutovici, Istoricul Balcanilor străvechi, în “Dacia literară”, serie nouă, an I, nr. 5, 1990, p. 12.
Conferinţa Cercetări istorice în Albania, susţinută la Sala Dalles, a fost prezentată de inginerul Achil
Eftimiu în ziarul „Shquiperia e Re” [„Albania nouă”] din 20 decembrie 1934. Cu 13 ani mai devreme,
acelaşi ziar (în nr. 38 din 7 iulie 1921) publicase adresa Societăţii culturale „Bashkimi” a coloniei albaneze din Constanţa către Nicolae Iorga, prin care savantul era anunţat că fusese ales membrul ei de onoare
(cf. Gelcu Maksutovici, Nicolae Iorga – susţinător al cauzei albanezilor, în „Revista istorică”, tom II, nr. 1-2,
ian.-febr. 1991, p. 50).
3
G. Maksutovici, loc. cit. Iată şi explicaţia oferită în continuare: „Este vorba de oraşul albanez Saranda,
situat într-o zonă de o rară frumuseţe, pe litoralul albanez al Mării Ionice, vizavi de insula greceasă Corfu, în
apropiere de marea aşezare arheologică de la Butrint, în care s-au descoperit unele dintre cele mai interesante
exemplare ale antichităţii ilire, greceşti şi romane, peste care aveau să se suprapună obiecte speciﬁce artei bizantine.
Institutul era menit să contribuie şi mai mult la apropierea popoarelor noastre şi, în acelaşi timp, să ﬁe un punct
de sprĳin pentru viaţa culturală a aromânilor din această parte a Albaniei de sud şi a celor din zona grecească a
munţilor Pindului”.
4
La recepţia organizată de Legaţia Albaniei la Bucureşti, în ziua de 28 noiembrie 1938, cu ocazia aniversării independenţei de stat, N. Iorga a făcut o asemenea declaraţie (Ibidem).
5
„Academica”, an I, nr. 8, 1991, p. 25,20. Articolul este reprodus în „Addenda” la acest volum.
6
În prezentul volum am putut reconstitui, după copii şi facsimile, trei din cele şapte scrisori pe care
le păstrase adresantul, cărora le-am adăugat un citat inedit (vezi, mai jos, nota 13).
7
M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24001 Doc.
2
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Dumitru Berciu and Albania after 1989
In the context of the publishing boom in the spring of 1990, a forgotten cultural
establishment was brought back to the attention of our historiography – the Romanian
Institute in Albania – founded by the scholar Nicolae Iorga. In a ﬁrst article on this topic1,
researcher Gelcu Maksutovici made reference to a conference of the great professor, on
December 7th 1934, based on an ample article from the time published in the „Shquiperia
e Re” newspaper2. It seems that this was the ﬁrst time Iorga announced publicly that he
had required Minister Constantin Angelescu that „an institute for archaeological and
philological research be created in Santi Quaranta”3. After the institute was established
and the building ﬁnished, our renowned historian intended to go to the site4, but the
unfortunate events which came during the following period have rendered the project
inoperable. The author of the article confesses that, a short while before, he had had
a meeting to professor Dumitru Berciu, - the one who had been appointed by Iorga
to organize the Institute – who had told him that he intended to publish „some novel
documents on this topic”, which actually happened a year later, in a new magazine of the
Romanian Academy5. Subsequently, Dumitru Berciu republished - on various occasions
– fragments of the received letters, but never did he publish the correspondence in its
entirety6.
From a series of notes made by Dumitru Berciu, which have ended in the
documentary fund of our museum, we ﬁrst learn that – in November 1990 – he had an
audience to the Albanian ambassador7: The Institute. Audience to the Albanian ambassador
today, Wednesday, 7.XI.1990, at 1030o’clock. I raised the issue of reestablishing the Institute in
Albania. I was told that it would be best to wait for the general Romanian-Albanian agreement
to be concluded (the convention, the contracts etc.). The ambassador is from the Saranda region,
1

G. Maksutovici, Istoricul Balcanilor străvechi, in “Dacia literară”, new series, year I, no. 5, 1990, p. 12.
The conference Historical research in Albania, held in the Dalles Hall, was presented by engineer Achil
Eftimiu in the „Shquiperia e Re” [„New Albania”] newspaper on December 20th 1934. 13 years earlier,
the same newspaper (no. 38 on July 7th 1921) had published the address of the „Bashkimi” Cultural
Society of the Albanian community in Constanţa to Nicolae Iorga, by means of which the scholar was
being announced that he had been elected as an honorary member (acc. to Gelcu Maksutovici, Nicolae
Iorga – susţinător al cauzei albanezilor, in „Revista istorică”, vol. II, no. 1-2, Jan.-Feb. 1991, p. 50).
3
G. Maksutovici, cited location. Here is the explanation provided further: „We are talking about the
Albanian town of Saranda, located in an area of exquisite beauty, on the Albanian shore of the Ionian Sea, opposite the Greek island of Corfu, close to the great archaeological site at Butrint, where some of the most interesting
items of Illyrian, Greek and Roman antiquity have been found, overlaid by objects speciﬁc to the Byzantine art.
The Institute was meant to contribute even more to the strengthening of relations between our peoples and, at the
same time, be a point of support for the cultural life of the Aromanians in this part of southern Albania and from
the Greek area of the Pind Mountains”.
4
At the reception organized by the Albanian Legation in Bucharest, on November 28th 1938, on the
occasion of celebrating the state independence, N. Iorga had made such a statement (Ibidem).
5
„Academica”, year I, no. 8, 1991, p. 25,20. The articled is to be found in the „Addenda” to this volume.
6
In the present volume we have been able to reconstruct, starting from copies and facsimiles, three of
the seven letters the addressee had kept, to which we have added a novel citation (see note 13 below).
7
M.J.T.A., Berciu fund, inv. no. 24001 Doc.
2
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la Saranda. Peste şapte luni a avut ocazia să-l abordeze pe ministrul român de externe8:
La serbarea naţională a Italiei m-am întâlnit, la Ambasada Italiei (3 iunie 1991), cu ministrul
de externe Adrian Năstase, căruia i-am vorbit de Institut. L-a interesat şi mă roagă să-i dau un
telefon pentru întâlnire. Mi-a dat o c[arte de] vizită. Nu ştim dacă întâlnirea a mai avut loc.
Ziaristul Em. Bratu l-a înregistrat tot atunci pentru o emisiune radiodifuzată şi în
străinătate9: N.B. Azi, luni, 27.V.91, a venit la mine Em. Bratu, ziarist şi preşedinte al Fundaţiei
„Cuza Vodă”, cu rugămintea să vorbesc de Institutul din Albania, ﬁindcă a văzut că eu am
fost numit director. Crezuse că acum, dar este situaţia veche. Totuşi am înregistrat azi, luni,
3.VI.91 (10-12). A venit şi azi, în 10 mai 1997. Societatea culturală „Bashkimi” [„Unirea”],
a coloniei albaneze din Constanţa, se pare că l-a ales în acelaşi an membru de onoare10,
după cum reiese din ciorna unui cuvânt de mulţumire ce urma să ﬁe rostit la festivitatea
cu pricina11.
La Casa „Nicolae Titulescu”, sediu al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale, a avut loc – la 15 mai 1992 – o masă rotundă, intitulată „80 de ani de la
proclamarea independenţei Albaniei”. Cu acel prilej, prof. dr. doc. D. Berciu a prezentat
imagini şi documente inedite despre Institutul de la Saranda. Manifestarea a fost
prezentată pe larg în emisiunea „Convieţuiri” a postului naţional de televiziune, cinci
zile mai târziu12.
Revista „Albanezul” (a Uniunii culturale a acestei minorităţi) a acordat toată atenţia,
în anii următori, relaţiei venerabilului profesor cu Albania şi mărturiilor sale în problema
Institutului Român de la Saranda13.
În numeroasele evocări ce le-a consacrat mentorului său Nicolae Iorga, Dumitru
Berciu a subliniat de mai multe ori şi relaţia specială creată între ei în anii 1935-193914:
Iorga solidar cu toţi strămoşii săi; Iorguleştii sunt oameni din Pind, de la Adriatica. Şi prin 1939,
emoţionat, scria: «Cum soarta a făcut ca din darul graţios al regelui Albaniei să-mi am
moşioara mea la Santi Quaranta, în faţă cu vechea Corceră, picioarele-mi vor atinge
poate un pământ cunoscut strămoşilor mei». Moşioară!. Credem că acest citat provine din
ultima scrisoare pe care a primit-o de la Nicolae Iorga. Între situaţiile semniﬁcative din
anii ’90 amintim o conferinţă susţinută de profesorul Berciu la Universitatea populară
din Bucureşti (evocată şi în revista acesteia, „Paideia”)15: E o cinste pentru Universitatea
Populară solicitarea mea pentru a face cunoscut marelui public contribuţia marelui Iorga pentru
înﬁinţarea unui aşezământ de cultură în Balcani. Pot aﬁrma, de asemenea, cu toată siguranţa,
că Institutul din Albania a fost numai proprietatea Statului Român, construit cu fondurile de
la Ministerul de Externe şi că nimeni nu poate revendica dreptul de moştenire asupra lui. În

8

M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24003 Doc.
Ibidem: „Lumea se interesează de Institutul din Albania [!]. Luni, 3/VI/ora 12, am înregistrat la Radio
(dl. Bratu, ziarist la radio pt. străinătate)”. Ibidem, nr. inv. 24002 Doc.
10
La şapte decenii după mentorul său, profesorului Berciu i s-a acordat oare acelaşi titlu de către
societatea renăscută? Nu am avut posibilitatea de a veriﬁca veridicitatea faptului.
11
M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24000 Doc.
12
Gelcu Maksutovici, Istoria comunităţii albaneze din România, Ed. Kriterion, Buc., 1992, p. 94.
13
A se vedea comentariul nostru din „Addenda”, II.
14
M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24023 Doc.
15
M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24004 Doc.
9
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from Argirocastro, and he knows the Jorgoni family in Saranda. Seven months later he had
the opportunity to approach the Romanian minister of foreign aﬀairs8: At Italy’s national
celebration I met, at the Italian Embassy (June 3rd1991), foreign aﬀairs minister Adrian Năstase,
to whom I spoke of the Institute. He was interested and asked me to phone him in order to
schedule a meeting. He gave me a card. We do not know whether the meeting took place.
Journalist Em. Bratu recorded him at the same time for a radio show which was
also broadcast abroad9: N.B. Today, Monday, 27.V.91, Em. Bratu, journalist and president of
the „Cuza Vodă” Foundation, came to me and asked me to talk about the Institute in Albania,
as he had noticed that I had been appointed as its director. He thought that is happened now,
but the situation is old. Yet I did record today, Monday,, 3.VI.91 (10-12). He also came today,
May 10th 1997. The „Bashkimi” [„Unity”] Cultural Society of the Albanian community
in Constanţa seems to have chosen him the same year as an honorary member10, as is
apparent from the draft of a thanking address which was to be given on the respective
occasion11.
A roundtable called “80 years since the proclamation of Albanian independence” was
organized at the „Nicolae Titulescu” House, the headquarters of the International Law
and International Relations Association, on May 15th 1992. On that occasion, professor
doctor docent D. Berciu presented novel images and documents about the Institute in
Saranda. The event was presented in detail in the „Convieţuiri” TV program of the
national television, ﬁve days later12.
The „Albanezul” magazine (belonging to this minority’s cultural union) paid full
attention, during the subsequent years, to the venerable professor’s relation to Albania
and to his confessions regarding the Romanian Institute in Saranda13.
In the numerous evocations dedicated to his mentor Nicolae Iorga, Dumitru Berciu
has repeatedly emphasized the special relations created between them in the years 1935193914: Iorga solidary to all his ancestors; the Iorgas are people from Pind, from the Adriatic.
And around 1939, he was writing with emotion: «Look how fate has seen to it that from
the gracious gift of the king of Albania I should have my very own little estate in Santi
Quaranta, opposite to the old Corcyra, my feet will walk upon land which was perhaps
known to my forefathers». Little estate!. We think that this citation comes from the last
letter he received from Nicolae Iorga. Among the signiﬁcant situations from the ‘90s, we
mention a conference held by professor Berciu at the Popular University in Bucharest
(also evoked in its magazine, „Paideia”)15: My request to let the public be aware of the
contribution the great Iorga has had in creating a culture establishment in the Balkans is a great
honor for the Popular University. I can also say, with complete certainty, that the Institute in
Albania has been the sole property of the Romanian State, built with funds from the Ministry
of Foreign Aﬀairs and that no one can claim inheritance rights over it. A similar message was
8

M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24003 Doc.
Ibidem: „Lumea se interesează de Institutul din Albania [!]. Luni, 3/VI/ora 12, am înregistrat la Radio (dl.
Bratu, ziarist la radio pt. străinătate)”. Ibidem, inv. no. 24002 Doc.
10
Seven decades after his mentor, was professor Berciu granted the same title by the reborn society?
We did not have the possibility to verify this claim.
11
M.J.T.A., Berciu fund, inv. no. 24000 Doc.
12
Gelcu Maksutovici, Istoria comunităţii albaneze din România, Ed. Kriterion, Buc., 1992, p. 94.
13
See our comment in the „Addenda”, II.
14
M.J.T.A., Berciu fund, inv. no. 24023 Doc.
15
M.J.T.A., Berciu fund, inv. no. 24004 Doc.
9
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acelaşi sens a fost şi o comunicare la sesiunea Muzeului judeţean Dâmboviţa, al cărei
text nu l-am găsit16.
Cu toată vârsta înaintată şi în poﬁda amărăciunii provocate de manierele unor colegi
şi foşti discipoli17, profesorul Dumitru Berciu a continuat să spere că se vor crea condiţii
pentru reînﬁinţarea Institutului Român din Albania18: N.B. Două laturi: scopul Institutului
era: a) a cunoaşte rădăcinile civilizaţiilor şi obârşia etnică a poporului român şi poporului albanez;
b) a se stabili legături de prietenie şi colaborare între învăţaţii români şi cei din sud-est pentru
acelaşi scop. Institutul este o chezăşie a identităţii de obârşie şi a raporturilor de prietenie. El a
urmărit permanent şi noutăţile legate de organizaţiile aromânilor, ﬁe cele din România,
ﬁe cele din ţările balcanice19: Albania. D-l Iancu Balamaci din Corcea a fost ales preşedinte
al Societăţii aromânilor din Albania. Alegerea s-a petrecut la prima conferinţă a aromânilor din
Albania, care s-a ţinut în aprilie 1992, în Bucureşti. Iancu Balamaci cred că este ﬁul bătrânului
învăţător pe care l-am cunoscut prin 1938-39 (vezi fotograﬁa cu mine!). Cu câteva luni înainte
de a muri, nonagenarul profesor Berciu a participat – la invitaţia Fundaţiei „Cuza
Vodă” – la o manifestare omagială. Era a doua ediţie a sesiunii de comunicări şi evocări
„Şcoala de la Sﬁnţii Apostoli”, ce reunea invitaţi de marcă şi mulţi intelectuali cu origini
aromâne20.
După trecerea sa la cele veşnice (1 iulie 1998), cunoaştem un singur moment când
problema ce-l frământase în acei ultimi ani a fost repusă pe tapet: la ediţia din 2005 a
cursurilor de vară ale Universităţii populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte21.
Chiar în timpul pregătirii pentru tipar a acestui volum ne-a fost atrasă atenţia de o
relatare a Agenţiei NewsIn, preluată de ediţia electronică a ziarului „România Liberă”
din 9 iunie a.c.22, din care am aﬂat că „în urmă cu câţiva ani România a dat în judecată statul
albanez pentru recuperarea imobilului de la Saranda” şi că în timpul discuţiilor oﬁciale ce
au avut loc la Tirana, în 8 iunie 2010, între preşedinţii Traian Băsescu şi Bamir Topi a
fost abordat şi „subiectul recompensării Casei Iorga de la Saranda, aşa cum a stabilit justiţia
albaneză”. Noi credem însă că, dincolo de problema materială, rămâne o datorie pentru
diplomaţia noastră culturală de a înﬁinţa şi reînﬁinţa institute culturale româneşti în
toate ţările balcanice. Exemplele savantului Nicolae Iorga şi discipolului său Dumitru
Berciu, precum şi ale guvernelor ce i-au sprĳinit rămân pilde de urmat.
EMIL PĂUNESCU

16

La Târgovişte a fost invitat în primăvara lui 1993.
17 Vezi, între altele, D. Berciu, Mesaj către Congres, în „Clio”, an III, nr. 6, mai 1996, p. 1.
18 M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24006 Doc.
19 M.J.T.A., fond Berciu, nr. inv. 24005 Doc. Ştirea din „România Liberă” din 24.IV.92 .
20 Profesorul Berciu ﬁgurează în programul zilei de 21 mai 1997, cu comunicarea Am fost directorul
Institutului „N. Iorga” [sic!] din Albania. În fondul documentar conservat la secţia de istorie memorială
a Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” se păstrează o notă (datată 22 aprilie 1997), reprezentând
planul expunerii pe care intenţiona să o prezinte la mai sus menţionata sesiune (nr. inv. 23997 Doc.).
21 În programul zilei de 16 august 2005 a ﬁgurat o dezbatere despre „Şcolile române în Balcani”,
condusă de regretatul nostru profesor Nicolae Ciachir. Fostul ambasador român în Albania, Gheorghe
Micu, a vorbit despre situaţia de la Saranda în termeni nu tocmai clari. Au mai participat la discuţii
Doina Lalo, secretar la Ambasada Albaniei şi dr. Gelcu Maksutovici.
22 www.romanialibera.ro/actualitate/politica/p.5.
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that of a communication delivered at the session of the Dâmboviţa County Museum,
whose text we could not ﬁnd16.
Despite his age and the bitterness caused by the manners of some former colleagues
and disciples17, professor Dumitru Berciu continued to hope that the conditions will be
created for the reestablishment of the Romanian Institute in Albania18: N.B. Two aspects:
the purpose of the Institute was: a) to search for the roots of the civilizations and the ethnic origin
of the Romanian and Albanian peoples; b) to establish friendship and collaboration relations
between the Romanian scholars and those from the south-east, with the same purpose in mind.
The Institute was a guarantee of the identical origin and friendship relations. He permanently
kept a close watch on the novelties related to the Aromanian organizations, be it in
Romania or in the Balkan countries19: Albania. Mr. Iancu Balamaci from Corcea was elected
president of the Aromanian Society in Albania. The election occurred during the ﬁrst conference
of the Aromanians in Albania, held in April 1992, in Bucharest. I think Iancu Balamaci is the
son of the old teacher whom I met around 1938-39 (see the photo with me and him!). A few
months before he died, professor Berciu, now in his 90s, participated – after having
been invited by the „Cuza Vodă” Foundation – to a deferential manifestation. It was
the second edition of the communication and evocation session called „The school from
Sﬁnţii Apostoli”, which brought together noted guests and many intellectuals with
Aromanian origins20.
After his death (July 1st 1998), we know a single moment when the issue which had
troubled him during his last years was brought back to the fore: on the occasion of the
2005 edition of the summer courses of the „Nicolae Iorga” Popular University in Vălenii
de Munte21.
Right as this volume was being prepared for printing, our attention was caught by
an account of the NewsIn Agency, taken over by the electronic edition of the „România
Liberă” newspaper on July 9th 201022, saying that „a few years ago Romania has sued the
Albanian state in order to recover the property in Saranda” and that during the oﬃcial
dialogue held in Tirana, June 8th 2010, between presidents Traian Băsescu and Bamir
Topi, „the subject of repaying the Iorga House in Saranda, as decided by the Albanian justice”,
was approached. Nevertheless, we believe that, beside the material issue, there is an
obligation of our cultural diplomacy to reestablish Romanian cultural institutes in all
Balkan countries. The examples of the scholar Nicolae Iorga and of his disciple Dumitru
Berciu, as well as of the governments which supported them, are benchmarks which
should be followed.
EMIL PĂUNESCU
16

He was invited to Târgovişte in the spring of 1993.
See, among others, D. Berciu, Mesaj către Congres, in „Clio”, year III, no. 6, May 1996, p. 1.
18
M.J.T.A., Berciu fund, inv. no. 24006 Doc.
19
M.J.T.A., Berciu fund, inv. no. 24005 Doc. Ştirea din „România Liberă” din 24.IV.92 .
20
Professor Berciu appears in the schedule of May 21st 1997, with the communication Am fost directorul Institutului „N. Iorga” [sic!] din Albania. In the documentary fund preserved at the memorial history
section of the „Teohari Antonescu” County Museum, a note is kept (dated April 22nd 1997), representing
the plan of the lecture he intended to present during the abovementioned session (inv. no. 23997 Doc.).
21
A debate about “The Romanian schools in the Balkans” was scheduled for August 16th 2005, led by
our regretted professor Nicolae Ciachir. The former Romanian ambassador to Albania, Gheorghe Micu,
talked about the situation in Saranda in terms which were not quite clear. The discussions were also
attended by Doina Lalo, secretary within the Albanian embassy, and dr. Gelcu Maksutovici.
22
www.romanialibera.ro/actualitate/politica/p.5.
17
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LISTA DOCUMENTELOR
1. 1931 august 24, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica pentru ministrul
Dimitrie I. Ghika, privind donaţia către Nicolae Iorga a unui teren în Albania.
2. 1931 august 31, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica către ministrul Dimitrie
I. Ghika, privind data aducerii actului de donaţie pentru a ﬁ înmânat lui Nicolae
Iorga.
3. [1931 septembrie]. Ciorna unei scrisori a diplomatului Vasile Stoica către ministrul
Afacerilor Străine, Dimitrie I. Ghika, cu amănunte privind donaţia către Nicolae Iorga.
4. 1932 aprilie 24, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica către ministrul Dimitrie
I. Ghika, privind donaţia către Nicolae Iorga.
5. 1932 aprilie 25, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica către prim-ministrul
Nicolae Iorga, privind donaţia terenului din Santi Quaranta.
6. 1934 iulie 13, Bucureşti. Lege pentru înﬁinţarea misiunii ştiinţiﬁce din Albania.
7. 1935 noiembrie 20. Scrisoare N. Iorga către D. Berciu, prin care-l anunţă să meargă la
Saranda.
8. 1936 iulie 19. Scrisoare N. Iorga către D. Berciu, prin care îl anunţă schimbarea planului
pentru Albania.
9. 1937 iunie 30. Scrisoare N. Iorga către D. Berciu, prin care acceptă contractul cu meşterii
şi îl felicită pentru descoperirea arheologică făcută.
10. 1937 iulie 20, Saranda. Cererea lui D. Berciu către Filiala din Saranda a Crucii Roşii din
Albania, în vederea măririi terenului destinat Institutului.
11. 1937 septembrie 21, Durazzo. Decretul-Lege al regelui Zog I de completare a donaţiei
făcute în 1932 lui N. Iorga.
12. 1937 noiembrie 4, Saranda. Adresa Crucii Roşii din Albania către D. Berciu, privind
cererea acestuia de a spori proprietatea Institutului.
13. 1938 iulie 25, Bucureşti. Decretul-Lege de înﬁinţare a Institutului Român din Albania
nr.2695/1938.
14. 1938 august 2, [Bucureşti]. Nicolae Iorga deleagă pe Dumitru Berciu drept reprezentantul
Institutului Român din Albania în plan organizatoric şi administrativ.
15. 1938 august 2, Bucureşti. Ministerul Educaţiei Naţionale îl deleagă pe prof. dr. D. Berciu
secretar al Institutului Român din Albania şi şeful misiunii arheologice de acolo.
16. [1938 august, Bucureşti]. Nicolae Iorga solicită Ministrului de Finanţe scutirea de
prima de 38% asupra cheltuielilor cu transportarea materialelor necesare Institutului
său din Albania.
17. 1938 (septembrie 5 – decembrie 11), [Saranda]. Însemnări ale lui Dumitru Berciu întrun carnet de cheltuieli, efectuate pentru construirea localului Institutului Român din
Albania.
18. 1939 ianuarie 14, Bucureşti. Proiect de hotărâre pentru modiﬁcarea Legii din 1934
privind Misiunea arheologică românească în Albania.
19. 1939 februarie 20, [Bucureşti]. Regulament pentru organizarea şi funcţionarea
Institutului Român din Albania.
20. 1939 februarie 25, Tirana. Raport al Ministrului României la Tirana, Nicolae Lahovary,
către Ministrul Afacerilor Străine, Grigore Gafencu, referitor la audienţa de plecare
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acordată de regele Zog, în timpul căreia a fost discutată problema şcolilor româneşti
din Albania, precum şi cea a Institutului Român de la Saranda.
21. 1939, Bucureşti. Adresa Direcţiei Învăţământului Profesional din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale către Dumitru Berciu, prin care îl anunţă că i s-a aprobat cererea
de concediu.
22. 1940 septembrie 12, Bucureşti. Adresa Direcţiei Învăţământului Profesional din
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care anunţă Liceul comercial „N. Bălcescu”
asupra detaşării profesorului D. Berciu în Albania.
23. 1940 noiembrie 1, Bucureşti. Decret-lege pentru desﬁinţarea Institutului Român din
Albania.
24. 1940 noiembrie 5, [Albania]. Adresă din partea Corpului de Armată italian din
Albania către Consulatul Român din Tirana, privind propunerea achiziţionării clădirii
Institutului de la Saranda.
25. 1940 decembrie 10, Bucureşti. Adresă din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
către D. Berciu, privind solicitarea armatei italiene pentru cumpărarea sau închirierea
Institutului.
26. 1941 februarie 13, Bucureşti. Memoriu înaintat de D. Berciu ministrului Afacerilor
Străine, privind reînﬁinţarea Institutului Român din Albania.
27. 1941 martie 28, Tirana. Adresa Consulatului General al României de la Tirana către
generalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, privind propaganda românească în
Albania.
28. 1941 [post aprilie, Bucureşti]. Notă a lui Dumitru Berciu în legătură cu demersurile
efectuate în prima jumătate a anului 1941, după desﬁinţarea Institutului de către
Guvernul legionar.
29. 1941 august 1, Tirana. Adresă a Consulatului General de la Tirana către Legaţiunea
României de la Roma, privind situaţia clădirii Institutului de la Saranda, după
evacuarea spitalului de campanie al armatei italiene.
30. 1941 decembrie 15, Bucureşti. Memoriu înaintat de D. Berciu ministrului Educaţiei
Naţionale I. Petrovici, privind reînﬁinţarea Institutului Român din Albania.
31. 1941 decembrie 15, Bucureşti. Proiect de lege pentru reînﬁinţarea Institutului Român
din Albania, anexă la memoriul înaintat de D. Berciu ministrului Educaţiei Naţionale.
32. 1942 octombrie 17, Bucureşti. Hotărârea Consiliului de Miniştri privind cercetarea
posibilităţii de utilizare a clădirii din Santi Quaranta pentru o şcoală românească.
33. 1942 octombrie 31, Bucureşti. Cererea lui D. Berciu de a primi un avans bănesc din
partea Ministerului Culturii Naţionale, pentru deplasarea în Albania.
34. 1942 noiembrie 6, Bucureşti. O nouă solicitare de avans pentru cheltuielile de călătorie
în Albania, adresată de prof. D. Berciu ministrului Culturii Naţionale.
35. 1942 noiembrie 6, Bucureşti. Adresa Direcţiei contabilităţii din Ministerul Culturii
Naţionale către Ministerul Finanţelor, în vederea ordonanţării sumelor necesare
pentru călătoria lui D. Berciu în Albania.
36. 1942 noiembrie 7, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către Dumitru
Berciu, prin care i se anunţă delegarea oﬁcială în Albania şi i se solicită un referat cu
cele ce va constata la faţa locului.
37. 1942 noiembrie 9, Bucureşti. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Afacerilor Străine,
prin care doreşte sprĳinul reprezentanţelor diplomatice de la Roma şi Tirana.
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38. 1942 noiembrie 15, Bucureşti. Împuternicire pentru Gh. Berciu, de a încasa sumele
acordate vărului său în vederea călătoriei în Albania din decembrie 1942.
39. 1942 noiembrie 23, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către Ministerul
Afacerilor Străine, prin care se solicită sprĳinul reprezentanţelor diplomatice pentru
misiunea profesorului D. Berciu.
40. 1942 noiembrie 23, Bucureşti. Adresa Ministerului Afacerilor Străine către consulul
general al României la Tirana, prin care se cere sprĳinirea profesorului D. Berciu
pentru îndeplinirea misiunii încredinţate în Albania.
41. 1942 noiembrie 25, Bucureşti. Cerere a lui D. Berciu către Ministerul Economiei
Naţionale, pentru aprobarea plecării în Albania cu o cantitate de alimente.
42. [1942 noiembrie]. Cerere a lui D. Berciu către Ministerul Propagandei, pentru
suplimentarea fondurilor de călătorie în Albania, decembrie 1942.
43. 1942 decembrie 10, Roma. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Culturii Naţionale şi
al Cultelor, pentru prelungirea concediului de la catedră.
44. 1942 decembrie 18, Roma. Permisul de trecere eliberat de Chestura din Roma lui D.
Berciu.
45. 1942 decembrie 19, Roma. Telegramă a Legaţiei României din Italia, privind prelungirea
călătoriei lui D. Berciu în Albania.
46. 1942 decembrie 21, Bucureşti. Adresă a Ministerului Afacerilor Străine către Ministerul
Culturii Naţionale şi al Cultelor privind prelungirea călătoriei lui D. Berciu în Albania.
47. 1942 decembrie 27, Porto Edda. Adresă a lui D. Berciu către Armata Italiană privind
închirierea clădirii Institutului.
48. 1942 decembrie 27, Porto Edda. Ciornă a adresei lui D. Berciu către Armata Italiană
privind închirierea clădirii Institutului.
49. 1942 decembrie 28, Porto Edda. Permis de trecere pentru D. Berciu, eliberat de
autorităţile militare italiene din Porto Edda.
50. 1942 decembrie 31, [Tirana]. Cererea lui D. Berciu către autorităţile militare italiene, de
despăgubire a acestuia pentru bunurile personale distruse.
51. 1942 decembrie 31, Tirana. Împuternicire prin care D. Berciu îl autorizează pe consulul
D. Nicolau să încheie contractul de închiriere a clădirii Institutului.
52. [1942 decembrie]. Însemnări ale lui D. Berciu privind contractul de închiriere a clădirii
Institutului.
53. [1942 decembrie]. Notă a lui D. Berciu referitoare la urgenţele de rezolvat în chestiunile
localului Institutului şi a funcţionării unei şcoli româneşti în Albania.
54. 1943 ianuarie 2, Tirana. Proiectul contractului de închiriere a localului Institutului
Român de la Porto Edda.
55. 1943 ianuarie 2, Tirana. Adresa consulului D. Nicolau către Ministerul Culturii privind
prelungirea şederii lui D. Berciu în Albania.
56. 1943 ianuarie 18, Bucureşti. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Culturii, prin care
cere numirea sa ca administrator şi reprezentant al Ministerului în privinţa Institutului
Român din Albania.
57. 1943 februarie 8, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către Dumitru
Berciu, prin care i se atribuie conducerea Institutului Român din Albania.
58. 1943 februarie 15, Bucureşti. Memoriu adresat de către D. Berciu ministrului Culturii
Naţionale şi Cultelor, Ion Petrovici, în urma întoarcerii din Albania.
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59. 1943 februarie 19. Memoriu justiﬁcativ privind cheltuielile făcute de D. Berciu în
decembrie 1942 în Albania, cu şase anexe.
60. 1943 martie 2. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Afacerilor Străine pentru trimiterea
a două telegrame către reprezentanţele din Atena şi Tirana.
61. 1943 martie 6, Bucureşti. Telegramă a Ministerului Afacerilor Străine către Legaţia
României din Roma cu dispoziţia de a transmite Consulatului General din Tirana
rugămintea profesorului Berciu de punere la punct a fostului servitor Cuciubină.
62. 1943 martie 8, Bucureşti. Adresă a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri către Ministerul
Afacerilor Străine, în privinţa memoriului depus de D. Berciu.
63. 1943 martie 8, Bucureşti. Adresă a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri către Ministerul
Culturii Naţionale şi Cultelor în privinţa memoriului depus de D. Berciu la acesta.
64. 1943 aprilie 6, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către Ministerul
Propagandei Naţionale, prin care se comunică numirea prof. D. Berciu ca director al
Institutului Român din Albania.
65. 1943 mai 13. Decret-Lege de reînﬁinţare a Institutului Român din Albania, însoţit de
raportul ministrului culturii naţionale şi cultelor.
66. 1943 mai 17, Bucureşti. Decizia Ministrului Ion Petrovici de numire a prof. D. Berciu ca
lector de limba română în Albania.
67. 1943 iunie 7, Bucureşti. Adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri către Ministerul
Afacerilor Străine, privitoare la stadiul rezolvării memoriului profesorului Berciu.
68. 1943 iunie 8, Bucureşti. Adresa Direcţiunii Învăţământului Superior din Ministerul
Culturii Naţionale către Direcţiunea Politică din Ministerul Afacerilor Străine,
privitoare la materialele de propagandă necesare misiunii profesorului Berciu în
Albania.
69. 1943 iunie 30, Bucureşti. Adresă de răspuns a Ministerului Afacerilor Străine către
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, referitoare la oportunitatea încheierii unei
convenţii culturale cu Albania.
70. 1944 ianuarie 15, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către comandantul
detaşamentului de pază şi depozit al Ministerului Înzestrării Armatei, privind
amânarea de la concentrare a prof. dr. D. Berciu.
71. 1944, [Bucureşti]. Fragment din raportul diplomatic privind situaţia românilor din
Albania şi Iugoslavia, supuşi unei politici de deznaţionalizare, prin care se propun
măsuri pentru sprĳinirea şcolilor şi bisericilor româneşti din aceste ţări, care au suferit
avarii în timpul războiului.
72. [1944 ?]. Însemnări făcute de D. Berciu privitoare la succesiunea cronologică a
evenimentelor legate de înﬁinţarea Institutului Român din Albania, cât şi a constituirii
proprietăţii acestuia.
ADDENDA
[1991 februarie, Bucureşti]. Fragment dintr-un articol al prof. dr. Gelcu Maksutovici,
care aduce în discuţie situaţia Institutului Român din Albania după 23 august 1944.
II. 1991 [aprilie?], Bucureşti. Articol memorialistic al lui Dumitru Berciu, în care valoriﬁcă
pasaje din scrisorile pe care i le-a adresat Nicolae Iorga.
III. [1991-1997, Bucureşti]. Succintă evocare a Albaniei şi a locuitorilor ei, realizată de
Dumitru Berciu în ultimii ani ai vieţii.

I.

https://biblioteca-digitala.ro

DOCUMENTE

Abrevieri:
A.I.A.B.

– Arhiva Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al
Academiei Române (Fondul personal Dumitru Berciu)

A.N.I.C.

– Arhivele Naţionale Istorice Centrale (Fondul Ministerul
Educaţiei Naţionale)

A.M.A.E.

– Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe
(Problema 15 – fond Relaţiile cu ţările din Peninsula Balcanică,
volumul 63, cap V – „Înﬁinţarea, desﬁinţarea şi reînﬁinţarea
Institutului Român de Studii Arheologice din Albania – Santi
Quaranta, 1931-1943”).

M.J.T.A.

– Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu (Fondul
Dumitru Berciu).
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1. 1931 august 24, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica pentru ministrul
Dimitrie I. Ghika, privind donaţia către Nicolae Iorga a unui teren în Albania.

MINISTERUL DE EXTERNE

Înregistrată sub Nr.49779
din 25 AUG 1931

DIRECŢIUNEA CABINETULUI ŞI A CIFRULUI
TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ la ora 12
De la Legaţiunea din Tirana
Nr.614 Data 24 aug. Ora 19
Externe
Bucureşti
Strict conﬁdenţial.
Pentru Domnul Ministru Ghika.
Regele Ahmed Zog şi preşedintele Consiliului de Miniştri Pandelie Evanghelie, în
înţelegere cu mine, au hotărât ca, drept recunoştinţă pentru sprĳinul pe care, prin scrisul
său, domnul Preşedinte al Consiliului Iorga l-a dat naţiunii albaneze, să ofere Excelenţei
Sale la a 60-a aniversare un teren cu o căsuţă şi grădină pe malul Mării Adriatice şi urmează
să aleg eu acest teren. M-am pronunţat pentru împrejurimile oraşului Santi Quaranta, ţinut
sănătos şi cu comunicaţiuni uşoare, cu o vegetaţie sudică, în faţa insulei Corfu. Plec peste
3 zile împreună cu d-l Evanghelie spre a ﬁxa la faţa locului terenul de a cărui amenajare se
îngrĳeşte însuşi Regele.
Planul este ca Domnului Preşedinte al Consiliului să nu i se aducă la cunoştinţă această
intenţiune, ci să i se facă o surpriză şi actul de donaţiune să-i ﬁe adus de misiunea care va
prezenta M.Sale Regelui Colanul Albaniei.
[Stoica]

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 1. Original, formular cu antet, dactilogramă,
notă marginală manuscrisă: La dosar. Telegrama a fost comunicată M.S. Regelui 25.VIII.931 [ss.]
Racoviţă. Descifrat […].
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2. 1931 august 31, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica către ministrul
Dimitrie I. Ghika, privind data aducerii actului de donaţie pentru a ﬁ înmânat lui Nicolae
Iorga.

MINISTERUL DE EXTERNE

Înregistrată sub Nr.51204
din 1 sept. 1931

DIRECŢIUNEA CABINETULUI ŞI A CIFRULUI
TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ la ora 12,30
De la Legaţiunea din Tirana
Nr.628 Data 31aug. Ora 19,40
Externe
Bucureşti
Referire la telegrama mea conﬁdenţială Nr.614.
Ziua de mâine, 1 septembrie, sărbătoarea naţională albaneză, proclamarea Regatului,
urcarea pe tron a Regelui Ahmed Zog; corpul diplomatic va ﬁ primit în audienţă solemnă
de Rege.
Din cauza festivităţilor, Preşedintele Consiliului şi eu* am amânat pentru săptămâna
viitoare călătoria la Santi Quaranta.
Astfel, actul de donaţiune a terenului, menţionat în telegrama cifrată Nr.614, nu va mai
putea ﬁ adus de misiunea specială Libohova, ci va ﬁ trimis ulterior.
Stoica

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f.2. Original, formular cu antet, dactilogramă,
notă marginală manuscrisă: La dosar (3 sept. 1931). S-a depus cuvenita carte de vizită de felicitare
la Leg[aţia] Albaniei 1.IX.931 [ss] Racoviţă. Descifrat Coltarciuc-Bilciurescu.
*Sublinierea funcţionarului (Racoviţă?).
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3. [1931 septembrie]. Ciorna unei scrisori a diplomatului Vasile Stoica către ministrul
Afacerilor Străine, Dimitrie I. Ghika, cu amănunte privind donaţia către Nicolae Iorga.
Domnule Ministru,
Scrisoarea Excelenţei Voastre mi-a adus o caldă bucurie. Poate nu atât perspectiva unei
distincţiuni – plătită de altfel cu sânge şi suferinţă – mi-a trezit această bucurie, cât faptul că
Excelenţa Voastră, cu toţi cei şase ani scurşi peste noi de la jeluirea mea, n-aţi uitat întâmplarea
ce i-am împărtăşit a socoti-o vrednică de o îndreptare. Mă împăcasem aşa de mult cu obiceiul că
nedreptăţile trecutului nu mai sunt ascultate, încât intervenţia binevoitoare a Excelenţei Voastre
pe lângă Maiestatea Sa Regele îmi pare o faptă coborâtă din altă lume. Cu atât mai vârtos că,
aducându-mi aminte puţinele ocaziuni ce am avut de a lucra sau măcar de a vorbi cu Excelenţa
Voastră, nu văd prin ce aş ﬁ meritat această atenţie.
Sunt recunoscător Excelenţei Voastre din tot suﬂetul pentru cuvintele bune ce a pus la locul
înalt în favorul meu şi pentru gândul bun ce-mi poartă. D-lui Iakovaky i-am telegraﬁat îndată,
conﬁrmând şi completând informaţiile ce Excelenţa Voastră i-a dat. Nu ştiu încă ce se va ﬁ făcut în
această chestiune.
Aici am fost ocupat în ultimul timp pe de o parte cu aranjarea plecării misiunii albaneze în ţară,
pe de altă parte cu reînceperea cursurilor la cele două şcoli româneşti pe care le-am putut recâştiga
în toamna trecută. Din nenorocire românii noştri şi în ţara aceasta se ceartă ca nişte duşmani.
Înştiinţasem conﬁdenţial pe Excelenţa Voastră despre un frumos dar ce va ﬁ făcut d-lui Prim–
Ministru Iorga de către Regele şi Guvernul Albaniei. E vorba de un teren cu o căscioară pe malul
Mării Adriatice, în semn de recunoştinţă pentru ajutorul pe care dl. Profesor Iorga l-a dat prin
scrisul său poporului albanez. Sugestiunea o făcusem încă din primăvară. Preşedintele Consiliului,
dl. Pandele Evangheli, a fost încântat şi i-a vorbit regelui. Acesta a acceptat-o cu multă bucurie şi
i-a dat imediat ordin d-lui Evangheli să mă roage pe mine a alege locul potrivit, urmând ca apoi
dânsul, Regele, să ia măsurile necesare pentru amenajarea terenului şi pentru ridicarea unei căsuţe.
Cerându-mi-se părerea în privinţa regiunii unde să ﬁe acest teren, eu am ales împrejurimile oraşului
Santiquaranta. Aceasta pentru motive de sferă sanitară. În timp ce tot litoralul albanez de la Vlora
până la Scutari e malaric, ţinutul Santiquarantei e foarte sănătos, cu o climă şi vegetaţie sudică. În
afară de aceasta are în faţă insula Corfu şi ceea ce de asemenea e important are comunicaţii în toate
direcţiile.
Urma ca încă de acum o lună să mă duc împreună cu dl. Pandele Evangheli să stabilim la faţa
locului terenul. Dânsul a fost extrem de ocupat – chiar şi acum ţine interimatul la două departamente –
încât a trebuit să amânăm de mai multe ori plecarea. Vom face această călătorie – care cu posibilităţile
de comunicaţii de aici ţine patru zile – probabil în săptămâna ce vine. Sper să aduc eu însumi, când
voi veni în concediu, d-lui Prim-Ministru, actul de proprietate. Poate proprietatea nu va ﬁ de mare
valoare, cu atât mai mult îi va ﬁ însă valoarea morală. Înţelegerea cu Primul Ministru albanez este
ca d-lui Profesor Iorga să nu-i spunem încă nimic, ci să-i facem o surpriză.
Am crezut că e bine pentru prestigiul ţării noastre să lucrez ca d-lui Profesor Iorga să i se ofere
această atenţie: cinstirea unei mari personalităţi a ţării mi se pare în mare măsură cinstirea ţării
înseşi.
Mulţumesc încă o dată Excelenţei Voastre pentru marea bunăvoinţă şi încredere ce-mi acordă
şi o asigur de cel mai cald al meu devotament.
[Stoica]
A.N.I.C., fond personal Vasile Stoica, dosar I / 9, f. 73-75 (f/v). Text în creion, nesemnat.
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4. 1932 aprilie 24, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica către ministrul
Dimitrie I. Ghika, privind donaţia către Nicolae Iorga.

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE
DIRECŢIUNEA CABINETULUI ŞI A CIFRULUI

Înregistrată la Nr.22723
din 25 aprilie 1932

TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ
De la Legaţiunea din Tirana
Nr.237 Data 24 aprilie 1932
EXTERNE
BUCUREŞTI
Pentru Excelenţa Sa Domnul Ministru Ghika.
Referire la Nr.614 din 24 august trecut. Am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei
Voastre că pentru a trece în proprietatea Excelenţei Sale Domnului Iorga, terenul oferit de
Regele şi Guvernul albanez, este necesar consimţământul Excelenţei Sale.
I-am telegraﬁat prin Ministerul Afacerilor Străine azi cu Nr.236, cerând procură
telegraﬁcă.
Rog pe Excelenţa Voastră să intervină pe lângă Excelenţa Sa să binevoiască a accepta
această proprietate şi a-mi trimite încă telegraﬁc prin Ministerul Afacerilor Străine o
procură spre a îndeplini în numele său formele legale.
Stoica 237

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 3. Original, formular cu antet, dactilogramă,
note marginale manuscrise: S-a repartizat la Dir [ecţia] competentă, chestiunea neavând
caracter politic. 26 apr. 932 [ss. indescifrabil]. Telegrama anunţată nu a sosit încă. [ss. indescifrabil].
Telegrama a sosit ulterior cu Nr.22742 şi s-a comunicat D-lui Preş[edinte] al Consiliului. [ss.
indescifrabil]. Descifrat […]crădeanu.
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5. 1932 aprilie 25, Tirana. Telegramă a diplomatului Vasile Stoica către prim-ministrul
Nicolae Iorga, privind donaţia terenului din Santi Quaranta.

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE
DIRECŢIUNEA CABINETULUI ŞI A CIFRULUI

Înreg[istrată la Nr.] 22742
din 25 aprilie 1932

TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ ora 17
De la Leg[aţiunea] din Tirana
Nr.236 Data 25 aprilie ora 11 1932
EXTERNE
BUCUREŞTI
Pentru Excelenţa Sa dl. Profesor N. Iorga,
Preşedinte al Consiliului de Miniştri
Regele Albaniei şi Guvernul albanez, în semn de recunoştinţă pentru simpatia ce
Excelenţa Voastră a arătat şi ajutorul ce Excelenţa Voastră a dat Naţiunei albaneze în
zilele ei grele, oferă Excelenţei Voastre un teren de casă şi grădină la Santi Quaranta, pe
malul Mării Adriatice, în faţa insulei Corfu. Sperând că Excelenţa Voastră nu va refuza
această manifestaţiune a recunoştinţei unei Naţiuni, rog pe Excelenţa Voastră a binevoi să
transmită prin Ministerul Afacerilor Străine, telegraﬁc şi urgent, o procură autorizândumă a îndeplini formele juridice necesare pentru trecerea acestui teren în proprietatea
Excelenţei Voastre
Stoica 236

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 3. Original, formular cu antet, dactilogramă,
notă marginală manuscrisă: S-a comunicat D-lui Preşedinte al Consiliului. Descifrat Negulescu,
Bilciurescu.
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6. 1934 iulie 13, Bucureşti. Lege pentru înﬁinţarea misiunii ştiinţiﬁce din Albania.

CAROL al II-lea,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
Adunările legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sancţionăm ce urmează:
LEGE
Art. 1. – Se creează o misiune ştiinţiﬁcă în Albania.
Art. 2. – Ea are de scop cercetări ﬁlologice, etnograﬁce, arheologice şi istorice.
Art. 3. – Membrii ei, în număr de doi pe un termen în raport cu cercetările întreprinse,
vor ﬁ delegaţi de Şcolile Române din Roma şi de la Fontenay-aux-Roses, precum şi de
Ministerul de Instrucţie.
Art. 4. – Un regulament va ﬁxa condiţiile de funcţionare.
Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 20 iunie, anul 1934 şi s-a adoptat cu
majoritate de una sută douăzeci şi două voturi, contra unu.
Vicepreşedinte, TONY ILIESCU.
(L. S. S.).
Secretar, Octavian Pop.
Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa de la 30 iunie anul 1934 şi s-a
adoptat cu unanimitate de una sută trei voturi.
Preşedinte, N. N. Săveanu.
(L. S. A. D.)
Secretar, Aurel Cosma-junior.
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să ﬁe învestită cu sigiliul Statului şi publicată
în Monitorul Oﬁcial.
Dat în Bucureşti, la 13 iulie 1934.
CAROL
(L. S. St.).
Ministrul instrucţiunii,
Dr. C. Angelescu.
Ministrul justiţiei,
Victor Antonescu.
Nr. 2.098.

„Monitorul Oﬁcial”, nr. 162, 17 iulie 1934, p. 4643.
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7. 1935 noiembrie 20. Scrisoare N. Iorga către D. Berciu, prin care-l anunţă să meargă
la Saranda.

20 noiembrie 1935
Scumpe Berciule,
Îndată ce se va face casa de la Santi Quaranta, te vei instala şi vei începe lucrul.
Cred că va ﬁ prin mai.
Îmi pare bine că gândeşti istoric. La gândirea arheologică şi ﬁlologică s-a ajuns numai
printr-o interesantă * imposibilitate.
Cu toate cele bune,
al d-tale N. Iorga

Transcriere după facsimilul publicat în „Academica”, an I, nr. 8, 1991, p. 25. În colţul din stânga
jos există notată data primirii: „2. XII. 935. D. B[erciu]”.
* Lecţiune nesigură.

*

8. 1936 iulie 19. Scrisoare N. Iorga către D. Berciu, prin care îl anunţă schimbarea
planului pentru Albania.

19 iulie 1936
Scumpe D-le Berciu,
S-au făcut alte aranjamente pentru Albania. Le vei aﬂa la întoarcere. Primeşte, te rog,
salutările mele.
N. Iorga
E bine ca Ministerul să decidă în trista D-tale afacere.

Copie dactilograﬁată în colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23994 Doc.
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9. 1937 iunie 30. Scrisoare N. Iorga către D. Berciu, prin care acceptă contractul cu
meşterii şi îl felicită pentru descoperirea arheologică făcută.

30 iunie 1937
Scumpe D-le Berciu,
Primesc bucuros contractul. E bun. Lucraţi cu zel, spre a mă mulţumi. La Roma nu
sunt director. E o formulă întrebuinţată pentru a curăţi terenul. Se va schimba statutul
şi apoi, după un raport al meu, se va alege directorul. Dar cred că va ﬁ un Consiliu de
Direcţie a tuturor şcolilor noastre în străinătate, pe care l-aş prezida eu.
Am telefonat preşedintelui de Consiliu albanez, dar n-am primit răspuns.
Pentru frumoasa descoperire, de aşa bun augur, te felicit. Bun scopul! Va trebui să
căutăm urme bizantine (şi trace *) şi folclor. Pentru convenţie mă voi interesa.
Primeşte, te rog, cele mai bune salutări.
N. Iorga

Copie dactilograﬁată în colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23995 Doc., însoţită de un
xerox al feţei plicului, pe care savantul scrisese „Monsieur D. Berciu, archéologue roumain, Saranda
(Albanie)”, iar destinatarul a notat: „Primit 14 iulie 1937!! D. B.”.
* Deasupra cuvântului „trace” este scrisă cu creionul varianta de lecţiune „fresce”!
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10. 1937 iulie 20, Saranda. Cererea lui D. Berciu către Filiala din Saranda a Crucii
Roşii din Albania, în vederea măririi terenului destinat Institutului.

Copie
PROFESSEUR D. BERCIU
Délégué pour l’organisation de
l’Institut Archéologique Roumain en Albanie
À Monsieur le Directeur de la Croix- Rouge
Filiale de Saranda
En 1932 S.M. le Roi Zog Ier a accordé à S. E. Monsieur le Professeur N. Jorga un terrain
à Saranda, en signe de reconaissance pour les services rendus par le grand historien
roumain à la nation albanaise aux moments critiques de son histoire nationale. Sur ce
terrain – comment l’on sait – on doit bâtir l’édiﬁce de l’Institut Archéologique Roumain.
Mais la surface actuelle de ce terrain (25 x 27 x 30,50 m) ne correspond pas au projet
élaboré à Bucarest et approuvé par le Gouvernement Roumain. C’est pour quoi que j’ai
l’honneur de vous prier, au nom de Monsieur le Professeur N.Jorga, de bien vouloir nous
accordé une augmentation de terrain, aﬁn d’obtenir une surface 35 x 45 m.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre haute considération.
Professeur D. Berciu
Sarande me 20.VII.937.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 44. Copie, în limba franceză.
Copie, dactilogramă (în limba franceză).
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11. 1937 septembrie 21, Durazzo. Decretul-Lege al regelui Zog I de completare a
donaţiei făcute în 1932 lui N. Iorga.

Decret-Lege în legătură cu dăruirea unei parcele la Saranda
D-lui Profesor Nicolae Jorga, cetăţean român.
Art.1). Se autoriză Direcţiunea Crucii Roşii Albaneze de a dărui D-lui Profesor N.
Jorga, din proprietatea instituţiei, la Saranda o parcelă de 17 m2 împrejurul pământului
dăruit de M.S. Regele.
Art.2). Se autoriză Direcţiunea Crucii Roşii Albaneze de a îndeplini formalităţile legale
în conformitate cu art.1.
Art.3). Acest Decret-lege intră în vigoare din ziua publicării sale în Monitorul Oﬁcial.
Pentru conformitate,
Secretarul general al Ministerului de Interne,
H. Maliqi.

DECRETĂM
Aprobarea şi executarea decretului-lege în legătură cu dăruirea unei parcele de pământ
la Saranda D-lui Profesor N. Jorga, Cetăţean Român.
Zog I
Durazzo 21 septembrie 1937.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 17. Copie, dactilogramă, ortograﬁe
deﬁcitară (corectată manuscris). Al doilea exemplar, fără corecturi (f. 19) este deteriorat.
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12. 1937 noiembrie 4, Saranda. Adresa Crucii Roşii din Albania către D. Berciu,
privind cererea acestuia de a spori proprietatea Institutului.

Sucursala Crucii Roşii Albaneze
Saranda 4/11/937
din Saranda
Nr.21/II
Domniei-Sale
D-lui Profesor D. Berciu (însărcinat cu ridicarea clădirii Institutului Arheologic
Român)
Saranda

Referindu-ne la ordinul Nr.361/86 din 16/10/1937 al Direcţiunei Crucii Roşii
Albaneze şi ca răspuns la cererea Dv. din 20/7/937, avem onoarea a vă prezenta alăturat,
pentru înştiinţare, copia Decretului–Lege pentru dăruirea unei părticele de pământ în
oraşul Saranda D-lui Profesor Nicolae Jorga, Cetăţean Român, aprobată de Consiliul de
Miniştri şi decretat de M.S.R. ZOG I.
Cu stimă,
Administratorul Proprietăţii Crucii Roşii,
Zef Krasniqi.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 18. Copie, dactilogramă (traducere din
limba albaneză, corectată tacit). Al doilea exemplar (f. 20) se prezintă deteriorat.
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13. 1938 iulie 25, Bucureşti. Decretul-Lege de înﬁinţare a Institutului Român din
Albania nr. 2695/1938.

CAROL al II-lea
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României
La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
Asupra raportului Preşedintelui Consiliului Nostru de Miniştri şi miniştrilor Noştri
secretari de Stat la Departamentele: Educaţiunii Naţionale, Finanţelor şi Justiţiei, sub Nr.
98.443 din 1938;
Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri cu nr.1619 din 1938 şi avizul Consiliului
Legislativ, dat prin procesul-verbal cu nr. 106 din 1938;
Pe temeiul art. 98 din Constituţie,
Am decretat şi decretăm:
Decret-Lege
pentru înﬁinţarea „Institutului Român” din Albania
Art.I. Se înﬁinţează în Albania, pe data publicării prezentului decret-lege, un „Institut
Român de studii şi cercetări arheologice”.
În cadrul Institutului sa vor întreprinde, de asemeni, cercetări în domeniul istoriei şi
ﬁlologiei.
Sediul va ﬁ la Santi Quaranta (Saranda) în localul ce se clădeşte pe terenul dăruit Stului
Român de către d-l profesor Nicolae lorga.
Art.II. Scopul Institutului este de a cunoaşte cât mai bine trecutul străvechi şi viaţa
prezentă a Europei Sud-Estice în legătură cu originile de civilizaţie şi de rasă ale poporului
nostru şl de a realiza o strânsă colaborare a învăţaţilor de la noi şi a celor din Balcani cu
aceleaşi preocupări. Institutul este o chezăşie a identităţii de obârşie şi a raporturilor de
prietenie ce unesc naţiunea noastră cu cea albaneză.
Art.III. Directorul actual al “Institutului pentru studiul Istoriei Universale” din
Bucureşti, va avea până la sfârşitul vieţii sale conducerea şi controlul organizării şl
activităţii ştiinţiﬁce a Institutului din Albania.
În viitor, directorii se vor numi după normele ce se vor stabili prin regulament.
Pentru respectarea intereselor Institutului şi pentru administraţia curentă, se va numi
un secretar şi un intendent. Funcţiunea de secretar poate ﬁ exercitată şi prin delegaţie.
Art.IV. Pe lângă institut va funcţiona şi o misiune arheologică românească, sub
conducerea unui specialist, delegat de către Ministerul Educaţiunii Naţionale, în urma
propunerii directorului. El va efectua săpături în baza convenţiunilor pe care le va încheia
Statul Român. Misiunea este un mĳloc de manifestare activă – pe teren – a Institutului.
Art.V. În Institut se va organiza un muzeu şi o bibliotecă.
Art.VI. Se va înainta în ﬁecare an Ministerului Educaţiunii Naţionale, un raport general
de activitate.
Art.VII. Rezultatele săpăturilor şi al cercetărilor întreprinse se vor publica într-un
Buletin al Institutului (Illyrica).
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Art.VIII. Bursierii Statului Român sau invitaţii trimeşi în călătorie de studii vor ﬁ
găzduiţi temporar în Institut, dacă preocupările lor coincid cu scopurile Institutului.
Art.IX. Pentru întreţinerea Institutului şi realizarea scopurilor sale, se vor aloca anual
fonduri necesare de către Ministerul Educaţiunii Naţionale şi al Afacerilor Străine.
Art.X. Pentru desăvârşirea lucrărilor de clădire a localului Institutului – lucrări începute
prin subvenţia Ministerului Afacerilor Străine – se vor prevedea în bugetul anului 19381939 fondurile trebuitoare.
Art.XI. Statul va încheia convenţiile necesare, care să permită o începere a săpăturilor,
chiar anul acesta.
Art.XII. Un regulament va determina modul de funcţionare al Institutului.
Dat în Bucureşti la 25 iulie 1938.
CAROL
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
Miron,
Patriarhul României
Ministrul Educaţiunii Naţionale, ad-interim,
Armand Călinescu
Ministrul Finanţelor, ad-interim,
D. Constantinescu
Ministrul Justiţiei,
Nr. 2695
Victor Iamandi

„Monitorul Oﬁcial”, nr. 175, 1 august 1938, p. 3564. În colecţia M.J.T.A. se păstrează un
concept dactilograﬁat al textului, purtând avizul olograf „Văzut. N. Iorga” şi având pe verso-ul ultimei
ﬁle textul schimbat al articolului III, semnat D. Berciu (nr. inv. 23.978 Doc.).
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14. 1938 august 2, [Bucureşti]. Nicolae Iorga deleagă pe Dumitru Berciu drept
reprezentantul Institutului Român din Albania în plan organizatoric şi administrativ.
DELEGAŢIE
În calitatea mea de Director al Institutului Român din Albania, cu sediul la Santi
Quaranta (Saranda), deleg pe d-l D. Berciu, profesor, a reprezenta Institutul, a face
demersuri pentru desăvârşirea operei de organizare începută, precum şi a angaja lucrări
în acest scop, a efectua plăţi, a ridica fonduri şi, în genere, cu toată latura administrativă.
Directorul Institutului Român
din Albania,
ss. N. Iorga
2 aug. 1938

[st.]: Ministerul Educaţiei Naţionale.
Institutul Român din Albania

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23979 Doc. Original, dactilogramă, semnătură cu
cerneală neagră şi ştampilă.

*
15. 1938 august 2, Bucureşti. Ministerul Educaţiei Naţionale îl deleagă pe prof. dr. D.
Berciu secretar al Institutului Român în Albania şi şeful misiunii arheologice de acolo.
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIUNII NAŢIONALE
DIRECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
Adresa poştală:
Strada Spiru Haret Nr. 12, s. II

Telefon:
4.24.00

2 aug. 1938
DELEGAŢIUNE
Nr. 125540/938
Domnul Profesor Dr. D. Berciu este delegat din partea Ministerului Educaţiei
Naţionale, în funcţiunea de secretar al Institutului Român din Albania, dependent de acest
Departament, precum şi cu conducerea misiunii arheologice, după propunerea D-lui prof.
N. Iorga, Consilier Regal, directorul Institutului din Albania.
[p.] M I N I S T R U,
ss. N. Daşcovici
[st.]
Director General,
ss. indescifrabil
Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23980 Doc. Original, dactilogramă, antet imprimat,
semnături cu cerneală neagră şi ştampilă.
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16. [1938 august, Bucureşti]. Nicolae Iorga solicită Ministrului de Finanţe scutirea de
prima de 38% asupra cheltuielilor cu transportarea materialelor necesare Institutului său
din Albania.

38% aprobat
DOMNULE Ministru
Înﬁinţându-se anul acesta Institutul Român din Albania în scop de propagandă
românească ştiinţiﬁcă peste hotare şi mai ales în Balcani, vă rugăm să binevoiţi a dispune
scutirea de prima de 38% asupra sumelor ce se vor afecta cheltuielilor de transport a
întregului material necesar înzestrării Institutului.
Institutul Român din Albania, ﬁind un aşezământ cultural de stat, trebuie să ﬁe susţinut
în opera sa de interes naţional, mai ales acum, la începutul organizării sale.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Directorul Institutului Român
din Albania,
ss. N. Iorga

DOMNIEI SALE
DOMNULUI Ministru de Finanţe

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23982 Doc. Original, concept dactilograﬁat, completări
în creion, semnătură cu cerneală neagră.
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17. 1938 (septembrie 5 – decembrie 11), [Saranda]. Însemnări ale lui Dumitru Berciu
într-un carnet de cheltuieli, efectuate pentru construirea localului Institutului Român din
Albania.

22 aug[ust] 1938. Isaia … Intrat la Institut din nou pe data de 8 august, după întoarcerea mea
din ţară, după ce păzise casa şi înainte, din toamna trecută. Fiindcă lucrează la rând cu ceilalţi, îi
majorez leafa cu 2 lek. pe ziua de lucru.

Mihai Mocioli. Sosit la 10 sept[embrie] (sâmbătă) ... Aconto 10 fr.a.
Începe lucrul (schele) luni 12 sept[embrie] cu doi lucrători.
Marţi 13 începe tencuiala propriu-zisă. Eu aduc nisipul la varniţă (cu cai).

Cheltuieli. Totalizări
1) Lista nr. 1 şi 2
696,20
2) Chitanţe Petre St[avros]
1328,00
3) Chitanţe Izv[…]
372,50
4) Taxe transport
109,45
5) Facturi Sel[…]
79,25
6) Zugrav
104,50
7) […]
253,35
8) Nisip*
50,00
9) Idem
159,00
10) Chitanţe nr. 1-24
429,20
11) Memorii D[umitru] B[erciu] 3100,00
12) Chitanţe […]
200,00
13) Pireu – taxe
264,00
14) Lista nr.3
351,40
________
7.497,20 fr[anci] a[lbanezi]
Pe 1938 19.904,587.497,20
________
12407,38
(la 15 septembrie)
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Lucrări în 1938
1) Instalarea apei – Şanţuri din oraş la clădire (peste 100 m[etri] l[ineari]).
2) Amenajarea uşilor şi pereţilor – ziduri –
Se pune ciment (beton) la culoare, capiteluri etc.
Se rectiﬁcă uşile şi ferestrele după dimensiunile tâmplăriei făcute la Bucureşti.
Se astupă golurile lăsate în rulouri.
Se măreşte spaţiul intrărilor laterale pentru uşile de ﬁer.
3) Se fac grilele de la balcoane, în ﬁer.
4) Se duce la mare pământul din faţa institutului şi se nivelează terenul pentru garaj şi terasă
şi camera scriitorilor.
Aici se sapă cu greutate în stâncă (timp şi cheltuială multă).
5) Se instalează apa în interior (aproape 100 m[etri] l[ineari]).
6) Idem, pentru instalarea luminii.
7) Se termină camera de locuit (spre S[ud]-E[st]).
8) Se pun toate uşile şi ferestrele aduse de la Bucureşti.
9) Începe tencuiala pe toată clădirea. Se termină la 8 noiembrie.

A.I.A.B., fond Berciu, carnet nenumerotat. În carnet, în afara lucrătorului Isaia, a meşterului
Mihai Mocioli şi a negustorului Petre Stavros (de la care sunt luate materiale pentru zidărie şi
tencuială), mai sunt menţionaţi lucrătorii Jovan, Stelian, Duka, Pandu, Veli, Selmon, Rakiﬁ, Sherif.
* Nisipul era adus de la Corfu, iar scândurile de la Grecopole.
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18. 1939 ianuarie 14, Bucureşti. Proiect de hotărâre pentru modiﬁcarea Legii din 1934
privind Misiunea arheologică românească în Albania.

INSTITUTUL ROMÂN DIN ALBANIA
INSTITUT ROYAL DE ROUMANIE EN ALBANIE
SOUS LA DIRECTION DE
N. IORGA

[st.]
MINISTERUL
EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Nr.007600 • 14 IAN. 1938

LEGE

Pentru completarea legii de înﬁinţare a Institutului Român din Albania Nr.2695
publicată în Monit[orul] Oﬁcial Nr.175 din 1 august 1938.
Art. 1. Prin prezenta lege se desﬁinţează legea pentru înﬁinţarea unei misiuni ştiinţiﬁce
în Albania publicată în Monit[orul] Oﬁcial No.162 din 17 iulie 1934.
Art. 2. Personalul ştiinţiﬁc şi de conducere al Institutului Român din Albania cu sediul
la Zogaj (Saranda) poate ﬁ detaşat dintre membrii corpului didactic, specialişti.

A.N.I.C., fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 1314, 1939, f. 1. La ﬁla 85, din acelaşi
dosar, se găseşte un exemplar al actului, înregistrat pe 20.02.1939 şi având menţiunea olografă
„Văzut N.Iorga” şi nota „Evidenţă” [ss. Indescifrabil]. Din cercetările noastre rezultă că proiectul
nu a mai ajuns să devină lege. Original, hârtie cu antetul şi ştampila Institutului, dactilogramă,
nesemnată, ştampilă de înregistrare şi două note marginale: „La acte” şi „Urgent” [ss. indescifrabil].
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19. 1939 februarie 20, [Bucureşti]. Regulament pentru organizarea şi funcţionarea
Institutului Român din Albania.
REGULAMENT
pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Român din Albania
Cap. I.
DISPOZIŢIUNI GENERALE
Art. 1. Institutul Român din Albania, înﬁinţat prin legea publicată în Monit[orul]
Of[icial] Nr.175 din 1 aug. 1938, se organizează şi funcţionează conform prezentului
regulament.
Art. 2. Institutul are sediul în Albania, la Zogaj (Santi Quaranta).
Art. 3. Scopul Institutului este de a cunoaşte cât mai bine trecutul străvechi şi viaţa
prezentă a Europei sud-estice, în legătură cu originile de civilizaţie şi de rasă ale poporului
nostru şi de a realiza o strânsă colaborare a învăţaţilor de la noi şi a celor din Balcani, cu
aceleaşi preocupări.
Institutul este o chezăşie a identităţii de obârşie şi a raporturilor de prietenie ce
unesc naţiunea noastră cu cea albaneză.
Pe lângă institut funcţionează o misiune arheologică. În cadrul institutului se
vor întreprinde de asemenea cercetări istorice, ﬁlologice, etnograﬁce etc., pe baza
convenţiunilor încheiate cu Statul albanez.
Rezultatul săpăturilor efectuate de către misiunea arheologică, precum şi al
cercetărilor întreprinse se va publica, ﬁe în monograﬁi, ﬁe în buletinul institutului
–Illyrica – redactat în limba română sau într-o limbă de frecvenţă europeană.
Pentru valoriﬁcarea ştiinţiﬁcă a materialului rezultat din cercetările întreprinse
în Albania, institutul va înlesni membrilor săi deplasarea în centrele universitare
din alte ţări.
În institut se va organiza un muzeu şi o bibliotecă. Obiectele provenite din
săpături sau cumpărate de la particulari, precum şi fotograﬁile şi desenele luate
în timpul campaniilor de lucru sau în timpul excursiilor ştiinţiﬁce, vor ﬁ expuse
în sala muzeului de la Santi Quaranta. Biblioteca se va organiza din donaţiuni şi
cumpărare de cărţi noi.
Se va organiza de asemenea un atelier fotograﬁc şi un laborator pentru
prelucrarea materialului muzeistic provenit din săpături.
Plata acestor cheltuieli, precum şi aceea a săpăturilor arheologice întreprinse
de către misiunea română de pe lângă institut, vor ﬁ suportate de către direcţiunea
institutului din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiunii Naţionale,
la capitolul „Materiale”, precum şi din averea proprie sau eventualele subvenţii
ce se vor acorda institutului de către orice autoritate de stat, judeţ sau comună ori
instituţie de cultură.
Cap. II.
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA INSTITUTULUI
Art. 4. Conducerea institutului este încredinţată directorului, care reprezintă institutul
în faţa autorităţilor.
Directorul actual al Institutului pentru studiul Istoriei Universale din Bucureşti
va avea, până la sfârşitul vieţii, conducerea şi controlul organizării şi activităţii
ştiinţiﬁce a Institutului din Albania.
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Pe viitor directorii vor ﬁ numiţi de către Ministerul Educaţiunii Naţionale
dintre şeﬁi misiunii arheologice pe lângă institut şi ale căror merite s-au manifestat
în mod deosebit în organizarea institutului şi atingerea scopului [său].
Art. 5. Directorul este ajutat de către personalul ştiinţiﬁc şi administrativ,
compus din: secretar, intendent şi personalul de serviciu.
Intendentul şi personalul de serviciu vor ﬁ numiţi de către director şi vor ﬁ
plătiţi din subvenţia acordată institutului.
Art. 6. Secretarul este numit de către Ministerul Educaţiunii Naţionale, în urma
propunerii directorului institutului. El trebuie să posede doctoratul sau licenţa în
litere. Secretarul reprezintă, în lipsa directorului, interesele institutului.
Art. 7. Funcţiunea de secretar poate ﬁ exercitată prin delegaţie sau prin detaşare
de către membrii corpului didactic, cu activitate ştiinţiﬁcă, încadrată în preocupările
institutului. În acest caz i se va plăti din fondurile alocate institutului, în afară de
salariul aferent postului ce-l ocupă, un surplus de leafă reprezentând diferenţa de
valută şi în raport cu necesităţile locale, din Albania. Această diferenţă va ﬁ ﬁxată
de către director.
Art. 8. Anii de activitate serviţi de către membrii corpului didactic în interesul
institutului vor ﬁ socotiţi ca valabili pentru deﬁnitivări, gradaţii şi pensie.
Art. 9. Secretarul este responsabil de patrimoniul institutului în faţa autorităţii
superioare.
El va întocmi în ﬁecare an un raport cuprinzând cheltuielile făcute şi justiﬁcarea
lor. Acest raport, semnat de către director, va ﬁ înaintat Ministerului Educaţiunii
Naţionale.
Art.10. Misiunea arheologică este condusă de un specialist, delegat de Ministerul
Educaţiunii Naţionale, în urma propunerii directorului institutului. Conducerea
misiunii poate ﬁ încredinţată şi directorului sau secretarului institutului, care sunt
legaţi în mod permanent de interesul acestui aşezământ, dar numai în cazul când
ei sunt arheologi.
Cap. III
DISPOZIŢIUNI FINALE
Art. 11. Bursierii Statului Român sau învăţaţii trimişi în călătorie de studii vor ﬁ
găzduiţi temporar în institut, dacă preocupările lor coincid cu scopurile Institutului.
Art. 12. Membrii institutului vor ﬁ admişi dintre specialişti, de către Ministerul
Educaţiunii Naţionale, pe baza propunerilor directorului, în limita fondurilor şi pe
o durată în raport cu cercetările.
Art. 13. Activitatea membrilor este sub controlul directorului.
Art. 14.Terenul şi clădirea institutului de la Santi Quaranta aparţin Statului
Român, în condiţiunile actului de donaţie al d-lui Profesor N. Iorga, consilier regal,
autentiﬁcat la Judecătoria Mixtă Vălenii de Munte, sub nr. 6006 din 13 aug. 1934,
cu singura deosebire că apartamentul d-lui Profesor N. Iorga face parte din acelaşi
corp al clădirii institutului.
A.N.I.C., fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 1314/1939, f. 86-87 (f+v). Original,
dactilogramă, menţiunea olografă „Văzut N.Iorga”, ştampila Institutului, neînregistrat.
În colecţia M.J.T.A. (fond D. Berciu, nr. inv. 23983 Doc.) se păstrează textul manuscris al
Regulamentului, cu semnătura „D. Berciu”.
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20. 1939 februarie 25, Tirana. Raport al Ministrului României la Tirana, Nicolae
Lahovary, către Ministrul Afacerilor Străine, Grigore Gafencu, referitor la audienţa
de plecare acordată de regele Zog, în timpul căreia a fost discutată problema şcolilor
româneşti din Albania, precum şi cea a Institutului Român de la Saranda.
No.157
[st.]

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE
Nr. 14743 – 6 MAR. 1939
REGISTRATURA GENERAL

LEGAŢIUNEA REGALĂ A ROMÂNIEI,
TIRANA
25 februarie 1939.
Domnule Ministru,
Am fost azi în audienţă de plecare la Regele Albaniei, care m-a primit în chipul cel
mai cordial, spunându-mi că – dacă nu s-ar ﬁ temut să pară indiscret la Bucureşti – ar ﬁ
stăruit a două oară personal pentru ca misiunea mea aci să ﬁe prelungită.
Am mulţumit cu acest prilej pe Majestatea Sa pentru dovezile aşa de măgulitoare
de preţuire ce le-a dat reprezentantului României în persoana mea, precum şi pentru
bunăvoinţa arătată în cursul tratativelor privind şcolile şi bisericile aromâne din Albania.
Regele, drept răspuns, m-a încredinţat că este însuﬂeţit de cele mai bune sentimente
faţă de minoritatea aromână, ﬁind fericit să se ﬁ ajuns la încheierea unui „modus vivendi”
mulţumitor şi că Guvernul din Bucureşti poate ﬁ sigur că va veghea cu grĳă ca şcolile şi
bisericile noastre să poată funcţiona nestânjenit şi pe viitor. A adăugat că faţă de simpatiile
ce le-a vădit întotdeauna poporul român din cele mai vechi timpuri poporului albanez
şi de libertăţile şi de bunul trai de care se bucură colonia albaneză din România, nici nu
s-ar putea ca aromânii de aci să nu ﬁe priviţi de el cu iubire. Am de altfel impresia că
aceste declaraţii ale Regelui sunt sincere şi că doreşte într-adevăr menţinerea unor stări
menite să mulţumească minoritatea aromână, dar că organele administrative şi mai ales
cele subalterne, care sunt foarte şoviniste, stânjenesc de multe ori, în chip indirect, bunele
intenţii ale Ministerului de Externe şi chiar acele ale Regelui care, din nefericire, neieşind
niciodată din palatele Sale din Tirana şi din Durazzo, nu este întotdeauna bine informat
asupra celor ce se petrec în provincie, miniştrii împărtăşindu-i mai mult sau mai puţin ce
vor, iar Ministerul Afacerilor Străine ﬁind şi dânsul cam neputincios faţă de inerţia ce îi
opun de multe ori celelalte administraţii.
În cursul convorbirii am atins din nou chestiunea convenţiei arheologice şi a
Institutului D-lui Profesor Iorga din Saranda (Zogai) rugând pe Regele să binevoiască a
vădi simpatiile Sale faţă de Români şi de personalitatea ilustră a D-lui Prof. Iorga şi, cu
acest prilej, grăbind răspunsul deﬁnitiv ce mi-a fost făgăduit demult în această privinţă şi
dispunând ca convenţia să ﬁe supusă cât mai degrabă ratiﬁcării parlamentare, pentru ca
misiunea noastră să poată să[-şi] înceapă activitatea.
Regele, care nu părea a şti că tratativele tărăgănesc de atâta timp, mi-a spus că este
fericit că România arată şi pe tărâmul ştiinţiﬁc interesul ce-l poartă Albaniei şi în faţa mea
a comunicat Ministrului Afacerilor Străine, care lua parte la audienţă, dorinţa Sa ca să
grăbească lucrările Consiliului de Miniştri în vederea încheierii acestei convenţii. A urmat
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– pe limba albaneză – o convorbire între Regele şi D-l Ministru Libohova, pe care n-am
putut-o prinde bine, dar mi s-a părut că Ministrul încerca să justiﬁce întârzierea, invocând
complicaţiile cunoscute şi raportate la timp, de ordin internaţional, care au îngreunat atâta
tratativele.
Rezultatul acestui schimb „impromptu” de vederi a fost însă că Regele, cât şi Ministrul
Afacerilor Străine, m-au încredinţat că voi putea avea un răspuns favorabil chiar înainte
de plecarea mea.
Regele a adăugat că nădăjduieşte mult să vadă la vară pe Profesorul Iorga care, după
câte i-am spus, are de gând să vină în Albania în iunie, spre a inaugura institutul, dacă [se]
va ﬁ încheiat convenţia până atunci, deoarece ar vrea să-i exprime verbal recunoştinţa sa
pentru sprĳinul moral ce l-a dat poporului albanez în diferite împrejurări.
I-am răspuns că D-l Prof. Iorga va ﬁ încunoştiinţat de această dorinţă Regească şi că nu
mă îndoiesc că ea va ﬁ îndeplinită.
Asigurându-mă încă o dată de sentimentele sale de adâncă simpatie pentru poporul
român, pe care m-a rugat să le transmit Guvernului nostru împreună cu încredinţarea
solicitudinii sale pentru minoritatea aromână, grĳă ce nu se va dezminţi, Regele Albaniei
a binevoit a mă felicita din nou pentru succesele misiunilor mele aci, complimentându-mă
pentru felul cum le-am dobândit, întărind în acelaşi timp legăturile de prietenie albanoromâne. Luând rămas bun, şi-a arătat iar sincera părere de rău că dorinţa exprimată în
numele Său de Guvernul albanez, de a se prelungi misiunea mea aci în interesul celor
două ţări, n-a putut găsi ascultare la Bucureşti.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţiuni,
Ministrul
[ss] N.Lahovary

Excelenţei Sale Domnului Gr. Gafencu,
Ministrul Afacerilor Străine

[st.] DIR[ECŢIA] CABINETULUI
PRIMIT LA 6 MART. 1939

A.M.A.E., fond Problema 70, vol. 484, f. 336-339. Original, hârtie cu stema Regatului României
şi antet, ştampile de înregistrare, notă marginală manuscrisă: Dir[ecţia] Protocolului + Dir[ecţia]
care s-a ocupat cu Convenţia Arheologică şi a Institutului D-lui Prof. Iorga. [ss. Indescifrabil].
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21. 1939, Bucureşti. Adresa Direcţiei Învăţământului Profesional din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale către Dumitru Berciu, prin care îl anunţă că i s-a
aprobat cererea de concediu.

MINISTERUL EDUCAŢIUNII NAŢIONALE
DIRECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL DIR. 1v. Serviciul …
D-lui Prof. Dr. D. Berciu
str. Câmpineanu Nr. 37
Bucureşti

Nr. 155. 445/939

La cererea Dvs., avem onoare a vă face cunoscut că vi s-a aprobat concediul solicitat,
pentru anul şcolar 1939/1940, întrucât sunteţi trimis în misiune ştiinţiﬁcă la Institutul
Român din Albania.
DIRECTOR GENERAL.
Indescifrabil.

Şeful Serviciului
Indescifrabil.

Pt. conformitate,
p. Director,
ss. Iordache [st.]

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23985 Doc. Copie, dactilogramă, autentiﬁcată la
Liceul de băieţi „N. Bălcescu”.
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22. 1940 septembrie 12, Bucureşti. Adresa Direcţiei Învăţământului Profesional din
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care anunţă Liceul comercial „N. Bălcescu” asupra
detaşării profesorului D. Berciu în Albania.

Copie
Minist. Educaţiei Naţionale
Liceul comercial de băieţi „Nic. Bălcescu”Bucureşti

Dir. Învăţ. Profesional

Nr. 161.364
12 septembrie 1940
Vă facem cunoscut că Ministerul detaşează pe anul şcolar 1940-1941, pe Dl. D. Berciu,
profesor de la acel liceu, la Institutul Român din Albania – ﬁind trimis în misiune ştiinţiﬁcă.
Director General,
ss. V. Hilt
p. Şeful Serviciului
ss. M. Forăscu
Conform cu originalul.
Director,
ss. Dem P. Toader
Pt. conformitate,
p. Director,
ss. Iordache [st.]

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23986 Doc. Copie autentiﬁcată la Liceul de băieţi
„N. Bălcescu” a unei copii dactilograﬁate.
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23. 1940 noiembrie 1, Bucureşti. Decret-lege pentru desﬁinţarea Institutului Român
din Albania.

GENERAL ION ANTONESCU,
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
Asupra raportului d-lui ministru secretar de Stat la Departamentul Educaţiunii
Naţionale, Cultelor şi Artelor cu Nr. 208.271 din 1940;
În conformitate cu dispoziţiunile decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 septembrie şi Nr. 3.072
din 7 septembrie 1940,
Am decretat şi decretăm:
DECRET-LEGE
pentru desﬁinţarea „Institutului Român” din Albania
Art. unic. – Institutul Român de studii şi cercetări arheologice din Albania, înﬁinţat
prin decretul-lege Nr. 2.695 din 1938, publicat în Monitorul Oﬁcial Nr. 175 din 1 August
1938, se desﬁinţează pe data publicării prezentului decret-lege.
Dat în Bucureşti la 1 noiembrie 1940.

Nr. 3685.

Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
General Ion Antonescu
Ministrul educaţiunii naţionale, cultelor şi artelor,
Traian Brăileanu

„Monitorul Oﬁcial” (Partea I), nr. 258, 4 noiembrie 1940, p. 6306. În fondul Ministerului
Educaţiei Naţionale de la A.N.I.C. (dosar 2454, 1943, f.14) se păstrează o copie a decretului,
depusă ca anexă la memoriul din 15 februarie 1943, având următoarea menţiune a lui D. Berciu,
cu sublinierile sale:
„N.B. Prin acest decret-lege nu se speciﬁca nimic cu privire la soarta clădirii şi în general a întregului
inventar. Statul Român pierdea astfel , nu numai câteva milioane cheltuite cu clădirea de la SantiQuaranta, dar şi drepturile obţinute cu mari greutăţi din partea Guvernului albanez. Se pare însă că
autorităţile din Albania n-au luat la cunoştinţă de acest decret-lege. De aceea cred că ar ﬁ oportun şi în
interesul Statului Român să se revină asupra acestui decret-lege, reînﬁinţându-se institutul; şi aceasta
doar ca formă, ﬁindcă Ministerul Culturii Naţionale nu-şi ia nicio obligaţiune materială, afară de unele
mici cheltuieli de întreţinere. Se vor aştepta împrejurări mai favorabile pentru organizarea deﬁnitivă a
institutului. Până atunci e bine să se revină la vechea situaţie.
ss. D.Berciu”
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24. 1940 noiembrie 5, [Albania]. Adresă din partea Corpului de Armată italian din
Albania către Consulatul Român din Tirana, privind propunerea achiziţionării clădirii
Institutului de la Saranda.

Copie
Uﬃcio Lavori del Genio del
Corpo d’Armata di Albania
Uﬃcio amministrazione
Prot.Nr. 23.400

5 Nov. 1940
Al Consolato Rumeno Tirana

OGGETO: Museo Archieologico Rumeno di Porto Edda di proprietà dell’ex Ministro
Jorga.
Nell’abitato di Porto Edda esiste uno stabile, attualmente vuoto ed inutulizzato di
proprieta dell’ex Ministro Rumeno Jorga, attualmente residente a Bucarest.
Tale immobile occorre all’Amministrazione Militare che vorrebbe acquistarlo od
aﬃttarlo.
Pertanto pregasi cotesto Consolato interpellare il Diplomatico in oggetto circa le
sue richieste per la vendita o per l’aﬃtto di detto immobile a questa Amministrazione.
Il Capo Uﬃcio Amministrazione
(Rag.Geom. Princ. G.Maggi)

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 9. Copie, dactilogramă (în limba
italiană).
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25. 1940 decembrie 10, Bucureşti. Adresă din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
către D. Berciu, privind solicitarea armatei italiene pentru cumpărarea sau închirierea
Institutului.

MINISTERUL EDUCAŢIUNII NAŢIONALE
DIRECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
D-lui Profesor Dimitrie Bercea*
Directorul Institutului Român din Albania
B-dul. Palatului Cotroceni 3
LOCO
Data
233.065

Dosarul şi numărul nostru
10 dec. 1940

Oﬁciul de lucrări al Geniului de pe lângă Corpul de Armată din Albania, ne face
propuneri prin intermediul Ministerului de Externe – pentru cumpărarea sau închirierea
imobilului „Institutului Român din Albania”, ce se găseşte în localitatea Porto Edda (fost
Santi-Quaranta, Saranda).
Pentru informarea noastră în această chestiune, avem onoarea de a vă invita de
urgenţă la Minister, cabinetul D-lui Director al Învăţământului Superior, cu rugămintea de
a ne da lămuriri şi a ne pune astfel în măsură să răspundem, cât mai curând, Ministerului
de Externe, în privinţa „Institutului Român din Albania”.
p. M I N I S T R U
ss. I.Făcăoaru

[st.]

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 7 (f/v). Original, antet, dactilogramă,
semnătură. Pe verso există mai multe menţiuni în creion: „5 noiembrie Nr. 718/940 Tirana. J.
Dăianu trimite în copie [un] desen Oﬁciului de lucrări şi geniu italian de pe lângă Corpul de armată
din Albania.”; „nr. 233065/ 20 noiembrie 1940. Ministerul Educaţiei Naţionale să dea un răspuns la
memoriu şi o copie după actul de donaţie nr. 6006 [de la] Vălenii de Munte”.
* Corectat de mână „iu”.
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26. 1941 februarie 13, Bucureşti. Memoriu înaintat de D. Berciu ministrului Afacerilor
Străine , privind reînﬁinţarea Institutului român din Albania.

Copie
Ministerul Af[acerilor] Străine a sesizat
M[inisterul] A[facerilor] Str[ăine]
Min[isterul] Culturii Naţionale şi al Cultelor,
Nr. 13982 din 24.II.1941
alăturând şi avizul contenciosului, prin care
se arată că ½ din teren este proprietatea
indiviză a moştenitorilor profesorului N. Iorga.
Această parte ar putea ﬁ răscumpărată de Stat,
care, în această situaţie, e reprezentat de
Min[isterul] Culturii Naţionale,care a primit donaţia.

Domnule Ministru,
Prin Decretul-Lege Nr. 3685 din 1.XI.1940, publicat în Mon[itorul] Of[icial] Nr. 258
din 4.XI.1940, s-a desﬁinţat Institutul Român din Albania, care fusese înﬁinţat prin I[nalt]
D[ecret] R[egal] Nr. 2695, publicat în Mon[itorul] Of[icial] Nr.175 din 1 aug. 1938.
În legătură cu desﬁinţarea acestui Institut, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă
următoarele:
În 1934 profesorul N. Iorga – întemeietorul Institutului Român din Albania – a donat
Statului român o porţiune din terenul primit de la fostul rege al Albaniei, Zog I. Prin actul
de donaţiune s-a prevăzut clauza ca Statul Român să construiască un ediﬁciu destinat
nevoilor institutului, iar – pe porţiunea rămasă donatorului – Statul şi-a luat obligaţiunea
să construiască o clădire destinată folosirii proprii a profesorului Iorga. Potrivit planurilor
întocmite de către dl. profesor arhitect Petre Antonescu, precum şi din alte motive tehnice,
nu s-au mai putut construi două clădiri separate, ci una singură, compusă din două
apartamente, o sală mare de muzeu şi bibliotecă, precum şi un corp avansat, cu garaj,
magazie şi camere de servitori (lung[ime] totală 33,30 m, lăţ[ime] 22 m).
Cheltuielile de clădire a Institutului au fost suportate de către Ministerul Afacerilor
Străine – peste 1.500.000 lei – la care s-a adăugat şi contribuţia personală a profesorului
Iorga.
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Deoarece prin Decretul-Lege de desﬁinţare nu s-a precizat care va ﬁ soarta clădirii şi a
inventarului fostului Institut, vă rog a cerceta, dacă nu va ﬁ cazul ca Ministerul Afacerilor
Străine să intre în proprietatea acestui imobil, pentru a-l folosi eventual în interesul ţării.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, expresiunea deosebitei mele consideraţiuni.
13.II.1941

D.Berciu
(Prof. Dr. D-tru Berciu)
Fost Secretar şi Director-delegat
al Institutului Român din Albania
Bulev. Palatului Cotroceni Nr. 3, Bucureşti 6

D-sale Domnului Ministru al Afacerilor Străine Bucureşti

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 6. Copie, dactilogramă, semnătură şi
însemnări olografe (în afara celei de sub cuvântul copie, reprodusă mai sus, apare „Se cere trecerea
clădirii I[nstitutului] R[omân din ] Albania în patrimoniul Statului”, sub ştampila de înregistrare
„Ministerul Regal al Afacerilor Străine/ Nr.13982 din 24.II.1941/ Registratura Generală”).
Documentul are ataşată următoarea notă, în creion: „M.Of. 177 din 3.VIII.1934 I.D.R. Nr. 2279:
acceptarea de donaţiune făcută de Dl. Prof. N. Iorga din proprietatea Saranda (Albania)”.
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27. 1941 martie 28, Tirana. Adresa Consulatului General al României de la Tirana
către generalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, privind propaganda românească
în Albania.

Consulatul General al României
TIRANA
Nr. 205/941
Anexe: 3.

Tirana 28 martie 1941
MINISTERUL REGAL al AFACERILOR STRĂINE
Nr. 32166 • 30 APR. 1941
REGISTRATURA GENERALĂ
Domnule General,

Drept răspuns la adresa ministerială Nr. 18082 din 11 martie a.c., am onoarea a trimite
Domniei Voastre, aci alăturat, trei liste: prima privitoare la lucrările de propagandă primite
de acest Oﬁciu consular, a doua cuprinzând numele persoanelor cărora s-au distribuit
acele lucrări; iar a treia arătând materialul documentar şi informativ ce-l consider necesar
spre a putea documenta cercurile politice şi ştiinţiﬁce din Albania cu privire la dreptele
aspiraţiuni ale ţării noastre.
Binevoiţi a primi, vă rog Domnule General, asigurarea prea înaltei mele consideraţiuni.
Consilier de Legaţiune
Consul General
ss. I. Dăianu
Domniei Sale
Domnului General I O N A N T O N E S C U
Conducătorul Statului Român,
Preşedintele Consiliului de Miniştri.
Consulatul General al României
TIRANA
L i s t a Nr. 1
cuprinzând lucrările de propagandă primite:
I. […]
III. De la D-l Prof. Dr. D. Berciu, Directorul fostului Institut Român din Albania s-a
primit:
5 exemplare din scrisoarea D-lui Prof. N. Iorga către E.S. Domnul Mussolini, cu
2 hărţi etnograﬁce şi cu statistici. Publicată la Bucureşti în anul 1937.
5 exemplare din broşura D-lui Prof. N. Iorga „Per l’Italia nella sua lotta”:
Bucureşti 1936.
Din aceste broşuri mai este câte un exemplar în Biblioteca Consulatului General.

A.M.A.E., fond 71, vol. 26, f. 1-3. Original, antet, ştampilă înregistrare, dactilogramă, semnătură
şi ştampilă, notă manuscrisă: „Primit de la Oﬁciul de Studii pentru dosar. 9.III.1942. [ss. indescifrabil]”.
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28. 1941 [post aprilie, Bucureşti]. Notă a lui Dumitru Berciu în legătură cu demersurile
efectuate în prima jumătate a anului 1941, după desﬁinţarea Institutului de către Guvernul
legionar.

1. Prin cererea din 24 febr[uarie] 1941 şi înregistrată sub nr. 13982 sesizam Min[isterul]
Af[acerilor] Străine asupra situaţiei Inst[itutului] din Albania, în urma desﬁinţării.
2. La 28 aprilie 1941 am înaintat un memoriu Academiei Române. D-l Prof. Al. Lapedatu
vorbeşte personal cu d-l G-l. Radu Rosetti.
3. Min[isterul] Af[acerilor] Străine face cunoscut Min[isterului] Educaţiunii Naţ[ionale]
că M.E.N. a primit donaţiunea profesorului Iorga şi deci este singurul în măsură a decide.
4. D-l G-l. Radu Rosetti, pe motive de oportunitate, cere Conducătorului Statului să
aprobe trecerea clădirii Institutului la Min[isterul] Af[acerilor] Străine, care să răscumpere
[de la] moştenitorii prof. Iorga (Raport nr. 114074/941).
5. . D-l G-l. Ion Antonescu aprobă.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 50 (f/v). Original, manuscris olograf,
cerneală.
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29. 1941 august 1, Tirana. Adresă a Consulatului General de la Tirana către Legaţiunea
României de la Roma, privind situaţia clădirii Institutului de la Saranda, după evacuarea
spitalului de campanie al armatei italiene.

Consulatul General Regal al României
TIRANA
No. 501/P
Institutul „Nicolae Iorga”
din Santi – Quaranta (Port[o] Edda)

Tirana 1 august 1941

Domnule Ministru,
Cu ocaziunea călătoriei mele, ce am făcut în luna iulie în principalele centre din
Albania, am vizitat şi localul Institutului „Nicolae Iorga” din Santi-Quaranta.
Ediﬁciul, construit de Guvernul român pe terenul dăruit în semn de omagiu
lui Nicolae Iorga de către Statul albanez, fusese destinat să adăpostească un Institut de
cercetări arheologice. Înainte de a se ﬁ putut începe activitatea ştiinţiﬁcă pentru care fusese
amenajat, necesităţile războiului italo-grec au transformat acest local în adăpost militar.
Trupele ocupante ar ﬁ avut pentru aceasta, după câte mi se aﬁrmă, consimţământul
administratorului, Dl. Profesor Berciu.
Astăzi, localul, care adăposteşte un spital militar italian, aparţinând Diviziunii
Ferrara pe cale de îmbarcare pentru Italia, este suﬁcient de bine întreţinut.
Vorbind cu reprezentanţii autorităţilor locale albaneze despre situaţiunea juridică a
acestei proprietăţi după dispariţia marelui nostru profesor, aceştia au fost cu toţii de acord
că Guvernul albanez are obligaţia de a respecta orice dispoziţiuni va lua Guvernul român
în această privinţă şi m-au rugat insistent să le comunic de urgenţă aceste dispoziţiuni,
deoarece spitalul [se] va îmbarca în câteva zile şi casa va rămâne goală.
Comunicându-vă cele ce preced, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să ﬁu
pus în măsură de a da de urgenţă răspunsul cerut de autorităţile albaneze.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţiuni.
Gerantul Consulatului General
Secretar de Legaţiune
ss. N. Ţimiraş
Domniei Sale
Domnului Vasile Grigorcea
Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotenţiar al M.S. Regelui la Roma

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 61-62. Copie, dactilogramă, sublinieri
ulterioare.
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30. 1941 decembrie 15, Bucureşti. Memoriu înaintat de D. Berciu ministrului Educaţiei
Naţionale I. Petrovici, privind reînﬁinţarea Institutului român din Albania.

MEMORIU
în legătură cu INSTITUTUL ROMÂN DIN ALBANIA

În 1932 fostul rege al Albaniei Zog I, a dăruit mult regretatului profesor Nicolae Iorga
un teren la Santi Quaranta (Saranda, azi Porto Edda, Albania meridională). La rândul său
profesorul Iorga a oferit o parte din acest teren Statului Român, cu scopul de a crea un
centru de cercetări româneşti în Albania, ale cărui preocupări erau menite să se întindă
apoi şi asupra întregului sud-est european. Dorinţa donatorului era de a se ajunge la o
cunoaştere cât mai temeinică a trecutului şi a vieţii prezente a acestei părţi* a Europei, de
care se leagă deopotrivă originile de rasă şi de civilizaţie ale poporului nostru. Cercetarea
Europei sud-estice a fost, precum se ştie, una dintre preocupările permanente ale marelui
dispărut, iar înﬁinţarea Institutului din Albania intra în aceste preocupări.
Ministerul Culturii Naţionale a acceptat donaţiunea pe baza Decretului-lege Nr. 2279/
934. Prin actul de donaţiune, autentiﬁcat de către Judecătoria de Ocol Vălenii-de-Munte
sub Nr. 6006 din 13 august 1934, s-a prevăzut clauza că Statul Român să construiască un
ediﬁciu destinat membrilor Misiunii ştiinţiﬁce române şi adăpostirii unui muzeu, precum
şi o altă clădire cu trei încăperi pentru folosinţa proprie a donatorului.
În urma acestei donaţiuni şi luând în considerare scopul manifestat de către donator,
Ministerul Culturii Naţionale a apreciat necesitatea înﬁinţării unui institut român în
Albania. Astfel, prin Decretul-lege Nr. 2695 publicat în Mon[itorul] Of[icial] Nr. 175 din 1
aug. 1938 a luat ﬁinţă legală Institutul Român din Albania.
Cu organizarea acestui institut am fost delegat, încă din 1936, de către profesorul
N. Iorga, iar mai târziu, în 1938, Ministerul Culturii Naţionale m-a delegat ca secretar
al Institutului şi şef al misiunii arheologice române de pe lângă acest Institut. În această
calitate am avut grĳa ridicării clădirii de la Santi Quaranta, formată dintr-un corp principal
(destinat unui muzeu sau unei biblioteci), două apartamente (din câte trei camere; un
apartament, potrivit actului de donaţiune, era proprietatea profesorului Iorga) şi un corp
avansat (garaj, depozite, camere de serviciu). Această clădire a costat 1.500.000 lei, daţi de
Ministerul Afacerilor Străine, la care sumă s-a adăugat contribuţia personală a profesorului
N. Iorga.
De la Guvernul albanez s-a obţinut autorizaţia de înﬁinţare şi funcţionare a Institutului
din Albania. Se făcuseră şi toate formalităţile preliminarii, în vederea încheierii unei
convenţiuni culturale.
Prin Decretul-lege Nr. 3685 din 1 noiembrie 1940 Institutul Român din Albania a fost
desﬁinţat, fără a se preciza care va ﬁ soarta clădirii şi a inventarului institutului. Câtă
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vreme profesorul lorga a putut plăti un om de serviciu, pe care mai apoi l-am plătit câtva
timp eu din modestul meu salariu de profesor secundar, clădirea de la Santi Quaranta
avea un paznic. Azi nu este decât o casă părăsită, pe ţărmul Mării Ionice...
Cu destulă greutate reuşisem să înjghebez un început de muzeu şi o bibliotecă, formată
din mai multe sute de cărţi.
În credinţa că prezenţa unui institut român în Albania, unde avem un însemnat număr
de români (cam 30.000 de suﬂete), serveşte interesele culturale şi naţionale ale Statului
Român, iar desﬁinţarea unui atare aşezământ de cultură peste hotare dăunează prestigiului
ţării noastre, mai ales că dobândisem acolo o poziţie favorabilă unei mişcări ştiinţiﬁce şi de
propagandă românească în Balcani, îmi îngădui a face următoarele propuneri:
1) Să se reînﬁinţeze Institutul român din Albania,cu o nouă titulatură: INSTITUTUL
„NICOLAE IORGA”, pentru a cinsti prin aceasta şi memoria fondatorului, dispărut în
împrejurări aşa de tragice.
2) Pe lângă Institut să funcţioneze o MISIUNE ŞTIINŢIFICĂ ROMÂNĂ, ale cărei
scopuri să rămână cele prevăzute în Decretul-lege Nr.2695 publicat Mon. Of. Nr.175 din 1
aug. 1938, prin care se înﬁinţa Institutul din Albania. În felul acesta Statul îşi îndeplineşte
şi obligaţiunea luată prin acceptarea donaţiunii făcute de profesorul Iorga, fără de care
întreaga donaţiune cade. Activitatea Misiunii ştiinţiﬁce s-ar exercita în domeniul istoric,
date ﬁind numeroasele documente, referitoare la români, ce se găsesc în biblioteci, mănăstiri
sau în colecţii particulare, în domeniul etnograﬁei, al folklorului şi al arheologiei. Membrii
Misiunii vor activa în Albania în vacanţele de vară şi numai în cazuri excepţionale în restul
anului.
3) Pe lângă Institut să funcţioneze şi o şcoală românească de grad elementar şi secundar.
În toată Albania nu avem decât 6 şcoli româneşti, dar nici una în Tirana şi Durazzo, două
centre importante româneşti. Fostul Guvern albanez s-a opus totdeauna la înﬁinţarea unei
şcoli româneşti în cele două oraşe. În prezent această înﬁinţare este mai uşoară. Cât priveşte
înﬁinţarea unui liceu român, ea ar ﬁ foarte utilă, cu deosebire după desﬁinţarea liceului
francez de la Coriţa (în 1939). Cele 6-7 şcoli primare româneşti pot da numărul necesar
de elevi pentru prima clasă de gimnaziu. Se vor înscrie, sunt sigur, şi elevi albanezi. Anul
viitor s-ar începe numai cu clasa I-a. Se vor numi profesori cu examenul de capacitate la
două specialităţi.
4) Dar funcţionarea unui asemenea liceu românesc la Santi-Quaranta este foarte grea,
câtă vreme nu avem acolo un internat. Cel mai potrivit centru ar ﬁ Tirana sau Durazzo.
5) Ar trebui deci schimbat sediul Institutului. Aceasta se poate realiza, ﬁe că vindem
italienilor terenul şi clădirea de la Santi-Quaranta, mai ales că ei şi-au manifestat dorinţa de
a cumpăra ediﬁciul institutului, ﬁe că facem un schimb de localuri, dându-ni-se o clădire
la Tirana sau la Durazzo. Italienii au nevoie de un local la Santi-Quaranta pentru Misiunea
arheologică Italiană, care lucrează la Butrinto, în vecinătate. În localul Institutului nostru
ar putea face un muzeu regional. De aceea cred că vom putea avea în schimb un bun local
la Tirana.
6) Pentru aranjarea acestei situaţii va trebui să meargă cineva în Albania, care să se
intereseze şi de starea actuală a clădirii, despre care nu am veşti tocmai bune, ﬁindcă din
toamna anului 1940 nu mai avem nici paznic.
7) În ţară, să se trateze cu moştenitorii profesorului lorga în vederea consolidării
dreptului de proprietate asupra întregii clădiri, prin răscumpărarea părţii ce revine acestor
moştenitori.
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8) Să se intervină prin Ministerul Afacerilor Străine pe lângă Guvernul italo-albanez
pentru recunoaşterea funcţionării şcoalei române de grad elementar şi secundar.
9) Să se înceapă tratativele în vederea încheierii unei convenţiunii culturale cu Guvernul
italo-albanez, mai ales că împrejurările actuale ne sunt favorabile.
10) Să ﬁe numit un director al Institutului Român din Albania, care să se ocupe de
rezolvarea tuturor chestiunilor arătate mai sus.
11) Dacă se reînﬁinţează institutul, va ﬁ nevoie până la 1 aprilie 1942 de o sumă de
200.000 lei, care se va cheltui pentru: a) plata omului de serviciu, b) indemnizaţie de
călătorie pentru o persoană ce va ﬁ trimisă în Albania şi c) plata taxelor, rămase în restanţă
de anul trecut, pentru lumină, apă şi ﬁsc, a căror neachitare ne va aduce neplăceri, care se
vor răsfrânge asupra onoarei Statului Român.

15 Decembrie 1941

[ss] Prof. Dr. D. Berciu
(Prof. Dr. D-trie Berciu)
Fost Director-delegat şi Secretar
al Institutului Român din Albania
Bd. Palatului Cotroceni Nr.3
Bucureşti 6

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 2-4. Original, dactilogramă, semnătură.
* Completare manuscrisă.

https://biblioteca-digitala.ro

118

31. 1941 decembrie 15, Bucureşti. Proiect de lege pentru reînﬁinţarea Institutului
român din Albania, anexă la memoriul înaintat de D. Berciu ministrului Educaţiei
Naţionale..

Lege pentru reînﬁinţarea INSTITUTULUI ROMÂN din ALBANIA
Art.I: Se reînﬁinţează Institutul Român din Albania, desﬁinţat prin Decretul-Lege Nr.
3684 publicat în Mon. Of. Nr.258 din 1 noiembrie 1940.
Art.II: Pe lângă Institut va funcţiona o Misiune ştiinţiﬁcă română, ale cărei scopuri
rămân cele prevăzute în Decretul-Lege Nr. 2695 publicat în Mon. Of. Nr.175 din 1 aug.
1938.
Art.III: Pe lângă acest Institut va funcţiona de asemeni şi o şcoală românească de grad
elementar şi secundar.
Art. IV: Directorul Institutului Român din Albania va ﬁ numit dintre oamenii de ştiinţă
de la noi, cunoscători ai realităţilor vieţii din Albania. El trebuie să ﬁe în acelaşi timp şi profesor
de carieră*.
Art.V: Directorul Institutului, ajutat de subalternii săi, va avea şi controlul asupra
învăţătorilor şi preoţilor din restul Albaniei, plătiţi de către Statul Român, precum şi
asupra întregii mişcări culturale a românilor din Albania.
Art.VI: Un regulament va determina în amănunt modul de funcţionare al Institutului.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 5. Original, dactilogramă (proiect
nesemnat).
* Adaos manuscris.
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32. 1942 octombrie 17, Bucureşti. Hotărârea Consiliului de Miniştri privind cercetarea
posibilităţii de utilizare a clădirii din Santi Quaranta pentru o şcoală românească.

JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
Consiliul de Miniştri, în şedinţa din 17 octomvrie 1942, luând în deliberare
referatul d-lui ministru secretar de stat la Departamentul Culturii Naţionale şi al Cultelor
cu Nr.181.952 din 1942,
Având în vedere dispoziţiunile Jurnalului [Consiliului] de Miniştri cu Nr. 1241 din
1942,
Decide:
1. Se autorizează deplasarea în străinătate a d-lui profesor D. Berciu, spre a cerceta la
faţa locului măsurile ce trebuiesc luate în vederea reparării localului, proprietatea Statului
Român, destinat şcoalelor româneşti, din Santi Quaranta (Albania), local deteriorat de
cutremur.
2. Pentru cheltuielile ocazionate cu deplasarea sa, se acordă din Bugetul Ministerului
Culturii Naţionale şi Cultelor, pe exerciţiul 1942/1943, d-lui D. Berciu, câte 3.000 lei pe zi.
Mareşal Ion Antonescu, Prof. I. Petrovici, Alex. D. Neagu, A. Pană, I. N. Finţescu,
General D.I. Popescu, Prof. Dr. P. Tomescu.

Nr. 1.064

„Monitorul Oﬁcial” (Partea I), nr. 249, 24 octombrie 1942, p. 9333; A.M.A.E., fond Problema 15,
vol. 63, cap. V, f. 6.
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33. 1942 octombrie 31, Bucureşti. Cererea lui D. Berciu de a primi un avans bănesc din
partea Ministerului Culturii Naţionale, pentru deplasarea în Albania.

Domnule Ministru,
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr.1064, întocmit de Ministerul Culturii
Naţionale şi al Cultelor şi publicat în Mon[itorul] Of[icial] Nr. 249 din 24 octombrie 1942,
mi s-a dat însărcinarea de a merge în Albania, pentru a cerceta la faţa locului posibilităţile
în care localul fostului Institut Român de la Santi Quaranta ar putea ﬁ destinat unei şcoale
româneşti de grad primar şi secundar*.
Pentru a proceda cât mai neîntârziat la îndeplinirea formalităţilor şi obţinerea
transferului în străinătate, vă rog să binevoiţi a dispune ca Direcţiunea Contabilităţii sămi pună la dispoziţie suma de lei 100.000 (unasutămii), sumă aprobată de Dvs. anterior,
tocmai în vederea misiunii mele în Albania**.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Prof. Dr. D. Berciu
B-dul Palatului Cotroceni Nr.3
Bucureşti 6
D-sale Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 47-48. Copii, dactilograme (două
variante), însoţite de o însemnare manuscrisă, nenumerotată: Min[isterul] Cult[urii] Naţ[ionale].
Cerere 100.000 (intr. Nr. 232.010 din 31 oct.) Predată d-lui Săndulescu. 30.000 (Nr. 232.011 / 31
oct.) predată d-lui. V. Mihăilescu – Se aprobă ajutor, I. Petrovici.
* În varianta a doua paragraful este completat cu „aşa precum hotărâseţi Dvs. încă din primăvara
acestui an”.
** În varianta a doua cererea conţine următoarea explicaţie: „Pentru cheltuielile de întreţinere
(masă, hotel, mici cheltuieli de deplasare) mi s-a ﬁxat, prin acelaşi Jurnal al Consiliului de Miniştri, o
sumă de lei 3.000 pe zi, potrivit dispoziţiunilor Ministerului Finanţelor. Cum prin acest Jurnal n-au fost
prevăzute cheltuielile de călătorie, azi mult mai ridicate decât în trecut, din cauza evenimentelor şi a
ocolului ce trebuie făcut pe la Budapesta-Viena-Roma-Brindisi-Durazzo, vă rog să binevoiţi a dispune
să mi se acorde o subvenţie de 30.000 lei pentru acoperirea acestor cheltuieli, întrucât misiunea mea în
Albania va dura cel puţin 30 [de] zile, iar plata călătoriei din indemnizaţia mea de întreţinere ar însemna
reducerea ei la aproape jumătate”.
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34. 1942 noiembrie 6, Bucureşti. O nouă solicitare de avans pentru cheltuielile de
călătorie în Albania adresată de prof. D. Berciu ministrului Culturii Naţionale.

Nr. 236636 din 6 Noiembrie 1942
Se ﬁxează la 34 zile, dar fără a depăşi 100.000.
Se aprobă avans marea sumă de 10.000,
dar nu mi se pune la dispoziţie.
D.B[erciu]*
Domnule Ministru,
Întrucât în Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1.064 publicat în Monitorul Oﬁcial
Nr. 249 din 24 Octombrie 1942 – alăturat aci în copie – nu s-a precizat cât timp va dura
misiunea mea în Albania, vă rog să binevoiţi a limita durata misiunii mele la 34 [de] zile,
fără ca totuşi cheltuielile de întreţinere (ﬁxate de Jurnalul de mai sus la 3.000 lei pe zi) să
depăşească suma totală de 100.000 lei, pe care aţi binevoit să mi-o puneţi la dispoziţie în
vederea acestui scop.
Această precizare este cerută de către Direcţiunea Contabilităţii din Ministerul
Culturii Naţionale şi al Cultelor şi de către Ministerul Finanţelor, Direcţiunea Fondurilor,
pentru a putea obţine suma de 100.000 lei şi a mi se aproba transferul în străinătate.
Până acum mi s-a avansat numai 90.000 lei. Vă rog să binevoiţi să mi se avanseze şi restul
de 10.000 lei, pentru a termina cât mai neîntârziat formalităţile în vederea plecării*.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.

6.XI.1942

(Prof. Dr. D. Berciu)
B-dul Palatului Cotroceni Nr.3
Bucureşti 6

D-sale Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 67. Copie, dactilogramă, corecturi şi
adnotări manuscrise, nesemnată.
*Adnotările semnatarului, în creion negru (cu litere cursive) şi în creion roşu (cu litere cursive
îngroşate).
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35. 1942 noiembrie 6, Bucureşti. Adresa Direcţiei Contabilităţii din Ministerul
Culturii Naţionale către Ministerul Finanţelor, în vederea ordonanţării sumelor necesare
pentru călătoria lui D. Berciu în Albania.

DIRECŢIA CONTABILITĂŢII

Nr. 236.148
din 5 noiembrie

Către
Ministerul Finanţelor, Direcţiunea Mişc[ării] Fondurilor
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr.1064, publicat în Mon. Of. Nr. 24 din oct.
1942 – alăturat aci în copie – d-l profesor D. Berciu este autorizat a merge în străinătate, în
misiune oﬁcială.
Pentru acoperirea cheltuielilor, Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor i-a avansat
90.000 lei din suma de 100.000 de lei, precum şi altă sumă de 30.000 lei, dată d-lui Berciu
sub formă de ajutor. Cheltuielile de întreţinere nu vor depăşi suma de 100.000 lei, ceea ce
limitează durata misiunii d-sale la 33-34 zile.
D-l Prof. D. Berciu călătoreşte, atât la ducere, cât şi la întoarcere, prin Germania, Ungaria,
Italia şi Albania. De aceea vă rugăm să binevoiţi a aproba transferul pe numele d-sale
pentru sumele de mai jos, urmând ca d-sa să plătească personal la B.N.R. echivalentul în
lei:
1. 10 RM efectiv şi 50 RM ordin de plată telegraﬁc la Viena (pentru dus şi întors)
2. 50 Pengő efectiv şi 300 Pengő ordin de plată telegraﬁc la Budapesta (pentru dus
şi întors)
3. 500 lire italiene efectiv şi 6500 lire italiene ordin de plată telegraﬁc la Roma.
p. Ministru
ss. Stănculescu

Director,
ss. indescifrabil

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 35. Copie, dactilogramă, notă
manuscrisă, colţ deteriorat. Pe verso este ştampila „DIRECŢIUNEA GENERALĂ A MIŞCĂRII
FONDURILOR. NR. 052438 din 6 NOE. 1942. INTRARE”.
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36. 1942 noiembrie 7, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către Dumitru
Berciu, prin care i se anunţă delegarea oﬁcială în Albania şi i se solicită un referat cu cele
ce va constata la faţa locului.

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
DIREC ŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
Adresa poştală:
Telefon: 4.24.00
Strada: Spiru Haret Nr. 12, s. II

DOMNULUI
PROFESOR DIMITRIE BERCIU
Liceul de băieţi „N. Bălcescu”
L O C O.
Dosarul şi Nr. dv.
Data dv.
Priveşte:

Dosarul şi Nr. nostru (a se repeta în răspuns) Data
130.305/1942
7 nov. 1942

Avem onoarea a vă face cunoscut că prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1.064,
publicat în Monitorul Oﬁcial Nr. 264 din 24 octombrie 1942, aţi fost încredinţat cu misiunea
specială de-a cerceta, la faţa locului, măsurile ce trebuie luate în vederea reparării localului,
proprietatea Statului Român, destinat şcoalelor româneşti, din Santi Quaranta (Albania).
Veţi binevoi a ne întocmi un referat detailat asupra celor constatate şi veţi face
propunerile în sensul scopului arătat mai sus.
p. M I N I S T R U,
ss. indescifrabil
[st.]
p. D I R E C T O R,
ss. indescifrabil

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23987 Doc. Original, dactilogramă, antet imprimat,
semnături şi ştampilă. Un exemplar se păstrează şi la A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar
Albania, f. 8.
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37. 1942 noiembrie 9, Bucureşti. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Afacerilor
Străine, prin care doreşte sprĳinul reprezentanţelor diplomatice de la Roma şi Tirana.

Domnule Ministru,
Întrucât prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1064, publicat în Monitorul Oﬁcial
Nr. 264 din 24 octombrie 1942, mi s-a încredinţat misiunea oﬁcială de a merge în Albania
în interesul învăţământului românesc peste hotare, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a
dispune ca Legaţiunea României de la Roma şi Consulatul General de la Tirana să-mi dea
tot concursul necesar îndeplinirii acestei misiuni.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
9.11.1942

ss. Prof. Dr. D. Berciu
B-dul. Palatului Cotroceni Nr. 3
Bucureşti 6

D-sale Domnului Ministru al Afacerilor Străine - Direcţiunea Politică – Bucureşti

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 5. Ştampilă „Ministerul Afacerilor Străine.
Intrare Nr. 95199. 1942 luna nov. ziua 20”. Un alt exemplar se păstrează la A.I.A.B., fond Berciu,
Corespondenţă, dosar Albania, f. 36. Documentul poartă menţiunea: „S-a cerut direct la Ministerul
Culturii Naţionale şi mi s-au dat două adrese, una pentru Roma alta pentru Tirana”.
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38. 1942 noiembrie 15, Bucureşti. Împuternicire pentru Gh. Berciu de a încasa sumele
acordate lui D. Berciu în vederea călătoriei în Albania din decembrie 1942.

Copie
Se vor da acte justiﬁcative din timpul misiunii (bilete de tren, maşină etc.)
ss. D.B.
D-l Jean Popescu. La casierie etaj II.

DELEGAŢIUNE
Prin prezenta deleg pe vărul meu, dl. Gh. Berciu, Controlor Financiar, a ridica în numele
meu de la Ministerul Propagandei Naţionale suma de lei 25.000 (douăzecişicincimii)
ce mi-a fost acordată drept subvenţie în vederea deplasării mele în Albania, în misiune
oﬁcială.
Cererea aprobată de dl. Profesor Al. Marcu, Ministru Subsecretar de Stat, se aﬂă
înregistrată sub Nr. 9565 din 31 oct. 1942, iar suma a fost ordonanţată pe numele d-lui I.
Popescu, mandatarul Ministerului Propagandei Naţionale.
Bucureşti, 15 noiembrie 1942

(Prof. Dr. D. Berciu)
B-dul Palatului Cotroceni Nr. 3
Bucureşti 6

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 27. Copie, dactilogramă, note olografe,
nesemnată.
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39. 1942 noiembrie 23, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către
Ministerul Afacerilor Străine, prin care se solicită sprĳinul reprezentanţelor diplomatice
pentru misiunea profesorului D. Berciu.

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
DIREC ŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
Adresa poştală:
Telefon: 4.24.00
Strada: Spiru Haret Nr. 12, s. II
MINISTERULUI REGAL AL AFACERILOR
Străine [st.]
STRĂINE

Ministerul Afacerilor
Intrare Nr.95877

Direcţia Politică

1942 luna Nov. ziua 23

Dosarul şi Nr. nostru (a se repeta în răspuns)
130.305 / 1942

Data
23 NOEM. 1942

Domnule Ministru,
În urma intervenţiei noastre făcută cu adresa Nr.130.305 / 1942, adresată Direcţiei
Protocolului, aţi binevoit a elibera paşaportul de serviciu Nr.966 din 19 Noiembrie 1942
D-lui Prof. Dimitrie Berciu, care a fost încredinţat de Departamentul nostru cu misiunea
specială de a cerceta, la faţa locului, măsurile ce trebuiesc luate în vederea reparării
localului, proprietatea Statului Român, destinat Şcoalelor româneşti din Santi-Quaranta
(Albania) şi a ne întocmi un raport detaliat asupra celor constatate, cuprinzând propuneri
în acest sens.
Pentru ca misiunea D-sale să ﬁe mult facilitată, vă rugăm să binevoiţi a cere
reprezentanţelor diplomatice din străinătate ale României, să intervină pe lângă autorităţile
locale să i se facă toate înlesnirile posibile.
p. MINISTRU
[ss. indescifrabil]
p. DIRECTOR
[ss. indescifrabil]

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 8. Original, antet, ştampile, semnături,
dactilogramă, notă manuscrisă: „Adresă Leg[aţia] Roma şi Cons[ulatul] Gen[eral] Tirana. Lucrarea
cu nr.95199/1942”.
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40. 1942 noiembrie 23, Bucureşti. Adresa Ministerului Afacerilor Străine către
consulul general al României la Tirana, prin care se cere sprĳinirea profesorului D. Berciu
pentru îndeplinirea misiunii încredinţate în Albania.

1. Consulatul General [de] la Tirana
2. Legaţiunea Roma

[st.] Semnat: M.I. Mitilineu
Redactor: T. Pogoneanu
Colaţionat: M.Decuseară
23 NOV. 1942

95199

DOMNULE CONSUL GENERAL,
În urma intervenţiunii Ministerului Culturii Naţionale, am onoarea a vă ruga să
binevoiţi a acorda tot sprĳinul D-voastre D-lui Profesor D. Berciu, în demersurile ce va avea
de făcut pe lângă autorităţile italo-albaneze, în legătură cu misiunea ce i s-a încredinţat de
acel Departament.
Domnia Sa a fost însărcinat să cerceteze la faţa locului măsurile ce trebuiesc luate în
vederea reparării şi punerii din nou în funcţiune a localului din Santi-Quaranta, aparţinând
Statului român şi destinat Şcoalelor române din Albania.
Dl. Profesor Berciu este posesorul paşaportului de serviciu Nr.966 eliberat la 19
Noiembrie 1942.
p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE
M.I.MITILINEU
Consilier
Director Politic Adjunct
p.

DIRECTORUL POLITIC
M.Moschuna-Sion
Secretar de Legaţiune

Domniei Sale Domnului D. Nicolau,
Consulul General al României la Tirana

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 7. Copie, dactilogramă, nesemnat, notă
manuscrisă: „Primit adresele pt. Roma şi Tirana. Prof. dr. D. Berciu”. Se subînţelege că un duplicat
a fost trimis la Roma.
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41. 1942 noiembrie 25, Bucureşti. Cerere a lui D. Berciu către Ministerul Economiei
Naţionale, pentru aprobarea plecării în Albania cu o cantitate de alimente.
Mi s-a aprobat 5 kg de către dl. Secretar Gl. Arbaraşu [?]
Domnule Ministru,
Subsemnatul, profesor dr. Dimitrie Berciu, posesorul paşaportului de serviciu Nr.
966/1942, urmând a pleca peste câteva zile în străinătate, ﬁind trimis în misiune oﬁcială de
către Ministerul Culturii Naţionale, am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să mi se
aprobe ieşirea din ţară cu o cantitate de alimente de 10 kg.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Prof. Dr. D. Berciu
B-dul. Palatului Cotroceni Nr.3
25.XI.1942
Bucureşti 6
D-sale Domnului Ministru al Economiei Naţionale
A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 58. Copie, dactilogramă, notă
manuscrisă (lecţiunea numelui incertă).

*
42. [1942 noiembrie]. Cerere a lui D. Berciu către Ministerul Propagandei, pentru
suplimentarea fondurilor de călătorie în Albania, decembrie 1942.
Domnule Ministru,
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr.1864 publicat în Monitorul Oﬁcial Nr. 249 din
24 octombrie 1942 mi s-a dat însărcinarea de a merge în Albania, pentru a cerceta la faţa
locului împrejurările în care localul Institutului Român de la Santi Quaranta (Porto Edda)
ar putea ﬁ destinat unei şcoli româneşti de grad primar şi secundar.
Pentru cheltuielile necesitate de această deplasare mi s-a ﬁxat, prin acelaşi Jurnal al
Consiliului de Miniştri, o sumă de lei 3000 pe zi, potrivit dispoziţiunilor Ministerului
Finanţelor.
Cum prin acest Jurnal n-au fost prevăzute cheltuielile de călătorie, azi mult mai ridicate
decât în trecut, din cauza evenimentelor şi a ocolului ce va trebui făcut pe la Budapesta–
Viena–Roma–Brindisi, vă rog să binevoiţi a dispune să mi se aprobe, din bugetul
Ministerului Propagandei, o subvenţie de lei 50.000 (cincizecimii) pentru acoperirea acestor
cheltuieli, având în vedere că reluarea activităţii fostului Institut întemeiat de profesorul
N. Iorga aduce reale foloase şi propagandei româneşti peste hotare, mai ales într-o ţară
unde numărul Românilor este destul de mare.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
(Prof. Dr. D. Berciu)
B-dul Palatului Cotroceni Nr. 3
Bucureşti 6
D-sale Domnului Ministru al Propagandei
A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 26. Copie, dactilogramă, nesemnată şi
nedatată.
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43. 1942 decembrie 10, Roma. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Culturii Naţionale
şi al Cultelor, pentru prelungirea concediului de la catedră.

Copie
Trimisă prin Legaţia României la Roma
Domnule Ministru,
Subsemnatul, profesor. Dr. D. Berciu, ﬁind trimis de către Ministerul Culturii Naţionale
şi al Cultelor în misiune oﬁcială în Albania, potrivit Jurnalului Consiliului de Miniştri No.1064
publicat în Monitorul Oﬁcial Nr. 264 din 24 octombrie 1942, pentru a cerceta la faţa locului
măsurile ce trebuie luate în vederea repunerii în funcţiune a Institutului Român de la Santi –
Quaranta (azi Porto Edda) şi înﬁinţării unei şcoli româneşti de grad primar şi secundar în localul
fostului Institut, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să mi se prelungească pe încă o
lună concediul de la catedră, adică până la 31 ianuarie 1943, în aceleaşi condiţiuni ca şi pe luna
decembrie 1942 (cu plata suplinitorului), întrucât în împrejurările actuale nu pot termina până la
31 decembrie 1942 misiunea ce mi-a fost încredinţată.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Dr. D. Berciu
Profesor la Liceul Com[ercial] „N. Bălcescu”
Roma, 10 dec. 1942
Bucureşti

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 65. Copie, manuscris (cerneală
albastră).

*
44. 1942 decembrie 18, Roma. Permisul de trecere eliberat de Chestura din Roma lui
D. Berciu.

REGIA QUESTURA DI ROMA
Uﬃcio Stranieri
Lasciapassare per stranieri nell’interno del Regno
Il suddito rumeno Prof. Dimitru Berciu di Badea è autorizzato a recarsi a Brindisi per
imbarcarsi per l’Albania e far ritorno a Roma – qiesta quanto risulta dal passaporto.
Il presente lasciapassare è valido ﬁno al 15.1.1943.
Roma, li 18.XII.942.XXI
[st.]
IL QUESTORE
ss. indescifrabil

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 14. Original, dactilogramă cu completări
manuscrise, semnătură şi ştampilă.
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45. 1942 decembrie 19, Roma. Telegramă a Legaţiei României din Italia, privind
prelungirea călătoriei lui D. Berciu în Albania.

ADEVERINŢĂ
nr. 103.626. ...
Telegrama nr. ……….
s-a primit în ziua de ………………
[st.] MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE
No. 93626 • 19 DEC 1942
REGISTRATURA GENERALĂ

TELEGRAMĂ
Externe Bucureşti
Roma 34 66/65 18 17 20
Profesorul Berciu delegat la Santiquaranta de Ministerul Culturii Naţionale în trecere
prin Roma roagă să transmit următoarele pentru Direcţiunea învăţământului superior.
Condiţiuni excepţional [de] grele pentru călătoria [în] Albania. Prelungiţi misiunea încă
zece zile, aprobând surplus misie treizecimii lei dispunând trimiterea sumei urgent
telegraﬁc pe [adresa] Scarlat Lambrino Şcoala Română Roma săptămâna viitoare Albania
cu vaporul. semnat Berciu.
Grigorcea ministro romania 279/8559

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 9. Original, formular telegramă, ştampilă
înregistrare, notă manuscrisă: „F. urgent.Min[isterul] Culturii Naţionale, cu ref[erat] la …” .
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46. 1942 decembrie 21, Bucureşti. Adresă a Ministerului Afacerilor Străine către
Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor privind prelungirea călătoriei lui D. Berciu
în Albania.

[st.]

103.620
F. URGENT

Semnat: M.I. Mitilineu
Redactat: Em.Buznea
Colaţionat: M.Decuseară
21 DEC. 1942

DOMNULE MINISTRU,
Referindu-mă la adresa D-Voastre Nr. 130.305 din 23 Noiembrie a.c., am onoarea
a vă aduce la cunoştinţă că Dl. Profesor Berciu în trecere prin Roma a rugat Legaţiunea
noastră să transmită pentru Departamentul D-Voastre următoarea comunicare telegraﬁcă:
„Condiţiuni excepţional grele pentru călătoria Albania. Rog prelungiţi misiunea
încă zece zile, aprobând surplus misie treizecimii lei dispunând trimiterea sumei urgent
telegraﬁc pe numele Scarlat Lambrino Şcoala Română Roma. Săptămâna viitoare plec [în]
Albania cu vaporul. Semnat: Berciu.”
p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE
M.I.MITILINEU
Consilier
Director Politic Adjunct
p. DIRECTORUL POLITIC
Em Buznea
Secretar de Legaţiune
Domniei-Sale Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor
Direcţiunea Învăţământului Superior

A.M.A.E., fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 10. Copie, dactilogramă, ştampilă înregistrare,
fără semnături.
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47. 1942 decembrie 27, Porto Edda. Adresă a lui D. Berciu către Armata Italiană
privind închirierea clădirii Institutului.

Copie
AL COMANDE PRESIDIO MILITARE

PORTO EDDA

Il sottoscritto Prof. Dimitrie Berciu è stato inviato a Porto Edda dal Governo Romeno
per constatare le condizioni attuali dello Stabile di proprietà dell’Instituto Romeno di
Archeologia di Porto Edda del quale era direttore avanti lo scoppio della ostilità.
Ha constatato che l’immmobile è occupato dall’Ospedale da Campo 581 e che
l’occupazione da parte dell’Autorità Militare Italiana risale alla ﬁne aprile 1941 in cui
l’esercito greco si ritirò.
Poichè nessun canone di aﬃto è stato ﬁnora corrisposte a l’Instituto deve pagare tasse
e sostenere spese pregasi voler interessare l’Uﬃcio Lavori del Genio Militare di Tirana a
stipulare contratto di locazione col Console Generale di Romania a Tirana, Sig. Dimitrie
Nicolau qualora il sottoscritto fosse già ripartito.
Il pagamento canoni pregasi eﬀetuarlo mediante versamente sul conto corrente
intestato al ﬁrmante presso la Banca Nazionale d’Albania di Porto Edda alla quale sono
state impartite istruzioni per il pagamento tasse, ecc.
Tenuto conto che al’atto dell’entrata in Porto Edda della trupe italiane le stabile era
ridotto in pessime condizioni che l’Autorità Militare Italiana provvide all’impiento elettrica,
agli impianti sanitari, riassetto inﬁssi, imbiancatura, applicazione vetri, rappezatura
pavimenti, ecc. richiedo che il canone d’aﬃtto, a partire dal 1 maggio 1941, sia ﬁssate in
Fr.alb. 150 (centociquanta) mensili.
Porto Edda
27.XII.1942

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 10-11. Copie, dactilogramă, două
exemplare. Al doilea exemplar (f. 16) are semnătura „Prof. Dr. D. Berciu”.
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48. 1942 decembrie 27, Porto Edda. Ciornă a adresei lui D. Berciu către Armata
italiană, privind închirierea clădirii Institutului.

Alla Sottocommissione Liquidazione danni immobile
Uﬃcio di Porto Edda

Subsemnatul, Prof. Dr. Dimitrie Berciu, am fost trimis de către Guvernul Român pentru a
constata la faţa locului condiţiunile actuale în care se găseşte localul Institutului Român de la Porto
Edda, proprietatea Statului Român, al cărui director eram la izbucnirea războiului italo-grec.
Am constatat că imobilul este locuit de Spitalul de campanie Nr.581 încă de la 1 mai 1940. Este
în curs încheierea unui contract de închiriere cu autorităţile militare italiene din Albania. În acest
contract s-a cerut de către noi ca stricăciunile mai mici cauzate localului în timpul ostilităţilor să
ﬁe reparate şi unele lucruri de primă necesitate instalate de către autorităţile militare italiene. Dacă
aceste condiţii ar ﬁ acceptate noi nu vom cere nici o despăgubire de război.
Cum însă în cursul războiului italo-grec au fost distruse lucrări ce nu pot ﬁ reparate în prezent şi
au dispărut obiecte şi materiale aparţinând Institutului Român, dau mai jos lista acestor stricăciuni
şi obiecte, precum şi costul lor:
1. Două paturi de ﬁer
fr[anci] alb[anezi]
2. O maşină de scris
3. Un garderob
4. 4 chintale ﬁer rotund brun
5. 10 saci ciment
6. 400 cărţi literare şi ştiinţiﬁce
7. 35 tuburi de apă (400x2)
8. 15 lopeţi
9. 16 cazmale (târnăcoape)
10. O masă mare de atelier
11. O sobă de încălzit
12. 10 fotograﬁi tablouri (mici)
13. 5 fotograﬁi tablouri (mari)
14. Material de cancelarie
15. Un sac de ipsos ﬁn
16. Două butoaie cu culoare pentru zugrăvit
17. 30 litri ulei ﬁert
18. 10 kg cuie
19. 5 robinete chiuvetă
20. 7 uşi de stejar şi brad (rezervă)
21. Parchet stejar calitatea I pentru 2 camere (32 m.p.)

https://biblioteca-digitala.ro

200
500
150
3000
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500
150
160
200
300
100
150
500
50
500
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150
75
700
800
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22. 30 lanteţi (cadrane) de brad (4x6x6)
23. 20 scânduri de brad
24. 2 butoaie ﬁer (rezervoare de apă)
25. Un birou de lemn
26. 5 scaune lemn
27. 25 tuburi de ﬁer pentru terasă
28. Zidul exterior al clădirii spre mare (distrus în întregime!)
29. 4 porţi grele de ﬁer
30. 14 tuburi pentru scurgerea apei de pe streaşină
Total 19.345 franci albanezi

150
200
160
200
150
500
3500
800
600
(1.160.700 lei)

Vă rugăm a dispune şi a ne comunica hotărârile Dvs. prin Consulatul General al României la
Tirana. Vă rugăm de asemeni a conﬁrma şi primirea acestei cereri.
Prof. Dr. Dimitrie Berciu

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 23 (f/v). Original, manuscris olograf.
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49. 1942 decembrie 28, Porto Edda. Permis de trecere pentru D. Berciu, eliberat de
autorităţile militare italiene din Porto Edda.
COMANDO DEL PRESIDIO MILITARE DI PORTO EDDA
Prof. Dimitrio Berciu è autorizzato a fruire di automezzo militare per recarsi a Tirana.
L’Autorità Militare declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da
incidenti di qualsiasi natura che si veriﬁcassero durante il viagggio.
L’UFFICIALE ADDETTO AL PRESIDIO
[st.]
(Capitano Leopoldo Colombo)
[ss] Leopoldo Colombo
Porto Edda, li 28.12.1942/XXI.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 13. Original, dactilogramă, completări
manuscrise, semnătură şi ştampilă.

*
50. 1942 decembrie 31, [Tirana]. Cererea lui D. Berciu către autorităţile militare
italiene, de despăgubire a acestuia pentru bunurile personale distruse.

Alla Sottocommissione Liquidazioni danni immobile Uﬃcio di Porto Edda
Il sottoscritto, Prof. Dr. D. Berciu, direttore dell’Instituto Romeno di Porto Edda avanti lo
scoppio della guerra italo-greco, sono stata inviato dal Governo Romeno a Porto Edda per constatare
i danni causati allo Stabile della Instituto e al mobilio durante questo conﬂitto.
Nella presente ha l’onore di pregarsi di disparre il pagamento della somma din 900
(novecento) franchi albanesi come compensazione dei miei sequenti ogetti personali dello scrivente
spariti durante l’ostilità:
1. 50 libri scientiﬁci e letterari;
2. 4 abriti completi e 5 capelli;
3. Un paltò;
4. 2 coperte di lana;
5. Corredo: biancheria personale e per il leto;
6. 4 paia scarpe;
7. Vasselane.
Dato che il valore degli oggeti eleneati sopra altrepassa sensibilmente la somma rechiesta dal
sotto si prega voler aprezare questo fatto e di disposare il saldo attraverso il Consolato Generale di
Romania a Tirana, a mio favore.
Con assegni e anticipati ingraziamenti
Tirana, 31 dec. 1942
Prof. Dr. Dimitrio Berciu

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 63. Ciornă, manuscris olograf (cerneală
albastră).
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51. 1942 decembrie 31, Tirana. Împuternicire prin care D. Berciu îl autorizează pe
consulul D. Nicolau să încheie contractul de închiriere a clădirii Institutului.

Copie. Înreg[istrată la] Nr.773/31/XII/942
Autorizare
Subsemnatul Prof. Dr. D.Berciu, domiciliat în Bucureşti Str. B-dul Palatul Cotroceni
Nr.3, ﬁind autorizat de Ministerul Culturii Naţionale, al Cultelor şi Artelor, prin jurnalul
Consiliului de Miniştri Nr.1064 publicat în Monitorul Oﬁcial Nr.264 din 24 octombrie 142
şi adresa Nr.130.305 din 7 noiembrie 1942 de a mă ocupa de situaţia Institutului Român din
Porto Edda (Santi-Quaranta) Albania, autoriz[ez] prin prezenta pe Dl. Dimitrie Nicolau,
Consul General al României la Tirana, de a semna, în numele meu, contractul de închiriere
al localului Institutului mai sus menţionat, ce se va încheia cu autorităţile militare italiene
din Albania, în conformitate cu dispoziţiunile ce voi da personal în această chestiune.
[ss] Prof. Dr. D.Berciu
Tirana 31 Decembrie 1942.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 12. Copie, dactilogramă, semnătură şi
notă manuscrisă.
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52. [1942 decembrie]. Însemnări ale lui D. Berciu privind contractul de închiriere a
clădirii Institutului.

Uﬃcio Lavori del Genio Militare
Tirana*
Intră în vigoare de la 1.V.1941
Ce trebuie trecut în contractul de închiriere:
1) Sumele se vor vărsa lunar la Banca Naţională a Albaniei din Porto Edda pe numele D-lui
Prof. Dimitrie Berciu, în contul său curent.
2) Chiria de la 1.V.1941 – 31 dec.1942 se va plăti odată cu cota de pe luna dec[embrie]1942.
3) În cazul că Spitalul de campanie Nr. 581 evacuează localul Uﬃcio Genio Militare va avea
grĳă ca localul să nu rămână gol.
4) Dacă forţele militare italiene părăsesc localitatea P. Edda Comanda Presidio va preda localul
autorităţilor albaneze (municipiul).
5) Statul Român, prin delegatul său, îşi rezervă dreptul de a suspenda contractul cu un preaviz
de 60 [de] zile, în cazul că va avea nevoie urgentă de locul Institutului.
6) Dat ﬁind că delegatul Guvernului Român a cerut o sumă minimă de 150, autorităţile militare
italiene îşi iau angajamentul să repare toate stricăciunile cauzate localului în vremea războiului
italo – grec, stricăciuni pe care în parte le-au şi reparat până în prezent.
Se vor face următoarele lucrări şi îmbunătăţiri:
1. Se vor înlocui ţiglele de la acoperiş distruse de bombe.
2. Se va pune şi restul de geamuri.
3. Se vor repara obloanele şi se vor pune din nou cele distruse.
4. Se vor repara uşile de lemn.
5. Se va pune ciment în sala cea mare şi la balcoane, care a fost stricat în timpul ocupaţiei
italiene.
6. Se va pune şi a doua baie, din apartamentul din stânga.
7. Se vor zugrăvi din nou camerele locuite şi se va păstra o desăvârşită curăţenie.
8. Se vor pune cele 6 (şase) tuburi pentru scurgerea apei de pe streaşină.
Toate obiectele (lucrări) bune rămân pe loc la plecarea armatelor italiene.
Direcţiunea Institutului Român nu va cere despăgubiri pentru stricăciunile înregistrate.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 34 (f/v). Ciornă, manuscris olograf
(cerneală albastră).
* Adaos în creion.
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53. [1942 decembrie]. Notă a lui D. Berciu referitoare la urgenţele de rezolvat în
chestiunile localului Institutului şi a funcţionării unei şcoli româneşti în Albania.

Urgent
1) Numirea unui director sau a unui delegat care să meargă în Albania pentru a
raporta asupra stării actuale a clădirii de la Santi Quaranta, precum şi la Roma pentru a
trata schimbul de local, iar în ţară pentru a trata cu moştenitorii profesorului N. Iorga în
vederea consolidării dreptului de proprietate asupra întregii clădiri.
2) Să se intervină, prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine, pe lângă Guvernul
italo-albanez, pentru recunoaşterea înﬁinţării şi funcţionării unei şcoli româneşti
elementare şi secundare.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 49. Dactilogramă, reprezentând textul
unor posibile telegrame.
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54. 1943 ianuarie 2, Tirana. Proiectul contractului de închiriere a localului Institutului
Român de la Porto Edda.

Contractul de închiriere a localului Institutului Român de la Porto Edda

1. Contractul se încheie între autorităţile militare italiene reprezentate prin Uﬃcio Lavori
del Genio Militare, pe de o parte şi între Guvernul Român, proprietarul Institutului Român din
Albania, reprezentat prin delegatul său, Dl. Prof. Dr. Dimitrie Berciu, pe de altă parte, în lipsa
acestuia prin dl. Dimitrie Nicolau,Consul General al României la Tirana, care a fost împuternicit
în această privinţă.
2. Contractul se încheie pe un timp nelimitat, dar Statul Român îşi rezervă dreptul de
a suspenda acest contract cu un preaviz de 60 [de] zile, în cazul că va avea nevoie de localul
Institutului sau din alte motive, cum ar ﬁ nerespectarea de către autorităţile italiene a clauzelor
introduse în acest contract.
3. Chiria lunară se ﬁxează la 150 (unasutăcincizeci) franci albanezi, aşa precum s-a căzut
de acord între delegatul Guvernului Român şi autorităţile militare italiene de la Porto Edda, cu
condiţiunea respectării art. nr. 9 al. G din acest contract.
4. Plata începe a ﬁ exigibilă de la 1 mai 1940, dată la care localul Institutului Român a fost
ocupat de forţele armate italiene.
5. Suma cuvenită de la 1.V.1940 până la 31.XII.1942 se va plăti odată cu chiria pe luna
ianuarie 1943.
6. Sumele se vor depune la începutul ﬁecărei luni la Banca Naţională a Albaniei din Porto
Edda pe numele Dlui. Prof. Dr. Dimitrie Berciu, în contul său curent.
7. În cazul în care Spitalul de Campanie Nr. 581, care se adăposteşte în prezent în clădirea
Institutului, va evacua localul, autorităţile militare italiene vor avea grĳă ca localul să nu rămână
gol, iar dacă nu-l mai foloseşte ele vor face cunoscut acest lucru delegatului Guvernului Român sau
Consulatului general al României la Tirana cu cel puţin 60 [de] zile înainte de a părăsi localul.
8. Dacă stipulaţiunea de la art. 7 nu va putea ﬁ respectată din forţă majoră, neputânduse anunţa la timp nici Consulatul General Român de la Tirana, autorităţile militare italiene de la
Porto Edda vor preda localul Institutului Român cu tot ce se găseşte în interior ca mobilier etc.
autorităţilor locale albaneze, prin luare de dovadă, care se va trimite Consulatului Român din
Tirana sau Legaţiei României de la Roma.
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9. Dat ﬁind că delegatul Guvernului Român a cerut o sumă minimă de 150 fr[anci]
alb[anezi], autorităţile militare italiene din Albania îşi iau angajamentul de a repara stricăciunile
cauzate de războiul italo-grec şi a face unele îmbunătăţiri. Unele dintre aceste reparaţiuni s-au şi
făcut, aşa precum a constatat la faţa locului Dl. Prof. D. Berciu.
Se vor face următoarele lucrări şi îmbunătăţiri:
a) Se vor înlocui ţiglele de la acoperiş distruse din cauza bombardamentului;
b) Se va pune şi restul de geamuri;
c) Se vor repara uşile de lemn, ferestrele şi obloanele, iar cele dispărute se vor înlocui;
d) Se va pune ciment în sala cea mare şi la balcoanele exterioare, reparându-se în acelaşi timp
scările de piatră;
e) Se va pune şi baia din apartamentul din stânga, care a dispărut în timpul războiului grecoitalian;
f) Se vor zugrăvi din nou camerele locuite şi se va păstra o perfectă curăţenie;
g) Se vor pune şi cele 6 (şase) tuburi pentru scurgerea apei de pe streaşină, care au fost furate
şi fără de care se distruge tencuiala zidurilor.
10. La părăsirea localului nu se va lua nici un obiect dintre cele puse pentru buna funcţionare
a clădirii. Guvernul Român, prin delegatul său, îşi ia angajamentul de a nu cere despăgubiri de
război pentru lucrările de mai sus, în cazul că ele au fost realizate de către autorităţile militare
italiene, potrivit clauzelor acestui contract.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 51 (f/v). Ciornă, manuscris olograf
(cerneală albastră). Varianta în limba italiană, 4 pagini (f. 52-53), ciornă în creion, are menţiunea
cu stiloul „Tirana 2.I.1943” şi semnătura „Prof. Dr. D. Berciu”.
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55. 1943 ianuarie 2, Tirana. Adresa consulului D. Nicolau către Ministerul Culturii
privind prelungirea şederii lui D. Berciu în Albania.

CONSULATUL GENERAL REGAL AL ROMÂNIEI
TIRANA
Nr.1/1943
Tirana 2 ianuarie 1943
Domnule Ministru,
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că D-l Prof. Dr. D. Berciu, în misiunea care
i s-a încredinţat de către Departamentul Domniei Voastre în Albania, a fost nevoit să-şi
prelungească şederea în această ţară, atât din cauza condiţiunilor grele de călătorie şi a
nesiguranţei drumurilor cât şi a legăturilor dintre Italia şi Albania.
Consul General
D. Nicolau
Domniei Sale
Domnului Ministru al Culturii Naţionale, al Cultelor şi Artelor
(Direcţiunea Învăţământului Superior)
BUCUREŞTI

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 15. Copie, dactilogramă, menţiunea
olografă a prof. Berciu: „Originalul a fost predat de mine D-lui Director Gh. Stănculescu azi
14.I.943”.
În arhiva M.A.E. (fond Problema 15, vol. 63, cap. V, f. 11-12). Se păstrează telegrama originală a
consulului Nicolau, înregistrată la nr. 00219 din 2 ianuarie 1943 şi copia adresei nr. 219 din aceeaşi zi,
prin care Consilierul de Legaţie Radu Flondor, director politic adjunct, în numele ministrului Afacerilor
Străine, o aduce la cunoştinţa ministrului Culturii Naţionale, I. Petrovici.
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56. 1943 ianuarie 18, Bucureşti. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Culturii,
prin care cere numirea sa ca administrator şi reprezentant al Ministerului în privinţa
Institutului Român din Albania.

Domnule Ministru,
În continuarea misiunii ce mi-a fost încredinţată dec către Onor Ministerul Culturii
Naţionale şi al Cultelor, potrivit Jurnalului Consiliului de Miniştri Nr.1064, publicat în
Monitorul Oﬁcial Nr. 264 din 24 oct. 1942.
Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să ﬁu delegat cu conducerea şi
administrarea bunurilor Institutului Român din Albania, întrucât această delegaţie îmi este
necesară pentru ducerea la bun sfârşit a tratativelor de închiriere a localului institutului cu
autorităţile militare italiene din Albania şi obţinerii despăgubirilor de război, la care Statul
Român are dreptul, precum şi pentru a mă putea interesa şi pe viitor de soarta institutului.
Pentru munca depusă în acest scop nu solicit din partea Ministerului Culturii Naţionale
nici un fel de remuneraţie. În cazul însă că se va putea încheia contractul de închiriere a
localului în condiţiunile discutate de mine cu autorităţile italiene din Albania, atunci vă
rog să binevoiţi a aproba să mi se dea din fondurile de la chirie suma de 100 (una sută)
fr[anci] albanezi lunar, din care sumă voi acoperi şi cheltuielile de cancelarie, aceasta atâta
timp cât voi ﬁ în ţară.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
18.1.1943

(ss) D. B.
(Prof. Dr. D. Berciu)
Bulev. Palatului Cotroceni No.3
Bucureşti 6

D-sale Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor, Bucureşti

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 46. Copie, dactilogramă, semnătură,
notă manuscrisă: „Se aprobă propunerea şi condiţiunile (ss.) I. Petrovici 21/1/1943”.
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57. 1943 februarie 8, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către Dumitru
Berciu, prin care i se atribuie conducerea Institutului Român din Albania.

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
DIRECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
Adresa poştală:
Telefon: 4.24.00
Strada Spiru Haret Nr. 12, ss. II
D-lui Prof. Dr. Dimitrie Berciu
B-dul Palatul Cotroceni, 3
Loco
Dosarul şi Nr. dv.
Priveşte:

Data dv. Dosarul şi Nr. nostru (a se repeta în răspuns) Data
20227/1943
8 FEB. 1943

Avem onoarea a vă face cunoscut că, potrivit rezoluţiei D-lui Ministru I. Petrovici, aţi
fost încredinţat cu conducerea şi administrarea bunurilor Institutului Român din Albania.
Prin această delegare veţi binevoi a aduce la bun sfârşit tratativele de închiriere a
localului Institutului, cu autorităţile italiene din Albania, cât şi obţinerea despăgubirilor
de război privitoare la local şi în general vă veţi interesa de soarta Institutului.
Odată cu încheierea contractului de închiriere Ministerul vă aprobă de la fondul de
chirie, suma de 100 (una sută) fr[anci] albanezi lunar, cu începere de la 1 ianuarie 1943,
din care veţi acoperi şi cheltuielile de cancelarie.
Anexăm delegaţia în 2 exemplare şi traducere.
p. M I N I S T R U,
ss. indescifrabil
[st.]
p. D I R E C T O R,
ss. indescifrabil

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23989 Doc. Original, dactilogramă, antet imprimat,
semnături şi ştampilă.
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58. 1943 februarie 15, Bucureşti. Memoriu adresat de către D. Berciu ministrului
Culturii Naţionale şi Cultelor, Ion Petrovici, în urma întoarcerii din Albania, cu anexe.
MEMORIU
în legătură cu INSTITUTUL ROMÂN DIN ALBANIA
În urma însărcinării ce mi-a fost încredinţată de către Ministerul Culturii Naţionale
şi al Cultelor, potrivit Jurnalului Consiliului de Miniştri Nr. 1064, publicat în Monitorul
Oﬁcial Nr. 249 din 24 oct[ombrie] 1942, de a mă deplasa în Albania cu scopul de a cerceta
la faţa locului condiţiunile în care se găseşte localul Institutului Român din Albania,
proprietatea Statului Român, aduc la cunoştinţă următoarele:
1) În timpul ostilităţilor dintre Italia şi Grecia, orăşelul Santi Quaranta (Porto Edda)
din Albania meridională, unde se găseşte sediul Institutului Român, a fost ocupat de
către armatele greceşti şi reocupat de italieni la sfârşitul lunii aprilie 1941. Sub ocupaţia
grecească localul a fost transformat în spital.
2) În tot acest răstimp institutul a fost bombardat în repetate rânduri de către aviaţia
italiană, dar, din fericire, n-a fost niciodată atins în plin. O bombă a căzut în curte, distrugând
aripa dreaptă a terasei de beton. În jurul institutului au fost aruncate mai multe bombe,
ale căror schĳe au distrus unele obloane şi uşi de lemn. Altele au sfărâmat în mai multe
locuri acoperişul de ţigle, care va trebui reparat cât mai neîntârziat, înainte de începerea
ploilor de primăvară. În timpul bombardamentelor au fost distruse de asemenea şi toate
geamurile. Unele dintre ele au fost înlocuite de către autorităţile militare italiene.
3) Zidul exterior, pe toată porţiunea dinspre mare, unde este şi strada, a fost distrus
în întregime, aşa încât localul a rămas fără protecţie către stradă. În plus ni s-au luat 3 m
din grădina institutului, adică o suprafaţă de aproape 200 m.p., care a fost transformată în
stradă.
4) Grilajul de ﬁer de deasupra zidului amintit a fost furat, împreună cu cele 4 porţi
grele, de ﬁer, precum şi 7 uşi şi 14 obloane de stejar şi brad; au dispărut de asemenea şi 8
tuburi de tinichea pentru scurgerea apei de pe acoperiş.
5) Întreg inventarul institutului, în valoare de peste un milion lei, a dispărut (a se vedea
lista alăturată acestui memoriu, în care n-au fost trecute obiectele noastre personale).
În afară de această mare pierdere, îndeosebi a bibliotecii, celelalte stricăciuni cauzate
de război nu sunt atât de mari şi ireparabile.
PROPUNERI
1) Lucrări urgente: a) repararea acoperişului prin înlocuirea ţiglelor şi lanteţilor distruşi
de bombe; lucrarea va trebui efectuată înaintea începerii ploilor de primăvară, pentru a
preîntâmpina inﬁltrarea apei şi ruinarea plafoanelor; b) repararea uşilor şi ferestrelor; c)
punerea restului de geamuri; d) ridicarea - cel puţin provizorie - a zidului exterior, pentru
a închide clădirea institutului şi a o feri de răufăcători.
2) Trimiterea unui delegat al Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor pentru
efectuarea acestor lucrări urgente.
3) Acelaşi delegat va încheia contractul de închiriere a localului institutului cu
autorităţile militare italiene, care ocupă în prezent institutul (Spitalul de campanie Nr. 581).
Cât am stat la Santi Quaranta şi la Tirana am şi început tratativele în vederea încheierii
acestui contract. De altfel clădirea Institutului a fost utilizată de către italieni încă de la
1 mai 1941. Suma obţinută din chirie va acoperi în parte cheltuielile de întreţinere.
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4) Delegatul Ministerului va face şi demersurile necesare pentru obţinerea
despăgubirilor de război (peste un milion lei), la care Statul Român are dreptul. El va face
şi intervenţiile pe lângă autorităţile albaneze ca porţiunea de teren transformată în stradă
să revină cât mai repede institutului, pentru a nu se crea o situaţie de fapt.
5) Pentru a nu pierde drepturile obţinute de Statul Român cu mari greutăţi din partea
Guvernului albanez, în decursul anilor precedenţi, suntem de părere ca Ministerul Culturii
Naţionale să reînﬁinţeze Institutul Român din Albania, revenindu-se asupra DecretuluiLege Nr. 3685/1940 (a se vedea proiectul anexat prezentului memoriu). Prin această
reînﬁinţare Ministerul Culturii Naţionale nu-şi ia nici un angajament material, în afară
de micile cheltuieli de întreţinere. Este deci vorba de o formă, pentru a ne putea menţine
poziţia câştigată în Albania şi în faţa autorităţilor italo-albaneze, care – atât cât m-am putut
informa – n-au luat cunoştinţă de actul de desﬁinţare din 1 noiembrie 1940.
Autorităţile locale s-au arătat foarte dispuse a respecta drepturile dobândite de Statul
Român. Ar ﬁ, cred, o greşeală dacă s-ar renunţa la aceste drepturi, care vor putea ﬁ – sunt
încredinţat – de mare folos pe viitor.
6) Fiindcă la Santi Quaranta (Porto Edda) sunt numai două familii de români refugiaţi
din Grecia, iar satele cu o populaţie românească se găsesc la mare depărtare, să se caute
toate mĳloacele ca Statul Român să obţină transferarea sediului Institutului la Tirana, unde
se aﬂă un puternic centru românesc (cam 2500 suﬂete).
Această transferare se poate obţine printr-un schimb de local. Clădirea institutului se
poate vinde, ﬁe autorităţilor italiene, care de altfel au şi făcut demersuri în acest sens, ﬁe
Guvernului albanez, care cred că ar ﬁ bucuros să intre în posesia unei asemenea frumoase
clădiri. Se va putea cădea de acord şi cu Crucea Roşie albaneză, care este proprietara
orăşelului Santi Quaranta şi care posedă multe ediﬁcii la Tirana. S-ar putea face prin
urmare, un schimb de local.
Dacă această propunere este acceptată de către On[or] Ministerul Culturii Naţionale,
ea reclamă o oarecare urgenţă, ﬁindcă Santi Quaranta se găseşte într-o regiune locuită în
majoritate de greci, care, în urma actualului război, ar putea ﬁ cedată Greciei.
7) Odată sediul institutului mutat la Tirana, se va solicita din partea Guvernului albanez
dreptul de a deschide un liceu românesc. De altfel în 1927 a fost înﬁinţat la Coriţa [Korça]
un gimnaziu românesc, dar a fost desﬁinţat în 1929. După închiderea liceului francez de la
Coriţa (1938), cred că liceul românesc ar suplini şi acest gol. În afară de ﬁii de români, el ar
ﬁ frecventat şi de albanezi, mai ales că un număr mare de albanezi caută pe toate căile să
înveţe limba română, pentru a veni la noi, unde au interese de tot felul.
8) În cazul că nu s-ar putea obţine autorizarea de funcţionare a liceului românesc, s-ar
putea dobândi dreptul de a deschide la Tirana o şcoală primară românească, reparânduse o nedreptate din trecut, când guvernele albaneze n-au îngăduit funcţionarea unei şcoli
româneşti în capitala Albaniei.
9) Până la obţinerea dreptului de funcţionare a liceului sau a şcoalei româneşti şi până
la ivirea unor condiţiuni favorabile reluării activităţii ştiinţiﬁce a Institutului, se va crea
în localul institutului – după mutarea la Tirana – o Casă Românească, având o bibliotecă,
o sală de lectură, o expoziţie permanentă de artă românească etc., în care să se adune la
sărbători şi la zile anumite membrii comunităţii româneşti din Tirana şi chiar din restul
Albaniei, ale căror energii să ﬁe îndrumate spre folosul Statului Român.
10) În cadrul activităţii Institutului se vor organiza şi controla şcolile şi bisericile din
întreaga Albanie, aşa cum s-a procedat cu cele din Macedonia.
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În orice caz, cred că ar ﬁ bine ca Guvernul român să intervină pe lângă Guvernul albanez
ca şcolile româneşti (5 la număr) să ﬁe redeschise, întrucât în prezent nu funcţionează
nici o şcoală primară românească în Albania. Se invocă greutăţile timpului de faţă şi
distrugerea localurilor unor şcoli în vremea războiului italo-grec. Totuşi şcoalele albaneze
funcţionează în mod regulat, iar clădirile deteriorate au fost reparate la timp!
Directorul sau delegatul Ministerului cu conducerea Institutului Român să ﬁe autorizat
de către Ministerul Culturii Naţionale a cerceta la faţa locului situaţia – într-adevăr tristă
– a şcolilor şi bisericilor româneşti din Albania, cu localuri în ruină, cu învăţători şi preoţi
neplătiţi la timp şi persecutaţi de autorităţile locale.
11) Ministerul Cult[urii] Naţ[ionale], prin delegatul său, să rezolve şi chestiunea
moştenitorilor profesorului N. Iorga, plătind cota ce le revine de pe porţiunea de teren în
indiviziune. Această porţiune de teren poate ﬁ declarată de utilitate publică şi plătită ca
atare, după ce se vor cunoaşte preţurile din Albania.
12) Fonduri necesare pe exerciţiul 1943/1944: 1.200.000 lei, pentru acoperirea cheltuielilor
cerute de reparaţiunile urgente semnalate mai sus şi de deplasarea directorului-delegat
în Albania, pentru rezolvarea tuturor chestiunilor privitoare la Institut şi în general la
învăţământul român în Albania
ss. Prof. dr. Dumitru Berciu
(Prof. Dr. Dim. Berciu)
Bd. Palatului Cotroceni
Nr. 3, Bucureşti- 6

A.N.I.C., fond M.E.N., dosar 2454/1943, f. 6-9. Original, dactilogramă, semnătură. Documentul
poartă ştampilele de înregistrare: „Ministerul Educaţiunii Naţionale/Cabinetul Ministrului/Nr. 496 din
15.II.1943” şi „Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor/Nr. 032009 [din] 16.feb.1943/Registratura
Generală”, o rezoluţie manuscrisă ulterior ştearsă şi o a doua „16.II.943. Dir. Caliani [?] ss.
indescifrabil”. O copie, autentiﬁcată de căpitan V. Căzănescu, se păstrează la A.M.A.E., Problema
15, vol. 63, f. 18. Ciorna memoriului, manuscris olograf, se păstrează la A.I.A.B., fond Berciu,
Corespondenţă, dosar Albania, f. 37-41, însoţit de două schiţe cea a planului clădirii (f. 42) şi cea a
terenului pe care s-a ridicat aceasta (f. 43).
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[Anexa 1]
I N V E N T A R1
de obiectele dispărute şi valoarea lor, care urmează să ﬁe cerută drept despăgubiri de
război de la Guvernul italian:
Franci albanezi
1) – Două paturi de ﬁer ....................................................................................................200
2) – O maşină de scris .......................................................................................................500
3) – Un garderob ................................................................................................................150
4) – Patru (4) chintale de ﬁer rotund (6mm) ................................................................3000
5) – Zece (10) saci de ciment ............................................................................................500
6) – Patru sute (400) cărţi literare şi ştiinţiﬁce
(Biblioteca Institutului)..................................................................................4000
7) – Treizeci şi cinci (35) tuburi p[entru] apă .................................................................500
8) – Cincisprezece (15) lopeţi ...........................................................................................150
9) – Şaisprezece (16) cazmale (târnăcoape)....................................................................160
10) – O masă mare de atelier .............................................................................................200
11) – O sobă de încălzit (fontă) ..........................................................................................300
12) – Zece (10) fotograﬁi-tablouri (mici) ..........................................................................100
13) – Cinci (5)
„
„
(mari) ...........................................................................150
14) – Material de cancelarie ...............................................................................................500
15) – Un sac de ipsos ﬁn .......................................................................................................50
16) – Două (2) butoaie cu culori pentru zugrăvit ...........................................................500
17) – Treizeci (30) litri ulei de in ﬁert ................................................................................600
18) – Una sută cinci (105) kgr. Cuie de ﬁer ......................................................................150
19) – Cinci (5) robinete pentru chiuvetă .............................................................................75
20) – Şapte (7) uşi de stejar şi brad (rezervă) ...................................................................700
21) – Opt (8) obloane de brad ............................................................................................500
22) – Parchet de stejar cal[itatea] I-a (32 m.p.) .................................................................800
23) – Treizeci (30) scânduri de brad ..................................................................................200
24) – Treizeci (30) lanteţi (cadroane) de 4x6x6 ................................................................150
25) – Două (2) butoaie de ﬁer (rezervoare de apă) .........................................................160
26) – Un birou de lucru (brad) ...........................................................................................200
27) – Cinci (5) scaune de lemn ...........................................................................................150
28) – Douăzeci şi cinci (25) tuburi de ﬁer p[entru] terasă..............................................500
29) – Patru (4) porţi grele, de ﬁer ......................................................................................800
30) – Paisprezece (14) tuburi de tinichea pentru streaşină ............................................600
31) – Zidul exterior, dinspre mare, distrus în întregime (de refăcut) ........................3500
_____________________________________
Total: 19.845 fr. alb. = 1.190.700 lei
A.N.I.C., loc. cit., f. 10; A.M.A.E., loc. cit., f. 19. Copii, dactilograme, fără diferenţe ori intervenţii
manuscrise.
1

În această listă nu sunt trecute stricăciunile mai mărunte, care urmează a ﬁ reparate de către autorităţile militare italiene, în cazul că se va încheia contractul de închiriere în condiţiunile cerute de noi.
Contrar, vom cere despăgubiri şi pentru acelea. În listă nu sunt trecute nici obiectele noastre personale,
care au dispărut odată cu inventarul Institutului.
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[Anexa 2]
PROPUNERE
D E C R E T-L E G E
Art.1. –Se revine asupra decretului-lege Nr. 3685 din 1 noiembrie 1940, publicat în
Monitorul Oﬁcial Nr. 258 din 4 noiembrie 1940.
Art.2. –Institutul Român din Albania îşi va relua activitatea imediat ce se vor ivi
împrejurări favorabile, potrivit scopurilor prevăzute în decretul-lege de înﬁinţare Nr.
2695, publicat în Monitorul Oﬁcial Nr. 175 din 1 august 1938.
Art.3. –Până atunci se va numi un director delegat cu conducerea şi administrarea
bunurilor institutului, care va avea şi grĳa creării unor condiţiuni favorabile reînceperii
activităţii.
Art.4. –Pe lângă institut se va crea o şcoală românească de grad primar şi secundar.
Art.5. –Directorul institutului va avea şi controlul asupra învăţătorilor şi preoţilor
români din Albania.
Art.6. –Directorul institutului va ﬁ numit dintre profesorii şi oamenii de ştiinţă din
ţară cunoscători ai realităţilor vieţii din Albania.
Art.7. –Până la organizarea deﬁnitivă a institutului şi a şcoalei româneşti de pe lângă
institut, Ministerul Culturii Naţionale va suporta numai cheltuielile de întreţinere a
localului şi cheltuielile ocazionate de deplasarea în Albania a directorului Institutului.
P.S. Prin acest proiect de decret-lege se caută a se salva clădirea institutului, care este
averea Statului Român, a păstra drepturile de funcţionare a institutului obţinute din partea
Guvernului albanez, de la care se va trece mai uşor la obţinerea dreptului de funcţionare a
unui liceu românesc sau a unei şcoale primare la Tirana, precum şi la crearea unui mĳloc
de control asupra şcolilor şi bisericilor româneşti din Albania. Prin această reînﬁinţare,
Ministerul Cult[urii] Naţ[ionale] îşi îndeplineşte şi obligaţiunea luată prin acceptarea
donaţiunii (Decretul-lege Nr. 2279/1934). Altfel Statul Român va pierde terenul şi clădirea
de la Santi Quaranta.

A.N.I.C., loc. cit., f. 11-12 (două variante, cu deosebiri neesenţiale); A.M.A.E., loc. cit., f. 20.

*
[Anexa 3]
PROPUNERE
INSTITUTUL ROMÂN DIN ALBANIA
Prevederi bugetare pe exerciţiul
1943/1944
Pentru efectuarea reparaţiunilor urgente şi acoperirea cheltuielilor ocazionate de
deplasarea directorului institutului în Albania:
Lei 1.200.000
P.S. –Pentru motivarea cheltuielilor de mai sus a se vedea memoriul înaintat Ministerului
de către dl. Prof. D. Berciu.
A.N.I.C., loc. cit., f. 13; A.M.A.E., loc. cit., f. 22.
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59. 1943 februarie 19. Memoriu justiﬁcativ privind cheltuielile făcute de D. Berciu în
decembrie 1942 în Albania, cu şase anexe.

Domnule Ministru,
Pentru justiﬁcarea sumei de lei 25.000 (douăuzecişicincimii) ce aţi binevoit a-mi aproba
ca subvenţie pentru călătoria mea în Albania.
Am onoarea a vă înainta alăturat actele justiﬁcative, în dublu exemplar, rugându-vă să
binevoiţi a dispune să ni se conﬁrme primirea lor.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
[ss.] Prof. Dr. D. Berciu
(Prof. Dr. D. Berciu)
Bulev. Palatului Cotroceni 3
Bucureşti 6
Domniei-Sale Domnului Ministru al Propagandei Naţionale

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 24. Copie, dactilogramă, semnătură
(deteriorat). Un al doilea exemplar , nesemnat (f. 25), are ataşată ştampila de înregistrare „Ministerul
Propagandei Naţionale/Direcţiunea Contabilităţii/Nr. 014328 • 19 feb. 1943”.

*
Anexa 1
Copie
Diftesë për fr.skq. 80 (shetohiet) i paguar prej profesor Berciu për maqinë nguo Porto Edda në
Gjenokostër – nje vent
(ss.) G. Dimos
28.XII.1942
Transport de la Porto Edda la Argirocastro. D. Berciu
A.I.A.B., loc. cit., f. 28. Manuscris olograf.

*
Anexa 2
Copie
Dëftes për fr. shq. 80
Deftej se mora nga Zotnia Profesor Dimitrio Berciu shumën e sipër shenner fr. shq.
(ttetdhiet) për transportmi nga Gjinokastra në Porto.
(ss) G.Dimos
Porto Edda 25/12/42/XXI
Suma de 80 (optzeci) franci albanezi pentru plata maşinei de la Argirocastro la Porto
Edda (Santi Quaranta). Prof. Dr. D. Berciu.
A.I.A.B., loc. cit., f. 29. Dactilogramă, semnătură.
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Anexa 3
Diftesë për fr.ar. 74 (thetëdhiethe këtrë) Gjinokastër – Tiranë (nji vent) i paguar prej
profesor Berciu për maqinë.
1.1.1942 (ss) P.Kocio
Chitanţă pentru suma de franci albanezi 74 plătită pentru maşină, de la Argirokastro
la Tirana.
Prof. Dr. D. Berciu
A.I.A.B., loc. cit., f. 30. Dactilogramă, semnătură.

*
Anexa 4
Copie-dosar
Memoriu
Pentru suma de franci albanezi 30 (treizeci) plătiţi de noi pentru transportul de la Durazzo
la Tirana.
20.XII.942
D. Berciu
Tirana
A.I.A.B., loc. cit., f. 31. Manuscris olograf, cerneală albastră.

*
Anexa [5]
5 = lei 1915 (wagon-lits) Bucureşti-Budapesta
6 = 3455 idem, Budapesta-Roma
7 = 2774 lei Roma-Budapesta
A.I.A.B., loc. cit., f. 33. Manuscris olograf, cerneală albastră.

*
Anexa [6]
Pentru plata biletului de vapor cl[asa] I de la Brindisi la Durazzo lire ital[iene] 111
şi pentru port
60
171
Adică lire italiene una sută şaptezeci şi unu.
Prof. Dr. D. Berciu
20.XII.1942, Tirana

A.I.A.B., loc. cit., f. 32. Manuscris olograf, cerneală albastră. Pe verso ﬁgurează variantă
iniţială a aceluiaşi memoriu, tăiată cu creionul: Memoriu pentru suma de 300 (treisute) lire italiene,
cheltuită de noi pentru plata transportului de la Brindisi la Durazzo (vapor) şi de la Durazzo la
Tirana (maşină).
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60. 1943 martie 2. Cererea lui D. Berciu către Ministerul Afacerilor Străine pentru
trimiterea a două telegrame către reprezentanţele din Atena şi Tirana.

Institutul Român din Albania
Institut Royal de Roumanie en Albanie
Nr. 17019
Saranda (Albania)

[st.] Ministerul Afacerilor Străine
Intrare
1943 luna martie ziua 2

Nr. 3 din 2 martie 1943
Domnule Ministru,
În interesul Institutului român din Albania avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a
dispune să se trimită prin Ministerul Afacerilor Străine alăturatele două telegrame, una la
Legaţiunea Română de la Atena, alta la Consulatul General de la Tirana întrucât pe această
cale telegramele pot ajunge mai repede şi mai sigur.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Director,
ss. Prof. Dr. D. Berciu
Domniei-Sale Domnului Ministru al Afacerilor Străine Bucureşti

A.M.A.E., fond Problema 15, volum 63, f.13. Original, antet modiﬁcat (s-a şters „sous la
direction de N. Iorga”), dactilogramă, semnătură şi ştampilă, ştampilă de înregistrare M.A.S.
Notă manuscrisă: „Dir[ecţia] Politică. Se vor expedia în clar, la Atena şi Roma. 3.III.943 [ss.
indescifrabil]”. În anexe ﬁgurează doar copia telegramei către Tirana (f. 14), precum şi însemnarea
manuscrisă „Domnule Arpăşianu, Rămâne să expediaţi dumneavoastră, aceea pentru Tirana, prin
Roma. Cea pentru Atena va încerca dl. Ştefan s-o transmită. Cu stimă [ss. indescifrabil]”. Biletul are
rezoluţia aﬁrmativă a adresantului şi ştampila „6 mar. 1943” (f. 15).
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61. 1943 martie 6, Bucureşti. Telegramă a Ministerului Afacerilor Străine către
Legaţia României din Roma cu dispoziţia de a transmite Consulatului General din Tirana
rugămintea profesorului Berciu de punere la punct a fostului servitor Cuciubină.

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

Nr. 17019
2 martie 1943

TELEGRAMĂ
ÎN CLAR
Nr. ……………
194….
ROMANOLEG
ROMA
Binevoiţi a transmite Consulatului General Tirana următoarele:
Domnul profesor Berciu, directorul Institutului român, vă roagă a interzice fostului
servitor Cuciubină a se prezenta în numele institutului şi a cere despăgubiri de război,
întrucât nu are nici o autorizare în acest sens. Vă roagă de asemeni a grăbi încheierea
contractului şi a răspunde telegraﬁc. Cuciubină să predea imediat Consulatului maşina de
scris.
[st.] DAVIDESCU
17019

A.M.A.E., loc. cit., f. 16. Original, dactilogramă, rezoluţie manuscrisă: „Rog a se expedia.
5.III.43. [ss. indescifrabil]” şi ştampilele „6 mar. 1943” şi „Serviciul Expediţiunii Telegraﬁce. Ministerul
Regal al Afacerilor Străine”.

https://biblioteca-digitala.ro

153

62. 1943 martie 8, Bucureşti. Adresă a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri către
Ministerul Afacerilor Străine, în privinţa memoriului depus de D. Berciu.
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul pentru Adm. şi Org.
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei

Secţia M Bir. 4
D / 62
Conﬁdenţial

Bucureşti, 8 martie 1943
Nr. 506570 / C.B.B.T.
[st.] MINISTERUL REGAL
AL AFACERILOR STRĂINE
Nr. 24678 • 26 mar. 1943
REGISTRATURA GENERALĂ

Domnule Ministru,
Avem onoarea a vă înainta, în copie, memoriul Domnului Profesor D. Berciu,
directorul Institutului Român din Albania […] rugându-vă să binevoiţi a cunoaşte că
Domnul Mareşal a ordonat ca reprezentantul nostru diplomatic din Tirana să se ocupe de
această problemă şi să ne comunice rezultatul pentru a-l putea informa.
În acelaşi timp, vă comunicăm următoarele informaţiuni:
a) Cercurile oﬁciale albaneze doresc încheierea unei convenţii culturale cu Guvernul
Român, care s-ar putea realiza direct între Bucureşti şi Tirana, cu atât mai mult cu cât
Guvernul albanez intenţionează să deschidă o şcoală la Bucureşti, în schimbul căreia,
credem, că Guvernul român ar putea cere un liceu românesc la Tirana.
b) Ducerea tratativelor discrete şi directe cu Guvernul albanez sperăm să dea roade
neaşteptate, cu atât mai mult cu cât, se pare că inﬂuenţa italiană în Albania devine din ce
în ce mai slabă.
c) În perioada de organizare a Institutului Român din Albania, italienii au fost acei
care au pus piedici, neadmiţând atunci şi credem că şi astăzi o altă propagandă acolo decât
a lor, dar faţă de informaţiunea că inﬂuenţa lor este din ce în ce mai slabă, credem că este
momentul să acţionăm cât mai curând printr-o legătură directă şi discretă cu Guvernul
albanez.
Măsurile pe care veţi binevoi a le lua, precum şi rezultatele care se vor obţine, vă
rugăm a dispune să ﬁe comunicate şi acestui cabinet.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretarul General al
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
Secretarul Cabinetului
ss. Ovidiu Al. Vlădescu
Maior,
ss. Stelian Iamandi
Domniei Sale Domnului Ministru Davidescu
Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine

A.M.A.E., fond Problema 15, volum 63, f.17 (f/v). Notă manuscrisă: „Rog Preşedinţia
(Cabinet) să nu se mai ocupe de relaţiunile internaţionale care aparţin Ministerului de Externe” [ss.
indescifrabil]. Memoriul este acelaşi cu documentul înaintat la 15 februarie 1943 ministrului Culturii
Naţionale şi Cultelor, Ion Petrovici.
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63. 1943 martie 8, Bucureşti. Adresă a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri către
Ministerul Culturii Naţionale şi Cultelor în privinţa memoriului depus de D. Berciu la
acesta.

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul pentru Adm. şi Org.
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei
NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
Secţia M Bir. 4
D / 62
Conﬁdenţial

Bucureşti, 8 martie 1943
Nr. 506570 / C.B.B.T.
MINISTERUL CULTURII
CABINETUL MINISTRULUI
Biroul Relaţii cu Preşedinţia
Consiliului de Miniştri
No.3587 • 1943 Luna III Ziua 9

Domnule Ministru,
La adresa Dvs. Nr.33531/1943 Direcţia Învăţământului particular şi confesional;
Avem onoare a vă face cunoscut că, conform dispoziţiunii Domnului Mareşal,
întreaga chestiune a fost trecută pentru studiu Ministerului Afacerilor Străine.
Rezultatele care se vor obţine ne vor ﬁ comunicate la timp şi vă vom încunoştinţa.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretarul General al
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
ss. Ovidiu Al. Vlădescu

Secretarul Cabinetului
Maior,
ss. Stelian Iamandi

Domniei Sale Domnului Ministru al Culturii Naţionale
Direcţiunea Învăţământului particular şi confesional

A.N.I.C., fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 2454/1943, f. 5. Original, dactilogramă,
antet, ştampilă înregistrare la M.C.N.C., semnături şi ştampilă. Adresa este însoţită de memoriul
înregistrat la Cabinetul Ministrului Educaţiunii Naţionale cu nr. 496 din data de 15.02.1943, iar la
Registratura Generală a Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor cu nr. 032009 din 16.02.1943,
inventarul obiectelor dispărute şi propunerile pentru noul Decret-lege şi pentru prevederi bugetare
pe exerciţiul 1943/1944 (f. 6-14).
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64. 1943 aprilie 6, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către Ministerul
Propagandei Naţionale prin care se comunică numirea prof. D. Berciu ca director al
Institutului Român din Albania.

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
DIREC ŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPE RIOR
Adresa poştală:
Telefon: 4.24.00
Strada: Spiru Haret Nr. 12, s. II
Ministerul Propagandei Naţionale

6 aprilie 1943
Nr. 20227

Domnule Ministru,
Avem onoarea a vă face cunoscut că D-l prof. Dimitrie Berciu a fost însărcinat de
Minister cu direcţiunea şi administrarea bunurilor Institutului Român din Albania.
În această calitate D-sa a fost încredinţat cu misiunea de a se ocupa de toate chestiunile
interesând Institutul Român din Albania.
M I N I S T R U,
[nesemnat]
D I R E C T O R,
ss. indescifrabil

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23991 Doc. Original (duplicat), dactilogramă, antet
imprimat, semnat numai de director, data în creion.
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65. 1943 mai 13. Decret-Lege de reînﬁinţare a Institutului Român din Albania, însoţit
de raportul ministrului culturii naţionale şi cultelor.

MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI CULTELOR
Legea Nr. 304
ANTONESCU
MAREŞAL AL ROMÂNIEI ŞI CONDUCĂTORUL STATULUI
Asupra raportului d-lui ministru secretar de Stat la Departamentul Culturii
Naţionale şi al Cultelor cu Nr. 63.668 din 1943.
Pe baza dispoziţiunilor decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 septembrie şi Nr. 3.072 din 7
septembrie 1940,
Am decretat şi decretăm:
DECRET-LEGE
pentru reînﬁinţarea „Institutului Român” din Albania
Art.I. Dispoziţiunile art. 1 şi 2 ale decretului-lege Nr. 2.695 din 1938, publicat în
Monitorul Oﬁcial Nr. 175 din 1 august 1938, se repun în vigoare.
Art.II. Dispoziţiunile decretului-lege Nr. 3.685 din 1940, publicat în Monitorul
Oﬁcial Nr. 258 din 4 noiembrie 1940, se abrogă.
Art.III. Organizarea şi modul de funcţionare al Institutului se va stabili printr-un
regulament.
Dat la Bucureşti la 13 mai 1943

ANTONESCU
Mareşal al României şi Conducătorul Statului
Ministrul culturii naţionale şi al cultelor
Prof. Ion Petrovici
Nr. 1354
*
Raportul d-lui ministru al culturii naţionale şi al cultelor către d-l Mareşal Ion
Antonescu, Conducătorul Statului.
Domnule Mareşal,
Prin decretul-lege Nr. 3.685 din 1940, publicat în Monitorul Oﬁcial Nr. 258 din 4
noiembrie 1940, s-a desﬁinţat „Institutul Român” de studii şi cercetări arheologice din
Albania.
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Întrucât Statul Român a făcut investiţii considerabile pentru ridicarea localului
institutului, pe un teren, proprietate a defunctului profesor N. Iorga, din care numai
jumătate a fost dăruit Statului;
Având în vedere că, fără existenţa legală a Institutului, ne-am găsi pe cale de a pierde
atât această avere a fostului institut, cât şi materiale arheologice şi ştiinţiﬁce ce se găsesc
depozitate în acel local, precum şi dreptul de funcţionare al institutului obţinut anterior
de la Guvernul Albanez;
Având în vedere, de asemenea, că Statul Român are interese culturale şi naţionale, în
cadrul institutului făcându-se şi controlul şcoalelor şi bisericilor;
Ţinând seama de cele expuse mai sus, am întocmit alăturatul proiect de decret-lege
pentru reînﬁinţarea Institutului Român din Albania, proiect pe care, în baza dispoziţiunilor
decretelor–legi Nr. 3052 din 5 septembrie şi Nr. 3072 din 7 septembrie 1940, avem onoarea
a-l supune aprobării şi semnăturii Domniei Voastre.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Mareşal, asigurarea înaltei noastre consideraţiuni.
Ministrul culturii naţionale şi al cultelor,
Prof. I. Petrovici
Nr. 63668/943

„Monitorul Oﬁcial” (Partea I), Nr. 111, 14 mai 1943, p. 4289.
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66. 1943 mai 17, Bucureşti. Decizia Ministrului Ion Petrovici de numire a prof.
D. Berciu ca lector de limba română în Albania.

Copie
Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor
DECIZIE
Noi, Ion Petrovici, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Culturii Naţionale şi al
Cultelor,
Având în vedere hotărârea acestui Minister cu Nr. 20227/1943, prin care Dl. Dumitru
Berciu este delegat să îndeplinească funcţiunea de Director al Institutului Român din
Albania şi de Administrator al bunurilor acestuia;
D E C I D E M:
Art. 1. Dl. Profesor Dumitru Berciu se numeşte lector de limba română în Albania,
având să îndeplinească atribuţiile ce decurg din această calitate în cadrul Institutului
Român din acea ţară, începând cu data de 15 mai 1943 şi va ﬁ plătit din postul de lector de
limba română de pe lângă Universitatea din Triest, prevăzut în bugetul acestui Minister
cu suma de lei 13.400 lunar.
Art. II. Dl. Director al Învăţământului Superior este însărcinat cu aducerea la îndeplinire
a prezentei Decizii.
Dată astăzi 17 mai 1943.
Nr. 98.074
Ministru,
ss. I. Petrovici
Conform cu originalul
[ss.] indescifrabil
Pt. conformitate,
p. Director,
ss. Iordache [st.]

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23992 Doc. Copie autentiﬁcată la Liceul de băieţi
„N. Bălcescu” a unei copii dactilograﬁate.
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67. 1943 iunie 7, Bucureşti. Adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri către Ministerul
Afacerilor Străine, privitoare la stadiul rezolvării memoriului profesorului Berciu.

ROMĂNIA
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul pentru Adm. şi Org.
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei

Bucureşti, 7 iunie 1943
Nr. 506570 / C.B.B.T.
[st.] MINISTERUL
REGAL AL AFACERILOR STRĂINE
Nr. 47441

DIN 8 IUN. 1943
Secţia M Bir. 4
D / 62
CONFIDENŢIAL

REGISTRATURA GENERALĂ

DOMNULE

M IN I S T R U,

Avem onoarea a reveni la adresa noastră nr. 506570/1943 privitoare la memoriul D-lui
Profesor Berciu, Directorul Institutului Român din Albania, rugându-vă să binevoiţi a
dispune să ni se comunice rezultatul.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
SECRETAR GENERAL
al
PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI
ss. Ovidiu Al. Vlădescu [st.]
SECRETARUL CABINETULUI
LT. COLONEL,
ss. Stelian Iamandi
DOMNIEI SALE
DOMNULUI MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE
Cabinetul D-lui Ministru Davidescu

A.M.A.E., fond Problema 15, volum 63, f. 26. Original, antet, dactilogramă, ştampilă înregistrare,
semnături şi ştampilă, notă marginală manuscrisă „Conv[enţia] culturală cu Albania (!)”.
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68. 1943 iunie 8, Bucureşti. Adresa Direcţiunii Învăţământului Superior din Ministerul
Culturii Naţionale către Direcţiunea Politică din Ministerul Afacerilor Străine, privitoare
la materialele de propagandă necesare misiunii profesorului Berciu în Albania.

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
DIREC ŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPE RIOR
Adresa poştală:
Telefon: 4.24.00
Strada: Spiru Haret Nr. 12, s. II

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Direcţiunea Politică.

Dosarul şi Nr. dv.
Priveşte:

Data dv.

[st.] Ministerul Afacerilor Străine
Intrare Nr. 48431
1943 luna iunie ziua 11

Dosarul şi Nr. nostru (a se repeta în răspuns) Data
113.6777/943
8 IUN. 1943

DOMNULE

M IN I S T R U,

Avem onoare a vă face cunoscut că D-l Prof. Dimitrie Berciu, a fost delegat prin Decizia
Nr. 20.227/1943, ca director şi administrator al bunurilor Institutului Român din Albania,
reînﬁinţat prin Decretul-Lege din 13 mai 1943.
Prin însărcinarea dată de Minister, D-l Prof. Berciu mai are şi o misiune de propagandă
românească în Albania.
Cum în împrejurările de faţă aceasta nu se poate face mai efectiv, decât prin trimiterea
de material de propagandă, vă rugăm să binevoiţi a dispune înlesnirea trimiterii prin
curier diplomatic a diferite volume şi broşuri pe care D-l Prof. Berciu le are la dispoziţie
în acest scop.
Vă rugăm în acelaşi timp a comunica Legaţiei noastre din Albania pentru a i se face
toate facilităţile în vederea îndeplinirii cu succes a misiunii sale în Albania.
M I N I S T R U,
ss. indescifrabil [st.]
DIRECTOR,
ss. indescifrabil

A.M.A.E., fond Problema 15, volum 63, f. 28. Original, antet, dactilogramă, ştampilă înregistrare,
semnături şi ştampilă, notă manuscrisă „De la Dir[ecţia] Cabinetului. 15.VII.943”.
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69. 1943 iunie 30, Bucureşti. Adresă de răspuns a Ministerului Afacerilor Străine către
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, referitoare la oportunitatea încheierii unei convenţii
culturale cu Albania.

Bucureşti, 30 iunie 1943
47.441
Domnule Secretar General,
Drept răspuns la adresa Dvs. Nr. 506570 C.B.B.T. din 7 iunie 1943, cu privire la
memoriul D-lui Profesor Berciu, Directorul Institutului Român din Albania, am onoarea a
vă aduce la cunoştinţă că, după părerea acestui departament, sugestiunile D-lui Profesor
Berciu şi în special aceea relativ la încheierea unei convenţiuni culturale cu Albania nu
sunt de actualitate.
Primiţi, vă rog, Domnule Secretar General, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
[p.] MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE
Gh. Davidescu
Secretar General

Domniei Sale
Domnului Ovidiu Vlădescu
Secretar General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
Cabinetul B.B.T.

A.M.A.E., fond Problema 15, volum 63, f. 27.Copie , dactilogramă, fără semnătură şi ştampilă.
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70. 1944 ianuarie 15, Bucureşti. Adresa Ministerului Culturii Naţionale către
comandantul detaşamentului de pază şi depozit al Ministerului Înzestrării Armatei,
privind amânarea de la concentrare a prof. dr. D. Berciu.

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
DIREC ŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPE RIOR
Adresa poştală:
Telefon: 4.24.00
Strada: Spiru Haret Nr. 12, s. II
Dlui Comandant al
Detaşamentului de pază şi Depozit
al M.I.A. şi Producţiei de răsboiu
Dosarul şi Nr. dv.
Priveşte:

Data dv.

Dosarul şi Nr. nostru (a se repeta în răspuns) Data
9060/944
15 IAN. 1944

DOMNULE COMANDANT,
Avem onoarea a vă face cunoscut că Dl. Prof. Dr. D. Berciu Directorul Institutului
Român din Albania, urmând a pune la punct chestiunile legate de conducerea şi
administrarea Institutului, precum şi alcătuirea bugetului pe seama acestei Instituţii vă
rugăm să binevoiţi a-i acorda o amânare de concentrare până la data de 10 februarie 1944.
p. M I N I S T R U,
ss. indescifrabil
[st.]

DIRECTOR,
ss. indescifrabil

Colecţia M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23993 Doc. Original, dactilogramă, antet imprimat,
semnături şi ştampilă.

https://biblioteca-digitala.ro

163

71. 1944, [Bucureşti]. Fragment din raportul diplomatic privind situaţia românilor
din Albania şi Iugoslavia, supuşi unei politici de deznaţionalizare, prin care se propun
măsuri pentru sprĳinirea şcolilor şi bisericilor româneşti din aceste ţări, care au suferit
avarii în timpul războiului.
Raport săptămânal nr. 78
Partea [a] II-a
Diferite chestiuni în legătură cu românii de peste hotare
1. Informaţiuni
a. […] Pe această linie de preocupări înglobând şi pe românii din Albania, Cabinetul
B.B.T. a comunicat Ministerului Afacerilor Străine recomandarea Domnului Mareşal de
a lua în grĳa sa problema Institutului Român de la Santi Quaranta (Porto Edda), pusă în
discuţie de Ministerul Culturii Naţionale.
Domnul profesor Berciu, directorul Institutului Român din Albania, ne înfăţişează
aspectul problemelor româneşti din acel stat.
Încă din 1913, prin crearea noului Stat albanez, s-a urmărit o politică de deznaţionalizare
a românilor. Uniunea italo-albaneză nu a îmbunătăţit cu nimic această situaţie. Din cei
60000 români existenţi în Albania înainte de primul război mondial, astăzi numărul celor
care vorbesc româneşte s-a înjumătăţit.
Mulţi români şi-au pierdut graiul învăţând limba albaneză. Cele 5 şcoli româneşti nu
funcţionează în prezent din cauza avariilor suferite în timpul războiului şi din cauză că nu
s-au dat fonduri pentru a ﬁ reparate. Dl. Berciu crede că în felul acesta albanezii doresc să
creeze o situaţie de fapt, pentru ca apoi să închidă şcolile.
Bisericile româneşti, de asemenea, sunt în ruină. Dacă s-ar adăuga un sprĳin bănesc
din partea guvernului român, la sumele de care se dispune deja, s-ar putea repara şi
şcolile şi bisericile.
S-ar impune studierea bisericilor şi mănăstirilor zidite de români, care construiesc
o comoară nepreţuită de artă românească. Acestea dovedesc în mod evident contribuţia
elementului românesc din Balcani la istoria civilizaţiei. Ministerul Culturii Naţionale
şi Ministerul Propagandei Naţionale ar putea ajuta această activitate ştiinţiﬁcă, pe care
Institutul român din Albania nu a putut s-o efectueze din lipsa de mĳloace materiale.
Pentru coordonarea întregii activităţi culturale şi propagandistice a acestui Institut, se
propune ca el să aibă controlul tuturor şcolilor şi bisericilor din Albania.
Dl. ministru Petrovici a admis, în principiu, mutarea Institutului la Tirana, unde este
un centru românesc important, însă Dl. profesor Berciu nu dispune de fonduri pentru
îndeplinirea acestei mutări. După mutare, s-ar putea cere şi înﬁinţarea unui liceu românesc,
fapt care s-ar putea realiza prin încheierea unei convenţii culturale cu guvernul albanez.
Acest guvern îşi câştigă din zi în zi mai multă libertate de acţiune şi doreşte anchetarea
acestei convenţii pentru a deschide o şcoală albaneză la Bucureşti. Ducerea unor tratative
discrete şi directe cu el, ar da roade neaşteptate, pentru că cu italienii nu se poate lucra,
deoarece nu admit în Albania decât propaganda lor.
Dl. profesor Berciu arată că dacă ar putea pleca în Albania, în cadrul Institutului, ar
putea desfăşura o propagandă în următoarele direcţii:
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- Prin relaţiile cu persoanele de acolo, ar crea o atmosferă favorabilă României.
- Organizarea unei expoziţii permanente de artă românească, cărţi, hărţi, precum şi
produse-eşantioane ale industriei noastre forestiere şi petroliere.
- Înﬁinţarea unei biblioteci.
- Statistica tuturor românilor din Albania.
- Intervenţiuni ca să se aducă ﬁlme şi jurnale cinematograﬁce româneşti.
- La radio Tirana şi în presă să se facă publicitate pentru cunoaşterea ţării noastre.
- Să se facă traduceri în limba albaneză, din limba noastră.
- Guvernul român ar putea dărui, anual, câteva colecţii model pentru elevii români
merituoşi.
Ministerul Culturii Naţionale ar putea dărui învăţământului secundar albanez o serie
de păsări şi animale împăiate, din cele care trăiesc în regiunile Deltei şi Carpaţi[lor].
Poporul albanez ﬁind mai înapoiat pe scara civilizaţiei ar ﬁ mult impresionat de aceste
daruri. În plus, ﬁind şi sărac, chiar are nevoie de ele.

A.M.A.E., fond Problema 18, vol. 9, Iugoslavia, f. 106-110 (publicat în Adina Berciu-Drăghicescu,
Maria Petre, op. cit., vol. II, p. 594-595).

*
72. [1944 ?]. Însemnări făcute de D. Berciu privitoare la succesiunea cronologică a
evenimentelor legate de înﬁinţarea Institutului Român din Albania, cât şi a constituirii
proprietăţii acestuia.
A.1. În 1932 donaţia regelui Zog I-ul.
2. În 1934, august 13, donaţia Prof. N[icolae] I[orga] – act de donaţie Jud[ecătoria] de Ocol
Vălenii de Munte Nr. 6006, autentiﬁcat pe baza autorizaţiunii date prin I.D.R. Nr. 2279/1934.
3. Decret de înﬁinţare a Institutului Nr. 2695 publicat în Mon[itorul] Of[icial] Nr.175 din
1 aug[ust] 1938.
4. Decret nr. 3685 din 1 noiembrie 1940 publicat în Monitorul Oﬁcial nr. 258 din 4 noiembrie
1940 – se desﬁinţează fără a se speciﬁca nimic asupra imobilului: se spune: „ … se desﬁinţează pe
data publicării prezentului decret-lege”.
5. 9 noiembrie 1936 s-a pus piatra fundamentală.
6. În 1937 au început lucrările, cont[inuă] în 1938 şi 1939.
7. Se reînﬁinţează [14 mai 1943].
Clădirea 33,30 m x 21,85m.
B. 1. În 1932 suprafaţa terenului donat era de 746,25 m2.
2. Din care Iorga a donat ½ statului român.
3. Am obţinut de la regele Zog I în 1937 încă 680 m2.
În total deci 1424,26 m2 de teren.

A.I.A.B., fond Berciu, Corespondenţă, dosar Albania, f. 0-1. Original, manuscris olograf în
creion pe contracopertă şi p. 1.
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ADDENDA
I. [1991 februarie, Bucureşti]. Fragment dintr-un articol al prof. dr. Gelcu Maksutovici,
care aduce în discuţie situaţia Institutului Român din Albania după 23 august 1944.
[…] După 23 august 1944 Legaţia română de la Tirana şi-a încetat formal activitatea,
iar după preluarea puterii de către comunişti în Albania, la 29 noiembrie 1944, autorităţile
albaneze au cerut – prin intermediul U.R.S.S. – ca Legaţia română să-şi înceteze deﬁnitiv
activitatea diplomatică, rămânând administrator al bunurilor româneşti Pericle Murzaku,
care avea în grĳă şi casa Iorga de la Saranda, primită în dar de la bogătaşul albanez Bey Vlora
Vrioni (s. ns.), pentru laborioasa activitate a savantului român în susţinerea cauzei naţionale
albaneze, în diferite împrejurări. La redeschiderea Legaţiei române de la Tirana, în toamna
anului 1948, deşi într-o stare de continuă degradare, „Casa Iorga” de la Saranda, compusă
dintr-un salon şi 5 camere, încă mai exista. Biblioteca se ridica la circa 20.000 de volume,
aduse prin stăruinţa lui N. Iorga din Bucureşti, în special de la anticarul Pach. Erau acolo
multe cărţi de literatură şi istorie a României, multe cărţi în limba italiană despre Albania.
Acum de administrarea bunurilor Legaţiei române se ocupa Doamna Albina Shundi,
născută Bumči, nepoată a regentului Bumči al Albaniei, căsătorită cu un avocat din Tirana.
Deci o persoană autorizată să cunoască valoarea bibliotecii şi a casei. Casa îi fusese donată
lui Iorga prin anii 1934-1935, [iar] Prof. Berciu fusese aici prin anii 1937-1938. În aprilie
1939 Albania fusese invadată şi ocupată de Italia. Războiul şi mai ales moartea lui N. Iorga
au dus la abandonarea temporară a proiectului de înﬁinţare a Institutului preconizat.
După reluarea relaţiilor diplomatice şi redeschiderea Legaţiei române, unii români din
Albania („ciobani” – denumirea sub care se cunosc românii din Albania, îndeosebi cei din
zona Beratului), interesaţi în întemeierea Institutului albano-român, s-au adresat Legaţiei
cu rugămintea de a ﬁ reluată problema în noile condiţii postbelice. Legaţia română şi mai
ales însărcinatul cu afaceri al ei, Nicolae Djamo, bun cunoscător şi al limbii albaneze, a
ridicat problema casei şi a bibliotecii şi în faţa autorităţilor albaneze şi a celor române de
la Bucureşti, în anii 1949-1950. Toate eforturile au fost zadarnice. Mai întâi de la Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Populare Române s-a primit răspunsul că problema
priveşte în exclusivitate statul albanez, ceea ce însemna o abandonare mascată, apoi s-a
precizat că „problema minorităţilor” o rezolvă ﬁecare stat în parte, ca – în ﬁnal – să se
dea directive severe diplomaţilor români de la Tirana, pentru a nu mai face nici un fel
de demersuri. Astfel se încheiau străduinţele nobile ale lui Iorga de a crea în Albania un
institut de cercetări, util ambelor ţări şi popoare […].
Cf. Gelcu Maksutovici, Nicolae Iorga – susţinător al cauzei albanezilor, în „Revista istorică”, tom
II, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1991, p. 54-55. Mărturia prof. univ. N. Djamo, primul ambasador român
în Albania, la care se face trimitere orală, este interesantă, dar cuprinde inexactităţi. De altfel autorul
şi-a însuşit, din păcate, acest punct de vedere: „Institutul a şi funcţionat o perioadă sub conducerea
profesorului Dumitru Berciu, într-o vilă cu arhitectură tipic otomană, dăruită Profesorului Nicolae
Iorga de către Bey Vlora – unul dintre oamenii politici albanezi şi mare moşier” (loc. cit., p. 52).
Pe extrasul păstrat la M.J.T.A., nr. inv. 15201, autorul a scris o dedicaţie „Doamnei dr. Adina Berciu”,
datată mai 1992. Într-o împrejurare ulterioară, articolul a fost studiat de tatăl destinatarei, care –
ajungând la acest pasaj – a consemnat pe margine, indignat: „3. III. 95. Nu-i adevărat! D. B.”.
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II. 1991 [aprilie?], Bucureşti. Articol memorialistic al lui Dumitru Berciu, în care
valoriﬁcă pasaje din scrisorile pe care i le-a adresat Nicolae Iorga.
NICOLAE IORGA ŞI
INSTITUTUL ROMÂN DIN ALBANIA
Curând după încheierea Tratatului de pace de la Paris, din 1920, profesorul Nicolae
Iorga a primit, din partea poporului albanez şi a regelui Zogu al Albaniei, un teren pe malul
portului Saranda (atunci Zogai, apoi Santi Quaranta, Porto Eda şi, în sfârşit, Saranda) ca
recunoştinţă pentru sprĳinul dat de marele istoric român poporului albanez, în obţinerea
şi recunoaşterea independenţei de stat a Albaniei.
În 1934 profesorul N. Iorga dăruia acest teren statului român, „cu condiţia înﬁinţării unui
institut român în Albania şi construirea pe terenul de la Saranda a unui ediﬁciu propriu, destinat
institutului şi un spaţiu anume rezervat profesorului”. Actul de donaţie a fost autentiﬁcat la
Judecătoria Mixtă Vălenii de Munte, sub nr. 60006, din 13 august 1934.
În anul următor, la 2 decembrie 1935, primeam, la Roma (unde mă aﬂam pentru
studii), o scrisoare prin care profesorul N. Iorga mă anunţa că voi putea merge la Saranda
de îndată ce va ﬁ gata clădirea Institutului şi mă voi putea instala şi voi putea începe
lucrul, probabil prin luna mai 1936. O altă scrisoare, în acest sens, am primit la Viena, la
17 ianuarie 1937, în care N. Iorga îmi spunea: „La întoarcerea D-tale, voi lua măsurile necesare
pentru Albania”.
Aşa cum reiese din scrisoarea din 18 martie 1936, primită de mine încă la Roma, N.
Iorga mă anunţa însă că lucrurile cu Albania nu erau prea clare. În primul rând, Ministerul
nostru de Externe trebuia să dea banii pentru Institut şi „nu mi s-a dat încă” şi, în al doilea
rând, „trebuia să meargă cineva la faţa locului”.
În continuare, profesorul îmi scria următoarele: „Dar ai putea D-ta însuţi, mergând din
Bari la Santi Quaranta, în faţă cu Corfu, şi să te ocupi de însăşi clădirea, făcând şi unele călătorii
de informaţie, pe unde s-a săpat. Pentru bani am vorbit la Externe cu Savel Rădulescu, secretar
general”.
La 28 aprilie 1936, N. Iorga mă anunţa că mi se trimite (de la Externe) o sumă de
bani (20.000 lei), „pentru începerea unei construcţii cât de simple”, [dar „nu pentru lucrul
ştiinţiﬁc”].
În scrisoarea din 18 martie 1936, N. Iorga, pe lângă problemele legate de Institut, ţinea
să atragă atenţia asupra concepţiei sale privind preistoria: „Desigur – sublinia N. Iorga –
e o datorie a umaniza preistoria care altfel rămâne ca geologie, dar ﬁgurată – prin aceea că nu e
pusă în legătură cu viaţa – ﬁe chiar şi a animalelor, viaţă care e singura interesantă. Prea păstrăm
în suﬂetele de azi obişnuinţa categoriilor aristotelice şi a scolasticei medievale. În privinţa formării
personalităţii şi a modului de gândire a ﬁecăruia nu trebuie să se exercite o inﬂuenţă din afară – ﬁe
şi o sugestie – chiar dacă ar ﬁ vorba de o competenţă pe care nu mi-o atribui”.
Dând urmare indicaţiei din scrisoarea din 18 martie, m-am deplasat în primăvara
anului 1936 în Albania, pentru a lua legătura cu autorităţile albaneze, în vederea începerii
construcţiei localului Institutului. Cu această ocazie, am dat regelui Zogu un costum
naţional românesc, ca dar din partea profesorului N. Iorga pentru regina Albaniei (ﬁica
premierului [maghiar] Appony).
Guvernul albanez a primit cu multă solicitudine înﬁinţarea unui aşezământ de cultură
şi ştiinţă românească în Albania. S-au întâmpinat însă foarte multe greutăţi din partea
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ambasadei, de atunci, a Italiei la Tirana, care se opunea, în special localizării Institutului
în sudul Albaniei. Se ştia că în Albania exista o convenţie ştiinţiﬁcă franco-albaneză (în
Albania de nord) şi una italo-albaneză (în partea de sud a Albaniei, tocmai unde se aﬂa
sediul Institutului român). De aceea a trebuit să închei o înţelegere cu guvernul Albaniei,
prin intermediul misiunii franceze, care le-a cedat ca zonă de cercetare ţinutul din jurul
oraşului Skutari, din nord.
După călătoria din Albania am informat amănunţit pe profesorul N. Iorga şi m-am
întors la Viena [la studii], unde am primit de la dânsul o scrisoare, datată 21 noiembrie
1936, în care-şi arăta mulţumirea faţă de primele rezultate: „Ai lucrat admirabil – îmi scria N.
Iorga. Îţi sunt foarte recunoscător. Eşti nu numai un tânăr învăţat, dar şi un excelent organizator.
Vom mai lucra împreună”. Mă anunţa, de asemenea, că – după lege – „Institutul e al Statului
român” şi că în primăvara anului 1937 se va da şi suma necesară construcţiei localului de
la Saranda.
În primăvara anului 1937, am plecat din nou în Albania pentru începerea lucrărilor.
Nu am reuşit însă să închei un contract cu întreprinderile italiene care cereau sume excesiv
de mari. Am căzut însă de acord cu meşterii locali albanezi şi aromâni dintre care mulţi
trăiseră în România. Am trimis contractul profesorului N. Iorga pentru aprobare şi am
primit scrisoarea din 30 iunie 1937: „Primesc bucuros contractul. E bun. Lucraţi cu zel spre
a mă mulţumi!”. În continuare, profesorul se referea la noua formulă de organizare şi de
conducere a tuturor şcolilor române din străinătate şi era entuziasmat de descoperirea
arheologică (un mormânt de inhumaţie roman, sec. II e.n.) făcută de mine chiar în timpul
săpării temeliilor clădirii Institutului de la Saranda: „Pentru frumoasa descoperire, de bun
augur, te felicit. Bun scopul!”. În încheierea scrisorii profesorul trasa ca sarcini de cercetare
ştiinţiﬁcă a Institutului român din Albania şi probleme legate de cultura bizantină şi de
folclor. În felul acesta se lărgea proﬁlul Institutului.
În cursul verii din 1937 şi al primăverii din 1938, clădirea Institutului era terminată.
Planul clădirii îl făcuse arhitectul Petre Antonescu, iar toată lemnăria a fost adusă din
România. Când Mussolini a invadat Albania, clădirea era aproape terminată.
M-am întors în ţară şi, la indicaţiile date de N. Iorga, am redactat textul Decretuluilege, văzut apoi şi aprobat de profesor, precum şi textul statutului Institutului. Prin legea
de înﬁinţare, terenul şi clădirea Institutului de la Saranda deveneau proprietatea statului
român. După al doilea război mondial, acestea au fost luate de statul albanez.
Când am plecat ultima oară din Albania, în primăvara anului 1939, am dat clădirea
Institutului şi modestul său inventar în grĳa primăriei din Saranda, prin primarul
I. Dumitrescu (aromân), care a şi comunicat aceasta, ca act oﬁcial, prefecturii de la
Argirokastro. De remarcat, reamintesc, că am avut în permanenţă un sprĳin efectiv şi
sincer din partea autorităţilor şi a poporului albanez, din partea cărora N. Iorga se bucura
de respect şi preţuire deosebită.
După ce Albania a fost ocupată de armata mussoliniană, au crescut mereu greutăţile
întâmpinate în desfăşurarea activităţii Institutului. Cercetarea arheologică, începută sub un
foarte bun augur – cum sublinia chiar N. Iorga în scrisoarea semnalată anterior – a trebuit
să înceteze. Nu s-a mai putut încheia nici convenţia de cercetare cu guvernul albanez, iar
evenimentele interne de la sfârşitul anului 1940 şi asasinarea marelui cărturar a[u] făcut
ca noul guvern ajuns la cârma ţării să desﬁinţeze Institutul român din Albania, pe care
însă, în 1942, îl va reînﬁinţa mareşalul Ion Antonescu; iar eu am fost numit secretar şi
apoi director al Institutului. În această calitate, m-am deplasat, în toamna şi iarna aceluiaşi
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an, la Saranda (via Viena-Roma-Bari-Tirana-Saranda, întoarcere prin Iugoslavia – BitoliaBelgrad) în condiţiile excepţional de grele [ale timpului], în plin război, cu neîntrerupte
bombardamente anglo-americane.
La Saranda, clădirea Institutului fusese ocupată de armata italiană şi tot inventarul
dispărut. În cursul unui bombardament aerian grecesc, o bombă a atins chiar aripa stângă
a clădirii, dar cu urmări nesemniﬁcative.
S-a încheiat o înţelegere-contract (de închiriere) cu generalul comandant al garnizoanei
militare italiene de la Saranda, după care m-am întors în ţară. După 23 august 1944, nu s-a
mai vorbit despre Institutul român din Albania absolut nimic.
Înﬁinţarea unui Institut în Albania răspundea, după concepţia lui N. Iorga, unei
preocupări permanente a marelui nostru cărturar: aceea ca între oamenii de ştiinţă români
şi cei din ţările balcanice să se stabilească o legătură cât mai strânsă, cu scopul „de a cunoaşte
– cum se spunea în Decretul-lege de înﬁinţare – cât mai bine trecutul străvechi şi viaţa prezentă
a Europei sud-estice, în legătură cu originile civilizaţiei şi de rasă ale poporului nostru şi de a
realiza o strânsă colaborare a învăţaţilor de la noi şi a celor din Balcani, cu aceleaşi preocupări”. În
continuare, în art[icolul] 2 al legii de înﬁinţare se prevedea că Institutul este o „chezăşie a
identităţii de obârşie şi a raporturilor de prietenie ce unesc naţiunea noastră de cea albaneză”.
N. Iorga a imprimat în activitatea ştiinţiﬁcă a Institutului o orientare interdisciplinară.
Pe lângă cercetarea arheologică, prioritară la început, urma[u] să se efectueze, de asemenea,
cercetări de lingvistică, de folclor, de istorie etc. Se prevăzuse organizarea unei biblioteci şi
a unui muzeu. Se aveau în vedere, desigur, comunităţile noastre aromâneşti şi conservarea
identităţii lor naţionale.
Înﬁinţarea unui Institut român în Albania venea să materializeze concepţia generală
a profesorului N. Iorga privind locul şi raporturile poporului român cu celelalte popoare
din sud-estul Europei. Tot N. Iorga înﬁinţase în 1914 Institutul de Studii Sud-Est Europene,
care a avut şi are un caracter multidisciplinar, caracter pe care l-a imprimat de la început
şi noului Institut din Albania.
Socot că problema proprietăţii asupra terenului şi clădirii Institutului român de la
Saranda poate ﬁ reluată şi rezolvată de Statul român. Cu atât mai mult cu cât reînﬁinţarea
Institutului român în Albania, răspunde – şi în condiţiile de azi – unei necesităţi de politică
cultural-ştiinţiﬁcă şi chiar de altă natură a statului român în Balcani.
DUMITRU BERCIU

Articol publicat în „Academica”, an I, nr. 8, 1991, p. 25, 20. O variantă a articolului a apărut cu
titlul Constituirea Institutului român din Albania şi sub semnătura ﬁicei autorului, dr. Adina BerciuDrăghicescu, în „Albanezul”, serie nouă, an I, nr. 3, oct. 1993, p. 6. Interesantă ne apare opinia
acesteia privitoare la problema proprietăţii asupra terenului şi clădirii de la Saranda: „Socot de
asemenea oportun ca Asociaţia de Balcanistică şi Slavistică, Fundaţia Nicolae Iorga, precum şi alte
aşezăminte care continuă activitatea neobosită a marelui Iorga – în plan ştiinţiﬁc şi cultural – să reia
această problemă şi s-o ducă la bun sfârşit”.
Trei ani mai târziu, în aceeaşi revistă a Uniunii culturale a albanezilor din România articolul reapare,
sub semnătura profesorului Berciu şi cu un titlu lung, Mărturii inedite despre activitatea profesorului
N. Iorga privind înﬁinţarea unor centre culturale în Peninsula Balcanică: Institutul român din Albania
(„Albanezul”, an IV, nr. 4, aprilie 1996, p. 1-2).
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III. [1991-1997, Bucureşti]. Succintă evocare a Albaniei şi a locuitorilor ei, realizată de
Dumitru Berciu în ultimii ani ai vieţii.

ALBANIA
Îmi amintesc cu multă plăcere când mă gândesc la anii de stat în Albania. În timpul cât am
stat acolo mi-am dat seama de calităţile poporului albanez şi m-au impresionat mai ales cinstea şi
ospitalitatea.
Poporul albanez şi-a păstrat ﬁinţa şi limba, ca şi cel român. Am întâlnit aceeaşi dragoste de
pământ, în sens de ţară, de patrie. Noi, românii, suntem un neam de ţărani. La fel şi albanezii.
Poporul albanez este legat de pădure şi de munte, la fel şi cel român. Acelaşi sol plin de istorie,
aceleaşi minunate peisaje de munte.
Îmi ies în faţa ochilor peisajele de la Dures, de la Vlora şi mai ales de la Argirocastro şi, peste
deal, la Saranda, cu minunatul său golf şi cu împrejurimile pline de soare, iar sus – pe coama
muntelui – mănăstirea.
Am văzut Albania în revoluţie, în lupta partizanilor, la vânătoare, la muncă, la bazar, peste tot.
Aproape că nu se poate numi apropierea suﬂetească între români şi albanezi numai prietenie, ci
fraternitate. Aceeaşi dragoste de ţară, aceleaşi chinuri şi dureri au trăit şi ei, aceeaşi continuitate!
Poporul albanez a jucat acolo un rol istoric, ca şi poporul român.
Albanezii au păstrat limba ilirică, simplitatea şi prospeţimea ei „ţărănească”, asemenea
daco-romanilor. Ţărănimea a păstrat rasa, limba, credinţa şi pământul. Ţăranul român a dăruit
literaturii limba curată, bogată, mereu nouă. La fel şi cel albanez. Am înţeles poporul albanez în
toate „cărările” lui, cum spunea Octavian Goga vorbind despre Coşbuc…

Reconstituire după notiţele lui D. Berciu (M.J.T.A., fond D. Berciu, nr. inv. 23996 Doc.). Original,
manuscris olograf, cerneală albastră.
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• Dumitru Berciu şi Vlaşca
• Dumitru Berciu şi arheologia Olteniei
• Dumitru Berciu şi Dobrogea
• Dumitru Berciu şi Transilvania
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