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Viktor Karpaçi: artist shqiptar i renesansës 
Vittore Carpaccio: albanski renesančni umetnik
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Numri i pestë i revistës ILIRIA 
erdhi paplanifikuar, ashtu si lind fë-
miju i pestë dhe sjell lumturi në fa-
milje me prindër të pjekur. Mu kësi 
lumturie po ndjej tani kur po lexoj 
biografinë e piktorit tonë Viktor Kar-
paçi, në Kopër i njohur me emrin Vi-
ttorio (Vittore) Carpaccio. 

Në vitin 2016 në Kopër shënuam 
500 vjetorin e pikturës së tij oltare, 
që stolis Kishën katedrale të qytetit. 
Nga organizatorët më është premtuar 
se, në simpoziumin që do të mbahet 
me atë rast, edhe unë do të mund të 
ftoj një ekspert i cili do të prezantojë 
jo vetëm punën dhe veprimtarinë e 
piktorit Viktor Karpaçi, por edhe 
personalitetin dhe identitetin e tij. 

Në vetëdijen mbarëshqiptare, 
Karpaçi ka qenë gjithmonë piktor 
shqiptar, gjë të cilën e theksuam në 
simpoziumin e parë dhe revistën 
Iliria nr. 1 ku prezentuam familjet 
fisnike shqiptare në Koprin venedi-
kas, por me parashtrimin tonë eks-
pertët vendorë nuk u pajtuan, duke 
na shpallur si jokompetent. Është për 
tu quditur se ata me lehtësi pranuan 
faktin që në atë kohë shumë shqiptarë 
kanë qenë fisnikë, dhe personalitete 
të larta në Koper, por nga ana tje-
ter kursesi nuk pranonin mundësinë 
që nje piktor i formatit aq të lartë si 
Karpaçi të kishte qenë shqiptar. Ky 
qëndrim nënvlerësues më ka bërë të 
ndjehem keq, e aq më shumë, se për 
datën e mbajtjes së simpoziumit për 
Karpaçin më kanë njohtuar në çastin 
e fundit para fillimit të tij. 

Jo vetëm se na diskualifikuan si 
jokompetent, por nuk na u dha as 
mundësia ti prezantojmë argumentet 
tona, duke mos na lënë kurrfarë mu-

Peta številka revije Iliria je izšla 
nepričakovano in nenadejano, tako 
kot se nepričakovano in nenadeja-
no rodi peti otrok, ki prinese ve-
selje družini zrelih staršev. Ravno 
takšno veselje doživljam sedaj ob 
branju življenjepisa našega slikarja 
Viktorja Karpačija, bolj znanega v 
Kopru pod imenom Vittorio (Vi-
ttore) Carpaccio. Leta 2016 smo 
praznovali v Kopru 500 letnico 
njegove oltarne pale, ki krasi stol-
no cerkev v našem mestu, lani pa 
500 letnico, ko je zabeležil nepo-
zabni trenutek koprske zgodovine 
in sicer slavnostni prihod pode-
stata Sebastiana Contarinija v Ko-
per. Takrat mi je bilo obljubljeno, 
s strani prirediteljev, da bom lah-
ko povabil na mednarodni posvet 
svojega strokovnjaka, ki bo osvetlil 
ne zgolj njegovo delo, marveč tudi 
osebnost in identiteto. Karpači je 
namreč veljal vedno za albanskega 
slikarja v zavesti nas Albancev, tako 
po svetu kot v Kopru, toda lokal-
na strokovna srenja nas je razglasila 
za nekompetentne, zlasti ob izidu 
prve številke revije, kjer smo, s pri-
kazom albanskih plemiških rodbin 
v beneškem Kopru, omenili tudi 
družino slikarjev Carpaccio. 

Takrat se nisem mogel načuditi 
nad njihovo nadutostjo in uzviše-
nostjo, češ, lahko, da so bile nekoč 
albanske družine v Kopru, celo 

Il quinto numero della rivista Iliria 
è sorto improvvisamente e inaspettata-
mente, altrettanto improvvisamente e 
inaspettatamente come la nascita del 
quinto figlio che porta la gioia alla fa-
miglia dei genitori ormai maturi. Mi 
sto godendo questa gioia leggendo la 
biografia del nostro pittore Viktor Kar-
paçi, meglio conosciuto a Capodistria 
col nome Vittorio (Vittore) Carpaccio. 
Nel 2016, abbiamo celebrato il 500° 
anniversario della sua pala d’altare La 
Madonna col bambino e i Santi, che 
adorna la cattedrale della nostra città 
e l’anno scorso il 500° anniversario del 
suo dipinto Entrata del podestà Se-
bastiano Contarini a Capodistria. A 
quel tempo, mi è stato promesso dagli 
organizzatori che avrei potuto invitare 
un nostro esperto al convegno interna-
zionale per presentare non tanto il suo 
lavoro, ma sopratutto la sua personalità 
e identità. Carpaccio è da sempre rece-
pito come pittore albanese da noi alba-
nesi, anche a Capodistria, per cui siamo 
stati dichiarati incompetenti dalla co-
munità professionale locale, soprattutto 
con la pubblicazione del primo numero 
della rivista Iliria. Ilustrando le fami-
glie nobili albanesi nella Capodistria 
veneta, abbiamo menzionato anche la 
famiglia dei pittori Carpaccio. Solo al-
lora mi resi conto della loro arroganza 
che rispecchiava un ragionamento va-
nitoso. Poteva pur darsi, mi spegavano, 
che qualora esistessero delle famiglie 
albanesi a Capodistria, anche aderenti 
alla nobiltà locale, ma certamente non 
potevamo insinuare di poter avere un 
pittore di questo formato. Questo at-
teggiamento discriminante mi ha fatto 
molto dispiacere, tanto più quando sono 
stato informato solo il giorno prima ri-

Fjala e kryetarit për numrin  
e pestë të revistës Iliria
Peti številki revije  
Ilirie naproti
La nascita del quinto numero 
della collana Iliria
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ndësie të kundershtojmë tezen e tyre 
se Karpaçi ishte venedikas.

Sot jam shumë i lumtur dhe krenar 
që për veprimtarine dhe origjinen e 
piktorit te madh mesjetar shqiptar do 
të na flet profesori universitar, deka-
ni shumëvjeqar i akademisë se arte-
ve, eksperti dhe hulumtuesi i madh 
i kësaj lëmije, autori i monografisë së 
rëndësishme te rradhës, qe pa dritën 
kohët e fundit, e të cilën me këtë rast 
do ta prezantojë për publikun e gjerë 
të qytetit tonë autori, prof. dr. Shyqri 
Nimani.

Një arsye tjetër për gëzim është 
zbardhja e fakteve te reja te redak-
torit të revistës sonë ILIRIA, e cila 
pasuron më tej historinë tashmë të 
pasur të shqiptarëve dhe shqiptarëve 
të vjetër në Koper. Nëse në numrat 
e mëparshëm kemi zbardhur të ver-
tetën për familjet fisnike shqiptare 
në Koprin venedikas dhe më gjërë në 
Istër, tani kemi arritur përfundimi-
sht të justifikojmë dhe përmbledhim 
historinë tonë në periudhën edhe më 
të lashtë, me vendosjen e saj në ish 
hapësirën e përbashkët të Perandorisë 
Bizantine. 

Duket mahnitëse, por themeluesi 
i Koprit A.D. 732 është pasardhësi 
i perandorit Justinian, sipas të cilit 
edhe qyteti quhej Justinopolis. 

Per këtë dëshmon edhe stema e 
gdhendur shumë shekuj me vonë në 
mburojën e Shën Justinës në kolonen 
e Justin(janit) në Kopër e cila ne vitin 
1573 u vendos nga metroja Andrea 
Giustiniani, pasardhës i familjes se 
Perandorit Justinian. Kjo stemë pa-
raqet shqiponjën me dy koka, që su-
ndon me mençuri te perëndisë dhe 
e cila në kthetra mban rruzullin e 
tokës, ku janë të bashkuara si tërësi 
Italia, Dalmacia apo Iliria dhe Al-
bania.

Të gjitha këto gjetje janë ndriçuar 
mirë nga një dokument i pabotuar, 
në formën e një raporti të Sindiktit 
te Venedikut, mbikëqyrësit Giovan 
Battista Giustinian nga viti 1553, 
që përshkruan zonën e përbashkët 
të Istrës, Dalmacisë apo Ilirisë dhe 
Albanisë dhe fatin e përbashkët të 

plemiškega rodu, nikakor pa nis-
mo mogli imeti slikarja takšnega 
formata. Ta podcenjevalni odnos 
me je zelo razžalostil, toliko bolj, 
ko so me o datumu simpozija o 
Carpacciu obvestili tik pred zdajci. 
Ne zgolj, da sem bil označen za ne-
kompetentnega, ampak mi je bila 
odvzeta tudi možnost in pravica 
obrambe in soočenja z zagovorni-
ki beneškega izvora tega slikarja. 
Danes je zadoščeno tej krivici in 
zelo sem vesel in ponosen, da nam 
bo o tem, kar je zelo pomembno 
za slehernega Albanca, spregovoril 
strokovnjak, univerzitetni profesor 
in dekan ter avtor zelo pomembne 
in razkošne monografije, ki je pred 
nedavnim ugledala luč sveta in jo 
ob tej priložnosti lahko predstavi-
mo širši javnosti v našem mestu, 
prof. dr. Shyqri Nimani.

Drugi razlog veselja so nedavna 
odkritja urednika naše revije »Ili-
ria«, ki še bolj bogatijo že boga-
to zgodovino Albancev in starih 
Albancev v Kopru. Če smo se v 
prejšnjih številkah ukvarjali z od-
krivanjem albanskih družin v bene-
škem Kopru in širše v Istri, pa smo 
sedaj dokončno uspeli utemeljiti in 
dati v okvir z umestitvijo zgodbe v 
nekdanji skupni prostor bizantin-
skega imperija. Zdi se neverjetno, 
toda utemeljitelj Kopra A. D. 732 
je potomec cesarja Justinijana, po 
katerem se je mesto tudi poimeno-
valo Justinopolis. To je vklesano v 
ščitu sv. Justine na Justin(ijan)ovi 
koloni v Kopru, ki jo je dal posta-
viti podestat Andrea Giustiniani, 
iz cesarjevega rodu Justinijanijev, 
leta 1573. V grbu je upodobljen 
dvoglavi orel, ki vlada z božjo mod-
rostjo in v krempljih drži zemeljsko 
oblo, na kateri so združeni v celoto 
Italija, Dalmacija ali Ilirija ter Al-
banija. 

Vsa ta dognanja lepo osvetljuje 
še neobjavljeni dokument v obliki 
poročila beneškega sindika nadzor-
nika Giovan Battista Giustiniana 
iz leta 1553, v katerem je opisan 
skupni prostor Istre, Dalmacije ali 

guardo il convegno su Carpaccio. Non 
solo mi hanno dato del incompetente, 
ma mi è stata negata la possibilità e il 
diritto di confrontarmi coi sostenitori 
delle origini veneziane di questo pitto-
re. Oggi è soddisfatta quest’ignobile in-
giustizia e sono molto felice e orgoglioso 
che questo tema, molto importante per 
ogni albanese, verrà affrontato da un’e-
sperto del settore, il prof. dr. Shyqri Ni-
mani, decano e professore universitario, 
nonchè autore di una monografia ricca 
e importante, che ha visto la luce del 
giorno poco tempo fà e oggi possiamo 
presentarla alla nostra cittadinanza. 

Un altro motivo per la gioia è la re-
cente scoperta del curatore della nostra 
rivista “Iliria”, che arricchisce ulterior-
mente la già ricca storia degli albanesi 
e dei vecchi albanesi a Capodistria. Se 
nei numeri precedenti ci siamo cimen-
tati a decifrare la presenza delle fami-
glie albanesi a Capodistria e più in 
generale in Istria al tempo della Sere-
nissima, ora siamo finalmente riusciti 
a porre le fondamenta e incorniciare 
la nostra storia con la sua collocazione 
nello spazio comune dell’Impero bizan-
tino. Sembra incredibile, ma il fonda-
tore di Capodistria nell’ A.D. 732 è 
il discendente dell’imperatore Giusti-
niano, quando la città fu denomina-
ta Giusti(nia)nopoli. Questa vicenda 
è stata memorabilmente scolpita sullo 
scudo di Santa Giustina sulla Colonna 
Giusti(nia)na di Capodistria, che fu 
posta dal podestà Andrea Giustiniani, 
discendente dalla famiglia imperiale 
dei Giustiniani ossia dei Zustinian di 
Venezia, nel 1573. Lo stemma raffigu-
ra un’aquila bicipite che regna con la 
sapienza divina della Croce e tiene nel-
le grinfie il globo terrestre su cui sono 
congiuntamente rappresentati l’Italia, 
la Dalmazia ossia l’Illiria e l’Alba-
nia. Tutte queste considerazioni sono 
testimoniate e ben illustrate nel codice 
manoscritto Commissioni e Relazio-
ni Venete, scritte dal sindico ispettore 
veneto Giovanni Battista Giustiniano 
nel 1553, dove descrive le provincie 
connesse e adiacenti del Mar Adriati-
co, l’Istria, la Dalmazia ossia l’Illiria 
e l’Albania e il tragico destino comu-
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këtyre popujve gjatë kohës së sundimit 
të Turqisë dhe rrjedhimisht humbjes 
së autonomisë së tyre dhe fillimit të 
valës së shpërnguljeve të popullatës në 
të dy anët e Adriatikut. Ky dokument 
është shumë i rëndësishëm sepse në te 
flitet për prezencën e familjeve shqip-
tare në Kopër para fillimit të valës së 
shpërnguljeve. Përmenden familjet 
Bruni dhe Bruti në Ulqin dhe Borisi 
në Tivar. 

Të gjitha këto familje erdhën në 
Kopër nga hambari i Republikës se 
Venedikut, nga Albania.

Kështu, një histori e përbashkët 
në të dy anët e Detit Adriatik ësh-
të shumë kuptimplotë dhe simbolike 
për të gjithë popujt që jetojnë sot në 
këtë hapesirë, ashtu siç e paraqiti me 
urtësi mysafiri ynë dhe autori i fjalëve 
shoqëruese, Z. Ndue Lazri, kryetar 
i Aleancës Kombëtare të Shoqatave 
Shqiptare në Itali (FNAI). 

Ne jemi veçanërisht të kënaqur për 
kontributin e tij të dhënë në këtë re-
vist sepse ai përfaqëson vëllezërit tanë 
Arbëresh që jetojnë në Itali për të 
njëjtat arsye si familjet e mëparshme 
dhe ato të sotme që jetojnë në Kopër. 
Neve nuk na lidh thjesht fati i njëjtë, 
por gjaku i përbashkët që përshkon 
kulturën dhe zakonet tona, dhe ajo 
më e rëndësishmja , gjuha jonë shqi-
pe.

Falënderoj të gjithë individët, in-
stitucionet, kompanitë, dy ambasa-
dat tona dhe Bashkinë e Koprit, që 
na inkurajojnë dhe mbështesin, duke 
mundësuar kështu veprimtarinë e 
shoqatës tonë dhe që zëri i saj të dëg-
johet por edhe të lexohet në fjalë të 
shtypur.

Heset Ahmeti
Kryetar i SHK e Shqiptarëve të 

Istrës sllovene »Iliria« Kopër
Në Kopër më 06.06.2018

Ilirije ter Albanije in skupne usode 
teh narodov v času turške nadvlade 
in posledično izgube njihove samo-
stojnosti in nastanka izseljeniške-
ga vala beguncev, ki se je razpršil 
na obe strani Jadrana. Dokument 
je zelo pomemben, ker potrjuje 
obstoj albanskih družin v Kopru v 
času pred izgnanstvom. Omenjeni 
so Bruniji in Brutiji v Ulcinju ter 
Borisiji v Baru. Vse te družine so 
prišle v Koper iz žitnice Beneške 
republike, iz Albanije. 

Tako je skupna zgodba na obeh 
straneh Jadranskega morja zelo po-
menljiva in simbolična za vse naro-
de, ki danes naseljujejo ta prostor, 
kot je modro izpostavil naš gost 
in avtor spremne besede, g. Ndue 
Lazri, predsednik Narodne zveze 
albanskih združenj v Italiji (FNAI). 
Njegovega obiska se še posebej ve-
selimo, saj predstavlja naše rojake 
Arbereše, ki živijo v Italiji, zaradi 
istih razlogov kot so nekdanje in 
današnje družine nastanjene v Ko-
pru. 

Ne povezuje pa nas zgolj ista uso-
da, ampak kri, ki se pretaka s kultu-
ro, običaji, navadami in z največjo 
vrednoto, albanskim jezikom.

Zahvalil bi se rad vsem, tako za-
sebnikom, ustanovam, podjetjem, 
obema veleposlaništvoma ter Me-
stni občini Koper, ki nas spodbuja-
te in podpirate ter s tem omogočate 
delovanje društva in zagotavljate, 
da se njegov glas bere tudi s tiskano 
besedo.

Heset Ahmeti
Predsednik KD Albancev slovenske 

Istre »Iliria« Koper

ne a queste nazioni nel periodo della 
supremazia turca, e di conseguenza la 
perdita della loro autonomia che diede 
origine all’ondata di profughi che li ha 
sparsi su entrambi i lati dell’Adriati-
co. Il documento è molto importante 
perché conferma l’esistenza delle future 
famiglie albanesi a Capodistria ante-
cedentemente al fatidico esilio. Sono 
menzionate le famiglie Bruni e Bruti 
a Dulcigno e i Borisi di Antivari. Tutte 
queste famiglie vennero a Capodistria 
dal mancato e perduto granaio della 
Repubblica di Venezia, dall’Albania.

Quindi una storia comune su entram-
bi i lati del Mare Adriatico è molto si-
gnificativa e simbolica per tutti i popoli 
che abitano questo spazio oggi, come 
ha denotato il s. Ndue Lazri, nostro 
gradito ospite e autore della prefazione, 
nonchè presidente della Federazione 
nazionale delle associazioni albanesi in 
Italia (FNAI). Siamo particolarmente 
lieti che ci abbia visitati, perché i nostri 
connazionali arberesh vivono in Italia 
per le stesse ragioni per cui le famiglie 
albanesi di ieri e di oggi risiedono a 
Capodistria. Non siamo connessi sem-
plicemente dallo stesso destino, ma dal-
lo stesso sangue che scorre con la nostra 
cultura, nell’osservanza dei costumi e 
dal sommo ed elevato valore rappresen-
tato dalla lingua albanese.

Vorrei ringraziare tutti, sia i privati, 
le istituzioni, le società, le due amba-
sciate e il Comune di Capodistria, che 
ci incoraggiano e ci sostengono, consen-
tendo così all’associazione di operare, 
garantendo che la sua voce venga non 
solo sentita ma pure letta con le edizio-
ni a stampa della rivista »Iliria«.

Heset Ahmeti
Presidente dell’Associazione  

culturale degli albanesi dell’Istria 
slovena »Iliria« Capodistria



6

Pas vdekjes së Heroit legjendar 
shqiptar, Gjergj Kastrioti, Skën-
derbeu dhe pas rënies së Krujës dhe 
Shkodrës në duart e pushtuesve oto-
manë, ndodhi ai eksod i njohur i 
shqiptarëve, prej të cilit u krijuan 
ngulime arbëreshe në Italinë e Jugut, 
si në Kalabri, Siçili, Marche, Abruz-
zo, Puglia etj. Pothuajse në të njëj-
tën kohë u larguan shqiptarë edhe në 
drejtim të Istrias, ndonëse në përmasa 
më të vogla. Bijtë e shqipes u ndanë 
në dy drejtime, ashtu si dy kokat e 
shqiponjës në flamurin kombëtar.

Më ka qëlluar të shkoj tri herë për 
vizitë në fshatrat arbëreshe të Kalab-
risë. Për ta është shkruar prej kohësh. 
Italia u ka dhënë atyre që në fillim jo 
vetëm të drejtën e pronës, por edhe të 
drejtën e gjuhës kombëtare e të ruaj-
tjes së historisë, kulturës e traditave 
të tyre. 

Në qendër të çdo fshati është busti 
i Gjergj Kastriotit, rreth të cilit ata 
bëjnë festa për çdo vit me muzike, 
valle e kostume tradicionale arbe-
reshe. Në çdo rrugë, shkollë e insti-
tucion kartelat me emrat përkatës 
janë shkruar në gjuhën italiane e atë 
arbëreshe.

Nuk ka ndodhur e njëjta gjë me 
“arbëreshët” e ardhur në drejtim të 
veriut deri në Istria. Madje për she-
kuj me radhë mbi këtë fenomen ka 
sunduar heshtja. Me qëllime diskri-
minuese, një realitet i dukshëm është 
lënë në heshtje me gjithë kontributin 
jo të vogël të dhënë nga shqiptarët në 

Po smrti legendarnega albanske-
ga narodnega heroja Skenderbega 
in po padcu Kruje in Skadra pod 
otomansko vladavino se je začelo 
množično izseljevanje Albancev iz 
katerega so nastale etnične alban-
ske skupnosti v številnih krajih na 
jugu Italije, v Kalabriji, na Siciliji, 
v pokrajini Marche, v Abrucih, v 
Pugli itd. Istočasno so druge manj 
številne skupine Albancev odšle na 
v Istro. Sinovi orla so se tako raz-
delili v dve smeri, tako kot glavi 
dvoglavega orla, ki je upodobljen 
na njihovi narodni zastavi.

Trikrat sem obiskal različne vasi 
Arberešov v Kalabriji. V Italiji se že 
stoletja govori o njih in veliko stva-
ri je bilo napisanih. 

V Italiji jim je bila zagotovljena 
lastninska pravica, kot tudi pravica 
uporabe svojega jezika, pravica oh-
ranitve lastnih kulturnih in zgodo-
vinskih korenin ter izročila. 

Na osrednjem trgu sleherne vasi 
je postavljen spomenik Skender-
begu, na katerem se vsako leto 
priredijo praznovanja z glasbo, z 
narodnimi nošami in z albanskim 
tradicionalnem plesu. 

Na vsaki cesti, v šolah in ustano-

Dopo la morte del leggendario eroe 
nazionale albanese Giorgio Castriota 
Scanderbeg e dopo la caduta delle cit-
tà di Kruja e Scutari sotto il dominio 
degli ottomani fu il conosciuto esodo 
degli albanesi dal quale vennero radi-
cati gruppi di etnia albanese nei vil-
laggi dell’Italia del Sud, in Calabria, 
Sicilia, Marche, Abruzzo, Puglia ecc. 
Quasi allo stesso periodo altri albane-
si, in numero minore partirono alla 
volta dell’Istria. I figli dell’aquila fu-
rono così divisi in due direzioni, come 
le teste dell’aquila bicipite nella loro 
bandiera nazionale.

Sono stato tre volte in visita nei di-
versi villaggi degli arberesh in Cala-
bria. Di loro in Italia si è parlato da 
secoli e sono scritte tante cose da sem-
pre. L’Italia ha dato a loro non solo il 
diritto di avere le loro proprietà, ma 
anche il diritto di usare la loro lin-
gua, di perseverare le loro radici cul-
turali, storiche e le loro tradizioni. 
Nelle piazze centrali di ogni paese c’è 
il monumento di Scanderbeg, attorno 
il quale hanno luogo ogni anno le fe-
ste con la musica, coi costumi e i balli 
tradizionali albanesi. In ogni strada, 
nelle scuole e nelle istituzioni le car-
telle nominative sono scritte in lingua 
italiana e in quella albanese.

Non si può dire la stessa cosa per gli 
“arberesh” andati verso il nord fino in 
Istria. Anzi per anni e secoli questo 
argomento è stato coperto da un velo 
fitto di silenzio. Con l’intenzione di 
discriminazione una realtà assai evi-

Dritare kulturore e shkencore 
mbi shqiptarët në Koper
Kulturno in znanstveno 
okno o albancih v Kopru
Una finestra culturale  
e scientifica sugli albanesi  
a Capodistria
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fushën ekonomike, kulturore e edhe 
ushtarake. Ndonëse ekzistonin fakte, 
dëshmi e dokumente të shumta, ato 
me qëllim janë lënë të mbulohen nga 
pluhuri i harresës.

Tri herë kam ardhur për vizitë edhe 
në qytetin e bukur të Koperit. Dhe 
ne këto vizita kam mbetur i befasuar 
nga ato që kam mësuar, sidomos në 
kontaktet e bisedat me një intelektu-
al të kalibrit të lartë si mag. 

Peter Shtoka dhe një sipërmarrës 
të suksesshëm e atdhetar, kryetarin e 
shoqatës shumë aktive “Iliria”, Heset 
Ahmeti. 

Kam lexuar edhe numurat e re-
vistës ambicioze “Iliria”. Mendoj se 
ajo është një dritare e cila hedh dritë 
mbi shumë dokumente, objekte, dë-
shmi e fakte me vlerë të rrallë për pra-
ninë dhe aktivitetin e gjithanshëm të 
shqiptarëve ne Koper e në Istria.

Është nevojitur puna këmbëngulëse 
e studiuesit të pasionuar, dashamirës, 
objektiv e të paanshëm Peret Shtoka, 
që të shpluhurosen ato dokumente e 
dëshmi, të cilat përditë e më shumë 
bëhen pronë jo vetëm e shqiptarëve të 
djeshëm e të sotëm në Koper e Istria, 
por edhe e studiuesve, intelektualëve 
dhe mediave. 

Kontributi i zotit Shtoka është i 
çmuar dhe i jashtëzakonshëm. Ai 
është një albanolog i vërtetë i ditëve 
tona dhe një mik me shumë vlerë i 
shqiptarëve. Bashkëpunimi me zo-
tin Heset Ahmeti ka bërë të mundur 
që ne të kemi në dorë Pesë numra të 
revistës “Iliria”, por edhe plot e plot 
fakte e dëshmi.

Tek vizitoja Koperin, i shoqëruar 
nga Heseti, e ndjeja se ecja nëpër 
shtigje historike dhe më jepej mun-
dësia të prekja me dorë e të shiko-
ja rrugë si “Udha shqiptare” (Calle 
albanese), Pallatin Bruti, biblio-
tekën, shtëpinë e piktorëve Carpa-
ccio, kishat, kolonën e Justinianit 
e shumë të tjera. Është tëreheqëse e 
domethënëse stema në kolonën e Ju-
stinianit, ku shqiponja dykrerëshe 
mban në kthetrat e saj globin ku du-
ken harta e Adriatikut dhe e Italisë, 
Dalmacisë e Shqipërisë. 

vah so dvojezični napisi, v albanšči-
ni in italijanščini.

Kar pa se ne bi moglo reči za 
Arbereše, ki so se napotili proti se-
veru v Istro. Dejansko že več let in 
cela stoletja je bila ta tema zavita v 
molk. Z namenom diskriminacije 
je kljub znanemu gospodarskemu, 
kulturnemu in vojaškemu prispev-
ku Albancev, ostala zakrita resnič-
nost, pahnjena v senco. Navkljub 
številnim dejstvom, pričevanjem 
in dokumentaciji, se je namenoma 
pustilo, da jih prekrije plast prahu, 
da bi pozabili nanje.

Trikrat sem imel priložnost obi-
skati mesto Koper. In vsakič sem 
bil presenečen nad veliko stvar-
mi, ki sem se jih naučil predvsem 
v stiku in pogovoru s pronicljivim 
intelektualcem mag. Petrom Štoko 
in z zelo uspešnim podjetnikom, 
pravim domoljubom ter prizadev-
nim predsednikom društva »Iliria«, 
Hesetom Ahmetijem. Prebral sem 
tudi vse številke ambiciozne revije 
Iliria. Mislim, da je ta revija okno, 
ki osvetljuje številne dokumente, 
pričevanja, predmete in dejstva, ki 
so zelo pomembna in dragocena za 
prisotnost in raznovrstno dejavnost 
Albancev v Kopru in Istri. Pot-
rebno je bilo odločno delo, polno 
gorečnosti, dobrohotnega razisko-
valca Petra Štoke, ki je odkril tiste 
dokumente, ki so sedaj postali sku-
pna lastnina vseh Albancev, nekda-
njih in sedanjih prebivalcev Kopra 
in Istre, znanstvene in intelektual-
ne srenje, kot tudi medijskega pros-
tora. Prispevek mag. Petra Štoke je 
zelo dragocen in izjemen. Je pravi 
albanolog in dragocen prijatelj Al-
bancev. Njegovo sodelovanje z g. 
Hesetom Ahmetijem je porodilo 
priložnost, da imamo danes v rokah 
pet številk revije Illiria, ki obravna-
vajo številne pomembne teme, dej-
stva in dragocena pričevanja.

Ko sem obiskal Koper, pod vod-
stvom Heseta, sem se počutil, kot 
bi hodil po nekdanjih zgodovinskih 
poteh, z veseljem sem se dotikal, 
opazoval in čustvoval v uličicah kot 

dente è stata lasciata appositamente in 
ombra nonostante al noto contributo 
economico, culturale e militare degli 
albanesi. Esistevano numerosi fatti, 
testimonianze e documenti su questo 
argomento, ma tendenzialmente sono 
stati lasciati coprire dalla polvere dei 
tempi per farli dimenticare.

Tre volte sono venuto a visitare an-
che la bella città di Capodistria. E in 
queste visite sono rimasto sorpreso di 
tante cose che ho imparato special-
mente nei contatti e nei discorsi con 
un intellettuale di spicco come mag.
Peter Shtoka e con un imprenditore di 
grande successo, un vero patriota, pre-
sidente dell’associazione molto attiva 
“Iliria”, Heset Ahmeti. Ho letto an-
che le edizioni della ambiziosa rivista 
“Iliria”. Penso che questa rivista è una 
finestra che mette in luce tanti docu-
menti, testimonianze, oggetti,fatti, ar-
gomenti di un valore importante sulla 
presenza e sulle diverse attività degli 
albanesi a Capodistria e in Istria. E’ 
stato necessario il lavoro determinato, 
pieno di passione,dello studioso bene-
volo Peter Shtoka per spolverare quelli 
documenti e testimonianze e farli di-
ventare proprietà pubbliche degli al-
banesi di ieri e di oggi a Capodistria e 
in Istria, proprietà degli studiosi, degli 
intellettuali e dei media. Il contributo 
di mag. Peter Shtoka è molto prezioso 
e straordinario. Lui è un vero albano-
logo odierno e un amico di alto valore 
per gli albanesi. La sua collaborazione 
con il sig. Heset Ahmeti ci ha dato la 
possibilità di avere nelle nostre mani 
cinque edizioni della rivista “Iliria” 
che porta tantissimi argomenti impor-
tanti, fatti e testimonianze preziose.

Visitando Capodistria, sotto la gui-
da di Heset, sentivo di camminare sui 
sentieri storici e avevo il piacere di 
toccare, di vedere e di emozionarmi 
nelle vie come Calle albanese, palazzo 
Bruti, sede della biblioteca, la casa dei 
pittori Carpaccio, le chiese, la colon-
na di Giustiniano,e molto altre. Trovo 
attraente e significante lo stemma sulla 
colonna di Giustiniano, quell’aquila 
bicipite che mantiene con i suoi artigli 
il globo terrestre dove si vede la mappa 



8

Duket sikur transmeton një me-
sazh që u përcilllet kohërave: Këto tre 
kombe janë bërë për të jetuar bash-
kërisht në këto territore, në harmo-
ni e në bashkëjetesë paqësore. Sepse 
historikisht fatet e tyre kanë qenë të 
lidhura e të kryqëzuara, siç e dësh-
mojnë edhe materialet e shkruara 
e dokumentet e përcjella nga Peter 
Shtoka, profesoresha Lucia Nadin, 
shkrimtari e studiuesi Paolo Muner 
e intelektuale të tjerë që kam patur 
kënaqësinë t'i lexoj në faqet e revistës 
“Iliria”. 

Njohja me jetën e aktivitetin e fa-
miljeve fisnike si Bruti, Bruni, Bo-
risi, Dukagjini etj.e deri gjurmët e 
gjakut të Skënderbeut në këto treva, 
e dëshmojnë më së miri këtë.

Mirënjohja ndaj këtyre persona-
liteteve të shkencës e të kulturës për 
sjelljen në dritë këtyre dokumenteve 
dhe studimeve të pandërprera është e 
madhe. Mendoj se duhet të shprehim 
mirënjohje edhe ndaj komunës e ad-
ministratorëve lokalë të qytetit Koper, 
të cilët kanë përkrahur punën e bërë 
në evidentimin e publikimin e doku-
menteve në fjalë.

Shqiptarët e sotëm, që jetojnë e pu-
nojnë në Koper e Istria janë një rea-
litet i pamohueshëm, janë një faktor 
stabilizimi dhe urë lidhjesh miqësore 
si me popullin slloven, ashtu edhe me 
atë italian. Ata po integrohen gjith-
një e më mirë në realitetin ekonomik, 
kulturor e shoqëror te vendit ku ba-
nojnë, duke sjellë edhe ato vlera të 
çmuara të historisë, kulturës,etnogra-
fis e gjuhës shqipe.

Prej tre vitesh unë drejtoj Federatën 
Nacionale të Shoqatave Shqiptare në 
Itali (FNAI), e cila ka në përbërje të 
saj 25 shoqata shqiptare të shpërnda-
ra në shumë rajone të Italisë, që nga 
arbëreshët në Kalabri, në Marche, 
Abruzzo, Emilia Romagna, Ligu-
ria, Lombardia, Trentino, Veneto etj. 
Kjo federatë punon për integrimin e 
shqiptarëve në Itali, për ruajtjen e 
gjuhës, historisë, kulturës e traditave 
kombëtare. 

Shoqatat tona kanë hapur 25 sh-
kolla shqipe, ku mbi 500 fëmijë të 

je Calle Albanese (Albanska ulica), 
ob pogledu na palačo Bruti, današ-
nji knjižnici, ob hiši slikarjev Car-
paccio, ob številnih cerkva, ob ko-
loni sv. Justine in še ob marsičem.

Zdi se, da sporoča sedanjemu 
času važno sporočilo: ti trije narodi 
živijo skupaj na tem ozemlju, v slo-
gi in miru. Ker so se ti narodi ved-
no povezovali in njihove usode so 
se prepletale, kot je razvidno iz zgo-
dovine, kot tudi iz knjig in člankov 
Petra Štoke, prof. Lucie Nadin, pi-
sca in raziskovalca Paola Munerja 
in številnih drugih intelektualcev, 
ki sem z velikim veseljem prebiral 
v reviji »Iliria«. Vedenje, ki imamo 
danes o dejavnostih plemiških dru-
žin Bruti, Bruni, Borisi, Ducagjini, 
celo o Skenderbegovi krvi v teh 
krajih, veliko pričujejo o tem.

Zelo sem hvaležen tem osebam 
znanosti in kulture, da so nam po-
nesli te pomembne dokumente in 
zgodovinska pričevanja. Mislim, da 
je prav, da se zahvalimo tudi obči-
ni in lokalni upravi mesta Koper za 
podporo pri delu odkrivanja, pou-
čevanja in objavljanja dokumentov 
in pričevanj, o katerih govorimo. 
Albanci, ki živijo in delajo v Kopru 
in Istri, so nedvomno resničnost, 
so dejavnik stabilnosti, most prija-
teljstva z italijanskim in slovenskim 
ljudstvom. Dan za dnem so bolje 
vključeni v gospodarsko, kulturno 
in družbeno tkivo države, v ka-
teri živijo, prav tako pa prinašajo 
te dragocene vrednote zgodovine, 
kulture, etnografije in albanskega 
jezika.

Že tri leta je odkar sem bil izvo-
ljen in vodim Narodno zvezo al-
banskih združenj v Italiji (FNAI), 
ki združuje 25 združenj Arberešov 
na prostranem področju Italije, v 
Kalabriji, Markah, Abrucih, Emi-
liji Romagni, Liguriji, Lombardi-
ji, Trentinu in v Benečiji. Ta zveza 
deluje za boljše vključevanje al-
banskih priseljencev v italijansko 
življenje, z namenom, da bi ohra-
nili albansko kulturo, zgodovino, 
izročilo in jezik. Združenja so od-

d’Italia, della Dalmazia e dell’Alba-
nia sulle due sponde dell’Adriatico. 
Sembra di trasmettere un messaggio al 
tempo: Queste tre nazioni sono fatte 
per vivere insieme in questi territori, 
in armonia e pace. Perché durante la 
storia i loro destini sono stati sempre 
legati e incrociati come testimoniano 
anche i libri e articoli scritti da Peter 
Shtoka, dalla prof.ssa Lucia Nadin, 
dallo scrittore e studioso Paolo Muner 
e da tanti altri intellettuali che ho let-
to con grande piacere anche sulle pagi-
ne della rivista “Iliria”. Le conoscenze 
che abbiamo oggi sulle attività delle 
nobile famiglie Bruti, Bruni, Borisi, 
Ducagino, persino il sangue di Scan-
derbeg in queste parti, ne sono una 
grande testimonianza.

E’ grande la nostra riconoscenza 
nei confronti di queste personalità di 
scienza e di cultura di averci portato 
questi importanti documenti e testi-
monianze della storia. Penso che sia 
doveroso esprimere la riconoscenza an-
che nei confronti del Comune e degli 
amministratori locali di Capodistria 
per il supporto dato al lavoro che si 
svolge per scoprire, evidenziare e pub-
blicare i documenti e le testimonianze 
di cui parliamo.

Gli albanesi che vivono e lavorano a 
Capodistria e in Istria sono una realtà 
innegabile, sono un fattore di stabili-
tà, un ponte di amicizia con il popolo 
italiano e il popolo sloveno. Giorno 
dopo giorno s’integrano meglio nel tes-
suto economico, culturale e sociale del 
paese dove abitano, portando anche i 
preziosi valori della storia, cultura, et-
nografia e la lingua albanese.

Da tre anni sono eletto a dirigere la 
Federazione Nazionale delle Associa-
zioni Albanesi in Italia (FNAI) che 
riunisce 25 associazioni in un ampio 
territorio italiano dagli arberesh in 
Calabria, Marche, Abruzzo, Emi-
lia Romagna, Liguria, Lombardia, 
Trentino e Veneto. Questa federazio-
ne lavora per un’integrazione migliore 
degli immigrati albanesi nella vita 
quotidiana italiana, per la perseve-
ranza della cultura, della storia, delle 
tradizioni e della lingua albanese. Le 
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lindur në Itali nga prindër emigrantë 
shqiptarë, arrijnë të mësojnë gjuhën 
e prindërve të tyre e nuk e humbasin 
atë. Nëse arbëreshët e jugut e kanë 
ruajtur atë për mbi 500 vjet, të njëj-
tën gjë duhet të bëjmë edhe ne sot, 
sepse mundësitë janë më të mëdha.

Duke u njohur me punën e përvojën 
e shoqatës “Iliria” në Koper ne kemi 
mësuar e mësojmë shumë gjëra, sep-
se edhe në territorin italian ka shu-
më dokumente, objekte e dëshmi që 
flasin për praninë dhe aktivitetin e 
shqiptarëve sidomos në bashkëpunim 
me Venecian. Ndaj disa shoqata kanë 
filluar të organizojnë edhe konferen-
ca shkencore mbi këto tema.

Shpreh mirënjohjen time që më 
ftuat të bëhem pjesë e revitës “Iliria” 
dhe me pasuruat si gazetar e si inte-
lektual me materiale e fakte shumë të 
rëndësishme.

Uroj suksese te vazhdueshme në 
rrugën e revistës “Iliria”, shoqatës 
“Iliria” dhe intelektualëve të shquar 
në misionin e tyre me shumë vlerë. 

Ndue Lazri
Gazetar, Bolonja

President i Federatës Nacionale 
të Shoqatave Shqiptare në Itali 

(FNAI)

prla 25 albanskih šol, kjer se več 
kot 500 učencev, rojenih v Italiji 
priseljenim staršem, uči jezika svo-
jih staršev, da ga ne bi izgubili. Če 
Arberešom v južni Italiji to uspeva 
že več kot 500 let, moramo tudi mi 
storiti isto, saj so danes večje mož-
nosti.

Zelo veliko smo se naučili z deli 
in izkušnjami društva »Iliria«. Na 
področju Italije je veliko dokumen-
tov, predmetov in pričevanj, ki pri-
kazujejo dejavnosti Albancev, nji-
hovega sodelovanja z italijanskim 
narodom, zlasti z Benečijo. Neka-
tera združenja so že začela prirejati 
posvetovanja na to tematiko. Rad 
bi se zahvalil, da sem lahko postal 
del revije »Iliria« ter, da se lahko 
kot novinar in intelektualec boga-
tim z zelo pomembnimi in drago-
cenimi materiali.

Reviji in društvu »Iliria« ter vsem 
intelektualcem, ki bogatijo njeno 
plemenito poslanstvo, želim uspeš-
no prihodnost.

Ndue Lazri
Novinar, Bologna

Predsednik Narodne zveze  
albanskih združenj  

v Italiji (FNAI)

associazioni hanno aperto 25 scuole 
albanesi, dove più di 500 alunni nati 
in Italia da genitori immigrati im-
parano la lingua dei genitori per non 
perderla. Se gli arberesh nel Italia del 
sud sono riusciti per più di 500 anni, 
la stessa cosa dobbiamo fare anche noi, 
perché le possibilità sono più grandi.

Conoscendo il lavoro e l’esperienza 
dell’associazione “Iliria”, abbiamo 
imparato tante cose. In territorio ita-
liano ci sono tanti documenti, oggetti 
e testimonianze che dimostrano le at-
tività degli albanesi, la collaborazione 
con il popolo italiano, specialmente 
con il Veneto. Alcune associazioni 
hanno già organizzato delle conferen-
ze su questi argomenti.

Voglio esprimere la mia riconoscen-
za di avermi fatto parte della rivista 
“Iliria” e di essermi arricchito come 
giornalista e intellettuale con dei ma-
teriali molto importanti e preziosi.

Auguro un futuro pieno di successi 
alla rivista e all’associazione “Iliria” 
e a tutti intellettuali nella loro nobile 
missione.

Ndue Lazri
Giornalista, Bologna

Presidente della Federazione  
Nazionale delle Associazioni Albanesi 

in Italia (FNAI)
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Kur punohet pa zhurmë, pa krekosje, pa vetëlavdërim ... duke kryer punën shkelqyeshëm 
si Shoqata Shqiptare »Iliria«në Kopër të Sllovenisë, suksesi del shembullor! E tëra me punë 
këmbëngulëse në zbardhje epokash atdhetare, në rikujtesë të njerëzve, gjurmëve dhe kohërave, 
angazhim për admirim! T´faleminderit Shoqatë, Peter,Heset, Marin ...!

N´KOPRIN ILIRIK

Ilirikumit n´fluturim
s´u ndalen një herë

shqipet e mia
Gjurmëve të t´parëve
në meremetim foleshë,
në ripërkundje djepi

t´qytetnimit
Erdhen edhe n´Istri

në Koprin tim ... Kapodistrias
ke Brutët, ke Brunët

N´Trajektore Arbërore
e shtrinë shoqaten
n´kërkim kjenësie

Dhe ... hop sa
Premium Ilyrikum Grandium Gymnasium

në Adriatikum ...
Epos mbi Epos, nisë e firmos

Ah, ç´kënaqësi shpirti
të dëgjosh këngën e shekujve

në këndim t´dishepujve:
atë melodinë e peshkatarit,

atë serenatën e bujarit,
atë kangën-jetë të shqiptarit

E ... urimi e gëzimi, n´serenatë,
Shoqatë me uratë,

mbesin emra n´skele deti,
Brutët, Brunët ... Marini, Heseti ...

...
Mentor Thaqi
6 Korrik 2017
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Viktor Karpaçi (1455-1526), i njohur në Itali 
kryesisht me emrin Vittorio Carpaccio, është njëri 
ndër piktorët më të shquar të kohës së tij. Opusi i tij 
krijues prezanton besnikërisht jetën venedikase të she-
kujve XV-XVI, me një qasje kërkimesh të motiveve 
sakrale dhe nga jeta e përditshme. Por padrejtësisht, 
me kalimin e shumë shekujve personaliteti dhe veprat 
e Karpaçit kishin mbetur në harresë, derisa në fillim 
të shek. XX figura e tij madhështore zu të ngritej në 
piedestalin më të lartë të artistëve të merituar. Kum-
tet dhe vlerësimet e para kompetente mbi Karpaçin i 
gjejmë, edhe pse mjaft të pakta, në vëllimet kapitale të 
historianit dhe piktorit të madh italian Giorgio Va-
sari (1511-1574). Në vëllimin e dytë të ‘Jetëve...’ ai 
ofron vetëm këto të dhëna për Viktor Karpaçin: ‘Kish-
te shumë artistë përveç këtyre që kam përmendur, 
shumë piktorë të tjerë, të cilët i përkisnin shkollës 
së vëllezërve Gentile dhe Giovanni Bellini; por Vi-
ttore Scarpaccia pa dyshim ishte i pari midis tyre që 
ekzekutuan vepra me rëndësi’. Ndërkaq, në fillim të 
shek. XIX, më 1829 Canon Stancovich nga Capodi-
stria kishte hedhur hipotezën se Viktor Karpaçi ishte 
nga Istria (Stancovich Can. Pietro: ‘Biografia degli 
nomini distinti dell’ Istria’). Nga ana tjetër, Carlo 
Ridolfi pohonte se Karpaçi rrjedhte nga një familje 
venedikase e fisnikëruar nga qytetaria e tyre e gjatë. 
Edhe Anton Maria Zanetti flet për familjen e lashtë 
qytetare Scarpazza, ndërsa historiani Luigi Lanzi mo-
hon se Karpaçi dhe biri i tij Benedetto të kenë lindur 
në Capodistria të Istrisë dhe pohon se kjo familje ish-
te padyshim venedikase. Gërshëtimin e copëzave mbi 
vendlindjen, prejardhjen etnike dhe krijimtarinë ar-
tistike të këtij piktori të shquar, e kanë vazhduar deri 
më sot edhe shumë studijues të rëndësishëm me mo-

Vittore Carpaccio (1455-1526), kot ga poznajo v 
Italiji, je med najbolj znanimi slikarji svojega časa. 
Njegov ustvarjalni opus zvesto prikazuje beneško 
življenje 15. in 16. stoletja, z upodobitvijo sakral-
nih in posvetih vsebin. Tako Carpacciova osebnost 
kot njegova dela so bili nekoliko zapostavljeni do 
začetka 20. stoletja, ko je njegova veličastna figura 
postavljena ob bok z največjimi umetniki. Prve in-
formacije in strokovne ocene o Carpacciu, čeprav 
so nekoliko čudne, najdemo v poglavitnih delih 
slavnega italijanskega zgodovinarja in slikarja Gior-
gia Vasarija (1511 - 1574). V drugi knjigi »Vite ...« 
ponudi zelo skope podatke o Vittoriu Carpacciu: 
»Poleg številnih umetnikov, ki sem jih omenil, so še 
mnogi drugi slikarji, ki so pripadali šolam Gentile-
ja in Giovannija Bellinija; vendar pa je nedvomno 
bil Vittore Scarpaccia prvi med njimi, ki je ustvaril 
pomembna dela«. Nato pa je v začetku 19. stoletja, 
natančneje leta 1829, kanonik Pietro Stancovich 
obudil trditev o istrskem poreklu Vittoria Carpaccia 
(Pietro Stancovich: Biografia degli uomini distinti 
dell'Istra). Po drugi strani pa je Carlo Ridolfi trdil, 
da naj bi slednji izhajal iz stare plemiške beneške 
rodbine.

Anton Maria Zanetti govori tudi o antični me-
ščanski družini Scarpazza, medtem ko pa zgodovi-
nar Luigi Lanzi zanika, da bi bila Vittore Carpaccio 
in njegov sin Benedetto rojena v Kopru, v Istri in 
trdi, da je bila ta družina nedvomno beneška. Sesta-
vljanje niti o kraju rojstva, narodnosti in umetni-
ških stvaritvah uveljavljenih slikarjev se nadalju-
je do današnjega časa z monografijami o Vittoriu 
Carpacciu: Fiocco, Martindale, Muraro, Perocco, 
Pignati, Vitali, Zampetija, Vittorio Sgarbi in tako 

Viktor Karpaçi: artist shqiptar i renesansës

Vittore Carpaccio: albanski renesančni umetnik

Shyqri Nimani
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nografitë e tyre mbi Vitor Karpaçin, siç janë: Fiocco, 
Martindale, Muraro, Perocco, Pignati, Vitali, Zampe-
ti e deri te Vittorio Sgarbi etj. Madje Tiedze Conrat ka 
botuar më 1925 studimin ‘Von Dürer zu Carpaccio’. 
Pompeo Molmenti (1852-1928) dhe Gustav Ludwig 
(1852-1905) botuan veprën e tyre me titull ‘Vittore 
Carpaccio: La vita e le opere’, botuar në Milano më 
1906. Në këtë monografi mbi jetën dhe veprat e Viktor 
Karpaçit, autorët Molmenti dhe Ludvig, në kapitullin 
VIII të vëllimit, ndër të tjera shkruajnë: ‘Pikërisht si-
kur populli breton që janë të mbijetuarit e fundit të 
kombit të madh keltik të Evropës, po ashtu janë shqip-
tarët dega e mbramë e asaj familje të madhe ilire të 
cilët shtëpinë e tyre më të hershme e kishin në Veri të 
Gadishullit Ballkanik’ (Just as the Breton people are 
the ultimate survival of the great Celtic nation of 
Europe, so the Albanians are the last branch of that 
great Illyrian family who had their earliest home to 
the North of the Balkan Peninsula). Megjithatë, të 

naprej. Tiedze Conrat je leta 1925 objavil študijo z 
naslovom »Von Dürer zu Carpaccio«. Pompeo Mol-
menti (1852-1928) in Gustav Ludwig (1852-1905) 
sta objavila delo z naslovom »Vittore Carpaccio: La 
vita e le opere«, ki je izšlo v Milanu leta 1906. V tej 
monografiji o življenju in delu Vittoria Carpaccia 
sta avtorja Molmenti in Ludwig, sta med drugim 
zapisala v VIII. poglavju: »Tako kot so Bretonci 
med zadnjimi preživelimi velikega keltskega naroda 
v Evropi, tako so Albanci zadnja veja te velike ilirske 
družine, ki je bila prej doma na severu Balkanskega 
polotoka (Just as the Breton people are the ultimate 
survival of the great Celtic nation of Europe, so the 
Albanians are the last branch of that great Illyrian 
family who had their earliest home to the North of 
the Balkan Peninsula). 

Vendar vsi ti ugledni znanstveniki, začenši z Gi-
orgiom Vasarijem, niso mogli dokazati etničnega 
izvora za Carpaccia. V tem času so albanski uče-
njaki (Moik Zeqo, Vehbi Bal, Musa Haxhiu, Yahya 
Drancolli) ugotovili, da je bil Vittore Carpaccio al-
banskega izvora (glej: Mikel Prenushi »Albanski pri-
spevek k evropski renesianci«, 8 NËNTORI, Tirana 
1980; Ramadan Sokoli: '16 VJEKOVA, Euro-Ri-
lindja, Tirana).

Carpaccio se v najstarejših dokumentih vedno po-
javlja pod imenom Scarpazza. Ker je bil ta priimek 
zelo neprijeten za novo okolje, kamor se je njego-
va družina naselila, je slikarja spodbudilo, da se je 
držal pravil tistega časa in je priimek prilagodil la-
tinski uglasitvi, kar je bilo sprejemljivejše beneški 
skupnosti. Prevajanje tega priimka v latinščino je 
bilo skrajno nemogoče, zato je bilo potrebno poe-
nostaviti prilagoditev latinizaciji. Znano je, da stari 
Rimljani, niso imeli niti ene besede, ki bi vsebova-
la koren ali izpeljanko Scarp, zato je ime Scarpazza 
spremenil v Carpacius ali Carpatius. Tako se pisanje 
in izgovor njegovega priimka od začetka do popolne 
stabilizacije pojavlja na različne načine v dokumen-
tih in podpisih samega slikarja: Scarpazza, Scarpaza, 
Scarpazzo, Scarpatia, Scarpatio, Carpatio, Charpa-
tio, Carpatius, Carpathius, Carpacio. Nazadnje, ko 
je vstopil v beneške humanistične kroge, je spreme-
nil svoj priimek iz Scarpazze v Carpaccio.

Predpostavlja se, da se je Vittore Carpaccio rodil 
v Benetkah okoli leta 1455. Njegovi starši so bili 
iz Albanije, iz mesta Korça (Korča). Razselili so se 
po lagunah Beneške republike. Vittore Carpaccio je 
bil sin Pietra Scarpazze (Pjetër Skarpaza), ki je bil 

Mark Bazaiti - Marco Basaiti:  
Vocazione dei figli di Zebedeo.
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gjithë këta studiues të shquar, duke filluar nga i pari, 
Giorgio Vasari, nuk kanë mund të dëshmojnë përfun-
dimisht prejardhjen etnike të Karpaçit. Ndërkaq, stu-
dijuesit shqiptarë (Moikom Zeqo, Vehbi Bala, Musa 
Haxhiu, Jahja Drançolli), kanë konstatuar se Viktor 
Karpaçi është me prejardhje shqiptare (shih: Mikel 
Prenushi ‘Kontribut shqiptar në Rilindjen Evropi-
ane’, 8 NËNTORI, Tiranë 1980; Ramadan Sokoli: 
‘16 SHEKUJ’, Euro-Rilindja, Tiranë. 

Kështu, mbiemri familjar i piktorit Viktor në doku-
mentet më të hershme gjithnjë është quajtur Scarpazza. 

trgovec s kožo. V 14. in 15. stoletju je bilo veliko 
albanskih izseljencev prisiljenih zapustiti svoje do-
move. Albanci, ki so se zatekli v Benetke so se zbirali 
okoli albanskega bratstva, ki jo je vzpostavila »Al-
banska šola« (Scuola degli Albanesi). Toda iz pleme-
na Carpacciovih so se priseljevali tudi v Dubrovnik 
(Ragusa) in v Romunijo, kjer je velika albanska ple-
miške družine Gjikaj vladala tri sto let. Carpaccio je 
ime albanskega porekla, katere etimologija izhaja iz 
albanske besede karpë = shkëmb, krep, shkrep = ste-
ne. Poleg tega albanski izvor tega velikega umetnika 

Vittore Carpaccio: »Annunciatione«.
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Pasi që ky mbiemër ishte fare i papëlqyeshëm për rethin 
e ri ku ishte vendosur kjo familje, piktori duhet të ketë 
qenë i shtytur t’u përmbahej rregullave të kohës për t’ia 
dhënë mbiemrit të tij një trajtë latine me një tingëllesë 
më të lehtë, disi më të pranueshme nga komuniteti ve-
necian. Transliterimi i këtij mbiemri në latinisht ishte 
të thuash i pamundur, andaj duhej dhënë një përshtat-
je të thjeshtë latinizuese. Siç dihet romakët e lashtë nuk 
kishin asnjë fjalë që fillonte me Scarp, andaj pikërisht 
për këtë arsye ai e shndërroi nga Scarpazza në Carpa-
cius apo Carpatius. Kështu, shkrimi dhe shqiptimi i 
mbiemrit të tij që nga fillimi e deri në stabilizimin e 
plotë, sipas dokumenteve dhe nënshkrimeve të piktorit, 
shfaqet në mënyra nga më të ndryshmet: Scarpazza, 
Scarpaza, Scarpazzo, Scarpatia, Scarpatio, Carpatio, 
Charpatio, Carpatius, Carpathius, Carpacio. Më në 
fund, me të hyrë në qarqet humaniste të Venedikut, 
ai ndryshoi emrin e tij të familjes nga Scarpazza në 
Carpaccio. 

Viktor Karpaçi supozohet të ketë lindur në Venedik 
rreth vitit 1455. Prindërit e tij ishin nga Shqipëria, 
nga rrethi i Korçës. Ata ishin shpërngulur në lagunat 
e Republikës së Venedikut. Viktor Karpaçi ishte biri i 
Pjetër Skarpazës (Pietro Scarpazza), i cili ishte tregtar 
lëkurash. Carpaccio, ose Scarpazza, siç ishte mbiemri 
i tyre fillimisht, erdhi nga Mazzorbo, një ishull në 
dioqezen e Torcellos dhe u vendosën gjithandej anem-
banë Venedikut. Atëbotë shumë mërgimtarë shqiptarë 
ishin detyruar t’i braktisnin vatrat e tyre dhe ishin 

potrjujejo tako življenjski potek in njegovo ume-
tniško delovanje: tesen odnos s svojim rojakom in 
sodelavcem Markom Bazaitijem, in posledično tudi 
z njegovega cikla šestih odličnih slik za »Albansko 
šolo« (Scuola degli Albanesi) v Benetkah, kot tudi 
njegova dejavnost s sinom v Kopru (Capodistria), 
kjer je bila od trinajstega stoletja prisotna albanska 
skupnost. Albanci so tukaj prisotni s plemiškimi 
družinami grofov Albani, Albanese in Brati žr v 13. 
stoletju, nekoliko kasneje pa so se jim pridružile še 
plemiške družine grofov Dukagjini, Bruti, Bruni, 
Borisi.

Medtem so Carpaccia povabili v doževo palačo, 
kjer je ustvarjal skupaj z Bellinijem (Gentile Bellini, 
okrog 1429-1507) in z bolj uveljavljenim Ticianom 
(Tiziano Vecelli ali Tiziano Vecellio, 1488-1576). 
Tudi tukaj se Carpaccio podpiše s priimkom Scar-
pase, imena in priimek bratov Bellini pa sta zapi-
sana kot Zentil in Zuan Belin. Na tem mestu velja 
omeniti zanimiv dogodek, ko sta Vittore Carpaccio 
skupaj z Gentilem Bellinijem odšla v Carigrad na 
povabilo sultana Mehmeta II. Fatiha, ki je iskal 
dobrega slikarja, nakar je Signoria 15. septembra 
1479 poslala Bellinija na svoji galeji. Takrat je Vi-
ttore Carpaccio izdelal na desetine risb, upodabljal 
je krajino, dvorce, trdnjave in nošje kot Bellini, ki 
ga je vzel s seboj po vrnitvi v Benetke. Verjamejo, da 
je Bellini med obiskom v Rimu (1466) naslikal por-
tret Jurija Kastriota Skenderbega, po katerem je nas-

Viktor Karpaçi: ‘Shën-Gjergji në luftimin me kuçedrën’.
Vittore Carpaccio: San Giorgio lotta con il Drago.
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ngulitur në ato hapësira duke filluar nga shek. XIV/
XV. Shqiptarët e vendosur në Venedik ishin mbledhur 
rreth Bashkëvëllazërisë shqiptare të cilët kishin theme-
luar ‘Shkollën e Shqiptarëve’ (Scuola degli Albanesi). 
Por nga fisi i Karpaçëve ka pasur të shpërngulur edhe 
në Raguzë (Dubrovnik) dhe në Rumani, ku familja 
e madhe fisnike shqiptare e Gjikajve kishte sunduar 
për treqind vjet. Karpaçi është mbiemër me prejardhje 
shqiptare, etimologjia e së cilës rrjedh nga fjala shqipe 

tala risba Cristofana Dell'Altissimo (1525-1605), ki 
se nahaja v Galeriji Uffizi v Firencah.

Omeniti velja še en zelo zanimiv primer, ki potr-
juje Michelangelovo tesno prijateljstvo z dobro zna-
nim albanskim pesnikom iz Prištine. Michelangelo 
Buonarotti (1475-1564) je šel v Carigrad 13. mar-
ca 1506 na povabilo sultana Bayezitija II. (vladal 
1481-1512) za oblikovanje mostu Zlati rog. Nje-
gov uradni spremljevalec skozi vse leto v Carigradu 

Viktor Karpaçi: ‘Vdekja e Virgjëreshës’ (Morte della Vergine). 
Vittore Carpaccio: Morte della Vergine.



16

karpë = shkëmb, krep, shkrep. Për më shumë, orig-
jinën shqiptare të këtij artisti të madh e vërtetojnë 
bëmat jetësore dhe veprimtaria e tij artistike: lidhja 
e ngushtë me bashkatdhetarin dhe bashkëpunëtorin e 
tij Mark Bazaitin, pastaj cikli i tij me gjashtë piktura 
të shkëlqyera për ‘Shkollën e Shqiptarëve’ në Venedik, 
apo veprimtaria e tij me dy djemtë në Capodistria të 
Istrisë, ku gjendej një komunitet mjaft i madh shqiptar 
që nga shek. XIII. Shqiptarët janë përmendur në Ca-
podistria/Koper që në shekullin XIII, me prezencën e 
familjes fisnike të kontëve Albanese, pak më vonë asaj 
i janë bashkangjitur edhe disa familje të tjera fisnike 
të kontëve Brati, Borisi, Bruni, Albani etj. Ndërkaq, 
familja fisnike shqiptare Bruti e sundoi atë hapësirë 
për treqind vjet. 

Ndërkohë, Karpaçi do të ftohet të punojë në Palla-
tin e Doxhëve së bashku me Bellinin (Gentile Belli-
ni, rreth 1429-1507) dhe me më të fuqishmin Tician 
(Tiziano Vecelli ose Tiziano Vecellio, 1488-1576). 
Edhe me këtë rast mbiemri i Viktorit shkruhet Scar-
paza, ndërsa emrat dhe mbiemri i vëllezërve Bellini 
shkruhen Zentil dhe Zuan Belin. Është me interes të 
theksohet me këtë rast se Viktor Karpaçi kishte vizituar 
Konstantinopojën së bashku me Xhentile Belinin, kur 
Sulltan Mehmeti II Fatih kishte kërkuar ndonjë piktor 
të aftë, me ç’rast Signoria e kishte dërguar Belinin me 
anijet galera romake më 3 shtator të vitit 1479 (con 
le galie di Romania adì 3 settembre 1479). Atëbotë 
Viktor Karpaçi kishte bërë dhjetëra vizatime të pei-
zazheve, kështjellave, pirgjeve e kostumeve, që ashtu 
sikur Belini, i kishte sjellur me veti pas kthimit në Ve-
nedik. Mendohet se Belini e kishte bërë një vizatim 
të Gjergj Kastriotit Skënderbeut gjatë vizitës së tij në 
Romë (1466), nga i cili vizatim Cristofano dell’ Al-
tissimo (1525-1605) kishte krijuar një pikturë e cila 
tani gjendet në Galerinë Uffizi të Firencës. 

Më vonë kemi edhe një rast tjetër me shumë interes, 
që dëshmon shoqërimin e ngushtë të Mikelanxhelos 
me një poet të famshëm shqiptar me prejardhje nga 
Prishtina. Të enjten e 13 majit të vitit 1506, Mike-
lanxhelo Buonarroti (1475-1564) arriti në Stamboll 
me ftesën e Sulltan Bajazitit II (sundoi: 1481-1512) 
për të dizajnuar urën e Bririt të Artë. Shoqërues i tij 
zyrtar gjatë tërë vitit në Stamboll ishte artisti, letrari 
dhe poeti i madh me prejardhje shqiptare, Mesihi Pri-
shtinas (Priştineli Mesihi, 1470-1512) nga Kosova, 
autor i përmbledhjes së famshme Murabba'-i bahâr 
(Odë pranverës).

Ndërkaq, Karpaçi ishte vërtet në gjendje të pikturon-

je bil umetnik, pisatelj in velik pesnik albanskega 
porekla, Prištinas Masih (Priştineli Mesihi, 1470-
1512), s Kosova, avtor znamenite zbirke Murab-
ba'ah-i Bahar (Spomladanske ode). Medtem pa 
je Carpaccio slikal portrete in prizore veličastnega 
beneškega okolja. Ustvarjal je monumentalne kom-
pozicije z mojstrsko razporeditvijo figur in umesti-
tvijo pomembnih sestavnih delov z rabo likovnih 
elementov in načel slikanja. Skratka, ob pogledu na 
njegove slike se poraja prijeten občutek. Te lastnos-
ti, kot izjemne vsebine, delajo iz Carpaccia primer 
edinstvene izvirnosti italijanske umetnosti. Vittore 
je ustvaril celotno galerijo, s katero je obeležil bene-
ško okolje, človeški in živalski svet, kot tudi njegove 
strastne stvaritve svetniških zgodb. Tako se nam raz-
krivajo prekrasni plemeniti portreti prazničnih sve-
čanosti s slavnostnimi oblačili, zastavami, ki visijo 
na visokih drogovih ob osupljivi krajinskih prizorih 

Viktor Karpaçi: ‘Burri me kësulë të kuqe’.
Vittore Carpaccio: Mladenič z rdečo kapo.
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te me saktësinë e kujdesit më të madh shembëllesat dhe 
pamjet nga më të ndryshmet të mjediseve pitoreske të 
jetës venedikase. Të krijonte kompozicione monumen-
tale me renditjen maestrale të figurave në hapësirat e 
gjera, duke zbatuar komponentet thelbësore të elemen-
teve dhe të parimeve figurative. Kështu, pikturat e tij 
ofrojnë kënaqësinë e të vështruarit të këndshëm. Këto 
tipare, si veçori të jashtëzakonshme, e bëjnë Karpaçin 
një shembull të origjinalitetit unik në artin italian. 
Viktori ka krijuar një galeri të tërë me subjekte karak-
teristike të mjedisit venedikas, të botës njerëzore dhe 
shtazore, si edhe me shtjellimet e tij pasionante të rrë-
fimeve hagiografike. Kështu na shpërfaqen portrete të 
bukura burrash dhe grashë të famshme fisnike gjatë pa-
rakalimeve ceromoniale me veshje solemne, flamurë që 
valviten në shtylla të gjata pranë peizazheve mahnitëse 
dhe kështjellave madhështore (Incontro dei pellegrini 
con il Papa). 

Gjashtë veprat e Viktor Karpaçit të pikturuara në 
format të mesëm, kryesisht në trajtë katrore, për ‘Shkol-
lën e Shqiptarëve’ (Scuola degli Albanesi) në Venedik 
janë krijuar gjatë viteve 1504-1508. Viktor Karpaçi 
ka krijuar ciklin e pikturave të tij të jashtëzakonshme 
për ‘Jetën e Virgjëreshës’, të porositur nga bashkëvël-
lazëria shqiptare për shkollën e tyre Santa Maria degli 
Albanesi. Tani këto vepra janë të shpërndara mes disa 
institucioneve më të rëndësishme italiane, siç janë Ac-
cademia Carrara në Bergamo, Pinacoteca di Brera në 
Milano dhe Ca’ d’Oro në Venedik: ‘Lindja e Virgjëre-
shës’ (Natività della Vergine); ‘Paraqitja i Virgjëreshës 
në Tempull’ (Presentazione della Vergine al Tem-
pio); Mrekullia e degës së lulëzuar’ (Miracolo della 
verga fiorita); ‘Shpallja’ (Annunciazione); ‘Vdekja e 
Virgjëreshës’ (Morte della Vergine). Ndërkaq, piktura 
e katërt e pagëzuar ‘Shpallja’ jep përshtypjen paksa të 
bazuar në trajtat tradicionale me tipare arkitektoni-
ke lombardiane. Ajo që të mahnit janë marrëdhëniet 
ndërmjet reparteve me vëllime të ndryshme të gërshe-
tuara me një tërësi integrale dhe harmonike koloristi-
ke. Në të majtë të pikturës shfaqet engjëlli i cili mban 
një zambak në njërën dorë, ndërsa tjetrën që e ka të 
ngritur për bekim përshëndet Virgjëreshën e përkulur 
e cila pranon Lajmin Qiellor. Ndërkaq, tre pëllumbat 
e bardhë në pozita të ndryshme, një fazan, një pallua 
dhe disa zogj të tjerë të shpërndarë, mbase simbolizojnë 
paqen familjare, ndërsa në kopshtin e vogël por të bu-
kur gjendet një selvi e lartë bleroshe në mesin e pishave 
të tjera. Është shumë me interes mbishkrimi të cilin 
Karpaçi e ka bukurshkruar horizontalisht në pjesën e 

in upodobitvi veličastnih gradov (Srečanje romarjev 
s papežem).

V letih 1504-1508 je nastalo šest del Vittoria Car-
paccia, gre za poslikave srednjega formata, večino-
ma so pravokotne oblike, izdelani so bili za »Alban-
sko šolo« (Scuola degli Albanesi) v Benetkah. Victor 
Carpaccio je ustvaril izjemen cikel slik za »Življenje 
Device«, ki jo je naročilo albansko bratstvo za svo-
jo šolo Santa Maria degli Albanesi. Ta dela danes 
krasijo najpomembnejše italijanske ustanove, kot so 
Accademia Carrara v Bergamu, Pinacoteca di Brera 
v Milanu in Ca' d'Oro v Benetkah: rojstni dan De-
vice (Natività della Vergine); »Predstavitev Device v 
templju« (Presentazione della Vergine al Tempio); 
»Čudež cvetoče veje« (Miracolo della verga fiori-
ta); »Oznanjenje« (Annunciazione); »Smrt Device« 
(Morte della Vergine). 

Navdušuje nas razmerje med posameznimi deli 
različnih velikosti, prepletenimi s celovitim in har-
moničnim barvnim nizom. Na levi strani slike se 

 
Madona në fron me shenjtorët, e piktorit Vittore 
Carpacci, e vitit 1516 (Katedralja e Koprit). 
Madona na prestolu s svetniki slikarja Vittoreja 
Carpaccia iz leta 1516 (Stolnica Koper).
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Viktor Karpaçi: ‘Burri me kësulë të kuqe’.
Vittore Carpaccio: Mladenič z rdečo kapo.

Në këtë detaj nga piktura e Karpaçit ‘Vdekja e Vigjëreshës’ janë 
paraqitur figurat e tre zyrtarëve të lartë shqiptarë të ‘Shkollës së 
Shqiptarëve’ në Venedik: çamberleni, vikari dhe kopisti.

U tem detalju iz Carpacciove slike 'Smrt Device' so prikazani 
liki treh visokih albanskih uradnikov Albanske šole v Benetkah: 
kamerleng (dacar), vikar in pisar (kopist).

Benedeto Karpaçi: Adhurimi i emrit të Jezusit. 

Benedetto Carpaccio: Češčenje Jezusovega imena.

Benedetto Carpaccio: Adorazione del nome di Gesù.
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poshtme të pikturës në të cilin lexojmë emrin e ud-
hëheqësit (gastaldo) shqiptar të Shkollës së Shqiptarëve 
(Scuola degli Albanesi), Zuan di Nicolo Zimador: 
‘IN TEMPO DE ZUAN DE NICOLO ZIMA-
DOR E SOI COMPAGNI, MCCCCCIIII DEL 
MESE DAPRIL’.

Studiuesit kanë vlerësuar se veprat e pikturuara për 
‘Shkollën e Shqiptarëve’ (Scuola degli Albanesi) sh-
faqin me siguri anën më tërheqëse të gjenisë së Viktor 
Karpaçit. 

Rreth viteve 1507 apo 1508 Karpaçi preokupohet 
me Rrëfimin mbi Shën-Gjergjin dhe realizon tri 
skena në të cilat kalorësi trim lufton për ta shpëtuar 
virgjëreshën nga kuçedra, ashtu sikur në mitologjinë 
e lashtë mbi ‘Perseun dhe Andromedën’. Krishtëri-
mi, përkundër të gjitha mënyrave të zbatuara për t’i 
zhdukur zakonet pagane me shkatërrimin e statujave, 
monumenteve, tempujve e varrezave, megjithatë nuk 
kishte arritur tërësisht. Në këtë rast shembujt paganë të 
luftimit të së keqes nga të mirët krijuan rrëfimin mbi 
Shën-Gjergjin, Luftëtarin Shenjëtor, që u bë shumë i 
adhuruar sidomos në Itali dhe Angli. Në këtë kohë në 
Shqipëri u krijua njëlloj miti mbi ‘Shën-Gjergj Kastri-
otin’ - Luftëtarin e Vërtetë që e luftoi me aq sukses të 
keqen osmane. Piktura e parë e paraqet Shën-Gjergjin 
duke luftuar me kuçedrën, siç e ka pagëzuar Karpaçi 
pikturën e tij ‘San Giorgio in lotta con il drago’. 
Në këtë detaj nga piktura e Karpaçit ‘Vdekja e Vig-
jëreshës’ janë paraqitur figurat e tre zyrtarëve të lartë 
shqiptarë të ‘Shkollës së Shqiptarëve’ në Venedik: çam-
berleni, vikari dhe kopisti.

Piktura e Karpaçit ‘Burri me kësulë të kuqe’ pa-
raqet një portret me kapele karakteristike shqiptare . 
Siç dihet, plisi është pjesë përbërëse e veshjeve popullore 
shqiptare: kësulë, qylah, qylaf, qeleshe, kapicë, ka-
puç apo kapelë. 

Qylafi (plisi) është element parahelen, që e ka za-
nafillen nga pellazgët, stërgjyshërit e shqiptarëve. Me 
kalimin e shekujve, rreth shek. XVIII, plisat e bardhë 
në pjesën e brendshme kishin një astar të zi të veçantë 
që importohej nga Ankona e Italisë. Ndërkohë, gjatë 
kohës së Mbretërisë Shqiptare (shek. XX), veshja tradi-
cionale shqiptare së bashku me plisin u bënë uniformë e 
gardës kombëtare. Plisat dallojnë kryesisht në madhësi, 
ngjyrë dhe trajtë: a) Plisi i rrumbullakët ose shyt; b) 
Plisi i rrafshët; c) Plisi me maje apo hasjan. Plisat, 
gjithashtu, në periudha të caktuara kanë ndryshuar 
edhe ngjyrën: nga e bardha konsistente në të zezë, në 
të kuqe dhe përsëri në të bardhë të pandryshueshme. 

pojavi angel, ki drži lilijo v eni roki, medtem ko z 
drugo, dvignjeno v znak blagoslova, pozdravlja De-
vico, ki sprejema Nebeško novico. Medtem pa trije 
beli golobi v različnih položajih, fazan, pav in druge 
razpršene ptice nakazujejo družinski mir, medtem 
ko je v majhnem, a čudovitem vrtu med ostalimi 
borovci visok krater. Zelo zanimiv je napis, ki ga 
je Carpaccio umestil vodoravno v spodnjem delu 
slike, v katerem beremo ime albanskega upravite-
lja (gastaldo) Albanske šole (Scuola degli Albane-
si), Zuan di Nicola Zimadorja, »IN TEMPO DE 
ZUAN DE NICOLO ZIMADOR E SOI COM-
PAGNI, MCCCCCIIII DEL MESE DAPRIL«.

Raziskovalci so ocenili, da so dela nastala za »Al-
bansko šolo« (Scuola degli Albanesi), ki jasno pri-
kazujejo najbolj privlačno plat genija Vittoria Car-
paccia. Okoli 1507 ali 1508 Carpaccia zaposluje 
delo za uprizoritev sv. Jurija, ki ga izpelje v nizu 
treh prizorov, v katerih se pogumni vitez bori, da 
reši služkinjo pred zmajem, kot je v antični mito-
logiji podoben prizor Perzeja in Andromede. Kljub 
vsem sredstvom, ki jih je krščanstvo uporabilo pri 
izkoreninjanju poganskih običajev z uničevanjem 
kipov, spomenikov, templjev in pokopališč, ni bilo 
docela uspešno. Poganski boj med dobrim in zlim 
služi kot podlaga za pripoved o sv. Juriju, svetniku 
bojevniku, ki je bil posebno čaščen v Italiji in Angli-
ji. Sočasno je v Albaniji nastal mit o Svetem - Juriju 
Kastriotu – Borcu za Resnico, ki se je uspešno boril 
proti osmanskemu zlu. Prva slika predstavlja sv. Ju-
rija v boju z zmajem, kot je Carpaccio naslovil svojo 
sliko »San Giorgio Lotta con il Drago«.

U tem detalju iz Carpacciove slike 'Smrt Device' 
so prikazani liki treh visokih albanskih uradnikov 
Albanske šole v Benetkah: kamerleng (dacar), vikar 
in (pisar) kopist.

Carpacciova upodobitev »Mladeniča z rdečo 
kapo« je portret z značilno albansko kapo. Kot je 
znano, je plis (kapa) sestavni del albanske narodne 
noše. Qylafi (plis) je pred helenski element, ki izvi-
ra od Pelazgov, prednikov Albancev. V teku stoletij, 
okoli 19. stoletja, so bele kape imele v notranjosti 
posebno črno tkanino, ki so jo uvažali iz italijan-
ske Ancone. Medtem je v albanskem kraljestvu (20. 
stoletje) tradicionalno albansko oblačilo skupaj z 
belim plišem postala uniforma narodne garde. Pli-
si so večinoma različnih velikosti, barv in   oblik: a) 
okrogli; b) ploščati; c) z vrhom ali hezayanom. Plisi 
so v določenih časih spreminjali tudi barvo: od bele 
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Plisi i bardhë përfaqëson pastërtinë, mençurinë, urtinë 
dhe burrërinë. Edhe një dëshmi tjetër relevante: stra-
tiotët shqiptarë të Venedikut quheshin gjithashtu edhe 
cappelletti, njëjës: cappelletto, sepse vënin në kokë 
kësula (plisa) të vegjël të kuq me thumb në maje, siç 
shihet edhe në plisin e njeriut të panjohur të pikturës 
së Viktor Karpaçit. 

Familja Carpaccio u shpërngul nga Venediku në 
Capodistria (Kopër) në kapërcimin e shekullit XV në 
shekullin XVI, me ftesën e dioqezës vendore. Në Ca-
podistria/Koper, ku ai kaloi vitet e fundit të jetës së 
tij (vdiq në vitet 1525/1526), ka krijuar disa piktura 
të rëndësishme. I biri i tij, Benedetto, ishte gjithashtu 
piktor i çmuar. Familja u shua më 1817 me vdekjen 
e Antonio Carpaccit (1743-1817), të njohur më mirë 
me pseudonimin Carippo Megalense. Antonio (Ca-
rippo Megalense) ka botuar librin e tij në Triestë me 
titull ‘Saggio sopra il commercio in generale con un 
prospetto storico dell'ingrandimento della città di 
Trieste’, 1805. 

Capodistria/Kopri e festoi me respekt të madh dhe 
krenari 500-vjetorin e krijimtarisë së Viktor Karpaçit 
në qytetin e tyre, që atë botë trajtohej si ‘Athina e Is-
trisë’ (Istrske Atene). 

do črne, rdeče in nazaj k beli barvi. Plazme so v 
določenih časih spremenile barvo: od bele do črne, 
rdeče in nazaj do bele barve. Bela barva plisa pred-
stavlja čistost, modrost, mir in moškost. Navedel bi 
še en pomemben dokaz: albanskim stratiotom so v 
Benetkah rekli cappelletti, ker so nosili na glavi zna-
čilne rdeče plise z majhnimi trakovi na vrhu, kot 
je opazno iz plisa neznanega mladeniča v upodobi-
tvi Vittoria Carpaccia. Družina Carpaccio se je na 
prehodu iz 15. V 16. stoletja na povabilo lokalne 
škofije preselila iz Benetk v Koper (Capodistria). V 
Kopru, kjer je preživel zadnje leto svojega življenja 
(umrl je v letih 1525/1526), je ustvaril nekaj po-
membnih podob. Njegov sin Benedetto je bil tudi 
uveljaven slikar. Družina je izumrla leta 1817 z An-
toniem Carpacciom (1743-1817), bolj znanega kot 
Carippo Megalense. Antonio (Carippo Megalense) 
je 1805 v Trstu objavil knjigo z naslovom »Saggio 
sopra il Commercio con un generale in prospetto 
dell'ingrandimento storico della città di Trieste«.

V Kopru, tedanjih »Istrskih Atenah« so z velikim 
spoštovanjem in ponosom obeležili 500. letnico ol-
tarne pale v stolnici, delo Vittoria Carpaccia »Ma-
dona z detetom na prestolu in svetniki«.

Shtëpia në të cilën jetoi Carpaccio
Casa Carpaccio.
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CAPO D'ISTRIA

Capo d'Istria është një qytet antik 
dhe, siç thuhet, i ndërtuar nga një bir 
i perandorit Justiniano, të cilit i dha 
emrin Justianopoli; dhe në qytetin që 
ai ndërtoi solli për të jetuar familjet 
Sabina, Vida, Gavarda, Verza e të 
tjera, të cilat edhe në ditën e sotme je-
tojnë në këtë qytet të vendosur mbi një 
shkëmb natyral të rrethuar gjithandej 
me det me një rrethim prej një milje e 
gjysmë. Dhe përpara se deti ta rretho-
jë, ai ka një qark muresh antike. Ky 
port ka një mol jo shumë të bukur dhe 
pak të sigurtë, ku barkat ankorohen. 
Ka gjithashtu disa porta që vështrojnë 
drejt marinës.

Nga ana lindore ka një portë jashtë 
së cilës është ndërtuar një urë solide prej 
dheu e gurësh, që mbështetet në det, i 
cili në këtë anë është pak i thellë e nuk 
është më i gjatë se një milje e gjysmë. 
Në mes është një kështjellë e vjetër, 
pak e fortifikuar, me emrin Lion, në 
të cilën është një kështjellar fisnik ve-
necian. Në anën drejt tokës kështjella 
ka një urë që ngrihet e aty përreth ka 
këneta mes të cilave ka shumë kripore, 
që u japin mjaft fitim qytetarëve. Nga 
kjo urë shkohet drejt tokës në drejti-
min e Monfalcones, kështjellë e dheut 
të Friulit, larg Capodistrias rreth 25 
milje. Ky qytet ka përtej kanalit detar, 

KOPER

Koper je staro mesto, ki ga je po 
izročilu zgradil eden od sinov cesar-
ja Justinijana, po katerem se je tudi 
poimenovano Justinopolis. Ko ga je 
dokončal je umestil družine Sabi-
na, Vida, Gavarda, Verza in druge, 
katere še danes bivajo v tem mes-
tu, postavljenem na naravni čeri, 
z vseh strani obdani z morjem, v 
obsegu meri okoli poldrugo miljo. 
Navkljub temu, da ga obdaja morje, 
je utrjen s starim obzidjem, ki ima 
številna vrata, s pogledom na nab-
režje (marina), njegov pristan nima 
preveč lepega pomola, niti ni varen, 
kjer so privezane barke. Na vzhodu 
so vrata, zunaj katerih je zgrajen 
most, ki je utrjen z zemljo in kamni, 
leži na morju, ki je plitvo v tistem 
predelu, ni daljši od poldruge milje, 
na sredini tega se nahaja star gradi-
ček, ki ni prav močno utrjen in mu 
rečejo Levji (Lion), v katerem biva 
kaštelan, beneški plemič, ki ima 
proti kopnemu dvižni most, tam 
naokoli je močvirje, kjer so tudi soli-
ne, od katerih imajo meščani veliko 
korist. Most je povezan s kopnim in 
Tržičem, ki je grad v deželi Furlan-
ski, oddaljenim 25 milj od Kopra. 
To mesto ima poleg plovnega kana-
la tudi plodno ozemlje na vzhodu, 

CAPO D’ISTRIA

Capo d’Istria è città antica, et come 
si dice fabricata da uno figliuolo di 
Giustiniano imperatore, alla quale 
egli diede il nome di Giustinopoli; et 
fabbricata che egli l’ebbe, vi condusse 
ad abbitarla le famiglie Sabina, Vida, 
Gavarda, Verza et altre, le quali og-
gidì vivono in quella città; la quale 
è situata sopra un scoglio prodotto 
dalla natura, circondato d’ogni intor-
no dal mare, il cui circuito può esser 
intorno un miglio e mezzo; et ancora, 
che il mare la circondi, è nondimeno 
cinta di mure antiche, e tal porto ha 
un molo non troppo bello e poco si-
curo, dove le barche mettono scala, et 
ha medesimamente diverse porte, che 
guardano verso la marina. Verso la 
parte di levante ha una porta, fuori 
della quale è fabbricato un ponte con-
solidato di terra e sassi, che giace nel 
mare, il quale in quella parte è poco 
profondo, et non è lungo più di un 
miglio e mezzo; alla metà del quale è 
un castellino vecchio di poca fortezza, 
detto Lion, nel quale vi è un castellano 
nobile Veneziano in vita, il quale ver-
so le porte di terra ha un ponte levato-
re, e ivi attorno sono certe paludi, fra 
le quali sono molte saline, che danno 
assai utilità ai cittadini. Per il ponte 
si va in terra ferma e tal Monfalcone, 

Komisioni dhe relacione Venete vitet 1525-1553, vëllimi i dytë  
përshkrim i shkurtër i Istrias

Komisije in poročila Benetk za leta 1525-1553, drugi zvezek 
kratek opis Istre

Commissiones et Relationes Venetae annorum 1525-1553, Tomus II 
breve descrizione d'Istria

GIOVANNI BATTISTA GIUSTINIANO
A. D. 1553
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në drejtim të lindjes mjaft territor të 
mirë, në pjesën më të madhe kodra të 
këndshme dhe frutdhënëse, që prod-
hojnë verë të mrekullueshme e në sasi 
të madhe që janë të mjaftueshme për 
banorët dhe shesin sasira nga të cilat 
fitojnë 25-30 mijë dukate në vit. Për-
para se të thaheshin ullishtat, arrihej 
të nxirreshin sasira vaji të mirë, nga të 
cilat hynin të ardhura rreth 20 mijë 
dukate. Por tani mungojnë krejtësi-
sht edhe pse vazhdohet të kultivohen 
ullinj. Drithërat nuk mbijnë në këtë 
territor, në mos në sasi të vogla, që nuk 
mjaftojnë për të ushqyer më shumë se 
tre muaj në vit qytetin dhe territorin. 
Qyteti dhe territoret ushqehen me 
drithërat që vijnë nga Puglia, Mar-
che e Cragno. Në qytet jetojnë rreth 

na prijetnih gričih in sadovnjakih 
proizvajajo izvrstna vina v velikih 
količinah, ki zadoščajo za potrebe 
tega kraja, s prodajo pa krajani za-
služijo 25 do 30 tisoč dukatov letno 
in dokler se niso posušili oljčniki so 
pridobivali tudi dobre količine tega 
olja, s katerim so ti povečali prihod-
ke še za 20 tisoč dukatov letno, toda 
ta dejavnost je v celoti prenehala, 
čeprav so jih ponovno začeli saditi. 

Na tem področju ne raste dosti 
žitaric, tako da njihova količina ne 
zadosti potrebam mesta z zaledjem 
niti za 3 mesece letno. Mesto z za-
ledjem se tako oskrbuje z žitaricami 
iz Puglie, dežel Marche in Kranjske. 
V mestu živi okoli 10000 duš. Na-
rod je predan beneški gospodi. Vsi 

castello della patria del Friuli, lonta-
no da Capodistria miglia 25. Quella 
città ha oltre il canal marittimo ver-
so levante assai buon territorio, posto 
per la maggior parte in colli ameni e 
fruttiferi, che producono vini eccellen-
tissimi in quantità, di modo che oltra 
i vini, che son bastanti a tutto quel 
paese, ne vendono gli abitanti ogni 
anno per ducati 25 milla in 30 mil-
la, et avanti si seccassino gli olivieri si 
cavava bona quantità in detto oglio, 
che cresceva l’entrata a cittadini ogni 
anno per 20 milla ducati all’anno, la 
quale è del tutto mancata, pur si va di 
nuovo allevandoli. Biave non nascono 
in quel territorio se non pochissime, di 
maniera che non bastano per vivere di 
tre mesi all’anno alla città e territorio. 

Muzeu i qarkut në Kopër - Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria.
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10 mijë frymë. Populli është shumë i 
devotshëm ndaj zotërinjve të Republi-
kës së serenissimas. Të gjithë banorët, 
si fisnikët, ashtu edhe populli i thje-
shtë, hijeshohen nga kostume shumë 
të bukura. Veshjet e tyre janë italiane 
dhe midis banorëve ka shumë doktorë 
dhe njerëz të arsimuar, por territori 
është i banuar dhe i kultivuar i gjithi 
nga popullsi sllave. Dhoma fiscale ka 
pak para dhe midis hyrjeve e daljeve 
në këtë dhomë diferenca është shumë 
e vogël.

PROVINCA E ISTRIAS

Istria është e pabanuar, e cila po të 
ishte më e plotësuar me banorë dhe e 
kultivuar, do t'i jepte një furnizim të 
madh me drithëra Venecies,veç kësaj, 
mund të nxirren shumë çifte burrash 
remëtarë për barkat. Territori është 
shumë i madh, por pak i kultivuar, 
dhe shtrihet deri në shkëmbinjtë e 
Promontores, ku fillon Gjiri dallgëzu-
es i Quarneros.

FILLIMI I PËRSHKRIMIT 
TË DALMACISË OSE ILIRISË 
E SHQIPËRISË

ULQINI

Ulqini, sipas traditës së vjetër, është 
në krye të provincës që quhet edhe sot 
Shqipëri, e më tej Maqedonia e Epiri, 
sepse që nga Gryka e Kotorrit e andej 
nënkuptonin Shqipërinë, kurse këndej 
Dalmacinë. Sot në të vërtetë gjykohet 
si fillimi dhe fundi i Dalmacisë, lati-
nisht quhej Plchynium, por më parë 
quhej edhe Colchynium në Colchiis, 
sepse thelemuesit e parë të tij erdhën që 
nga Colchida, rajon boreal i ndodhur 
brenda detit të madh, popuj nën sun-
dimin e Absyrto, kapitenët e të cilëve 
erdhën në hakmarrje të Medeas.

Përtej kësaj, do të nevojitej të 
ndërtoheshin bastione më të forta në 
San Domenico, duke forcuar me pak 
shpenzime muret antike,...dhe në këtë 
mënyrë ky qytet do të jetë një fortesë 

prebivalci, tako plemiči kot navadno 
ljudstvo imajo lepe običaje, oblačijo 
se po italijansko, veliko je učenjakov 
in literatov, toda v zaledju živijo in 
celotno področje obdelujejo Slova-
ni. Davčni urad izterja malo denar-
ja, tako da je majhna razlika med 
prihodki in porabo tega urada.

PROVINCA ISTRIA

Istra je nenaseljena vendar, če bi 
bila bolj naseljena in obdelana, ker 
je večinoma ravninska in plodna, bi 
dala Benetkam velike količine žitaric. 
Poleg tega se na splošno tukaj dobi 
veliko ljudi za veslanje. Področje je 
veliko toda slabo obdelano in se raz-
teza do grebena Premanture, kjer se 
začne razburkani Kvarnerski zaliv.

Si prevagliono la città e territorio di 
biave della Puglia, della Marca e del 
Cragno. Sono nella città anime dieci 
milla in circa. Il popol è devotissimo 
alla serenissima signoria. Tutti gli abi-
tanti così nobili come popolari sono 
ornati di bellissimi costumi; gli abiti 
loro sono all’italiana, e vi sono molti 
dottori e letterati, ma il territorio tut-
to abitato e coltivato da gente slava. 
La camera fiscal scode poco danaro, 
e dalla entrata alla spesa, che ha essa 
camera, è poca differenza.

PROVINCIA D’ISTRIA

L’Istria è inabitata, la quale se fos-
se più piena di gente e coltivata, per 
essere piana e fertile in gran parte, 
darebbe grandissimo sovegno di biave 
a Venezia; oltra di ciò ordinariamen-
te si tragono gran copia d’uomini da 
remo. Il territorio è grandissimo ma 
poco coltivato, e s’estende fino agli sco-
gli dello Promontore, dove comincia il 
flutuoso golfo del Quarnero.

PRINCIPIO DELLA 
DESCRIZIONE DI DALMAZIA
O ILLYRIA ED ALBANIA

DULCIGNO

Dulcigno secondo l’antica tradizione 
è città posta nel principio della provin-
cia detta oggidì Albania, et per l’addie-
tro Macedonia et Epyrus, perchè dalla 
bocca di Cataro in là intendevano Al-
bania, et di quà Dalmazia. Oggidì ve-
ramente è giudicata fine et principi odi 
Dalmazia; latinamente Plchynium, 
ma fù già detta Colchynium a Colchi-
is, perchè i primi fondatori d’essa ve-
nero da Colchide regione boreale posta 
dentro del mar maggiore, quando quei 
popoli sotto Absyrto loro capitanio ve-
nero alla vendetta di Medea.

Oltra di ciò bisogneria far un bastio-
ne più forte a s. Domenico, repezzado 
con poco interesse l’antiche mura … et 
a questo modo questa città saria una 
fortezza inespugnabile, et impossibil 

ZAČETEK OPISA DALMACIJE 
IN ALBANIJE

ULCINJ

Ulcinj je po prastarem izročilu 
mesto, ki se nahaja na začetku pro-
vince, ki ji danes rečemo Albanija, 
pred tem se je imenovala Make-
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e papushtueshme dhe i pamundur do 
të jetë pushtimi i saj edhe me ushtritë 
më të forta. 

Nga kjo nënkuptohet se sa i rën-
dësishëm është Ulqini për republikën, 
duke konsideruar se sa i rëndë do të 
ishte dëmi që do të ndjehej nëqoftëse 
Ulqini do të bëhej i turqve, që dhëntë 
Zoti të mos ndodhë, sepse do të kishte 
një humbje të madhe të furnizime-
ve jetësore që vijnë nga Shqipëria në 
drejtim të Ulqinit. Nëqoftëse nuk do 
të ishte Ulqini, anijet që shkonin nga 
Venecia e Dalmacia të ngarkoheshin 
në Shqipëri, në Vlorë e portet e tjera 
afër saj, do të rrezikonin, kurse ekzis-
tenca e Ulqinit i mbronte e shpëtonte 
ato, duke nënkuptuar që marrëdhëni-
et të ishin të mbara.

donija in Epir, ker naprej od Boke 
Kotorske je mišljena Albanija, na tej 
strani pa Dalmacija. Danes to mes-
to označuje konec in začetek Dal-
macije. Latinski naziv tega mesta je 
bil Olchynium, ampak se je že prej 
imenovalo Colchynium a Colchiis, 
ker so njeni utemeljitelji prispeli iz 
Kolhide, severne regije ob Črnem 
morju. Tedaj so ti narodi, pod vod-
stvom Absirta, njihovega kapitana, 
prišli, da bi maščevali Medejo. 

Poleg tega bi bilo treba utrditi ba-
stion sv. Dominika in z majhnimi 
sredstvi bi se tudi popravilo staro ob-
zidje … Tako bi bilo to mesto neos-
voljiva trdnjava, ki bi ga bilo nemo-
goče osvojiti tudi z veliko vojsko. Iz 
tega se lahko razbere kolikšnega po-

saria il prenderla con ogni grandissimo 
esercito. Da che si comprende, di quan-
ta importanza sia la città di Dulcigno 
alla repubblica, considerando appresso 
il grandissimo danno, che si sentiria, 
quando questa città fosse di Turchi, che 
Dio non lo permetta, perchè si faria 
gran perdita di vittuvarie, che si traze-
no dall’Albania per rispetto di Dulci-
gno; perciocchè quando Dulcigno non 
fosse, i navilli, che vengono da Venezia 
di Dalmatia et altri luoghi a caricar in 
Albania non s’arischieriano, perchè a 
Dulcigno si salvano, et poscia pigliano 
avviso et lingua per le scalle di Dayssi, 
Polona et Vallona, che sono vicine, in-
tendendo se vi sono fauste o altro.

È ancora Dulcigno di grandissima 
stima per rispetto di tutto il dominio 
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Është akoma Ulqini, qytet i një sti-
me të madhe, në respekt të dominimit 
të Shqipërisë, e cila banohet nga popuj 
të vjetër, të cilët nuk i nënshtrohen e 
nuk i binden Turqisë deri në ditët e 
sotme. Atje, në kohë lufte do të mundej 
të rikuperohej gjithë pjesa e Shqipërisë, 
e zotëruar tashmë nga republika me 
krahët e popujve të sipërpërmendur, 
që kanë akoma atë shpresë fikse për t'u 
kthyer nën hijen e kësaj republike, që 
kanë të gdhendur në gjoks San Mar-
con e, nëse do të ndodhte, ajo provincë 
do të quhej hambar i Republikës. Për 
këtë do të duhej të mendohej jo vetëm 
për ta mbajtur, por edhe për ta for-
tifikuar më shumë këtë qytet e për ta 
vlerësuar më shumë se çdo qytet tjetër 
të Dalmacisë. Ky qytet ka të njëjtin 
ajër e të njëjtën klimë, si e gjithë Dal-
macia e Venecia. Në atë qytet ka rreth 
treqind vatra familjare dhe banorët e 

mena je mesto Ulcinj za Republiko 
in kakšna škoda bi nastala, naj Bog 
to prepreči, če bi padel pod turško 
oblast, ker bi izgubili veliko zalog ži-
vil, ki se jih preko Ulcinja uvaža iz 
Albanije. Brez Ulcinja se ladjevje, ki 
prihaja iz Benetk v Dalmacijo in v 
druge kraje, ne bi moglo oskrbovati 
v Albaniji, ker v Ulcinju so zaščitene. 
Vsa obvestila in novosti prispejo do 
njih prek bližnjih pretovornih prista-
nišč v Dayssi, Pojanah in Valoni, v 
primeru sovražnih vdorov in druge-
ga. Ulcinj je mesto velike veljave za 
celotno Albanijo, v kateri živijo tisti 
stari narodi, ki še niso vse do dana-
šnjih dni povsem podložni in posluš-
ni Turkom. Zaradi tega bi se lahko v 
primeru vojne tukaj dalo dobiti tisti 
preostanek albanskega ozemlja, ki 
je nekoč že posedovala Republika, s 
pomočjo že omenjenih narodov, ki 

d’Albania, le qual è abbitata pur de 
què antichi popoli ancora non ben 
sottomessi ne ubbidienti a Turchi sin 
al giorno presente. Onde in tempo di 
guerra si potria facilmente ricuperar 
tutto il resto d’Albania già posseduta 
dalla republica con braccio di detti 
popoli, che hanno ancora quella ferma 
speranza di ritornar sotto l’ombra di 
questa repubblica, et hanno nel petto 
scolpito vivo s. Marco; il che quan-
do avvenisse quella provincia potria 
chiamarsi un copioso granaro della re-
publica. Perciò si doveria metter ogni 
pensiero non solamente per mantener 
ma anco per fortificar quellà città nel-
la maniera sopradetta, et averla cara 
forse più, che d’ogni altra di Dalma-
zia. 

La qual è d’aria temperatissima 
sottoposta al stesso clima, com’è tutta 
Dalmazia et Venezia ancora. È di cir-

Vittore Carpaccio, Shkodra / Skadar / Scutari (Scuola degli Albanesi, Venezia).
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saj janë rreth 1.600, midis të cilëve 
burra aktivë mbi 300. Banorët e këtij 
qyteti janë të ndarë në fisnikë, qytetarë 
e punëtorë.

Përveç tre llojeve të banorëve që 
përmendëm, në këtë qytet ruhen relik-
tet e disa familjeve fisnike të qyteteve 
fqinje, tani të sunduara nga turqit, 
si Shkodra, Lezha, Durrësi etj. Mi-
dis këtyre fisnikëve është zoti Marc 
Antonio, i cili rrjedh nga familja e 
shquar Bruti Romani, reliktet e të ci-
lit mbeten pas përleshjes me armë të 
zhvilluar në Durrës, qytet i shquar i 
kësaj province, midis Çezarit e Pom-
peut të Madh. Familjet e huaja të qy-
tetit iu kushtohen më shumë trafiqe-
ve dhe, duke përdorur marrëdhëniet 
me Turqinë, jetojnë në mënyrë mjaft 
komode, por mund të thuhet që mi-
dis fisnikëve banorëve e qytetarëve të 
Ulqinit ka mjaft varfëri.

Këta shqiptarë kanë kostume bar-
bare, flasin gjuhën shqipe që është 
krejt ndryshe nga ajo e Dalmacisë, por 
janë dinjitozë e krenarë për këtë, janë 
shumë besnikë ndaj parimeve të tyre. 
Midis tyre nuk ka persekutime dhe ur-
rejtje të thella, por zemërohen shpejt 
dhe në sheshe grinden shpesh e lehtësi-
sht me fjalë, por po aq shpejt zgjidhen 
këto grindje. Nuk i duan të huajt, 
madje kundra të gjithëve ruajnë një 
pasion të natyrshëm, i cili buron nga 
raptusi i Medeas, sepse rrjedhin nga 
Absyrto e Colchide. 

Duke ndjekur Giassonen e Medean 
për t'u hakmarrë ndaj padrejtësive të 
bëra ndaj tyre, u ndaluan aty e kriju-
an atë qytet, në të cilin, duke qenë plot 
indinjatë e zemërim, urrenin jo vetëm 
Giassonët e Argonautët, por të gjithë 
të huajt e ata që rridhnin prej tyre. 
Mbeten kështu armiq të të huajve,por 
dua të besoj që kjo vjen nga njëfarë 
barbarie e natyrshme në shpirtrat e 
tyre, që duan pak vetveten, le pastaj 
të tjerët.

TIVARI

Tivari është një qytet në Dalmaci, 
në Evropë si pjesa tjetër e këtij ven-

še zmeraj gojijo veliko upanje, da 
bi se lahko vrnili pod zaščito Repu-
blike in na prsih nosijo izklesan lik 
sv. Marka. Če bi se to uresničilo, 
bi lahko to pokrajino poimenova-
li bogata žitnica Republike. Zaradi 
vsega omenjenega bi bilo potrebno 
razmisliti kako bi se, ne samo zadr-
žalo, ampak tudi utrdilo to mesto, 
kot smo bili rekli, in se ga bi moralo 
morda smatrati za najdragocenejše 
mesto cele Dalmacije. Je zmerne-
ga podnebja, kot cela Dalmacija in 
Benetke. Obsega 622 korakov. V 
njem je 300 ognjišč. Šteje 1600 duš, 
od katerih je 300 mož primernih za 
orožje. Njegovi prebivalci se deli-
jo na plemiče, meščane in delavce. 
Poleg teh treh slojev prebivalcev, so 
se v to mesto zatekli tudi potomci 
častitljivih družin iz bližnjih mest, 
ki so jih zavzeli Turki: Skadar, Lješ, 
Drač in drugih, med katerimi so 
najvažnejše družine: Bruni, Pamal-
totti in Bruti, od katere je ostal gos-
pod Marc'Antonio, ki je plemenit, 
kreposten in predan Republiki. Ta 
izhaja iz znamenite družine rimskih 
Brutijev, katerih potomci so ostali v 
tej deželi po veliki vojaški bitki, ki 
se je dogodila v Draču, plemenitem 
mestu te province, med Cezarjem in 
Pompejem Velikem. Tisti iz izselje-
niških družin se v glavnem ukvar-
jajo s trgovino in s pretovarjanjem 
v turških pristaniščih, živijo precej 
lagodno, toda z izjemo teh lahko 
zaključimo, da plemiči, meščani in 
prebivalci Ulcinja so zelo ubogi. Ti 
Albanci imajo barbarske običaje: go-
vorijo albanski jezik, ki je povsem 
razlikuje od dalmatinskega, si pa 
zaslužijo pohvalo, s tem da so zelo 
zvesti svojemu vladarju. Med njimi 
ni strašnega preganjanja ne notranje-
ga sovraštva, se pa zato nagle jeze in 
radi gredo na trge, kjer vpijajo, am-
pak jih brž mine prirojena jeza. Ne 
marajo tujcev, pravzaprav do vseh 
čutijo prirojen odpor, ki ga nekateri 
povezujejo z ugrabitvijo Medeje, saj 
so potomci Absirta iz Kolhide, ki so 
šli v pregon za Jazonom in Medejo, 
da bi maščevali storjeno krivico in se 

cuito passa sei cento ventidue. Sono in 
essa trecento fuoghi. L’anime ascendo-
no a mille seicento, fra le quali sono 
uomeni da fatto trecento. Gli abitato-
ri d’essa sono divisi in nobili, cittadi-
ni, lavoratori. 

Oltre le tre sorti d’abitanti sono ri-
dotte in questa città alcune reliquie 
d’onorate famiglie delle città vicine, 
ora signoreggiate da Turchi, come Scu-
tari, d’Alessio, di Durazzo et d’altri 
luoghi, fra li quali è misser Marc’An-
tonio gentiluomo virtuosissimo e fe-
delissimo alla republica, il quale di-
scende dall’ilustre famiglia dei Bruti 
Romani, la cui reliquie restorno in 
quelle parti dopo il gran fatto d’arme, 
che fù a Durazzo, città nobilissima di 
quella provincia, fra Cesare e Magno 
Pompeo. Quelli delle famiglie forestie-
re attendono per la maggior parte ai 
trafichi, et praticando le scale della 
Turchia vivono assai comodamente, 
ma si conclude, che nei nobili, cittadi-
ni ed abitanti di Dulcigno sia estrema 
povertà.

Hanno questi albanesi costumi 
barbari; parlano lingua albanese 
tutta differente dalla Dalmatina, 
mas ono degni di comendazione in 
questo, che sono fedelissimi al suo 
prencipe. Fra loro non vivono estre-
me persecuzioni et odii intestini, mas 
ono però prestissimi di colera, et gari-
scono volentieri nella piazza con pa-
role, ma anco presto si risolve questa 
lor natural grinta. 

Non amano forestieri, anzi contra 
tutti osservano una natural passione, 
il che asseriscono alcuni proceder dal 
rapto di medea, perchè discendono 
dall’Absyrto et da quelli di Colchide, 
i quali seguitando Giasone e Medea 
per vendicarsi dell’ingiuria fatta loro, 
si fermarono quivi, et fondarono quel-
la città, nella qual stando pieni d’ira 
et di furor, odiavano non solamente 
Giasone et gli Argonauti, ma tutti i 
forestieri et generati da quelli. Restano 
così nimici di forestieri, ma mi dò a 
credere, che ciò avvenga da una natu-
ral barbarie, ch’è negli animi loro, li 
quali sono atti ad amar poco se stessi 
non che gli altri.
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di, është tre milje nga Deti Adriatik, 
disa thonë se është kufiri dhe fundi i 
Shqipërisë, i quajtur dikur Maqedo-
nia dhe fillimi i Dalmacisë. Ajo mbu-
lon kufijtë e njërës dhe pjesën tjetër të 
kësaj province, e cila ka bërë që shumë 
të pyesin veten nëse banorët e saj janë 
shqiptarë ose dalmat, sepse në zonat 
përreth flasin të dy gjuhët ... Familjet 
fisnike janë: Prodi dhe Proculiani, 
Ruzi ose Curiazi, Pasquali, Samvili, 
Bataglia, Borisi, Bazani, Tuppani, 
Dalmac, Marucchi, Cratech dhe Gal-
libi, shumë prej të cilëve nuk janë më, 
sepse ka pasur deri në Shtadhjet e ka-
ter sosh. Në qytet ka 2500 frym, nga 
të cilët 500 luftëtarë janë për armë. 
Banorët e Tivarit kanë doge barbare, 
janë luftëtarë dhe natyrisht janë ar-
miqësor ndaj të huajve, vështirë se e 
duan veten, e lëre më të tjerët, janë të 
këqij dhe të pakëndshëm.

tukaj nastanili, ustanovili so mesto, 
v katerem živijo polni jeze in besa, 
ne sovražijo zgolj Jazona in Argonav-
te, ampak vse tujce od njih spočete. 
Ostajajo zato sovražni do tujcev, 
čeprav se mi zdi, da gre za prirojeno 
barbarstvo, lastno njihovi nravi, saj 
že sebe malo ljubijo, kaj šele druge.

BAR

Bar je mesto v Dalmaciji, v Evropi 
kot preostanek te dežele, oddaljen 
je tri milje od nabrežja Jadranskega 
morja, nekateri so mnenja, da je ta 
pokrajina meja in konec Albanije, 
nekoč imenovane Makedonija in 
začetek Dalmacije. Zajema meje ene 
in druge pokrajine, zaradi česar so 
se številni vprašali ali so njegovi pre-
bivalci Albanci ali Dalmatinci, kajti 

ANTIVARI 

Antivari è città posta in Dalmazia 
nell’Europa com’è il resto di quel-
la provincia, lungi dalle spiagge del 
mare Adriatico miglia tre, la quale 
secondo alcuni per essere termine et 
fine dell’Albania già detta Macedo-
nia, et capo e principio di Dalmazia 
abbraccia talmente i termini dell’una 
e dell’altra provincia, che molti han-
no lungamente dubitato, se gli abi-
tanti siano naturalmente o Albanesi 
o Dalmatini, usando massimamente 
le ville circonvicine una e l’altra lin-
gua. Le famiglie nobili sono: Prodi et 
Proculiani, Ruzi o Curiazi, Pasqua-
li, Samvili, Bataglia, Borisi, Bazani, 
Tuppani, Dalmac, Marucchi, Crate-
ch et Gallibi, delle quali ne sono già 
mancate assai, perchè erano già setan-
ta quattro. Sono nella città anime due 
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OHRI, QYTET I PERANDORIT 
JUSTINIANO

Liqeni shumë i pastër i Ohrit, meg-
jithëse i braktisur nga trofta dhe kra-
pi, është shumë i famshëm në gjithë 
Turqinë e sidomos në Kostandinopoli. 

Qyteti i Ohrit qe atdheu i Justini-
anit perandor. Ky liqen i famshëm 
është i gjatë 40 milje, nga i cili lind 
lumi Drin, që për 5 ditë rrugë arrin 
të derdhet në det. Tre milje përpara 
derdhjes në det ai lag qytetin Lesh, 
tani i quajtur Lezhë, qytet që në luf-
trat civile u mbrojt nga Octacilio.

SHKODRA

Ky qytet erdhi nën hijen e repu-
blikës së quajtur venedikase në vitin 
423. Duke qenë kapitan i Shkodrës, 

v okoliških krajih govorijo oba jezi-
ka … Plemiške družine so: Prodi in 
Proculiani, Ruzi ali Curiazi, Pasqu-
ali, Samvili, Bataglia, Borisi, Bazani, 
Tuppani, Dalmac, Marucchi, Cra-
tech in Gallibi, od katerih številnih 
ni več, saj jih je bilo kar štiri in se-
demdeset. V mestu živi 2500 duš, 
a od tega 500 bojevitih mož lahko 
prime orožje. 

Prebivalci Bara imajo barbarske 
običaje, borbeni so in naravno so-
vražno naravnani proti tujcem, ko-
maj kaj ljubijo sebe, kaj šele druge, 
so zli in neprijetni.

OHRID – DOMOVINA 
CESARJA JUSTINIJANA

Bistro Ohridsko jezero, v katerem 
kar mrgoli postrvi in krapov je znano 

milla cinquecento, uomini da fatto 
bellicosissimi cinquecento. Hanno 
questi Antivarini costumi barbarissi-
mi, sono grintosi et naturalmente ne-
mici dei forestieri, et appena amano se 
stessi, maledici et fastidiosissimi.

OCRIDA - PATRIA DI 
GIUSTINIANO IMPERADOR

Il limpidissimo lago Ocrida, il qua-
le pur esser abbondatissimo di trutte 
e carpioni è famosissimo per tutta 
Turchia, et principalmente a Costan-
tinopoli. La città di Ocrida fù patria 
di Giustiniano imperador; et questo 
famoso lago è longo quaranta miglia, 
dal qual nascendo il fiume Drino, per 
cinque giornate di camino viene in 
mare, et tre miglia sopra le sue bocche 
bagna l’antico Lessio, ora detto Ales-



30

i shquari Giacomo Dandolo, erdhi 
vullnetarisht dhe për këtë iu dhanë 
shumë privilegje që janë të mbrojtu-
ra nga kjo republikë për besnikërinë e 
devocionin ndaj saj. Mbretëronin në 
atë kohë shumë fisnikë të Shqipërisë. 
Në mbishkodër i dhanë emrin e tyre 
vendit zotërinjtë Spani, familja e 
Dukagjinëve zotëronte malësinë e 
Dukagjinit, ndërsa i madhi dhe i vle-
fshmi Skënderbe zotëronte Dibrën e 
Krujën. 

Kjo e fundit u la të pushtohej nga 
sulmet turke për shkak të përkujdes-
jes së pakët të zotërinjve venezianë, të 
cilët pastaj lanë edhe pjesën tjetër të 
Shqipërisë nën sundimin turk. Ishin 
po në atë kohë fisnikët Karlo Musta-
ki që zotëronte Rodonin e Kurbinin 
dhe fisniku Aretino Cominiani që 
zotëronte qytetin e Beratit, malin e 
Tomorrit dhe vende afër Vlorës. Të 
gjithë këta fisnikë u përzunë nga 
turqit dhe disa prej tyre, duke ndje-
kur oborret princërore, u vendosën 
me banim në Itali, ku jetojnë edhe 
në ditët e sotme.

KRUJA

Kruja është një qytet me madhësinë 
e Shkodrës apo Ulqinit, diferenca me 
të cilët është e vogël. Është ndërtuar 
mbi një kodër të ndriçuar mirë nga 
dielli dhe, duke qenë me themele mbi 
gurin e gjallë, në mes ka një shatrivan 
me ujë shumë të freskët, që është një 
gjë e mrekullueshme. 

Për hapësirën që natyra i dhuron, 
është e ngritur e tëra mbi rrëpira, prej 
ku dominon vështrimi i gjërë mbi 
fushat përreth Tiranës, më tej shihet 
Rodoni, qyteti i shquar i Durrësit dhe 
rrafshulta e fushat përreth tij, gjithë 
zonën e quajtur Kurbin, Petrelën e 
më tej nga jugu zbulohet mali i lartë 
i Tomorrit, që ngrihet mbi qytetin 
e Beratit në afërsi të Vlorës. Duke u 
kthyer drejt perëndimit shihen qyteti 
i Lezhës, pastaj Shkodra e rrethinat e 
saj e qyteti i Ulqinit që zbret deri në 
det. 

Që nga lartësitë e Krujës shihen ma-

po vsej Turški, zlasti pa v Carigradu. 
Mesto Ohrid je rodni kraj cesarja 
Justinijana, a to znano jezero je dol-
go 40 milj in iz njega se steka reka 
Drim, ki se po petih dnevih hoda, 
izlije v morje. Tri milje nad ustjem 
gre skozi Lješ, ki se sadaj imenuje 
Alessio, mesto, ki ga je v času drža-
vljanskih vojn ubranil Oktacilij.

SKADAR

To mesto se je dobrovoljno 
podvrglo zaščiti te presrečne Republi-
ke leta 1423, ko je bil knez in kapitan 
v Skadru velečastni gospod Giacomo 
Dandolo, zaradi česar so mu bile do-
deljene ugodnosti, ki jih je ohranil 
zaradi iskrene predanosti Republiki 
… V tem času so Albaniji vladali šte-
vilni vladarji, kajti nekoliko nad Ska-
drom so gospodje Spani poimenovali 
po sebi to območje, tudi Ducagjini 
so poimenovali svoje planine, ki se 
danes imenujejo Gore Ducagjini. Ve-
liki in hrabri Skenderbeg je posedoval 
Dibre in Krujo, ki je padla po oble-
ganju in so jo Benečani izgubili za-
radi nemarnosti, tako kot preostanek 
Albanije zaradi pomanjkanja streliva. 
V tistem času je bil Carlo Mustacchi 
vladar Riđana in Skurije, in gospod 
Aretino Cominiani je vladal Beratu, 
gori Tomori in krajem proti Valoni. 
Vse te gospode so izgnali Turki, za-
radi česar nekateri izmed njih živijo 
v Italiji na plemiških dvorih, kjer še 
danes živijo njihovi potomci. 

KRUJA

Kruja je mesto velikosti Skadra in 
Ulcinja, majhna je razlika med temi, 
zgrajeno na sončnem hribu. Glede 
na to, da je utemeljen na živi skali, se 
ponaša s studencem sveže vode, kar je 
prelepa stvar. Zaradi naravnega polo-
žaja, celo mesto se namreč razprostira 
na visokih pečinah, od koder domi-
nira s širokim razgledom na ravnice 
omenjene Tirane, gleda proti Riđa-
nu, nižinam, poljem in plemenitem 

sio, città che da Octacilio nelle guerre 
civili fù difesa.

SCUTARI

Quella città venne sotto l’ombra di 
questa felicissima republica l’anno 
quattrocento venti tre essendo conte et 
capitanio a Scutari il magnifico misser 
Giacomo Dandolo, et venne volonta-
riamente, onde perciò gli sono concessi 
belissimi privilegi, et per la loro sincera 
fede et devozione verso questa repubbli-
ca gli sono perfettamente osservati … 

Regnavano a quei tempi molti altri 
signoretti per l’Albania, perchè sopra 
Scutari li signori Spani diedero nome 
al paese suo, et i Ducagini alle mon-
tagne loro dette hoggidì li monti di 
Ducagini, e til valoroso et gran Scan-
derbech possedeva le Dibre, et la città 
di Croya, la qual per assedio fù presa 
per poca cura dei signori Veneziani, 
che lasciarono perder il resto dell’Al-
bania per mancamento di munizioni. 
Era anco a quel tempo Carlo Mustac-
chi signor de Rhedoni e della Scuria, 
et il signor Aretino Cominiani teneva 
Belgrado (Berat), il monte di Tamoret 
il paese verso la Vallona. 

Questi signori tutti sono stati di-
scacciati dai Turchi, onde alcuni di 
essi habitorno l’Italia, seguitando le 
corti dei principi, et vivono oggidì li 
posteri loro. 

CROYA

E Croya città della grandezza di 
Scutari et di Dulcigno, che poca dif-
ferenza può variare, fabbricata sopra 
un colle aprico, et essendo fondata so-
pra la pietra viva, ha nel mezzo una 
fontana freschissima, ch’è cosa mera-
vigliosa; et per lo sito, che la natura 
gli dona, tutta è levata in aere sopra 
alti diruppi, laonde predomina con 
larghissima guardatura le pianure 
della Tiarana predetta, vede Rhedoni, 
le pianure, i campi et la nobilissima 
città di Durazzo, tutto il paese della 
Scuria, quello di Petrella, delli Dreni-
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mestu Drač. Prav tako se vidi deželo 
Skurije, Petrele, Drenikoiče, in odkri-
va visoko goro Tomori nad Beratom, 
ki je v smeri Valone, in nato, če se 
obrnete proti severu, pogled sega vse 
do Lješa, področja Skadra in mesta 
Ulcinj, ki se spušča v morje. Nasproti 
Kruje se vidi gorovje nad Barom in 
tisto nad Kotorjem. 

Prečudovito je kadar pogled uzre 
morje, ki se na dolgo in široko razte-
za, kar pomeni, po mnenju številnih, 
da pogled s Kruje sega pet sto milj 
daleč.

RISAN – KRALJICA TEVTA

8 milj od Kotorja se nahaja zelo 
močna trdnjava Risan, ki se jo ne 
da zavzeti, a kdor bi želel do nje, se 
mora povzpeti po leseni lestvi. Zgra-
jena je na vzhodu pečine nad nab-
režjem, zaradi česar je neosvoljiva … 
Sem se je zatekla kraljica Tevta, hči 
Agrona, ki je bežala pred Rimljani, 
potem ko je bila izgnana iz otoka 
Vis, kjer se še danes nahajajo ostan-
ki njene palače, tukaj pa je sklenila 
svoje življenje.

coich, et scopre l’alto monte di Tomor, 
ch’è sopra Belgrado (Berat), ch’è verso 
la Vallona, et poi girandosi verso tra-
montana, si vede Alessio, il paese di 
Scutari, la città di Dulcigno, che di-
scende al mare; al dirimpetto di Croya 
vede la montagna sopra Antivari et 
quella di Cataro.Quando poi discopre 
il mar, che tutto disteso per longo et 
largo si vede, è cosa meravigliosa, dove 
si conchiude, che l’umano occhio possa 
scorrere di veduta da questa città di 
Croya miglia cinquecento, per quanto 
affermato da molti.

RIZANO (RISANO) - 
REGINA TEUCA

Lontano da Cattaro circa otto mi-
glia è il castello di Rizano fortissimo, 
il qual non si può battere, et si va con 
scalla di mano chi vuol ascenderlo. 
È fabricato sopra una costiera verso 
levante, il quale per lo sito è inespu-
gnabile … Fugì in questo luogo Teuca 
regina figliuola d’Agron fugata dai Ro-
mani dopo che fu cacciata dall’isola di 
Lissa, ove ancora apparono le vestigie 
del suo palazzo, et ivi fenì la sua vita. 

let që ngrihen sipër qytetit të Tivarit 
dhe atij të Kotorrit. 

Pastaj, kur vështrimi bie mbi det, 
që shtrihet gjerë e gjatë, është një gjë e 
mrekullueshme, sepse syri njerëzor, si-
pas dëshmive të shumë vetëve, arrin të 
përfundojë deri në distanca prej 500 
miljesh.

RIZANI-
MBRETËRESHA 
TEUTË

Rreth 8 milje larg nga qyteti i Ko-
torrit, ndodhet kështjella e Rizanit, 
kështjellë e fuqishme që nuk mund të 
pushtohet. Atje arrihet duke u mbaj-
tur me thonj për kush do që të zbresë. 
Është e ngritur mbi një breg të gurtë 
në drejtim të lindjes, i cili, për vetë 
pozicionin e tij, është i pathyeshëm. 
Këtu u arratis mbretëresha Teuta, 
e bija e Agronit, e përndjekur nga 
romakët pasi qe përzënë nga ishul-
li Lissa, ku shihen akoma rrënojat e 
pallatit të saj dhe ku ajo përfundoi 
jetën e vet.
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Kolona Shën Justinës, e cila ishte ngritur nga Podestanti 
i Koprit Andrea Justinianit, steme të cilit është përdorur në 
këtë statujë. Në këtë statuj paraqitet një grua e armatosur 
me shtizë dhe një mburojë, është e vendosur në sheshin Car-
paccio, në qendrën tregtare dhe të biznesit të qytetit të Ko-
perit. Stema është shumë domethënëse për shkak të pamjes 
së stemës e cila në vete permban hartën e Italisë, Dalmacisë 
dhe Shqipërisë, është shumë interesante sepse e gjithë kjo tokë 
së bashku, dëshmon për kuptimin dhe qëllimin e një familje 
me prejardhje shqiptare të Justinianit në Koper. Kolona e 
Shën Justinianit u ngrit në 1572 si një memorial në shej 
falenderimi për Betejën e Lepantos, e cila ishte gëzimi uni-
versal i botës së krishterë, ku morën pjesë galeritë (Anijat lu-
ftarake) të Koprit gjithashtu si të zellshëm ... »In Praecipua 
Univers Christiani Orbis Laetitia spectatrix non otiosa«. 
Kolona Shën Justines, siç quhet sot, u emërua më parë kolo-
na Justinian është e lidhur me formimin e qytetit të Koperit.

Familja Justiniana (Zustiniani) në burimet veneciane:
»Ata pretendojnë se ata janë pasardhës të sternipave të 

perandorit Justinian në Lindje, duke krijuar Justinopolis 
(sot Capodistria - Koper) në vitin 728, ata u zhvendos 
në Malamocco (selinë origjinale të doges veneciane në 
Lido). Fillimisht familja është quajtur Angels (Engjëjt), 
shqiptarët e lashtë kanë thënë STOPID-REIT, që do të 
thotë FAMILJA E TË DREJTËVE Që do të thot JU-
STINIANI (në përkthim nga latinishtja). Askush nuk 
dyshon në lidhje me origjinën e kësaj familje, e cila rr-
jedh nga froni i Konstandinopojës, si pasardhëse ligjore 
të familjes perandorake  Justinian. Metropolin lindore e 
kan lbraktisur rreth vitit 650 për shkak të pasojave fata-
le e ngacmimi dhe armiqësimi i familjeve të papërshtat-
shme për perandorinë e tyre, ata u përpoqën për të shka-
tërruar shtypjen. Si një erë e leht ata u vendosën në Istria, 
ku kanë marrë strehim në një vend të sigurtë dhe në një 
madhesi teritoriale të rehatshme. Por me një kujdes të 
posaqëm është gjetur në mes të këtyre shkëmbinjve në 
bizhuteritë Istriaata marrin ne gjirin e tyre dhe pranuan 
këta refugjatë nga zemra e Adriatikut dhe i instalon ne 

Kolona sv. Justine, ki jo je dal postaviti koprski podestat 
Andrea Justiniani, čigar grb je upodobljen na kipu ženske 
oborožene s sulico in ščitom, se nahaja na Carpacciovem 
trgu, v samem trgovskem in gospodarskem središču mes-
ta Koper. Grb je zaradi upodobitve Italije, Dalmacije ali 
Ilirije in Albanije zelo zanimiv in poveden, saj vse te de-
žele tvorijo skupno celoto in priča o pomenu in namenu 
družine albanskega rodu Justiniani v Kopru. Kolono sv. 
Justine so postavili leta 1572 kot spomin na bitko pri 
Lepantu, ki se jo je v veselje vesoljnega krščanskega sveta 
udeležila tudi koprska galeja kot marljiva gledalka »… 
in praecipua universi christiani orbis laetitia spectatrix non 
otiosa«. Kolona sv. Justine, kot jo imenujemo danes, se je 
v preteklosti imenovala Justinijanova Kolona in je pove-
zana z nastankom mesta Koper.

Rodbina Justiniani (Zustiniani) v beneških virih:
»Trdijo, da so potomci pranečakov cesarja Justinijana na 

Vzhodu, po ustanovitvi Justinopolisa (današnja Capodistria 
– Koper) leta 728, so se preselili na Malamocco (izvirni se-
dež beneških dožev na Lidu). Izvorno so se klicali družina 
Angelska (Od Angelov), antični Albanci so jim rekli STO-
PID-REIT, ki pomeni RODBINA PRAVIČNIH, od tod 
JUSTINIANI (v latinskem prevodu). Nihče ne dvomi o iz-
voru te rodbine, ki izhaja iz samega prestola v Konstantino-
plu, saj je zakonita naslednica cesarske družine Justiniani. 
Vzhodno metropolo je zapustila okoli 650 zaradi usodnih 
posledic in ustrahovanja sovražne družine, po polastitvi 
njihovega cesarstva, jih je skušala pogubiti z zatiranjem. Z 
ugodnim vetrom so pristali v Istri, kjer so se zatekli na varno 
v brodolomu svoje veličine. Toda Božja Previdnost (Provvi-
denza) je našla med temi čermi v Istri dragulje, je pobra-
la in sprejela te begunce iz osrčja Jadrana ter jih umestila 
med najimenitnejše in izbrano plemstvo Benetk. Tukaj so 
spet začeli uporabljati svoj izvorni grb cesarskega dvoglavega 
kronanega orla, saj (sovražna cesarska družina Comnenov) 
jim je odvzela in prepovedala rabo cesarskih časti, tako so si 
izvolili angela za zaščitnika na poti izgnanstva, upodoblje-
nega na modrem ščitu, kot tudi zlato jagnje na istem ščitu. 

Kolona shën Justinës 

Kolona sv. Justine 

Giuseppe Vatova 1884



34

mesin e me të respektuarit në mesin e fisnikëve të Vene-
dikut. Këtu përsëri filluan të përdorin amblemen e saj 
origjinal me shqiponjën dykreneshe të armëve perando-
rak kjo Roman kurorëzuar eagle si (familjar armiqësor 
imperial Comnenëve) ata ua morrën dhe ndaluan përdo-
rimin e emertimit perandorak,kështu kan vendosur të 
perzgjedhin engjëllin mbrojtës dhe qengjin e art në nje 
mburoj blu në rrugën e debimit, mërgimit. Në përdori-
min e sërishëm të amblemës  së tyre ata i shtuan një hart 
në form globi në këmbët e shqiponjës e cila tregoi se ata 
duan për të rivendosur atë që ata të marrin prap fatin në 
duart e tyre dhe do të sundojë përsëri botën nën shenjën 
e tolerancës së krishterë (kryq) në territorin e Perandorisë 
Bizantine, nën një çati të njëjtë përfshinte Italinë, Dal-
macinë dhe Shqipërinë».

Amblema familjare e Justinianëve: Në një sfond të kuq 
paraqitet një shqiponjë me dy koka dhe e kurorizuar me një 
kryq në mes të kokës, gjoksit me një ovale blu me një shirit 
ari në kthetra mbajnë botën në të cilën paraqitet harta e 
vendeve: Itali, Dalmacinë dhe Shqipërinë.

Ob ponovni rabi svojega pravega grba so dodali zemeljsko 
kroglo pod noge istega orla, s čimer so nakazali, da hočejo 
povrniti, kar jim je odvzela slepa zavist usode in bodo po-
novno zavladali v znamenju krščanske tolerance (križ) na 
ozemlju bizantinskega cesarstva, ki je pod isto streho vklju-
čeval Italijo, Dalmacijo in Albanijo«.

Grb družine Justiniani: Na rdeči podlagi je upodobljen 
kronani cesarski dvoglavi orel s križem med glavama, na 
prsih z modrim ovalom z zlatim trakom, v krempljih drži 
svet, na katerem so upodobljeni Italija, Dalmacija in Al-
banija.
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I GIUSTINIANI DI CAPODISTRIA

La famiglia degli Angeli, che dalli antichi Albani era 
detta Stopid-Reit, che vuol dire Stirpe Giusta, dominava 
quella parte dell’Asia, che è la Cicilia, alcuni della quale 
prole vennero in Europa, ed edificarono Atene Città di Gre-
cia, e fù Cecrope di quella il Fondatore, innanzi che Roma 
fosse edificata anni 777: sono queste le prime righe che 
si leggono in Genealogie Venete di Marco Barbaro, alla 
voce Zustinian. 

Dei tratti leggendari dei Giustiniani e della loro va-
gheggiata provenienza dai pronipoti dell’imperatore 
Giustiniano d’oriente abbiamo già parlato. I Giustiniani 
(o Giustiniàn o Zustiniàn) di Venezia affermano di di-
scendere da Giustiniano che, dopo aver fondato Giu-
stinopoli (l’attuale Capodistria) nel 728 si trasferisce a 
Malamocco. 

Antica famiglia nobile di Capodistria, detta anche Zu-
stinian, iscritta nel Registro dei Nobili del 1431 con D. 
Bernardus Justinianus Vir Praestissimus. Esisteva ancora 
nel secolo XVII ed era un ramo dell’omonima Patrizia 
veneta, oriunda dell’Istria, nota dal 650, insignita del-
la dignita’ dogale, iscritta nel Libro d’oro e nell’Elenco 
ufficiale della nobiltà italiana con i titoli di Nobiluomo 
Patrizio Veneto e Conte dell’I. A.

I GIUSTINIANI DI VENEZIA 
con incarichi in Istria

I Giustiniani – 1. linea antica

La dinastia dogale dei Giustiniani (o Zustinian in ve-
neziano) è nota dal VII secolo. Era di origine istriana 
(altri la vogliono greca) e si trasferì a Venezia, a causa 
delle scorrerie barbariche, nel 650 circa (così riporta la 
tradizione). Divenne ben presto una delle famiglie di 

I Giustiniani

spicco della vita politica repubblicana, distinguendosi 
con numerosi senatori, ammiragli, generali e ammini-
stratori. Tre componenti della dinastia ebbero la carica 
di Procuratore di San Marco prima del XIII secolo : 
Polo nel 992, Marco nel 1110 e Giacomo nel 1162. Nel 
1171 i maschi vennero sterminati quasi completamente 
nel corso della campagna dell’Egeo contro l’Imperatore 
d’Oriente. Si salvò solo un monaco, che venne costret-
to dalle autorità a lasciare l’ordine benedettino per dare 
seguito alla stirpe. Da questo segue il filo genealogico 
sicuro.

E2. N.H. Francesco (+ post 1348), Patrizio Veneto, 
Podestà e Capitano di Capodistria.

I Giustiniani – 2. linea dei Vescovi e delle Zattere

F5. N.H. Gianfrancesco (* 3-10-1680 + post 1715), 
Patrizio Veneto, Consigliere di Capodistria nel 1711, 
Provveditore di Spinalunga nel 1713.

I Giustiniani – 3. linea di Alvise

D1. N.H. Giovanni Battista (* 24-6-1524 + 16-9-
1563), Patrizio Veneto, Sindaco in Dalmazia, dei IX 
Deputati sopra le riforme e gli stati cittadini. 
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B1. N.H. Sebastiano (+ 13-3-1543), Patrizio Veneto, 
Capitano e Provveditore di Rimini nel 1491, ambascia-
tore in Ungheria nel 1499, dei VII Savi dei sopraconti 
nel 1500, Podestà e Capitano di Capodistria nel 1501, 
Visdomino di Comun nel 1508, Podestà di Brescia nel 
1509, Savio di terraferma e ambasciatore a Vienna nel 
1513, Provveditore in Dalmazia nel 1512, Balì a Co-
stantinopoli nel 1511, ambasciatore in Inghilterra nel 
1515, Capitano di Verona nel 1519, Provveditore Ge-
nerale di Candia nel 1520, Podestà di Padova nel 1515, 
ambasciatore in Francia nel 1526, Savio del Consiglio 
nel 1531, Correttore della promissione ducale nel 1538, 
Procuratore di San Marco il 30-4-1540.

D7. N.H. Francesco (* 21-3-1541 + 20-8-1604), Pa-
trizio Veneto, nel Maggior Consiglio dal 1561, Avvo-
cato del medesimo nel 1562, Deputato ai frumenti nel 

1566 e alla zecca nel 1568, della Quarantia Civil Nuova 
nel 1571, Auditor Nuovo nel 1672, Camerlengo di Co-
mun nel 1573, Deputato al cottimo di Londra nel 1578, 
Provveditore di Comun nel 1579, Consigliere di Pregadi 
nel 1584, Provveditore a Zante nel 1585, Provveditore 
alle biade nel 1592, Censore del Consiglio dei X Savi 
nel 1595, Regolatore e Revisore dell’Ufficio del sale nel 
1598, Provveditore alla sanità in Istria nel 1601, Prov-
veditore alla revisione dei beni di terraferma nel 1603. = 
1571 N.D. Elisabetta, figlia del N.H. Giovanni Correr 
Patrizio Veneto (v.)

I Giustiniani – 4. linea del Calle del Ridotto

E2. N.H. Pietro (+ 1382), Patrizio Veneto, Console 
al Cairo nel 1344, ambasciatore a Padova nel 1350 e 
in Sicilia nel 1353, Provveditore in Dalmazia nel 1354, 
Capitano delle galee di mercanzia nel viaggio a Soria nel 
1361, Provveditore in Istria nel 1364, ambasciatore al 
Cairo nel 1370, Procuratore di San Marco il 18-7-1373 
e Provveditore di terraferma nel 1373. La sua discenden-
za venne detta “del Calle del Ridotto”

J1. N.H. Andrea detto “Magella” (* 7-10-1526 + 11-
5-1587), Patrizio Veneto, Podestà di Capodistria nel 
1571, Sindaco in Dalmazia nel 1573, Senatore di pre-
gadi nel 1576. 

I Giustiniani – 5. Linea del Calle delle Acque

D5. N.H. Pietro (+ decapitato per tradimento, Vene-
zia 5-5-1385), Patrizio Veneto, dei V Savi sopra gli affari 
dell’Istria nel 1368, Avogadore di Comun nel 1379.

J3. N.H. Marco (* 10-8-1576 + 9-11-1646), Patrizio 
Veneto, Capitano di Brescia, Podestà e Capitano di Tre-
viso nel 1615, Sindaco e Inquisitore in Istria nel 1621, 
Provveditore straordinario al di là del Mincio nel 1629, 
Procuratore di San Marco il 27-11-1634.

K1. (Dalle prime nozze) N.H. Francesco (* 3-11-1580 
+ 9-2-1618), Patrizio Veneto, Provveditore a Capodi-
stria nel 1602. I suoi discendenti assunsero il cognome 
Giustiniani Lollin.

I Giustiniani – 6. linea di de’ Faustine e di San Barnaba

K6. Cavaliere N.H. Giovanni (* 12-7-1621 + 2-10-
1690), Patrizio Veneto, Podestà di Verona nel 1663, 
Provveditore alla sanità, Inquisitore in Istria nel 1682, 
Podestà di Verona nel 1688.
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CANCELLIERI DEL SANTO UFFICIO
SESIONET E SENATIT TË SHENJTË
TAJNIKI SVETEGA SEDEŽA

1716 Don Agostino conte Bruti, canonico, 
consultore

Terz'Ordine di S. Francesco e Confraternita dei 
Cordiglieri (secolo XVIII)

Gentiluomini:
1757 Agostino conte Bruti del cav. Marco, Bar-

naba conte Bruti del cav. Marco
Gentildonne:
1716 Marinetta contessa Bruti, maria contessa 

Bruti, Paola contessa Bruti
1743 Andreanna contessa de Borisi, Giulia con-

tessa de Borisi, Maria Elena contessa de Borisi, 
Santa contessa de Borisi, Tarsia contessa de Borisi

1751 Cecilia de Neuhaus (Casa-nuova)

MITRATI DI CAPO D'ISTRIA
IPESHKVËT E KOPRIT
KOPRSKI ŠKOFJE

1671 Dr. Giacomo Bruti, vescovo di Cittanova
1733 Agostino conte Bruti, vescovo di Capo 

d'Istria (la famiglia Bruti venuta dall'Albania nel 
secolo XVI in Capo d'Istria diede quattro vescovi: 
Pietro di Cattaro, Antonio di Dolcigno, Iacopo di 
Cittanova ed Agostino di Capo d'Istria)

1807 Andrea Brati, vescovo di Forlì, nato il 21 
dicembre 1759 e consacrato il 27 dicembre 1807. 
Venne nel 1828 in patria, e vi rimase fino alla sua 
decessione, avvenuta l'11 novembre 1835. Il cano-
nico Melchiorre Tellarini era suo vicario generale.

AVVOCATI DI CAPO D'ISTRIA NEI SECO-
LI XVIII E XIX

AVOKATËT NË KOPËR NË SHEKULLIN 
18 DHE 19

ODVETNIKI V KOPRU V 18. IN 19. STO-
LETJU

13. Carlo Combi. E' stato nominato nobile del 
Consiglio di Capo d'Istria nel 1802. La di lui con-
sorte, contessa Brati, era una delle più avvenenti 
ed educate dame della città. Possedeva la casa sulla 
via di S. Chiara, ora del canonico Don Giacomo 
Bonifacio-Manzini, e lasciò i figli Dr. Francesco, 
morto a Venezia e Carlo, decesso a Trieste. Dr. 
Carlo de Combi di Francesco esercitò la prassi 
dell'avvocatura a Venezia.

14. Giov. Antonio conte Brati fu patrocinatore 
sotto il governo francese (conoscevano la legge per 
pratica e non per averla studiata all'università). Fu 
l'ultimo dell'antica famiglia Brati. 

PITTORI DI CAPO D'ISTRIA
PIKTORËT E KOPRIT
KOPRSKI SLIKARJI

Nel secolo XVI / Në shek. E 16 / V 16. stoletju
Carpaccio Vittore, Carpaccio Benedetto

TIPOGRAFI IN CAPO D'ISTRIA
SHTYPSHKRONJËSIT E KOPRIT
KOPRSKI TISKARJI

1461. Sardo Brati di Capo d'Istria, possidente. 
Panfilo Gastaldi o Castaldi è ritenuto dagli italiani 

Përfaqësuesit në Egida - Giustinopoli - Capo d'Istria

Predstojniki Egide - Justinopolisa - Capo d'Istrie

I rettori di Egida - Giustinopoli - Capo d'Istria

Gedeone Pusterla 1891
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l'inventore della stampa con tipi mobili. A Capo-
distria pare abbia messo in pratica con Sardo Brati, 
Francesco Grisoni e col medico Dr. Antonio Pia-
nella l'invenzione della tipografia. Purtroppo non 
siamo stati in grado di rilevare l'operosità dei ti-
pografi capodistriani, nemmeno dopo gli intenti 
durati un intero sessennio, ne trovato i loro saggi 
di stampa custoditi con religiosità nel Convento di 
S. Francesco dei minori conventuali di questa città. 

NOBILI CAPODISTRIANI DISTINTI NEL-
LE ARMI

FISNIKËT E KOPRIT TË SHPERBLYER 
NGA USHTRIA 

KOPRSKI PLEMIČI ODLIKOVANI V 
VOJSKI

1715 Bruti Giacomo, capitano a Corfù

NOBILI CAPODISTRIANI ENTRATI VO-
LONTARIAMENTE 

NELL'I. R. ARMATA AUSTRIACA
FISNIKËT E KOPRIT VULLNETAR NE 

USHTRIN E PERANDORIS AUSTRIAKE
KOPRSKI PLEMIČI PROSTOVOLJCI V C. 

K. ARMADI AVSTRIJE

Borisi conte Ber-
nardo di Nicolò fu 
Bernardo, servì nel 
battaglione istriano, 
comandato dal Maggi-
ore Lazzarich.

Borisi conte Giu-
seppe, fratello del pre-
cedente, dall' i. r. ar-
mata austriaca passò a 
quella dell'arciduches-
sa, duchessa di Par-

ma, Piacenza e Quastalla, Sua Altezza i. r. Maria 
Luigia.

Borisi conte Francesco, fratello dei precedenti, i. 
r. capitano del Reggimento di linea N. 22; morì 
nella sua villa presso Fontane, e l'unica lapide del 
cimitero della parrocchia omonima lo ricorda.

Borisi conte Marc'Antonio, i. r. Primo-tenente 
dei Cacciatori, morì in Buje presso suo nipote ex 
sorore, Dr. Silvestro de Venier fu Pietro.

NOBILI CAPODISTRIANI DISTINTI PER 
MERITO CIVILE

FISNIKËT E KOPRIT TË SHPËRBLYER 
PËR MERITA CIVILE

KOPRSKI PLEMIČI ODLIKOVANI ZA CI-
VILNE ZASLUGE

1503 Borisi Bernardo, segretario consigliere ge-
nerale de'principi di Valachia e Moldavia

1611 Bruni Antonio, letterato
1611 Bruti Alessandro, letterato
1619 Bruti Barnaba, cavaliere, dragomano a 

Constantinopoli
1620 Bruti Gio. Batta, letterato
1717 Bruti Bartolommeo, dragomano a Con-

stantinopoli
1817 Carpaccio Antonio, letterato
1821 Bruti conte Agostino di Marco, cavaliere 

di S. Stefan odi Toscana, ascese nel febbraio del 
1809 all'onorevolissimo grad odi Senatore del reg-
no d'Italia a Milano, cessò di vivere a Venezia. Era 
fratello dei conti Barnaba e Don Bartolommeo, 
canonico, dotto

PROVINCIE ILLIRICHE
PROVINCAT ILIRE
ILIRSKE PROVINCE

Direzione politica e Tribunale di prima istanza a 
Capo d'Istria

Barnaba conte Bruti, protocollista della medesi-
ma

Carlo Combi, Provveditore alla Sanità

CAPI DEL COMUNE POLITICO DI CAPO 
D'ISTRIA DAL 1806

UDHËHEQËSIT POLITIK TË KOPRIT PAS 
VITIT 1806

VODJE POLITIČNE KOMUNE V KOPRU 
PO LETU 1806 

1816 Barnaba Conte Bruti q.m. Marco del Bro-
lo, Podesta'

1818 Barnaba Conte Bruti fu Agostino del Piag-
gio, cugino del precedente, Podestà dal 15 novem-
bre 1818 al 7 febbraio 1822

1884 Andrea Brati di Alessandro q.m. Giovanni 
Battista, Dirigente dal novembre 1884 ad aprile 
1885.
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20 VJETORI I THEMELIMIT TË 
SHOQATËS KULTURORE TË SHQIPTARËVE

TË ISTRËS SLLOVENE »ILIRIA« KOPER

»Jam krenare dhe shumë e kënaqur që kam patur mundësinë të ndjek veprimtaritë e shoqatës shumë 
të gjallë e aktive “Iliria”. Kjo shoqatë që prej vitesh ka bërë të njohur identitetin e vërtetë kombëtar, 
kulturorë e historik shqiptar dhe rolin e tij dinjitoz në këtë zonë. Me zbulimet e viteve të fundit është 
shpluhurosur njre pjesë e historisë, qre mjerisht kishte mbetur në heshtje përgjatë shekujve. Ato kanre 
hedhur dritë jo vetëm mbi ekzistencën, por edhe rolin aktiv të familjeve fisnike, por edhe tre komunite-
tit te thjeshte shqipëtar në këtë zonë, në bashkëjetesë e harmoni me popullsinë vëndase. Shoqata “Iliria” 
meriton përgëzime dhe mirënjohje për punën e saj.«

Vitore Stefa Leka

OB 20. OBLETNICI DELOVANJA
KULTURNEGA DRUŠTVA ALBANCEV
SLOVENSKE ISTRE »ILIRIA« KOPER

»Zelo sem vesela in ponosna, da sem ves ta čas spremljala raznovrstno dejavnost društva »Iliria«, ki se že dolgo 
zavzema za promocijo nacionalne, kulturne in zgodovinske identitete Albancev ter vlaga veliko časa in truda 
v to poslanstvo. Odkritje zgodbe o albanskih plemiških družinah in njihove zapuščine je zagotovo velik dose-
žek društva. Osvetlili so prisotnost in dejavnost teh plemenitih družin in preprostih ljudi, ki so živeli v sožitju 
z lokalnim prebivalstvom. Društvo »Iliria« si zasluži priznanje za opravljeno delo in lahko smo hvaležni za 
njegov prispevek pri ohranjanju in obujanju lastne identitete.«

Vitore Stefa Leka


