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Familjet fisnike shqiptare që bashkojnë popujt
Albanske plemiške družine združujejo narode
Përshëndetje të gjithëve!
Sot jemi mbledhur përsëri së bashku këtu në Koper,
për të tretën herë, për të tretin vit radhazi. Në vjeshën e vitit 2015, 2016 dhe tani në vitin 2017 jemi së
bashku për të njëjtin qëllim. Identifikimin, njohjen,
pranimin dhe përjetimin e historisë të familjeve të
vjetra fisnike shqiptare në këtë pjesë të Sllovenisë.
Takimi i sotëm nuk është spontan. I pari, në vitin
2015 ndoshta po. Atëherë Peter Štoka thjesht, se kishte gjetur një dokument dhe se do të organizohej një
veprimtari ku flitej për shqiptarë të disa shekujve më
parë, ftoi Heset Ahmetin të ishte i pranishëm dhe të
fliste në gjuhën shqipe. Ky ishte vetëm fillimi. Peter
Štoka, Salvator Žitko dhe Heset Ahmeti filluan një
punë që kishte formën e nismës. Por, këtë vit mund
të pranojmë pa mëdyshje, se ata kanë krijuar një projekt, të cilin po e vazhdojnë. Falë tyre, jemi përsëri së
bashku sot.
Doklumentet historikë drejtpërdrejtë ose jo drejtëpërdrejtë na bëjnë të gjithëve përfitues. Peter Štoka
dhe Salvator Žitko na kanë sjellë dokumente që kanë
fjetur për shekuj. Ata kanë hulumtuar, studjuar, krahasuar dhe konkluduar për njerëz të rëndësishëm në
jetën e këtij qyteti. Për njerëz me veprimtari të shquar
në jetën shoqërore, ligjore, kishtare, arsimore, të arkitekturës, ushtarake dhe shumë më tepër. Dhe këta
njerëz kanë qenë shqiptarë. Kanë qënë shqiptarë të
disa shekujve më parë. Ata kanë pasuruar jetën e këtij
qyteti. Ajo pasuri e krijuar prej tyre në atë periudhë,
na bën më të pasur edhe ne sot, në aspektin historik,
kulturor, shoqëror dhe më gjerë.

Hello to everyone!
Today we have gathered together again here in
Koper, for the third time, for the third consecutive
year. In the fall of 2015, 2016 and now in 2017,
we are together for the same purpose: identification,
recognition, acceptance and experience of the history
of the old noble Albanian families in this part of Slovenia. Today's meeting is not spontaneous. The first,
in 2015 perhaps yes. Then Peter Štoka simply found
a document dedicated to Albanians several centuries
ago, and invited Heset Ahmeti to be present at a
certain activity, and to speak in Albanian language.
This was just the beginning. Peter Štoka, Salvator
Žitko and Heset Ahmeti started a work that had the
form of the initiative. But, this year, we can confidently acknowledge that they have created a project
which is continuing. Thanks to them, we are together again today.
Historical documents directly or indirectly make us
all beneficial. Peter Štoka and Salvator Žitko have
brought us documents that have been sleeping for
centuries. They have researched, studied, compared
and concluded for important people in the life of this
city. For people with outstanding activities in social
life, legal, religious, educational, architectural, military and much more. And these people were Albanians living in this part of Slovenia centuries ago.
They have enriched the life of this city. That wealth
created by them in that period makes us richer even
today in terms of historical, cultural, social aspects
and wider.
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Shqiptarët evidentohen në këtë pjesë të Sllovenisë 4
dhe 5 shekuj më parë. Por, në 70 vitet e fundit një
numër i madh shqiptarësh të rinj jetojnë e punojnë
në Koper dhe në gjithë Slloveninë. Sjellja për publikun e gjerë të fakteve e të historisë të shqiptarëve të
dikurshëm në këto troje, ka vlera të jashtëzakonështme
edhe për ditët e sotme. Shqiptarët kanë qenë të integruar shumë mirë në shoqërinë e atëherëshme, ku kanë
dhënë kontribute të vyera. Po ashtu, shqiptarët e sotshëm janë pjesë integrale e shoqërisë së sotme sllovene.
Sot flitet shumë për multikulturalizmin, pranimin
e respektin e diversitetit të kulturave. Shembull i
ngjashëm evidentohet në Koper shekuj të shkuar. Ky
model vlerësohet edhe për sot si i nevojshëm. Vlera
e projektit të familjeve të vjetra fisnike shqiptare në
Koper flet shumë. Bashkëekzistenca që kërkohet me
forcë sot, ka gjurmë edhe në të shkuarën. Këto gjurmë
dhe kjo histori është shumë e rëndësishme për të gjithë komunitetin, sllovenë dhe shqiptarë, sllovenë dhe
komunitetet e tjera që banojnë në Koper.
Projekti i sjelljes në »jetë« të familjeve të vjetra fisnike shqiptare është kontribut i pamatë i tre personave, Peter Štoka, Salvator Žitko dhe Heset Ahmeti.
Por edhe i studjuesve të tjerë të angazhuar si Paolo
Munner, etj. Faleminderit për këtë dhuratë, këtë vepër
fisnike tuajën. Ju meritoni mirënjohje dhe respekt për
punën e bërë.
Urojmë që projekti të vijojë edhe vitet e ardhshëm.
Kontributi juaj është i çmuar për forcimin lidhjeve e
të miqësisë ndërmjet dy popujve dhe dy vendeve tona,
popullit slloven dhe shqiptar, Sllovenisë dhe Shqipërisë.
Faleminderit.
Dr. Pëllumb Qazimi
Ambasador i Shqipërisë në Slloveni

Albanians are recorded in this part of Slovenia 4
and 5 centuries ago. But in the last 70 years, a large
number of young Albanians live and work in Koper
and all over Slovenia. This evidence offered for the
public in general is of great value even for the present. Albanians have been very well integrated in the
society at that time. They have made valuable contributions. Also, today's Albanians are an integral
part of today's Slovenian society.
Today we talk about multiculturalism, acceptance
and respect for diversity of cultures. A similar example is recorded in Koper centuries ago. This model
is considered valuable and important and necessary
today. The value of the project of the old noble Albanian families in Koper speaks a lot. The coexistence that is strongly demanded today has traces in
the past. These traces and history are very important
for the whole community, Slovenian and Albanian,
Slovenian and other communities living in Koper.
The project of the old noble Albanian families is an
invaluable contribution of three people, Peter Štoka,
Salvator Žitko and Heset Ahmeti. But also of other researchers engaged as Paolo Munner, etc. Many
thanks for this gift, this noble work of yours. You
deserve gratitude and respect for the work done.
We hope that the project will continue in the coming years. Your contribution is valuable for strengthening ties and friendship between our two peoples
and our two countries, the Slovene and Albanian
people, Slovenia and Albania.
Thank you.
Dr. Pëllumb Qazimi
Ambassador of Albania to Slovenia
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Rëndësi historike prezenca
e fisnikëve shqiptar ne Istër
Prisotnost albanskih plemičev
v Istri je zgodovinsko pomembna
Kam kënaqësinë e veçantë të jem sot me ju dhe t’ju
përgëzoj për organizimin e këtij simpoziumi kushtuar
familjes fisnike shqiptare krejt të veçantë Borisi. Vetë
tema e këtij simpoziumi rrëfen për gamën e pasur të
aktiviteteve kulturore të diasporës shqiptare në Slloveni të cilat janë provë e integrimit të saj të mirëfilltë në
jetën kulturore e publike. Pa dyshim, merita të posaçme për këtë kanë z. Heset Ahmeti, kryetar i shoqatës
kulturore të shqiptarëve të Istrës sllovene,’Iliria’, me
bashkëpunëtorët e tij, z. Peter Shtoka, studiues nga
biblioteka e qytetit Koper, si dhe profesori i nderuar
Salvator Zhitko. Të gjithëve veç e veç ju përgëzoj për
punën e madhe në gjurmimin e një pjese të rëndësishme historike të pranisë dhe rolit të familjeve të mëdha
fisnike shqiptare në këto hapësira.
Siç e dini, para dy javësh u nda nga jeta Robert Elsie,
një njeri i mrekullueshëm, një studiues brilant dhe i
devotshëm i albanologjisë, i cili për dyzet vjet i solli lexuesit të huaj shkrime emblematike për gjuhën,
letërsinë e kulturën shqiptare. Robert Elsie, me pasionin e tij për gjuhën dhe kulturën shqiptare, ia kishte
dalë të mblidhte dhe të dokumentonte copëza të shqipes së shpërndarë gjithandej, nga Kosova e Shqipëria
dhe trevat e banuara me shqiptarë në ish-Jugosllavi
e Greqi, deri tek arbëreshët e Italisë, te shqiptarët në

V veselje mi je biti danes z vami, da bi vam čestital
za organizacijo pričujočega simpozija, posvečenem
albanski plemiški družini Borisi. Že sama tema
simpozija pove veliko o naboru kulturnih aktivnosti
albanske diaspore v Sloveniji, ki so dokaz njihove
pristne integracije v javno kulturno in politično življenje. Seveda, ima za to zasluge g. Heset Ahmeti,
predsednik Kulturnega društva Albancev slovenske
Istre, Iliria s svojimi sodelavci, Petrom Štoko, raziskovalcem Mestne knjižnice Koper in spoštovanim
profesorjem Salvatorom Žitkom. Vsakemu med
vami čestitam za odlično delo pri preučevanju pomembnega dela zgodovine prisotnosti in vloge velikih plemenitih albanskih družin v teh krajih.
Kot ste morda zvedeli, nas je pred dvema tednoma za vedno zapustil Robert Elsie čudovit človek,
briljanten albanolog in predan raziskovalec, ki je
že štirideset let predstavljal tujejezičnim bralcem
ključne zapise iz albanskega jezika, književnosti
in kulture. Robert Elsie je, kot strasten preučevalec
albanskega jezika in kulture, zbral in dokumentiral koščke narečne albanščine, razporejene povsod,
od Kosova in Albanije, prek albanskih prebivališč v
nekdanji Jugoslaviji in Grčiji do Arbëreshov v Italiji
ter Albancev v Ukrajini in Bolgariji. S pomočjo Ro5

Ukrainë e Bullgari e gjetiu. Ndër të tjera, Robert Elsie
e bëri të flasë anglisht edhe Fishtën, duke përkthyer
kryeveprën e tij Lahuta e Malcis’, një prej veprave klasike të letërsisë shqipe. Dhe, për këtë tha ‘m‘u desh
një vit e gjysmë për t’i përkthyer nga shqipja gegë shtatëmbëdhjetëmijë vargje... nuk ishte aspak e lehtë,
ngase për secilën fjalë më duhej ta shikoja fjalorin...,
por, më pëlqen..., e lexoj shpesh dhe sa herë e lexoj më
pëlqen shumë’.
Më lejoni që, me këtë rast, në formë homazhi, ta
them; le të shërbejë puna e Robert Elsiet si një motivim i fuqishëm i punës suaj e tonës për kulturën
shqiptare.
Edhe vitin e kaluar, si dhe vitin para tij, ishim dëshmitarë të një organizimi të kësaj natyre, ku u shpalosën informacione të rëndësisë historike rreth pranisë
dhe rolit të familjeve të mëdha shqiptare Bruti, Bruni
dhe Dukagjini në këto treva. Kësisoj, përveç që mësuam për praninë e tyre këtu, kuptuam edhe peshën
dhe autoritetin e tyre intelektual, patriotik e human,
çfarë sot përbën pjesë esenciale të trashëgimisë kulturore e historike të shoqërisë sllovene, por njëkohësisht
është edhe dëshmi të një miqësie të gjatë e historike të
shqiptarëve me këto treva.
Jam i lumtur që nëpërmjet Ministrisë së Diasporës të
Republikës së Kosovës kishim mundësi të mbështesim
këtë organizim. Për fund, sërish e përgëzoj Z. Ahmeti
me bashkëpunëtorët e tij për punën e palodhshme në
organizimin e aktiviteteve të vazhdueshme kulturore,
artistike dhe edukative, për ruajtjen, kultivimin dhe
promovimin e identitetit nacional dhe kulturor.
Veç puna fisnike, si kjo juaja, hedh dritë më të plotë
mbi fisnikërinë e kulturës shqiptare, sot e nesër.

berta Elsieja je tudi Fishta spregovoril angleško, saj
je prevedel mojstrovino slednjega »Lahuta e Malcis«
(Gosli albanskega gorovja), ki je eno klasičnih del
albanske literature. In, kot pravi, »prevod sedemnajstih verzov iz albanskega dialekta Gegov mi je vzel
leto in pol… kar sploh ni bilo enostavno, saj sem za
vsako besedo moral pogledati v slovar …, vendar mi
je všeč …, velikokrat ga berem in vsakič znova mi
je zelo všeč«.
Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti kot poklon
njemu, polagam na dušo, da naj vas delo Roberta
Elsieja spodbudi k vašemu nadaljnjemu delu za albansko kulturo.
Prireditvi, podobni pričujoči, lani in predlani, sta
prinesli podatke zgodovinskega pomena o prisotnosti
in vlogi velikih albanskih družin Bruti, Bruni in
Dukagjini v teh krajih. Tako smo, poleg spoznanja o
njihovi prisotnosti, dojeli tudi njihovo držo mislecev,
domoljubov in človekoljubov, ki je danes sestavni del
kulturne in zgodovinske dediščine slovenske družbe,
a hkrati tudi dokaz dolgoletnega dolgega in zgodovinskega prijateljstva Albancev s prebivalstvom tega
ozemlja.
Vesel sem, da smo lahko podprli ta dogodek s pomočjo Ministrstva za izseljenstvo Republike Kosovo.
Nazadnje čestitam gospodu Ahmetiju in njegovim
kolegom za njihovo neutrudno delo pri organiziranju vrste kulturnih, umetniških in izobraževalnih
dejavnosti za ohranjanje, gojenje in promocijo nacionalne in kulturne identitete.
Le plemenito delo, kot vaše, lahko osvetljuje plemenitost albanske kulture, danes in jutri.

Nexhmi Rexhepi
Ambasador i R. Kosovës në R. Slloveni
Koper, 14 tetor 2017

Nexhmi Rexhepi
Veleposlanik R. Kosovo v R. Sloveniji
Koper, 14 tetor 2017
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Gjurmët Shqiptare në Kopër
Albanske sledi v Kopru
Ditët e kulturës shqiptare të këtij viti janë duke u
zhvilluar në frymën e shënimit të veprimtarive dhe
të trashëgimisë të familjes fisnike shqiptare Borisi në
Koper dhe rrethinen e Istrias, veçanërisht në Fontana pranë Poreçit, ku ata ishin pronarë gjatë pushtetit venezian, francez dhe austriak. Familja Borisi më
është mua për zemër edhe për shkak të karakterit të
tyre urban dhe rural në të njëjtën kohë. Ndryshe nga
kështjellarët e Dukagjinëve që kishin orientim ushtarak, apo familja Bruti që kishin shërbimin kishtaro-ushtarak dhe diplomatik, apo ai i familjes Brati
sherbim administrativo-ekzekutiv-ekonomik, ata vepronin në qendrën urbane dhe administrative të Koperit, mirëpo forca dhe këmbëngulja e tyre janë ruajtur në pronësinë e tokave në Fontana ku jetonin me
shumë familje emigrante shqiptare, gjaku i të cilëve
ende jeton në këto vende.
Familja e Borisit kishte gjithashtu edhe shumë vajza
të bukura e të pasura, të cilat martoheshin me familjet fisnike më të respektuara në Koper. Asnjëherë më
parë nuk është folë për rolin dhe rëndësinë e femrës
shqiptare të asaj kohe siq është folur në këtë botim,
gjë që tregon se nuk ishte e anashkaluar as roli i femres
si grua dhe nënë, e cila sipas të drejtës veneciane ishte
gjithashtu edhe trashëgimtare, bartëse e pasurisë. Një
mendim shumë bashkëkohorë, nëse e kemi parasysh
se kjo kishte ndodhur treqind vjet më parë.
Kështu këtë vit, për të tretin vit me rradhë, i gëzohem botimit të ri që po e prezentojmë sot dhe që u
botua në koleksionin “Iliria” nën kujdesin e shoqatës
sonë kulturore në Koper. Dëshiroj të falënderoj au-

Letošnji dnevi albanske kulture potekajo v znamenju
obeležitve delovanja albanske plemiške rodbine Borisi v Kopru in na področju Istre, zlasti v Funtanah pri
Poreču, kjer so bili zemljiški gospodje v času beneške,
francoske in avstrijske nadoblasti. Družina Borisi
mi je še toliko bližja zaradi njihovega mestnega in
podeželskega značaja obenem. Za razliko od vojaške
službe kastelanov Dukagjinijev, cerkveno-vojaško-diplomatske službe Brutijev in upraviteljsko-izvršilno-gospodarske Bratijev, so ti delovali tako v urbanem
in upravnem središču v Kopru, toda njihova moč in
trdoživost se je ohranila na zemljiški posesti v Funtanah, kjer so živeli s številnimi priseljenimi albanskimi družinami, katerih kri še danes živi v teh krajih.
Rodbina Borisijev je imela tudi številna lepa in bogata dekleta, ki so se poročala z najuplivnejšimi plemiškimi družinami v Kopru. Še nikoli prej niso bile
albanske ženske toliko omenjene in pomembne, kot
so v tej publikaciji, kar nakazuje na nepogrešljivost
ženske, v vlogi žene in matere, ki je bila v beneškem
dednem pravu tudi dedinja, prenašalka premoženja.
Zelo sodobna misel, če pomislimo, da se je to dogajalo
pred tristo leti.
Tako se lahko tudi letos, že tretje leto zapored, veselim nove publikacije, ki je izšla v zbirki »Iliria« pod
okriljem našega kulturnega društva v Kopru. Zahvaljujem se avtorjema letošnjih prispevkov, kakor tudi
tistim, ki so sodelovali v prejšnjih letih, saj bodo spet
združili moči pri izdaji zbranih del z naslovom »Monumenta Albanica Justinopolitana«, ki bo izšla predvidoma naslednje leto. Zelo sem vesel, da smo junija
7

torët dhe kontribuesit të këtij viti si dhe ata që kontribuan në vitet e mëparshme, pasi ata përsëri do të
bashkojnë forcat në botimin e një përmbledhjeje të
historis dhe monomenteve te trashëguara nga Fisnikët
shqiptar me titull “Monumenta Albanica Justinopolitana”, e cila pritet të publikohet vitin e ardhshëm. Jam
shumë i lumtur që në qershor të këtij viti arritem ta
sjellim në Kopër gazetarin e njohur shqiptar z.Marin
Mema dhe të i ofrojmë materiale të shumta që ai të
bëj një Dokumentar të shkelqyeshëm për historin e
familjeve fisnike shqiptare të Koprit, e falenderoj nga
zemra z.Marin Mema që permes dokumentarit të punuar ia mundësoj shqiptarëve anëkend botes të njihet
me këtë histori të këndshme.
Projekti i përkujtimit të fisnikëve shqiptar në Koper
vite më parë dukej si një aktivitet i parëndësishëm dhe
i pakapshëm, por tani realizimi i tij është bërë realitet,
mbështja morale nga të dyja ambasadat, të Republikës
së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, Ministrisë
së Diasporës të Republikës së Kosovës, Ministrisë
për Kultur, Rini dhe Sport gjithashtu edhe Komuna
e Koper-it, e cila mbështet funksionimin e shoqatës
sonë dhe na pret në Pallatin Pretorian dhe në veçanti mbështetja e antarve të shoqatës sonë “Iliria”. Jam
shumë i kënaqur që ditët e kulturës shqiptare në Koper janë bërë një ngjarje në të cilën po marrin pjesë
shqiptarët nga vendet e afërta dhe të largëta, veçanërisht nga Kroacia, Italia, Austria, Kosova dhe Shqipëria.
Ditët e Kulturës Shqiptare të këtij viti me performancën e saj do t’i kurorëzon edhe jazz këngëtarja e mirënjohur Elina Duni.
Heset Ahmeti
Kryetar i shoqatës “Iliria” Koper
Në Koper, më 7. 10. 2017

letos uspeli dobiti priznanega albanskega novinarja
g. Marina Memo, ki je naredil čudovit dokumentarni film o zgodovini albanskih plemiških družin
Kopra s pomočjo številnega materiala, ki smo mu ga
ponudili. Prisrčno se zahvaljujem g. Marinu Memi,
da je z dokumentarcem ponesel to zgodbo Albancem
po vsem svetu.
Projekt obeležja pomnikov Albancev v Kopru se je
zdel še pred leti nepomemben in nepojmljiv podvig,
sedaj pa je postal resničen, tudi zaradi moralne in
finančne pomoči s strani obeh veleposlaništev, tako R.
Albanije kot R. Kosovo, Ministrstva za izseljeništvo
R. Kosovo, Ministrstvo za Kulturo, Mladino in Šport
R.Kosovo in nenazadnje Mestne občine Koper, ki
podpira delovanje našega društva in nas gosti v Pretorski palači, zlasti pa predanih člani našega društva
KD Iliria in radodarnih sonarodnjakov, tako doma
kot po svetu. Zelo me veseli, da so postali dnevi albanske kulture v Kopru dogodek, ki se ga radi udeležujejo Albanci iz bližnjih in oddaljenih krajev, zlasti iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Kosova in Albanije.
Letošnje dneve albanske kulture bo kronala s svojo
predstavo Elina Duni, priznana albansko-švicarska
jazz pevka.
Heset Ahmeti
Predsednik društva »Iliria« Koper
V Kopru, 7.10.2017
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Familja e kontëve Borisi në Koper
dhe Istër (1595 – 1950)
Rodbina grofov Borisi v Kopru
in na območju Istre (1595 – 1950)
Peter Štoka

Në këtë punim duam të prezantojmë praninë pothuajse prej katër shekujsh të familjeve shqiptare të Borisëve në Koper dhe Fontanë në Istër (1617 – 1950),
të cilën e tregojnë shumë materiale. U mblodhën dhe
u botuan të gjitha dokumentet dhe artikujt e rëndësishëm, që merren me këtë familje fisnike. Në fakt
ne donim të tregonim morinë e materialeve të vjetra
në lidhje me familjen Borisi, të shkruara në gjuhën
origjinale latine dhe italiane, dhe t’ia ofrojmë lexuesit
të përkthyera në gjuhën shqipe dhe sllovene. Vetëm
në këtë mënyrë mund të tregojmë dhe të rindërtojmë
një sërë materialesh nga autorë të ndryshëm, të cilat u
krijuan në periudha të ndryshme historike dhe u botuan në gjuhë të ndryshme. Duke vlerësuar përpjekjet
dhe kontributin e tyre, ne nuk pretendojmë që jemi
studiuesit e parë dhe të vetëm të kësaj çështjeje, e cila
në të kaluarën ishte më e njohur se sa sot. Ne jemi lajmëtarë, raportues të ngjarjeve dhe fakteve të historisë
së kaluar, në mënyrë që ato të mos bien në harresën e
kohës. Por, në të njëjtën kohë duhet t’i pasurojmë ato
me njohuri të reja.
Në bazë të hulumtimeve të bëra në fondin e librave
të vjetër të Bibliotekës Qendrore Srecko Vilhar, Koper
dhe dokumenteve të mbajtura në arkivin rajonal në
Koper, mund të prezantojmë familjen e Borisit nga
këndvështrime të ndryshme, që nga fillimet e saj në
Tivar në shekujt 14-të dhe 15-të deri në shuarjen e
tyre në Koper, në mesin e shekullit të 20-të. Familja
Borisi është një nga familjet fisnike më të vjetra, e më
jetëgjata, e cila i mbijetoi edhe Luftës së Dytë Botërore, por fatkeqësisht jo transformimit social- kulturor
të Koperit të pasluftës.
Sipas burimit më të vjetër, i cili daton më 16.2.1617,
i publikuar nga hulumtuesi i arkivave veneciane Tomaso Luciani në 1873, këtu jepet opinioni i administratorit dhe kapitenit të Koperit Francesco Querini, për
përfshirjen e Borisëve në Këshillin e lartë të fisnikëve
në Koper. Ky dokument është shumë i rëndësishëm
për shkak të përmendjes së të ardhurëve të parë të kësaj
familje, Bernardo, Francesco dhe Marc’Antonio, vëlle-

V tej publikaciji želimo prikazati skoraj štiristo letno prisotnost albanske rodbine Borisi v Kopru in na posestvu
Fontane v Istri. Zbrani in objavljeni so vsi pomembnejši dokumenti in prispevki, ki obravnavajo to plemiško
rodbino. To pa zato, ker smo hoteli pokazati obstoječe
raznovrstno gradivo o Borisijih, zapisanega v izvirnem
latinskem in italijanskem jeziku ter ga ponuditi bralcu v
albanskem in slovenskem prevodu. Samo tako lahko pokažemo in obudimo raznovrstno gradivo različnih avtorjev, ki so nastali v različnih zgodovinskih obdobjih ter so
bili objavljeni v različnih jezikih. S tem, ko ovrednotimo
njihov trud in prispevek, nakazujemo, da nismo prvi in
edini raziskovalci omenjenega vprašanja, ki je bilo v preteklosti bolj znano kot danes. Sebe imamo za glasnike, ki
oznanjajo dogodke in stvari pretekle zgodovine, da bi ti
ne padli v pozabo časa, hkrati pa jih bogatimo z novimi
dognanji.
Na osnovi raziskav opravljenih v starih knjižnih fondih Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, iz dokumentov, ki jih hrani Pokrajinski arhiv v Kopru ter iz
spomenikov, ki še danes pričujejo v kraju Fontane, lahko
predstavimo rodbino Borisi, iz različnih vidikov, od njenih začetkov v Baru, v 14. in 15. stoletju do njihovega
izumrtja v Kopru, v sredini 20. stoletja. Rodbina Borisi
sodi med starejše albanske plemiške družine, zagotovo
pa se je med vsemi najdlje ohranila, saj je preživela celo
vihrave čase 2. svetovne vojne, žal pa ne družbene in
kulturne preobrazbe povojnega Kopra.
V najstarejšem viru, ki ga objavi poznavalec beneških arhivov Tomaso Luciani leta 1873 je podano
mnenje koprskega podestata in kapitana Francesca
Querinija za vključitev Borisijev v Veliki svet plemičev
v Kopru 16.2.1617. Ta dokument je zelo pomemben
zaradi omembe prvih priseljencev te družine, Bernarda, Francesca in Marc’Antonia, bratov Borisi iz Bara,
ki so se nastanili v Kopru na povabilo družine Bruti, s
katero so bili v sorodstvu po materini strani; Brutiji so
bili vključeni med koprsko plemstvo leta 1575. Francesco je služil na Vlaškem, Bernardo in Marc’Antonio
pa sta bila tolmača dragomana v Konstantinoplu. Na9

zërit e Borisit nga Tivari, të cilët u vendosën në Koper me ftesë të familjes Bruti, me të cilët kishin lidhje
nga ana e nënës së tyre. Bruti u bë pjesë e fisnikërisë
së Koperit në vitin 1575. Francesco shërbeu në Vllahi,
ndërsa Bernardo dhe Marc’Antonio ishin përkthyes në
Konstandinopojë. Ky argument na ofron shembullin e
ndihmës që shqiptarët dhanë për njëri-tjetrin në momentet e vështira të mërgimit, sepse shumica e tyre u
detyruan të linin shtëpitë për arsye të pushtimit otoman. Konkretisht, pushtimi i Shkodrës në vitin 1479
(Dukagjini dhe Bruni) dhe gjithë Shqipërisë veneciane, përfshirë qytetet bregdetare të Ulqinit (Brati), Tivarit (Borisi) dhe Kotorit në vitin 1571. Autori përfundon artikullin me konkluzionin se shumë anëtarë të
familjeve shqiptare kryen shërbimin e përkthyesit, për
shkak të njohjes të shumë gjuhëve të folura në oborrin
e Kostandinopojës dhe në Lindje.
Në dorëshkrimin e Prospera Petronia “Kujtimet e
shenjta dhe laike të Istras” i viteve 1680-81, në dy faqe
përshkruhet familja Borisi, në kohën para sundimit
venecian të Tivarit (1445), të cilin ushtarët Marco Borisi dhe i biri Mikeli ia dorëzuan venecianëve, për ta
patur më të lehtë për t’a mbrojtur atë. Marco u kap
nga turqit, dhe u ekzekutua në Konstandinopojë së
bashku me shtatë kapitenë të tjerë. Djali i tij Mikeli,
u tregua i guximshën në mbrojtjen e qytetit të Kotorit, i cili u rrethua nga ushtria e Stefan Cernovich.
Luca Borisi pushtoi për venedikasit shumë territore,
kështjellën S. Angelo, në ishullin e Korfuzit. Për këtë
akt heroik ai u regjistrua në mesin njerëzve të denjë
të Republikës. Vettor Borisi ishte kalorës dhe kapiten i kavalerisë, që luftoi për venedikasit në Padova,
ku edhe vdiq. Kodiku përshkruan në detaje tre vëllezërit Borisi, të cilët mbërritën të parët në Koper. Për
36 vjet Marc’Antonio shërbeu si përkthyes i lartë në
Portën Otomane në Konstandinopojë, ku ai pati një
vdekje të dhunshme. Ai fliste tetë gjuhë: turke, arabe,
persiane, greke, sllave, vllahe, moldave dhe shqip. Ai
ishte aq i famshëm dhe i rëndësishëm saqë ai madje u
regjistrua në historinë veneciane të Nanit. Bernardo
Borisi shërbeu pranë krerëve të Transilvanisë, Moldavisë dhe Vllahisë në rolin e përkthyesit, ambasadorit
të rregullt të Portës Otomane si edhe sekretar i lartë
magordom dhe intendant i përgjithshëm në ushtrinë
vllahe. Vëllai Bernardo e nderoi Franceskon me një
pllakë përkujtimore, në vitin 1625.
Aktet noteriale të vitit 1766 janë koleksion i një
serie kontratash, dokumentesh përmbarimi, trashëgimie dhe testamenti në favor të zonjës Santa, konteshë
nga Borisët, ku ishte bijë, e veja e kontit Pietro Gavardo, kapiten e administrator i Koperit dhe kalorës
i Olimpit. Të afërm të tërthortë të bashkëshortëvë,
sipas lidhjeve të gjakut, në brezin e dytë dhe të tretë
(kushërinjte dhe xhaxhallarët), kishin nevojë për leje

Memoriali i Bernardo Borisi (1625)
Pesnitev Francesca pokojnemu
bratu Bernardu Borisiju (1625)

kazana je albanska sloga in moč v težkih časih izgnanstva iz svoje domovine, ko so morale številne družine
zapustiti svoje domove zaradi turške zasedbe Skadra
leta 1479 (Ducagjini in Bruni) in celotne beneške
Albanije, vključno z obalnimi mesti Ulcinj (Brati),
Bar (Borisi) in Kotor leta 1571. Avtor zaključi članek z ugotovitvijo, da so številni pripadniki albanskih
družin opravljali službo dragomanov, zaradi znanja
številnih jezikov, ki so jih govorili na dvoru v Konstantinoplu in na Vzhodu.
V rokopisu Prospera Petronia »Sveti in posvetni pomniki Istre« iz 1680-81 so na dveh straneh natančno opisani Borisiji še v času pred beneško nadvlado mesta Bar
(1445), ki sta ga vojščaka Marco Borisi in sin Michiele
predala Benečanom, da bi ga lažje ubranila. Marca so
zajeli Turki, ki so ga skupaj z drugimi sedmini kapitani
pokončali v Konstantinoplu. Njegov sin Michiele pa se je
izkazal pri ubranitvi mesta Kotor, ki ga je tedaj oblegala
vojska Stefana Cernovicha. Luca Borisi je za Benečane
osvojil številna območja, za grad S. Angelo na otoku Krf
pa se je vpisal med zaslužne v Republiki. Vettor Borisi je
bil vitez in kapitan konjenice, ki se je za Benečane bojeval pri Padovi, kjer je tudi padel. V kodeksu so natančneje opisani trije bratje Borisi, ki kot prvi prispejo v Koper.
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Isolario V. Coronelli (1696, SIKKP)
Isolario V. Coronellija (1696, SIKKP)

apostolike për të bërë të vlefshme sipas ligjit kontratën
e martesës. Kontesha Santa trashëgoi nje seri pronash,
përfshirë shtëpinë në lagjen Brolo, shtëpinë Tonetti në
lagjen Canzano, shtëpinë ku ajo jetoi mbi Griso ne
distriktin e Portit, shtëpinë në rrugën Calegaria (Čevljarska), një shtëpi në rrugicën shën.Anton Abati në
distriktin Zubenaga (S. Martino), nje mulli në Dekan, 21 kripore, si dhe tokë në zonën e San Canziano në Koper. Administatori i Koperit hodhi poshtë
kërkesën e kontit Rinaldo Tarsia, nipi nga motra i të
ndjerit Pietro Gavardo, për përfitim të pasurisë nga
trashëgimia, duke marrë parasysh që kjo nuk ishte në
kundërshtim me ligjet e vendit, me ligjet e drejtësisë
së Koperit, as me dispozitat e testamentit dhe as me
vullnetin e të ndjerit i shprehur në codicil. Vetëm në
qoftë se nuk do të martohej përsëri, në atë rast i humbiste të gjitha.
Kontët Borisi ishin pronarë çifligjesh në Fontane
(kr. Funtana, it. Fontane) në Poreč në zonën e Istrës.
Kapiteni Bernardo Borisi në vitin 1595 investoi në
territoret e Fontane, Acquadizza, Monte Pighera e
Scoglio Riviera. Me vete ai solli familje shqiptare nga
zona e lumit Zeta. Borisët ishin pronarë të çifligut në
Fontane me titullin kont sipas gjykatës të shkalles së
parë nga 1648 deri në 1869, kur Austria hoqi sistemin

Marc’Antonio je 36 let služil kot Visoki dragoman pri
otomanski Porti v Konstantinoplu, kjer je umrl nasilne
smrti. Govoril je osem jezikov: turški, arabski, perzijski,
grški, slovanski, vlaški, moldavski in albanski jezik. Bil
je tako znan in pomemben, da se je celo vpisal v Nanijevo Beneško zgodovino. Bernardo Borisi je služil pri
vladarjih Transilvanije, Moldavije in Vlaške v vlogi tolmača, rednega veleposlanika pri otomanski Porti ter kot
višji majordom tajnik in generalni nadintendent v vlaški
vojski. Brat Bernardo mu je postavil spominsko ploščo
leta 1625.
V notarskih zapisih iz leta 1766 so zbrane razne pogodbe, zapuščinske listine, volila ter oporoka v korist
vdove gospe Sante grofice roj. Borisi po pokojnem grofu
Pietru Gavardu, koprskemu kapitanu in podestatu in
vitezu Olimpa. Ker sta bila zakonca posredna sorodnika
po stranski črti krvnega sorodstva v 2. in 3. kolenu (bratranci-sestrične in strici-tete), sta potrebovala spregled
apostolskega očeta, za veljavno sklenitev zakona. Gospa
Santa je podedovala številne nepremičnine, med katerimi hišo v okrožju Brolo, hišo Tonetti v okrožju Canzano,
hišo, kjer je stanovala, nad Griso v okrožju Porto (pristan), hišo v Čevljarski ulici, hišo v uličici pri šoli sv.
Antona Puščavnika v okrožju Zubenaga (S. Martino),
mlin v Dekanih, 21 solnih polj, polje v okrožju Škocja11

Sheshi Brolo në Koper
Trg Brolo v Kopru

feudal. Mbas investimit, Borisët blenë kalanë Boraso
në zonen e Rovinjit. Themeluesi i familjes Bonifacio
Borisi u bë kont me të drejtë trashëgimie, kur ai mori
cifligun në vitin 1648; në vitin 1725 ata hynë në fisnikërinë e Istrës. Pietro Borisi mori titullin e kontit
nën juridiksioni civil dhe penal të shkallës së parë, gjithashtu me ndihmën e ofertës prej 1000 dukatë, që
i pagoi në Magjistraturën mbi çifligjet. Një konte e
vogël, siç u quajt nga venecianët, u zgjerua duke filluar nga kreu i shën.Pjetrit, dhe u mbyll në jug me
Plava Laguna, mali Fratrei, që gjendet në perëndim të
malit Feragude dhe majës Sippera. Në 1805 francezët
e përfshinë kontenë e Fontanës në distriktin e Poreçit
duke iu lënë Borisëve të gjitha të drejtat e të ardhurave
vjetore. Konti Bernardo Borisi rikonstruktoi kishën e
shën. Bernardo Abate, patron dhe protektor i vendit
në vitin 1621, si dhuratë në përkushtim të Virgjëreshës Mari, kështu shkruhet sipër në portën hyrëse. Ki-

Distrikti i Portit në Koper
Kontrada del Porto v Kopru

Distrikti S. Martino ose Zubenaga në Koper
Kontrada S. Martino ali Zubenaga v Kopru
12

Mullinjtë në Dekan
Mlini v Dekanih

sha, e orientuar drejt perëndimit, ka një kambanore të
ulët e të rëndë me kulm dhe kullë tetëkëndore. Pjesa
e brendshme u restaurua me dy altarë anësorë me stil
barok, dhe me gurin e varrit në kujtim të kontit Mark
Antonio Borisi, i vitit 1706, që u vendos në dyshe-

na pri Kopru. Koprski podestat je zavrnil pritožbo grofa
Rinalda Tarsie, nečaka po sestri pokojnega Petra Gavarda, v korist dedinje, z utemeljitvijo, da ta ne nasprotuje
deželni zakonodaji (legge patrie) ne koprskemu običajnemu pravu ne oporočnim določbam ne kodicilu in ne

Kriporja në Kopër
Koprske soline (franciscejski kataster)
13

Istria G. Valle (1792, SIKKP)
Istria G. Valleja (1792, SIKKP)

menë e kishës. Në faltoren e madhe e cila arrihet duke
ngjitur shkallët dhe ku duket guri gëlqeror i zhveshur,
një ndërtesë me madhësi mesatare rri përbri kishës;
kjo kala e vogël e fortifikuar ishte kështjella në Fontane dhe i përkiste kontëve Borisi, siç shihet në përshkrimin mbi portën hyrëse.
Familja shumëshekullore e kontëve Borisi u shua
me Giuseppe Borisi, anëtari i fundit i kësaj familjeje,
i njohur më shumë me pseudonimin el Mulo Borisi
ose el Mulo-Bepo. Ai ishte djali i adoptuar i aktorit Armando Borisit, i cili nuk kishte pasardhës. Giuseppe u
largua nga Koperi për në Trieste në vitin 1950.
E përfundoj kontributin tim me botimin e parathënies së përshkrimit të Provincës së Istrës me autor
Manzioli (1611) dhe poemën Motivet për lumturimin e Kryqit (1611), shkruar nga Alessandro Bruti,
humanist, letrar dhe mësues i parë i gramatikës në
kolegjin e fisnikëve në Koper, themeluar në 1612, i

sami volji zapustitelja, pod pogojem, da se ne bi ponovno
poročila, sicer bi vse izgubila.
Grofje Borisiji so bili tudi fevdalni gospodje v Fontanah (hr. Funtane, it. Fontane) pri Poreču v Istri. Kapitan Bernardo Borisi je bil leta 1595 umeščen (investitura) na področju Fontane, Acquadizza, Monte Pighera in
Scoglio Riviera. S seboj je pripeljal albanske družine iz
območja reke Zete. Borisiji so bili posestniki fevda v Fontanah z grofovskim naslovom in s sodiščem prve stopnje
od 1648 do leta 1869, ko je Avstrija ukinila fevdalni
sistem. Po investituri so Borisiji odkupili tudi trdnjavo
Boraso na področju Rovinja. Ustanovitelj družine Bonifacio Borisi je postal grof s pravico nasledstva leta 1648,
ko je prejel v last fevd; leta 1725 so se vpisali med naslovno plemstvo v Istri. Pietro Borisi je prejel grofovski naziv s civilno in kazensko jurisdikcijo na prvostopenjskem
sodišču, tudi s pomočjo ponudbe v višini 1000 dukatov,
ki jih je izplačal Magistratu nad fevdi. Majhna grofija
14

Qarku i Contëve në Fontanë
Contea di Fontane – Grofija Fontane
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ali manjša baronija pri Benečanih se je raztezala od rta
sv. Petra, kjer se konča Plava Laguna, pa vse do hriba
Fratrei, ki se nahaja zahodno od hriba Feragude in rta
Sippera. Francozi so leta 1805 priključili grofijo Fontane
poreškemu okraju, toda Borisiji so ohranili pravico do
prihodkov (rente). V Fontanah je grof Bernardo Borisi
leta 1621 obnovil cerkev sv. Bernarda opata, zaščitnika
mesta, z votivnim darom Devici Mariji, kot je razvidno
iz napisa nad vhodnimi vrati. Zgradba je usmerjena proti zahodu, je opremljena z nizkim in čokatim stolpom in
z osmerokotnim vrhom. Cerkev je bila dograjena v klasicističnem slogu, zagotovo na temeljih starejše. Notranjost
je v celoti prenovil grof Marcantonio Borisi, ki je postavil
dva stranska baročna oltarja in je bil tudi v njej pokopan
leta 1706, kot je razvidno iz nagrobnega spomenika. Na
postranem posvečenem cerkvenem trgu se nahaja zgradba
srednje velikosti, ki se dviga iz apnenčatih tal; ta majhna
utrjena trdnjava je bil grad v Fontanah, ki je pripadal
plemiški rodbini Borisi iz Bara.
Večstoletna rodbina Borisijev je izumrla z zadnjim
članom te družine Giuseppejem Borisijem, el Mulo Borisi ali el Mulo-Bepo, kot so mu pravili domačini. Bil
je posinovljenec igralca Armanda Borisija, ki ni imel potomstva. Giuseppe je zapustil Koper leta 1950.
Svoj prispevek zaključujem z zanimivo objavo predgovora k Manziolejevem Opisu province Istre (1611) in
pesnitve Razlogi za veselje Križa (1611), ki ju je napisal
Alessandro Bruti, humanist, literat in prvi učitelj gramatike koprskega kolegija, ustanovljen leta 1612, ki je
hkrati najstarejša delujoča gimnazija na področju današnje Slovenije.
Kisha e Shën. Bernardit Abati
në Fontane

Mbishkrimi në portën e kishës: Nënës Virgjëresha Mari
Bernardo Borisi sacro ex-voto 1621

Cerkev sv. Bernarda opata
v Fontanah

Napis na cerkvenem portalu: »Votivna zaobljuba
Bernarda Borisija Materi Devici Mariji leta 1621«.
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Kështjella e Borisëve në Fontane
Borisijev kaštel-utrdba v Fontanah

Rruga Borisi në Fontane
Borisijeva ulica v Fontanah
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Seshi e Shën. Bernardit Abati në Fontane
Trg sv. Bernarda opata v kraju Fontane

Mbishkrimi në portën e kështjellës »ME ZOTIN STEFANOS 1617 LARTËSUAR FAMILJEN FISNIKE
BORISI TË DIOKLESË DHE TIVARIT - BERNARDO BORISI PUNUAR«
Napis na portalu kaštela: »Z GOSPODOM STEFANOM 1617 IMENOVANE PLEMIŠKE DRUŽINE
BORISI DIOKLEJSKE IN BARSKE BERNARDO BORISI NAREDIL«

Mbishkrimi në anën e pasme të kështjellës: »Në mënyrë që udhëtarët të jenë në gjendje të shohin mirë strukturën
dhe të ruajnë për vete dhe për miqtë privilegjin e Bernard Boris, një fisniku dashamirës dhe i zellshëm i Tivarit,
i cili e bëri me ndihmën e Perëndisë«
Napis na začelju kaštela: »Da bi lahko popotnik dobro videl zgradbo ter ohranil zase in za prijatelje privilegij Bernarda
Borisija, velikodušnega in prizadevnega plemiča iz Bara, ki je z vestno pomočjo Boga zgradil«
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Varri i Marc'Antonio Borisi në kishën në Fontane:
»Marc'Antonio kont Borisi në kujtim të tij, A. D. 1706«
Napis na grobu Marc'Antonia Borisija v cerkvi v
Fontanah: »Marc'Antonio grof Borisi v svoj spomin je
naredil, leto Gospodovo 1706«
Emblema e Borisëve
Grb Borisijev (Ms. Gravisi)

cili është gjimnazi më i vjetër, akoma funksional në
territorin e Sllovenisë së sotme.
Familja fisnike shqiptare e kontëve Borisi ushtroi
dhe pasqyroi, me praninë e saj shumëshekullore, në
rolet e rëndësishme në periudha të ndryshme historike dhe me rezultate të dukshme në fusha të ndryshme shoqërore brenda të njëjtës pemë gjenealogjike
siç mund të shihet nga “ arma heraldike, e kaluara
heterogjene dhe shumëformëshe e Adriatikut Lindor,
nga Tivari në Istria, si dhe në zonën më të madhe të
Mesdheut dhe Evropës«.

Albanska plemiška rodbina Borisi tako udejanja in
odraža, s svojo večstoletno prisotnostjo, z značajnimi
vlogami v različnih zgodovinskih obdobjih in z vidnimi
dosežki na različnih družbenih področjih, znotraj istega družinskega drevesa, kot je razvidno iz heraldičnega
znamenja, razslojeno in večpomensko preteklost Vzhodnega Jadrana, od Bara do Istre, kot tudi v širšem sredozemskem in evropskem prostoru.
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Njoftime dhe dokumente për njohjen
e çështjeve të Istrias: Bruti dhe Borisi
(La Provicia 1873, vol. 7, nr. 17, faqe 1304-1305)

Novice in dokumenti za spoznavanje
istrskih zadev: Brutiji in Borisiji
(La Provicia 1873, letn. 7, št. 17, str. 1304-1305)

Tomaso Luciani
Në vitin 1617, vëllezërit e Borisit Bernardo, Francesco dhe Marc’Antonio kërkuan për t’u pranuar në
fisnikërinë e Koperit, së bashku me pasardhësit e tyre.
Senati pasi mori opinionet nga administratori dhe kapiteni i Koperit, nga përfaqësuesi i Stambollit Almora
Nani dhe nga Mikeli gjenerali në Istra, paraqiti kërkesën e tyre; por në vend që t’i emërojë ata si fisnikë me
inisiativën e tij (motu proprio), me një letër sekrete
(pa bërë kopje tjetër) ai ia dorëzoi çështjen gjeneralit
Zane, i cili duhej të ndikonte në shoqërinë e lartë të
fisnikëve në Koper gjatë operacionit në Istra, për të
nxjerrë një dekret për pranimin e tyre në fisnikërinë
lokale. Të gjitha këto dokumente, përveç opinionit të
gjeneralit Mikel, ende mbahen në arkivat veneciane
të senatit për pronat detare Senato Mar, Filza 213. Në
mënyrë që lexuesi të kuptoj diçka të vogël, po publikoj Mesazhin e Përgjigjes të administrator - kapitenit
të Koperit.
»Përderisa më duhet të jap opinionin tim, si Madhëria
juaj më ka urdhëruar përmes letrave, në radhë të parë
duke respektuar betimin dhe firmën time, në lidhje me
kërkesën e zotërinjve Bernardo, Francesco dhe Marc’Antonio, vëllezërve te Borisit, te cilët presin së bashku me
pasardhësit e tyre të njihen si fisnikë në Koper, po ju
them me respektin më të madh, se në vitin 1575... në
shtator, zoti Giacomo Bruti, tashmë kapiteni i sllavëve,
para pak kohësh u shpërngul në këtë qytet sepse humbi
atdheun e tij Ulqinin, ka dërguar kërkesën në Këshillin
Terciar (Consiglio dei X), për t’u pranuar në fisnikërinë
e Koperit, kjo me vlerë dhe për pasardhësit e tij. Kopje e

Leta 1617 so Bernardo, Francesco in Marc'Antonio
bratje Borisi zaprosili, da bi bili sprejeti v koprsko
plemstvo, skupaj s svojimi potomci. Senat je po pridobitvi mnenj od koprskega podestata in kapitana,
od carigrajskega bajla Almora Nanija in od Michiela, generala v Istri, ugodil njihovi prošnji; toda
namesto, da bi jih imenoval za plemiče po svojem
nagibu (motu proprio), je s tajnim pismom (brez
prepisa kopije) zadevo izročil generalnemu providurju Zaneju, ki naj bi med delovanjem v Istri
vplival na Veliki svet plemičev v Kopru, da bi izdal
odlok o njihovem sprejetju v lokalno plemstvo. Vsi ti
dokumenti, razen mnenje generala Michiela, se še
hranijo v beneškem arhivu senata za morske posesti
Senato Mar, Filza 213. Da bi lahko bralec začutil
nekaj malega, objavljam Odgovor podestata-kapitana v Kopru.
»Ker moram s prisego in s svojim podpisom
podati svoje mnenje, kot mi naroča, na prvem
mestu, Vaša Visokost v pismih, glede prošnje gospodov Bernarda, Francesca in Marc'Antonia bratov Borisi, s katero pričakujejo, da bodo skupaj s
svojimi zakonitimi potomci priznani za plemiče
v Kopru, kot so to postali že njihovi sorodniki
Brutiji, vam povem z vsem spoštovanjem, da leta
1575… septembra, je gospod Giacomo Bruti,
sedaj kapitan Slovanov, se je malo pred tem naselil v tem mestu, ker je izgubil svojo domovino
v Ulcinju, je naslovil prošnjo na Svet Deseterice
(Consiglio dei X), ki ga je imenoval za plemiča v
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këtij dokumenti, gjendet në regjistrat e kësaj sekretarie
bashkëngjitur me kërkesën. Edhe Bruti i njohur si pasardhës i Borisëve nga ana e së ëmës, iu drejtua atyre, mbas
humbjes së pronave dhe shtëpisë në atdheun e tij në Tivar
të shpërngulen në këtë qytet, ku ata në kohët e shkuara
kishin blerë prona, shtëpi në qytet, kripore si dhe troje
në këtë vend, si përshembull, njëri prej tyre, zoti Francesco i cili shërbeu në Vlahi, ka tashmë shtëpi së bashku
me gruan në këtë vend. Çdo njëri prej tyre përpara se të
shpërnguleshin këtu, kishin jetuar me nder, dhe tashmë
zotërinjtë Bernardo dhe Marc’Antonio, të cilët i shërbyen
Madhërisë tuaj të Lartë në Kostandinopojë, meritojnë
nderin e kërkuar.. Ky është mendimi im sipas informacioneve të marra. Faleminderit.
Koper, 16.2.1617

Kopru, s potomstvom vred, katere kopijo listine,
ki se nahaja v registrih tega tajništva, prilagam v
pismu. Taisti Bruti, kot prednik navedenih Borisijev po materini strani, jih je nagovoril, da se
po izgubi domovine v Baru naselijo v tem mestu,
kjer so s časoma nakupili posesti, bodisi hiše v
mestu kot solna polja in zemljišča v tem okraju,
ravno gospod Francesco, eden izmed njih, ki je
služil na Vlaškem, ima sedaj hišo z ženo; kajti,
vsakdo izmed njih, preden so se tukaj nastanili,
so živeli častno, kot sedaj gospoda Bernardo in
Marc'Antonio, ki sta služila Vaši presvetli Visokosti v Konstantinoplu, si zaslužijo milost, katero
naprošajo. To je moje mnenje po informacijah, ki
sem jih pridobil. Hvala.
V Kopru, 16.2.1617.

Francesco Querini,
administrator- kapiten
nënshkruar, në betim«.

Francesco Querini,
podestat-kapitan
lastnoročno podpisal, s prisego«.

Do të përmend edhe një letër nga Senati për sekretariatin e gjeneralit Zane, ku tregohet për besnikërinë e
Marc’Antonios..., i cili me pëlqimin tuaj maksimal u punësua si përkthyes i madh në Kostandinopojë. Marc’Antonio, mbas 36 vitesh shërbimi aktiv, besnik dhe i vlerësuar
në punët publike, ndërroi jetë, atë e mbytën në portën e
Divanit«.

Omenil bom še pismo Senata providurju generalu
Zaneju, kjer je rečeno za zvestega Marc'Antonia
…,ki je v Vašo veliko zadovoljstvo v službi Visokega dragomana v Konstantinoplu. In ta je sedaj,
po 36 letih dejavnega, zvestega in cenjenega služenja v javno dobro, umrl, zadušili so ga na pragu
Divana«.

Në raporte dhe dokumenta të ndryshme nga pjesa bregdetare e Istrës thuhej se një numër i madh
fisnikësh kryenin shërbimin si përkthyes. Kjo gjë si
fillim u vëzhgua nga hulumtuesit e çështjeve të Istrës,
ku disa prej tyre menduan, se në Koper ekzistonte një
shkollë e posaçme për gjuhët lindore. E vështirë për
tu besuar, pasi nuk ka asnjë fakt, i cili mund ta vërtetojë këtë. Nga ana tjetër, kjo shpjegohet lehtësisht nga
fakti se në shekujt e 16-të dhe 17-të në Koper kanë
ardhur shumë familje të pasura, borgjeze dhe fisnike,
nga Shqipëria dhe nga vendet fqinje, të cilët me siguri
i dinin gjuhët e folura në oborrin e Kostandinopojës
dhe në vendet e Lindjes.

V raznih poročilih in dokumentih iz obalnega
dela Istre je rečeno, da so številni koprski plemiči
opravljali službo dragomanov. To so najprej opazili
raziskovalci istrskih zadev, nekateri so celo pomislili, da je bila v Kopru posebna šola za vzhodnjaške
jezike. Težko verjamem, saj ni nobenih dokazov, ki
bi to potrjevali. Po drugi strani pa se to zlahka obrazloži z dejstvom, da so v 16. in 17. stoletju v Koper
prispele številne bogate družine, tako meščanske kot
plemiške, iz Albanije kot iz bližnjih dežel, ki so zagotovo poznale jezike, ki so jih govorili na dvoru v
Konstantinoplu in v deželah na Vzhodu.
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PËRKUJTIMORËT BOTËRORË DHE TË ISTRIAS:
Teksti nga Pjesa e parë Doktor Prosper Petroni
Dorëshkrim i datës 1680 - 1681
(mungojnë faqet 102, 103, 104)
(teksti vazhdon me përshkrimin e kontit Boris; op. h).

SVETI IN POSVETNI POMNIKI ISTRE:
Berila iz Prvega dela doktorja Prospera Petronija
Rokopis datiran 1680 - 1681
(manjkajo strani 102, 103, 104)
(besedilo se nadaljuje z opisom grofov Borisi; op. ur.)

…se zemra i ka pushuar së rahuri për shkak të krimit
turk. Ai ra në duart e Ballaban Pashës së bashku me
shtatë kapitenë të tjerë të guximshëm, nga pakujdesia; vetë sunduesi (Duka Venecian) ndërmjetësoi tek
Madhëria në Stamboll (Konstandinopojë) që ai të shkëmbehej me shumë skllevër, pasi pesha (vlera) e tyre
ishte në argjend. Por ai nuk e pranoi atë. Sapo mësoi
vlerën e tyre i lejoi të jetonin në qetësi. Sipas përshkrimit të misionarit Demetri Franz në periudhën e Skënderbeut, martirizimi i tyre vazhdoi për plotë 15 ditë,
ku ata qëndruan të patundur dhe të ndershëm deri në
frymën e fundit, të shenjtë dhe të papërlyer në nder të
Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit.
Marko dhe pasardhësi i tij Mikel, vepra e të cilit përshkruhet në mënyrë unike dhe të guximshme, njihen
të dy si luftëtarë shumë të çmuar të popullit të tyre. Të
dy morrën pjesë në administrimin e qytetit të Tivarit
në vitin 1445, në një kohë kur qyteti ishte i lidhur
ngushtë me sunduesit e plotëfuqishëm venecianë, nën
autoritetin e zotërinjve fisnikë si Francesco Guirini,
konti i Shkodrës dhe Anton Deda, kapiten i Gjirit Venecian (Flota e Adriatikut). Kur nuk ishin më në gjendje të mbronin me sukses qytetin, për shkak të mungesës të ushtarëve, me një marrëveshje të favorëshme,
ata i besuan kështjellën dhe qytetin Venedikasve, të
cilët më vonë e mbrojtën dhe e ruajtën atë me jetën
dhe sjelljen e tyre para ushtrisë së sundimtarëve fqinjë.
Në këmbim, atyre ju dhanë vilat në zonën e Tivarit si
dhe morën 400 dukat (ari) nga furnizimi vjetor, për të
cilat justifikohen pjesërisht edhe pasardhësit e tyre që
trashëguan titujt e tyre të nderit.

…da je prenehalo biti srce zaradi turškega hudodelstva. Neprevidno je padel skupaj z drugimi sedmimi pogumnimi kapitani v roke Paše Balabana; v
Carigradu je zanj posredoval sam Vladar (Beneški
dož) pri Visokemu Gospodu v zameno za številne
sužnje, oziroma kot je znašala njihova teža v srebru,
toda ni mu ustregel, čim je izvedel za njihovo vrednost, jih je dal počasi žive odreti, po opisu monsinjorja Demetrija Franca v Skenderbegovih dejanjih
je njihovo mučeništvo nepretrgoma trajalo celih 15
dni, ko so ostali vseskozi neomajni in pokončni do
zadnjega diha, svetega in brezmadežnega v čast našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Dobro je prikazano tudi potomstvo Marca z njegovim sinom Michielom, čigar rojstvo je opisano z
edinstvenimi drznimi dejanji, oba pa sta se proslavila kot zelo cenjena vojščaka svojega naroda. Oba
sta sodelovala v upravi mesta Bari leta 1445, v času,
ko je bilo mesto bujno povezano z mogočnimi silami
presvetle beneške prevlade, pod oblastništvom plemenitih gospodov Francesca Guirinija, skadrskega
grofa in Antonia Dieda, kapitana Beneškega zaliva
(Jadranske flote). Ko nista mogla več uspešno braniti
mesta, zaradi pomanjkanja, sta z ugodnim sporazumom zaupala grad in mesto Benečanom, ki sta ga
tudi kasneje branila in ohranjala s svojimi življenji
in ravnanjem pred vojsko sosednjih vladarjev. V zameno sta lahko ohranila vse vile na področju Barija
in prejemala 400 zlatih dukatov letne oskrbe, do
katerih so delno opravičeni še njuni potomci zaradi
častnega naziva.
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Kujtimet e shenjta dhe profane të Istrës të Prospero Petronio (1680-81, SI PAK)
Prospero Petronio: Memorie sacre e profane dell'Istria (1680-81, SI PAK)
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Djali i tij, Mikeli, u vu në shërbim të Republikës për
mbrojtjen e qytetit të Kotorit, i cili ishte i rrethuar nga
ushtria e sundimtarit Stefan Cernovič.
Luka Borisi ishte një personalitet i shquar, i njohur
për zgjerimin me sukses të zonave të Serenissimas. Prej
qëndrimeve dhe aftësive të tij u bë e mundur marrja nga Venedikasit e kështjellës Shën Anxhelo si dhe
administrimi i ishullit të Korfuzit, dhe për shkak të
kësaj të fundit, ai zuri një vend nderi në Republikë.
Vettor Borisi, një kalorës dhe kapiten i kavalerisë,
pjesëmarrës në luftërat më të mëdha të Republikës,
shërbeu në kohën e rënies të Cararesijev-it. Ai ishte i
patrembur në betejat e lavdishme, por u mposht nga
armiqtë e tij, më të zotë, jashtë mureve të Padovës.
Megjithatë ai luftoi vetëm me shpatë në dorë, duke
qenë për ushtarët e tij një shembull i rrallë guximit
ushtarak dhe, vdiq si hero.
Z. Antonio Borisi zotëronte gjuhë të shumta:
turqisht, arabisht, persisht, greqisht, gjuhë sllave, vllehe, moldave dhe shqip, të gjitha gjuhët që i shërbenin
Madhërisë së Tij në Portën e Lartë. Ai kreu shërbimin
e përkthyesit të madh për 36 vite, ku tregoi aftësi të
mëdha deri në përsosmëri në fjalime në audienca të
ndryshme me vezirët, pashallarët dhe Divanin publik,
dhe sidomos para Madhërisë së tij. Në të kaluarën këto
shërbime kryheshin nga përkthyesit e Republikës,
shumica e të cilëve turq, të cilët për hir të respektit
të madh nuk i diskutonin vlerat dhe dinjitetin e tij.
Por Borisi pa mëdyshje respektoi dinjitetin e sundimtarit dhe i shërbeu atij për shumë vite. Ai gjithashtu
përjetoi urrejtjen e barbarëve, të cilët ishin ekzekutuar
mizorisht, për fajin se i kishin shërbyer me besnikëri
Republikës në vendimet më të rëndësishme. Kështu
ka shkruar z. Nani në historinë e Venedikut me pseudonimin Bonriso.
Bernardo Borisi, me veprimet e tij të dukshme,
vërtetoi lidhjet me fisnikërinë e vjetër, dhe u vlerësua
shumë nga eprorët e tij. Atij iu dha besimi dhe u vu në
shërbim të sundimtarëve të Transilvanisë, Moldavisë
dhe Vllahisë, si përkthyes dhe ambasador i rregullt në
Portën e Lartë. Po ashtu edhe si maxhordom i lartë i
sekretarit të përgjithshëm të ushtrisë vllahe. Ai vdiq
në atdheun e tij, ku i vëllai ngriti një monument të
përjetshëm mermeri, ku shkruhej:
Bernard Borisi
tek ushtria moldave me vyrtitin më të lartë
të mundshëm
me titullin kalorës të merituar të Koper-it
bashkëlidhur me
dekoratën e lavdisë
të jetës së të ndjerit
Francis Borisi e treguar me dhimbje
në një monument modest të dashurisë së madhe
1625

Zelo dobro se je izkazal v službi Republike tudi
njegov, že prej omenjeni, sin Michiel pri ubranitvi
mesta Kotor, ki ga je ravno tedaj oblegala vojska vladarja Stefana Cernovicha.
Lucha Borisi je osebnost plemenitih lastnosti, ki se
je uveljavil pri posrečeni širitvi področij Serenissime,
odlikovala sta ga spretnost in vedenje, s pomočjo katerih so se Benečani polastili gradu S. Angelo, ki vlada nad otokom Krf, zaradi slednjega se je vpisal med
zaslužne v Republiki.Vettor Borisi, vitez in kapitan
konjenice, udeleženec največjih vojnih viher Republike, služil je na padovanskem v času Cararesijev,
neustrašen je bil v slavnih bitkah, toda premagale so
ga spretne sovražne sile zunaj obzidja Padove, toda
ko se je srčno boril s stegnjenim mečem v roki, je zapustil svojim vojakom redek vzor vojaškega poguma,
sebi pa je pripravil dostojno grobnico.
G. Antonio Borisi je obvladoval številne jezike,
govoril je turški, arabski, perzijski, grški, slovanski,
vlaški, moldavski in albanski, vsi jeziki, ki so dobro
služili njegovi Visokosti pri Otomanski Porti, kjer
je opravljal službo Velikega dragomana celih 36 let,
kjer se je z veliko odliko izkazal v različnih pregovorih in avdiencah z vezirji, bašahi ter na javnem
Divanu, zlasti pa pred Visokim Gospodom, za katerega so v preteklosti tolmačili dragomani iz Republike, povečini Turki, ki pa zaradi velikega spoštovanja
niso hoteli razpravljati s tem dostojanstvenikom.
Toda Borisi je neustrašno prenašal dostojanstvo vladarja in mu služil številna leta, toda pri tem je doživel tudi sovraštvo tistih barbarov, ki so ga okrutno
usmrtili zaradi krivde, da je zvesto služil s svojimi
bogatimi izkušnjami Republiki pri najpomembnejših odločitvah. Tako je zapisal gospod Nani v Beneški zgodovini pod geslom Bonriso.
Bernardo Borisi je s svojimi vidnimi dejanji potrdil pripadnost staremu plemstvu, bil je zelo cenjen
pri svojih nadrejenih, ki so mu zaupali službo pri
vladarjih Transilvanije, Moldavije in Vlaške v vlogi tolmača, in rednega veleposlanika pri Otomanski
Porti kot tudi Višjega majordoma tajnika in generalnega nadintendenta vlaške vojske. Umrl je v domovini, kjer mu je brat postavil spomenik na večnem marmorju, kot sledi:
Bernardu Borisiju
pri Moldavski vojski z najvišjo
krepostjo povzdignjenega
zaslužnega koprskega dekuriona
s pridruženim
častne slave okrasom
življenje pokojnika
Frančišek Borisi boleče izkazuje
s skromnim spomenikom velike ljubezni
1625
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Alessandro Bruti
(u lind në gjysmën e dytë të shekullit të 16-të, Koper – vdiq në gjysmën
e parë të shekullit të 17-të, Koper).
Vendi i punës: Koper / Capodistria, Venecia / Venezia (Itali), Mantova (Itali).
(rojen: 2. polovica 16. st., Koper – umrl. 1. polovica 17. st., ?Koper)
Kraj delovanja: Koper/Capodistria , Benetke/Venezia (Italija), Mantova (Italija)

Ai vjen nga familja fisnike, me prejardhje shqiptare
e de Brutit. Profesori i Koperi-it Giacomo Babuder
e rendit Alessandro Brutin në mesin e letrarëve. humanistëve dhe eseistëve të mirënjohur të Koperit, i
dalluar veçanërisht për përdorimin e latinishtes. Aldo
Cherini e përmend atë në lidhje me themelimin e kolegjit Koper ose seminarin e laikëve (gjimnazi i sotëm
“Gian Rinaldo Carli” në Koper - Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria), i cili filloi të funksiononte
në prill 1612 dhe ku Bruti ishte një nga dy mësuesit e
gramatikës. Ky gjimnaz është shkolla më e vjetër laike
në Slloveninë e sotme.
Allessandro Bruti ishte mik dhe bashkëkohës i Nicolo Manzioli, autorit të librit “Përshkrimi i provincës
së Istrias” që daton në vitin 1611. Alessandro Bruti
shkroi parathënien e këtij libri.
PARATHËNIA E ALESSANDRO BRUTIT PËRFSHIHET NË VEPRËN E JASHTËZAKONSHME
TË DOKTORIT TË JURISPRUDENCËS, NICOLO
MANZOLI. Ky libër përfaqëson përshkrimin e parë të
lstrës. Libri trajton fillesat e origjinës të popullit dhe të
historisë të Istrës. Të gjitha vendet që përfshihen brenda
kufijve të këtij rajoni përfaqësohen me karakteristikat
e tyre. Veprat e ndritshme të burrave, emrat e të cilëve
përmenden në libër nuk do të harrohen edhe në ditët e
ardhshme. Së fundi, kemi dhe bashkësinë e shenjtorëve,
të cilët njihen për pjesën fisnike të bamirësisë (përkthimi
nga P. Štoka).
Poema e tij “Motivet e lumturimit të Kryqit”, u botua nga Paolino Fiamma në Lavdinë e Kryqit të Shenjtë (Gloria della Santa Croce. në Venecia 1611).

Izhaja iz koprske plemiške rodbine de Bruti, albanskega rodu. Koprski profesor Giacomo Babuder uvršča Alessandra Brutija med vidnejše koprske literate,
humaniste in esejiste, ki jih odlikuje izbrana raba
latinščine. Aldo Cherini ga omenja v povezavi z
nastankom koprskega kolegija, oziroma laiškega semenišča (današnje gimnazije Gian Rinaldo Carli v
Kopru - Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria),
ki prične delovati aprila 1612 in kjer je bil Bruti
eden izmed dveh učiteljev gramatike. Gre za najstarejšo laiško šolo na področju današnje Slovenije.
Prijatelj in sodobnik Nicoloja Manziolija, avtorja
Opisa province Istre iz leta 1611, ki se prične z njegovo pesnitvijo - epigramom:
ALEKSANDRA BRUTIJA PESEM VSEBOVANA V DELU PREVZVIŠENEGA D[OKTORJA] O[BOJNEGA] P[RAVA]. NICOLAIA
MANZOLIJA. To je prvi opis lstre, ki se prične
od izvora ljudstva, s katerim je povezana zgodba o
njenih začetkih. Vsi kraji, ki so zajeti znotraj meja
te regije, so predstavljeni po svojih značilnostih.
Presvetla dejanja mož, zaradi katerih se omenjajo
presvetla imena tistih, ki jih prihajajoči dnevi ne
bodo izbrisali. Nazadnje občestvo svetnikov, ki je
znano kako se je predajalo plemenitemu delu dobrodelnosti (prevod P. Štoka).
Njegovo pesnitev »Razlogi za veselje križa« je objavil Paolino Fiamma v Slavi svetega Križa (Glorie
della Santa Croce. In Venetia 1611).
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Parathënia e Alessandro Brutit në Përshkrimin e Istrës (1611)
Prolog Alessandra Brutija v Nuova descrizione dell'Istria (1611)
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Motivet e lumturimit të Kryqit
Bima e lumtur e pellgut të fisnikërisë
dhe frytet e gjalla të mbështetjes besnike
Shkallë-shkallë deri në triumfin e Mbretërisë
Nga kjo botë e ulët, e verbër, e pa lëvizur

Razlogi za veselje Križa
Radostna rastlina tako plemenitega pomena,
in življenjskega sadu zvesta opora,
lestev, ki pelje k zmagovitem Kraljestvu
od tega nizkotnega in slepega Sveta pokvarjenega.

Emblemë e lavdishme, e plotfuqishme dhe e gjallë
Mbreti i Mbretërve: ose më shumë se çdo i denjë tjetër;
Druri i ëmbël, i shenjtë, i pavdekshëm, i bekuar,
Shpëtimtar i humnerës së thellë

Zastava slavna, rodovitna in igriva
Kralja Kraljestva: bolj od česar koli vredna;
sladek, svet, nesmrten, blažen les,
Rešitelj globokega brezna.

Në gjoksin tuaj zbulova atë që vdes
vdekja e të vdekurit, është jetë për ne
kur ai hapi derën e mbyllur të Qiellit

V tvojem naročju je izdihnil tisti, ki v smrti,
s smrtjo smrtnega dne, je nam življenje dal,
ko je odprl nekoč zaklenjena vrata Nebeška.

Ju, që ishit dënim i turpshëm për të tjerët
Shërbetor mizor, tani krejt ndryshe
Lavdia e botës je bërë për Atë

Ti, ki si bila sramotna kazen za druge
surova služabnica, sedaj močno predrugačena,
Slava sveta si postala zanj.

Epigrami i tij në gjuhën latine, dedikuar Pietru Loredanu, sundimtari i Mantovës dhe autori i Intermezzo në versionin italian me titullin “Diana e Montano” ruhet si dorëshkrim në librarinë e Padre Serviti
në Venecia, (Libreria de Padre Serviti di Venezia) siç
mësohet nga dijetari P.Bergantini.

Njegov epigram v latinščini, posvečen Pietru Loredanu, podestatu Mantove in Intermezzo v italijanskih
verzih z naslovom »Diana e Montano« se hranita v rokopisu servitske knjižnice v Benetkah (Libreria de Padri Serviti di Venezia), kot poroča učeni P. Bergantini.

Motivet e lumturimit të Kryqit (Alessandro Bruti)
Pesnitev Alessandra Brutija (1611)
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Të dhënat gjyqësore – noteriale për rastin e

ZONJËS SANTA E LINDUR KONTESHË BORISI,
e veja e të ndjerit Pietro Gavarda (Koper, postimi i fundit datë 8.4.1766)

Sodniško-notarski zapisi v zadevi

GOSPA SANTA ROJENA GROFICA BORISI,
vdova pokojnega Pietra Gavarda (Koper, zadnja objava datira 8.4.1766)
Në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, Amen; viti 1764, e
shtunë, 5.2. Koper, në shtëpinë ku unë i nënshkruari
Pietro Gavardo jetoj, kalorës i Olimpit në rajonin e
shën. Martin.
Sistemimi i pasurisë time udhëhiqet nga vullneti i
testamentit i datës 15.8.1755 dhe përcaktuar më pas
në kodicilin e datës 20.05.1757, ku unë shtoj në favor të zonjës Santa, gruas time, njëzet e një kripore
në rajonin Fiumesino, një shtëpi në Brolo ose Porta
ogni Santi, shtëpinë Tossoletti në distriktin e Portit
ose Zubenaga, një mulli me të gjitha pajisjet e tij në
Dekan (Villa de Canni), tokë në zonën e Canzano dhe
një shtëpi mbi Grisa në distriktin e Portit, shtëpi e cila
ka qënë dikur pronë e Antonio Carpaccia dhe unë e
bleva atë nga manastiri i shën. Blaža në 9.12.1763,
noter ishte zoti Giovanni Ambroso de Belli. Çdo gjë
që kam blerë dhe nuk e kam përmendur ose nuk e
kam urdhëruar në testamentin e datës 15.08.1755
dhe as në kodicilin e datës 20.05.1757, dua të futen
në trashëgiminë time, të cilën unë ia kam lënë zonjës
Santi, gruas sime të bekuar, gjithmonë në përputhje
me shkrimin fillestar të testamentit tim më 15.8.1755.
Këtë dëshirë të shkruajtur me besim nga dora ime dhe
më poshtë të nënshkruar po nga dora ime , dua dhe
dëshiroj që të gjithë kapitujt të plotësohen në mënyrë
të plotë dhe të saktë.
Pietro Gavardo kalorësi i Olimpit, e shkruajtur me
dorën time.
Kopja.
Kopja e dokumentit të vulosur me dyll spanjoll
ështën e palosur në dy pjesë, në të cilën ndodhet gjithashtu kodicili.
Unë i kodifikuari P.[ietro] G.[avardo] k.[alorës]
O.[limpi] u besova për ta shkruajtur dhe e kam nënshkruar në datën 5.2.1764, kjo do të këtë efekt, kur
të bjerë në duart e të nderuarit zëvendës kryetar të
qytetit, i cili do ta mbajë atë në kutinë e zakonshme të
destinuar për dokumente të tilla.

V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa Amen; leto
1764, v soboto, 5.2. v Kopru, v hiši, kjer stanujem,
spodaj podpisani Pietro Gavardo, vitez Olimpa v
okrožju sv. Martina.
Razpolaganje z mojim premoženjem je urejeno z
oporoko z dnem 15.8.1755 in naknadno določeno v
kodicilu z dnem 20.5.1757, kjer dodajam v korist
gospe Sante, moje žene, enaindvajset solnih kavedinov v okrožju Fiumesin, hišo v okrožju Brolo ali
Porta ogni Santi, hišo Tossoletti v okrožju Porto (pristan) ali Zubenaga, mlin z vsemi pritiklinami pod
Dekanami (Villa de Canni), polje v okrožju Škocjana (Canzana), in hišo v Grisi nad Portom (pristanom), ki je bila nekoč od Antonia Carpaccia in sem
jo odkupil od samostana sv. Blaža dne 9.12.1763,
notar je bil gospod Giovanni Ambroso de Belli. Vse
kar sem nakupil in ni omenjeno ali nisem odredil ne
v oporoki z dnem 15.8.1755 ne v kodicilu z dnem
20.5.1757, hočem, da se vse razpolaga kot z mojim
premoženjem, ki sem ga zapustil gospe Santi, moji
zaslužni ženi, vedno skladno s kazenskimi določili,
kot so podane v moji oporoki z dnem 15.8.1755. To
voljo je zapisala meni zaupna roka, sam pa sem jo
spodaj podpisal, hočem in želim, da bi bile v celoti
izpolnjene vse njene postavke.
Piero Gavardo vitez Olimpa lastnoročno zapisal.
Kopija.
Kopija listine zapečatene s španskim voskom na
prepognjenem listu, v katerem se nahaja tudi kodicil.
Kodicil sem jaz P.[iero] G.[avardo] v.[itez] O.[limpa] dal napisati meni zaupni roki in sem ga
lastnoročno podpisal 5.2.1764, ta se bo izvršil, ko
bo izročen v roke cenjenega vicedoma, zaradi česar
se bo hranil v običajni skrinjici, namenjeni takšnim
listinam.
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Aktet noteriale të Konteshës Znj. Santa Borisi (1766)
Notarske listine ga. Sante grofice Borisi (1766, SIKKP)
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Fisnikëria e Koper-it:
Borisi
Gregorio de Totto
(Poreč 1939)

Koprsko plemstvo:
Borisi
Gregorio de Totto
(Poreč 1939)

Një familje e vjetër merr titullin e kontit. Me origjinë nga Tivari, më 1617 kjo familje u përfshi në
Këshillin e Fisnikëve të Koperit dhe u regjistrua në
listën e Istrias me titullin Kont, konfirmuar nga Republika Venedikase në 1725. Lulëzoi midis familjeve fisnike të Koperit në 1770 dhe në periudhën
e Perandorit austriak Franc I-rë. Iu rikthye titulli
i kontit dhe fisnikërisë në fund të shekullit 19-të.
Themeluesi i saj në Istria ishte kapiteni Bernardo
Borisi, i cili në vitin 1595 investoi në tokat e marra
në zonat Fontane, Acquadizza, Monte Pighera dhe
Scoglio Riviera. Borisët ishin pronarë feudalë në
Fontana me titullin kont sipas Gjykatës së Shkallës
së Parë nga 1648 deri në vitin 1869. Ata përdornin
parashtesën e fisnikërisë de. Bernardo Borisi (1503)
ishte maxhordom dhe këshilltar i Dukës të Vllahisë
dhe të Transilvanisë. Ai kishte titullin kalorës dhe
gjeneral në kavalerinë e Moldavisë. Bernardo Borisi
ishte kapiteni i Motovunit në vitin 1602. Giacinto
Borisi u caktua në Flotën e Përgjithshme të Marinës
Veneciane në vitin 1690.
Stema e familjes: Stema ka dy pjesë. Në pjesën e
poshtme e cila ka ngjyrë të artë është një qiparis
i gjelbër me rrënjë i vendosur mes dy luanëve me
kurora të kuqe që qëndrojnë përball njëri tjetrit në
këmbët e pasme, i pari mban një kurorë dhe tjetri
një topuz: pjesa e sipërme është blu (Përshkrim i
Gravisi, që e identifikon Borisin si kont me pushtet
ekzekutiv dhe juridik - cum mero et mixto imperio).

Stara družina ovenčana z nazivom grofov. Izhaja
iz Bara, leta 1617 je bila vključena v Svet plemenitašev Kopra in bila vpisana v istrski seznam z
nazivom grofa, s potrditvijo Beneške republike leta
1725. Cvetela je med plemiškimi družinami Kopra
leta 1770 in avstrijski cesar Franc I. ji je povrnil
plemiški in grofovski naslov ob koncu 19. stoletja.
Njen ustanovitelj v Istri je bil kapitan Bernardo
Borisi, ki je leta 1595 z umestitvijo (investituro)
prejel zemljišča na področju Fontane, Acquadizza,
Monte Pighera in Scoglio Riviera. Borisiji so bili
posestniki fevda v Fontanah z grofovskim naslovom
in s sodiščem prve stopnje od 1648 do leta 1869.
Uporabljali so plemiški predikat de. Bernardo Borisi (1503) je bil majordom in svetovalec vojvode
Vlaške in Transilvanije, dekurion in general konjenice vladarja Moldavije. Bernardo Borisi je bil leta
1602 kapetan Motovuna. Giacinto Borisi je bil dodeljen v generalno poveljništvo beneške mornarice
leta 1690.
Ščit: Izkoreninjena zelena cipresa v spodnjem
polju zlate barve med dvema rdečima kronanima
levoma, ki stojita drug proti drugemu na zadnjih
nogah, prvi drži v šapah krono, drugi pa žezlo: na
vrhu polje modre barve (Rokopis Gravisi, ki opredeli Borisije kot grofe z izvršilno in sodno oblastjo
– cum mero et mixto imperio).
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Lidhjet familjare dhe vendbanimet
e Borisëve në Koper dhe në rrethina
Družinske vezi in bivanjski kompleksi
Borisijev v Kopru z okolico
Salvator Žitko

Pas rënies së Barit, familja Borisi u vendos në Koper me
ftesë të Giacomo Bruti, kapitenit të sllavëve dhe paraardhësit të tij nga ana e nënës. Aty ata blenë prona dhe shtëpi,
disa fusha me kripë në kriporet aty pranë, si edhe tokë në
rrethinat e qytetit. Në këtë kontekst, është e kuptueshme
që kemi lidhje familjare midis Brutëve dhe Borisëve dhe
këto lidhje u konsoliduan me tej me martesën e Giacomo
Bruti me Pietra Borisin.
Pavarsisht të dhënave të përgjithshme të mësipërme, që
Borisët në kapërcim të shekullit të 16-të në shekullin
e 17- të përfituan në Koper disa shtëpi dhe prona në
rrethina, si fillim nuk ishte e mundur të përcaktoheshin
saktë vendet e banuara ku ata ishin vendosur në qytet.
Si “pallati Borisi”, Aldo Cherini identifikon një ndërtesë njëkatëshe të papërfunduar, masive dhe të zgjatur, që
shtrihet në një cep midis rrugës Gallus dhe rrugës OF,
në afërsi të pallatit Gravisi-Barbabianca ose ish ‘’Collegia
dei Nobili’’, gjimnazi italian i sotëm. Në veprën “Organizem slovenskih obmorskih mest : Koper-Izola-Piran’’
(Ljubljana 1968), autori Stane Bernik gabimisht citon
se ndërtesa ruajti dizajnin me elementët e saj rilindas,
të cilët tregojnë detaje të inspirimit gotik; lloje monofor
me rafte me gurë të skalitur, me qoshe bifore dhe trifore
gjithashtu me rafte. Po ashtu në këtë shtëpi, si dhe në
shumë shtëpi të tjera në Koper është ruajtur stili tipik
i brëndshëm me atrium, në të cilën ka akses daljeje në
një oborr të mbyllur me pus uji. Dyert hyrëse të pallatit
Borisi dikur i zbukuronin dorezat prej bronzi me figura
satire, vepër e skulptorit Nicolò Roccatagliata nga shekulli i 16-të, që sot gjendet në koleksionin e veprave të
artit të Istrias në Trieste.
Po aq të sukseshme sa ishin martesat e grave të familjes Bruti , ishin edhe martesat e konteshave të reja në
shekullin e 18-të të familjes Borisi, si për arsye të pasurisë së madhe që kishin sjellë sipas ligjit, ashtu edhe
nga bukuria e tyre. Familjet Bruti dhe Borisi riafirmuan marrëdhënien e tyre në 1781 kur dekani i Kapitolit
të Koperit celebroi në martesë Catterina Borisi, të bijën
e Francesca Borisit dhe Agostino Brutit, me të birin e
Barnabas Brutit, në praninë e dëshmitarëve Girolamo

Borisiji so se po padcu Bara naselili v Kopru na povabilo
Giacoma Brutija, kapitana Slovanov in prednika Borisijev po materini strani, kjer so si pridobili posesti, bodisi
hiše, kot nekatera solna polja (kavedine) v bližnjih solinah in zemljiške posesti v mestnem zaledju. V tem kontekstu je torej razumljiva sorodstvena povezava in utrditev
vezi med Brutiji in Borisiji s poroko Giacome Bruti in
Pietra Borisija.
Razen zgoraj navedenih splošnih podatkov, da so si
torej Borisiji že na prelomu 16. in 17. stoletja pridobili v Kopru nekatere hiše in posesti v zaledju, za enkrat
ni bilo možno točneje definirati bivanjskih prostorov, s
katerimi so razpolagali v mestu. Kot palačo Borisi, Aldo
Cherini opredeljuje masivno, podolgovato enonadstropno
neometano stavbo, ki leži na vogalu med Gallusovo ulico
in ulico OF, v neposredni bližini palače Gravisi-Barbabianca oziroma nekdanjega Collegia dei Nobili, današnje Italijanske gimnazije. V delu Organizem slovenskih
obmorskih mest : Koper-Izola-Piran (Ljubljana 1968),
avtor Stane Bernik pomotoma navaja, da je ohranila svojo renesančno zasnovo s prvinami, ki kažejo gotsko navdihnjene detajle; vrsto monofor s policami na kamnoseško
obdelanih konzolah, vogalno biforo in triforo, prav tako
s policami. Tudi v tej hiši, tako kot po mnogih drugih v
Kopru, se je ohranila značilna notranjščina z atrijem, iz
katerega je dostop v zaprto dvorišče z vodnjakom. Vhodna
vrata palače Borisi je nekdaj krasil bronast tolkač s podobo satira, delo kiparja Nicolòja Roccatagliata iz 16. stoletja, ki se danes nahaja v zbirki istrske umetnosti v Trstu.
Enako uspešne, kot so bile poroke ženskih predstavnic
družine Bruti, so bile zlasti v 18. stoletju tudi poroke
mladih grofičen iz rodbine Borisi, bodisi zaradi bogate
dote, ki so jo prinesle v zakon, ali pa njihove lepote. Družini Bruti in Borisi sta znova utrdili medsebojne vezi leta
1781, ko je dekan koprskega kapitlja poročil Catterino
Borisi, hčerko Francesca Borisija z Agostinom Brutijem,
sinom Barnabe Brutija v prisotnosti prič Girolama Gravisija in Santa Grisonija. Zlasti ta poroka ob imenih obeh
prič, kaže na to, da so se Brutiji in Borisiji v drugi polovici 18. stoletja končno uspeli usidrati v sam vrh koprskega
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plemstva. To še posebej potrjuje poroka Elisabette Borisi z Andrejem Tiepolom leta 1679, sekretarjem ugledne
in pomembne beneške ustanove Magistrata fevdalnih
providurjev (Magistrato de Provveditori sopra feudi).
Že deset let pred poroko, je bil Andrea Tiepolo z očetom
Domenicom sprejet v koprski Veliki svet in je s koprskim
plemstvom spletel številne vezi, tako z Gravisiji kot Borisiji, ki so z njegovo poroko postali njegovi ožji sorodniki.
V skladu s poročno pogodbo so mu morali Borisiji izplačati 600 dukatov, kot je razvidno iz poročne pogodbe, ki
jo je sestavil Lucrezio Moresini. V zakonu z Elisabetto
Borisi so se Andreju Tiepolu rodile tri hčerke: Giustina,
Maria in Saffira. Družinske potrebe in razmeroma veliki
prihodki, ki so mu jih prinašali vinogradi, posesti, soline,
nasadi, najemnine in zakupi, ter njegov visok uradniški
položaj so mu omogočali, da je nadaljeval z gradnjo družinske palače v četrti sv. Klare (današnja palača Tiepolo-Gravisi v Kreljevi ulici, znana tudi kot »borilnica«).
Domnevno naj bi v času njegovega življenja uredili glavno stopnišče med pritličjem in prvim nadstropjem, osrednjo dvorano (salone) z galerijskim obhodom in salona v
prvem nadstropju zahodnega dela palače. Stene stopnišča
in dvorane so bile v celoti poslikane; tako so na stopnišču
fragmentarno ohranjeni in izjemno kakovostno naslikani
portreti, za katere lahko sklepamo, da gre za naročnika
(Andrea Tiepola), njegovo ženo Elisabetto Borisi ter tri
hčerke z družinami in služabniki.
Druga pomembna poroka v okviru družine Borisi, je
bila sklenjena leta 1731, najprej med Anno Mario Gorizzutti, vdovo po Francescu Grisoniju in grofom Ber-

Gravisi dhe Santa Grisoni. Veçanërisht kjo martesë, në
prani të dy dëshmitarëve tregon që në gjysmën e dytë
të shekullit të 18-të Brutët dhe Borisët më në fund u
pozicionuan në majën e fisnikërisë së Koperit. Këtë gjë
e rikonfirmon edhe martesa e Elisabetta Borisit me Andrea Tiepolin në vitin 1679, sekretarin e institucionit të
njohur dhe të rëndësishëm venecian të Magjistraturës së
mbikqyrësve të çifligjeve (Magistrato de Provveditori sopra feudi). Dhjetë vjet para martesës, Andrea Tiepolo me
babain e tij Domenico u pranuan në shoqërinë e lartë të
Koperit dhe krijuan një numër lidhjesh me fisnikërinë,
si me Gravisët dhe Borisët, të cilët me martesën e tij u
bënë më të afërt. Sipas kontratës së martesës, Borisi ishte
i detyruar të paguante 600 dukat, siç përcaktohej edhe
nga kontrata e martesës e hartuar nga Lucrezio Moresini. Nga martesa e Andrea Tiepoloit me Elisabetta Borisi,
u lindën tre vajza: Giustina, Maria dhe Saffira. Nevojat
familjare dhe të ardhurat relativisht të larta nga vreshtat, pasuritë, kriporet, plantacionet, qiradhëniet, si dhe
pozita e tij e lartë zyrtare i mundësuan atij që të vazhdonte ndërtimin e një pallati familjar në rrugicën shën
Klare (pallati i sotëm Tiepolo-Gravisi në rrugën Kreljeva,
e njohur edhe si “borilnica”). Supozohet se gjatë jetës së
tij, u rregulluan shkalla kryesore midis katit përdhes dhe
katit të parë, salla qendrore me një galeri anësore dhe
salloni në katin e parë në pjesën perëndimore të pallatit. Muret e shkallëve dhe sallat ishin plotësisht të pikturuara; te shkallët ka portrete të pikturuara me cilësi të
lartë por të ruajtura në mënyrë fragmentare, kështu që
supozohet se ato kanë të bëjnë me porositësin (Andrea
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nardom Mario Borisijem, vendar zakon ni imel dolgega
veka, saj je grof Borisi po nekaj letih skupnega življenja
umrl. S testamentom z dne 4. januarja 1738 je svoji
ženi zapustil hišo v Kopru z vrtom, z nakitom, zlatom,
srebrnino, denarjem, pohištvom in vsemi drugimi pritiklinami, ter posest v Oltri. Vse ostalo premoženje je lahko
Anna Maria Gorizzutti upravljala do smrti, po njeni
smrti pa so za dediče po moški liniji imenovali Marc'Antonia in Francesca Borisija, sinova njegovega bratranca
Nicolòja Borisija. Vdova Anna Maria Gorizzutti je tako
postala edina lastnica hiše v predelu Belveder, kjer je prej
prebivala s pokojnim možem, in posesti v Oltri.
Druga je bila leta 1747 poroka med Mario Eleno Borisi, hčerko Nicolòja Borisija in Laure Trevisan, ter Santom Grisonijem. Mladoporočenka Maria Elena Borisi
je bila sorodnica pokojnega Bernarda Borisija in sestra
Marc'Antonia in Francesca Borisija, katerima je pokojni
Bernardo Borisi, ki ni imel lastnih otrok, zapustil večino svojih posesti. Marijin oče Nicolò Borisi ji je za doto
obljubil 4000 dukatov in sicer 3300 dukatov v denarju,
ostalo pa v protivrednosti premičnin. Zakon med Santom Grisonijem in Anno Mario Borisi je trajal skoraj dve

Pallati Sabini – Grisoni në Koper
Palača Sabini-Grisoni v Kopru
33

Vila Gavardo në Dekan (I. Sapač )
Vila Gavardo v Dekanih (I. Sapač)

Tiepola), gruan e tij Elisabetta Borisi, tre vajzat e tyre me
familjet dhe shërbëtorët.
Një tjetër martesë e rëndësishme brenda kuadrit të familjes Borisi u bë në vitin 1731, së pari midis Anna Maria
Gorizzutti, e veja e Francesco Grigioni dhe Kontit Bernardo Mario Borisi, por martesa nuk zgjati shumë, pasi konti
Boris pas disa vjetësh bashkëjetese vdiq. Me testamentin e
datës 4 janar 1738, ai i la gruas së tij shtëpinë me kopësht
në Koper, bizhuteri, ar, argjend, para, mobilje dhe të gjitha sendet e tjera, si dhe pronë në Oltre. Të gjitha pasuritë
e tjera do të menaxhoheshin nga Anna Maria Gorizzutti
deri në vdekjen e saj. Pas vdekjes së saj, si trashëgimtarë të
linjës mashkullore u caktuan Marc’Antonia dhe Francesco
Borisi, djemtë e kushëririt të tij Nicolò Borisi. E veja Anna
Maria Gorizzutti u bë pronare e vetme e shtëpisë në zonën
Belvedere, ku ajo jetonte më parë me burrin që i kishte
vdekur, si dhe e pronës në Oltre.
Martesa e dytë ishte ajo e vitit 1747, mes Maria Elena
Borisi, vajza e Nicolò Borisi dhe Laura Trevisan, me Santo
Grisoni. E sapomartuara Maria Elena Borisi ishte kushërira e të ndjerit Bernardo Borisi dhe motra e Marc’Antoni
dhe Francesco Borisi, të cilëve i ndjeri Bernardo Borisi u
la pjesën më të madhe të pronës, edhe pse nuk i kishte
fëmijët e tij. Babai i Marisë, Nicolò Borisi, premtoi 4,000
dukat për pajën, 3300 dukat në para të gatshme, ndërsa
pjesa tjetër ishte në ekuivalentin e pasurisë së luajtshme.
Martesa mes Santo Grisoni dhe Maria Elena Borisi zgjati
pothuajse dy dekada, por bashkëshortët nuk patën fëmijë. Në 1767 Maria Elena Borisi vdiq dhe me testament
shpërndau pasurinë e saj. Santo Grisoni u martua përsëri
një vit pas vdekjes së saj, kësaj here me baroneshën Gioseffo Brigido të Triestes. Kjo martesë me një fisnike të
klasës së lartë, mundësisht kishte të bënte me lidhjet e
afërta klienteliste që ishin krijuar me fisnikërinë goriciane

desetletji, vendar zakonca nista imela otrok. Leta 1767
je Maria Elena Borisi umrla in v oporoki razdelila svoje
premoženje, Santo Grisoni pa se je leto dni po njeni smrti
ponovno poročil, tokrat z baronico Gioseffo Brigido iz
Trsta. Do poroke s plemkinjo visokega rodu je verjetno
prišlo na osnovi že vzpostavljenih rodbinskih in klientelističnih povezav z goriškimi plemiči Gorizzuttiji, Grisoniji pa so si na ta način odprli poti do novih družinskih
povezav, kakor tudi dostop do vojaških karier in drugih
funkcij v avstrijskem cesarstvu.
Po smrti Santa Grisonija (1783) je družina Borisi, na
osnovi oporoke iz leta 1766, zahtevala izplačilo 1000
dukatov po pokojni prvi ženi Mariji Eleni Borisi. Santova vdova Gioseffa Brigido je omenjeni denar izplačala
bratom Marcu Antoniu, Pietru in Bernardu Borisiju in
nečakinji Lauri Borisi, hčerki pokojnega Francesca Borisija, ki so s podpisom jamčili prejetje denarja in izpolnitev oporočnega volila.
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Gorizzutti. Në këtë mënyrë Grisoni-it ju hapën rrugët
për lidhjet e reja familjare, si dhe qasje në karrierën ushtarake dhe funksionet e tjera në Perandorinë Austriake.
Pas vdekjes së Santo Grisoni-it (1783), familja Borisi
në bazë të testamentit të vitit 1766, të së ndjerës gruas
së parë Maria Elena Borisi, kërkoi pagesën e 1,000 dukatëve. E veja e Santo-s, Gioseffa Brigido, i pagoi paratë
vëllezërve Marco Antonio, Pietro dhe Bernardo Borisi si
dhe mbesës Laura Borisi, e bija e të ndjerit Francesco Borisi, të cilët nënshkruan duke vërtetuar marrjen e parave
dhe përmbushjen e vullnetit të testamentit.
Maria Elena Borisi pas martesës me Santo Grisoni
(1747) jetonte në Pallatin Sabini-Grisoni në Belvederen
e sotme, gjegjësisht në zonën e Izolës në Koper, të cilën
Grisonët e fituan si trashëgimtarë të Sabinëve në 1736.
Vetë pallati daton që në shekullin e 15-të. Në pallatin e
gjatë njëkatësh, në katin e parë hapen monofore me hyrje
trefishe dhe në anën e oborrit gjejmë një portik me dy
shtylla gotike. Në çatinë e pallatit shohim disa oxhakë
interesantë dhe tipikë të Koperit, ndër të cilët një tipar i
veçantë i oxhakut është mbështjellja spirale me kafano në
formë qepe. Pallati i atëhershëm kishte në katin përdhes
një atrium , në katin e parë një holl, një sallon (un salotino del pergolo), shtatë dhoma gjumi, ndarje të veçantë për
shërbyesit dhe kuzhinën. Pas shuarjes së familjes Grisoni
(1841) në pallat u vendos “Instituti i të varfëve Grisoni”
(Pio Istituto Grisoni).
Sa i përket pronave të krahinës së Koperit, edhe Borisët kanë pasur pronën e tyre, një vilë të madhe rurale
të quajtur nga vendasit si Borisovaz, e cila më pas kaloi
në duart e familjes Sardos së Koperit në rajonin e Svete
Nedelje, pranë Rižana në Dekan (S. Domenica di Risano). Imazhi i saj i mëparshëm u ruajt vetëm në një pjesë
të vogël të ndërtesës së dikurshme, e ndërtuar rreth vitit
1700, kur familja Borisi bëri të mundur gjithashtu rinovimin dhe zgjerimin e kishës të Sveta Nedelja. Ndërtesa e
mëparshme e banimit, e cila mbyll anën veriore të oborrit
është më e lartë se faqet anësore. Fasada kryesore e kësaj
ndërtese njëkatëshe, me stil barok është e dizajnuar në
mënyrë simetrike dhe me nëntë akse. Pjesa qëndrore me
tre akse e fasadës përfundon me një pjesë tjëter trekëndore ballore, fasada e ndërtesës së dikurshme është rinovuar
kohët e fundit. Pranë ndërtesës, ngjitur me Rižanën, ruhen gjithashtu rrënojat e mullirit të dikurshëm.
Nga pamja e kreshtave në perëndim të shën. Antonit në
juglindje të Pobegovit, në zonën e Cerjës (Cerè) shihen
mbetjet e një vile tjetër Borisi, që prej gjysmës së dytë
të shekullit të 18-të. Është një banesë trekatëshe me një
kishëz të vogël të veçuar dhe me një kopsht të rrethuar
me mur në anën perëndimore. Deri më sot, është ruajtur
pjesa më e madhe e ndërtesës në anën veriore me disa
korniza dritaresh, dallohet gjithashtu pjesa e mbetur e
murit të oborrit, si dhe rrënojat e portës së madhe dhe
pusit të vjetër.
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Maria Elena Borisi je po poroki s Santom Grisonijem (1747) sicer živela v palači Sabini-Grisoni na današnjem Belvederju, oziroma v predelu Izolskih vrat v
Kopru, ki so jo Grisoniji kot dediči Sabinijev, pridobili
leta 1736. Sama palača sicer izhaja že iz 15. stoletja. V
enonadstropni, precej podolgovati palači, se v nadstropju
odpirata monofori s trilistnima sklepoma, na dvoriščni
strani pa odkrijemo portik z dvema gotskima stebroma.
Na strehi vidimo več zanimivih in za Koper značilnih
dimnikov, med katerimi predstavlja določeno posebnost
spiralasto zaviti dimnik s čebulasto kapo. Nekdanja palača je imela v pritličju atrij, v prvem nadstropju pa
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dvorano, salon (un salotino del pergolo), sedem spalnic,
stopnišče za služinčad in kuhinjo. Po izumrtju družine
Grisoni (1841) je v palači deloval »Ubožni zavod Grisoni« (Pio Istituto Grisoni).
Med posestmi na koprskem podeželju so imeli Borisiji pri naselju Sveta Nedelja ob Rižani pri Dekanih (S.
Domenica di Risano) svojo fevdalno posest z obširno
podeželsko vilo, ki so jo domačini poimenovali Borisovaz in je kasneje prešla v roke koprske družine Sardos.
Njena nekdanja podoba se je ohranila le še v manjšem
delu nekdanjega stavbnega kompleksa, nastalega okoli
leta 1700, ko je dala družina Borisi obnoviti in povečati tudi podružnično cerkev Svete Nedelje. Nekdanja
rezidenčna stavba, ki zapira severno stran dvorišča, je
višja od stranskih traktov. Njena enonadstropna baročna glavna fasada je simetrično zasnovana in devet-osna.
Triosni osrednji del fasade pa je zaključen s trikotnim
čelom, začelno fasado nekdanje rezidenčne stavbe pa so
v novejšem času predelali. Ob stavbnem kompleksu je
tik ob Rižani ohranjeno tudi nadstropno poslopje nekdanjega mlina.
Na razglednem grebenu zahodno od Sv. Antona je
jugovzhodno od Pobegov, na območju Cereja (Cerè)
videti ostanke druge vile Borisi iz druge polovice 18.
stoletja. Šlo je za tritraktni stavbni kompleks z manjšo
samostojno kapelo in z obzidanim vrtom na zahodni
strani. Do danes se je ohranil večji del severnega stranskega poslopja z nekaj starimi okenskimi okviri, razpoznaven pa je tudi ostanek dvoriščnega zidu z ostankom
nekdanjega mogočnega rustikalnega portona in starim
vodnjakom.
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NË MËNYRË QË UDHËTARËT TË JENË NË GJENDJE TË SHOHIN MIRË STRUKTURËN
DHE TË RUAJNË PËR VETE DHE PËR MIQTË PRIVILEGJIN E BERNARD BORIS,
NJË FISNIKU DASHAMIRËS DHE I ZELLSHËM I TIVARIT, I CILI E BËRI ME NDIHMËN E PERËNDISË
DA BI LAHKO POPOTNIK DOBRO VIDEL ZGRADBO IN OHRANIL ZASE
IN ZA PRIJATELJE PRIVILEGIJ BERNARDA BORISIJA P. F. DOBRODUŠNEGA
IN PRIZADEVNEGA PLEMIČA BARSKEGA, KI JE Z BOŽJO POMOČJO NAPRAVIL
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