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Kush mëton të ketë lexuar a dëgjuar sado përciptas emrin e 
Imzot Andrea Bogdanit në historinë e kulturës së shkrimit shqip, në 
mos edhe në atë ekleziastike të Kishës Katolike Romake në trevat 
shqipfolëse, vështirë t’i ketë anashkaluar dot emrit të të nipit, shi 
Imzot Pjetër Bogdanit, si: “mâ i vlerti ndër shkrimtarët e hershëm të 
shqipes.” (Rrota 1941 46) Rrethana të tilla paralele në marrëdhëniet 
nip : ungj i hasim jo rrallë në këto vise e ato shtresa sociale përgjatë 
shek. XVII-XVIII. Mjafton të përmendim këtu thukët do emra dyersh 
arbënore si p.sh. Dera e Bardhenjve në zonën e Zadrimës (me Frang 
e Gjergj/Gjec Bardhin etj.), Dera e Radovanëve në Shirokë apo ajo e 
Vladanjëve në Shkodër etj., të cilat kanë nxjerrë me shumicë e në 
vazhdimësi barinj shpirtërorë në Provincën Kishtare të Arbënisë e në 
Arqipeshkëvinë e Shkupit. Asgjëmangut kemi të bëjmë – në rastin më 
të debatueshëm (!!!) – me shembuj “nepotizmi” pozitiv, kur gjakuesit i 
bashkon me njëri-tjetrin, me i dhënë dorë njëri-tjetrit, më fort se sa lisi 
i gjakut, bash ajo aortë e përbashkët që përthith Thirrjen Hyjnore, nxit 
edukimin shpirtëror dhe orienton formimin meshtarak-intelektual 
përkatës, duke mundësuar më pas rrugëtimin e mundimshëm baritor 
në mbarështimin e grigjës së besimtarëve, e përkujdesur sipas kohës e 

ku mendojnë se bëjnë pjesë së bashku.
Andrea Bogdani, me saktë Ndreu ynë, është padyshim njëri syresh, 

anipse sot e gjithë ditën nuk mund ta vlerësojmë ndryshe, veçse si 
axhamadhin e ulur këmbëkryq nën hijen e të nipit, Pjetrit të Madh 
të Derës së Bogdanajve farëmirë. Dhe është fakt, që të vetmin kumt, 
sado domethënës, lidhur me angazhimin e tij intelektual në kulturën 
e shkrimit shqip, sikurse edhe në debatin albanologjik të kohës e 
ngjërojmë ashtu fshehur mes rreshtash te “Çeta e Profetëve” (Padova 
1685), bash në hyrjen: “Të primitë para letërarit”, ku Pjetri ynë mëngon 
të na mësojë, ndër të tjera:
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Shkodërsë e kujdesn’ e Tivarit dhanunë nd’ aministracione, 
kjeshë prej shêjtit atë Papë Inoçenti XI vjetit 1677 bam 

~të fort ndriçimit e fort ndershimit tim 
zot pomendunë për nder, Andre Bogdanit, tim ungji, i silli 
ma para kje argjupeshkëpi i Ohërit, ani bam argjupeshkëpi 

lëngime të forta. Ky zot fort i urtë më dha fort zemërë me votë 
paret ndë këtë vepërë, ende tue më ndimuem pakuer fort 

tue pasunë bam ende aj nji gramatikë fort të godiçime latin 
e shqip. Ma mbasi dviq 13 dit ndë deçembre [f. XVI] 1683, 
m u desh mue ndëpër punë~

porositunë kjorevet, gozhduem arkëvet e lidhunë thasëvet, 
e tue ikunë malevet, aqa sa gramatika ndë këto të përzieme 

loc. cit.)1

Befasohemi kështu me një rast aspak rastësor në historinë e kulturës 
së shkrimit shqip, kur dorëshkrime, madje edhe botime të hershme 
shqip ase sosh mbi gjuhën shqipe kanë përjetuar ndeshtrashat vrastare 
të moteve, duke u tretur përfundimisht, në mos – në rastin më fatlum 
(!!!) – gjëllijnë strukur e pluhurosur sot e gjithë ditën diku në ndonjë 
arkiv a bibliotekë tinëzare në dhe të huaj, në mos edhe në dhe të 
Arbënit. Por jo vetëm kaq: përballemi edhe me një dukuri të dytë e po 
ashtu aspak rastësore, sa u përket botimeve të sotme enciklopedike në 
hapësirën shqipfolëse, ku këta humbësa të mëdhenj ndajnë me njëri-
tjetrin të njëjtin fat të pafat: nuk gëzojnë një zë sado të vockël të vetin në 
Fjalorin Enciklopedik Shqiptar (Tiranë 19851; e për rrjedhojë edhe në 

2). Këmbëngulim fort në këtë detaj, sado i ashpër e 
mizor që mund t’u feksë e tingëllojë sot syve e veshëve tanë, sepse pas 
gjase kemi të bëjmë me një kriter seleksionues sa të pandërgjegjshëm, 
aq edhe metodik që përkon jo rastësisht me – thënë më saktë: vijon 
në kohën tonë thjesht dhe vetëm për inerci të fatit – atë kriter dikur 
seleksionues sa të papërgjegjshëm, aq edhe ideologjik ndaj elitës së 
mëhershme të kulturës shpirtërore, e për rrjedhojë edhe të mendimit 

1 Autori dëshëron t’i shprehë falënderimet e rastit koleges Anila Omari (QSA Tiranë), e cila e 

lejoi që të përdorë në citatet përkatëse tejshkrimin e veprës së Pjetër Bogdanit, të realizuar 

prej saj: Omari 2005.  
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në shumësinë e rasteve zhgunin e fratit ase veladonin e priftit në trojet 
po-shqiptare.2

një portretizim sado të brishtë të Imzot Andrea Bogdanit, thënë më 
saktë Ndreut tonë, me shpresën dhe dëshirën e mirë që edhe atij sikurse 
shumë e shumë vëllamëve të vet t’u bëhet dikur vend në botimet e 
ardhshme enciklopedike të kulturës shqiptare, ku mund e duhet të 
ngërthehet në detaj e doemos historia ekleziastike e trevave shqipfolëse 
si pjesë përbërëse e matriksit të kulturës etnike gjithëshqiptare në kohë 
e hapësirë. Shtojmë gjithashtu se këtë portretizimin e konsiderojmë më 
fort si nxitje për studime të thelluara në të ardhmen. Prashtu nuk kemi 
synuar këtu aspak një vjelje ballore të burimeve arkivore e të shumësisë 
së atyre prurjeve sado anësore në letërsinë shkencore të kohës. Një 
hetim i bërë në ato përmasa sigurisht që do të kapërcente jo vetëm 
mundësitë praktike, por edhe kapacitetet intelektuale të shkruesit 
të këtyre radhëve. Andaj jemi mjaftuar në këtë shkrim kryesisht në 
krehjen dhe përpunimin e do burimeve të dorës së parë, siç janë, 
përpos atij materiali arkivor që kemi mundur të qëmtojmë në Arkivin 

edhe ato përshkrime të bëra nga vetë dora e të nipit, Pjetrit, disa muaj 
pas ndarjes së Ndreut tonë nga jeta, si edhe ndonjë pasqyrim sado të 
thukët mbi aktivitetin e tij baritor në kompendiumet enciklopedike 
të historisë ekleziastike në Ballkanin Perëndimor (Farlati & Coleti: 
Illyricum Sacrum, bl. VIII), ose syresh që janë ndërmarrë kryesisht 

2; Gjini 1992; Marquet 1996 etj.)

Si i nipi ashtu edhe i ungji, e si të tillë gjithë paraardhësit e vet, 
trungu i të cilëve zbritka – pa dale-dale!!! – deri në motet e lavdishme 
të sundimit të Stefan Nemanjës, mbret i Serbisë (1167 – 1196), i cili nuk 

dhe besnike të Bogdanajve, duke i dhuruar asaj prona të patundshme 
që ngërthenin një hapësirë assesi të vogël: prej Hekurit (si toponim 
popullor, kundrejt zyrtarit Samokovo – ?) e deri në Shkup në rrjedhën 
Vardarit. Këtë Mot të Madh e përjetoi Dera e Bogdanajve pas gjase deri 
në kohën e Sulltan Muratit II, kur një degë të saj e gjëllinte në brigjet 
e Danubit, në qytetin fortesë Samandria të Serbisë. Këtë na e mëson 
Pjetër Bogdani dora vetë, kur ndalet në pasthënien e opusit të tij te 
2 Për dukurinë e shpëlarjes së kujtesës dhe pasojat e saj në periudhën e tranzicionit intelektual 

që përjeton ndërkohë inteligjenca shqiptare, shih së fundi Demiraj 2016.
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“Pleqënia e Shtëpisë Bogdanjet”, duke kumtuar ndër të tjera:   

qi prej Hekurit (sod thanunë Samokovo) e çtrihetë ndjerë mb’ 
ujë˜të Asit, sod Vardarit, i silli rrjedh për mjedist Shkupsë, e 
dha Bogdanit, nieri i dërejtë, posi thotë Marino Urbini de Regno 
Slavo foglio 267
tue urdhënuem ndjerë mbë rend˜të Sultan Muratit dyjtë, tue 

Sado i besueshëm u duktë a tingëlloftë sot në sytë e veshët tanë 
ky kumt, asgjë nuk i ndryshon sadopak statusit pas gjase tejet modest 
të familjes, ku lindi dhe kaloi fëmininë e vet Ndreu ynë, një djalosh 
paksa i sertë dhe i pabindur ndaj të parëve, të paktën ashtu siç na e 
përshkruan i nipi në një shkrim të natyrës nekrologjike që i dërgon 
Kongregacionit të Shenjtë më 2 prill 1684, pra disa muaj pasi Ndreu 
ishte ndarë nga jeta, khs.: 

Dëshmia (1): [Shqip – B.D.]
 “Ndre Bogdani, biri i Gjonit nga Gjonaj (?) i Dioqezës 

t’i shërbyer atdheut, i cili me dyndjen e madhe të osmanëve 
po precipitonte drejt afetarisë. Duke qenë i shtyrë në moshë 
shkoi dy herë në këmbë për pelegrinazh në Loreto për t’u 
pranuar në kolegj, ku më së fundi u pranua, pasi drejtuesit 
‘vunë oroe atë vokacion aq të zjarrtë [...]’  Këtu, brenda një 

tillë, të menjëhershme moralin, përkushtimin ndaj Zotit dhe 
karizmën e krishterë, duke u shuguruar prift me ...” 3     

3 ASPF SC Servia 1669-1760, vol. 1 ff° 131r-134r; 134v – botuar si faksimile te Marlekaj 

(1989) 20082  621vv. e tejshkuar te Marquet 1996 426vv. (dok. 255): (teksti origjinal) 

Servia et Albania. Nato delli 1600 perve nuto, che fu all’anno 25 della sua età, contra il 

la sua Patria, che per la gravosa contributione a Turchi stava per precipitare nella infedeltà. 

Essendo spinto nell’età doi volte a piedi da pellegrino andò a Loreto per esser ammesso 

Morale, Pietà e Carità christiana, che fu fatto Sacerdote, con applauso della sua simplicità 

e rettitudine indicible.[…]>
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Me këtë pasazh të dytë hapim edhe hetimin tonë lidhur me të dhënat 

<Gioanni>), sikurse edhe vendlindja, ngulimi <Giannani>, i cili, duke 
qenë atëbotë nën juridiksionin administrativ kishtar të Dioqezës së 

sotëm Gjonaj në zonën e Hasit.4 Problem më të madh përcjell gjithsesi 
ky kumt sa i përket vitlindjes së Ndreut tonë, për të cilin i nipi na mëton 

një farë rrumbullakosje nga poshtë-lart, çka ndodh jo rrallë me Pjetër 
Bogdanin, madje sidomos edhe kur mëton vitlindjen e vet, e cila sipas 

5 Siç do 
të konkludojmë më poshtë, përllogaritjet që lejohemi të bëjmë sipas të 

Kolegjin Ilirik të Loretos na lejojnë ta xhvendosim vitlindjen e tij me 

Vijmë kështu natyrshëm në çështjen e dytë që duam të hetojmë në 

bind aspak prindërve dhe pa një e pa dy ndërmori vetë nismën për të 
bërë karrierë baritore, madje në një moshë aspak të favorshme për t’u 
pranuar në një kolegj fetar. Prashtu ky vullnet i hekurt e bëri të merrte 
dy herë rrugën e vështirë të pelegrinazhit drejt Shtëpisë së Shenjtë 
në Loreto (Shteti Papnor/Itali), duke arritur vetëm në këtë mënyrë të 
bindë përfundimisht instancat përkatëse si një i ri në moshë të pjekur 
që jes në mish e në shpirt me Thirrjen Hyjnore. Më shumë detaje lidhur 
me periudhën e studimit të tij në Kolegjin Ilirik të Loretos i mësojmë në 
njërin ndër dokumentacionet e depozituara në ASSC, ku ndër të tjera 
lexojmë:

Dëshmia (2): [Shqip – B.D.]
 “Ndre Bogdani prej fshatit Gjonaj në Dioqezën e Prizrenit në 
moshën 24 vjeç; hyri në Kolegjin Ilirik të Loreto-s më 6 gusht 
1631 me urdhër të Kongregacionit të Shenjtë të Propagande 
Fide-s, duke qenë i shtuar mbi numrin e zakonshëm [të 
rishtarëve]. U largua me lejën e Kongregacionit të Shenjtë të 

6        
4 Shkruesi i këtyre radhëve i bashkohet kështu mendimit të dhënë prej kolegut dhe mikut të 

vet, Rexhep Ismajlit (korrespondencë). 
5 Shih ndër të tjerë Marlekaj 20082 9vv. 
6 ASSC Loreto: Tit XXX fasc. 2: /Nomi, Cognomi, Patria, entrata e partenza de gl’Aluni et 
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Kësaj dëshmie i paraprin në katalogun përkatës një shënim shtesë:

Dëshmia (3): [Shqip – B.D.]
 “Për ushqimin e dy rishtarëve shqiptarë: Pal Bardhi dhe 
Ndre Bogdani merren nga Kongregacioni i Propaganda 
Fide-s katër herë në vit nga 36 scuda në fund të çdo tremujori 
dhe në fund të nëntorit të këtij viti 1635 duhen për tremujorin 
e ardhshëm.”7

veçantë: “Nomi dell’Alunni che si sono Ordinati mentre stavan nel 
Coll.o Illyrico”, ku janë rrokur për periudhën në shqyrtim të gjithë emrat 
e atyre rishtarëve në kolegj që kishin mundur të mbyllin studimet me 
sukses, duke gëzuar kështu edhe shugurimin përkatës priftëror, khs.:

Dëshmia (4): [Shqip – B.D.]
“Ndre Bogdani shqiptar mori më 22 dhjetor 1635 të gjithë 
urdhërat e vegjël në Recanati prej Imz. Amico Panico, 
ipeshkëv i Recanati-t dhe Loreto-s. I njëjti Ndre mori statusin e 
nëndiakonit prej të njëjtit imzot në të njëjtin qytet të Recanati-t 
më 27 dhjetor të të njëjtit vit 1635. I njëjti Ndre mori statusin 

të të njëjtit vit 1635. I njëjti Ndre mori shugurimin e priftit prej 
8

Këtyre tri dëshmive të qëmtuara prej nesh në ASSC në Loreto,9 
mund t’u shtojmë tash edhe një të fundit, që kërkuam e gjetëm dikur 
në ARSI, ku është i depozituar libri i betimeve të para të rishtarëve 
të këtij kolegji, pasi kishin përfunduar zakonisht me sukses lëndën 
e gramatikës si shkallë e parë formimit akademik-fetar : “Liber in 

Preseren di anni 24. Entrò in Coll[egi]o Ilirico in Loreto li 6 Aug. 1631, per ordine della 

Sacra Congr[egatio]ne de Propaganda Fide, essendo entrato sopra il nummero ordinario. 

Parti con licenza della S[acra] Congr[egatione] de Prop[aganda] Fide alli 10 di 7bre 1636. 

Arciues[cou]o Ocridensis.>
7 ASSC Loreto: Tit XXX fasc. 2, fol. 1r: (teksti origjinal) <Per l’Alimenti di due Albanesi: 

Pavlo Bianchi et Andre Bogdan se riceuono dalla Congregazione de Propaganda Fide 4 

devono per il trimestro futuro.>
8 ASSC Loreto: Tit XXX fasc. 2, fol. 51r: (teksti origjinal) <Andrea Bogdan Albanese alli 22. 

di Xbre 1635 prese tutti gli ordini minori in Recanati da Monsig[no]re Amico Panico Vescovo 

di Recanati, e Loreto. L’istesso Andrea prese il Subdiaconato dall’istesso Monsig[no]re 

nell’istessa Citta di Recanati alli 27. di Xbre dell’istesso anno 1635. L’istesso Andrea prese 

il Diaconato dall’istesso Monsig[no]re nell’istessa Citta adi 30 di Xbre dell’istesso anno 

1635. L’istesso D. Andrea prese il Sacerdotio dall’istesso Monsig[no]re in Macerata adi 20 

9

10 Ratio 
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quo habentur Nomina Alumnorum qui in Coll.o Illyrico Laurentano 
praestiterunt Juramentu. Ab Anno D.ni MDCXXVIII & Princeps & 

Dëshmia (5): 
Shqip: “Më 25 mars 1632 Ndre Gjon Bogdani, Dioqeza e 
Prizrenit.”11

:
Këto dëshmi që paraqitëm të tejshkruara më lart, përcjellin një 

qëndrimit dhe formimit fetar-intelektual të Ndre Bogdanit në Loreto, 
ndër të tjera:

- Ndreu u pranua në Kolegj me ndërhyrje të posaçme të 
Kongregacionit të Shenjtë të Propaganda Fide-s, i cili i siguroi 
një vend shtesë në Kolegjin Ilirik të Loretos, duke paguar vetëm 
për ushqim në çdo tremujor një shumë atëbotë aspak të vogël në 
plot 36 scuda.

- Falë kësaj ndërhyrjeje Ndreu u regjistrua në kolegj më dt. 6 gusht 
1931 në moshën 24 vjeç, një moshë kjo aspak e zakonshme për 
rishtarët që pranoheshin aty zakonisht në moshat 14 deri 17 vjeç. 

12

- Pas marrjes së mësimeve të para (pas gjase në lëndët e gramatikës: 
gjuhët italisht dhe latinisht) Ndreu bëri betimin pranues në 
kolegj, duke premtuar një studim të suksesshëm, besnikëri ndaj 
Thirrjes Hyjnore e se pas përfundimit të studimeve do të kthehej 
në vendlindje, duke iu bindur aty vendimeve që do të merrte 
Ipeshkvi lidhur me aktivitetin e tij meshtarak.

- Në fund të studimeve në kolegj, Ndreu ngadhënjen në një 
periudhë fare të shkurtër urdhërat dhe shkallët e para të karrierës 

e Kongregacionit të Shenjtë. 
Këto vëzhgime paraprake lejohemi t’i mbyllim me një konstatim 

Bogdanit dora vetë, lidhur me qëndrimin e tij disavjeçar në atë kolegj 
(1647-1651), ku shkruan se i jepej rasti të çmallej çdo ditë me axhën e 

studiorum

query=4442482-6>
11 Arsi 229, fol. 4r: (teksti origjinal) <25 Martij Anni millesimi sexcen. triges. secundi Andreas 

Joannis Bogdani, Dieces. Priseren.>
12
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vet, duke kundruar portretin e tij të varur në ambientet e Kolegjit.13  

dioqezë e famulli ku lindi e u rrit edhe nipi i tij Pjetri, për të ngjitur më pas 
edhe shkallët e hierarkisë kishtare në dy njësi të mëdha administrative 
të Kishës Katolike Romake, siç ishin Kisha Metropolitane e Ohrit (1651 
– 1656) e më pas Arqipeshkvia e Shkupit (1656 – 1677), kur i rënduar 
nga mosha e sidomos nga telashet, mundimet e përndjekjet që përjetoi 
gjatë përballjes me autoritetet vendore të Portës së Lartë u detyrua 
së fundi të kërkonte lirimin nga ai funksion me lutjen që t’i bëhej 
vend të nipit, Pjetrit të Madh të Bogdanajve, i cili atëbotë drejtonte 
Ipeshkëvinë e Shkodrës. Falë kësaj marrëdhënieje të pazgjidhshme 
axhë : nip historia ekleziastike e trevave shqiptare gëzon informa cion 
deri diku të kënaqshëm për stacionet kryesore në aktivitetin baritor 
të Ndre Bog da nit, një informacion ky që përcillet si i tillë edhe në 
kompendiumin kryesor të historisë ekleziastike të Ballkanit: Illyricum 
Sacrum
feksin sidomos si materiale burimore të dorës së parë: a) dy letra që 

të nxisë me to përzgjedhjen e ungjit të vet në fronin e mbetur vakant 
2 235v.: dok. I; 

237v.: dok. II; Marquet 1996 68vv.); b) shkrimin e zgjeruar të natyrës 
nekrologjike (2 prill 1684 – shih §2), hedhur në letër prej të nipit, Pjetër 

Shkupit, që asistuan edhe gjatë bartjes së kufomës për në banesën e 
2 621vv.: dok. XCV; Marquet 1996 426vv.); 

si edhe c) njoftimin e bërë nga kardinal Gualtieri mbi emërimin e tij 

tekstin e fundit që përmbyll veprën madhore të “Çetës së Profetëve”. 
(Pjetër Bogdani 1685: shih në shtojcë) Sigurisht, duke u fokusuar vetëm 
në këto burime dokumentare si edhe në portretizimin e tij në Illyricum 
Sacrum
sa vijon:

- Ndre Bogdani kthehet në fund të vitit 1636 në vendlindje, në 

13  „[…] il ritratto del quale ad vivum si trova nel Collegio Illyrico di Loreto.“ (shih Marlekaj 

20082 24 – me tregues burimi dokumentar). Pa dashur gjithsesi t’i bashkohemi patjetër këtij 

pohimi të Pjetër Bogdanit, duke vënë dorën në zjarr, ia vlen të përmendet këtu se axha i vet 

nuk e gëzoi atë portret falë rezultateve të shkëlqyeshme në kolegj, por thjesht si ish-nxënës 

ku - falë edhe ndërhyrjes së të nipit erdhi e na u emërua arqipeshkëv (1650/1). Shih Moroni 

2010 179vv.    
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dioqezën amë të Prizrenit me funksionin e misionarit apostolik 
të Kongregacionit të Shenjtë, pasi kishte përfunduar pas gjase 
shkëlqyeshëm studimet e tij në Kolegjin Ilirik të Loreto-s dhe si i 
tillë ishte shuguruar prift po aty.

për shkak të përndjekjeve të vazhdueshme nga autoritetet 
vendore u desh ta braktiste me lang e me plang, duke kërkuar e 
gjetur strehë në Arqipeshkvinë e Shkupit (Janjevë). 

- Më 27 shkurt 1651 – falë edhe insistimit të të nipit, Pjetrit – Ndreu 
ngjitet në katedrën e arqipeshkvit të Kishës Metropolitane të 
Ohrit, i emëruar me breve të posaçme nga Papa Innocentius X. 
Këtë funksion do ta ushtrojë jo më larg se marsi i vitit 1656, ndër 
të tjera edhe për shkak të grindjeve të vazhdueshme për punë 

- Në mars të vitit 1656 Ndreu transferohet në Arqipeshkëvinë 
Shkupit, si primat i saj, funksion ky qo do ta ushtrojë për më 
shumë se dy dhjetëvjeçarë, shi deri në vitin 1677, kur i pranohet së 
fundi lutja për lirim nga detyra për arsye moshe dhe i mposhtur 
përfundimisht nga sëmundjet, lodhja dhe përndjekjet e të pafeve. 
Kongregacioni i Shenjtë mbajti parasysh edhe lutjen e tij të dytë 
për t’iu dhënë çelësat e arqipeshkvisë, nipit të vet, Pjetrit, atëbotë 
ipeshkëv i Dioqezës së Shkodrës.

- Ndreu ndahet nga jeta më 23 dhjetor 1683, pasi është salbuar 
prej të nipit, Pjetrit, duke u përcjellë për në banesën e fundit 
me nderimet e rastit në Kishën e Shënkollit në Janjevë. (Shih në 
shtojcë.)

- Përshkrimi i detajuar në shkrimin nekrologjik të Pjetër Bogdanit 
(më 2 prill 1684) lidhur me do shenja të natyrës hyjnore që i 
paraprinë, përkatësisht pasuan vdekjen e të ungjit, si shembull i 
devotshëm për një lumnim ase shenjtërim të ardhshëm, nuk do 

famullitarë të asaj arqipeshkëvie.

Vërtetësi mëtojnë gjithsesi faktet që tretjen e natyrshme të korpit 
të tij e shoqëruan me radhë: a) së pari tretja sa dhimbshëm, aq edhe 
kobshëm: “si krypa nd’ ujët” e gramatikës latinisht – shqip që na e la 
në dorëshkrim; e b) së dyti tretja në kohën tonë sa dhunshëm aq edhe 
turpshëm e emrit të tij, sikurse e gjithë asaj aradhe personalitetesh të 
historisë së kulturës shqiptare me zhgun e veladon të zi që vetëm do 
ta nderonin një Fjalor Enciklopedik Shqiptar, sidomos ribotimin e tij 

2).
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ARSI – Archivio Romano della Società di Jesù (Roma)
ASPF – Archivio Storico de Propaganda Fide (Roma)
ASSC – Archivio Storico della Sacra Casa (Loreto)
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 Kumti i emërimit të Andrea Bogdanit si Arqipeshkëv i 
Shkupit

Faksimile 1: marrë prej “Çetës së Profetëve ...” (1685 – faqe e fundit, e panumëruar) 



18

Varianti i përkthyer shqip i faksimiles (lart): (Omari 2005   – faqe e fundit e panumëruar)
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Transkriptim i realizuar prej Marquet 1997 nr. 254, f. 426.


