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Duke u nisur nga të dhënat historike
shumëvjeçare, kurdoherë, diaspora
shqiptare nëpër botë ka luajtur një rol

të rëndësishëm për fatet e vendit. Shqiptarët
të organizuar në shoqëri të ndryshme kultur-
ore, studentore, sportive apo krahinore, janë
munduar të thonë fjalën e tyre pranë au-
toriteteve të vendeve respektive ku kanë stu-
diuar, si dhe në forumet e aktivitetet ndërko-
mbëtare, për të bërë prezent problemet e
mprehta që kishte Shqipëria e robëruar. Një
rol të madh gjatë viteve të pavarësisë  e të
luftës së parë botërore, ka luajtur edhe bash-
kësia e shqiptarëve në Austri / Vjenë. Ishte
politika e perandorisë Austro-Hungareze që
nëpërmes shkollimit  në Vjenë, të krijohej një
grup intelektualësh të profesioneve të ndry-
shme, të cilët do të ndihmonin për vendosjen
e bazave të kulturës kombëtare të orientuar
nga perëndimi. Konsullatat austriake në Sh-
qipëri kanë luajtur një rol të veçantë në këtë
politikë arsimore duke përzgjedhur element-
et e duhur nga familjet e elitës shqiptare për
ti shkolluar ndër universitetet e Austrisë. Në
fillimin e vitit 1920 u krijuan kushtet që stu-
dentet shqiptarë të Vjenës, për të përfaqësuar
sa më mirë problemet e te drejtat e tyre, të
organizoheshin në një shoqëri që u pagëzua
me emrin  "ALBANIA". Grupi i studentëve
dhe i aktivistëve shqiptarë që vinin nga të
gjitha trevat e Shqipërisë (rreth 70 studentë),
krahas Shoqatës së tyre ALBANIA, themelu-
an dhe organin e saj - të fjalës së shkruar, re-
vistën e përmuajshme "DIALERIA".

Nëpërmes shkrimeve të tyre, u shquan për
aktivitet patriotik dhe intelektual  vep-
rimtarët: Dr. Nush Bushati (Jurist), Dr. Gjergj
Pekmezi (përfaqësues i Konsullatës shqiptare
në Vjenë), Dr. Djevat Korca (Philosof), Dr.
Fuad Asllani (Jurist), Dr. Raku Buda (Farma-
cist), Ing. Gjovalin Gjiadri , Dr. Filip Papajani,
Ndoc Bushati (vellau i Nushit) student në
ekonomik, Rexhep Peza, Dr Kolë Rrota,
Ethem Haxhiademi, Gjon Temali (Agronom),
Kov Deliana, Kolë Logoreci  (Ekonomist). Po
ashtu shumë aktiv me shkrime profesionale
për revisten ishin studentët : Ymer Saraci,
Jani Basho, Rrok Gera, Ruzhdi Luniku,
Philosofi Halit Narazani, Lasgush Poradeci,
Dr. Kadri Kerciku, Dr. Jorgo Jorgoni, Dr. Fe-
jzë Miraku, Aleks Buda, Gjergj Tashko, Luan
Burrethyesi, Hajro Xhunga, Karl Ljarja,
Ruzhdi Luniku, Izet Bebeziqi, Ali Harshova,
Fuad Toptani, Filip Fishta, Gaqo Gogo, Kris-
to Maloki, Qemal Butka, Filip Llupi, Gjon
Logoreci, Hilmi Doko...

Shoqata ishte shumë aktive në lëmin sho-
qëror; ndihmë studentëve të rinj për inte-
grim, sportiv; organizoheshin ndeshje futbol-
lit, ngjitje në male e piknik-e, e kulturor;
mbrëmje letraro-artistike. Në kuadrin e ak-
tiviteteve kulturore, u mendua nga kryesia e
shoqatës, që të organizohej në Vjenë një takim
me aktorin e madh me origjinë shqiptare Ale-
ksandër Moisiu. Moisiu i cili në atë kohë je-
tonte në Berlin, udhëtonte shpesh drejtë
Vjenës, në turne artistik apo për të takuar
familjen e tij. Kështu që, me mbështetjen e
Gjergj Pekmezit që ishte përfaqësuesi konsul-
lor i Shqipërisë në Vjenë, si dhe me ndihmën
e posaçme të  Rexhep Mitrovicës, u bë e mun-
dur që të organizohej ky takim "per Tee" në
një kafe të Vjenës (Kafe Greilinger) në mes të
studentëve shqiptarë dhe aktorit Aleksandër

Roli i bashkësisë shqiptare në Vjenë është i përmendur për his-
torinë e Shqipërisë. Në këtë numër, po përcjellim një perceptim të
tyrin, teksa realizojnë një takim me Moisiun e madh..., i cili lindi
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ndodhur në shumë gostira, në shumë
mbledhje, kam ndier gëzime, po gëzimi që
ndiej këtë natë është një tjetër gëzim.  Ju
lutem të më besoni, asnjëherë deri më sot
s´jam gëzuar kaq shumë sa këtë natë. Vazh-
dojeni punën tuaj, miq të dashur, ju jeni
shpresa e Shqipërisë. Simboli juaj le të jetë
puna. Duke ju falenderuar edhe një herë për
dashurinë tuaj ndaj meje, ju ftoj ta ngreni
këtë gotë për shëndetin e djalërisë shqiptare.
Rroftë djalëria shqiptare"

Edhe pse bileta e hyrjes në teatër kush-
tonte 1000 Kronen, studentet shqiptarë shko-
nin shpesh të shihnin shfaqjet e Aleksandrit
e më pas përpiqeshin ta takonin. Moisiu, i
cili pas shfaqjes shtrihej në gardërobë për të
mbledhur forcat e fundit, kur dëgjonte që ish-
in  bashkatdhetarë që e prisnin, i ftonte bren-
da në kabinë. Ai bisedonte gjatë e kërkonte
të dinte prej tyre çdo gjë pastaj mundohej ti
jepte këshilla që mund ti vlenin më pas.

Një prej studentëve shqiptar të asaj kohe,
i cili ka qenë prezent në një nga këto takime,
kujtonte shpesh me kënaqësi e krenari Ale-
ksandrin: ....përveç se aktor i madh, ai ishte
shumë i ndjeshëm ndaj problemeve sociale.
Gjatë takimit me të na pyeste për problemet
tona, gjendjen ekonomike, e gjithmonë i
prekur nga dashuria jonë për artin (teatrin)
thoshte: ....një biletë hyrje në teatër kushton
shumë... 1000 Krone ...dhe një...porcion ush-
qimor me mish 200 Krone..., përpiqem gjith-
monë që çmimet të jenë të pranueshme për
masën e madhe të njerëzve....për punëtoret,
studentët, ...që të sjell në teatër shtresën e
mesme ....

Madhështia e personaliteti i Moisiut i
bënte studentët tonë që të ndiheshin mirë e
të vlerësuar në mes të tjerëve. Kjo bën që fig-
ura e aktorit të madh, krahas aftësive të tij
skenike të shihet dhe në dimensionin njerë-
zor e kombëtar që e mban të pazgjidhur me
prejardhjen e tij shqiptare.
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Zvicra dhe Shqipëria janë dy vende të
vogla, të cilat në rrjedhën e historisë
së tyre përgjithësisht nuk kanë pa
sur pika takimi. Si rrjedhim edhe

njohuritë e lexuesit shqiptar për këtë vend
të vogël të Europës Qendrore janë në
përgjithësi të pakta dhe të përcipta. Histo-
ria e Zvicrës, e historianit të mirënjohur
Thomas Maissen, e plotëson këtë zbrazëti.
Një tekst mjaft i pasur, që lexohet rrjedhs-
hëm dhe me ëndje, ku shqyrtohet historia e
Zvicrës, që nga fillimet e veta, në kohën e
lulëzimit të Mesjetës, si besëlidhje e disa tre-
vave malore kundër mbizotërimit të Hab-
sburgëve në to e deri në ditët e sotme. Nuk
bëhet fjalë aspak për një renditje të thatë
kronologjike datash dhe ngjarjesh, përkun-
drazi, duke u nisur prej të dhënash të shum-
ta, merren në shqyrtim interpretimet tradi-
cionale dhe ofrohen interpretime të reja të
historiografisë zvicerane. Tabloja që përvi-
johet së këtejmi është dinamike: historia e
Zvicrës shtjellohet, së pari, në kuadrin e
përgjithshëm të Perandorisë së Shenjtë Ro-
make të Kombit Gjerman, pjesë e së cilës ish-
in trevat që do të formonin Konfederatën, e
më pas në kuadrin e zhvillimeve europiane
ndërmjet dy superfuqive të kohës, Hab-
sburgëve dhe Francës. Kundërvënia e inter-
esave të tyre do të ishte shkaku i thuajse të
gjitha luftërave për një periudhë gati 300-
vjeçare thuajse në mbarë Evropën. Mjaft in-
teresante janë zhvillimet e periudhës napo-
leonike e në vijim, të pasura me
kundërthënie e përplasje interesash të fu-
qive europiane, të cilat ishin shpesh përcak-
tuese për fatet e Konfederatës. E po aq inter-
esante janë zhvillimet e mëpasshme, lindja
e shtetit federal, më 1848, zhvillimi ekonomik
dhe shndërrimet sociale që rrodhën prej tij.

Me mjeshtëri është trajtuar edhe
rrjedha e historisë në shekullin XX, janë
analizuar shkaqet se përse Zvicra nuk u prek
nga dy luftërat botërore, si dhe periudha e
ndërlikuar e pak e njohur e pasluftës, deri
në rënien e murit të Berlinit, dhe rrjedhojat
e kësaj ngjarjeje epokale në jetën e Zvicrës,
në një kuadër botëror tashmë global.
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Me interes për lexuesin shqiptar ësh-

të edhe përshkrimi antropologjik dhe i zh-
villimit ekonomik të shoqërisë zvicerane, si
dhe i së drejtës zakonore, që rregullonte ju-
ridikisht jetën e bashkësive malore të Alpe-
ve, e cila shfaq ngjashmëri befasuese me të
drejtën zakonore të malësive shqiptare. Në
libër lexuesi do të kuptojë edhe arsyet e
rrjedhës kryekëput të ndryshme të zhvilli-
meve në këto bashkësi, duke u nisur nga
kushte antropologjike të ngjashme me ato të
bashkësive malore shqiptare.

Rrëfimi, mjaft i pasur në informacione,
prek thelbin e ngjarjeve dhe karakterizohet
nga një ton i kthjellët e i qetë, dhe herë-herë
me humor të matur. Ai merr në shqyrtim
gjithçka, shpjegon ose vendos në vendin e vet
edhe disa nga mitet kryesore të themelimit
të Konfederatës, si betimi i Rütlit, goditja me
shigjetë e Ëilhelm Tellit apo beteja e Marig-
nanos. Rrëfimi i historianit ndërtohet mbi
faktet thelbësore dhe mbi analizën tërësore
të tyre, duke përjashtuar emocionet dhe sub-
jektivitetin. Në përshkrimin e drejtimeve të
historiografisë zvicerane të fillimeve të Ko-
hës së Re dhe në shekullin XIX lexuesi sh-
qiptar do të gjejë sërish një tablo të njohur

Aleksandër Moisiu në mes
të studentëve shqiptarë

Ky shkrim i referohet të përkohshmes mujore së studentëve shqiptarë në Vjenë, "ALBANIA"

Takimi i shoqërisë ALBANIA me artistin e madh Aleksandër Moisi në  Vjenë 1920
Në këtë foto janë: nga e majta në të djathtë, poshtë: Xhelal Preveza, Moisi Moisi, Loro Koja, Jani Koci, Ale-
ksandër Moisi, Gjergj Pekmezi, Rexhep Mitrovica, Dr. Omer. Në këmbë: 2. Ë. Sugar, 4. C. Rakacolli, 5. Karl
Ljarja....7. Konstantin Moisi...

Moisiu. Takimi u vendos të bëhej me datën
29 qershor 1920.

Në të përmuajshmen DIALERIA të kor-
rikut 1920, në numrin 4 të saj shkruhej:

"Këndonjësit e dashur të Dialëries mund
të kuptojnë lehtë edhe mund të ndiejnë edhe
vet gëzimin që kan studentet shqiptarë të Vi-
enës duke pasur në mes të tyre bashkë atdhe-
tarin e madh, Aleksandër Moissiun. Përsh-
typia që lë fialimi me te nuk është gjë që për-
shkruhet, ajo vetëm ndiehet. Mendimet e tij
të qarta e bëjn cdo problem të jetës të lehtë,
jeta merr me pikpamiet e tija "një shije tjetër",
njeriu ndahet prej tij krejt i nderuar, më i nalt,
më fisnik.

Mbasi Moissiu lon në Vienë vetëm një kohë
të shkurtë, disa javë në mot, studentët sh-
qiptarë nuk kishin mundur të njihen më të te
gjithë e të shmallen si duhet....Në këtë ditë, u
ftua aktori i madh prej studentëve shqiptarë
të Vienës për një darkë. Ftimit  i u përgjegj
me këto fjalë: Po, me gjithë zemër, me shumë
gëzim, por për darkë s´ka nevojë; mjaftojnë
ca gota verë, vetëm që të jemi bashkë.

Në mbrëmjen e 29 qershorit, i gjithë grupi
i studentëve shqiptar, shkuan të shikonin
Moisiun në teatrin e ri të Vjenës. Për të për-
shëndetur suksesin e padiskutueshëm të
bashkatdhetarit, studentët kishin përgatitur
një buqetë të madhe me trandofila të lidhur
me një fjongo që mbante ngjyrat e flamurit
kombëtarë shqiptar, ku ishte e fiksuar një
kartë me mbishkrimin: Birit të Shqipnies të
ndëgjuar, artistit të madh, Aleksandër
Moissiut, si shenjë adhurimi e mirënjohje.

Pas shfaqjes, Moisiu së bashku me studen-
tet shqiptarë, të shoqëruar nga sytë kuriozë
të qytetarëve, u ulen në lokal të festojnë e të
bisedojnë së bashku. I pakufi ishte gëzimi i të
rinjve shqiptar të cilët filluan të flisnin njëri
pas tjetrit duke i thurur nder e lavde aktorit i
cili disa herë ju desh ti ndërpriste. I prekur i
përgjigjet Moisiu fjalëve të ngrohta të bash-
katdhetarëve: "Miq të dashur. Ju falem nder-
it shumë për nderimet që po më rrëfeni. Jam


