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Мирдити су као католици били под дипломатском зашти-

том Хабсбуршке Монархине исто онако као што су и като

лици у Боони и Херцеговини рачунали на подршку сус^едне

католичке царевине. МеЬутим, бечки двор нще све до 1858.

био довол>но обави]ештен о Мирдитима. Те године ]е аустри]-

ски конзул у Скадру Боровичка веома подробно описао Мир-

дити]у и Мирдите.1 Какав ]е цил> имао ова] опис Мирдита,

тешко ]е установити на основу граЬе са ко^ом смо распола

гали. Познато ^е да се аустглцска дипломатща почела више

занимати за турске области на Балкану од почетка друге по

ловине XIX ви^ека и да ]е у гьима отварала сво^а конзу-

ларна представништва. Посебну пажн>у ]е поклан>ала Босни и

Херцеговини,2 Црноз Гори3 и Албанией. На основу конзулар-

них елабората о по^единим кразевима Турског Царства на

Балкану, као што су били бан>алучки4 и тузлански ка]макам-

лук5 ко^и су од 1856 до 1860. устроили новопоставл>ени кон-

зули у овим лцестима, види се да ]е аустрщска политика

постелено излазила из оквира интересовала за привредно-трго-

вачке послове и све више показивала занимайте за политичка

1 Наиз Но1- ипс! 51аа15агсЫ™ Меп, 31. К., Р 27 М18зюп Ыз 1816/11,

Зкас1аг 18. ^ула 1858.

1 Архив Босне и Херцеговине, Аустри]ски генералнн конзулат у

Сара^еву, 105/1859, Сара^ево 30. ]ануара 1859.

* Г. Шл>иво, Аа]нингенова мисш'а у Царшраду 1853, Исторшски

записи XXXIII, Титоград 1976, 189—226.

4 Г. Шл>иво Багьалучки кщмакамлук 1856. године, Историйки збор-

ник 4, Бан>алука 1983, 61—«9.

• Г. Шл>иво, Прилике у зворничком ка/макамлуку и проглашен>е

Хатихума\уна 1856. године, Йстори^ски зборник 4, Балалука 1983, 163—178.
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288 Талиб Шљиво

збивања. То показује и елаборат о Мирдитима, старом албан

ском племену које је још од краја XVI или пометка XVII

вијека започело борбу за аутономију у оквиру Турског Цар

ства. Према истраживању руске историчарке Иванове* облает

Мирдитије и Мирдита је све до краја XVI вијека припадала

беговима у Пећи, чију су власт признавали.7 Крајем XVI или

почетном XVII вијека, Мирдити су се побунили и успјели да

добију самосталност у оквиру Турског Царства, али су били

дужни да пружају војну помоћ Порти кад она то од њих

затражи, с тим да она плати оне Мирдите који пођу у рат

за њене потребе, чиме су, дакле, фактички имали статус на-

јамне плаћене војске. Мирдити су задржали такву племенску

аутономију8 све до краја турске владавине на Балкану, али то

им није сметало да често учествују у покретима против Порте

заједно са осталим албанским племенима, те сусједним Црно-

горцима и Србима.9

Етнографија

Конзул Боровичка је Мирдите исправно убрајао у албан-

ско-гегску скупину на основу поријекла, дијалекта и обичаја.

Проучавајући њихов живот, он се оеврнуо и на оно што су

друга писали о н>има, па је о томе дао критички суд. За

тврдњу Француза Кипријана који је у свои дјелу о Слове-

нима написао да борбени Албании запосједају цијелу сјеверну

Албанију без обзира на то којој вјери припадају и да имају

заједничко име Мирдити, Боровичка тврди да је то нетачно

пошто се на наведеном подручју налазило само пет малих

горштачких барјака који су припадали Мирдитима. Живјели

су у скромним социјалним условима и под влашћу старје-

шине кога су сами бирали. Чинили су заједницу која није

имала ништа заједничко са осталим албанским горштачким

племенима, а уз то су се држали на великом одстојању од

сваког некатоличког народа. Према мишљењу Боровичке, мада

се у Мирдите убраја пет бајрака, у ствари су само три бајра-

ка — Ороши (Огобсј), Спачи (брассО и Кушнени (Сизпет) —

живјела заједно од прадавних времена, па се само она могу

сматрати за праве Мирдите. Осгала два бајрака, Ајибре и Фан-

ди, која су у XIX вијеку била са њима уједињена, придру-

жила су им се нешто касније. Боровичка додаје да осим њих

треба у праве Мирдите убројити и албанске породице Мпе11а-

-браей фюбеге барра), насељене у Призренском пашалуку,

• Ј. В. Иванова, Северная Албания в начале XIX в. Общественая

жизнь. Из-дво „Наука", Москва 1973.

7 Исто, 59.

• Исто, 19.

• Исто, 27.
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Мирдити 289

]ер су се оне иселиле из Мирдитще и }ош увдцек се исел>а-

ва^у, али сво]е старе везе са саплеменицима брижл>иво чу-

ва]у. Ове породице у призренском кра]у, ко,)их има нише

стотина, називали су уопштено Фанди в]ероватно због тога што

су дошли из перд^ела кроз ко]е теку воде Велике и Мале ри-

]еке Фанда. Боровичка ни]е био у могуКности да улази у

питание да ли су Мирдити старое]едиоци у кра]у ко]и на-

стан>у)у, или су се, као што произлази из многих племенских

преданна тамошн>их албанских горштака, доселили тек посли-

]е неколико столба. ТакоЬер ни]е био у могуЬности да пру-

жи ни задовол>ава]упи одговор, односно об]ашн>ен>е, за н>и-

хово племенско име „Мирдити" или ,,М1гёс1Ш'', мада ]е смат-

рао да ]е на]исправни]и назив Мирдити. Кад их ]е упитао

о томе, добио ]е ]едногласно ово тумачен>е: „При)е много

година жив]ела су у гори Паштрику изнад Призрена три

брата ко]а су, из непознатих разлога, била приешьена да се

иселе и потраже сво|у среЬу у туЬини. 1едан од ншх ^е узео

сито, отишао у данаииьу Пулати и основао племе Шоши

(5сЬо5С1). Други ]е узео ]едини комад хл>еба ко]и се налазио

у купи и поб]егао такоЬе у та] кра]; он ]е био оснивач

племена Сора! (од ри^ечи сорг што значи залога]). ТреНи ]е
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290 Талиб Ш.ышо

са ашовом па рамену поздравио брапу са „добро зутро" (тке

сиЧа) и населио се на Фандщу. Нэега су сматрали оснивачем

племена Мирдита, а он ]е оставио три сипа ко,)'и су засно

вали три базрака — Ороши, Спачи и Кушнени."10

Боровичка нще могао с поузданошНу прихватити овакво

преданье о постанку племенског имена Мирдит, али ]е сматрао

да ]е име на]вероватни]е произишло из ори^енталног ]езика.

Закл>учио ]е да су Мирдити толико ув]ерени у истинитост

свог преданна да сматра]у како ^е сродство иэмеЬу три поме-

нута батрака тако блиско да ^ош поегози забрана да се жене

и уда^у измеЬу себе, а она] ко би прекршио то правило иску

сно би на^трожу казну. Сродство су временом претворили у

праву граЬанскоправну препреку у пуном смислу те ри^ечи.

Ова чишеница би требало да буде свакако прихватл>ива као

доказ за]едничког порщекла та три ба]рака, иако ]е Борович-

ка смтрао да она ипак ни|е могла пружити подробнее об]аш-

н>ен>е на чему се темел>и пори^екло за^едничког имена Мирдит.

Земла и народ

Права Мирдипу'а, то ^ест земл>а на ко^о] ]е било насе-

льено пет батрака Мирдита: Ороши, Спачи, Кушнени, Дибра

и Фанди, ни)е била посебно назначена ни на ]едно^ дотад

познато] землтописно] карти. То ^е узан по]ас планинског пред-

]ела у суеверно] Албанщ'и ко]и се на^веЬим дщелом просторе

од зугозапада према с^евероистоку и има природну границу.

Горски ви)енац, чща висина |едва прелази 1.000 стопа, штити

с ли^еве стране Дрим од н>еговог уласка у равницу, дакле од

Ван и Ден>ес до Алеете, и чини на овом потезу природну

границу од с]евера према ]угу ко]а прелази преко била гор-

ског гребена. Затим пролази кроз старе планине Алесио, ]уго-

западно од Мата, близу ко^ег се обзедин>у]у об]*е рщеке Мала

и Велика Фанди у Фанди, потом уздуж десне обале Фанди,

онда равно према истоку прелазепи преко Фанди на пщево]

обали Мале Фанди, све до Прои-Сришет, и одатле се граничи

са планинским пред^елом Мати, код КлЬеПа, ЗеНта, Ьига (у гор

ском пред^елу Дибра), пролазепи Сгез1 Агтп, Шипе! мимо 8пн

према Везирском мосту преко Дрима. Одатле се протеже ли

цевом обалом Дрима до Ван Спаса, затим дуж горског потока

СЫзка према цести за Призрен, а у непрекидно] близини по

тока, према западу до горског ланца Ехта (АеЬ1а), изнад Ван

Депеша. Површина ]е могла износити ]едва око 40 №емачких

квадратних мил>а.и

Исто, 70—71.

11 О величины НзС.мачке мил>е вид. М. Вла^шац, Речник наших

старых мера — у току векова, III свеска, Београд 1968, 605—607.
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Мирдити]а ]е планинска земхьа богата водом, меЬутим без

долина и стога ман>е погодна за земл>орадн>у, али зато по-

годна за узго^ стоке. Брда чщи на]виши врхови не дрелазе

више од 3.000 бечких стопа12 обрасла су све до врха шумама

древних храстова, букава и игличастог дрвеЬа. На вишим

брдима, нарочито на Мпе11а, В1е§ка, 5ес1, Коза, КогаЫ, Клеш,

Киш1а, 2ерре 1 Ма1]1 §еп^11, налазе се велики платой са зеле

ним ливадама и младим шумама. То су Алпи Мирдита ко]е

они зову Бишка; ту од ]уна од конца септембра напаса]у сво^а

многобро^на стада оваца и коза, а кад заврше справл>ан>е сира,

епушта]у се у ниже планинске пред^еле. Ова мала алпска

земл>а има изванредне природне :1ъепоте и веома }е занимл>и-

ва. На Вае§ке МпеИез извире поточил зван Внгани и тече кроз

село Кимеса, али ]е веома сиромашан водом. МеЬутим, сваких

неколико година толико надоЬе без било каквог видльивог по

вода, замути се и као права ри]ека обрушава се, дроби стацене,

кида дрвепе, носи све са собом, тако да застрашене становни-

ке нат|ера у бщет. Ова] феномен се на]чешКе ]авл>а у августу.

Боровичка каже да ^е на ]едном платоу Мальи Шеньит

посматрао веома занимл>ив понор ко]и ]е в]ероватно у вези са

Малом Фанди или са самом Мати. Найме, тврдили су му да

се зедан новици^ант некадашн>ег самостана Св. Александар,

чи]е зидине стсце на брду, сурвао у та] понор и да га ]е Мати

избацила на обалу.

Главне воде

Велика Фанди извире на Корабу и протиче кроз Ьорахл,

ЬипШ, КаНуапа, У1§аш, Ьит-5е1йШа и Глпэтга, затим 5раг1а5а,

Ьит1-Со2о11к и 2аЫ-ШЪп1, а потом се об]един>у)е са Малом

Фанди (извире у В]е5Нка МипеИёз) и рьеним притокама Ргси,

Зпезе! и К.ерг, па утиче у Мати. Она дал>е протиче кроз рав-

ницу ко]а се назива Брегу и Матит, и изванредно ]е плодна.

То су праве планинске рщеке и неподесне су за пловидбу.

Осим ових главних водених токова, дивл>их потока СрашЧ ко]и

се ули^ева у Опт, Соггшсза и Сгояка, ту се ]ош безбро] по

тока и извора. Ди^елом текуКи кроз прокопане канале, они

служе за наводн>аван>е н>ива заси^аних кукурузой ко]и Мирди-

тима обезб]еЬу)е Х1ьеб. Малобро]не парцеле ко]е ]сдва могу

задовол>ити на]основни)е породичне потребе обращу се изу-

эетно лоше и немарно. Мирдити га]е кукуруз, ]ечам, пшени

цу, зоб и винову лозу, а за га^егье кромпира за ко]и ]е зем-

.ъиште изузетно погодно, у то ври^еме се ]ош нису били

одлучили.

12 О величини бечке стопе вид. Влашнац, нав. дело, IV свеска,

884—888.
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Код Мирдита су биле на]запуштени]е шуме. У близини

села налазиле су се велике површине без дрвепа ко]е су на-

стале услщ'ед непланске с^ече, потпуно без реда, али нико

нще покушавао да то спри]ечи, иако ]е эбог тога долазило до

одро№аван.а земл>е ко]е спира]у велике кише. У таквим усло-

вима се нще могло рачунати ни на пошумл>аван>е, као ни на

припрему тла у те сврхе: „У тешко приступачним брдским

шумама, Мирдитима су закопани милиони у дрвно] маси."

Недослали су путеви ко)и би омогупили да се дрво довезе

у равницу. Сва земл>а ]е била у власништву општина (за]ед-

ница) у чи)ем се округу налазила; земл>а ко]у ^е обраЬивала

]една породипа припадала ]е само н>о_]. тедино ]е капетан Мир

дита имао велике површине земл,ишта и шуме ко]е ]е ди]е-

лом куповао, а ди]елом присва]ао узурпаци^ом.

С обзиром на то да у щцело] провинциии ^еверне Алба-

нще нще било ни]едне саобрападнице ко^а би одговарала ев-

ровском поиман>у проходног пута, о томе наравно ни у Мир-

цитщн ни]е могло бити говора. Посто^еЬе стазе ко]Има би

требало да пролазе луди и товарне животинке, на по]единим

ди^еловима не само што су представл>але велику опасност него

су биле у таквом стан>у да нще уопште било могуКно н>има

пропи.

Ипак се ништа нще предузимало да се оправе путеви;

а тек онда кад би се догодило да се неколико товарних жи

вотинка за]едно са сво]им товаром суноврати у провали]у,

Мирдита су вршили на^нужнее оправке. То се односило на

главне саобраЬазнипе земл>е, од ко] их су дви]е водиле преко

висова СЬге1е, ]една дуж ри]ека Мати и Фанди, друга преко

Магьи Шен>ит, трепа преко Везирског моста, четврта од Призре

на у средиште земл>е. Стога ни^е потребно поближе описивати

како су изгледали магьи путеви ко]и су повезивали по]едина

села, ]ер су они у на^реЬнтуим случа]евима представляли

корита дивл.их потока.

Клима ]е била добра, зиме нису биле преоштре, а л>етну

врупину су ублажавали западни в]етрови.

Код Мирдита нще било раэних врста болести. На|позна-

тща ]е ]една врста лщене грознице ко^а се назива се]утра,

такоЬер и мориа, ко^а се ту жцавила тек од грчког устанка

1821, а дони]'ели су ]е ратници ко] и су се врапали сво]им

купама.

О истории древних граЬевина ко]е су се тада налазиле

у Мирдитима нще нико знао да било шта каже, а оно мало

развалина, остатака капела и наводнпх дворова, нще било

ври)едно пажгье. У земл>и ни]е било ни]едног м]еста ко]е би

се макар условно могло назвати барем градиЬем. Ту су била

сгьедепа села и засеоци, иначе меЬусобно удал>ена и раштркана:

1. Когхори11а са Мазепот и Каг1а1;

2. Каз^ег! са Угеа, КакЧ'ап, Зрапз и Тигеа;
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3. 5Ьёп С)ег%')1 са Кагш, 8исар, Саго11 и Са1оп;

4. Кастап за УПа, Агза, 8Шгг1, Де§а, Мегст§е1, Уо1а5,

Кизпеш и 81тотп;

5. Ка1гуапа а С]е§]аш, Оо]аш, 5коса, МезиИ, Клтеза, О^огш

и ТегиоШ;

6. СараатаНг са 8ёп Мпа, Каошга, АгзИ, ЬитагсН, Ыи5§уа1,

ВеггеШ, Мтаппа, Ьшш-Ъагг, Тис1 и Ьип>ш;

7. РапсП са 8пс1а, Оот@ош, Вгзак, Копаь 8сЬёп&]ша;

8. Ого§1 са Кепа, Ьа^а, МаЬгтосог, 8аш, 8Ьёп IIпа

(Света Мари]а);

9. 8рао1 са Р1ад§;

10. ВНшсЬИ са КаизьКес ЗкогеМ, Си1о§1 и РезсЬ;

П. ЫйёгГапсИпа са Мипе§а,Х1с1, Викпнг и 8раг1а§а;

12. Рге^Ьпа са Ш^гн;

13. У1ди;

14. Мпе11а.

Сва села су имала око 1.570 купа или породила са укуп-

ним бгху)ем од 12.966 становника ко^и су се ди)елили на пет

батрака Мирдита.

бар]ак купа душа

Ороши 123 1.069

Фанди 290 2.465

Спапи 464 3.753

Кушнени 205 1.808

Дибра 488 3.871

С в е г а: 1.570 12.966

V округу жупе Вигу послали су остаци дворца у коме ]е,

наводно, угледао св]етло дана албански ]унак Скендерберг

(код Словена звани БорЬе Кастриот).

Мирдити су снажни темел>нн л>уди, среднее висине, витки

са ]аким костима, веЬином тамне косе и тамних очщу. Ма]-

стори су у свим борилачким в]ештинама ко]е су нужно потреб

ив пастирима, ловцима и ратницима, а познати су и као

одлични стрщелци. Рачунало се да има^у жувише до 1.800

мушкараца способних за борбу. Н>ихова храброст и неустра-

шивост на борном полу биле су под^еднако добро познате као

и н>ихова окрутност, грабежл>ивост, разбо^ништво и склоност

ка побунама, што им ]е и прошцело глас у ратовима ко^е су

водили приликом пробора у Грчко], на Балкану и на Дунаву.

Красе их врлине као што су ум^ереност, треэвеност и велика
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гостол>убивост,13 на су то 1^вредни)е стране н>иховог каракте-

ра, док лакомисленост, похлепа, осветол>убивост и просто

смщешна охолост чине ону мрачну страну. Веома поносни на

сво^у слободу, они нису били ропски подложни сво]им воЬа-

ма племена, што )!е тако „одвратна карактерна особина Цр-

ногораца".

Мирдити без изузетка припада]у римокатоличко] в]еро-

испови)ести. ЬЬихово тврЬеже да предан Мирдит нще никад

прешао у ислам не може се узети као пуна истина, али ]е

читьеница да нису дозволлвали да се у гьихове планине до-

сели било ко]и муслиман. МеЬутим, без обзира на то што су

толико чували сво]у католичку в]еру, они ипак нису били

много религиозни. Свом свештенику су исказивали веома мало

спол>ног поштованьа, веома ри]етко су присуствовати богослу-

жен>у, углавном на]чешЬе само приликом великих црквених

светковина. Занемаривалп су све взерске запови]ести изузев

поста, ко^ су веома сав]есно одржавали, па ]е сигурно да

су в]еру више чували зато што им ]е као традици]а осгала

од праотаца, а ман>е из в]ерскпх разлога.

Земл>а }е била подбелена у 14 жупа: Огоь1,14 Браса, РапсН,

КаШуапа, §агае-таШ, ВШнЗД, Кастап, 8Ьёп С]егд]1 (или Св.

БорЬе), Ка51ап)е1л, КогЮриПа, Тге§па, ЫйегГапсН, \пди и МеПа.

ЬЬихови жупни дворци и цркве су били сиромашнищ него

они у равницама. Жупни двор у Ороши, главном М)есту Мир-

дита и с)едишту капетана, оно ]с у нев^ероватно запуштеном

стагьу. У Ороши ]е служио зедан свештеник ко^и ^е имао

митру.15 Цщела Мирдштца са изузетком дви]е жупе ко]е су

припадале дн]ецези Сапе била ]е под духовном |урнсдикци)ом

бискупа из Алеете. Свештеник Р1е1го 2ап5а, ко]И ]е много

година био свештеник Мир;щта у Ороши и ко]ег су в]ерници

прогнали, казивао ]е о ]едном карактеристичном поступку

сво^х зелиьака. Найме, ]едног дана ]е у опат^у упала трупа

младнх л>уди из околине, ту задела и захттцевала да се до

несу храна и пиЬе, а било ]е очигледно да желе наЬи било

какав изговор да би започели кавгу. Свештеник ]е мудро Ьу-

тао и остао миран, па га млади луди нису могли изазвати,

него су чак затражили да их исновщеди. С обзиром на то

да су евн припадали породицама ко]е су биле екскомуницнране,

а йро'} таквих породица ^е код Мирдита оно веома велик, он

им зе рекао да их неЬе испови^едити све док се не покажу

" Т. В. Иванова, Северная Албания, 134; домаЬнн радо прихвата

госта и одмах му поставка питала: .1есн ли здраво? Како су тво|и?

Каква |е л>етина? и слично, а тек потом се гост обраЬа домапину

истим пнтан>пма.

14 }. В. Иванова, Северная Албания, 104. Боровичка уопште ни)е

чочио под)елу на ба]раке као административно .(единице; на прн.\г)ер,

баз рак Дибра имао десет села.

15 То ]е абацща, опатовина. . ,
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и не отклоне разлоге због кот'их су екскомуницирани. То се

на]чешпе дешавало због прел>убништва, бигами^е, гаъачке или

убиства. Онда су се они почели лукаво жалити на црквену

строгост ко]а, како су тврдили, свакако нще прим]ен>ивана

у ври^еме Нэихових д]едова. На то им ]е свештеник об]аснио

да црквене власти постулату према н>има исто онако како

су поступале и према н>иховим дт'едовима Тада су му млади

Мирдити презриво одговорили да, ако су н>ихови д^едови били

екскомуницирани, ни они онда не желе бити другачщи и стога

свештеник може „ипи до Ьавола". Приликом ощеньивавьа ових

прилика не треба превид^ети чин>еницу да 1'е такво понашалье

било могупе и зато што у земл>и уопште нису постот'але шко

ле, па према томе нще посто^ао ни услов за подуку у в]ери.

Као и сви горштачки народи, и Мирдити су га]или ду-

боку припадност свом родном м]есту и због тога нерадо рато

вали у уда.тьеним кра]евима. Уколико су и одлазили на вот'ну,

насто^али су да се што ]е могуЬно прще врате сводим куЬама.

Изузев смрти, ко]е се плаше као казне, за н>их не посто^и

ништа страшнее од изгона из домовине и ништа срамнике од

т^елесног кажн>аван>а. Породица им ]е важни]а од свега, али

Боровичка сматра да то ище произлазило из стварних хуманих

ос^епанъа него из 1ьиховог патрицархалног бипа, из уб^еЬеаа

да по^единац налази заштиту ]едино код свог крвног рода. Из

тог „лажног" о^еЬауьа части сматра]у да породица кота

не прихвати увреду нанешену свом члану, макар он био одба-

чен и презрен, као себи нанешену мора дожив]ети понижевье

и срамоту.16

Жена ^е код Мирдита у првом реду и у хришКанском

смислу рщечи — ма]ка дт'еце, а мушкарац се лоше понаша

према ню]. С обзиром на то да жена пос]еду]е ман>е опште

и в]ереко образование од мушкарца, то она, према обича.]Има

земл>е, не може ни за шта одговарати. По правилу су ]е смат-

рали злим духом породице, она т'е убица ко^и т|ера у насилну

смрт оца, браНу, мужа, синове. Боровичка дал>е пише да Мир

дити приликом избора жене много полажу на то да она води

порит'екло из ]едне хришИанске породице. „Иако жена и код

Мирдита обавл>а искл>учиво све куЬне послове, ипак ни)е

онолико понижавана да се према н>о] односе као према то-

варно] животинки, како ]е то по правилу без изузетка код

Црногораца."

Мирдити се внше баве узнаем стоке него полюпривре-

дом. Чим младиЬ одрасте толико да може носити оруж]е, он

се више никад не одва^а од н>ега. Оружие се састо]ало од пуш-

чаних щцеви дугих од ]едне до пет стопа са обарачем ори-

1"енталне иэраде. Мирдит претежно носи оружт'е на рамену,

" Упор Б. Недел>ковип, Канун Леке ДукаЬина, Арбанашко обича]но

право, Анали Правног факултета у Београду 4, Београд 1965.
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или на узаном црном ремену као што се носи ловачка пушка.

Иначе веома брижљиво одржава своје оружје тако да се

оно увијек сија. „Само нужда може натјерати Мирдита да

обави неке поллпривредне радове. Он радије лута по шумама,

никад не пропушта прилику да нешто украде, а затим прово

ди у потпуној доколици. ЬЬегову постељу чини гомила лишћа

на тврдој земљи."

Одјећа Мирдита се састоји од капута који сеже до нож-

них чланака, направлен је од ручно ткане необојене грубе

гканине, оивичен зеленим и црним вуненим гајтаном, мање

или више украшен, а закопчава се се на прсима. Испод њега

се носи цемпер од грубе вуне у боји, ипак највише црвеној,

и веома широке чакшире од исте тканине као и капут. Не

носе кошуљу и врат им је разголићен. На ногама имају опан-

ке и вунене обојке који се носе преко чакшира и сежу до

листова ногу, па се ту вежу црвеном вртщом. Преко капута

се око појаса ставља црвени широки појас. Глава је покривена

округлим фесом високим четири пола,17 а испод њега се носи

бијела вунена Капица. Зими, али и љети као заштиту од кише,

Мирдити су носили јакну од црне веома густо ткане вунене

тканине са широким оковратником који од рамена пада све

до преко полови«е прсију и леђа; рукави су кратки до лакта.

Овај сасвим особен дио одјеће, који није уобичајен ни код

једног другог албанског племена, чини Мирдите препознатљи-

внма; по традицији га носе и као знак жалости за албанским

јунаком Скендербергом. На кожном опасачу носе торбицу за

набоје и кутијицу у којој су потребне ствари за чишћење

оружја; нож се налази у вуненом појасу, а ношење пиштпьа

није било уобичајено.

Женска одјећа се састојала од капута који је досезао до

кољена и чакшира које су потпуно наличиле на оне које носе

мушкарци, с тим што су мало више набране. Умјесто ву-

неног појаса, жена опасује кратку кецељу полуелипсастог об

лика, украшену ресама и ројтама. На глави има комад веома

грубе и чврсте вунене тканине која је са обје стране савијена

надол>е, црне или црвене боје, већ према томе да ли је жена

удата или неудата.

Мушкарци шишају главу до голе коже и само на потиљку

остављају један чуперак да виси, а жене носе веома кратку

разбарушену косу. Боровичка пише да крајње неживописна

ношња код оба пола Мирдита, заједно са изразом њихових

лица којн није много пријатан, дају ружну слику о цијелој

албанској раси.

Мирдити су становалн у кућама и колибама које су биле

углавном саграђене од камена, дрвета и цигала, покривене

17 О велнчинн цола вид. Влајинац, нав. дјело, IV свеска, Бсоград

1974, 1004—1006.
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сламом, а на]чешпе се састсцале од три простори]е — кухтье,

спаваЬе собе и _)ош ]едне собице (избе). Нису знали за кре-

вете и друге комаде покупства. Храна им се претежно састо

^ала од свакодневно печеног кукурузног хл>еба, сира и мли]е-

ка. „тедно м]естанце на уви)ек климаво] шамлици у кухин>и,

комад хлеба и мало соли, то ]е све што се може тражити

и што нуди мирдитско гостопримство." Странац се мора за-

довол>ити обительским огн>иштем ]ер се за странца рщетко

пали засебна ватра.18

Ци^ела радиност Мирдита сводила се претежно на ткан>е

тканина за од]еЬу и н>ену обраду, што су искгьучиво обавл>а-

ле жене. Мирдит ко]и )е знао да израЬу]е пол>опривредни алат,

да запрегне кон>а или товарну животин»у, да за нужду опрг.ви

пушку, сматран за великог ум]етника. О право] трговини

ни]е било ни говора. 1едино ]е невол>а присшьавала л>уде да

изнесу нешто боровине, ]елове даске и дрвени угал> на са]мо-

ве у Скадру, Алеси)и или Призрену и да то зами^ене за со,

кукуруз или неки други произвол.19 Со ко]у су куповали у

Алеси^и, дщелом су оставляли за сво]е потребе, а ди]елом

носили у Призрен и продавали за веЬу щцену. Извоз скодана

(бо]ено дрво) био ]е у великом опадан>у. Транспорт ]е обав-

л>ан само на теретним животин>ама.

УреЬенгв 1сод Мирдита и н>ихов однос према Порти

Мирдити су с поносом тврдили да на гьихово тло ни^е

никад ступила нога ни ]едног ]единог турског водника. У пра

вом смислу рщечн, то би могло бити и тачно, посебно ако

се има у виду да се дотад нису никад отворено побунили

против султана, па према томе >ьегова во.)ска нще ни имала

повода да уЬе у ььихову земл>у. МеЬутим, уколико су том тврд-

н>ом желели да докажу како су природне одбрамбене особине

иьихове земл>е такве да искл>учу]у сваку могупност турске

на]езде, онда су били у велико] заблуди пошто су заборавл>а-

ли да ]е народну мирдитску во]ску неколико пута управо у

властитим планинама веома строго кажн>авала во]ска ко]у

су предводиле турске паше. ЬЬихове планине нису ни превисо-

ке ни тешко приступачне; штавише, во^ни покрети регуларне

во]ске унутар мирдитске територще имали би чак маьье смет

ное него у неким другим непроходним брдским пред^елима,

на прим]ер у Црно] Гори. 1Ьихове ри^еке не представл>а1у теш-

копу за прелазак ни при лошим временским приликама; на-

18 Е. Чате.), Живот и обичщи Арбанаса, Юьига о Балкану 1, Бео-

град 1936; М. Мил>евиЬ, Живот и обичщи Арбанаса, Београд 1901.

*• 1. В. Иванова, Северная Албания блнжи пазари за становннке

Мирдити]е налазили су се у Лежи и Кру^п, а дал>и у Скадру, Тиранн

н Призрену; главна роба 1«))а ]е увожена била )е со.
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против, њихове обале су веома погодне за прелажење војних

колона свих родова. Једину тешкоћу причињавало би освајање

кланаца који воде у земљу, али не и за оне трупе које би

надирале дуж ријека Мати и Фанди. Конфигурација тла је

заиста повољна и омогућава веома брзо трасирање проходних

песта.

Мирдити су овом тврдњом можда мнслили да се њихова

снага састоји у томе што могу нружити отпор непријатељу

зато што имају све услове за производњу довољних количина

хране пошто им је зем;ьа погодна за најразноврснију обраду.

Наводно, могли су да се одрекну увоза било какве робе за

дуже вријеме. Међутим, то није тачио пошто се лако може

нроцијенити да су у родној годи«и могли произвести хљеба

да им траје највише десет мјесеци, а да со, без које не могу

ни они ни стока, морају набављати ван земл>е, те да њихова

развијеност искључује сваку помисао на било какву могућ-

иост за производњу муннције. Зато се прави разлози због ко-

јих су Мирдити били поштеЬени најезди турске војске не на-

лазе у наведеним околностима, него у политичким односима

у Турској и крајевима сјеверне Албаније, који су током вре

мена претрпјелн значајне промјене, па су Турци оставили

Мирдите по странн.

Заједница Мирднта се од давнина састојала од свега три

бајрака: Ороши, Спаћи и Кушненн. Они су наводно потомци

једног племенског оца и његова три сина, па тако представ-

љају језгро Мирдита. Бајраци су подређени бајрактарима, а

тај положај је насљедан, затим старјешинама које је сам на

род бирао, уз то су признавали врховну власт некадашн>ег

наше од Ипека или Пећи као представника султана. На тај

начин су прихватили војну послушност Порти, а плаћали су

данак који се звао порез и износио 15 пара (пјастер је врије-

дио 40 пара) по свакој кући. Овај порез су сваке године до-

носиле старјешине (најистакнутији млађи људи) представнику

округа Задрима, а ту га је преузимао комесар, специјални

пашин изасланик, и највећи дио поклањао доносиоцима. Као

пашнног намјесника и посредника између паше и народа,

Мирдити су имали такозваног буљубашу. Он је по правилу

оно муслиман, али није живио у њиховој земљи, него је до-

лазио у Мирдите једном годишње да би пренио пашине запови-

јести старјешинама племена и да би заједно са н>има одржао

судске расправе.

Ако из таквог стања ствари слиЈеди закључак да је уре-

ђење трију бајрака било тако да је њима владала неколи-

цина и да нису имали заједничког домородачког поглавара

који би владао над свим старјешинама, него је врховна власт

у извјесиом смислу припадала буљубаши као пашином пред

ставнику, то онда значи да су Мирдити били под формалним

и практичним вођством султана, односно везира у Пећи. То
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стан>е се унеколико измиденило кад су три наведена ба]рака

изабрала за за]едничког стар]ешину изв]есног Цол Г)ок Шер-

ощу (ЗсЬегЫа) из братства Дода.],20 на кога ^е пао нзбор због

1ьегове мудрости, храбрости и родол>убл>а, али су и дал>е за-

држалн раните односе према везиру из Пепи. Однос овог новог

стар]ешине према сво]им сународн>ацима био ]е неодреЬен;

власт ]е могао одржавати силом ко]у ]е могао прими]еннти

захвал>у)упи породичном порщеклу и моНи. Нэегова власт и

утица] су временом знатно опали пошто се гьегова породица

из разних разлога готово потпуно искори^енила, тако да ]е

пос.ъедн>и мушки изданак обители, насъедник Цола Г)ок Щер

бина, продао сво] положат изв]есном (яти Магкии за краву

како би могао прославити неку светковину. Убрзо посли]е

тога ]е Гим Марку довео братство21 Фанди ко]е ]е било слично

свим брдским племенима ^еверне Албавдце. Он ]е управл>ао

уз помоп старзешина и припо_)ио их трима братствима Мир-

дита. Тек под Г)оном Маркуом и насл>едницима из н>егове

породпце била су поближе одреЬена права за]едничког погла-

вара, о чему Не касшце бити ри^ечи. Пренк Леши, д^ед та-

дашгьег поглавара Мирдита, био |е први кощ |е носно назнв

капетана, а дао му га ]е Али-паша та1ьински у ври)еме грчког

устанка (1821). Од тада су Мирдити звали капетаном сваког

свог во]сковоЬу.

Непрекиднп ратови ко]е ]е Мустафа-паша посл>едньи на

следии скадарски паша (сво]евремено генералнн гувернер

Смирне), водно дацелом против сво^их политичких противни

ка у Румелщи, дщелом против Црне Горе, а дщелом против

самог султана Махмуда II, присилили су га да мисли на рат-

ннчка племена у околинп, нарочито на ДукаЬине22 и Мирдите,

те да их наслои одто}ИТИ од паше из Пепи и привуЬи себи.

Мустафа-паша ]е постигао сво] цшь углавном новцем, па кад

га ]е 1831. након крваве борбе поразио велики везнр Мехмед

Решид-паша те се морао предати у сво^ тврЬави Скадру,

Мирдити су му ипак били и дал>е исто тако потчигьени као

рашце пашама у Пепи. И Мустафа-паша ]е оставио нетакнуто

уреЬен>е овог горштачког племена, а повремено ]е давао и

велике повластице неким капетанима, али их ]е чешЬе кажн>а-

вао због непослушности и шьачкашких препада у равници.

Аржао ]е у рукама на)вишу судску власт преко бул>убаше.

Након Мустафа-пашиног пада, велики везир Мехмед Решид-

-паша ^е Мирдите по ььихово] жел>н и формално приткано

Скадарском пашалуку.

-° О братству Дода] вид. С. Уакпйш, // <Ипио йейе сотшШа

пе11а ггай'топе %шгШса А1Ъапе$е цепегаШа, ишуегкка сН Ра1ептю,

Рассо11а сН ЬеИеге, Пгепге 1956, 255.

г| С. Уа1еппш, нав. д\ело, 258.

11 То ]е географски по|ам кощ обухвата шест батрака: Шола,

Шошн, Топлана, Кири, Планди и Г)они; вид. С. Уа1еп(1ш, пав. д\ело, 256.
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Тек посли)е неколико година након тога у]единио се бат

рак Дибра23 са четири батрака Ороши, СпаЬи, Кушнени и

Фанди.24 Ба]рак Дибра не треба ми]ешати са сус.]едним, углав-

ном муслиманским брдским окрузима Горн>а и Дон>а Дибра.

До тада ]е батрак Дибра имао св®}е стар]ешине и свог бугьу-

башу. тедан од тих стар]ешина био ]е незадовол.ан приемом

на ко]и ]е наишао код паше у Скадру, па ^е раагьуЬен отишао

у сво^е планине и наговорио щцело племе да се прикл>учи

Мирдитима. И код Мирдита ]е расло незадовогьство према

бул>убашама, а у меЬувремену ]е настала ]една изм]ена ко]а

]е нужно морала имати значаще поаьедице. Найме, веЬ одра-

ни]е су посто]али многи разлози за незадовол>ство муслиман

ским бул>убашама ко]и су, без сумн>е, спроводили сво]у само

волку. Посл>едн,и меЬу н>има, изв]есни 1усуфбег из Скадра,

первршио ]е сваку м^еру кад ]е наредио да се неколико Мир

дита спаде живи ]ер су затечени у краЬи. Због тога су га

насилно прогнали, па кад се поново по]авио, власти су одби-

ле да штате н>егова права, тако да отад више нще било

зван>а бу.ъубаша ни у ]едном од пет батрака Мирдита; н>егова

власт ^е прешла на капетана.

Тадашн>и народни стар]ешина Мирдита Биб Дода ]е у

.меЬувремену све предузео како би раэвластио стар^ешине свих

пет ба]рака и приграбио сву власт. У насто]ан>у да узме пот-

пуну власт, Бибу Доди ]е усп^ело да на за^едничком састанку

свих Мирдита приводи племе да донесе заюъучак по коме

стар]ешине непе више управл>ати за]едничким пословима свих

пет ба|рака, него Не Нэихова власт бита ограничена само уну-

тар №иховог ба}рака. Тако ^е успео да обезбщеди врховну

власт ко]а му ]е омогуЬила да одлучу]е о општим пословима

щелокупне за]еднице, чиме му зе знатно порастао утица]. Бре

меном ]е власт ба]рактарских стар]ешина ]ош више сужавана,

а Биб Додина проширивана. До дал>ег слабл>ен>а власти ба]рак-

тарских стар^ешина дошло ]е насилним путем. Найме, вепи

бро] младих л>уди, несумььиво на потица] самог Биба Доде,

ометао ]е рад ба]рактара, па су их чак оруж]ем спри]ечавали

да управл>а]у братством, док коначно нису уништили гьихову

моЬ. То стаже ]е довело до вепег утищц'а капетана пошто су

се околности толико изми]ениле у н>егову корист да ]е она]

ко]и )е то знао искористити постао владар у правом смислу

рн)ечи. Новостворене прилике биле су такве да би у земл>и

настала потпуно анархи]а уколико би из ма ко_)их разлога

дошло до слабл>ен>а шегове власти, као што се то вей неколико

пута и десило. Капетан Биб Дода ]е 1854. добио и потврду за

я С. Уа1еп11П1, пае. д/ело, 253—258.

и 1. В. Иванова, Северная А^гбания 68; Ороши (Мирдити) су у

почетку били влазнща (братство), али су се временем увепали па су

посталн ба]рак, а унутар н>ега су образована нова влаэнн^а.
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свој владарски почожај од Порте, а 1856. је одликован и ти

тулом паше.

Тако су сва петорица бајрактара Мирдита била под упра-

йзом заједничког старјешине кога је Порта признала и који

се називао „капетан-паша". Њему су били подређени петорица

бајрактара, чије се дјеловање свело само на извршавање вој-

них задатака, и старјешине појединих бајрака, чији се број

мијењао (понекад их је било и 40). Они су бирали капетана,

при томе водећи рачуна о заслугама и породичној припадности.

Ове старјешине, који су заправо били локални капетани и

бајрацима; одлучивали су о мањим споровима и то на збо-

ровима који су одржавани неколико пута годишње пред црк-

вом у жупском средишту бајрака, уз претходно одобрење ка-

петан-паше. Припадао им је одређен дио новчаних казни које

су сами изрицал-и. Тежи случајеви, као и општедржавни по-

слови, остали су у дјелокругу надлежности капетан-паше који

је у свим случајевима поступао у споразуму са старјешинама

свих бајрака и редовно их позивао на тзв. Пол>е св. Павла да

се договоре о предузимању потребних корака. Према тадашњем

обичају, капетански положај је био насл>едан, а прелазио је

на најстаријег сина, а уколико капетан није имао синове, онда

на најближег рођака, иако у том погледу није било важећег

закона у земљи. Капетан-паши није било дозволено да убире

порез. За вријеме годишњег обиласка цијеле земхье, обично

у јесен, он је заједно с бајрактарским старјешинама дијелио

правду по свом нахођељу. Оваква опходња се звала „војво-

дина". Капетан-паши је припадао одреЬен дио новца од нов

чаних казни; он је дијелио правду, изрицао казне и давао

помиловања свим Мирдитима у границама њиховог подручја,

при чему није смио поступати самовольно него је морао изри-

цати казне по традицији. Држао је у служби 20—30 Мирдита

као пандуре и извршиоце својих заповијести, а издржавао

их је на властити трошак. Од Порте је добијао принадлежно

сти које је имао бригадни генерал. Његова зависност у однос\

на пашу у Скадру огледала се у томе што га је морао призна-

вати као султановог намјесника и од њсга примати заповије-

сти које му је слао господар државе. Скадарски паша није

имао право да се мијеша у управл>ање код Мирдита и према

томе, строго узевши, није имао право да казни Мирдита који

би био ухваћен у преступу ван землл, него је био дужан да

га изручи мирдитском капетану.

Капетан је био обавезан да заједно са својим људством

врши војну дужност, да учествује у унутрашњим и спољним

ратовима које је водила Порта и да плаћа годишњи данак.

По старим обичајима, Мирдити су служили султану шест мје-

сеци у току једне године, и то у „повољно годишње доба".

Морали су служити у војсци која је била одана султану, а

имају угледа у властитим

http://www.balcanica.rs



302 Галнб Шл>иво

не у оно] ко]у 3е предводио какав побун>ени паша, и то не

одво]ени од н>е него на бедном пол>у. Уколико су ратишта

била удалена од гьихове домовине, Мирдити су били обавезни

да да]у на]више до 400 л>уди. У току щцелог во]еван>а доби-

]али су хлеб и сир за себе, зоб и сламу за сво]е кон>е, а

зависно од дужине ратоваььа имали су право на уеднократну

малу плату, чщн ]е износ за Нэиховог команданта био нешто

веЬи.2Л У Хафиз-пашино врщеме, т]. 1855. године, био им ]е

разрезан годиппьи данак у паушалном износу од 3.000 щастера

за свих пет батрака. Порез су убирали поглавари или жупни-

цн и предавали га капетану, ко]и га ]е потом лично у пратн>н

више стар^ешина, или по неком подреЬеном, предавао Скадар

ском паши. Бременом се усталио обича] да паша узврайа

даром од 100 кои>ских товара кукуруза (тадапиьа врщедност

отприлнке око 10.000 хп'астера), од чега би капетан задржао

]едну половину, а другу раздщелио нзмеЬу пет ба)рака.

Из таквог ста1ьа ствари произилазило ]е: прво, да ]е прво-

битно демократско-олигархиуско уреЬен>е Мирдита попримало

арнстократско-апсолутистичке облике; друго, да су Мирдити

из свог рани^ег подреЬеног односа израсли у неку врсту ва-

залне државе. Ово друго ни^е представл>ало повол>ну околност

за Порту, па ]е било чудно што се то дешавало управо у пе

риоду у ко]ем ]е Порта, након угушива1ьа побуне Мустафа-паше

Скадарског 1831. године, била учврстила сво]у власт у суевер

но] Албании. Тада ]0] ]е пошло за руком да несметано управл>а

провинциям преко гувернера ко]ег ]е Цариград поставл>ао на-

силно, а могао га ]е исто тако и евргнути. Све ово се ]едно-

ставно може обуаснити немарношЬу гувернера Порте да спро-

веде султанове наредбе, па и равнодушношНу према положа]у

и интересима султана, као и полггтиком попустл>ивости, чега се

Порта држала у политици према суеверно] Албанией. Стога ]е

Боровичка закл>учио да коначан став ко.)и пе заузети Порта

према том хришНанском подруч]у мора имати одлучу]уЬи ути

ца] на дшьи разво] овдашн>их католичких горштачких народа.

Као што ]е Црна Гора у XIX ви)еку чешНе организовала

побуне против Турског Царства, што ]е могла чинити ]едино

у споразуму са осталим словенским становништвом Румелще,

тако су се и Мирдити заносили иде^ом да управо мирдитска

земл>а у одреЬеним околностнма треба да буде средиште за

стварагье независне албанске католичке државе. ТакоЬе се

може лако заюьучити да су Мирдити били неколико пута у

могуЬностн да придобщу и католичка и муслиманска гор-

штачка племена из ДукаЬина, Пуке, Ибале, Дибра, Мати и

Аеже, ко]а су им се иначе за ври)еме ратних похода прикру

чивала и ставл^ала под зауедничко воЬство Мирдита. Тако ]е

м 3. В. Иванова, Северная Албания 118; такав }е био ред код

Мирдита кад су полазили у рат: ишли су ]едан за другим, напри$ед

припадницп батрака Ороши, за н>има СпаНн и на^зад Кушнени.
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капетан Биб Дода могао без тешкоЬа да ба]рактаре наведених

горштачких племена и сво]е племенске роЬаке у Призренском

пашалуку стави под сво^у заставу на бедном пол>у.

УреЪегье зем.ье

Управл>ан>е землюм и руковоЬен>е правосуЬем вршило се

приликом племенских састанака стар]ешина ко]има ]е предс]е-

давао капетан. 1едном годюшье ]е одржавано опште эемагьско

зас]едан>е, обично у зесен, на Пол>у св. Павла близу Ороши у

ко^ем се налазило с^едиште капетана. Закл>учке на савЗетован>у

доносило ]е 25 стар^ешина ко.)и су били изабрани тако што

]е сваки ба]рак из сво]е средине давао по петорипу. Капетан

]е за себе задржао право изрицан>а санкци)а. Стар]ешине баз-

рака су самостално среЬивале она питан>а ко)а су се тицала

самог ба]рака, због чега су по^едини ба]раци, веп зависно од

потреба, одржавали по неколико састанака годишн>е.

При]'е него што би поглавари ба|рака изрекли пресуду,

они су странкама у спору унапри^ед узимали неки залог. То

су чинили зато да би их обавезали да прихвате донешену пре

суду, али и да има]у сигурни)е покрипе за изречену новчану

казну. Приговор на изречену казну нще био дозво.ъен без

обзира на то каква ]е одлука била у питажу, па ]е она] ко би

се супротставио на било ко]и начин могао бити само ]ош

оштри^е кажн>ен. Висина новчане казне угврЬивана ]е дво]ако;

ако ище била веп утврЬена законом (кануном), сулще су ^е са

мовольно одреЬивале. Новчану казну су наплапивали погла

вари села или главари породице, а у томе су им помагали ка-

петанови послушници. Распод]ела новчане казне вршена

различито у позединим ба|рацима; на прим]ер код Спачи и

Диора ди)ел»ена ^е измеЬу стар]ешина и капетана, у ба]раку

Ороши се половина казне морала дати стар]ешини, капетану у

ба]рацима Кушнени и Фанди припадао 1е пун износ новчане

казне у чи)ем ]е изрицан,у учествовао. Уколико би стар]ешина

изрекао новчану казну за почшьену кривицу унутар свог ба]-

рака, на шта нще имао право, капетану ]е припадао щцели

износ казне. Стар^ешине су могле пресуЬивати само у случа-

^евима ко]и су се десили у оквиру граница ба]рака, а нису пред-

ставл>али посебно тешка д)ела. У свим осталим случа^евима, и

у изрицаньу и у потврЬиваньу казне, то право ]е припадало ка

петану, али он ]е био дужан да као судила поступи у сагласно-

сти са стар]ешинским ви^епем.

На основу обичазног устал>еног права, Мирдит нще могао

уопште бити кажн>ен батин>ан>ем, затвором или изгнанством,

него само новчаном казной, или у напорем случа^у могла му
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је бити изречена казна да му се спали кућа. Међутим, уколико

би Мирдит ипак изузетно био осуђен на батинање због тешке

увреде нанешене капетану или старјешини племена, онда је

казну морао да изврши личио капетан. Стога се дешавало да

се од тог правила све чешће одустајало, или је капетан преина-

чавао такву казну у казну затвора, па чак и изгнанства. При

утврђивању кривице спровођен је доказни поступак. Признање

кривице оптуженог био је довољан доказ против њега. Уколико

је порицао кривицу, онда је сам морао водити поступак којим

ће помоћу свједока докааати своју недужност. Свједоке је

иначе сам бирао, а њихов број је зависио од тежине случаја;

обично је износио од 6 до 24 лица. Уколико би свједоци послије

међусобног савјетовања одлучили да положе заклетву (што

је требало обавити у цркви), како би била доказана невиност

оптуженог, онда је и оптужени морао да се закуне. Кад се

обави заклетва, поступак је био окончан. Свједоци су се често

заклињали криво; чак су одобравали да се умјесто правог уби-

це убије било који мушки члан бајрака у заједничком кућан-

ству. Уколико би Мирдит убио неког ко не припада Мирди-

тима, то се није сматрало кажњивим јер је друштво штитило

само припаднике властите заједнице.

Убиство је рјешавано договором обију страна; обично је

уговарана уплата одређене суме (око 1.500—2.000 пјастера) коју

је убичина породица требало да исплати породици убијеног.

Изузетак је чинила крвна освета: онај ко је био присшьен да

изврши убиство због крвне освете, не само да је бивао осло-

бођен казне него није потпадао ни под право крвне освете. Он

је сматран за обичног радника иэвршиоца за кога је олговоран

налогодавац. Заводник удате жене или дјевојке је потпалао

под крвну освету; убиство браколомнице је било додуше не-

кажњиво, али је супруг убијене ипак дуговао њеној поролипи

пола цијене крвне освете. Уколико би супруг успио да исто-

времено убије и браколомницу и њеног заводника, онда је би

вао ослобођен крвне освете. Казне које су изрицане за крађе

биле су веома различите, тако да су често могле достићи ви-

сину казне која је изрицана за убиство. Убиство, браколомство

и крађа су били најчешћи облици кривичних дјела, а нарочито

бројна у бајраку Ороши, па су Мирдити говорили да код Оро-

ша ниједан одрастао мушкарац не умире другачије него на-

силном смрћу.

И покретну и непокретну имовину насгьеЬивао је најближи

мушки члан породице, тако да жене нису могле наслиједити

било шта. Удовица је остајала у мужевл>евој породици уколико

је са н>им родила већи број мушке дјеце, с тим да су она

. још жива. У- супротном је бивала отјерана из куће и немило-

срдно препуштена даљој судбини.

http://www.balcanica.rs



Мирдити 305

ОБИЧАШ КОД МИРДИТА

а) Приликом во^евагьа

Кад су Мирдити на позив Порте кретали на бо^но пол>е,

онда се могао запазити сл>едеЬи поредак н>нхових батрака

(спровоЬен ]е без изузетка): напрщен батрак Ороши, затим

Дибра, па Фанди, Кушнени и на кра]у Спапи. Знак за полазак

во]ске ]е давао капетан, ко\п ]е у предвечерие пред полазак

испал>ивао неколико хитаца из тешких топова. Сврстани под

ба)рацима, сутрадан су ратници кретали из сво]е домовине,

щевали и пуцали из пушака, а масовио су их испрапали роЬаци

и при]ател>и. Уколико Мирдит почини неко злод^ело на борном

пол>у, може га казнити ^едино капетан, и то на]чешЬе бати-

нанэем или затвором. Капетан може извршити ту казну само

у свом шатору, односно логору, али никако у затвору за оста-

лу во]ску. Ни у ко]ем случа]"у нису биле предвиЬене ни нов-

чана ни смртиа казна. Ако би Мирдита оптужио виши офицнр

турске во]ске, онда ]е капетан морао или одбацити оптужбу,

или из]авити да кривац поб]егао, па стога ни^е могао да

изврши истрагу. Оно што би украо или оп.ъачкао на бощом

пол»у, Мирдит ]е задржавао за себе; пли]'ен ^е могао ди]'елити

^едино у случа]у кад ]е имао помагача. Од осталих турских

возика разликовао се по томе што никад ни]е одсизецао

главу непри^ат&гьа да би ]е донио паши и за 1ьу добио награду.

Али уколико би ухватио живог непри^ате.ъа, предавао га ]е

паши и тражио награду. Мирдити су насга)али да на борном

пол>у светкузу као и код куНе, што ]е важило и за пост. О

болеснима на бо]ном пол>у старали су се брижл>иво, н>еговали

их и редовно насто^али да их врате на кон>има у домовину.

Мртваце су сахран>ивали на католичкой гробл>у уколико су

за то посго)але могуЬности. Мирдите ]е на бо]но пол>е пратио

и капетан; он ]е одреЬивао простор ко]и би затим посветио

да би могао служити као гробл>е. Иначе им ]е традицща нала

гала да тщела свих погинулих мора]у отети од непри]ател>а.

Кад су се ратници враЬали у домовину, при|ател>и и ро

Ьаци су их дочекивали с весе;ьем и пуцали у знак радости.

Мирдит ко]и ]е био обави^ештен да му ]е на^ближи роЬак у

домовини умро, морао ]е да почне жалити чим се приближи

куЬи. Приликом уласка у куЬу поко]ника требало зе да изгребе

лице, а затим ]е почин>ало гласно нарица*ье над мртвацем.

РоЬаци ко.)и нису били у рату требало ]е такоЬер да обаве

сличай обред одмах чим буду обави]ештени о смрти ратника.

Ратник ^е по повратку куЬи даривао чланове сво]е породице и

прщател^е малим предметима за с)еЬа№е ко)е донио из да

леких земал>а.
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Ь) Обичаји при прослави празника

Иако су Мирдити католици, они су имали обичај да свеце

прослављају на старински начин.26 Уколико би им свештеници

приговарали због тога, или забранили такав начин прославе,

онда су славили дан тога свеца два пута: по нојвом и старом

календару, из чега Је произишао обичај да се сваком свецу

даде надимак „стари" или „млади", већ према томе да ли се

светкује по једном или другом календару. Често су славили и

свеце које црква није увела, па су се страшно љутили на све-

штеника ако их на вријеме не би упозорио и на такве празнике,

псовали га и пријетили да ће га Бог казни ги због таквог про-

пуста и дати му слабу и сиромашну жупу. Насупрот томе,

уопште нису прихватали приговоре свещтеника што не славе

неђељу или неки друга празнични дан који је црква прописала

као нерадни дан.

Неке празнике су прослављали тако што су припремали

гозбу сасвим независно од стварног дана празника: неђељу

прије или послије правог дана. У таквим случајевима, рођаци

су стизали у госте неколико дана раније и помагали у при-

премама за гозбу. На светковину је могао доћи свак без об-

зира на вјероисповијест. Мирдити су у таквим приликама при

хватали чак и странце и непознате, не питајући их ни ко су,

ни откуда су, ни како се зову. Уколико неђеља у којој се

одржава светковина пада у прол>еће или љето, онда сви иду у

цркву и присуствују светој миси у цркви или пред њом. При

том нико није одлагао оружје, а многи чак нису у цркви ски

дали ни фес. Свештеник јс у том погледу био немоћан, није

им могао ништа, нити је могао забранити улазак у цркву му-

слиманима и екскомунициранима. Док је свештеник држао

проповијед, вјерници су разговарали, а жене су за то вријеме

пиле жестока пића, па би се по завршетку мисе помијешале с

мушкарцима. Понекад је долазило и до крвавих обрачуна пред

црквом, нарочито у Ороши. Светковине су допуњавали странцн

и ситни трговци, покућари, који су намјештали тезге и про

давали разне предмете за свакодневну употребу: духан, барут,

платно, мараме, ракију и слично.

Иза мисе ишло се у кућу слављеника да би се јело и пило

до у касне сате. У понеЬелйк послије ручка, гости су се вра-

ћали својим кућама, а домаћин је био обавезан да им при-

преми храну за путовање.

м Упор. В. Николић, Прилог проучавању обичаја славе (фесте)

код католичких Шиптара V околини ПеИи (Метохија), Гласннк Етнограф-

ског института САН, кн.. IV—VI, 1957, 336—375.

http://www.balcanica.rs



Мирдитн 307

с) Обичщи приликом женидбе и удще

Код Мирдита зе био обича] да д^ецу заруче ]ош у на]-

рани|ем добу, на]чешпе ]Ош у коли)евци. Д)ечакови родителей

су давали прстен, или томе одговара]упи новчани износ, а по-

ред тога и одреЬену суму новца роЬацима д|ево,)ке, чиме

в^еридба била закгьучена. Кад заручници поодрасту, д)*ево]чини

родителей доби]азу .)ош ]'едну своту новца за набавку гьене

опреме, а заручник мора платити 1ьеним роЬацима и одреЬен

износ зато што му одобрава^у да може узети д]'евозку из н>и-

хове породице. У давна времена била ]е утврЬена на^нижа

свота ко]у ^е заручник требало да плати в^ереници и н>еним

родител>има. Првобитно ^е то износило 80 п)астера, али ^е та

сума постепено повеЬавана, на.)при]е на 150, док нще достигла

износ од 300 Мастера, да би заручница 1858. године ста]ала

на]ман,е 500, а често и до 1.500 Мастера.

Кад ^е в]'ереници спремл>ено рухо, одреЬу^е се ври)еме

свадбе, ко^а се обично одржава оног дана на ко]и пада и пра-

зник заручниковог м^есног свеца, а по правилу неЬел>у дана

при)е или касни)е од првог дана тог празника. Заручник по-

шагье седморицу или осморицу л>уди из круга сво^х на]бли-

жих при]ател>а у купу заручнице, ко]'и обично стижу у петак

или суботу, донесу дарове заручници и уз'ацима са ма]чине

стране, а поред тога хл>еба и вина. Они ко]и стигну у петак,

осим наведеног треба да донесу и рибу, а они ко)и доЬу у

суботу мора]у дони^ети овцу. Уколико в]ереничини роЬаци

нису задовол>ни даровима, онда свозе незадовол>ство исказу)у

тако што узима]у залоге од в^ереникових при]ател>а ко^е они

мора]у искупити новим даровима. В]енчани кумови се у исто

ври^еме окуплкцу у заручниково] куЬи и одмах започин>у пу-

цати из пушака, а рано у|утро оьедеКег дана крепу в]ереничи-

но] куЬи. При^е поласка изражава^у радост пуцн>авом у трире

му в^ереникове купе, а уколико ^е он у жалости због недавне

смрти неког од блиских роЬака, онда пуцььава изоста^е.

Свадбена поворка крепе из ввереничине купе у ноНи да

би прще изласка сунца стигла у в]ереникову куНу. В]'ереница

изражава сво]е расположение кукан>ем и нарицан>ем; она по

чинке непрекидно кукати и уздисати неЬел>у дана рани)е, а

треба да пусти и ко]у сузу. Допуштено ]о] ^е да се смири тек

онда кад се веН подобро удагьи од родног села. В]ереница оби

чно иде п^ешице, али кад стигне близу в]ереникове купе у^а-

ху]е на кон>а или на какву другу товарну животин>у. Уз пут

се свадбено] поворци придружу)у комши)е и при)ател>и, а за-

тим се пошапье ]едан од в]енчаних кумова да обавщести в]ере-

ника да му доводе в]ереницу. Кад вз'ереник чу^е ту ви^ест, он

за)едно са при]ател>има пуца у знак радости. Приликом в]ере-

ничиног уласка у в]ереникову купу, укупани ]е посипа]у зрнев-

л>ем. Чим )е угледа, в]'ереник искаче из скровишта у ко^ем ^е
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дотле био сакривен, ставља јој руке на рамена и уводи је у

кућу. Потом јој доноси со, а она баца помало соли у сваки

лонац и шерпу у којима се на огњишту кува свадбени ручак.

Тада из куће излазе вјенчани кумови, пењу се на сљеме крова,

сједну и подијеле између себе хљеб који им је дала родбина

вјеренице, поједу га и поново пуцају из пушака. Кад то за-

врше, и они улазе у кућу те сви сједају за свадбени ручак, с

тим што се заручник одвоји и сједне на посебно мјесто. Један

од кумова узима за руку вјереницу, која је дотад сједила за

трпезом, и води је вјеренику. Кум сипа у чаше ракију или

вино, а вјереници треба да одмах испију до половине чаше.

При крају ручка, домаћин куће, пријатељи и свједоци полажу

нешто новца на заједнички хљеб, што вјереница прима из руку

једног од вјенчаних кумова као лични дар, а други кум откида

комад хљеба и полаже на сто. Тада се сви дигну, почињу да

се шале, жене пјевају свадбене пјесме, мушкарци пуцају ив

пушака. Ономе који не успије да опали из пушке изругају се

ругалицом сваки пут када се у некој пјесми помене ььего-

во име.

Увече вјереници иду заједно на спавање, а гости напуштају

кућу тек ујутро. Домаћип даје још један оброк пријатељима

који бораве далеко. Дарови се дају и кћеркама које су се

удале ван куће. Дан поелије одласка гостију, вјереници се

вјенчавају у цркви, што је за Мирдите споредна ствар у

обреду женидбе и удаје. Дешава се да се вјенчање у цркви

обави тек послије више мјесеци, па чак и година, а често се

уогапте и не обави.

Ако муж умре прије истека године дана, жена је слободна

па је њени рођаци могу поново удати с тим што у том слу-

чају морају вратити новац који су добили приликом претходне

вјеридбе и склаиања брака. Такође се мора вратити новап

мужу који је дао за жену уколико жена умре прије истека

године дана, а њеној породици се мора вратити њена опрема

уколико је умрла без порода. Уколико муж одлучи да се раз-

веде од жене, она може понијети из мужевл.еве купе оно

што припада њој, а муж у том случају нема право да тражи

од њених родителе да му врате новац који је плаћен за ње-

гову бившу жену. Уосталом, већ и зато што ју је муж одба-

цио, женина породица се сматра у извјесном смислу осрамо

ћена. Уколико би жена побјегла од мужа (што се због зло-

стављања догађало веома често), онда су њени рођаци били

дужни да пронађу оног ко јој је помогао да побјегне и оног

који ју је отео; то је подлијегало крвној освети. Уколико же-

нини рођаци нису могли да пронађу њеног помагача, или он

уопште није постојао, онда је одговорност падала на њих и

подлијегалн су крвној освети. Међутим, такви случајеви су

се ипак могли ријешити новцем, што је и најчешће био случај,

али је понекад долазило до великих спорова из којих су на
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ста]ала многобро]на крвопролиЬа. Спор се могао ри^ешити и

тако да се жена поново уда и тако изб^егне крвна освета. У

том случа] у, н>ени роЬаци нема]у право да за н>у траже уоби-

ча]ене новчане дарове и не могу више располагати нюме. Му-

жевл>еви роЬаци стичу право да, у случа]у ако муж умре, или

ако отбера жену, преуда^у н>егову удовицу, односно отпуште-

ницу, за неког другог. Код Мирдита се иначе догаЬало да се

чов]ек ожени иако му ]е законита жена ]ош жива, што иначе

не би см]ели чинити као католици.

в) Обича/ приликом сахране

Кад неко умре природном смрЬу, тада га роЬаци окушцу,

од]ену и положе на даску да би га сви могли вид]ети и уста

нови™ да нще убщен и према томе нема опасности да Ье се

разбуктати крвна освета. Некад ]е мртвацу ставл>ен у уста

новчиЬ, на^чешпе ]една пара, али ]е та] обича] био готово

потпуно ишчезао. Поред мртваца ]е палена свирепа и бриж-

л.иво се пазило да се у близини не наЬе каква животинка

(мачка, пас, или нешто слично). Преко дана, жене С)еде поред

мртваца и изводе свечане посмртне щесме, ко]е повремено пре-

кидазу. Чим опазе да долази неки покойников при]ател>, запо-

чшьу куюьаву и гребу себи лице и тирело. Нопу се не кука

и не гребе, али се поред мртваца непрекидно бщце. Док се

леш чува у купи, током нопи треба свечано угостити све при

суще ггри]ател>е.

Сутрадан се вршио укоп. Чим изнесу мртваца из купе, н>е-

гов леш поставе усправно тако да изгледа као да ]е жив и

да сто.)и на ногама. На куНном прагу га три пута поклоне,

затим пошкропе водом и затворе купна врата. За то ври]еме

не сми^е нико да остане у купи. На путу до гробл>а изм]ен*у]у

се они ко]и носе мртваца, али они ко]и су га изни]ели из купе

мора]у га уни)ети и у цркву и изни)ети га из н>е. Док се копа

гроб на №иви ко]а се налази покра] цркве и свештеник држи

обред, сви присутни Ьуте. Затим се обави покоп и свак одлази

купи, али се више не плаче и не кука. Након сахране позива]у

се на вечеру на]ближи роЬаци и сви укуЬани умрлог. У ра

нним временима, трошкове сахране покойника сносило ]е

шуело село, или барем ци]"ела породица умрлог; у ври]еме о

ко]ем пише Боровичка, та] терет ]е сносила н>егова ужа по

родица.

Биб Дода и н>егова породица

Тадашньи капетан Мирдита ]е био Пренк, син Доде ко]и

]е посл>едн>ем скадарском паши учинио важне услуге на бо]-

ном пол>у, па ]е стога био у н>егово] велико] милости. Као и
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већина Мирдита, и он је живио у бигамији. Његова друга

жена, удовица Марија из Просекуа, родила му је сина Бибу

још за живота прве жене. Дода Пренк је убио своју прву

жену убрзо након рођења свог сина, а њега је из страначких

разлога покушао у Скадру да отрује Мехмед Хаку. Да би се

излијечно, Дода је отишао у Дубровник, али је тамо умро

око 1830. године. Послије његове смрти, жена је родила сина

Доде Доду, брата капетана Биба, којег је убио један његов

слуга. Биб је у вријеме очеве смрти оно дјечак, што је иско-

ристила неколицина његових роЬака да би користећи капетан-

ски положај управљали насилно землюм. Послије многих ин

трига и пошто су се чланови породице кроз подмукла међу-

собна убијања готово потпуно искоријенили, власт су пре-

узели Биб, син умрлог капетана Доде Пренка, и Цола, снн

Боке. Обојица су били још младићи, али су се убрзо зава-

дили, па су се обратили паши да им пресуди. Паша је пресу-

дио у корист Биба пошто је на н>еговој страни био легитимно

право као сина посљедњег капетана. Биб се брзо утврдио на

власти, што му је било утолико лакше што је Цол ускоро на

кон тога убијен. Убио га је муслиман Ибрахим Хусейн То-

паллиа, наводно због једног старог дуга крвне освете. Већ прве

године владавнне младог мирдитског капетана Биба Доде

биле су бурне; он је водно читав низ разбојничких ратних

похода против сусједних племена у планпнама и равницама.

У самој земљи је успио да се одбрани од многобројних непрн-

јател>а, углавном служећи се убнствима и насиљима свих врста.

У тим обрачунима је био рањен у кол>ено и десно раме, па

је извршио крвну освету и искоријенио породице оба брата

која су на њега пуцала, све до посљедн>ег мушког дјетета, а

њихових пет кућа сравнио је са земл>ом. У руско-турском рату

је нашао добар повод да покаже своју приврженост Порти,

на шта му је она признала легитимност.

Почетком кримског рата (1853—1856), Биб Дода је своју

оданост Порти показао тако што је довео 700—800 Мирдита на

Дунав и потчинио се заповједништву сераскера Сердар Екрема

Омер-паше. Биб Дода и Омер-паша су се познавали одраније

јер је Дода учествовао у Омер-пашином походу против Црнс

Горе 1852—53. Пошто је оставно своју војску на Дунаву, оти

шао је у Цариград и тамо испословао да му се призна капе-

тански положај и чак успио да добије доживотну пензију.

Тако ојачан, Дода је по повратку у земљу успио да се учврсти

на власти и да из земл>е одстрани најнепослушније противнике.

Порта је у јесен 1854. поновно затражила да Мирдити дају

одред војника за ратовање на Дунаву, али се они тога пута

нису одазвали јер је између њих и сераскера настаю спор.

Найме, Омер-паша је Мирдите који су се налазили под њего-

вом командой распустио и разоружао код Шумле, зато што

су напустили ровове и побунили се. Том приликом је око 300
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Мирдита уклопио у регуларну турску армију (низам), а оста-

ле прогнао у њихову домовину, због чега су они били неза-

довољни.

Они који су били протјерани са ратишта настојали су да

разјаре и остале Мирдите. Зато су ширили гласове да се њи-

хов капетан тајно сагласио с поступком турског сераскера код

Шумле. Стање је било такво да је Биб Дода једва смио да

нзиђе из кућс, а његови најближи рођаци су чак саставили

зликовачке банде и организовали завјере против њега. Изгле-

дало је да је потпуно поражен и угрожен тим више што је

угграво у то вријеме сплеткарио и француски вицеконзул из

Скадра, који је одраније био против њега, али не из политич-

ких него из чисто материјалних разлога. Француски конзул

је настојао да једном даљем рођаку Биба Доде, извјесном ка-

петану Марку, сину Бона Доде, обезбиједи мирдитски капетан-

ски положај, па је у ту сврху настојао да организује странку

која би га именовала за капетана. Онда се Биб Дода обратно

Порти за помоћ, гдје је нашао снажну подршку Портиног ко-

месара Теуфик-ефендије. Он је у јануару 1855. у пратњи ви-

цеконзула Енглеске, Француске и Аустрије стигао из Скадра

у Ороши и смирио побуну Мирдита. Теуфик-ефендија и наве-

дени конзуларни функционери обавезали су се да ће на Порти

испословати испуњење сљедећих захтјева Мирдита: прво, да

им се врати оружјс које им је одузето код Шумле; друго, да

се 300 Мирдита који су тада укључени у низам одмах пусте

својим кућама; треће, да се сейма који су служили на Дунаву

исплате заостале плате.

Тако је смирена побуна Мирдита. И француски вицеконзул

се придржавао тога договора; найме, пошто је схватио да не

постоји могућност да Марка Доду прогура за капетана, он се

нагодио с капетаном Бибом Додом, уговорио му одлазак у

Цариград, препоручио га тамошњем француском посланству,

па му чак дао и свог личног преводиоца за турски језик да му

се нађе при руци. Својих обавеза према Марку, претенденту

на капетанско звање, ослободио се тако што је испюсловао

да се његов најстарији син прими у школу „Бебек" у Цари-

граду. Биб Дода је такође добио писмене препоруке енглеског

вицеконзула за лорда Стратфорда Канинга и аустријског кон-

зула за барона Фон Прокеша и отпутовао у Цариград. Порта

је у потпуности испунила захтјеве Мирдита, па се Биб у љето

1857 вратио у Мирдити ју. Не само што је у цјелости постигао

свој циљ него је био и одликован: добио је орден Меџидију III

реда и чин мириливе са одговарајућим принадлежностима и

привилегијама.

Овим успјехом су Мирдити били веома задовољни, чак би

се могло рећи задивл»ени. Ауторитет капетана је поново успо-

стављен, тако да је извјесно вријеме био већи него икад до
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тада. Биб Дода (Деметриус Тхеодатус), или Биб син Доде, оно

}е 1858. млад чов]ек од око 36 године, висок, при)атне спо-

;ьашности, а меЬу сводим земл>ацима ]е уживао глас доброг

водника. МеЬутим, гьегова храброст ^е нешто спласнула због

подмукло задоби^ених рана, од ко]"их му ]е остала осакаКена

десна рука. Ни)е знао ни читати ни писати, и нще говорио

н^едан ]език осим матерн>ег. Улцесто фран>евца Рао1а с!а

Сауа11егта§дюге, ко]и га ]е напустио усли^ед насталих сваЬа

и изнев^ерених очекиван>а, за секретара ]е узео Бованща

Мелгусхиа, рани)ег конзуларног преводиоца, уз годишн.у плату

од 12.000 щастера и бесплатну опскрбу, али нще имао много

пов]ере№а у н>ега. СвоЗ"у природну обдареност и лукавост ко-

ристио ]е за сплетке и личну корист. Пос^едовао ]е велико има-

н>е ко]е ]е стекао нешто нааьеЬем, нешто насилном отима-

чином. Био ]е штедл>ив толико да би се при]е могло репи да

]е у ствари шкрт, а што се тиче начина живота, нще се много

разликовао од сво,]их осталих сународника. Н>егова купа у

Ороши, о ко.)о] ]е Боровичка приложио ]едну скицу, била ]е

права палата с обзиром на м]'есто гд]е се налазила, али ^е

била кра^е прл>ава и без икаквог нам^ештаза: у 1ьо] се на-

лазио само жсгьезни кревет, велики стари сто и неколико сто

лица. Веома се млад оженио, али ]е убрзо остао удовац. Други

брак ]е склопио с муслиманком, кЬерком Хасана Ахосиа из

Лурна, коза Iе приликом покрштава№а добила име Марчела.

Она му ]е родила кперку, а затим 1856. године сина Доду на

ко]ег ^е нам^еравао прени]ети званье капетана. Доцнн]е му се

родио и други син. тедан католички црквени досто]анственик,

прелат Албанке, ко]и }е више година оно у вези с капетаном

Бибом Додом, дао ]е о ньему сл>едеЬу карактеристику: „Чов]ек

]е без в]ере, незналица, зао, преварант, изда^ица, похлепан за

туЬим и у на]вишем степену крволочан. У друштву муслимана

говори против сво]е властите в]ероиспов1цести и показу]е сим-

пати^е за Мухамедово учеже. Никада не опрашта увреду, вреба

час када Ье се осветити." МеЬутим, запажагьа Боровичке су

дала за право да се посумььа у тачност наведеног описа. Он

каже да ^е капетан био иод неугодннм моралним притиском

као природном посл>едицом страха од крвне освете, ко^ су

он и н>егова породица изложени више него било ко]и други

Мирдит. Биб Дода се у властито] земл>и не усуЬу}е да изаЬе

из куЬе и уви]ек га окружу]е више од 20 т)елохранител>а. МеЬу

н>има ]е и Цол Скана са ко]им дщели све та^не и ко]и заправо

управл>а н.еговим поступцима. Тако ]е изгледао чов^'ек у ко^ем

1е колебл^иви народ Скадра видно будуЬег Скендербега, ко]ем

]е монсинэор ТопиЬ изде^ствовао запов^еднички крст папског

Ордена св. Гргура и ко]ем ^е ]едан други албански црквени

взеродосто_)ник насто^ао да изде)ству]е аустрщски царски ор

ден, наводно због н>еговог оштрог супротставл>ан>а прел>убни-

штву и бигами)и код Мирдита, иако ]е та] порок захватив
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земл>у више него йкада раните, а капетан ни^е ништа подузимао

против тога.

Биб Дода ]е несумиьиво имао веома далекосежне и часто-

хлепне планове, а само га ]е несигурност за властиту егзистен-

щцу спри]ечавала да их не спроведе. Како Боровичка пише,

бредне улизице, ко]е на жалост треба тражити меЬу високим

албанским свештенством, дале су му прве подстреке за таква

обман>иван>а. Он ]е насто]ао да докаже како води пори^екло

од старих принчева ДукаЬина и говорно о носто]ан>у такозва-

ног „фермана од бакра" ко]и су н>егови преци добили као на

граду за храброст у познато] бици на Косову гд^е су се бо

рили уз „полум]есец против крета". Тако ]е чов]ек кога ]'е

цщела Мирдити]а знала као потомка некадашгьег стар]ешиие

Г^она Маркуа, а чи}а куНа нщс никад другачи^е звана него

купа Г)он Марку, претендовао да га назива]у принцом. О томе

]е имао само ^едан нев]еродосто]ан докуменат, найме папски

Орден бреве, кад га ]е Гргур XVI приликом дод]ел>иван>а ор

дена, а на при)едлог бискупа Топипа, називао принцом Мир-

дитарум. Очекивало се да Ье обични капетан, ко]ег Мирдити

ословл>ава]у са „капетан-паша", поставити ]ош веЬе захт^еве

пошто му два црквена албанска в]еродосто]ника у сво.]им по-

сланицима да]у титулу висости због сво^их интереса.

„У политичком погледу, капетан Бпб Дода |е у то] м]ери

непоуздан као што ]е то сваки Албанац од прадавних времена

и ]еднако толико колико ]е незахвалан." Породица му се са-

сто^ала од сл>едеЬих грана:

1. Капетан Гион, ]едан опасан разбо,цшк. ЬЬегов д^ед и д]ед

Биба Доде били су браЬа. Г)он има четверогодишньег сина

Леш Гиона. •

2. Капетан Тузи (Тиг21), ванбрачно дивете и брат Биба Доде,

озлоглашени убица, ^ош нема Д)еце.

3. Капетан Марку од Скадра, веома далек роЬак, непознато

у коме кол>ену, подла и сплеткарска личност. Након смрти

старщег сина у школи „Бебек" остао му ]е ^ош дванаестого-

ДИШН.Й енн Г]он Марку.

4. Дод Гиока, брат капетан Марка, ]едан потпуио безна-

ча]ан чов]ек.

5. Цол Пренк, веома далек роЬак непознатог степена срод

ства, разбо]ник ко]ега се сви плаше, беспосличар ко^и }е, по

што ^е спискао не баш мали породични иметак, постао огор

чени непри]ател> богатог капетана Биба Доде, има два не]ака

сина."

Боровичка на кра^у каже да, као што ]е у веКини албан

ских католичких планинских племена, тако ]е и у куЬи Г)она

Маркуа (то ]ест Биба Доде): непрекидна немилосрдна крвна
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освета, и сталне породичне сваЬе. Биб Дода ]е за посл>едн>их

16 година сахранио двадесет мушких роЬака на гробльу у

Ороши, а сви су пали као жртве убица. Али ни он, гпице или

касни^е, неЬе иЗДеЬи сво]у судбину.

ЬЕЙ М11Ю1ТЕ5 — 0Е5СК1РТКШ Б11 ССЖ51Л, 0'А1ЛТиСНЕ

ВОКОУ1СКА ЭЕ ЬА^ЕЕ 1858

К с к и т с

Ьек М1гсИ1е8, еп 1ап1 цие са1поНчиез, с1а1еп1 зоиз 1а рго1ес1юп

(Лр1оп1аПчие йе 1а МопагсЫе йез НаЬзЪоигд аапз 1а тёте тезиге яие

1ез са1поИяиез еп Воете е1 аапз ГНеггёдоуте сотр1а1еп1 виг Гаррш ие

Гетриге саШоНяие уо1зт. II ез1 по1о1ге чие 1а сИр1ота11е аи1псЫеппе

а соттепсё а ргепйге ип р1из этапа* т1ёгё1 аих ргогтсез т^иез аапз

1аз Ва1кап8 а рагНг <1е 1а зесопае тоШё сш XIX' з1ёс1е е1 а у оиупг зев

гергёзепШюпз сопзи1а1гез. Е1 с'ез1 а се1 т1ёгё1 чие аш1 зоп опдте 1е

гарроП аи сопзи1 аШпсгиеп Вогоу1ёка, с1е Гаппёе 1858, виг 1ез М1га11ез,

ипе 1пЬи апаеппе а1Ъапа1зе чи1 ауак таиригё, а раг11г ае 1а Пп с1и

XVI' ои <1и соттспсетет аи XVII' 51ёс1е йе)&, 1а 1иПе роиг зоп аиЮпо-

ггпе с1апз 1е сайге ёе ГЕтр1ге Оиотап. 1я сопзи1 Вогоугёка а соггес1етеп1

теки» 1ез МксШсз аапз 1е дгоире а1Ьапа15-дё{гие зиг 1а Ъазе с1е Гопдте,

с1и аш1ес1е е1 оез соиШтез. Ьа ргегшёге ШгйШе ё1ак паЪкёе раг сим}

Ъаугакз аез МксШез, а загок: Огоз, Зрас, Кизпеп, Визга е1 Рапа. Се

рей( рауз а1рт роззёаак сГехггаогатакез ЬеаШёз паШгеНез е1 ргёзетак

ип дгапй т1ёгё1. Ьез Гогё1з ё1а1ет 1е р1из пёдНдёез. А ргохптн1ё аез уИ-

!а§ез ус 1гоиуа1еп1 с!е дгапоз езрасез еп11ёгетеп1 рпуёз а'агогез 8С

ьоп1 гогтёз раг зике аез соирез запз аисип р1ап, еп11ёгетеп1 аезогс1оп-

пёез, та18 регзоппе пе (аспай ае Гетрёспег, Ыеп яие се1а ей1 роиг сопзё-

аиепсе ГёЬои1етеп1 Йез 1еггез чие 1ез р1шез Ьа11ап1ез Йё1ауа1еп1. Ье сПта1

•ёииЧ ГауогаЫе, 1сз гиЧ'егз п'ёииет раз тгор гиаез е1 1ез спа1еигз сГё1ё

ё(а1еп( ааоиаз раг 1ез уеп1з ае Гоиез!. Ье рауз ё1ак сИУ1зё еп 14 сагЦопз. Ьа

М1пс1111е епиёге, а Гехсер1шп с1е <1еих сап1опз чи1 арраг1епа1еп( аи «Иосёзе

<1е Бара, ё1а)1 зоиз 1а )ипсИсМоп с!е Гё\'ёчие д'А1е881о. Сотте Шиз 1ез

реир1ез тотадпагйз, 1ез М1гсН1ез си111Уа1еп1 аиз81 ип ргоГопй Йёуоиетеп!

а 1еиг Ней йе па1ззапсе е1 роиг сеие га1зоп Из пе {тегтоуа1еп1 чи'а соШге-

соеиг с1апз 1ез гёд1опз ё1о1дпёез. Ьез М1г<111ез аГПгта1еп1 ауес Нег1ё ци'

аисип зоШа! 1игс п'а ^ата^з т1з р\сй зиг 1еиг зо1. А 1а уёп1ё, се1а аигаК

ри ё1ге ]из1е, зиг1ои1 51 Гоп а еп уие 1е Га11 чи'Пз пе з'ё1а1еп1 ^изчие

1а )ата15 оиуеПетеп1 гёуокёз соп1ге 1е зиНап е1, раг сопзёчиеп!, зоп

агтёе п'а\'а11 асип то11г а еп1гег Йапз 1еиг рауз. Сотте 1е МоШёпёдго

огвап1за11 зои\гет аи XIX' з1ёс1е 1ез гёуоИез соШге ГЕтр1ге Оиотап,

се чи'еПе пе роиуак га1ге яие с1'ассогс1 ауес 1ез аи1гез рори1а1юпз з1ауез,

1ез ЛИгсШез аизз1 з'еп1Ьои51азта1еп1 Йе 1'Шёе чие ргёс1зётеп1 1е рауз

<1ез М1га,)(ез с!еуа11 ё1ге йапз 1ез с1Гсопз1апсез Йё1епп1пёез, 1е сеп1гс йе

сгёаНоп де ГЁ1а1 1пс1ёрепйап1 а1Ьапа1з саИтоНчие.
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