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Aurelia Terrusi: Viktimë apo dashuria italiane e Diktatorit 

Nga Violeta Murati  
 
Rrëfimi Aldo Renato Terrusi 

“Sekonda përshkrimi për Enverin: 
Djalë i bukur, shumë simpatik, me 
një karakter të ashpër” 

Dje, po bënte një hap pas Aldo Renato 
Terrusi, pse u ndodh në Shqipëri në vitin 
1993! Njihte vetëm pjesën e parë të 
historisë, atë të vitit „45, kur familja e tij, 
bankieri Giuseppe Terrusi, ishte 
vendosur në Shqipëri, si drejtor banke, 
bashkë me xhaxhain e tij, lojtar i 
skuadrës së futbollit të kombëtares. Deri 
këtu çdo gjë i duket fantastike. Por i 
mungonte gjithë historia. Pse i ati u 
dënua në burgun famëkeq të Burrelit, si 
vdiq?! Ku ndodhej trupi i tij i pajetë? 
“Diçka më mungonte brenda meje, më 
dukej diçka e turbullt, doja të kuptoja të 
vërtetën, sepse historia me mbetej si 
përgjysmë”, ka treguar dje, Terrusi i ri, 

tashmë 50-vjeçar, për të kuptuar më shumë çfarë ka ndodhur katër dekada më parë. Një shtysë që 
e çoi të shkruante librin, “Kthim në vendin e Shqiponjave”, të pranuar si ditar njohjeje. 

Në parantezë, pse mbërriti te ky libër, njoftojmë historinë: Giuseppe Terrusi, drejtor i bankës italo-
shqiptare në Vlorë e dënojnë “papritur”, duke përfunduar në burg me firmën e diktatorit. I biri, 
Aldo Terrusi ka rrëfyer dhe herë të tjera në media këtë histori, ashtu si në libër, se nëna e tij Aurelia 
kishte njohur Enver Hoxhën, që atë kohë jetonte në Gjirokastër. Enveri ishte dashuruar me nënën 
e tij, dhe donte të fejohej me të, me çdo kusht. “Nëna ime kishte pranuar miqësinë me të, por jo 
fejesën”, do shprehej Terrusi. Pas kthimit të Enverit nga një prej udhëtimeve të tij nga Parisi, 
miqësia u ndërpre. Aurelia u fejua në Gjirokastër e u martua me babain e Aldos, Giuseppe 
Terrusin, më 1936. Nga kjo martesë Enveri është ndjerë mjaft keq, duke premtuar se do të 
hakmerrej. Sapo iu dha mundësia, si Komandat dhe në rrethana lufte, e dërgoi në burg babanë tim, 
Giuseppe që në atë moment, më 1945 ishte drejtor i Bankës Italo-Shqiptare të Vlorës, me akuzën se 
kishte vjedhur paratë e popullit shqiptar. Jo personalisht, por përmes veprimeve bankare. Ishin të 
gjitha akuza false për të cilat nuk u gjendën dëshmitarë të besueshëm. Absurdi që ka ndeshur Aldo 
Terrusi: se si regjimi ekzekutonte qoftë dhe me një dëshmitar të vetëm, madje të rremë. 

Prezenca e tij, dje në Tiranë kishte një arsye: tani prej dëshmitari. Përveçse udhëtimin të tij nëpër 
Shqipëri në kërkim të origjinës dhe historisë së tij personale; Aldo Terrusi ishte fëmijë 4 vjeçar kur 
regjimi i Enver Hoxhës i degdisi të atin në burgun e Burrelit, ku vdiq pa mundur të shohë për herë 
të fundit të birin dhe të shoqen. 

Takimi me Terrusin, njohja me librin e tij u mundësua nga Instituti Italian i Kulturës në 
bashkëpunim me Institutin e Studimeve mbi Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. 



Krahasuar me eksperiencën e „93, kur erdhi për herë të parë në Shqipëri, ku peripecitë e kanë 
ndjekur deri më „96-n kur heshti së kërkuari “historinë e tij”, tani Terrusi thotë se ka pasur një 
mbështetje të madhe nga Instituti i Studimeve mbi Krimet dhe Pasojat e Komunizmit- arsyeja? Ka 
mbetur i habitur për një logjikë politike të gjithë procesit për zbardhjen e krimeve komuniste, duke 
treguar se nga ky institucion ka gjetur dokumente në lidhje me procesin e babait të tij, ato të vitit 
‟45. 

Në këtë kauzë të njohjes fjala e akademikut Kolec Topalli, dok. Pjetër Pepa dhe drejtorit të ISKPK-
së, Agron Tufa, jo vetëm ishin përpjekje për zbardhje të historisë dhe afrimit real me të vërtetën, 
por dhe kujtesë çfarë i kushtoi historisë së shqiptarëve diktatura: “...një gjarpër i tillë i rrezikshëm, 
si Enver Hoxha do t‟i kushtonte turpin shqiptarëve, edhe martirin italian të burgut famëkeq të 
Burrelit, Giuseppe Terrusi, i cili vdiq më 2 mars 1952. Diktatorët kujtojnë se e bëjnë ata historinë, 
por historia bën veten. Ne, nuk kemi çfarë të bëjmë gjë tjetër veçse ta shkruajmë atë, drejtë e si 
duhet”, tha Pjetër Pepa në fjalën e tij. 

Në plotësimin e historisë, dëshmia e sjellë nga folësit i referohej bashkëvuajtësit Petrit Velaj, nga 
Vlora, i cili kishte dëshmuar se si vdiq Giuseppe Terrusi, tashmë e pranuar si fakt, dhe 
vendndodhje për varrin e martirit italian: “Detyrimi i varrimit më takoi mua dhe tre të burgosurve 
të tjerë. Ndoshta pse ishim më të rinjtë, apo sepse ishim më të këqijtë. Mbështollëm kufomën me 
një çarçaf, hapëm një gropë rrëzë një qershie... ishin ditët e para të marsit. Ishte brymë, vendi 
shumë i ftohtë. Ishte një terren shumë i fortë, gur, ndaj patëm shumë zor ta hapnim atë. Duart na 
ishin ngrirë. Ndërsa pritnim këtë brymë, rojet na tallnin e na fyenin duke na thënë se së shpejti ajo 
gropë na priste edhe ne. Rojet sot nuk janë më, por unë jam ende gjallë. Dy rojet e atëhershëm, ju 
them me siguri, u vranë gjatë hetimit të Enver Hoxhës por vrasësit nuk u gjendën kurrë”, 

Terrusi ka thënë dje se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë synim për të shkruar një libër. “Për atë çfarë 
kam shkruar këtu, si e zeza mbi të bardhë ishte thjesht një ditar. Kisha të nevojshme të vendosja të 
zezën mbi të bardhë, atë çfarë memoria ime dhe ajo e familjes nuk po arrinte t‟i mbanim të gjallë, 
ashtu siç duhej në mendjen tonë. Atëherë mendova që është shumë mirë t‟i shkruaj. Humbja e 
nënës dhe xhaxhait më çuan tek mendimi se mbeta vetëm unë hallka e vetme e zinxhirit, i cili 
mund të bënte të mundur transmetimin e asaj çfarë ka ndodhur, të historisë”. 

Kur u thyen kufijtë, më „91-„93, Terrusi tregon se atëherë vendosi të vinte në Shqipëri. Bashkë me 
xhaxhain e tij, për të takuar ish kolegët e skuadrës së „46-s”. 

“Atëherë më lindi dëshira, që të prekja me duart e mia, e të shihja me sytë e mi aty ku kishte jetuar 
familja ime, ku kishin qëndruar e përjetuar momentet e jetës. U vendosa në kontakt me dy persona 
dëshmitar, që ata kishin qenë në burg, si zotin Petrit Velaj dhe Engjëll Kokoshi, duke mësuar direkt 
nga ata çfarë kishte ndodhur”. 

Në një peshore emocionesh, nga dallim nga historia e ‟49-s, Terrusi sjell atmosferën e gjetur më 
‟93, takimi,miqësia, lotët e gëzimit të xhaxhait të tij, Giacomo Pozeli kur ka takuar kolegët 
shqiptare. “Kam mbetur i shtangur nga kjo miqësi e madhe që më ka treguar xhaxhai im. Një gjë 
shumë e bukur, të gjithë këta megjithëse ishin të moshuar vendosën që të shkonin një ditë në 
stadiumin “Qemal Stafa” dhe të bënin një lojë futbolli. E keqja erdhi më vonë, ata mezi qëndronin 
në këmbë pas kësaj loje të vogël. Në fakt pas disa ditëve u mblodh Komiteti Olimpik dhe i shpalli 
këta zotërinj heronj. Ishte një medalje që ja kishin mohuar atyre dhe iu dha atë ditë!”. Udhëtimi 
vazhdoi në Vlorë, duke treguar se sa është suprimuar kur ka parë bankën e Vlorës, me të njëjtin 
imazh që e ka parë vite përpara. “Emocione tjetër i veçantë ka qenë kur kam hyrë në dhomën ku 
nëna ime më ka lindur. Mund ta kuptoni vetë se ka qenë i papërshkrueshëm emocioni. Qëllimi im 
ishte të verifikoja çfarë i kishte ndodhur babait tim dhe për këtë arsye ne shkuam edhe në Burrel. 
Para se të shkoja në Burrel pata mundësinë e dëshmisë së zotit Velaj, që më kishte treguar se në 
momentin e vdekjes së babait kishte qenë pikërisht ai i cili e kishte varrosur. Dhe më tregoi për 
torturat që kishin pësuar”, ka folur në anën tjetër të dëshmisë Terrusi. 



Ka njohur nga afër të vërtetën, ka marrë dëshmitë, (të hedhura në libër) deri në rrëfimet për 
dhomën e burgut, si ushqeheshin e torturoheshin njëkohësisht deri në vdekje. Ka shkuar në qelinë 
ku sipas dëshmisë ka vdekur i ati, dhe vendin ku mund të ishte varrosur, ku është njohur me 
rrëfimin e tmerrshëm të z. Kokoshi, çfarë ai kishte pësuar edhe mbi trupin e tij: “...Rriheshim në 
qendër të një qelie, e cila dhe kjo qeli ndodhej në mes të gjithë burgut. Kjo gjë ndodhte natën. Në 
mënyrë që të gjithë të burgosurit të dëgjonin thirrmat e atyre që rriheshin. Ata që ishin të parët - 
pas rrahjes që i bëheshin - i vendosnin brenda një bidoni benzine të lidhur, duke i lënë jashtë 
burgut. Kur ishte dimër këta njerëz, kur shkonin në mëngjes i gjenin krejt të ngrirë...” 

Këto gjëra na ka emocionuar të gjithëve gjatë tregimit të tij, thotë Terrusi, duke ripërsëritur edhe 
njëherë dëshminë se si është varrosur i ati, të rrëfyer nga bashkëvuajtësi i tij, nga Vlora. Me këtë 
histori është përpjekur në një rikthim, më ‟96-n, Terrusi, por është kthyer mbrapsht, për trazirat që 
ndodhën në Shqipërinë e atij viti. Vazhdon ta ndjekë kjo brengë, ndërkohë që Pjetër Pepa e ka 
vlerësuar martir Giuseppe Terrusin, për ta nderuar, e dhënë vendin që i takon historinë e martirëve 
të dënuar e pushkatuar nga regjimi diktatorial. Dhe si arsye e këtij nderimi vazhdon kërkimi i 
eshtrave të Terrusit, edhe pas daljes së librit, dhe ku duket se historia mbyllet këtu. 

Megjithatë, rikthimi te Terrusi i ri tani lidhet me kujtimet, me çfarë ka mbetur dhe nga nëna e tij; 
“dimë që janë grisur të gjitha fustanet, e vetmja gjë që ajo ka ruajtur ishte një libër”. Nuk bëhet fjalë 
për letra dashurie me Enver Hoxhën. “Nga nëna ime kam arritur të marr një përshkrim për 
Enverin vetëm për disa sekonda. Ishte një djalë i bukur, shumë simpatik por më një karakter 
shumë të fortë. Këto janë fjalët që ka thënë. Komentet janë vetëm për kohën kur ajo qëndroi në 
Shqipëri. Ajo e mbylli jetën duke thënë jo nuk dua të takoj asnjë”. 

Aurelia nuk u martua asnjëherë pas vdekjes të të shoqit në burgun e Burrelit. “Ishte një grua shumë 
e bukur, dhe ka pasur shumë kërkesa. Por dashuria e saj për babain, ka qenë absolute. Nuk mund 
ta imagjinonte të dashuronte dikë tjetër. Ishte absolute si dashuri. Ka qenë ideale për të”, e mbyll 
kujtimin e nënës së tij, Aldo, të cilën diktatori e shndërroi në viktimën e tij, bashkë me kaluarën e 
familjes Terrusi. 

Cila ishte arsyeja e vërtetë e burgosjes së Giuseppe Terrusit? 

...Ishte viti 1993, kur autori i librit i shoqëruar nga daja, Giacomo Pozeli, lojtari i njohur i 
kombëtares shqiptare po kthehej në Shqipëri pas shumë vitesh, me një qëllim të vetëm të gjente 
eshtrat e babait, vdekur në burgun famëkeq të Burrelit.  

Dhe vinin pas një lufte të gjatë që ka shkatërruar gjithçka, sikur po shkelnin në një vend 
fantazmash ku gjithçka ishte ndryshe nga bota e qytetëruar dhe gjëja i parë që i bëjnë përshtypje 
ishin bunkerët. Pamje apokaliptike sikur vendi kishte mbetur në gjendjen e luftës si para 50 
vjetësh, të shpërndarë anembanë tokës shqiptare, ato ishin shpresa më absurde e një pushteti që 
donte me çdo kusht ekzistencën e vet, kundër një lufte imagjinare të shpikur, të sendërtuar vetëm 
në mendjet e sëmura dhe diabolike të udhëheqjes “largpamëse”, duke mbjellë me to kodra, fusha e 
brigjet e detit a thua se toka jonë kishte nevojë veç për beton e hekura.  

Rruga nga Rinasi në Tiranë është demonstrim më i qartë i varfërimit të tejskajshëm të popullit. 
Dëshmisë tronditëse të një jete të kaluar në minimumin jetik, aq sa i duhej për të mbajtur frymën 
gjallë, një vend i shkatërruar me gjysma ndërtimesh sikur kishte dalë nga një luftë e gjatë. Por, në 
qendrën e qytetit autori gjen momentet e krenarisë popullore përmendoren e Gjergj Kastriotit, 
simbol i qëndresës për të mbrojtur trojet, dhe identitetin. Një mësim i mirë dhe për ditët e sotme 

Akti i parë zhvillohet te “Dajti”, hoteli ku thuren gëzime e festa, plane e kurthe politike. Pritjet e 
mbretit të shqiptarëve dhe konteshën Geraldina, vizita e ministrit të jashtëm në periudhën e 
pushtimit fashist, takimet e Mehmet Shehut dhe Enver Hoxhës me vrasësit e paguar, piratet 
arrogantë gjermanë e komisarët politikë, planet e thurura të emisarëve intrigantë të Moskës, së 
fundi shërbimet jugosllave. Këto janë tregime që ndodhin në këtë ndërtesë, dikur qendra e Tiranës.  



Dhe kudo që shkon e ndjek si një fantazmë për vdekje, hija e diktatorit. Ajo shfaqet mbi piramidën 
e kryeqytetit dhe shërbente si mauzole i fundit të tij. I shfaqet në vendlindjen e tij, atje ku banoi për 
një fare kohe familja Terrusi duke i lidhur më shumë shpjegime të kaluara për më shumë se gjysmë 
shekulli. E sotmja dhe kaluara, nostalgjia dhe trishtimi,gëzimi e dhimbja, vitet ‟90 e vitet ‟30, e 
vërteta e ditëve të demokracisë dhe parullat mashtruese të diktatorit- të gjitha këto shpalosen 
përmes kujtimeve të paharruara.  

“Një përqafim i pafund dhe lot gëzimi” - ky është takimi i parë i Giacomo Pozelit me mikun e tij të 
vjetër, të skuadrës sonë kombëtare Xhavit Demneri, historia e familjes së tij është ajo e një 
shqiptari në regjimin komunist si konfiskua hoteli dhe të gjitha pasuritë e tjera, e bashkë me 
familjen u gjend në varfëri të plotë.  

Dhe episodet ndjekin njëri tjetrin. Shpaloset e kaluara e hidhur. Pozeli vjen në Tiranë, ndërsa 
Giuseppe ka rënë në burg bashkë me gjithë drejtuesit e bankës italiane me akuza absurde. Një 
spirale që hapet për të nxjerrë nga burgu Renaton dështon. Shpresa me ministrin e ekonomisë 
Nako Spiro, me të cilin ishte njohur në shkollë shuhet me të ashtuquajturën vetëvrasje të tij, dhe 
prapë hija e diktatorit. “Ishte komunist po nuk u pëlqente aspak Enveri”, shkruan autori vetë. Po 
cila ishte arsyeja e vërtetë e burgosjes së Giuseppe Terrusit? Duhet të kthehemi disa vite mbrapa, 
në vitet ‟30 kur familja e tij u vendos në qytetin jugor të Gjirokastrës, ku kishte ardhur vala e 
emigracionit, bashkë me disa familje të tjera italiane ndër të cilat edhe ajo e Aurelias, nënës së 
autorit. Ajo ishte në moshën 16-vjeçare. Një vajzë me bukuri të rrallë, elegante, inteligjente dhe me 
një edukatë të përsosur që e kishte marrë nga familja e saj fisnike dhe në shkollë nga motrat 
franceze. Ishte krejt e veçantë nga vajzat e tjera të qytetit, bukuria e saj, sjellja e çdo gjë tjetër 
tërhiqnin vëmendjen e të rinjve sa secili dëshironte të kishte një shikim, një buzëqeshje, një fjalë të 
ëmbël prej saj.  

Kjo bukuri tërhoqi vëmendjen e një skifteri paranojak, e pervers që mbante emrin Enver Hoxha.  

Duke përfituar nga fqinjësia e miqësia e prindërve, ai u përpoq në të gjitha mënyrat të krijonte 
marrëdhënie me vajzën e brishtë, por edukata dhe botëkuptimi i saj nuk mund të pajtohen me 
prepotencën dhe frymën dhunuese të këtij të riu, i cili pasi dështoi me tentativat e tij, për ta bërë 
publike, u detyrua të largohej përgjithmonë prej saj. Por, jo pa premtimin e hakmarrjes.  

Dhe hakmarrja erdhi disa vite më vonë, kur bashkëshortin e Aurelias, Giuseppe Terrusin e 
arrestuan për të mbajtur të mbyllur në ferrin shqiptar deri ditën që vdiq nga uria, torturat, 
sëmundjet. 

Është historia që përsëritet më vonë me Sabiha Kasimatin, të pushkatuar me 21 të tjerë, me rastin e 
hedhjes së bombës në Ambasadën Sovjetike, është historia me Musine Kokalarin, shkrimtaren dhe 
vajzën e zgjuar që vdiq në internim... të gjitha viktima të Diktatorit.  

Dhe burgimi i përjetshëm e përpiu Giuseppen, ai i kishte pasur të gjitha mundësitë të largohej nga 
murtaja komuniste, por po pushtonte vendin tonë, madje një urdhër largimi i erdhi për t‟u larguar 
në Itali, por ai vendosi të mos braktiste nëpunësit dhe miqtë e tij të bankës. 

Prandaj qëndroi pa e ditur se ç‟tragjedi po përgatitej për të, për familjen, për miqtë e tij dhe për të 
gjithë shqiptarët.  

“Për shumicën dërrmuese po fillonte një kalvar i gjatë” - thotë autori. Sipas një akordi ndërmjet 
bankës dhe qeverisë shqiptare një pjesë e nëpunësve duhet të ishin me nënshtetësinë shqiptare, 
dhe ndodhi organizimi i ngjarjes e arrestimit: u vendos pushimi i tij nga puna, por jo, hajdutët 
ishin me urdhër të diktatorit. Ishte koha e hajdutëve, të atyre që iu rrëmbyen pasurinë tregtarëve. I 
masakruan në burg, i dënuan i vranë për t‟u marrë gjithçka në emër të popullit po pyetur për ligje e 
të drejta njerëzore. 



Dy muaj pas lindjes së Aldos, në mars të vitit 1945, filloi hakmarrja primitive të atij që ishte vënë në 
krye të shtetit policor. Me një mandat arresti që mbante firmën e diktatorit Hoxha... i vunë prangat 
drejtorit të saj, dhe siç ishte bërë zakon pas një hetuesie të shoqëruar me tortura çnjerëzore u 
zhvillua me dyer të mbyllura një gjyq komedi pa avokat, ku dëshmitarë ishin vetëm dy nëpunësit që 
ishin caktuar në atë vend pune nga diktatori dhe kishin bashkëpunuar me hajdutët ordinerë për 
vjedhjen e bankës. Asnjë nga punonjësit e tjerë nuk pranoi shpërblimin e prokurorisë për të dalë 
dëshmitarë të rremë, ndërsa ata që kërkuan të dëshmojnë në favor të Giuseppes nuk u pranuan. 
Atyre ua mbyllën gojën nën kërcënimin e bashkëpunimit me armikun. Gjyqi e dënoi me dhjetë vjet 
burg. 

Takimi i tij i fundit me nusen e shtëpisë, Merin me duar të lidhura Giuseppe i la nën kujdes 
familjen e sidomos djalin e porsalindur. Ishte si një testament i fundit dhe nuk e pa më njeri. 

U bënë shumë përpjekje për lirimin, ashtu si shumë bashkëpatriotë të tij, të cilët u falën disa, por 
Giuseppe jo. 

*** 

Njëherë shkoi në Komitet Qendror vetë Aurelia me shpresë se do të takonte dikë... xhelati e thirri 
disa herë duke i bërë gjithfarë propozimesh të papranueshme në këmbim të lirimit të 
bashkëshortit, por prej saj mori vetëm përgjigje negative. 

Dhe erdhi dita e riatdhesimit. Më në fund do të niseshin, po pa Giuseppen. Ajo iku me shpresë se 
një ditë të vinte dhe i shoqi nga burgjet shqiptare, por ajo nuk e pa më kurrë; as të gjallë e as të 
vdekur. Nga burgu i Vlorës e transferuan në Burrel, atje ku dhe vdiq në krahët e një bashkëvuajtësi 
tjetër, Petrit Velaj, i cili tregon: “Një ditë para se të vdiste e çuan në dhomën e caktuar, për ata që 
ishin në prag të vdekjes. Vuajti shumë nuk mbushej me frymë. Pati një dhimbje të fortë në gjoks 
dhe pastaj nga goja i doli një shtëllungë gjaku. Ditën tjetër ndërroi jetë. Ishte 2 mars i vitit 1952. 
Dhe lajmi i trishtë i vjen familjes në Itali përmes një telegrami, me pak fjalë, të ftohta ashtu siç 
kishte qenë ajo ditë marsi.  

Ndërsa tre të burgosur gërmonin dheun e ngrirë, rojet e burgut talleshin me ta, duke ju thënë se së 
shpejti do të vinte radha e tyre! Dhe bashkëvuajtësi vijon: “Ata, rojet kanë vdekur, kurse unë jam 
këtu”! 

Engjëll Kokoshi, një dëshmitar tjetër, thoshte: Burgu i Burrelit ishte më i tmerrshmi. Na jepnin për 
të ngrenë një herë ditë, një supe me fasule apo patate dhe një fetë bukë të zezë, aq sa dhe sot më del 
gjak nga ulcera. Dritaret ishin pa xhama, në një vend ku guri ishte shumë i ashpër. Dhe vijon më 
tej: Kam qenë një mik i vërtetë për babain tënd. Kemi ndarë bashkë me të, kafshatën e bukës dhe 
vuajtjen, isha 21 vjeç kur më dënuan me vdekje. Për 76 ditë më kanë mbajtur të lidhur duar e 
këmbë për të më detyruar të denoncoja shokët e mi. Tri herë më detyruan të hapja varrin tim 
përpara një skuadre pushkatimi, por prapë nuk u dhashë. Në burg kishin rënë xhaxhai dhe babai. 
Kur ma kthyen dënimin me vdekje në burgim të përjetshëm mora vesh vdekjen e babait, dhe dy 
ditë më vonë pushkatuan vëllain. Tri ditë pasi kisha dalë nga izolimi më vdiq xhaxhai në krahët e 
mi, dhe disa ditë më vonë më vdiq edhe nëna, nga dhimbja dhe pikëllimi.  

*** 

Në emër të Institutit të Studimeve mbi Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ju bëj thirrje të mos 
harrojmë burgjet e baballarëve, vëllezërve dhe motrave, le të jenë kujtesa jonë pa të cilën nuk mund 
të ndërtojmë të sotmen dhe të ardhmen! 

Pjesë nga fjala e djeshme e Akademikut Kolec Topalli 



Giuseppe Terrusi ende, pas 50 vjetësh, nuk e ka marrë atë që i takon 

“Meqë diktatura ishte e egër, e zgjati shumë, u ngritën në këmbë për të vënë emrin në vend. Erdhën 
me nder e dinjitet të derdhin djersën këtu, të japin më të mirën, por gjeti një përbindësh që jua 
shpërbleu me burgje e pushkatime. Një gjarpër i tillë i rrezikshëm, si Enver Hoxha do t‟i kushtonte 
turpin shqiptarëve, edhe martirin italian të burgut famëkeq të Burrelit, Giuseppe Terrusi, i cili vdiq 
më 2 mars 1952. Diktatorët kujtojnë se e bëjnë ata historinë, por historia bën veten. Ne, nuk kemi 
çfarë të bëjmë gjë tjetër veçse ta shkruajmë atë, drejtë e si duhet. Këtë e provon më së miri libri 
“Kthim në vendin e shqiponjave”, që hedh dritë mbi të vërtetën afro pesë dekada pas ngjarjes duke 
i dhënë çfarë i takon martirit për padrejtësinë e martirizimit të tij por dhe diktatorit për 
poshtërsinë e tij. 

Ata nuk morën një shpërblim për kontributet e punës së tyre, por një shpërblim kaq të keq me 
shpifje, mashtrime, tortura e burgosje deri në jetën e tyre 

...Pa dyshim se pjesë e sakrificës është edhe vetë familja, gruaja që ndahet përgjithnjë me burrin e 
saj, me fëmijën e vogël që rritet jetim, me baba të gjallë në dhe të huaj dhe me pas eshtra të 
humbura diku pranë një qershie, në një qytet të huaj e të largët me emrin Burrel.  

...Tashmë pas 50 vjetësh, familja dhe fëmija i bërë burrë që vjen të kërkojë eshtrat e babait kanë po 
aq të drejtë të nderohen e të krenohen, të marrin sot një pjesë të atij nderimi që i përket një babai 
fisnik martirit të Burrelit e njerëzimit. Është ky moral historik e i përbotshëm që del nga filozofia e 
këtij libri të thjeshtë; mjerë ata që kapen mbas interesave shtazore dhe kërkojnë me çdo kusht 
lavdinë e rreme, lum ata që linden, jetojnë, punojnë e vdesin si njerëz të pavdekur. I tillë është 
martiri italian që nderojmë sot me botimin e këtij libri të thjeshtë por të këndshëm. Autori, Aldo 
Renato Terrusi, ishte në moshën 4-vjeçare kur i ati u nda nga jeta, por e ruajti dhe e mbajti të gjallë 
përmes fotografive e dëshmive. Ai bëhet sot edhe për ne të tjerët, përçues i një morali fisnik; lum 
ata që nderojnë e respektojnë prindërit e tyre, ndërsa vjen, sot, për të mbledhur eshtrat e babait të 
tij! Por Giuseppe Terrusi ende, pas 50 vjetësh, nuk e ka marrë atë që i takon çdo njeriu të kësaj 
bote. Ai ende nuk e ka një varr dhe Aldo vjen ta kujtojë, do t‟i çojë një tufë lule po nuk di ku t‟i çojë. 

Te rrëza e qershisë tashmë ka ndryshuar gjithçka. Varri i babait nuk është sepse eshtrat e tij ende 
nuk janë gjetur. Ai nuk ndjen qetësi, derisa sa t‟i gjejë ato. Derisa të ketë atë më të shtrenjtin mbas 
vdekjes, për t‟i çuar tufën e luleve, babain dhe pse jo për t‟i bashkuar tashmë edhe pse mbas vdekjes 
me eshtrat e së ëmës.  

“Detyrimi i varrimit më takoi mua dhe tre të burgosurve të tjerë. Ndoshta pse ishim më të rinjtë, 
apo sepse ishim më të këqijtë. Mbështollëm kufomën me një çarçaf, hapëm një gropë rrëzë një 
qershie... ishin ditët e para të marsit. Ishte brymë, vendi shumë i ftohtë. Ishte një terren shumë i 
fortë, gur, ndaj patëm shumë zor ta hapnim atë. Duart na ishin ngrirë. Ndërsa pritnim këtë brymë, 
rojet na tallnin e na fyenin duke na thënë se së shpejti ajo gropë na priste edhe ne. Rojet sot nuk 
janë më, por unë jam ende gjallë. Dy rojet e atëhershëm, ju them me siguri, u vranë gjatë hetimit të 
Enver Hoxhës, por vrasësit nuk u gjendën kurrë”, la dëshmuar Petrit Velaj, bashkëvuajtës nga 
Vlora. 

Fragment nga fjala e djeshme e dok. Pjetër Pepës 

 


