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Në trevjeçarin e fundit, nuk kalon asnjë ditë e 
mos të shënohen risi në aktivitete të shqiptare-

ve në Kopër. Në qytet ku jemi prezent » me ndërgje-
gjeje shqiptare« që nga fillimet e tij e deri sot. Para tre 
vitesh isha i ftuar si kryetar i shoqatës së shqiptarëve 
»Iliria« në Istren sllovene në përvjetorin e 300 të pal-
latit Bruti, ku është selia e Bibliotekës qendrore Sreč-
ko Vilhar në Koper. Në ftesë shënohej, se do të ishte 
kënaqësi për ne, poqëse do të nderoni me prezencën 
tuaj, për ndërtuesit e pallatit që kishin gjak shqiptari, 
vëllai i themeluesit ishte vetë ipeshkvi i Koprit, i cili 
paraprakisht kryente punën e »maestro di camera« të 
hirësisë së Tij papës Klemen i XI., apo Janez Franči-
šek Albani, i cili ishte sikurse ipeshkvi i Koprit Agos-
tino, me rrënjë shqiptare. 

Befasia ishte edhe më e madhe, në çastin kur or-
ganizatori i këtij Këshilli mag. Peter Štoka, më ftojë 
që ti drejtohem audiencës në gjuhë shqipe , për nder 
të familjes Bruti e cila ishte me prejardhje shqip-
tare, në mënyrë që të gjithë të dëgjonin gjuhën e 
themeluesve të qytetit dhe ta ndjejnë identitetin e 
tyre, i cili nuk ishte italian, siç mendohej, por ishte 
shqiptar, gjest ky që i la pa frymë të gjithë që ishin 
prezent. Këtë gjë sinqerisht nuk e pritsha, mbase në 
gjuhë shqipe për mua amtare, u drejtohem vetëm ba-
shkëkombësve të mi, prandaj, emocioni ishte tejet 
i madh kur u »detyrova« ti drejtohem audiencës në 
gjuhë shqipe në sallën e kuvendit Pretorian të palla-
tit në Kopër, e cila është dedikuar për ngjarje pro-
tokollare dhe për mbledhje të këshillit të komunës 
që zhvillohen në gjuhe sllovene dhe italiane, si gjuhë 

Shqiptarët ndërtuam dhe pasuruam 
Koprin gjatë krejt historisë së tij

të pakicës. Atë ditë për mua është hapur një kapi-
tull i ri në jetën time, mbase e ndjeva vetën se nuk 
jam i huaj, ardhacak në qytetin i cili është sot me 
shumicë sllovene, sepse bashkatdhetarët e mi shqip-
tarë kanë kontribuar në dukjen fizike dhe kulturore 
të qytetit. Deri atëherë e disha vetëm për rrëfimin 
mbi piktorët shqiptarë Carpaccio, të cilët jetonin në 
Kopër. Bashkatdhetarët fisnik shqiptarë kishin ndër-
tuar para treqind vitesh pallatin barok në Kopër, e 
rritën katedralen e Koprit e cila është katedralja më e 
madhe në Slloveninë e sotme. E kisha parë librin dhe 
portretin e ipeshkvit Agostin Brutit, isha ne varrin 
e të dy vëllezërve në pagzimore - Rotundi, të cilën e 
ripërtërinë, ku herën e parë kisha rastin ta shoh ve-
shjen kishtare paramenten (meshtore) si dhe trupo-
ren familjare të Jacop Brutit, ipeshkvit në Novigrad 
të Istres. Shtuar këtu se në pemën familjare të Brutit 
ishte shënuar emri i Oria Kastrioti, mbesa e Gjergj 
Kastriotit – Skenderbeut. Pra, në këtë familje e cila 
ka jetuar këtu pas eksodit të madh, rrjedhte gjaku i 
vetë heroit tonë kombëtarë Gjergj Kastrioit -Sken-
derbeut. Atëherë mu bë e qartë, se ndoshta familja 
Bruti nuk ishte e vetme në Koper dhe në Ister por 
mundë të ekzistojnë edhe familje tjera shqiptare apo 
individë në këtë qytet. Në këtë rrugëtim më kanë 
mbështetur ambasadori i Republikës së Shqipërisë 
në Republikën e Sllovenisë, shkëlqesia e Tij Pëllu-
mb Qazimi, si dhe shkëlqesia e Tij Nexhmi Rexhepi, 
ambasadori i Republikës së Kosovës në Republikën 
e Sllovenisë. Po në të njëjtin vit, me bashkëpunëtore 
të devotshëm dhe hulumtues të zellshëm, të cilëve 
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kurrë nuk do të jam në gjendje tu falënderohem sa 
duhet, organizova këshillimin e shoqatave shqipta-
re, me ç'rast u prezantuan edhe shoqatat tjera. Aty 
prezantuam edhe familjet tjera shqiptare të cilat ki-
shin lënë gjurmë në Kopër: Albani, Albanese, Brati, 
Bruni. Botuam publikimin me titull Familjet fisnike 
shqiptare në Koprin Venecian në vitin jubilarë të pal-
latit të Brutit. Me ç'rast, redaktori më shpalojë faktin 
se krahas burimeve të shumta që nuk janë vetëm në 
arkiv, bibliotekë apo muze, janë po ashtu të shpër-
ndara në forme të trashëgimisë kulturore materiale, 
si kisha, pallate trupore dhe shënime ne gurë nëpër 
krejt qytet dhe rrethinë. 

Me luti që mos të ndërprej assesi veprimtarinë 
mbase, para nesh është vetëm fillimi i një periudhe të 
botimeve të këtyre burimeve. Gjithë këtë e mbështeti 
me një gjest të dorës, duke treguar kokat shqiptare 
që e zbukurojnë ballin e pallatit të Brutit, e që vlen 
më shumë se një mijë fjalë. Heset, më tha, » diku 
tjetër shqiptarët do të mburreshin se kanë gjurmë të 
tilla shqiptarësh , por nuk i kanë; kurse në i kemi, 
prandaj ne duhet të qesim në dritë këtë rrëfim për 
shkak të gjakut të tyre shqiptarë që kishin«. Viti në 
vijim shënonte 2016., kur u ballafaquam me risi të 

hulumtuesit z. Paolo Muner, ku vërejmë se fisnikët 
shqiptarë Dukagjini ishin kështjellarët e kështjellës 
Socerb dhe themeluesit e luginës së Rizhanës së ultë 
si dhe vendeve deri në Trieste. 

Këtë kapitull të rëndësishëm të historisë Veneciane 
shqiptare përpos këtij e shndriten dhe dy hulumtues 
tjerë, dr. Edmond Malaj o nga Qendra albanologji-
ke në Tiranë dhe dr Salvator Žitko nga Shoqëria e 
Historianeve për Bregdetin jugorë. Nga kjo u botua 
publikimi të cilin e redaktoi redaktori ynë i devot-
shëm i »Ilirisë«. 

Me numrin e dytë tematik e cila merrej me një 
familje të rëndësishme dhe shumë të njohur, atë të 
Dukagjineve , menduam se nuk do të kenë më be-
fasi . Mirëpo, çka është befasia më e madhe se Skën-
derbeu dhe Dukagjini, që në fakt ishin themeluesit 
e ndërgjegjejes kulturore dhe nacionale dhe shtetfor-
mësisë sonë? Mu për këtë jemi vendosur të ftojmë 
gazetarin më të shquar të gjurmëve shqiptare z Marin 
Mema i cili me ekip të tij na vizitoi dhe gjatë kohës 
që qëndroi në Kopër bëri një dokumentar me shumë 
vlerë, cili me shikueshmërinë e tij kapërcej numrin e 
banorëve të tre komunave bregdetare. Dokumentari 
natyrisht u pajis me përkthim në gjuhë sllovene që të 
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kenë mundësi ta përcjellin edhe vet sllovenët e inte-
resuar. Sa i përket veprimtarisë botuese jemi shumë 
të interesuar që ajo të përhapet edhe tk fqinjët tanë 
mbase, të gjitha publikimet i kemi në gjuhe shqi-
pe, sllovene dhe italiane. Duke përhapur kështu të 
vërtetën e cila gjatë kohë ishte mbështjellë me he-
shtje. 

Vitin e kaluar botuam numrin e tretë të publikimit 
tradicional në kolanën Iliria e cila ishte e dedikuar për 
familjen Borisi. Të cilën serish e redaktoi redaktori 
ynë i pazëvendësueshëm i cili shpaloi dhe shpjegojë 
mbishkrimet në gurë të familjes e që, tregon qartë 
për prezencën e familjeve shqiptare që nga bregdeti 
malazias e tutje. Borisi e kanë prejardhjen nga Tivari, 
e që ishin mbrojtësit edhe të zotët e Kotorit . Ata 
kanë lënë gjurmë në Kopër dhe Istër, e që me pronat 
e veta të shumta, me pallatet Borisiji posaçërisht në 
Funtane afër Poreçit të Istres e kanë udhëhequr në 
vazhdimësi shumë shekuj. Numri i sivjetmë i katërt 
i publikimit për prezencën shqiptare në Kopër lëvizë 
shekujt në periudhën bizantine duke rizgjuar hulu-
mtimet e harruara të hulumtuesve italian nga shekul-
li 17 deri në pjesen e dyte t[ë shekullit 19., dhe fillim 
të shekullit 20., ata ishin: Prospero Petronio, Tomaso 
Luciani, Gedeone Pusterla dhe Gregorio de Totto. 
Tashmë kemi gati të kompletuar tablonë e prezencës 
shqiptare të veprimtarisë së tyre në këtë treva duke e 
përmbyllur përmbajtësisht dhe kohësisht atë. 

Mundë të konstatoj pa mëdyshje se, gjithçka që 
kam parashikuar dhe cek në titull të këtij prezantimi 
qëndron, se shqiptaret kanë ndërtuar dhe pasuruar 
Koprin dhe Istrën në tërësi, këto jo vetëm për fak-
tin e kohës Veneciane sikurse kemi menduar deri me 
tani, por, edhe nga themelimi i kohës se Bizantit kur 
qyteti i Koprit është quajtur Justinopolis sipas pa-
sardhësve të vetë princit Justin që ishin shqiptarë si-
kurse shumica e shqiptareve të sotëm në Koper që ki-
shin ardhur këtu refugjat por shumë të mburrur, me 
gjurmë të pasura dhe sistem vlerash të cilat i mbajmë 
edhe sot në shtëpitë tona nën udhëheqjen e Shoqatës 
Kulturore të Shqiptareve të Istres sllovene »Iliria« në 
Kopër. 

Me këtë numër kemi përmbyllur rrëfimin i cili do 
të botohet gjatë këtij viti në tetor në formë libri me 
titull Monumenta Albanica Iustinopolitana, mbase 
prezenca shqiptare në qytetin tonë nuk është shte-
rur vetëm në arkiv, muze apo bibliotekë, por atë e 
prekim në çdo hap ku janë të shënuara në gurë e 
po ashtu edhe në arkitekturën e qytetit. Me gëzon 
fakti që me forca të përbashkëta dhe me respekt të 
ndërsjellë ndaj kulturës së përbashkët dhe shpali-
mit real të fakteve historike kemi rizgjuar historinë 
shqiptare në Istër, posaçërisht në Kopër duke e rre-
shtuar atë në qytet të diasporës shqiptare. Edhe më 

tepër me gëzon po ashtu fakti se, takimet që i kemi 
në baza vjetore lidhur me rrënjët shqiptare mbledhin 
një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve të cilët 
interesohen për këto çështje. Dhe në fund, rizgjimi 
i kësaj historie e forcon ndërgjegjëjen tonë duke ini-
ciuar marrëdhënia të ndërsjella me popuj që jetojmë 
në hapësirë të përbashkët. Sa për lamtumirë, do të 
veçoj mendimin se rrëfimi ynë kishte edhe ngarkesë 
financiare, mirëpo ai hapi shtigje qoftë në mediume 
shqiptare apo të huaja duke na dhënë mundësi që 
rrëfimin tonë ta njohin sa më shumë dhe sa më mirë . 

Heset Ahmeti
Kryetar i KD »Iliria« Koper

në Kopër, 13.5.2018
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Jam tejet i befasuar dhe njëkohsisht i habitur për 
faktin se, si është e mundur që një histori aq e 

pasur, të cilën e kanë jetuar dhe ndërtuar inidividët, 
familjet dhe brezat e tërë shqiptarë në Kopër, ku si 
pasojë e dominijumit të tyre në Istër, është harruar, 
duke mos u kushtuar vemendje, apo çka është edhe 
më e keqe, si e tillë është ignoruar dhe mohuar deri 
në skajshmëri. Pikërisht për këtë më befasojnë dhe 
me zhgënjejnë edhe më tepër historianët e sotëm, nga 
të cilët nuk prisja një heshtje qe zgjati më se një she-
kull për tema, të cilat asnjë studiues serioz nuk do 
të duhej tu shmangej. Në kohët veneciane, austriake 
dhe me vonë ato italiane, dijetarë kredibil kan shënu-
ar dromca të historisë së madhe shqiptare. Më lejoni 
të përmend në mënyrë kronologjike disa, për shkak 
se ata e meritojnë: Nicolò Manzuoli (1611), Prospero 
Petronio (1680,81), Giuseppe Bonzio (1738), Toma-
so Luciani (1873), Domenico Venturini (1905), Gre-
gorio de Totto (1939), Francesco Semi në ekzil Aldo 
Cherini në kohën e pasluftës. Ndoshta as unë kurrë 
nuk do të kisha zbuluar këtë kapitull të qytetit tonë 
(Koper) po që se mos të isha administrator i fondeve 
të librave të rrallë, antik, dhe si profesionist mos të 
isha përballur me libra dhe dokumente te vjetra që 
rrinin në heshtje, e që raportojnë për atë periudhë. 
Prandaj ky shpalim yni, eksplikon se qyteti me she-
shet e tij, rrugë me pallate, kishëza dhe manastire, 
me pllaka guri dhe skulptura, piktura dhe vepra të 
artit, janë depoja më e madhe, krahas informacione-
ve, përveç njerëzve të rastit, natyrisht. Pikërisht, këtë 
përvojë e përjetova unë. Me rastin e shënimit të 300 

Rizgjimi i hulumtimeve 
albanologjike në Kopër

vjetorit të pallatit Bruti jam ballafaquar me rrëfimin 
mbi praninë e familjeve shqiptare, madje edhe fisnike 
në Koper. Deri atëherë, unë njihja shumë shqiptarë 
në Koper, por asnjëri nuk rrjedhte apo u përkiste këtij 
rrëfimi. Shumë prej tyre më kanë folur për prezencën 
e gjurmëve të shumëllojshme shqiptare në Istër. Pran-
daj rrëfimet e tyre, që lidheshin me periudhën para 
shpartallimit të botës Ilire, shpesh herë nuk u kush-
tojsha vëmendje por i trajtojsha si imagjinatë apo si 
kënaqësi rrëfyese e tyre për këto periudha, e mos të 
flasim se ato rrëfime i kuptojsha! Në kundërshtim me 
këto përshkrime mitike si legjenda, me shpërfaqen 
Brutët si persona nga mishi dhe gjaku. Nuk u flitej 
për ta, por çdo rrëfim lidhur me ta mund ta shohi-
sh, prekish dhe ta ndjejsh. Duke parë monumentet e 
tyre në katedralën e Koprit, mbishkrimin në varrin e 
tyre, në pagëzimore pranë katedrales, më ka kaplu-
ar ndjenja e turpit dhe e poshtërimit. Fillimisht kam 
fajësuar vetën time sepse shpesh kam qënë në me-
shë dhe shumë herë i kam vërejtur ato monumente 
luksoze baroku, por kurrë nuk jam interesuar së çka 
prezentojnë ato. Tani i fajësojë udhëheqësit kishtarë, 
mësuesit e mi dhe profesorët universitarë, se si është e 
mundur që me asnjë fjalë, asnjë herë, nuk folën mbi 
këtë histori. Pikërisht kjo pakujdesje e udhëheqësve 
kishtarë dhe sistemit shkollorë, më shtynë në zbulim 
të këtij rrëfimi, në mënyrë që në të ardhmen të mos 
turpërohet askush më, apo të ndihet i poshtëruar sa 
i përket mosdijes lidhur me këtë. Por kjo histori nuk 
do të ekzistonte pa mikun tim të dashur Hesetin, që 
për çdo ditë më inkurajon dhe nuk më len të qetë, 
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pa dyshim me arsye, duke me pyetur se çka kemi për 
të punuar sot. Në të, pra tek Heseti takova një bur-
rë me plotë motive të ndershme për të shpaluar dhe 
theksuar gjërat e pathëna, me dëshirë të zjarrtë për 
të plotësuar këto boshllëqe, faje dhe padrejtësi. Me 
të kemi udhëtuar së bashku në tërë vendet në Istër, 
gjithmonë për të zbuluar diçka të re, duke takuar plo-
të shqiptarë mikpritës dhe zemërgjerë. Ky rrëfim ësh-
të shkruar me mish dhe me gjak, prandaj edhe leximi 
i tijë është i lehtë. Si redaktor, unë në emrin tim dhe 
të Hesetit, do të falënderoj të gjithë njerëzit, të cilët 
kanë kontribuar dhe bërë të mundurën për botimin e 
katër numrave të revistes »Iliria«. Tashmë kemi kriju-
ar tablo dhe kornizë të mirë për pikturë të tillë, sepse 
kemi mjaft informacione dhe materiale për të nxjerrë 
librin e rradhës me titull: »Monumenta Albanica Ju-
stinopolitana«. Titulli ne vete përmban tri fjalë me 
peshë të madhe: fjala e shkruar mund edhe të humbet 
apo të keqkuptohet, por mbetet monumenti, i cili i 
drejtohet çdo kujt, ku përveç kësaj, familjet shqipta-
re kan lënë monumente dhe dimensione materiale: 
kisha, monumente, pallate, emra, libra, madje edhe 
veshje. Me katër numrat e revistës Iliria, ne shpaluam 
një hulumtim shqiptar në Kopër. Të gjitha botimet 
janë në gjuhën shqipe, për shkak të popullsisë së për-
zier shumicë dhe pakicë, gjithashtu i kemi pajisur me 
përkthim slloven dhe italian. Justinopolis është një 
emër bizantin për qytetin e Koprit. Edhe në kohën 
venedikase, njerëz të ndershëm dhe të gjithëdijshëm 
e quanin ashtu Koprin, edhe pse jetonin në Capo-

distrinë veneciane. Justinopolis është vendi i Justinit 
nga fisi i Justinianit, perandorit të Lindjes – Justini-
anit. Pasardhësit e tij si refugjatë themeluan të këtë 
qytet, dhe ata ishin shqiptarë. Mirëpo në atë qytet 
nuk jetonin vetëm pasardhësit e familjes perandorake 
e të drejtëve, ashtu i quanin vet shqiptarët, por aty 
ishin edhe pasardhësit e familjes së tyre armiqësore 
perandorake e Komnenëve, vetë Dukagjinet. Dukag-
jinet ashtu sikurse në vendlindje vazhduan të ishin 
edhe ketu kështjellar dhe mbronin kufirin. Poashtu, 
shumë nga pasardhësit e tyre, si dhe familjet e sapo-
ardhura kanë dhënë individë të respektuar në pozita 
të larta, në punë administrative, kishtare, ekonomike, 
ushtarake, arsimore, shëndetësore dhe në art. Të gjit-
ha emrat jemi munduar ti shenojmë në publikimet 
tona. Në kët vit të trashëgimisë kulturore, që është 
njëkohësisht edhe viti që i kushtohet heroit kombëtar 
Skenderbeut, kemi publikuar një pemë gjenealogjike 
të familjes fisnike të Brutëve në të cilën kjart shifet 
se këtu rrjedhë gjaku i tij, pra për hir të kujtesëse së 
mbesës së tij Orie Kastrioti e titulluam publikimin 
me emër kuptimplotë: Gjaku i Skënderbeut në Ko-
per.

Peter Shtoka 
Përkujdesës i fondeve të rralla të librave

Biblioteka qendrore Srečko Vilhar Koper
Hulumtues 

Në Koper, Maj 2018
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Nëse e lexon librin e Noel Malcolmit »Agents of Em-
pire«, mëson se shumë shekuj më parë shqiptarët 

kanë pasur një prani të madhe në tokat ballkanike dhe 
më gjerë. Përveç kësaj, ata kanë luajtur një rol jo vetëm 
në çështjet ushtarake të disa shteteve Evropiano-Perëndi-
more, por gjithashtu edhe në historinë politike të Perran-
dorisë Otomane. Po ashtu mëson se shqiptarët kanë qenë 
të pranishëm në Venedik, në Istria dhe konkretisht në 
Koper-Kapodistria. 

Sipas Malcolmit, fakti që shqiptarët ishin të aftë të 
kapërcenin ndarjet kulturore dhe politike, përbënte 
kyçin e dobisë së tyre ndaj punëdhënësve perëndimorë. 
Ndër të tjera, Malcolmi vendos në hartë familjet Bruti, 
Bruni, etj. dhe nuk merr përsipër se ka bërë gjithçka lid-
hur me njohjen e tyre. Duke folur për këto familje shqip-
tare në Istria, sigurisht ai thotë një të vërtetë të pamohue-
shme. Këtë fakt e kanë sjellë edhe studiues të Bibliotekës 
Qendrore në Koper që në fillim të vitit 2015, gjë e cila 
u finalizua përmes simpoziumit të zhvilluar po në Koper 
në shtator 2015.

Kështu, Kopri theu një heshtje të gjatë, shumë të gjatë 
rreth familjeve shqiptare në Koper, me aktivitet disashe-
kullor politik, shoqëror, kishtar, kulturor e arkitekturor, 
etj. Kjo u arrit falë punës së palodhur prej studiuesi të 
kujdesshëm e të vendosur Peter Štoka në bibliotekën e 
Koprit dhe sidomos të historianit Salvator Žitkos. 

Me ta u bashkua edhe studiuesi nga Tirana dr. Edmond 
Malaj nga Instituti i Historisë, i cili drejtohet nga profe-
sori Marenglen Verli, i cili ofroi mbështetje të plotë nga 
ana e tij. Simpoziumit u përkrah edhe nga Bashkia Koper 
dhe kryetari i Bashkisë Boris Popovič. Megjithatë, ai sim-
pozium dhe veprimtaritë shoqëruese në shtatorin e vitit 
2015 nuk do të realizoheshin pa motivimin, përkushti-

Urimet më të mira për organizatorët

min dhe mbështetjen e plotë të bashkëkombësit shqiptar 
Heset Ahmeti, i cili është edhe kryetar i Shoqatës Kultu-
rore Shqiptare »Iliria«, Koper.

Të njëjtët autorë së bashku me Paolo Muner nga Trieste 
në 26 nëntor 2016 sjellin për të gjithë ne, një tjetër fami-
lje të njohur shqiptare, familjen Dukagjini, e cila gjitha-
shtu ka ushtruar veprimtari e ka jetuar shekuj më parë në 
Koper të Sllovenisë. Puna e autorëve është vërtetë e vyer, 
që meriton urimet dhe falënderimet më të larta. Ata kanë 
ofruar një shërbim të shquar për publikun, si në Slloveni 
ashtu edhe kudo ku jetojnë shqiptarët, por edhe më gjerë.

Këta autorë dhe veprimtarë kanë gërmuar dhe kanë 
gjetur se sa të lidhur kemi qenë në të shkuarën, mad-
je të shkuarën e largët. Por ekzistojnë edhe shembuj të 
tjerë që na lidhin. Ka evidencë të bollshme se Sllovenia 
ka nxjerrë tre albanologë të shquar ndër shekuj, Kopitar, 
Franc Miklošič dhe Rajko Nahtigal. Kontributi i të tre 
albanologëve sllovenë dhe të familjeve shqiptare në Ko-
per, Bruti, Bruni, Dukagjini, etj, janë shembuj që flasin 
vetë. Këta shembuj na tregojnë se sa afër kanë qenë po-
pujt shqiptarë dhe sllovenë ndër shekuj, se sa mirë janë 
kapërcyer ndarjet kulturore dypalëshe dhe si është reali-
zuar bashkëjetesa. Veprimtari të tilla të natyrës studimo-
re, shkencore dhe historike për të shkuarën dhe lidhjet 
dypalëshe, ofrojnë mesazh të qartë për të sotmen dhe të 
ardhmen tonë të përbashkët.

Urimet më të mira për organizatorët. Mirënjohje për 
kontributet e dhëna, kontribute që do të kenë vlerë për të 
sotmen e të ardhmen e të dy popujve tanë.

dr. Pëllumb Qazimi
Ambasador i Shqipërisë në Slloveni

Lubjanë, 15 nëntor 2016
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Unë jam shumë i lumtur për të vizitën time në 
qytetin e bukur të Koprit. Vizitat e mija të më-

parshme në këtë qytet bregdetar janë të lidhura me 
iniciativa të shumta për veprimtari kulturore te ndry-
shem. Kam nderin për të qenë këtu në mesin e miqve 
sllovene dhe bashkatdhetarët e mi. Në mesin tonë ësh-
të edhe Ministri i Diasporës miku im z.Valon Murati, 
i cili është duke bërë një punë të mirë në mbështetjen 
e diasporës tonë në mbarë botën. Shoqata Kulturo-
re »Iliria« është duke dhënë kontribut të madh në dy 
drejtime, në njërën anë në ruajten dhe zhvillimin e 
gjuhës, traditave dhe kulturës kombëtare me ndihmën 
e aktiviteteve të ndryshme, nga ana tjetër krijon ura 
mes kulturave, të cilat i kanë rrënjët e përbashkëta, 
por të thyera në rrjedhën historike. E falënderoj Pre-
sidentin e Shoqatës z Heset Ahmetin dhe kolegët e 
tij për punën e tyre të palodhur. Shtatë muaj më parë 
kam pasur nderin për të vizituar bibliotekën qendrore 
Srecko Vilhar në Koper dhe të jemë mysafir i Z. Peter 
Shtoka së bashku me ambasadorin z. Qazimi dhe për-
faqësuesit e Ministrisë së Diasporës së Kosovës, edhe 
atëher vizita jonë është organizuar nga z Ahmeti. Me 
atë rast e mësuam një histori interesante të një fami-
ljeje me emrin »Bruti«. Për këtë familje me entuziasëm 

Iniciativat e diasporës shqiptare 
në Koprin bregdetar

na spjegoi z. Shtoka. Nga ai kemi dëgjuar për histori 
e cila është mishërim i fatit dhe fatkeqësisë, sakrificës 
fesë, nderit dhe humanizmit të njeriut. Historia e fatit 
të njerëzve që përfshinë edhe kombet dhe pothuajse 
brenda natës njeriun në vendin e tij e shëndron në një 
të huaj.

Z. Shtoka ju falënderoj shumë për punën tuaj dhe 
mikpritjen. Ne jemi këtu sot për të marrë pjesë në këtë 
ngjarje shpirtërore dhe kulturore për nder të familjes 
Bruti dhe familjeve të tjerë shqiptarë të cilët kanë lënë 
në Koper dhe zonën përreth një pasuri të denjë për 
trashëgiminë historike kulturore. Ne jemi këtu për të 
dëgjuar vazhdimin e historis të posa zbuluar.

Falënderoj Bashkinë e Koper dhe z. Popovic për 
mbështetjen e aktiviteteve kulturore të diasporës sonë 
edhe unë dëshiroj të falënderoj edhe artistin tonë, pi-
ktorin akademik Gani Llalloshin dhe artistët tanë të 
tjera, të cilët do të na i pasurojnë ditën me punën e 
tyre.

z. Nexhmi Rexhepi
Ambasador i Kosovës në Slloveni

Në Koper, 26.9.2016
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Shtrirja e pallatit Bruti, në afërsi të katedrales së 
Koprit, është e lidhur ngushtë me peshkopin e fi-

sit shqiptar kontin Augustin Bruti. E vërteta se familja 
fisnike shqiptare Bruti, e cila erdhi në Koper pas luftës 
qipriane apo pas betejës së lepantnës, në këtë kohë u 
afirmua mjaft shpejt, ndërsa kulmin e saj e arriti pikëri-
sht me emërimin e Augustin Brutit si peshkop i Koprit 
dhe pas vendosjes së në mesin fisnik të Koprit, gjehet 
tek aftësitë, ambiciet dhe prestigji, por para së gjithash 
tek ajo se ata kanë jetuar në harmoni me të tjerët. 

Dhe ashtu siç ishte dikur për Brutet vlerë multikultu-
ralizmi, respekti, pranimi dhe bashkjetesa në diverzitet, 
është edhe sot e kësaj dite vlerë për komunën e qytetit 
të Koprit. Jam i bindur se këtë e ndjeni dhe e ndani me 
ne edhe shoqata juaj e Shqiptarëve të Istrës Sllovene 
Ilirija. Me të krenohemi sigurisht edhe ne, aq më tepër 
për shkak të së tashmes, ku në vendin tonë të gjerë – 
Evropë, njëra pas tjetrës radhiten fate të imta të shumta 

Bashkjetesa në diverzitet 
na pasuronë

e të reja njerëzore, që përbëjnë mozaikun e të nesërmes. 
Ditë, që duhet ta kuptojmë si një realitet tonin të për-
bashkët, si të ardhme, në të cilën do të duhet të dimë 
të pranojmë të tjerët, ndryshe nga ne, me kultura të 
larmishme dhe të ndryshme nga ajo e jona, por në the-
melin e tyre të pasura dhe unike. Që ti pranojmë dhe 
diverzitetin e tyre ta kuptojmë edhe mbështesim, në 
një hap me kohën do të duhet të fillojmë të vlerësojmë 
dhe duam më tepër edhe kulturën tonë. Sepse vetëm 
kështu do të mund të jetojmë së bashku në harmoni, 
në ndërthurjen e shumë kulturave, që do ti zgjerojnë 
horizontin dhe frymëzojnë një vlerë tjetër shtesë kësaj 
zone me traditë të pasur me kulturë dhe diverzitet. 

z. Boris Popovič
Kryetari i bashkisë së komunës 

së qytetit Koper 
Në Koper, 26.9.2015
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Kolona Shën Justinës, e cila ishte ngritur nga Po-
destanti i Koprit Andrea Justinianit, steme të cilit 

është përdorur në këtë statujë. Në këtë statuj paraqi-
tet një grua e armatosur me shtizë dhe një mburojë, 
është e vendosur në sheshin Carpaccio, në qendrën 
tregtare dhe të biznesit të qytetit të Koperit. Stema 
është shumë domethënëse për shkak të pamjes së 
stemës e cila në vete permban hartën e Italisë, 
Dalmacisë dhe Shqipërisë, është shumë inte-
resante 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 me-
morial në shej falenderimi për Betejën 
e Lepantos, e cila ishte gëzimi universal 
i botës së krishterë, ku morën pjesë ga-
leritë (Anijat luftarake) të Koprit gjit-
hashtu si të zellshëm »... dhe Praecipua 
Univers Christiani Orbis Laetitia specta-
trix non otiosa«. Kolona Shën Justines, siç 
quhet sot, u emërua më parë kolona Justi-
nian është e lidhur me formimin e qytetit të 
Koperit.

Familja Justiniana (Zustiniani) në burimet ve-
neciane: »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 ësh-
të quajtur Angels (Engjëjt), shqiptarët e lashtë kanë 
thënë STOPID-REIT, që do të thotë FAMILJA E TË 
DREJTËVE Që do të thot JUSTINIANI (në përkt-
him nga latinishtja). Askush nuk dyshon në lidhje me 
origjinën e kësaj familje, e cila rrjedh nga froni i Kon-
standinopojës, si pasardhëse ligjore të familjes peran-

Kolona Shën Justinës,
dhurat nga familja Justiniani

Giuseppe Vatova (1884)

dorake  Justinian. Metropolin lindore e kan lbraktisur 
rreth vitit 650 për shkak të pasojave fatale e ngacmimi 
dhe armiqësimi i familjeve të papërshtatshme për pe-
randorinë e tyre, ata u përpoqën për të shkatërruar 
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 refugja-
të nga zemra e Adriatikut dhe i instalon 
ne mesin e me të respektuarit në mesin 
e fisnikëve të Venedikut. Këtu përsëri 
filluan të përdorin amblemen e saj orig-
jinal me shqiponjën dykreneshe të ar-
mëve perandorak kjo Roman kurorëzu-
ar eagle si (familjar armiqësor imperial 
Comnenëve) ata ua morrën dhe nda-
luan përdorimin e emertimit perando-

rak,kështu kan vendosur të perzgjedhin 
engjëllin mbrojtës dhe qengjin e art në nje 

mburoj blu në rrugën e debimit, mërgimit. 
Në përdorimin 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 Perando-
risë Bizantine, nën një çati të njëjtë përfshinte Italinë, 
Dalmacinë dhe Shqipërinë ».

Amblema familjare e Justinianëve: Në një sfond të 
kuq paraqitet një shqiponjë me dy koka dhe e kurori-
zuar 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.
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Prezencën e familjeve fisnike shqiptare në Kopër 
e hasim që në sundimin e hershëm venedikas të 

Koprit (shek. 13); me siguri që këto ishin familjet 
Albanese dhe Brati, e ndoshta edhe Albani. Familja 
Carpaccio është vendosur këtu në fund të shekullit 
15, por asnjëherë nuk është shënuar në Këshillin e Fi-
snikëve të Koprit. Familjet tjera fisnike shqiptare janë 
vendosur në Kopër pas rënies së Ulqinit dhe Tivarit 
nën sundimin turk, e posaçërisht pas përfundimit të 
luftës së Qipros, më 1573, siç janë Borisët, Brunët 
dhe Brutët. Familjet e përmendura fisnike shqiptare, 
që e kanë humbur tërë pasurinë e vet dhe janë ven-
dosur në Istrën venedikase, gjegjësisht në Kopër, është 
dashtë ta provojnë sërish dinjitetin e tyre fisnik dhe 
titujt e fituar, gjë që edhe ia kanë arritur. 

FAMILJA E KONTËVE ALBANESE dhe ALBANI

Familja Albanese është regjistruar në listën e fi-
snikëve titullarë më 1. 3. 1431 me Hieronymus Alba-
niensis-in. Sipas kësaj familjeje, gjegjësisht prezencës 
së familjeve shqiptare në Kopër është emërtuar njëra 
nga rrugët e qytetit (Calle Albanese).

Prezenca e familjeve 
fisnike shqiptare në Kopër

Gregorio de Totto (1939)

Stema e familjes  
së kontëve Albanese.

Stema e familjes 
së kontëve Albani.

»Calle Albanese« Rruga Shqiptare.
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FAMILJA E KONTËVE BRATI

Familja e vjetër fisnike, e vendosur në Kopër në 
shekullin 13 dhe e kurorëzuar me titullin e kontëve, 
u shua më 1848. Më 1329 në Kopër kanë jetuar Gre-
gorio dhe Sardo de Brati. Që nga viti 1338 ata ishin 
pronarë të feudit në Sipar (Umag), të cilin më 1552 
ua lëshuan kontëve Rota nga Momjani. Në Këshillin 
e Fisnikëve të Koprit u pranuan më 28 prill 1423 dhe 
ishin futur në listën e fisnikërisë titullare më 1431 me 
Gasper de Brati-n. Republika venedikase ua vërtetoi 
sërish Bratëve titullin e kontëve më 1725, ndërsa pu-
shteti austriak i rizgjodhi përsëri më 1802 në Këshillin 
e Fisnikëve të Koprit. Patriku Gregorio di Montelon-
go (1251-1269) ia dorëzoi Alberic Bratit kështjellën 
e Shën Gjergjit në Laymis. Anselmo dhe Giovanni 
Brati ishin vicedomina të Koprit (rreth vitit 1495). 
Nga fundi i viteve të njëzeta të shekullit 17, një kohë 
të shkurtër ishte në listën e zyrtarëve të paguar të entit 
të hipotekës së Koprit (Monte di Pietà) edhe argjen-

Stema e familjes   
së kontëve Brati.

Stema e familjes së kontëve Brati, Agrarne reforme.

Palazzo Pallati Brati.
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dari (gioielero) Gasper Brati, me detyrën e vlerësue-
sit të gurëve të çmuar nën hipotekë, të gjësendeve të 
arta dhe të argjendta. Këtë detyrë e ka kryer deri në 
vdekjen e tij, më 1630. Kontesha Brati, e martuar me 
Carlo Combin, është njëra nga zonjat më e çmuar dhe 
më e arsimuar në Kopër, dhe posedonte pallatin në 
lagjen e Shën Klarës. Me kontin Carlo Combi patën 
dy djemë Francescun dhe Carko Combin. Përfaqësu-
esi i fundit i farefisit, që u shua më 1848 ishte konti 
Giovani Antonio Brati, që u martua me Maria Simo-
nettin dhe u pranua më 1802 në Këshillin e Fisnikëve 
të Koprit.

Stema e familjes Bruni.

Shtëpia në të cilën jetoi Carpaccio.
Madona në fron me shenjtorët, e piktorit Vittore Carpacci, 

e vitit 1516 (Katedralja e Koprit).

FAMILJA E KONTËVE BRUNI

Familje e vjetër fisnike, e vendosur në Kopër në 
fund të shekullit të 16 nga Tivari (Antivari). Në kohën 
e kalorësit Bruni u rëndit në Këshillin e Fisnikëve të 
Koprit. Vëllai i tij Giovanni Bruni ishte arqipeshkëv 
në Ulqin (më 1581). Nga kjo familje është edhe poeti 
Antonio Bruni.

FAMILJA CARPACCIO

Familja Carpaccio u shpërngul nga Venecia në 
Kopër në kapërcimin e shekullit 15 në shekullin 16, i 
pari i degës së Koprit të kësaj familjeje është piktori i 
njohur Vittore Carpaccio, veprat e të cilit edhe sot e 
zbukurojnë katedralen e Koprit. I biri i tij, Benedetto, 
ishte gjithashtu piktor i çmuar. Familja u shua më 
1817 me vdekjen e Antonio Carpaccit (1743-1817), 
literatin e Koprit, anëtarit të Arkadave Romake dhe 
shoqërive tjera letrare, të njohur më mirë me pseudo-
nimin Carippo Megalense.
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Me zbukurimet e brendshme të saja me piktura të 
pasura është kjo kishë është  ndërtuar në vitin 

1593 në fasadën e saj është vedosur një pllakë përkuj-
timore nga kujdestarët e bashkësis së marinarëve, mes 
të cilëve është përmendur BARTHOLOMEO Alba-
nese. Kisha është e vendosur në përfundim të rrugës 
të emërtuar Rruga e Shqiptarëve (Calle Albanese), ki-
sha është e vendosur menjiher pas këndit  të Sheshit 
Carpacci, disa hapa larg kolonës së Shën Justinës, dhe 
Tavernës - një depo kripe dhe shtëpia e familjes Bruti 
»del Porto«, në qendrën tregtare të qytetit, në portin 
ku vinin anijet, ku bënte këmbimi i njerëzve dhe mal-
lrave, e sidomos kripa. Theksimi i këtij anëtari të kësaj 
bashkësie të marinarëve (Bartholomeos)dhe prokura-
tor i kripës është shumë e rëndësishme dhe ilustrues, 
Koperi është fakt se furnizohej nga deti dhe pasuria e 
Koprit është krijuar nga tregëtia, në mënyrë të veçan-
të të tregtisë me kripë, mbi të cilën Kopri kishte një 

Kisha e Shën Nikollës,
Bashkësia 

e marinarëve mbrojtës 

Peter Štoka

monopol në Istria nga shekulli i 12. Mbishkrimi në 
pllak dëshmon se shqiptarët kanë qenë shumë aktiv 
si tregëtar në qytet - të cilët kanë merituar emërtimin 
e rrugës në afërsi të kësaj qendre tregëtare me emrin 
Rruga e Shqiptarëve ( Calle Albanese) – dhe kam bajt 
këtë emer deri në vitin 1948.

Mbishkrimi në pllak:

Shenjtori, njeriu hyjnor, marinar i patronazhit, të 
cilit, për nderim dhe shpagimin, çdo vit pas dyzet di-
tësh agjërimi, këtë vit në festën e Prillit mbrendësia e 
kishës u dekorua me piktura, me lejen e Peshkopit të Ko-
perit Janez Vito Michiel, Jacopo Corel, Justo Campanao, 
BARTHOLOMEO ALBANENSE , Nicolao Clemente, 
të gjithë nga bashkësia e marinarëve dhe kujdestarët - 
prokurorët mbi kripën 

MD XCIII.
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Familja e Dukagjinëve fisnikë është vendosur në 
krahinën e Kapodistrias në kohën e zotërimit të 

Serenisimas (Republikës së Venedikut), ashtu si fa-
miljet shqiptare të kontëve Bruti, Borisi e Bruni, kur 
Shqipëria Venedike u vu nën zgjedhën e Turqve në 
shekullin XV. 

Me rënien e Shkodrës së mbrojtur nga Dukagjinët, 
familja bleu me florinj kështjellën e San Servolos së 
bashku me fshatrat që i përkisnin dhe ky vend u bë 
atdheu i dytë dhe u përfshi në Regjistrin e Fisnikëve 
me Giovanni Conte Ducaino e Castellano (shq. Kon-
tin Gjon Dukagjini, kështjellar). 

DOCAÎNÎ, apo siç i shkruajnë të tjerët Dukagjini 
(DVCAGÎNÎ), zotë të Dukagjinit, tashmë principatë 
në Shqipëri, tani Sanxhak; e të Kështjellës së San Ser-
volos në Istria (orogjinali ital. DOCAÎNÎ, ò com'altri 
scrivono DVCAGÎNÎ, Sig.ri della DOCAGÎNA già 
Principato nell'Albania, ora Sanzaccato; e del Castel 
di S. Servolo nell'Istria). 

Kështu fillon përshkrimi më i rëndësishëm dhe më 
ekspresiv mbi këtë familje në dorëshkrimin e Prospe-
ro Petronios, anëtar i Akademisë së rimëkëmburve të 
Kapodistrias në Shekullin XVII, me titull “Kujtime të 
shenjta dhe profane të Istiras” (origj. Memorie sacre 
e profane dell'Istria) që e kemi përkthyer dhe e kemi 
botuar në këtë numër. 

Pema gjenealogjike e familjes shënon edhe zotin e 
kështjellës së San Servolos Ioanes Demetrio (Giovanni 
Duchayna, brezi i 84), i cili ishte i biri i Dhimetrit 
(Demetrio, brezi i 83), që ishte i biri i Andreolus (bre-
zi i 82), që ishte i biri i Gregorios (brezi i 81), që ishte 
i biri i Iginus Ducagini (brezi i 80), që ishte i biri i 
themeluesit të familjes Iginus Comnenus (brezi i 79) 
të dinastisë perandorake bizantine, me titullin dukë 
aty nga viti 1280 dhe i quajtur Duka Gjini (Dukagji-
ni) (formë e latinizuar nga fjala greke Higinos që don 

Prania e Familjes fisnike shqiptare 
Dukagjini në Koper (Capodistria)
e dëshmuar në burimet e shkruara

Peter Štoka

të thotë i shëndetshëm që mund të interpretohet edhe 
si i lulëzuar, me integritet, i lumtur, shkurt Gin, Gino 
(Gjin, Gjino), me të cilën u emërua e gjithë shtëpia e 
Dukagjinëve, apo të gjithë pasardhësit e tyre. 

Dukati (principata) e Dukë Gjinit, sipas burimeve 
ishte Dukagjini i Shqipërisë, apo Sanxhaku me të njëj-
tin emër në periudhën e Osmanëve. Gjoni (Giovanni) 
i biri i Dhimitrit (Demetrio), kështjellarit të San Ser-
volos ishte nipi i më të famshmit, Lekë Dukagjinit, 
(vëlla i Dhimitrit dhe i ati i Gjonit), autor i Kanunit 
të Lekë Dukagjinit. Dega kapodistriane e kontëve 
Dukagjini mbijetoi për pesë breza: Kështjellari Ioanes 
Demetrio Ducagini (Gjon Dhimitër Dukagjini), ki-
shte djalë, Gjonin (Ioanes, brezi 85), i cili padi djalë 
Bartolomeon (brezi 86) që pati djalë Palin (Paulus) 
doktor në shkencat e ligjin dhe ekspert i ligjit (brezi 
87), i cili pati dy djem Nikollën (Nicolaus) dhe Gjo-
nin (Ioannes) (brezi 88), e pastaj kjo degë u shua në 
vitin 1606.

Pietro Kandler publikon dekretin e dogës Giovanni 
Mocenigo më datë 7 dhjetor 1480 në të cilën lëvdon 
emërimin e kështjellarit të San Servolos të shumë të 
merituarit shkodranit (Giovanni Duchayno), nga i 
cili vjen edhe emri i fshatit të tij, që tani quhet dei 
Cani, apo Decani. 

Në krahasim me lokalitetet e tjera të banuara të 
luginës, fshati Dekani (Decani) është i një origjine 
më të vonshme: vërtetohet nga burime vetëm nga 
viti 1480, në kohën kur Senati Venedikas dekretoi 
të drejtën për Gjon Dukagjinin (Giovanni Ducaino) 
për tu vendosur aty. Në cilësinë e kështjellarëve ata 
patën shumë fshatra nën administrimin e tyre, ndër 
të cilat S. Servolo, S. Odorico, Bagnoli dhe Servola. 
Sipas dorëshkrimit të Gravisit, ata ishin edhe kontë 
të Mero et mixto imperio (mero e misto imperio: don 
të thotë kur dikush ka të drejtën e ushtrimit të push-
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tetit politik, administrativ, fiskal, ushtarak, judikativ 
dhe feudatar – Shënim i përkthyesit). Familja është e 
cituar si fisnike nga Nicolo Manzuoli dhe është shuar 
në vitin 1609. 

Si titullarë dhe fisnikë të Kapodistrias ata figu-
rojnë edhe në veprën e Vincenzo Coronelli “Isolario 
dell’Atlante Veneto” në vitin 1697. Pomponio Dukag-
jini, zëvendësues i të parit të Kapodistria (rreth 1550). 
Doktor Paolo Dukagjini, ekspert juridik (shekulli 

XVI). [në origjinal Pomponio Ducaino, vicedomino 
di Capodistria (1550 ca.). Il Dottor Paolo Docaino, 
giureconsulto (secolo XVI)].

Emblemën e kanë të vendosur në një fushë me 
ngjyrë të bruztë (kaltër e mbyllur) dhe të bardhë, të 
ndarë me një skalion i kuq dhe në fushën e bruztë 
janë të vendosur dy yje, në ngjyrë të bardhë apo të 
argjendtë dhe aty shihet edhe një dorë që shtrëngon 
një gjarpër.

Dukagjini - Trungu familjar.
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7. dhjetor, indikacioni i 14-të. Venedik.

Dogji Giovanni Mocenigo e lavdëron emërimin për kështjellar të Socerbit shkodranin e merituar 
Giovanni Ducainin, sipas të cilit është emërtuar vendbanimi de Cani ose Decani.
(Arkiva krahinore Kopër)
Giovanni Mocenigo, sundimtari i Venedikut me vullnetin e zotit etj., i burrave fisnikë, 
Dominico Maurocenit, gjatë mandatit tim nënestat i Justinopolit e kapetan, si dhe ithtarëve 
të tij besnikë: mbeçi me shëndet dhe pranoni konsideratat e mia. Përveç vendimeve lidhur me 
shkodranët, sipas të cilave me autorizimin e Këshillit tonë që t’u shprehen nderimet dhe page-
sat e duhura shkodranëve më meritorë, të cilët derisa ishin në shërbimin e zotërinjve tanë, tre-
guan trimëri me rastin e rrethimit të fundit, burrat tanë të urtë e shembullorë vendosën edhe ta 
emërojnë për kështjellar të Socerbit në luginën tonë te vendi Mokovo, në vend të fisnikut Filip 
Minios, i cili nuk e pranoi këtë nder, fisnikun shkodran të merituar dhe më se besnik Giovanni 
Ducainin, i cili i patrembur i bëri ballë vështirësive derisa qe në shërbimin e zotërinjve tanë 
dhe lavdisë së zotit, duke rrezikuar edhe vetë jetën e duke e dëshmuar besnikërinë e tij. Përf-
undoj se emërimi u bë në mënyrë të rregullt, sipas ligjeve tona dhe në frymën e dokeve tona, 
prandaj e miratoj dhe e mbështes atë. Për këtë kërkoj në mënyrë të prerë që Giovannin tonë 
të përmendur dhe besnik, ta pranoni solemnisht si kështjellar të fortesës së lartëcekur Socerb, 
në vendin e lartcekur, e t’ia siguroni pagesën dhe të gjitha që sipas kësaj pozite i përkasin, duke 
përfshirë tri pagat e paguara në avans; jam i binudr se këtë udhëzim timin do ta zbatoni në 
tërësi. Këtë vendim ruajeni në arkivë dhe regjistrat i ripërtini sa herë të jetë nevoja.
Dhënë në pallatin e qeveritarit tonë, më 7. dhjetor, indikacioni i 14-të, M CCCC LXXX.
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Gjon Dukagjini që u bë kështjellar i San Servolos në 
vitin 1480, ka dalluar një ndër shumë komponentë 

të familjeve të ikura në masë nga Shkodra, të cilat Re-
publika e Venedikut pas pushtimit të qytetit nga turqit i 
kishte adresuar me zgjuarsi në drejtim të trojeve të Istrias, 
duke pasur parasysh edhe gjendjen e tyre sociale të më-
parshme dhe identitetin e tyre fisnik. Po sipas P. Petroni-
os, edhe në atdheun e tyre të ri Dukagjinët nuk i brak-
tisën zakonet e tyre aristokratike dhe kështu “ngaqë ishin 
mësuar të komandonin, shpenzuan një sasi ari dhe blenë 
kështjellën e San Servolos me fshatrat që i përkisni”. 

Sipas një deliberacioni (zgjidhjeje) të Senatit Vene-
dikas, Pietro Dukagjini (Pietro Ducaino) i paraqiti një 
lutje relative Këshillit të Madh të Koprit, me qëllim që 
statusi i tij i mirëqenies të shtrihej dhe ky nder t’u njihej 
edhe trashëgimtarëve të tij të ardhshëm. Në Kodeksin 
Diplomatik Istrian (Codice Diplomatico Istriano), në 
lidhje me emërimin në vitin 1480, P. Kandler shënon: 
“Dogji Giovanni Mocenigo lëvdon emërimin si kësh-
tjellar të San Servolos shumë të merituarin shkodranin 
Gjon Dukagjini (Giovanni Duchayno ), nga i cili vjen 
edhe emri i fshatit të tij, që tani quhet fshati i Kanëve apo 
i Dekanëve” dhe në vazhdim, në vitin 1481 ritheksonte: 
“Dogji Giovanni Mocenigo urdhëron që të rivendosë në 
kapitanatin e Kastelnovos shkodranin Gjon Dukagjini 
(Giovanni Ducaino)”. 

Mbi bazën e asaj që u referua nga Petronio dhe nga 
Kandler, shumë historianë istrianë, e në veçanti B. Be-
nussi, avancuan hipoteza të ndryshme në lidhje me kri-
jimin dhe pronësinë e “fshatit Dukaini”, “Dukagjin apo 
të Dukagjinëve” (Villa Ducaina apo Villa De Ducaini). 
Benussi pohon se rreth vitit 1480 Venediku i lejoi sh-
kodranit Gjon Dukagjini (Giovanni Dukaini) dhe të 
afërme të tij të themelojnë një fshat që e mori emrin nga 
ata vetë. Por duke iu mbështetur D. Alberit, P Muner 
vrojton që kjo çështje është pak më tepër komplekse dhe 
implikon përfshirjen e dy protagonistëve. “Fshati De-
kani” (Villa Decani), mund të jetë bërë fare mirë një 
vend i banuar pas vitit 1480, kur Senati i Venedikut i 

Familja fisnike shqiptare Dukagjini (Ducaino) 
në Istrien Venedike

Salvator Žitko

kishte dhënë të drejtën për ta themeluar Gjon Dukag-
jinit (Giovanni Ducaino), zot feudal i San Servolos dhe 
fisnik i Koprit, porse fshati, sipas tij, duhet ta ketë marrë 
emrin nga fisniku i Koprit De Cani ose De Cano, i cili 
ishte me origjinë nga Sulmona e Abrucos që pastaj ishte 
transferuar në Shqipëri dhe mund të ketë qenë një nga 
shokët e Dukagjinit, megjithatë është po ashtu e vërtetë 
që ky lokalitet njihej edhe me emrin “fshati Dukaina” 
(Villa Ducaina).

Në lidhje me këtë çështje duhet të kujtojmë që sipas 
disa të dhënave fshati i përkiste familjes së lartpërmendur 
(De Cano) qysh në vitet 1300 dhe me siguri edhe në vi-
tet 1400. Në fakt, njëri ndër eksponentët e kësaj shtëpie 
fisnike – Damianus Canis – rezulton të ketë qenë anëtar 
i Këshillit të Madh të Koprit. Në këtë lokalitet duhet të 
jetë ruajtur edhe simboli i familjes De Cani, përshkrimi 
që i bën Petronio në dorëshkrimin e tij nuk korrespon-
don me stemën e sotme që ndodhet e murosur në faqen 
e shtëpisë Mahnič-Piciga dhe të cilën A. Tommasich e 
lidh me fisnikët Dukagjini.

Duke lënë mënjanë këto detaje, emërimi i Gjon 
Dukagjinit (Giovanni Ducaino) si kështjellar i San Ser-
volos duhet të inkuadrohet në një kontekst më të gjerë. 
Në fakt zotërimi me të njëjtin emër kishte rënë në duart 
e venedikasve që në vitin 1463, në përfundim të luf-
tës kundër Triestes habsburgase, të cilës i ishte dashur të 
dorëzohej përpara bllokut naval të Sererenisimas. Repu-
blika i kishte imponuar qytetit një paqe poshtëruese dhe 
lëshimin e Kastelnuovos, San Servolos dhe Mokkós, lo-
kalitete këto që pastaj iu dhanë për administrim komu-
nës së Koprit. Perandorakët qenë të detyruar ta lejonin 
tregtinë e lirë dhe që t’ju mohonin të gjithëve privilegjet 
që ata i kishin fituar në të kaluarën në lidhje me tregtinë 
me prapavijën: në vitin 1477 ata qenë të detyruar që të 
rinjohin mbizotërimin e Venedikut në Adriatik dhe më 
në fund në vitin 1486 që të lejonin lirinë e transitit ndaj 
Istrias Venedikase.

Aspiratat dhe sforcimet e bëra nga Serenisima për të 
forcuar pozicionin e vet në zonën e Ciglione carsico, në 
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prapavijën e Triestes dhe në vetë Istri janë të kuptue-
shme më së miri nëse kemi parasysh goditjet e pësuara 
si shkak i humbjeve nga turqit në Shqipëri me rënien e 
Krujës (1478) dhe mbi të gjitha me rënien e Shkodrës 
(1479) dhe inkursionet otomane në vetë truallin e bren-
dshëm të Venedikut dhe sulmet e tyre në Friuli.

Humbja e këtyre fortifikatave rezistuese të rëndësi-
shme në Shqipëri dhe nevoja për të gjetur trupa eksperte 
në luftën kundër Osmanëve, e mbi të gjitha midis ek-
sponentëve të grumbullit aristokrat, e bënë Republikën 
e Venedikut të hapte posedimet e veta në Dalmaci, në 
Istria dhe në steren venete, ku, siç e përmendëm edhe 
më sipër, shkuan e u vendosën dalë-ngadalë edhe familje 
fisnike shqiptare. Një provë e qartë e politikës venedi-
kase ndaj këtyre të shpërngulurve është padyshim edhe 
ana që mori Senati (në favor të tyre) në vitin 1479, për 
të cilët vartësve istrianë dhe atyre të Zarës u jepej urdhër 
që tu ofronin atyre të gjithë ndihmën e nevojshme, qof-
të në qytete qoftë në fshatrat përreth tyre. (U shkruhet 
Rektorëve të Istrias dhe të Zarës edhe contesë së Nonas 
që duhet të marrin parasysh, qoftë në qytete qoftë në 
territoret e komunave të tyre që janë nën zotërimin tonë, 
sipas kushtit vlerës dhe sasisë së tyre tu jepet vend dhe 
strehim dhe tu krijohet lehtësim me anë të tyre, shqip-
tarëve të varfër e të mjerë që janë duke qarë dhe vajtuar 
në portat e zotërimit tonë.) 

E kështu pra Giovanni Ducaina (Gjon Dukagjini) u 
bë kështjellar i San Servolos, kur Venediku kishte pla-
nifikuar që të fortifikonte këtë strukturë, duke e pajisur 
edhe me një garnizon stabil të urdhëruar nga një kapo-
ral që ishte nën komandon e vetë kështjellarit. Ekspe-
rienca e vitit 1473, me sulmin e papritur të triestinëve 
që kishin pushtuar kështjellën për një periudhë të sh-
kurtër, kishte qenë një leksion i çmuar që e kishte bërë 
Republikën për të kërkuar ndalimin e ndonjë befasie 
tjetër. Nga ana tjetër kjo zonë deri në vitin 1501 ishte 
e kërcënuar nga rreziku i inkursioneve turke, rrethanë 
kjo që përcaktoi forcimin e strukturave mbrojtëse, qoftë 
të vendbanimeve qoftë të vetë kështjellave San Servolo, 
Mokó e Montekarso (Carstberg). Në vazhdim, më sak-
të duke u nisur që nga viti 1476, mund të verifikohen 
njëri pas tjetrit urdhërat e dogjit Andrea Vendramin për 
vaartësin dhe kapitenin e Koprit Lodovico Barozzi, me 
qëllim që të emëronte një kështjellar në San Servolo dhe 
të krijojë një presidium prej 12 stipendiatësh (ushtarësh 
të paguar) nën udhëheqjen e një oficeri. Pikërisht po atë 
vit filluan edhe punimet për rinovimin e kështjellës së 
Mokó-së e cila ishte në kushte të dhënies me kontratë.

Pas emërimit përfundimtar të Gjon Dukagjinit (Gi-
ovanni Dukaina) si kështjellar i San Servolos (14 mars 
1481), nuk ka lajme të tjera në lidhje me emërime të 
reja dhe kjo na lë të supozojmë që ai e ka ushtruar këtë 
funksion edhe në vitet në vazhdim. Në vitin 1492, në 
kohën e dogjit Agostino Barbarigo dhe të podestait dhe 

të kapitenit Domenico Malipiero, ndërtesa e kështjellës 
u riforcua sërish dhe u pajis madje edhe me një cisternë 
që do të kishte qenë e dobishme në rastin e ndonjë rret-
himi të zgjatur.

San Servolo mbeti venedikas deri në fundit e luftës 
ndërmjet Serenisimas dhe Austrisë (1508-1516), duke 
ndryshuar disa herë dorë deri në vitin 1511, vit në të 
cilën ofensiva perandorake u bë më e ashpër dhe çoi në 
pushtimin e gati të gjitha fortifikimeve që mbronin ku-
fijtë lindorë të territorit të Koprit, duke përfshirë edhe 
kështjellën e lartpërmendur, e cila nga ajo kohë e më 
vonë qe austriake, ose më saktë pas Traktatit të Vormsit 
në 1521, perandori bëri zot të saj kapitenin dhe baronin 
Nicolò Rauber. Në vitin 1533, e pakënaqur me faktin 
që kështjellat San Servolo, Mokó dhe Kastelnuovo ishin 
të përfshira tek krahina Karniola (Carniola), komuna e 
Triestes dërgoi një lutje arkidukës Ferdinand me qëllim 
që t’ia kthente ato qytetit. Në rrjedhën e përgatitjeve për 
Konferencën e Paqes në Trento, duke bërë marrëveshje 
me përfaqësuesit perandorakë në Gradiska, delegati ve-
nedikas Andrea Rubeus kërkoi që këto kështjella të kthe-
heshin sërish në Serenissiman (Republikën e Venedikut). 

Me gjithë insistimet e tij të bazuara në nenin 3 të 
marrëveshjes, me zotërimin e Kastelnuovos duke përf-
shirë të gjitha hyrjet e saj u ngarkua fisniku i Koprit Gi-
ovanni Filippo Gavardo e pasardhësit e tij, i cili megjit-
hatë do të qëndronte gjithmonë në shërbim të Shtëpisë 
Perandorake të Austrisë. Ndërsa për San Servolon, edhe 
pse kryetari i bashkisë kishte folur në favor të bijve të 
Gjon Dukagjinit (Giovanni Ducaina), duke u bazuar në 
nenin 5 u vendos që kjo kështjellë të mbetej austriake. 
Me këtë rezolutë të vitit 1533 familja Dukagjini (Du-
caino) humbi përfundimisht çdo mundësi për të futur 
sërish nën zotërim kështjellën dhe në të njëjtën kohë 
edhe rëndësia dhe influenca e saj në të gjithë zonën e 
Istrias Venedikase filloi e ra pak nga pak.

Përfundime
Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit, Skënderbeut (1468) 

dhe pas humbjes së Krujës dhe të Shkodrës (1479), që 
çuan pothuaj të gjithë Shqipërinë Venedikase në duart e 
Osmanëve, eksponentët e familjeve më të rëndësishme 
fisnike të zonës, qoftë në veri, ndër të cilët edhe Dukag-
jinët (Ducaino) e fuqishëm, qoftë në jug (Aranitët dhe 
Muzakajt) qenë të detyruar të braktisnin përgjithmonë 
atdheun e tyre, duke emigruar ne zonat pak a shumë afër 
Dalmacisë dhe të Istrias Venedikase ose madje edhe në 
trojet e Republikës në gadishull. Për pasojë, që pas luf-
tërave të para kundër turqve por mbi të gjitha në gjysmën 
e dytë të shekullit XV-të, popullsi shqiptare erdhën e u 
vendosën në Istria, duke formuar kështu një grup të rën-
dësishëm ushtarak, e më vonë edhe fisnik. Duke pasur 
parasysh kushtet sociale dhe përbërjen aristokratike, Re-
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publika e Venedikut iu dha të ardhurve të ri dinjitet dhe 
pozicione me rëndësi edhe në vendet e reja të qëndrimit 
të tyre, një lloj shpërblimi për besnikërinë dhe lojalitetin 
e tyre.

Shembulli i familjes Dukagjini, mbi të gjitha të Gjon 
Dukagjinit në funksionin e një kështjellari të San Ser-
volos me posedimet e tij të gjera feudale, një detyrë kjo 
që u dha në një periudhë qendrore, të karakterizuar nga 
përforcimi i Republikës së Venedikut në zonën e Çilio-
nes karsike (Ciglione) e më gjerë në prapavijën e Triestes 
habsgurgase, nga sulmet turke në Friul përmes Istrias 
dhe nga lufta ndërmjet dy fuqive (1508-1516), është 
qartë një indikator i besueshmërisë që Venediku kishte 
tek fisniku shkodranë – i detyruar për të hequr dorë nga 

Carta dell'Istria di Giovanni Valle, In Venezia 1792 (SIK KP D R 4172).

S. Servolo, in: Memorie di un viaggio pittorico nel Litorale Austriaco (A. Selb - A. Tischbein), Trieste 1842 (SIK KP D R 13900).

kështjella që u ishte dhënë arkidukalëve dhe më vonë 
përfundimisht si rrjedhojë e Traktatit të Gradiskas në vi-
tin 1533 – dhe tek shtëpia e tij.

Në të kundërt me atë që mund të gjindet për familjet 
e tjera shqiptare – mbi të gjitha në lidhje me Brutët dhe 
Borisët –, burimet historike modeste dhe të dhënat e 
pakta mbi Dukagjinët që janë të gjindshme në veprat 
më të vjetra, së bashku me interesin e mangët të histori-
ografisë lokale, duke u nisur që nga fundi i shekullit XIX 
e deri në ditët tona, u lënë fushë të hapur dyshimeve dhe 
pyetjeve të pazgjidhura, të cilave deri tani nuk qe e mu-
ndur për tu dhënë përgjigje të përshtatshme dhe të plota 
dhe që do të jenë edhe në të ardhmen objekt i studimeve 
dhe hulumtimeve të reja.
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Prospero Petronio: Brani della Parte prima delle Memorie sacre e profane dell'Istria,
Ms degli anni 1680 e 81 (SI PAK 0299/008).
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Gjatë kohës kur e shkruaja librin tim të fundit për 
shqiptarët e Triestes, derisa hulumtoja për ven-

dbanimet e para shqiptare në këto troje, hasa në fami-
ljen Dukagjini, e cila u vendos në afërsi të qytetit ku u 
krijua vendbanimi me emrin Dekani.

Dëshminë më të vjetër e gjeta falë veprës së Kan-
dlerit që ka të bëjë me shpalljen e XIV-të përmes së 
cilës “dogja Giovanni Mocenigo e emëron kështjellar 
të Socerbit shkodranin e merituar Giovanni Duka-
inin, sipas të cilit u emërtua vendbanimi i tij, e tani 
sipas Canëve, gjegjësisht Decani”. Është e qartë se fja-
la është për Gjon Dukagjinin, njërin nga përfaqësuesit 
më të shquar të refugjatëve nga Shkodra, të cilët duke 
ikur nga turqit u vendosën në “terrafermon” (pronën 
në stere) venedikase.

Realiteti historik është më i ndërlikuar, pasi që në 
të vërtetë ishin dy të mërguar shqiptarë. Në veprën e 
tij të njohur për Istrën, Dario Alberi shkroi kështu: 
“Dekani (Villa Decani) ... u bë vendbanim pas vitit, 
1480, kur Senati i Venedikut mori vendim që Gio-
vanni Ducainit, shqiptarit të Shkodrës e fisnikut në 
principatën shqiptare të Dukagjinit, njërit nga të zotët 
e Socerbit, t’i njihet e drejta e banimit të përhershëm 
sikur një fisniku të Koprit”. Më pas Alberi shkruan: 
“Por Dekani (Villa Decani) e mori emrin nga fisniku 
i Koprit Decano ose De Cano, i cili rrjedh nga familja 
e vjetër Sulmone nga Abruci, e më vonë u vendos në 
Shqipëri dhe ndoshta ishte mik i Dukainit. Vendi e 
mori emrin Villa Dukaina...”.

Sot e dijmë se familja Dukaini ka vepruar në Sh-
kodër, por kishte prejardhje nga Deçani në Kosovë 
dhe mund të ndodhë që nga këtu vjen edhe emërti-
mi i Dekanit. Këtë shtegtim të mërgimtarëve mund 
ta kuptojmë më lehtë me ndihmën e fjalëve të prof. 
Lucija Nadinit, e cila shkruan kështu: “Serenissima i 
pranoi refugjatët shqiptarë me zemërgjerësi dhe një 

Shembulli i familjes Dukagjini (në Dekani) në 
grupin e vendbanimeve të mërgimtarëve shqiptarë 
në truallin e dikurshëm të Republikës së Venedikut

Paolo Muner

organizim shembullor, e bindur se këta luftuan kun-
dër turqve me forcat e fundit, andaj edhe e planifikoi 
“vendosjen” e tyre bazuar në profesionin dhe pozitën 
në shoqëri. U përkujdesën që të vejat të kenë strehim 
e jetimët një pajë të mjaftueshme që të mund të mar-
toheshin. Ndërkaq për ata, të cilët nuk u larguan nga 
vendlindja e tyre, Venediku u dha garancion se do t’i 
mbrojë nga çdo keqtrajtim”. 

Shumë syresh kanë arritur pozita me ndikim në hi-
erarkinë kishtare, jo vetëm në Venedik, por edhe në 
tërë rajonet e Venetos, Lombardisë, Friulit e Istrisë. 
Së fundi do të përmendja edhe një qendër shqiptare 
në Istria, ndonëse më e thjeshtë e më modeste, fjala 
është për historinë e familjes Radovani (Tomizza), nga 
Materada, të cilën e përshkruan shkrimtari i madh is-
trian Fulvio Tomizza në romanin “Jeta më e mirë”, 
i cili zhvillohet në famullinë Redovani, në komunën 
Vishnjan afër Poreçit. Kështu rrëfen Tomizza: “... në 
varrin e Radovanënve ... e lexoi vitin 1524. U detyrua 
ta mbajë anën e venedikasve në luftë kundër turqve 
... arrit në Umag me bragoc (anije peshkatarësh prej 
druri) të mbushur me fëmijë dhe nuse, burrave u ur-
dhëroi të shkojnë në pyll e mos të ndalen derisa nuk 
e gjejnë shkurret e kinlës (lloj shtogu), e cila rritet 
vetëm në dhe të mirë”. Këtë e vërteton edhe Alberi 
duke e përshkruar vendbanimin Juricani: “Vendbani-
mi e mori emrin nga Jurzani i familjes Tomizza, me 
prejardhje nga Shqipëria, e cila në bazë të meritave 
në shek. e XVII-të përfitoi shumë ara dhe livadhe me 
gjithë shtëpi. Juricani më pas bëhet edhe mbiemër i 
familjes Tomizza”.

Serenissima përbëhej nga pronat në truallin “nga 
deti” (Stato da Mar), prandaj vlen të përmendet Zara, 
ku në vendin Borgo Erizzo (sot Arbëresh – Arbanasi) 
gjendet kolonia shqiptare nga gjysma e shek. XVIII-
-të e themeluar kryesisht nga të ardhurit nga Shkodra 
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me rrethinë. Vlen të përmenden edhe qytetet Tivar 
e Ulqin në bregdetin malazias, të cilat poashtu ishin 
nën Republikën e Venedikut, e ku jetonin shqiptarët 
autoktonë, prandaj edhe u quajt Shqipëria venedika-
se. 

Italia, Kroacia e Sllovenia tanimë janë anëtare të 
Bashkësisë Evropiane, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova e 
Maqedonia janë në proces të anëtarësimit. Kur të vijë 

kjo ditë, të gjithë shqiptarët, me miliona, do të jenë 
të bashkuar në një shtëpi dhe nuk do të jenë të ndarë 
me kufij artificialë dhe të padrejtë. Në këtë mënyrë do 
të bëhemi, pas kohërave të Republikës së Venedikut, 
Perandorisë Otomane, Perandorisë Austro-Hungare-
ze, për një kohë të shkurtër edhe Mbretërisë së Italisë, 
përsëri “vetëm” evropianë, me shpresë se BE-ja do të 
mbijetojë deri atëherë. 

[Carta di] Villa di Cani [ca. 18. st.] (ŠAK KA 224/1).

V. Coronelli: Isolario dell'Atlante Veneto, In Venetia 1697 (SIK KP D 73488).
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Familje e vjetër dhe e njohur fisnike, e kurorëzu-
ar me titullin e kontëve. Krijues i familjes është 

Marco Bruti (i lindur më 1285), sundues (signore) 
i Durrësit, që e njohu më 1361 sundimin venedikas 
mbi Durrësin për ta mbrojtur atë nga okupuesi turk 
Amurati I. Brutët ishin në Durrës deri në okupimin 
turk, në vitin 1501, kur e humbi jetën trimërisht në 
luftë me turqit Antonio Bruti, i lindur më 1446, dhe 
i martuar me Oria Kastriotin, kushërirën e të fam-
shmit Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Nga ploja mbi 
Durrësin arriti të shpëtojë në Lezhë (Alessio) vetëm 
i biri i tij i madh Barnabi, i lindur më 1479, që më 
vonë u martua me Gioia Capelichio, nga njëra nga 
familjet më të vjetra shqiptare. Në martesën e tyre 
lindi Marco dhe djali i vogël Antonio II, i lindur 
më 1518. Me të fillon ajo familje e Brutëve, për të 
cilën kemi të dhëna më të sigurta dhe më të besue-
shme, ngase të dhënat mbi tërë familjen e vjetër, me 
prejardhje nga Durrësi bazohen në masë të madhe, 
vetëm në të dhëna gojore. Pasardhësi Antonio II u 
vendos në Ulqin, në territorin venedikas dhe e fi-
toi titullin e fisnikut. Më 19. 8. 1537 u martua me 

Familja Bruti 
(Durrës, 1285 - Ulqin, 1537 - Kopër, 1575)

Domenico Venturini (1905)

Maria Brunin, bijën e Matteo Brunit, ish-sunduesit 
feudal të Shkodrës. Kur e mori ushtria turke Ulqi-
nin, atë e vranë duke ia prerë kokën. Djemtë e An-
tonios II, Marco dhe Giacobbe, bashkë me familjet 
tjera shqiptare u vendosën në Koper, që u bë toka 
e tyre e premtuar. U lidhën me fisnikët e vjetër të 
qytetit, i biri Giacobbe u martua me Bradamantën, 
bijën e Gaicomo Verzit, kapitenit të kalorësisë dhe 
fisnikut të Koprit. Motra e tij Giacoma u martua me 
Pier Borisin, ndërsa motra tjetër Caterina me fisni-
kun Rizzardi nga familja Verzi. Më 1598 është bërë 
edhe martesa e Agostina Tarsies me Angela Brutin. 
Një vit më vonë në katedralen e Koprit janë martu-
ar Maria Cecilia Bruti, e bija e Giacomit me Mateo 
Scampichio-n, ndërsa kumbarë ishin përfaqësuesit 
e dy familjeve të njohura fisnike: Battista de Belli 
dhe Vincenzo Tacco. Më 1559, në kohën e dozhit 
Luigi Mocenigo, familja Bruti u shënua në librin e 
artë të fisnikëve venedikas; në Këshillin e Fisnikëve 
të Koprit u pranua më 1575. Më 1717, dozhi ve-
nedikas Giovani Cornelio me dekret të posaçëm ua 
ndau vëllezërve Barnabi dhe Felicije titullin e kon-

Qyteti Durrësi (Durrazo) në panoramën  
e Simone Pinargentit, viti 1573.

Qyteti Ulqin (Dulcigno) në panoramën e  
Simone Pinargentit, viti 1573.
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Maria Bruni si Diana romake (detaj nga fasada).Antonio II Bruti (detaj nga fasada).

tëve, pasi që në Signorinë venedikase është paraqitur 
Barnaba Bruti dhe ka kërkuar verifikimin e titullit të 
fisnikut, për të dhe për gjeneratat e ardhshme. Pasi 
dekreti i përmendur ishte i vlefshëm vetëm për pa-
sardhësit e Marcos, dozhi Luigi Pisani më 28. 01. 
1735 e lëshon vendimin e njëjtë edhe për të bijtë e 
Cristoforit, nipërit e parë të Barnaba Brutit. Më 5. 
4. 1822, me vendimin e perandorit Francit I, Zyra 
e Tatimeve në Venecie ia ka vërtetuar Barnaba Bru-
tit nderin e të qenit fisnik dhe në këtë mënyrë i ka 
mundësuar, që e tërë trashëgimia e Brutëve ta ruajnë 
titullin e kontit deri në shuarje, në gjysmën e dytë të 
shekullit të 19. Dega familjare e kontit Marco Bruti, 
e quajtur “del Brolo” për shkak të selisë së tyre në 
pallatin neoklasicist Bruti, në skajin verior të Brolit, 
u shua me vdekjen e kontit - ipeshkvit Agostinit, vi-
karit gjeneral Barnabës dhe kanonikut Don Barto-
lomeut. Pasuria e tyre e madhe në territorin Ubalda 
pranë Koprit, në Olm në territorin e Ankaranit, si 
dhe mbarë pasurinë tjetër, kontesha Lodovica, e veja 
dhe trashëgimtarja e kontit Barnabi Brutit, në vend 

që t’ua lë familjarëve të vetë, pas vdekjes, më 1843 
ua la vëllezërve Marcut, Alvisejit dhe Innocento de 
Almerigottit në lagjen e qytetit Shën Martinit, ku 
gjendej pallati i tyre, të cilin edhe sot e kësaj dite e 
zbukuron stema e familjes Bruti.

Familja e njohur Bruti dha katër ipeshkëv: Pietrin 
në Kotor (1588), Antonion në Ulqin, Gaicomon në 
Novigrad (1671-1679) dhe Agostinin në Koper; tre 
dragomanë (diplomatë në oborrin turk): Antoni-
on, më 1446; Barnabën, kalorësin e rendit të Shën 
Markut, më 1619 dhe Bartolomeon, më 1717; dy 
literatë: Alessandrin dhe Giovanni Battistan (1611). 
Oficeri (kapedani) Giacomo vdiq si heroi i popullit 
në Korfuz, më 1715 gjatë rrethimit turk të ishullit. 
Agostino kont Bruti nga Marco, kalorës i rendit të 
Shën Stefanit ishte senator në Mbretërinë e Italisë 
(1809). Barnaba kont Bruti nga Marco ishte pode-
stat (kryebashkiak dhe oficer ushtarak) i Koprit në 
afatin mandator 1816-1818.). Ndërsa Barnaba kont 
Bruti nga Agostini ishte podestat i Kopriot në dy 
afate mandatore 1818-1822.
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Pallati piktoresk Bruti, që fshihet si i turpëruar pas 
korit të katedrales madhështore të Koprit, me-

njëherë e tërheq shikimin e secilit vizitorë të sheshit 
Brolo. Fasada kryesore e mbuluar me zbukurime të pa-
sura plastike fsheh historinë treqindvjeçare të ndërtesës, 
e cila, si në brendësi, ashtu edhe nga dukja e jashtme 
e ka ndryshuar pamjen e vet fillestare. Urdhërin për 
ta punuar pallatin pranë katedrales së Koprit e dha në 
vitin 1714 kont Barnaba Bruti, për shkak të afërsisë së 
pallatit ipeshkvnor, ku nga viti 1733 banonte vëllai i 
tij, ipeshkvi i Koprit Agostino Bruti (vdiq më 1747). 
Pallati Bruti në fillim dallohej nga ky i sotmi, pasi që 
pjesëtari besnik shumëvjeçar i Serenissimës vendosi për 
bazën tradicionale venedikase të pallatit dy katësh e 
gjysmë të tipit quattro stanze un salon, ku ishin shkal-
lët, në vend të korridorit lindor ku gjendet sotnë mes 
të dhomave anësore në anën e majtë të pallatit. 

Në kyçin e portalit kryesor të fasadës ballore të pasur 
me ornamente, me siguri gjendet portreti i të parit të 
degës venedikase të familjes, Antonios II Bruti (1515-
1571), ndërsa në kyçin e hyrjes në ballkon në piano 
nobile portreti i bashkëshortes së tij, Maria Bruni si 
Diana. Në aksin mbi to fillimisht ishte e mbërthyer 
stema e familjes në kornizën e stilit rokoko, që gjendet 
sot në këndin e pallatit Almerigotti. Në brendësinë e 
pallatit, mbi tri arkada të korridorit hyrës në përdhesë 
janë ruajtur pjesët e dyerve të dikurshme, që çonin në 
dhomat e skajshme dhe në shkallët e përdhesës dhe 
katit të parë. Krahasimet e fasadës ballore me fasadën 
anësore të pallatit venedikas Grassi pranë Canale Gran-
de, që filluan ta punojnë në vitin 1748 sipas projektit 
të arkitektit kryesor të atëhershëm venedikas Giorgio 
Massari (1687-1766), tregojnë se pikërisht ky arkitekt, 
pavarësisht nga rrethanat e konfliktit dhe nga roli i 
tij në ndërtimin e katedrales së Koprit (1745-1749), 
mund të jetë autor i projekteve për pallatin Bruti në 
Kopër.

Në atë formë pallati Bruti i ka pritur pronarët e rinj, 
kongregacionin e motrave të Shën Klarës nga Vidmi 
(Udine), që e blenë më 1899, me qëllim që aty ta the-

300 vjet të pallatit Bruti në Kopër 
(1714, arkitekti Giorgio Massari)

Helena SeraŽin

melojnë seminarin për vajzat e reja istriane. Funksionit 
të ri arsimor ia kanë përshtatur ndërtesën: në pjesën e 
prapme të korridorit i kanë ndërtuar shkallët e reja të 
gjera dhe i kanë rrëzuar shkallët e vjetra anësore, në 
mënyrë që dhomat në pjesën juglindore të jenë mjaftu-
eshëm të mëdha për klasë. Në çerekun e parë të shekul-
lit të 20, siç shihet edhe nga panoramat e vjetra, pallati 
e ka fituar formën e njohur përfundimtare: Dritaret 
katrore mbi dritaret vertikale të katit të parë i mbyl-
lën dhe në to i vendosen relievet në gurin artificial me 
motive rrëfyese nga Besëlidhja e Vjetër, gjë që ishte në 
pajtim me misionin e shkollës katolike të femrave. 

Në relieve, prej të djathtës kah e majta janë dhënë 
motivet e: Krijimit të botës, Krijimit të njeriut, Kaini 
e vret Abelin, Flijimi i Abrahamit, Shitja e Jozefit në 
robëri, Samueli e kurorëzon Davidin për mbret, Sh-
kurrja e zjarrtë me Mojsiun, Judita me kokën e Ho-
lofernit dhe Mbreti David me harfë. Autori i relieveve 
aktualisht mbetet i panjohur.

Pas Luftës së Dytë Botërore, në vitin 1951, në palla-
tin Bruti është vendosur Biblioteka e qytetit, që u rino-
vua plotësisht në vitet 1977-79, dhe e mori emrin sipas 
drejtorit të dikurshëm Sreçko Vilharit. Bruti është, me 
siguri, njëri nga shembujt më të bukur të arkitekturës 
venedikase të shekullit 18 në Istër.

Fasada e pallatit Bruti në Kopër.
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Ipeshkvi Agostino kont de Bruti 
(1733-1747)

Domenico Venturini (1905)

Ipeshkvi i Koprit Agostino kont Bruti ka lindur 
në maj të vitit 1682 në Kopër, në një familje 

të njohur fisnike, që i dha qytetit shumë figura të 
ndritshme kishtare, intelektualë dhe ushtarakë. Në 
rendin e dominikanëve u fut në Koprin e lindjes. 
Teologjinë e studioi në Padova, në farkëtarinë e ku-
adrit udhëheqës të Republikës së Venedikut. Filli-
misht e kryente detyrën e konsultuesit – këshilltarit 
pranë inkuizicionit të shenjtë në Koper. Më vonë 
u bë sekretar i të dërguarve venedikas Duodit dhe 
Cornarit në Romë. Aty i lidhi kontaktet me klerin 
e lartë, që njohu në të një njeri të ndershëm dhe të 
mençur dhe ia besoi vendin e zbrazur të eminencës 
së tij Cornarit, me ç’rast u bë oborrtar i lartë “mae-
stro di camera” i shkëlqesisë së tij Gjon Fran Alba-
nia – papës Klementit XI, që si edhe vet Agostini 
kishte prejardhje shqiptare.

Më vonë u bë prelat i abacisë venedikase në qy-
tetin Asola, e pastaj u emërua ipeshkëv nominal në 
qytetin Hania (Canea) në Kretë, ndërsa në vitin 
1733 Selia e Shenjtë e emëron ipeshkëv ordinar në 
Kopër, duke e trashëguar ipeshkvin Borromea. Or-
ganizoi dy sinode ipeshkvnore, e zmadhoi semina-
rin e Koprit, korin e katedrales së Koprit, e pajisi 
sakristinë, i bleu pajisjet liturgjike dhe paramentet, 
porositi të punohet organoja, si dhe publikoi Kon-
stitucionet sinodike dhe disa letra pastorale. Ipe-
shkvinë e udhëhoqi me përkushtim, mençuri dhe 
besim për 13 vjet e 8 muaj. 

Vdiq më 1747, eshtrat e tij pushojnë në kishën e 
Nënës Karmeliane të Hyjit, në pagëzimorën e Shën 
Gjon Pagëzuesit (Rotunda), gjë që e vërtetojnë dy 
pllaka të gurit dhe fjalimi përmortor, që e shkroi li-
terati dhe oratori i qytetit Giuseppe Bonzio; një vit 
më vonë doli në formë libri sipas porosisë së komu-
nës së Koprit (kryetari i komunës Francesco Verzi) 
pranë shtypshkronjës Storti në Venecie (1748). Në 
vendin e ipeshkvit të Koprit e trashëgoi ipeshkvi 
Sandi.

Portreti i ipeshkvit Agostin kont de Bruti 
(oborri ipeshkvnor në Kopër).
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Ubi Spiritum Gratie a Deo Accepit
Ibi Terre Corpus Reddiclit

Sibi et Barnabae Fratri Vicario Generali
Deque huius Familia

Descendibus Sacerdotibus
Augustinus Episcopus XXXIX.

Aty, ku e mori Shpirtin  
e Hirësisë nga Zoti, aty ia ktheu  
tokës trupin e vet dhe të vëllait  

Barnabit, vikarit gjeneral  
dhe nga familja e meshtarëve doli edhe 

Augustini, ipeshkvi i tridhjetenëntë.

Mbishkrimet në dy pllakat e gurit në pagëzimoren e Shën Gjon Pagëzuesit në Koper:

Hoc Oratorium
Novo Baptismali Fonte constructo

Pavimento Lapidibus Venestius Strato
Sedibus Circum circa Elegantis compositis

Ere. Augustini C.º de Brutis Episc. 
Iustinopolit: Ex Testamento Legato

In Pulchriorem fuit Formam reductum 
Anno M. DCCXLVIII.

Këtë oratorium, 
me burimin e ripunuar të pagëzimit me 

rrasa të gurit të tipit venecian,

Agostino kont de Bruti, 
ipeshkvi i Koprit 

me legatin e testamentit e porositi 
zbukurimin e tij më 1748

Mbishkrimi i dytë në të njëjtën kishë:
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Guri i varrezës së familjes së kontëve Bruti (Katedralja Kopër).
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Alessandro Bruti 
(u lind në gjysmën e dytë të shekullit të 16-të, Koper - vdiq 

në gjysmën e parë të shekullit të 17-të, Koper)

Peter Štoka

Ai vjen nga familja fisnike, me prejardhje shqiptare 
e de Brutit.  Profesori i Koperi-it  Giacomo Ba-

buder e rendit Alessandro Brutin në mesin e letrarëve. 
humanistëve dhe eseistëve të mirënjohur të Koperit, i 
dalluar veçanërisht për përdorimin e latinishtes. Aldo 
Cherini e përmend atë në lidhje me themelimin e ko-
legjit Koper ose seminarin e laikëve (gjimnazi i sotëm  
“Gian Rinaldo Carli” në Koper - Ginnasio Gian Ri-
naldo Carli Capodistria), i cili filloi të funksiononte 
në prill 1612 dhe ku Bruti ishte një nga dy mësuesit e 
gramatikës. Ky gjimnaz është shkolla më e vjetër laike 
në Slloveninë e sotme.

Allessandro Bruti ishte mik dhe bashkëkohës i Ni-
colo Manzioli, autorit të librit “Përshkrimi i provincës 

së Istrias” që daton në vitin 1611. Alessandro Bruti 
shkroi parathënien e këtij libri. 

PARATHËNIA E ALESSANDRO BRUTIT PËR-
FSHIHET NË VEPRËN E JASHTËZAKONSHME 
TË DOKTORIT TË JURISPRUDENCËS, NICOLO 
MANZOLI. Ky libër përfaqëson përshkrimin e parë të 
lstrës. Libri trajton fillesat e origjinës të popullit dhe të 
historisë të Istrës. Të gjitha vendet që përfshihen brenda 
kufijve të këtij rajoni përfaqësohen me karakteristikat 
e tyre. Veprat e ndritshme të burrave, emrat e të cilëve 
përmenden në libër nuk do të harrohen edhe në ditët e 
ardhshme. Së fundi, kemi dhe bashkësinë e shenjtorëve, 
të cilët njihen për pjesën fisnike të bamirësisë (përkthimi 
nga P. Štoka).

Poema e tij “Motivet e lumturimit të Kryqit”, u 
botua nga Paolino Fiamma në Lavdinë e Kryqit të 
Shenjtë (Gloria della Santa Croce. në Venecia 1611).

Motivet e lumturimit të Kryqit
Bima e lumtur e pellgut të fisnikërisë
dhe frytet e gjalla të mbështetjes besnike
Shkallë-shkallë deri në triumfin e Mbretërisë
Nga kjo botë e ulët, e verbër, e pa lëvizur
Emblemë e lavdishme, e plotfuqishme dhe e gjallë
Mbreti i Mbretërve: ose më shumë se çdo i denjë tjetër;
Druri i ëmbël, i shenjtë, i pavdekshëm, i bekuar,
Shpëtimtar i humnerës së thellë
Në gjoksin tuaj zbulova atë që vdes
vdekja e të vdekurit, është jetë për ne
kur ai hapi derën e mbyllur të Qiellit
Ju, që ishit dënim i turpshëm për të tjerët
Shërbetor mizor, tani krejt ndryshe
Lavdia e botës je bërë për Atë

Epigrami i tij në gjuhën latine, dedikuar Pietru 
Loredanu, sundimtari i Mantovës dhe autori i Inter-
mezzo në versionin italian me titullin “Diana e Mon-
tano” ruhet si dorëshkrim në librarinë e Padre Serviti 
në Venecia, (Libreria de Padre Serviti di Venezia) siç 
mësohet nga dijetari P.Bergantini.Motivet e lumturimit të Kryqit (Alessandro Bruti) (1611).
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Parathënia e Alessandro Brutit në Përshkrimin e Istrës (1611).
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Me heqjen e manastirit Venecian të Shën Nikollës 
në Ankaranin e sotëm në 1774 nga ana e Senatit 

të Venedikut, e pasurive të tyre (kodrat milje, komu-
na kadastrale Oltra) kaloi në duart e familjeve fisnike 
shqiptare Bruti dhe Borisi. Cristoforo Brut në 1757 
me lejen e Senatit të Venedikut ndërtoi një kishëz 
nga themeli dhe e quajti atë sipas vizitës së hyjneshës 
Mari, pikërisht ne vendin ku ishte më par Manastiri 
Venecian, e përmendur nga Peshkopi Paolo Naldini 
në Vendpershkrimin e tij të Koperit (Corografia della 
dioqeza di Giustinopoli, volgarmente detta Capodis-
tria, Venezia 1700). Në këtë përshkrim, thuhet se buj-
tinë qëndroi përpara hyrjes në territorin e manastirit, 
në rrugën kryesore që çonë në manastir nga drejtimi 
i Triestes, në një pjerrësi të lehtë, të cilën vendasit e 
quajti atë Monte Moro – Breg i zi. Kisha u braktis 
pas luftës dhe lënë pas dore nga të dy dioqezës dhe 
institucionet relevante për mbrojtjen e monumenteve. 
Pronari i ri shkatërroi kishën dhe në vend të saj qën-
dron një shtëpi banimi. Por mbajti pllakën me mbish-
krimin, i cili dëshmon për praninë e familjes Bruti në 
Ankaran sot në rolin e pronarëve të tokave:

Kishëza e Hyjneshës Mari
prania e Brutëve në Ankaran

(Monte Moro)

Peter Štoka

»Deo Optimo Maximo
et Deiparae Virgini

titulo visitationis venetu Senatu
annuente Brutorum familia

ex Christophoro Comite
a fundamentis erexit

Anno M D CC LVII«

Mbishkrimi i pllakës

“Zotit te gjithepushtetshem
dhe virgjineshës Shejtneshes Mari,

i emëruar me lëje të Senatit Venecian
nga Krishtof i

familjes Bruti, Konti
u ndërtua nga themelet

ne vitin 1757”
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Stema e familjes Borisi.

Një familje e vjetër merr titullin e kontit. Me 
origjinë nga Tivari, më 1617 kjo familje u 

përfshi në Këshillin e Fisnikëve të Koperit dhe u 
regjistrua në listën e Istrias me titullin Kont, kon-
firmuar nga Republika Venedikase në 1725. Lu-
lëzoi midis familjeve fisnike të Koperit në 1770 
dhe në periudhën e Perandorit austriak Franc I-rë. 
Iu rikthye titulli i kontit dhe fisnikërisë në fund të 
shekullit 19-të.

Themeluesi i saj në Istria ishte kapiteni Bernar-
do Borisi, i cili në vitin 1595 investoi në tokat e 
marra në zonat Fontane, Acquadizza, Monte Pig-
hera dhe Scoglio Riviera.

Borisët ishin pronarë feudalë në Fontana me ti-
tullin kont sipas Gjykatës së Shkallës së Parë nga 
1648 deri në vitin 1869. Ata përdornin parashte-
sën e fisnikërisë de. Bernardo Borisi (1503) ishte 
maxhordom dhe këshilltar i  Dukës të Vllahisë 
dhe të Transilvanisë.

Ai kishte titullin kalorës dhe gjeneral në kavale-
rinë e Moldavisë. Bernardo Borisi ishte kapiteni i 
Motovunit në vitin 1602. Giacinto Borisi u cak-
tua në Flotën e Përgjithshme të Marinës Venecia-
ne në vitin 1690.

Stema e familjes: Stema ka dy pjesë. Në pjesën e 
poshtme e cila ka ngjyrë të artë është  një qiparis 
i gjelbër me rrënjë i vendosur mes dy luanëve me 
kurora të kuqe që qëndrojnë përball njëri tjetrit 
në këmbët e pasme, i pari mban një kurorë dhe 
tjetri një topuz: pjesa e sipërme është  blu (Përsh-
krim i Gravisi, që e identifikon Borisin si kont me 
pushtet ekzekutiv dhe juridik - cum mero et mixto 
imperio).

Fisnikëria e Koper-it:
Borisi

Gregorio de Totto (1939)



35

Familja e kontëve Borisi në Koper 
dhe Istër (1595 - 1950)

Peter Štoka

Kontët Borisi ishin pronarë çifligjesh në Fontane 
(kr. Funtana, it. Fontane) në Poreč në zonën e 

Istrës. Kapiteni Bernardo Borisi në vitin 1595 in-
vestoi në territoret e Fontane, Acquadizza, Monte 
Pighera e Scoglio Riviera. Me vete ai solli familje 
shqiptare nga zona e lumit Zeta. Borisët ishin pro-
narë të çifligut në Fontane me titullin kont sipas 
gjykatës të shkalles së parë nga 1648 deri në 1869, 
kur Austria hoqi sistemin feudal. Mbas investimit, 
Borisët blenë kalanë Boraso në zonen e Rovinjit. 

Themeluesi i familjes Bonifacio Borisi u bë kont 
me të drejtë trashëgimie, kur ai mori cifligun në vi-
tin 1648; në vitin 1725 ata hynë në fisnikërinë e 
Istrës.

Pietro Borisi mori titullin e kontit nën juridiksi-
oni civil dhe penal të shkallës së parë, gjithashtu me 
ndihmën e ofertës prej 1000 dukatë, që i pagoi në 
Magjistraturën mbi çifligjet. Një konte e vogël, siç 
u quajt nga venecianët, u zgjerua duke filluar nga 

kreu i shën.Pjetrit, dhe u mbyll në jug me Plava La-
guna, mali Fratrei, që gjendet në perëndim të malit 
Feragude dhe majës Sippera. 

Në 1805 francezët e përfshinë kontenë e Fon-
tanës në distriktin e Poreçit duke iu lënë Borisëve 
të gjitha të drejtat e të ardhurave vjetore. Konti 
Bernardo Borisi rikonstruktoi kishën e shën. Ber-
nardo Abate, patron dhe protektor i vendit në vi-
tin 1621, si dhuratë në përkushtim të Virgjëreshës 
Mari, kështu shkruhet sipër në portën hyrëse. Kis-
ha, e orientuar drejt perëndimit, ka një kambanore 
të ulët e të rëndë me kulm dhe kullë tetëkëndore. 
Pjesa e brendshme u restaurua me dy altarë anësorë 
me stil barok, dhe me gurin e varrit në kujtim të 
kontit Mark Antonio Borisi, i vitit 1706, që u ven-
dos në dyshemenë e kishës.

Në faltoren e madhe e cila arrihet duke ngjitur 
shkallët dhe ku duket guri gëlqeror i zhveshur, një 
ndërtesë me madhësi mesatare rri përbri kishës; kjo 

Mbishkrimi në portën e kishës: Nënës Virgjëresha Mari Bernardo Borisi sacro ex-voto 1621.
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Contea Borisi në Fontane të Istrës. Istria G. Valle (1792, SIKKP).

kala e vogël e fortifikuar ishte kështjella në Fontane 
dhe i përkiste kontëve Borisi, siç shihet në përshkri-
min mbi portën hyrëse.

Familja shumëshekullore e kontëve Borisi u shua 
me Giuseppe Borisi, anëtari i fundit i kësaj fami-
ljeje, i njohur më shumë me pseudonimin el Mulo 
Borisi ose el Mulo-Bepo. Ai ishte djali i adoptuar i 
aktorit Armando Borisit, i cili nuk kishte pasardhës. 
Giuseppe u largua nga Koperi për në Trieste në vi-
tin 1950.

Familja fisnike shqiptare e kontëve Borisi ushtroi 
dhe pasqyroi, me praninë e saj shumëshekullore, 
në rolet e rëndësishme në periudha të ndryshme 
historike dhe me rezultate të dukshme në fusha të 
ndryshme shoqërore brenda të njëjtës pemë gjene-
alogjike siç mund të shihet nga “ arma heraldike, e 
kaluara heterogjene dhe shumëformëshe e Adriati-
kut Lindor, nga Tivari në Istria, si dhe në zonën më 
të madhe të Mesdheut dhe Evropës«. Kisha e Shën. Bernardit Abati në Fontane.
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Varri i Marc'Antonio Borisi në kishën në Fontane:  
»Marc'Antonio kont Borisi në kujtim të tij, A. D. 1706«.

Mbishkrimi në portën e kështjellës »ME ZOTIN STEFANOS 1617 LARTËSUAR FAMILJEN FISNIKE 
BORISI TË DIOKLESË DHE TIVARIT - BERNARDO BORISI PUNUAR«.

Mbishkrimi në anën e pasme të kështjellës: »Në mënyrë që udhëtarët të jenë në gjendje të shohin mirë strukturën 
dhe të ruajnë për vete dhe për miqtë privilegjin e Bernard Boris, një fisniku dashamirës dhe i zellshëm i Tivarit, 

i cili e bëri me ndihmën e Perëndisë«.
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Të dhënat gjyqësore – noteriale për rastin e

Zonjës Santa e Lindur Konteshë Borisi
e veja e të ndjerit Pietro Gavarda 

(Koper, postimi i fundit datë 8.4.1766)

Në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, Amen; viti 
1764, e shtunë, 5.2. Koper,  në shtëpinë ku  unë 

i nënshkruari Pietro Gavardo jetoj, kalorës i Olimpit  
në rajonin e shën. Martin.

Sistemimi i pasurisë time udhëhiqet nga vullneti i 
testamentit i datës 15.8.1755 dhe përcaktu-
ar më pas në kodicilin e datës 20.05.1757, 
ku unë shtoj në favor të zonjës Santa, gruas 
time, njëzet e një kripore në rajonin Fiume-
sino, një shtëpi në Brolo ose Porta ogni San-
ti, shtëpinë Tossoletti në distriktin e Portit 
ose Zubenaga, një mulli me të gjitha paji-
sjet e tij në Dekan (Villa de Canni), tokë në 
zonën e Canzano dhe një shtëpi mbi Grisa 
në distriktin e Portit, shtëpi e cila ka qënë 
dikur pronë e Antonio Carpaccia dhe unë e 
bleva atë nga manastiri i shën. 

Blaža në 9.12.1763, noter ishte zoti 
Giovanni Ambroso de Belli. Çdo gjë që 
kam blerë dhe nuk e kam përmendur 
ose nuk e kam urdhëruar në testamentin 
e datës 15.08.1755 dhe as në kodicilin e 
datës 20.05.1757, dua të futen në trashë-
giminë time, të cilën unë ia kam lënë 
zonjës Santi, gruas sime të bekuar, gjith-
monë në përputhje me shkrimin fillestar të 
testamentit tim më 15.8.1755. Këtë dës-
hirë të shkruajtur me besim nga dora ime 
dhe më poshtë të nënshkruar po nga dora 
ime, dua dhe dëshiroj që të gjithë kapitujt 
të plotësohen në mënyrë të plotë dhe të 
saktë.

Pietro Gavardo kalorësi i Olimpit, e sh-
kruajtur me dorën time.

Kopja.
Kopja e dokumentit të vulosur me dyll 

spanjoll ështën e palosur në dy pjesë, në të 
cilën ndodhet gjithashtu kodicili.

Unë i kodifikuari P.[ietro] G.[avardo] k.[a- Aktet noteriale të Konteshës Znj. Santa Borisi (1766.

lorës] O.[limpi] u besova për ta shkruajtur dhe e kam 
nënshkruar në datën 5.2.1764, kjo do të këtë efekt, 
kur të bjerë në duart e  të nderuarit zëvendës kryetar 
të qytetit, i cili do ta mbajë atë në kutinë e zakonshme 
të destinuar për dokumente të tilla.

TRUNGU I FAMILJES BRUTI



Gjaku i Skënderbeut në Kopër
(Domenico Venturini, 1905)

Pema familjare e Brutëve rrodhi gjakun e familjeve më eminente fisnike  
Shqiptare të Koprit siç ishin: Spani, Duchi, Suina, Dukagjini, Kastrioti, 
Capelichio dhe Bruni. Në Koper, ky gjak fisnik përzihet edhe me aristokra-
cin Veneciane: Verzi, Vergerio, Tarsia, Gravisi, Rota,  Tacco dhe de Gorica 
Neuhaus. Në këtë gjak fisnik,rrjedh edhe një pjesë e gjakut të Skënderbeut 
. Mbesa e tij, Oria Kastrioti, u martua me Antoni Bruti (i lindur 1446) në 
Durrës. Pas masakrës në Durrës, në Lezhë shpëtoi vetëm djali i tyre Barna-
ba (lindur 1479), i cili më vonë u martua Gioia Capelichio (Gjon Kopiliçi) 
një prej familjeve më të vjetra shqiptare. Në martesë ata kanë lindur djem-
të Marco dhe Antonio II të riun. (L. 1518), të cilët u strehuan në Ulqin, 
ku ai u martua me Maria Bruni, bijën e Mateo Bruni, ish zotërisë feudal 
të Shkodrës. Kur ushtria turke e pushtoi më vonë Ulqinin, ai u ekzekutua 
duke u varur. Bijtë e Antonisë II, Marco dhe Giacobe, u shperngulën dhe 
u vendosën në Koper, që u bë vendi i tyre i premtuar. Antonio II. Dhe 
Maria Bruni portretet e tyre janë të vendosura në fasadën e Pallatit Bruti 
në Kopër, si themelues të degës së finikëve Bruti të Venedikut.

TRUNGU I FAMILJES BRUTI
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J.V. Valvasor, 
Slava vojvodine 

Kranjske

GJAKU I KASTRIOTIT

I vogël Adriatiku jem
në gjatësinë e tij,
t´shpërlaj gjurmët 
brigjeve, kreshtave, shtigjeve!

Kur kje Moti, kje edhe i Zoti,
eshtrat mund t´bëhen hajmali,
t´shpërndahen gjokseve t´ushtarëve t´zi,
por, gjaku mbetet ... nuk tretet!

Dikush tha ... e gjeta,
po po, e gjeta,
kah Kopri, Trieshta, Rijeka ...
Bruti, Kastrioti ... Fisnikë Moti!

Ah, Iliriku im,
ndoshta e shkuemja s´ka kthim,
por Trungu mbet sublim!

E, Kopri i Ilirikut t´Istrias,
ruan frymë të hershme,
heshtja filloi të flasë
pas fshehjeve të mistershme!

Iliri, shfleto si e nise,
kjo copë Atdhetari,
është e jotja hise!

Ec Iliri, ec,
ti që je Akademi në vete,
ec si nuk ngece, mos ngec,
je prijetare ... helbete!

Sivjet, është sërish Moti,
është edhe n´Kopër, i Zoti,
është Gjergji ... Kastrioti!
...

Mentor Thaqi
29 Prill 2018


