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Johannes Brunius Olchinii ( 1571)
 

1, ishte i rastësishëm dhe 

shprehje kjo që e lëçisnim përmendësh pa e vrarë shumë rradaken si 

si përgjërimin shpirtëror ndaj Shkrimit të Shenjtë brenda bashkësisë 

pastaj edhe rrethanat historike kulturore-fetare të përftimit të librit, 

sindëkur mëtohet ende sot e gjithë ditën të kenë qenë atëbotë ato masa, 
pas gjase, aq të rrepta të Kundërreformës që ndërmori Selia e Shenjtë 

(Ulqinaku) dora vetë, i porsaemëruar prej Atit të Shenjtë në postin e 

(= brun) � si i vetmi pjesëmarrës me veladon po aq të zi në atë koncil, 

dorasi, që na e linçoi dhe e faroi nga faqja e dheut librin tonë të parë në 

më pas, madje në rrethana krejt të tjera, edhe pse tashmë aspak të 

1   Shih Farlati, Daniele � Coleti, Jacopo: Illyricum sacrum, t. VII, 1817 102vv.
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e shqipes si pasardhëse e gjuhës së ilirëve antikë [= <la langue des 
2

këtu për disa të dhëna sporadike mbi Shqipërinë dhe shqiptarët që 
, e këto 

in Turcico Imperio agentibus�, ku Leibniz-i, duke bërë një përqasje 
të përmbledhur mbi popujt e krishterë në perandorinë osmane , nuk 
ngurron të vërë theksin mbi popullsinë katolike shqiptare në zonat 
malore të Epirit dhe të Ilirisë, e cila mund dhe duhej të fokusohej 

beglerbegun e dikurshëm të Rumelisë që e paskësh hartuar atëbotë 

regjur tashmë në punë armësh, por edhe me një shpirt gjithherë luftarak 

sepse ata nuk lënë rast pa dalë kundër, madje mëngojnë të sajojnë vetë 

hezitonte të shtonte se do të gaboheshin rëndë të gjithë ata që do të 

5

2   Demiraj, Bardhyl: Si ta lexojmë Leibniz-in, në �Studime Filologjike� 1-2 [2002] 163-175.

3   Demiraj, Bardhyl: Leibniz� Stellung in der Geschichte der Albanologie, në: �Festschrift für 

Wilfried Fiedler�. Hamburg 2005, f. 13 �31.; si edhe �De Albania occupanda� � çështja 

shqiptare në Memorialin e një eruditi, në: �Hylli i Dritës� 4 [2007] 62-70.

4   Shih Leibniz, G. Wilhelm: Sammelschriften und Briefe; Seria IV:  Politische Schriften, bl. 

1. (1667 �1676), botuar prej Preußische  Akademie der Wissenschaften, Otto Reichl Verlag, 

Darmstadt 1931, f. 331-7.

5   Sipas Leibniz-it, kjo premisë vlen përgjithësisht për të gjithë popujt e nënshtruar prej turqve, 

të cilët janë zhveshur prej çdo lloj pasurie, por që do të mund të mobilizohen menjëherë, 
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historinë e trevave shqiptare e të hartuar me siguri nga <Joh[annes] 

kemi përse ta fshehim që nuk jemi ende në gjendje të vendosim një 

në paletën e historisë shqiptare të Mesjetës së vonë; çka vjen me thënë, 

e tij Judën shqiptare që na e kallëzoi kallauzin e kulturës së shkrimit 
shqip, madje e zhguli nga faqja e dheut pëllesën e tij, përpos asaj kopjeje 

shumëkush që do dhe kërkon të mësojë diçka më shumë për etërit e 

respekt veprës madhore Illyricum sacrum
shërben gjithherë si pikë orientuese dhe burim informacioni të dorës së 
parë për të gjithë ata klerikë intelektualë, edhe me origjinë shqiptare, 

 janë ngjitur në fronin e (arq)ipeshkvit 

 zëri (enciklopedik) 
i personit të tij është ndër ata të pakë zëra, të cilit autorët tanë i kanë 

sapo të vërejnë se si shkëlqejnë armët e Perëndimit të krishterë në logun e perandorisë. Tek-

sti i plotë latinisht: �... Constat Albanos aliosque montanorum Serviae, Epiri, Illyrici incolas 

ob asperam locorum naturam satis domitos, caeterum natura feroces et Turcis infestos esse. 

[......] Ioh. Brunius natione Albanus tractatu de Beglerbegatu Graeciae refert hos Albanos 

religione Latinos esse, armis instructos, strenuos haberi, et propter continuos motus Turcas 

sibi ab ijs pessimè timere: propter causas minimas eos tumultuari. Sangiacos quoque saepe 

ijs occasiones tumultuandi sponte praebere, ut praedarum praetextum habeant. Sed falli eos 

addit Brunius, qui has gentes sine exterorum subsidijs egregij aliquid praestituras autument, 

quinque putent famam tantum Italici, Hispanicique auxilij velut vexillo sublato ad sedionem 

-

hil posse, at cum arma Christianorum in imperij medio fulgere cernent, tum demum Elateria 

illa hactenus tensa momentaneo impetu laxabuntur.� (f. 337). 

6   Në shtojcën e këtij shkrimi lexuesi sqimatar mund të konsultojë çdo kohë tekstin e plotë në 

faksimilen e botimit origjinal në veprën Illyricum Sacrum të D. Farlati � J. Coleti-t.
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Të dhëna të përgjithshme
�Familja Bruni gëzonte nderim dhe respekt të veçantë në Ulqinin 

që zotërohej prej Venedikut, qoftë për emrin e njohur të vetë familjes, 

gjatë lundrimit për në Apulia u hodh në det, por u kap nga një triremë 

Karriera kishtare dhe shugurimi si arqipeshkëv i Tivarit (1551) 

dhe erudicionin e jashtëzakonshëm e ngjiti në katedrën ipeshkvore 

 

Pjesëmarrja në Koncilin Tridentin 
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Kthimi në Tivar dhe Ulqin

bashkësinë e Ulqinit (më parë Dulcinium), i cili nuk është as 15 milje 

mos përkëqesohej gjendja prej mungesës së vazhdueshme të Ipeshkvit 

e gjithë dioqezën, kur osmanlliu Sulltan Selimi donte të pushtonte 

Dorëzimi i Tivarit dhe rënia rob e Imz. Gjonit në duart e turqve

sepse, pasi shoi armiqësitë që kishin përçarë keq patricët nga njëra 

ndaj popullsive fqinjë, të sunduara prej turqve, si edhe sulmoi në befasi 
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ndërkohë që vetë humbën gjithsej vetëm 5 luftëtarë, plaçkitën vendin 

gjatë Volviza-n, një trevë nën zotërimin e dikurshëm të Venedikut, në të 

u josh gjithnjë e më shumë për vepra të mëdha dhe mendoi të sulmonte 
Shkodrën, e përforcuar më së miri prej pozicionit dhe masave mbrojtëse, 

u shua pra pikërisht atëherë kur ishte i nevojshëm më shumë [se kurrë] 

Armiku [= turqit], pasi kishte marrë ndërkohë Ulqinin, nuk i ishte afruar 

Të tjerëve [= banorëve] iu la të paktën e lirë ose të largoheshin ose 

7

Martirizimi

8, 

7   Shkrimi vijon me një pasazh se si e përshkruan dorëzimin e qytetit Andrea Morosini në librin 

e dhjetë të veprës së tij mbi historinë e Venedikut. Edhe këtu citohet, përpos zënies rob, edhe 

fjala e zjarrtë e Imz. Gjonit para qytetarëve për t�i dalë zot qytetit.

8
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Farlati përqendrohet në një numër aktesh heroike të banorëve të 
Tivarit,9

Farlati] ia lejova vetes, të shkëpus prej saj sa vijon për ta përdorur për 

cilin ata e urrenin si murtajën për shkak të  kokëfortësisë dhe besimit 

ndërroi mendje dhe i premtoi lirinë, në rast se ai do të blinte veten 

tashmë që arqipeshkvi, sa kohë që qëndroi në pranga, asnjëherë 

arqipeshkvi sajonte shpesh me litarë rruzare të vogla për nderuar dhe 

mbrojtje edhe ata njerëz fakirë-fukarenj që të mos linin besimin e të 

mbarështrimin e jetës së deriatëhershme ekonomike e kulturore-fetare të popullsisë, por 

që nuk vazhdoi aspak gjatë, sepse autoritetet vendore turke gëlltitën [me bukë] premtimet 

e tyre. Kjo solli si pasojë emigrimin masiv të asaj shtrese që donte të ruante besimin e 

mënyrë masive në myslimanizëm, meqë �atdheu dhe pasuria ishin për ta më të vlefshme se 

besimi fetar.� (f. 104)

9   Nuk mungon të citohet në këtë rast një pasazh nga libri i shtatë i veprës së Julius Caesar Ca-

paccio �Elogia� (nr. 38) ku përshkruhet akti i virgjëreshës <Franca Medimnovicea>, e cila 

parapëlqeu t�i jepte fund jetës duke u hedhur nga një shkëmb në det, vetëm e vetëm të mos 

binte në duart e ushtarëve turq të Sulltan Selimit. (f. 104-105)
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Gjatë burgimit dhe në çastet e vdekjes e shoqëroi atë një nipi i tij, 

i tij fetar, turqit i hoqën atij të drejtën të komunikonte e të qëndronte 
pranë arqipeshkvit, me mendimin se do të mundnin kështu më lehtë ta 

Jehona e mortit

arqipeshkvit të Tivarit  si edhe zhvillimet e mëvonshme historike-
11

e madhe dhe pas mortit të tij mbajtën zi të gjithë katolikët shqiptarë me 

e vizitonin atë të gjithë të krishterët, që jetojnë në treva të pushtuara 
nga turqit, të gjithë besimtarët e besimit katolik-romak, jo vetëm nga 
Serbia por edhe nga Maqedonia [= provinca kishtare e Arbënisë dhe 

emrin e vet për ta vizituar ipeshkvij të tjerë, kështu që nuk iu desh 

mungesën e mbështetjes së tij njerëzore, ata iu drejtuan një prifti, 

10  Në të cilin u ngjit në vitin 1575 përkohësisht prifti vendas <Theodorus> i emëruar thjesht 

ipeshkëv nga Selia e Shenjtë. (f. 105) 

11  Pas dy vjetësh, kur ipeshkvi i ri ndërroi jetë, turqit uzurpuan një herë e përgjithmonë selinë/

pallatin arqipeshkvor të Tivarit. Gjithsesi në vitin 1578 Papa Grigori XIII emëron si arq-

ipeshkëv <Ambrosius>-in.
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të ushtruar besimin katolik � ipeshkvijtë po se po �, do të ishte një 

të drejtuar Maqedoninë sipas të drejtës metropolitane, duke mundur 

do të ishin Lezha, Shkodra ose një vend nën zotërimin e Raguzës, veçse 

12

      
Facit

Illyricum Sacrum
radhë nuk na buzëqeshi fati me gjetur e mbledhur argumente pozitive, 

kujtesën e sotme intelektuale, se historia e kulturës shqiptare nuk është 

e të përkujtojmë edhe njërin prej martirëve të Krishterimit Shqiptar, 

12  Sipas Farlati-t (f. 105), ky pasazh buron nga një letër e gjatë që ndodhet në Arkivin Roman 

në S. Angeli: dollapi VII, sergjeni II, nr. 10. Menjëherë pas këtij pasazhi, Farlati ndërhyn për 

bëjë aspak nocionin e Ilirisë së Justinianit.
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martirë, studiues dhe intelektualë të (pa)regjistruar në këto anale � 

me njëri-tjetrin � duke i lehtësuar e ngushëlluar bashkas njëri-tjetrit 
(!!!) � ndeshtrashat e moteve, e sidomos atë zezonë të madhe që vijon 
të pllakosë jetëshkrimin e Historisë së Kulturës Shqiptare përgjatë 
e pas fundosjes së shtetit të parë dhe të fundit ateist në Europë, ku 

me bërllog dhe kakarimë në korr Kodikun e shenjtë të Historisë së 
Kulturës Shqiptare, të Fjalorit fatkeq Enciklopedik Shqiptar, sidomos 
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Faksimile e zërit të Imz. Gjon Brunit marrë nga
Farlati, D. � Coleti, J.: Illyricum sacrum, t. VII, 1817 102-106

Abstract 

of Albanian origin, and as such recorded in the historical chronicles on 

of the Archibishop of Antivari (1551-1571) and his participation in the 

Illyricum 
Sacrum

author of a treatise in Latin on the then Rumelia has not given the 


