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Raffaele Nigro: Shqipëria e '90-ës, në sytë e
gazetarit italian
» Dërguar më: 22/05/2010 - 13:32

Fatmira Nikolli

Shqipëri 1990. Një gazetar italian i 'RAI Tre',
që sapo kishte shkruar një roman, në
qendër të të cilit ishin shqiptarët, vjen në
Tiranë. Ndonëse në Europë kishte filluar të
frynte një erë ndryshimesh, pas rënies së
Murit të Berlinit, këndej, në qoshen
perëndimore të Ballkanit, ajo erë s'kishte
mbërritur akoma. I fundit udhëheqës i 'perandorisë' që kishte ngritur komunizmi
qe akoma në fron. Në sytë e gazetarit Shqipëria ishte e panjohur. Ajo bëhej më
misterioze, kur pyetjeve që iu bënte ai shkrimtarëve si Kadare, Agolli, Mustafaj
apo Misha, këta të fundit i përgjigjeshin me 'diplomaci'. "Në Shqipëri jetohet
mirë. S'ka asnjë problem. Çdo gjë është mirë". "Frika i ndalonte ata. Regjimi
nuk kishte rënë e në krye të vendit ishte Ramiz Alia", -shprehet Raffaele Nigro,
sot, 20 vite nga koha kur shkeli për herë të parë Tiranën. I ardhur në Tiranë për
'Sallonin e Librit italian', që bëhet në kuadër të sezonit të eventeve "Italia dhe
Shqipëria në 2010: dy Popuj, një Det, një Miqësi", organizuar nga Ambasada
italiane në Tiranë, para Galerisë Kombëtare të Arteve. ai mori pjesë dje në
bibliotekën e Galerisë Kombëtare, në konferencën "Letërsia dhe Integrim -
Letërsia e migracionit italofon". "Aty nga mesi i 1990-ës erdhi në Tiranë një
shkrimtar i ri italian me një mjekër të zezë, nëpër të cilën mund të dalloje
zbehtësinë intelektuale të fytyrës, që të kujtonte fisnikërinë e poetëve të
hershëm. Kjo fisnikëri zmadhohej ku me heshtjen e tij, ku me shkëmbimin e
rrallë të fjalëve dhe mbi të gjitha me atë buzëqeshjen e lehtë, që shprehte herë
ndrojtje dhe herë keqardhje", - është shprehur Dritëro Agolli për të. Sipas
Agollit, Nigro, autor i romanit për shqiptarët e emigruar, kujtoi se mund të
gjente vetëm fosilet e shoqërisë shqiptare të shekullit të pesëmbëdhjetë, kujtoi
se varfërinë dhe jetën plot mundime do ta zbulonte vetëm në folklore. "Dhe kur
pa me sytë e tij se nuk kishte vetëm fosile të asaj shoqërie të shkuar, po edhe
elementë të gjallë të mentalitetit, të jetesës dhe të varfërisë, nuk mund ta
përmbante atë buzëqeshje keqardhëse...", -thoshte Agolli. "Baronesha e
Oliventos", është një libër ku tregohet për shqiptarët dhe shoqërinë shqiptare të
shekullit të pesëmbëdhjetë, të kohës së Skënderbeut. Sot kur kanë kaluar 20
vite nga vizita e tij e parë në Tiranë, ai rrëfen se ç'mban mend nga ajo kohë?
Pse e gënjyen shkrimtarët mbi jetën këtu? 
Një gazetar italian që ka vizituar Shqipërinë disa herë. Kur qe vizita
juaj e parë? 
Për herë të parë kam ardhur në Shqipëri në vitin 1990. Erdha atëherë, sepse
unë sapo kisha botuar një roman për ikjen e parë të shqiptarëve drejt Italisë. Ky
migrim i takonte viteve 1400. Me këtë rast, një gazetar nga Tirana, Dashnor
Kokonozi, duke e ditur botimin e këtij libri më ftoi në Tiranë tek 'Lidhja e
Shkrimtarëve dhe Artistëve'. Atëkohë erdha dhe ndenja gjatë në Shqipëri dhe e
vizitova këtë vend nga jugu në veri. Veç udhëtimeve nëpër cepat e vendit, disa
ditë qëndrova edhe në Tiranë, ku njoha shkrimtarë si Ismail Kadare, Dritëro
Agolli, Besnik Mustafaj e Pirro Misha, e me ta kemi akoma miqësi. 
Asokohe, era e ndryshimeve që frynte në Europë pak e kishte prekur
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vendin tonë. Si e kujtoni Shqipërinë e vitit 1990? Si ka mbetur ajo në
mendjen tuaj? 
Kur unë erdha, regjimi qe akoma në këmbë dhe në ajër akoma nuk ndihej
ndonjë erë ndryshimi. Kjo edhe pse Muri i Berlinit kishte rënë, e ky fakt të bënte
të mendoje se edhe këtu një ditë gjërat do të ndryshonin. Në fakt ndryshimet do
të vinin në pranverën e ardhshme, pas vizitës sime. Do të ishte vitit 1991, koha
kur edhe do të fillonin të zbarkonin në Brindisi shumë shqiptarë, deri sa erdhi
anija e njohur "Vlora". Pas kësaj vizite unë erdha në Shqipëri edhe pas tri
vitesh. E këtë herë kishte shumë lëvizje. Shumë njerëz vinin nga veriu në
Tiranë, e atëherë filloi të përvijëzohej Tirana, si kjo që ne shohim sot. E nëse
në ato vite në Tiranë, nëpër rrugë shihje shumë kafshë, sot sheh shumë
makina. 
Ju thatë që herën e parë që erdhët, takuat shkrimtarë të njohur shqiptarë. Cilat
ishin bisedat që bënit? 
Eh! Atëherë nuk mund të flitej për politikë. Kjo, sepse të gjithë kishin frikë se
diku mund të kishte mikrofona e përgjoheshin bisedat. Megjithatë mbaj mend se
tek 'Lidhja e Shkrimtarëve', në kopshtin e saj vinin shumë njerëz e më pyesnin
për Italinë e për letërsinë italiane. Më pyesnin edhe si jetohej atje, ç'bëhej gjatë
një dite. Ata donin të dinin se si jetohej përtej Adriatikut, por edhe unë doja të
dija si jetohej në Shqipëri. Sepse këtu akoma ishte një sistem totalitar. 
Çfarë ju thanë për jetën këtu shkrimtarët? 
Nuk flisnin shumë, nuk hapeshin me mua. E në këto kushte, më kanë thënë
shumë gënjeshtra. Më thoshin që këtu ishte mirë, se këtu i kishin të gjitha, edhe
për t'u ushqyer edhe për t'u zbavitur. Derisa një ditë Besnik Mustafaj i tha
Dashnor Kokonozit, "ne jemi shkrimtarë, nuk mund të tallemi kështu me Nigron.
Rrogat janë të ulëta dhe jetojmë në shtëpi të vogla. Nuk mund të thuhet se
mungon ushqimi, por ilaçet janë problem. E mbi të gjitha nuk e kemi lirinë që të
hyjmë e të dalim nga ky vend". 
Ato që ju keni parë në Shqipëri, i keni përshkruar në artikujt tuaj në
Itali. Këto së shpejti do të përmblidhen në një libër e do të botohen
nga Shtëpia Botuese "Toena". Si priteshin këto shkrime nga italianët? 
Unë kam ardhur në Shqipëri rreth 6 herë. Sa herë që kthehesha në Itali kam
shkruar nga një reportazh për vizitat e mia. Aty kam përshkruar ndryshimet, se
si transformohej ky vend. Herën e parë që shkrova, njerëzit u mrekulluan. U
mrekulluan që unë kisha gjetur një vend kaq afër, por edhe kaq larg nga ne
italianët. Mua më kishte bërë për vete ky vend dhe pafajësia apo naiviteti i tij.
Kishte kaq shumë bunkerë të shpërndarë gjithandej. Por më bëri edhe natyra,
bukuria e saj dhe e qyteteve si Berati, Gjirokastra, Puka. Mbeta i habitur, por
edhe më pëlqeu që në zonat veriore, femrat vishnin kostume tradicionale. E
kostumet ishin të ndryshme në zona të ndryshme, ndryshonin nga Shkodra në
Sazan të Vlorës. Më pëlqente shpirti shqiptar. 
Italianët që kanë ardhur atë vit në Tiranë i kanë përgjuar. Gjatë vizitës
së parë, e ndjenit që kishte njerëz që ju vëzhgonin, ju ndiqnin? 
Këtë nuk e di me siguri, sepse unë nuk e dija se kush mund ta bënte.
Megjithatë, shoferi që na shoqëronte me makinë mua dhe Dashnor Kokonozin,
mbase ka qenë një i tillë. E them këtë sepse Dashnori që më shoqëronte, nuk
fliste kurrë kur ishim në makinë që ishte edhe shoferi aty. Më thoshte vetëm
gjëra të bukura e të mira për Dajtin apo edhe të tjera. Unë i bëja shumë pyetje
dhe ai nuk më përgjigjej. Një ditë ai më tha: "Po pse më bën aq shumë pyetje?
Mos do që të më çosh në pranga?" Kur disa muaj më vonë, unë organizova në
Pulia një takim me shkrimtarë shqiptarë dhe ftova 6 prej tyre, më thanë që do
vinin 5 shkrimtarë dhe i gjashti do të ishte një anëtar partie. Pra, edhe jashtë
Shqipërisë duhej të ishte dikush që i ndiqte... 
Ju jeni lindur në një qytet që është afër Kalabrisë, afër arbëreshëve.
Kjo kulturë ka ndikuar shumë tek ju... 
Unë kam lindur në një qytet që ka përreth rreth 400 komunitete arbëreshe.
Edhe në Bari ku jetova më vonë, kishte arbëreshë. Madje edhe në shkollë kisha
disa shokë që ishin arbëreshë dhe mes tyre ndonjëherë flisnin një gjuhë 'të
çuditshme'. Ata flasin gjuhën shqipe të viteve 1400-1500, gjuhë që ka mbetur e
mbyllur mes tyre. Ne e dëgjonim këtë gjuhë, por s'e dinim që ishte një gjuhë
shqipe, ato i thoshin 'gegena'. E kjo ishte dialekti gegë, i Shqipërisë së Veriut.
Qe aty që mora ndikimin e parë për të shkruar një roman, në qendër të të cilit
të ishin shqiptarët. 
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Do shkruani sërish për ne, qoftë edhe në libra? 
Po unë shkruaj për Shqipërinë sa herë që vij dhe do vijoj ta bëj. Nuk e
përjashtoj as mundësinë që të shkruaj sërish edhe ndonjë roman. Unë e kam
njohur Shqipërinë edhe para rënies së regjimit, edhe pas tij. Ka mbetur brenda
meje imazhi i Shqipërisë si ishte dhe si është. Mbaj mend edhe Dritëroin e
atëhershëm. Një njeri për të cilin pak flasin sot, por që është një poet i madh
dhe që ka një jetë të madhe e të bukur për ta treguar, një njeri me identitet.
Kadare është pa dyshim romancieri më i madh i këtij vendi, por edhe ai ka një
jetë, një histori interesante. E si mund unë të harroj njerëz si këta? Njerëz që i
përkasin një tjetër kohe, një tjetër bote... Në librin që do botohet tek "Toena",
është Shqipëria e 1990-ës, e 1994-ës dhe e viteve 2002, 2007 etj. Domethënë
ka shumë imazhe të këtij vendi parë nga këtu, por parë edhe në Itali, kur vinin
emigrantë. 
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