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«Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα  ηνπ Αρηιιέα;» 
 
 

Ο «δαθξχβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή» (e qara me bote)  

θαη ε πξνέιεπζε ηεο αιβαληθήο ιατθήο ηζν-πνιπθσλίαο» 

 

 

 

 

 
«Τ’ αλόγατα παράμερα απ᾿ τη μάχη 

θρηνούσαν, απ᾿ την ώρα που 'νιωσαν στον κουρνιαχτό να πέφτει 

ο αμαξηλάτης τους απ᾿ του Έχτορα του αντροφονιά το χέρι. 

…………………….. 

όπως η κολόνα ασάλευτη κρατιέται, που τη  στήσαν 

ορθή, στον τάφο ενός που πέθανε γιος και γυναίκα πάνω, 

όμοια έμεναν κι εκείνα ασάλευτα, ζεμένα στ᾿ ώριο αμάξι, 

στη γη κολλώντας τα κεφάλια τους, κι από τα βλέφαρα τους 

ζεστά τα δάκρυα ετρέχανε στο χώμα, και θρηνούσαν 

ποθώντας τον αμαξηλάτη τους· κι οι πλούσιές τους  χαίτες 

στα πλάγια του ζυγού σκονίζουνταν, ξεφεύγοντας τη ζεύλα.» 
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θάπνην άιιν ζύζηεκα, ή λα κεηαδνζεί κε ηξόπν, πνπ 

ελλνεί αληηγξαθή, εγγξαθή, κεηάδνζε κέζσ ξαδην-
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Αλαγθαία Πξνζεκείσζε 

(ηνπ επηκειεηή ηεο έθδνζεο) 

 

       ►Πξηλ έξζεη ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη πξηλ θηάζεη ζηα ρέξηα ηψλ αλαγλσζηψλ 

ηνπ, ηνχην ην βηβιίν  έ δ ε ζ ε  θάηη ην μερσξηζηφ: έθαλε πξάμε κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

«δεκνθξαηία ηεο δηαθσλίαο» −σο θαζήθνληνο (-ζεβαζκνχ κηαο  ζ έ ζ ε ο) θαη σο δηθαηψκα-

ηνο (-ειεπζεξίαο ζηε δηαηχπσζε κηαο  α λ η ί ζ ε ζ ε ο ). Απηφ ζπλέβε, επεηδή ην αλά ρείξαο 

ηεχρνο ππήξμε θαξπφο εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο ηξηψλ αλζξψπσλ: ηνπ ζπγγξαθέα Vasil 

Tole, κνπζηθνιφγνπ θαη αθαδεκατθνχ· ηνπ θηινιφγνπ θαη επηκειεηή ηεο έθδνζεο δξ. Γεψξγ. 

Γηαθνπκή, δηεπζπληή ηεο Δζηίαο Σηξάλσλ ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ· θαη ηνπ 

παλ/κηαθνχ θαζεγεηή δξ. Παλαγ. Μπάξθα, ιανγξάθνπ θαη κεηαθξαζηή. Ο θαζέλαο έπαημε 

ηνλ δηθφ ηνπ δηαθξηηφ ξφιν ζην εγειηαλφ ζρήκα: ζέζε (ηνπ ζπγγξαθέα), αληίζεζε (ηνπ 

κεηαθξαζηή), ζύλζεζε (ηνπ επηκειεηή)… 
 

       ► Πνηά είλαη ε «ζέζε» ηνπ ζπγγξαθέα;  ηη ε ζξελεηηθή ρνξσδία ηνπ «ίζν-πνιπθσλη-

θνύ» ηξαγνπδηνχ , φπσο θαη ην ζθεληθφ ησλ δξσκέλσλ γχξσ απφ ηνλ ζάλαην ελφο αλζξψπνπ, 

είλαη ιατθφ θαη αξρατθφ θαηλφκελν απνθιεηζηηθά αιβαληθφ, πνπ ζπληζηά επηβίσζε αξραίνπ 

ηιιπξναιβαληθνχ εζηκνηππηθνχ—κάιινλ αξραηφηεξνπ θαη απφ ην νκεξηθφ αληίζηνηρφ ηνπ... 

         Απέλαληη ζ‘ απηή ηελ άπνςε πξνβάιιεη αληηξξεζηαθφ ιφγν ε «αληίζεζε» ηνπ 

κεηαθξαζηή, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ην επεηξσηηθφ «πνιπθσληθό» ηξαγνχδη έρεη αθεηεξία 

ηα πεξί ηε Γσδψλε ηαθηθά αξρατθά δξψκελα θαη εμαπιψλεηαη, εμειηζζφκελν σο 

δηαπνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, ζε γιψζζεο  θαη ρψξεο  έμσ απφ ηελ πνιηηηζκηθψο εληαία Ήπεηξν. 

Δπίζεο, θαη ν επηκειεηήο δηαηππψλεη επηθπιαθηηθά (σο κε εηδηθφο ζηε ιανγξαθία, αιια σο 

ηζηνξηθφο) νξηζκέλεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, πνπ ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ πεξαηηέξσ 

πξνβιεκαηηκνχ, δεδνκέλνπ φηη ζηα ζεκεία απηά επηζεκαίλεηαη ειιεηπήο ρξήζε 

ακθνηεξνβαξψλ πεγψλ. 
 

      ► Σέινο, ε «ζύλζεζε» πιέρηεθε κε θνηλή απφθαζε θαη ησλ ηξηψλ εκπιεθνκέλσλ λα 

κεηαθξαζηεί ην αιβαληθφ πξσηφηππν ζηελ ειιεληθή γιψζζα, γηα λ‘ απνηειέζεη ηνλ θχξην 

θνξκφ ελφο βηβιίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα, ζε κνξθή ππνζεκεηψζεσλ, ηηο θπξηφ-

ηεξεο δηαθσλίεο ηνχ ιανγξάθνπ-κεηαθξαζηή, θαηά ηξφπν ζπλνπηηθφ, αθαλάηηζην θαη θφ-

ζκην. Έηζη νχηε δηαζπάηαη ν θνξκφο ηνχ κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ, κα νχηε θαη θηκψλεηαη ε 

δηαθσλία ηνχ παλεπηζηεκηαθνχ ιανγξάθνπ θαη κεηαθξαζηή ηνπ βηβιίνπ, θαζψο έηζη 

ππαγνξεχεη ην απηνλφεην δηθαίσκά ηνπ.  
 

       ► Φπζηθά, απηφ ζπληζηά κηα ηνκή ζηελ εθδνηηθή πξσηνβνπιία, επεηδή ελζαξθψλεη κηα 

πξαθηηθή γηα ηε «δεκνθξαηία ησλ δηαθσλνύλησλ», απηψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη θα-

ζήθνλ λα απνιακβάλεη ε altera pars ηνλ ζεβαζκφ ηνπο (εμ ππνθεηκέλνπ), αιιά  ηαπηφρξνλα 

γίλεηαη θαη  δηθαίσκα ρξήζεο ηεο (δηαθσλίαο εθ κέξνπο) ηνπ ‗άιινπ‘ (=εμ αληηθεηκφλνπ). 

Δπλνήησο, ηνχηε ε πξαθηηθή ζπκπιέεη θαη κε ηε δεκνθξαηία ηνχ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, 

ηφζνλ αλαγθαίνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο...     

        Ο ηζηνξηθφο Θνπθηδίδεο, επηδηψθνληαο, φπσο γξάθεη,ηελ «αιεζείαο δήηεζηλ», δηαζηαχ-

ξσλε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ απφ πνηθίιεο θαη αληίζεηεο πεγέο. Κη φηαλ απηέο δελ ζπλέπηπηαλ, 

ηφηε θαηέγξαθε θαη ηηο δχν αληηπαξαηηζέκελεο απφςεηο («νἱ κελ νὕησ ιέγνπζη· νἱ δ‘ ἂιισο»). 
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Ζ ηηκηφηεηα θαη ε ακεξνιεςία ηνχ επηζηήκνλα, ινηπφλ, δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη ζηε δηθή 

ηνπ ίζσο κνλφπιεπξε έξεπλα, πνπ απνδίδεη θάπνηε ηελ ίζσο επηζπκεηή ή απνδεθηή άπνςή 

ηνπ, αιιά θαη ηελ «alteran  partem» (ηψλ Λαηίλσλ)... Απηφ αθξηβψο δέρηεθε ην αλνηρηφ 

κπαιφ ηνχ θ. Tole, πνπ δελ άθεζε λα πέζεη ζην θελφ ε δηαθσλία ηνχ κεηαθξαζηή ηνπ, αιιά 

θαη ε επξχηεηα ηνπ θ. Μπάξθα πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζεβάζηεθε ηνλ πλεπκαηηθφ κφρζν ηνχ 

ζπγγξαθέα θαη δελ πξφδσζε νχηε ηελ νξνινγία ηνπ, νχηε θαη ηελ πξφζεζε ηνπ αιβαληθνχ 

πξσηφηππνπ θεηκέλνπ ηνπ.  
 

 

        ►Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, πνπ ζπληζηνχλ  ζ π λ ζ ε η η θ ή  δηαρείξηζε ηεο δηαθσλίαο 

(σο δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη σο θαζεθφληνο ζεβαζκνχ), εθδφζεθε ην βηβιίν ηνχην κε ηελ 

επηκέιεηα ηνπ ππνγξάθνληνο. Καη νη ηξεηο ζπληειεζηέο είκαζηε βέβαηνη φηη, ζπκπεξηιακβά-

λνληαο κέζα ζηα πλεπκαηηθά ζπιάρλα ηνπ βηβιίνπ, φρη κφλν ηηο ζέζεηο ηνχ ζπγγξαθέα α λ α -

ι π η η θ ά , αιιά θαη ηηο αληηζέζεηο ηνχ κεηαθξαζηή  ζ π λ ν π η η θ ά , εηζάγνπκε κία πξσηνπν-

ξηαθή θαηλνηνκία ζηα εθδνηηθά θαζέθαζηα γεληθψο, αιιά θαη ζηα ειιελναιβαληθά γξάκ-

καηα εηδηθψο, δηφηη πξαγκαηψλνπκε ην πλεχκα ελφο επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ αθαλάηηζηνπ, 

αθαζνδήγεηνπ θαη αμηνζέβαζηνπ απέλαληη ζηελ εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή δενληνινγία. 

Έηζη, ε θξηηηθή γηα ην βηβιίν απηφ δελ ζα αξρίζεη κε (θαη απφ) ηνπο πξψηνπο αλαγλψζηεο 

ηνπ, επεηδή ήδε άξρηζε απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο έθδνζήο ηνπ, κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα εηιηθξηλή ζπλεξγαζία, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη έκπξαθηα απνδεδεηγ-

κέλνλ  αιιεινζεβαζκφ, πνπ ηείλεη πξνο ηελ ππέξβαζε ησλ ζθνδξψλ αληηπαξαζέζεσλ, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζεξκά ή θαλαηηζκέλα θεθάιηα ή κέζα απφ  θξηηηθή πνπ παξα-

πέκπεη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε... 
 

      Αλ θαηά ην παξειζφλ ε επηζηήκε ππνηάρζεθε ζηελ πνιηηηθή, απφ θάζε πιεπξά · αλ ε 

έξεπλα ησλ πεγψλ παγηδεχηεθε ζε ηδενινγήκαηα· θαη αλ ηα ζπγγξάκκαηα (επηζηεκνληθά, 

ζρνιηθά θ.ά.) απνζηψπεζαλ ή ζθεηεξίζηεθαλ ή εζληθνπνίεζαλ ηελ αιήζεηα· απηή εδψ ε έθ-

δνζε ηα πξνζπεξλά φια ηνχηα σο  παξειζφλ αλεπίζηξεπην θαη πξνζβιέπεη ζ‘ έλα κέιινλ 

α λ ν η ρ η ψ λ  επ η ζ η ε κ ν λ η θψ λ  θ α η  εξ ε π λ ε η ηθ ψλ  ν ξ η δ φ λ η σλ  γηα λένπο επηζηήκνλεο 

Αιβαλνχο θαη Έιιελεο, πνπ δελ ζα θνβνχληαη ηίπνηε άιιν, εθηφο απφ ηελ «αιήζεηαλ» θαη 

ηελ «ἀιεζείαο δήηεζηλ». 

 

Γξ. Γεώξγ. Γηαθνπκήο     

 

 
ΤΣΔΡΟΓΡΑΦΟ 

   Θα ήηαλ εζηθά αλεπίηξεπην, αλ παξέιεηπα, από ηε ζέζε απηή, λα επραξηζηήζσ, θαη εθ κέξνπο 
ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπο δύν εξσηθνύο πξώηνπο κεηαθξαζηέο, ηνλ Δniel Davidhi θαη ηνλ Olgert 

Thomollari πνπ αθηινθεξδώο επηρείξεζαλ θαη κε ζπλέπεηα παξέδσζαλ ηελ πξώηε αμηόινγε 

κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ. Δπραξηζηώ, επίζεο, ηελ θ. Ιrini Tase γηα ηελ νξγαλσηηθή ηεο ππνζηή-
ξημε, ηνλ εθιεθηό θίιν θαη καθεηίζηα Ergys Bejleri γηα ηελ ηαρύηαηε εηνηκαζία, εθηύπσζε θαη 

βηβιηνδεζία ηνπ βηβιίνπ, ηέινο δε ηνλ θ. Παλ. Λέδν, ησλ εθδόζεσλ «ἙΛΙΚΡΑΝΟΝ», γηα ηελ πξν-

ζπκία ηνπ λα πηνζεηήζεη, ζηελ ύζηαηε θπξηνιεθηηθά ζηηγκή, ηελ εθδνηηθή καο πξνζπάζεηα –πνπ, 
ρσξίο απηόλ, ζα λαπαγνύζε, πάλσ ζηελ ώξα πνπ ην πιηθό έθηαλε ζην ηππνγξαθείν… 

 

 
Σίξαλα, 19 Ννεκβξίνπ 2012 
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Τπόκλεκα γηα…  

                                         …ην βηβιίν «Σα άινγα...» ηνπ Vasil S. Tole   
 

    Γελ ζπλεηδεηνπνηψ ηνλ ιφγν, αιιά ζα επηζπκνχζα λα άξρηδα ηνλ πξφινγν γηα ην παξφλ 

βηβιίν κε ηα απιά θαη εηιηθξηλή ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ αθαδεκατθνχ V. S. Tole. 

«Ξύλνληαο κηα επίζηξσζε θαη εληνπίδνληαο λέεο καξηπξίεο, κπνξεί λα πιεζηάζνπκε ζηελ πεγή ηεο 

αξρέγνλεο ύιεο, εηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηε «ρνξσδία ηνπ κνηξνινγηνύ», ηνλ δαθξύβξερην ζξήλν κε 

νηκσγέο-νπξιηαρηά (të qarën me bote-ulerimë) θαη ην «ζξελνιόγεκα», σο αθεηεξία ηεο αιβαληθήο 

ιατθήο ηζν-πνιπθσλίαο θαη γεληθόηεξα ησλ ιατθώλ θαιιηηερληθώλ δεκηνπξγεκάησλ, πνπ επηβηώ-

λνπλ ζήκεξα σο ηα αξραηόηεξα ζηνηρεία ηεο πνιπθσληθήο κνπζηθήο ζηελ Δπξώπε θαη επξύηεξα».  
 

        ην πιαίζην απηφ ν ζπγγξαθέαο επηζπκεί «ε παξνύζα κειέηε λα κε κνηάζεη κε πέηξα πνπ 

αησξείηαη ζην θελό, αιιά κε κηα αθόκα πέηξα ζηνλ ηνίρν ησλ πξνζπαζεηώλ, πνπ αλπςώλνπλ 

θαζεκεξηλά νη άλζξσπνη ηνπ πνιηηηζκνύ…» . Πέξα απφ ην πψο ζα γίλεη απνδεθηή ε επηζπκία ηνπ 

απνηειεί απηνλφεηε παξάθιεζή ηνπ, γηα ην δξαζθέιηζκα ησλ ζπλφξσλ ελφο απνκνλσκέλνπ 

καραιά ηνπ θφζκνπ, ψζηε λα μαλαβξεζεί ε παιηά ζπλείδεζε ηεο ζπκβίσζεο κεηαμχ ησλ ιαψλ
.
 

γηα λα αλαβηψζεη μαλά ε αλνηρηή θνηλσλία ηνπ Αρηιιέα θαη ηνπ Υαιίιη,
.
 ηνπ Μνχγη θαη ηνπ 

Πάηξνθινπ. κσο, θαίλεηαη ζαλ αθφκα λα απέρνπκε αξθεηά απ΄ εθείλν πνπ ζέινπκε λα πξνβάι-

ινπκε, αιιά δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα…  
 

     Αιήζεηα είλαη φηη εκείο πηζηεχνπκε πσο είκαζηε αλνηρηνί, αιιά ζηελ νπζία είκαζηε ηέηνηνη 

κφλν ζε ξεηνξεία, δηφηη δε κπνξνχκε λα είκαζηε πεξήθαλνη, φζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή καο 

ζπκκεηνρή, επεηδή παίξλνπκε θαζήθνληα απ΄ άιινπο
.
 Δθηεινχκε θαζήθνληα, ππνγξάθνπκε 

ζχκθσλα θαη ζηέιλνπκε πάλσ–θάησ θξαηηθνχο αληηπξνζψπνπο, γηα λα ηα εξκελεχζνπλ θαη λα 

δηαδψζνπλ. πκκεηνρή ζηελ Δπξψπε ζεκαίλεη κηα πνιχ επξχηεξε δηάζηαζε, πνπ ζηνπο αξραίνπο 

ρξφλνπο απνηεινχζε γηα καο γλσζηή, ζπλεζηζκέλε θαηάζηαζε. Γη‘ απηφ θαη δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηθεξφκαζηε ζάκπσο νη ηζηνξηθέο αδηθίεο λα καο έρνπλ αθήζεη απνκνλσκέλνπο θαη 

κεκνλσκέλνπο. Οη ηζηνξηθέο αδηθίεο, απιψο, καο έρνπλ πεξηνξίζεη ηνλ νξίδνληα, φκσο ηα 

πνιηηηζηηθά απνζέκαηα θαη ε θαηαλφεζε ησλ κλεκείσλ απνδεηθλχνπλ φηη είκαζηε, θαη πάληνηε 

ήκαζηαλ, κέξνο ηεο Δπξψπεο.    
    

      Σν  ―Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;» [ ή, δηαθνξεηηθά, Σν ―E qara me bote‖ (-δαθξύβξε-

ρηνο ζξήλνο κε νηκσγή)  θαη ε πξνέιεπζε ηεο αιβαληθήο ιατθήο ίζν-πνιπθσλίαο] απνηειεί, ζην 

πιαίζην απηφ, έλα ηδηαίηεξα ζχγρξνλν «ζχκθσλν»
.
 δηαηππψλνληάο ην δηαθνξεηηθά (ζα έιεγα) ׃  

πξφθεηηαη γηα έλα πξαγκαηηθφ θαη θεξέγγπν ζχκθσλν ζρεηηθά κε ηε ζπλείδεζή (καο),  πνπ 

πηζηεχεη φηη δελ είλαη, θαη πνηέ δελ ήηαλ, κεκνλσκέλε. Γηαθνξεηηθά δε ζα κπνξνχζε λα επηβί-

σλε… 

 

        Γεληθψο, ε αιβαληθή ιανγξαθηθή κνπζηθή, θαη θαηά ηδηαίηεξν ηξφπν ε Ηζν-Πνιπθσλία, 

έξρνληαη απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ σο ζηαζεξέο θαη θπξίαξρεο αμίεο. Αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ήηαλ πάληνηε αλαγθαία ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη επηρεηξεκαηνινγία, σο πξνο ηε ζέζε πνπ 
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θαηείρε κεηαμχ άιισλ πνιηηηζκψλ, γεσγξαθηθψο θνληηλψλ αιιά θαη καθξηλψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ  

Vasil Tole πιέεη αθξηβψο ζ΄ απηά ηα λεξά. Με κηα γιψζζα πφηε ινγνηερληθή θαη πφηε άκεζε, 

καξηπξεί φηη ε Ηζν-Πνιπθσλία είλαη απνηέιεζκα πνιχ αξραίσλ δηαδηθαζηψλ. ηε δε πνξεία ηεο 

θαηάθεξε λα ππεξπεδήζεη θαη πνιιέο μέλεο κνπζηθέο λννηξνπίεο ή πξαθηηθέο, θαη λα θέξεη, σο 

ζπλέπεηα, έλαλ πνιηηηζκφ αξκνληθψλ εμειίμεσλ κε πξννδεπηηθφ θαη πνιηηηζκέλν πεξηερφκελν.   
 

         ΄απηέο ηηο ζπκβαηηθφηεηεο εθηπιίζζεηαη θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ βηβιίνπ. Γελ πεξηνξίδεηαη 

ζηα ζηελά πεξηζψξηα ησλ κέρξη ηψξα ηζρπξηζκψλ, πνπ ελέπλεαλ ζέκαηα ιανγξαθίαο  θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά απνηειεί πνιχ νξζνινγηθφ άλνηγκα πξνο απφςεηο ηεο κεγάιεο 

αλζξψπηλεο δσήο: πέξα απφ κνπζηθέο επηρεηξεκαηνινγίεο θαη ζρέζεσλ  κε ηνπο κεγάινπο 

πνιηηηζκνχο ηεο αξραηφηεηαο.   

        Λφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ είδνπο, αξθεηέο εθδειψζεηο ηεο ιανγξαθηθήο κνπζηθήο 

έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηηο εξκελεχνπκε ζηελφρσξα, εληφο κεξηθψλ ηππηθψλ θαη ηερληθψλ αληηιή-

ςεσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη κνπζηθέο παξηηηνχξεο. Σν παξφλ βηβιίν, δηαθνξεηηθά απφ ηνλ πξναλα-

θεξφκελν ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ φια ηα επηζηεκνληθά εθφδηα, ζπιιεγ-

κέλα κέζα απφ εμαίξεηεο κειέηεο γηα ηελ ιανγξαθία θαη ηελ θιεξνλνκηά, αλνίγεηαη θαη 

επεθηείλεηαη, γηα λα ζπκκεξηζηεί θαη λα ζπγθξίλεη ηα πεδία ηφζν ηεο ζχγρξνλεο θαη παηξνπαξά-

δνηεο κειέηεο (ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ινγνηερλία, γισζζνινγία), φζν θαη κε άιιεο θνηλσληνιν-

γηθέο θαη θηινζνθηθέο θαηεπζχλζεηο. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ γίλεηαη ην βηβιίν 

ηνχην φρη απιψο ρξήζηκν γηα ηηο έγγξαθεο καξηπξίεο ηνπ, αιιά θαη έλα ηδηαίηεξν θαη ελδηαθέξνλ 

πφλεκα, γξακκέλν ζε γιαθπξφ χθνο, φιν πάζνο θαη αγάπε.     
 

ηελ πιεζψξα ησλ βηβιίσλ πνπ γξάθηεθαλ γηα ηε ιανγξαθία θαη ηελ ιατθή θιεξνλνκηά, ην 

«Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;» θαηαηάζζεηαη ζηα θαιχηεξα, φζνλ αθνξά ηελ απνζεζαχ-

ξηζε, ζε δηαβαζκηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο, ησλ δηεπξπκέλσλ αλζξψπηλσλ ελδηαθεξφλησλ
.
  ην 

ηξαγνχδη θαη ηνλ ζξήλν ηνπ αιβαλνχ αλζξψπνπ, ηα νπνία απνδίδνληαη φρη απιψο σο ζπλεζηζκέλε 

απεηθφληζε ζε κνπζηθέο λφηεο, αιιά, πάλσ απ΄ φια, σο εθδήισζε ηεο αηψληαο θνηλσληθήο 

χπαξμεο ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ.  

                ηελ νπζία, επηδίσμε ηνπ ζπγγξαθέα δελ ήηαλ λα ζπγρσλεχζεη ηελ αξραία δνκή ηεο Ηζν-

Πνιπθσλίαο κε ην έξγν ηνπ Οκήξνπ, ή λα αλαθαιχςεη κέζσ απηνχ άγλσζηεο αμίεο ησλ πνιπθσ-

ληθψλ ηξαγνπδηψλ ή ζξελσδηψλ. ηφρνο ηνπ ήηαλ ψζηε ζηνλ κεξν λα γηλφηαλ αλαθνξά ζε 

επίπεδν κέρξη ηψξα ειιηπέο
. 

 θαη φρη απιψο σο ζεκαληηθφ ληνθνπκέλην ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσ-

πφηεηαο, αιιά πάλσ απ΄ φια, σο ληνθνπκέλην πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ Αιβαλψλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο ζπκκεηφρσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ, 

αιιά θαη ζηε δηάπιαζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ επί ησλ εκεξψλ καο. Απφ ηελ ζθνπηά απηή, ην 

βηβιίν, φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζέηεη, είλαη εληαίαο (;) 

ζεκαζίαο. Δδψ έγθεηηαη θαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο ππφδεηγκα γηα 

άιιεο ζεσξήζεηο ηνπ ηδίνπ πεδίνπ έξεπλαο.  

               ιε ε δνκή ηνπ βηβιίνπ βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά θξηηήξηα δνθηκηαθήο θχζεσο θαη 

απνβιέπεη, φρη κφλν ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ηεο Ηζν-Πνιπθσλίαο σο ζπλεζηζκέλνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξαγνπδηνχ, αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηεο βάζεη δηαθφξσλ εηθαζηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξνέιεπζε, ηελ δηαβάζκηζε ησλ αμηψλ θαη ηελ εξκελεία ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο ζπγθξηηηθά 

κε άιινπο πνιηηηζκνχο.  ια απηά απφ θνηλνχ απνηεινχλ κηα δνκεκέλε χιε, ε νπνία πξνζθέξεη 

ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα αγγίμεη απφ θνληά θαη εχθνια ην πεξηερφκελν ηνπ ―të qarës‖ 

(κνηξνινγηνχ) θαη ηεο Ηζν-πνιπθσλίαο πνπ απνξξέεη απ  ́απηφ.    
 

 Αζθαιψο, δελ είλαη δεδνκέλν φηη φινη ζα ζπκθσλήζνπλ κε απηά πνπ ηζρπξίδεηαη ν ζπγγξα-

θέαο ζην βηβιίν, θαη φηη νη ππνζέζεηο ηνπ ζα πείζνπλ ηνπο πάληεο. Πξφθεηηαη γηα πεδίν κε άπεηξεο 

καξηπξίεο θαη νπνηνζδήπνηε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη, βάζεη απηψλ, ηηο εηθαζίεο ηνπ. 
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εκαληηθφ είλαη φηη ν θ. Tole έθεξε έλαλ λέν κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο, ην νπνίν επεθηείλεηαη 

πέξα απφ ηηο κνπζηθέο λφηεο θαη πξνδηαπιάζεη ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Αιβαλίαο, ζην πιαίζην ηνπ ζπλφινπ, ηνπ ζχγρξνλνπ βαιθαληθνχ θαη επξσπατθνχ  πνιηηηζκνχ.  

   Δχρνκαη, ψζηε ην «Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;» λα θαηαλνεζεί ζσζηά θαη ν θάζε 

αλαγλψζηεο λα αλαθαιχςεη ζηηο ζειίδεο ηνπ ηελ αξραία ζπκκεηνρή ησλ Αιβαλψλ ζηελ αλχςσζε 

ησλ κεγάισλ νπκαληζηηθψλ κλεκείσλ ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο ζα ήηαλ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ε αζχγθξηηε δνκή θαη επαηζζεζία ηεο Ηζν-Πνιπθσλίαο ησλ Αιβαλψλ. Δχρνκαη 

επίζεο, ψζηε κε ππφδεηγκα ηνλ παξφλ βηβιίν, παξφκνηεο ζεσξήζεηο θαη πξνζεγγίζεηο λα κεηαηξα-

πνχλ ζε θπζηνινγηθφ κέξνο ησλ γξακκάησλ (καο) πεξί κνπζηθψλ επηζηεκψλ θαη θιεξνλνκηάο.                                                                            

 

 

Καζεγεηήο δξ. Fatmir Hysi 

 

Tiranë, 27. 05.2011 
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  Πξνινγηζκόο… 

 πκθσλνύκε δηαθσλώληαο 
…ηνπ κεηαθξαζηή 

 
Σν επηβεβιεκέλν χθνο θάζε πξνιφγνπ κε θάλεη λα ληψζσ άβνια γηα ηνλ ζρεηηθά αληη-

θνκθνξκηζηηθφ πξφινγν πνπ ζα επαθνινπζήζεη.  Ζ επζχλε πξνο ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη ε κεηάθξαζε, κε πηέδεη αθφξεηα αιιά θαη κε θεξδίδεη. Αλαθέξνκαη ζην 

ρξένο, ψζηε ν Έιιελαο αλαγλψζηεο λα πξνζέμεη, κέζα απφ ηε ζαθήλεηα θαη ηελ αθξίβεηα 

ηεο κεηάθξαζεο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ελφο ζχγρξνλνπ Αιβαλνχ, αλζξψπνπ ησλ γξακκάησλ κε 

ηίηιν αθαδεκατθνχ, σο πξνο ηελ ηερληθή θαη ηελ νδφ, απφ ηελ νπνία πξνζεγγίδεηαη ν αξραίνο 

θαη δηαρξνληθφο ειιεληθφο πνιηηηζκφο ηεο Ζπείξνπ, γηα λα ηεζεί ζηελ ππεξεζία κηαο ηδενιν-

γίαο, πνπ  θαιιηεξγείηαη απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη επηδέμηα 

ηελ πην θηιφδνμε ζεσξία πεξί αιβαληθήο εζλνγέλεζεο.  

Υξεηάζηεθε, θαηφπηλ ηνχηνπ, κεγαιχηεξε εθ κέξνπο κνπ επζχλε ζηελ αθξηβή θαη 

ζαθή δηαηχπσζε ησλ ζθέςεσλ,  ζηελ ηήξεζε ηνπ χθνπο, θπξίσο φκσο ηελ απφδνζε ησλ 

νξηζκψλ θαη ησλ ιέμεσλ-φξσλ ηνπ αιβαληθνχ θεηκέλνπ. Σφζν πεξηζζφηεξν, φηαλ ην θείκελν 

ζπλπθαίλεη, ζαλ έλα, δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο γιψζζα, ινγνηερλία, κνπ-

ζηθή, αξραηνινγία, αλζξσπνινγία, ιανγξαθία, εζλνγξαθία θ.ιπ. Υξεηάζηεθε κάιηζηα λα 

μαλα-«ειιελνπνηήζνπκε» πιεζψξα ειιεληθψλ ιέμεσλ (φξσλ, αλζξσπσλπκίσλ, ηνπσλπκίσλ 

θαη αηζζεηηθψλ θαηεγνξηψλ), πνπ ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί αλππφπησο σο αιβαλνγελείο. 

Ο ζπγγξαθέαο εμάιινπ δαλεηδφκελνο φξνπο ζηελ αιβαληθή απφ (δηάθνξεο μέλεο/) ηξίηεο 

γιψζζεο, ηνπο δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο γλήζηνπο ειιεληθνχο θαη καο νδήγεζε ζε ηδηαίηεξνπ 

πνηνχ δπζρέξεηεο. Ζ «επαλειιελνπνίεζε» ησλ δαλεηζκέλσλ ιέμεσλ-φξσλ γηλφηαλ δπ-

ζθνιφηεξε, φηαλ θαη φπνπ απηέο αμηνπνηνχληαλ παξαζεκαζηνινγηθά απφ ηνλ ζπγγξαθέα γηα 

ηελ ηδηφιεθηε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζηελ αιβαληθή έθδνζε. Σαπηφρξνλα, δχζθνιε ήηαλ θαη 

ε απφδνζε ζηα ειιεληθά ηεο θαζαξά αιβαληθήο νξνινγίαο (ηεο  ζρεηηθήο κε ην ζξήλν θαη ην 

κνηξνιφη), πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε κηα παλζπεξκία ληνπηνιαιηψλ θαη ηππνινγηψλ.  
 

Δλ ζπλερεία, μαλαδηαβάδνληαο σο κεηαθξαζηήο ην βηβιίν, έλησζα φηη ν ζπγγξαθέαο θπ-

ξηεπφηαλ, εδψ ή εθεί, απφ έλα είδνο εζληθήο έμαξζεο θαη απφ έλαλ ηφζν ζπγθηλεζηαθά θνξ-

ησκέλν κα θαη δηαλνεηηθά παξεθθιίλνληα ελζνπζηαζκφ, πνπ κε παξέπεκπε ζε παλεγπξηθνχο, 

εθθσλεκέλνπο θαηά ηηο πην ιακπεξέο εζληθέο ενξηέο ηεο παηξίδαο. κσο, δηαηξέρνληαο θα-

ηφπηλ γηα ηξίηε θνξά, κέζα ζην ςχρξαηκν θαη απζηεξφ εξγαζηήξη ηεο κεηάθξαζεο, ηηο ζειί-

δεο ηνπ βηβιίνπ (πξφηαζε πξνο πξφηαζε θαη παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν), θαηαιάβαηλα φηη 

ε πξψηε εθηίκεζή κνπ ήηαλ απαηειή. Γελ επξφθεηην νχηε γηα έλα «δνθηκηαθφ» μέζπαζκα, 

κεηά απφ κηα καθξφρξνλε εκπεηξία θαη κειέηε· αιιά γηα κηα πνιπεηή ζπζηεκαηηθή πξνζπά-

ζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα παξαθνινπζήζεη, λα εξεπλήζεη, λα κειεηήζεη θαη λα πξνβεί ζε επα-

γσγέο θαη απαγσγέο, ζπλζέζεηο θαη αλαιχζεηο, κε ηελ θινγεξή πξνζδνθία λα πξνζθέξεη κε 

ην παξφλ πφλεκά ηνπ ζην θνηλφ (είηε σο πξνζέγγηζε, είηε σο ππφζεζε, είηε σο ζπκπέξαζκα) 

ηελ αξρέγνλε χιε γηα ηε δηαρξνληθή πνξεία ηνχ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο −πιελ κε δη-

αθνξνπνηεκέλε (ή νηθεηνπνηεκέλε σο αιβαληθή) ηαπηφηεηα. 
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Δπεηδή ην ίδην απηφ αληηθείκελν, ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ηεο Ζπείξνπ, κε έρεη απαζρν-

ιήζεη θαη ζπλερίδεη λα κε απαζρνιεί εξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά, ζα έιεγα φηη γεληθψο ε 

αλίρλεπζε ηεο αθεηεξίαο θαη ηεο κεηέπεηηα δηαδξνκήο ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ θαηα-

γξάθεηαη απφ ηνλ θ. Σφιε νξζά. (Αλ αθαηξέζνπκε ιφγνπ ράξε ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηηο ζρέζεηο 

ηνπ ιατθνχ πνιπθσληθνχ κε ηε βπδαληηλή πνιπθσλία θιπ.) Γελ ελίζηακαη πεξί απηνχ. ε 

απηφ πνπ δηαθσλνχκε είλαη ην εζλνθεληξηθφ πφξηζκα ηνπ ζπγγξαθέα, φηη δειαδή ην 

πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα απνηειεί ελδεηθηηθή θαη μερσξηζηή πνιηηηζηηθή θαη εζληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Με ην παξφλ βηβιίν, ν ζπγγξαθέαο πηζαλφλ λα επηδηψθεη λα 

θέξεη πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα, γηα λα ζηεξεψζεη θαιχηεξα ην εγρείξεκά ηνπ, κε ην νπνίν 

θαηφξζσζε λα πείζεη ηελ ΟΤΝΔΚΟ, ψζηε λα αλαγλσξίζεη ην «αιβαληθφ» ιατθφ πν-

ιπθσληθφ ηξαγνχδη σο κέξνο ηεο παγθφζκηαο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο. Πηζαλφλ λα εληάζ-

ζεηαη ζηε γεληθφηεξε εζληθή πξνζδνθία γηα λα παξάζρεη επηζηεκνληθψο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, φπσο δειψλεη θαη πηζηεχεη, πεξί ελφο αξρέγνλνπ θαη δηαρξνληθνχ πνιηηηζκνχ, 

πνπ ζα επαπμήζεη ηελ αιβαληθή ππεξεθάλεηα.  

Κάηη ηέηνην αζθαιψο παξνπζηάδεη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα −έμσ απφ ηελ πξνζηαηεπ-

ηηθή επηζηεκνληθή ζπκπαξάζηαζε ησλ αιιεινπαξαπεκπφκελσλ εγρψξησλ επηζηεκφλσλ. Καη 

ηνχην, επεηδή δελ ην επλννχλ νη βαζηθέο ιανγξαθηθέο θαη γεληθφηεξεο δηαπνιηηηζκηθέο αξρέο, 

πνπ δηέπνπλ ηζηνξηθά ηνλ πνιηηηζκνρψξν ηεο Βαιθαληθήο. Σφζν ην πεξηζζφηεξν πνπ, νχηε 

ην ίδην ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη δελ κπνξεί λ‘ αληέμεη ηνχηε ηελ εθδνρή, επεηδή ε ηζηνξία 

θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ην αλαδεηθλχνπλ σο θαηεμνρήλ δηαρξνληθφ θαη δηαπνιηηηζκηθφ αγαζφ, 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζαλ δσληαλφο νξγαληζκφο πάλσ ζε έλα θνηλφ θνηλσληνινγηθά θαη αλζξσ-

πνγεσγξαθηθά, φζν θαη εληαίν ππφζηξσκα. Απφ ηελ άιιε, φπσο ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο  δηαπη-

ζηψλεη, ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα ζπκππθλψλεη ζηα ληακάξηα ησλ κεισδηθψλ ηνπ γξακ-

κψλ, ζαλ έλα ζείν ιεηηνχξγεκα, ηηο απέξηηηεο «θσλέο» θαη ηα «κνηξνιφγηα» ηεο άγξηαο επεη-

ξψηηθεο γεο, πξνζσπνπνηεκέλεο απφ ηνλ Ζπεηξψηε θαη ζεζκνπνηεκέλεο ζηηο ηέξεηεο ηνπ 

καληείνπ ηεο Γσδψλεο, πνπ, γηα λα εξκελεχζνπλ ηνπο ρξεζκνχο, άθνπγαλ ην πνιχερν 

ζξφηζκα ηεο Ηεξάο Φεγνχ, ην θειάξπζκα ηνπ λεξνχ ηεο ηεξάο Νατνπ Πεγήο, θαη ην 

γνπξγνχξηζκα ησλ πεξηζηεξηψλ, πνπ θψιηαδαλ πάλσ ζηελ Φεγφ.   

 Με ηνλ ίδην ηξφπν θαίλεηαη φηη θηηάρηεθε ε «καγηά» γηα ην θαηλφκελν ηνπ πνιπθσλη-

θνχ ηξαγνπδηνχ, σο ηνπ δσηηθφηεξνπ εκβιήκαηνο ηεο δηαρξνληθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο 

ηεο Ζπείξνπ. Ζ θαηαγσγή  ηνπ αλάγεηαη βεβαίσο ζε πνιχ παιηέο (ίζσο αθφκε θαη πξνειιε-

ληθέο) επνρέο. Σαπηίδεηαη κε ηνλ  δ ψ ξ η ν  ηξφπν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, κε ηελ θαηεμνρήλ 

αδξή «ειιεληθή αξκνλία», ηελ νπνία νη Γσξηείο απνζεζαχξηζαλ σο εμαηξεηηθά ειιεληθήλ 

αξκνλία  ζηελ επεηξσηηθή γε. Απηέο νη απέξηηηεο δσξηθέο θσλέο είλαη νη θσλέο ηνπ επεηξσ-

ηηθνχ ζχκπαληνο θαη γίγλεζζαη. Φσλέο πνπ ζηέξησζαλ ηνπο ρνξνχο ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

ηξαγσδίαο, πνπ χκλεζαλ ηνλ θχθιν ηεο δσήο, πνπ ήηαλ παξφλ ζηηο ραξέο, ζηηο ιχπεο, ζηνπο 

ζξήλνπο θαη ζηνπο ζξηάκβνπο, ζηνπ ρσξηζκφ ή ζηελ μελεηηά, …. Πάλσ εθεί άλζηζαλ 

ηδηαηηεξφηεηεο γισζζηθέο, πνιηηηζηηθέο, εζληθέο. κσο, φζν «καθξηά» θαη αλ πήγαλ, φζν 

θη‘αλ έρνπλ ράζεη θάζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο ζε άιια επίπεδα, ην πνιπθσληθφ 

ηξαγνχδηζκα απνηειεί ην ζεκείν επηβεβαίσζεο ηεο θνηλήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαηαγσγήο, 

επηθνηλσλίαο θαη επαθήο –γηαηί είλαη δσληαλά «ζήκαηα»-ζεκάδηα, σο εμειηθηηθή ζπκβίσζε 

ζην θάζε παξφλ ηεο (Α π ε ί ξ ν π-) Ήπείξνπ ηνπ αηψληνπ παξειζφληνο ηεο …… 

Ο ζπγγξαθέαο  αληηκεησπίδεη σο πξνηέξεκα ην θαηλφκελν ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεη κεγάιν κέξνο ηνπ αιβαληθνχ  ιανχ, θαηλφκελν πνπ, φπσο παξαηεξνχλ ληφπηνη 

θαη μέλνη επηζηήκνλεο,  είλαη ζπλέπεηα ηεο απνκφλσζήο ηνπ ζηα δπζπξφζηηα βνπλά ηψλ αλά 
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ηνπο αηψλεοθαηνίθσλ θαη εηζβνιέσλ... Απηνί νη πιεζπζκνί, εθφζνλ κεηά απφ ηελ ηιιπξηθή 

αξραηφηεηα, ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ πςειφηεξν θαη πνηνηηθφηεξν επεηξσηηθφ πνιηηηζκφ, ηνλ 

πηνζέηεζαλ, ηνλ ζπληήξεζαλ κε μερσξηζηή επηκνλή, ηνλ εμέιημαλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ηδηφξξπζκνπο θαλφλεο κηαο παξαδνζηαθά θιεηζηήο θαη απνθνκκέλεο απφ έμσζελ επηξξνέο 

θνηλσλίαο, ε νπνία,  ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαζήισζεο, θηλείηαη κε βξαδείο 

ξπζκνχο πνπ ηνπο επέβαιιαλ νη εθάζηνηε ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο. Σελ επηβίσζε αξραίσλ 

ειιελν-επεηξσηηθψλ ζηνηρείσλ ππφ κνξθή ιατθήο παξάδνζεο, ζπληεξεκέλεο εληφο ησλ 

κέρξη πξφηηλνο αιβαληθψλ κηθξνθνηλνηήησλ, ν ζπγγξαθέαο κεηαηξέπεη ζε καγηθφ ξαβδη-

εξγαιείν, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζπκπεξαίλεη φηη νη ζεκεξηλνί Αιβαλνί είλαη νη άκεζνη 

θιεξνλφκνη θαη ζπλερηζηέο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ –κάιηζηα δε, ζηελ πην 

αξρέγνλε κνξθή ηνπ, πνπ είλαη ηα κνηξνιφγηα κε  εθδειψζεηο φπσο «Ο δαθξύβξερηνο ζξήλνο 

κε νηκσγή» (e qara me bote)... Σαπηφρξνλα, μεθηλψληαο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη Αιβαλνί εθπξνζσπνχζαλ ζε φια ηα επίπεδα 

ηελ νζσκαληθή εμνπζία εληφο ηεο Ζπείξνπ, ζπκπεξαίλεη φηη ε γχξσ απφ ηε κπζηθή Γσδψλε 

(θαη, επξχηεξα, ηε λφηηα θαη βφξεηα πιεπξά ηεο Ήπείξνπ) γεσγξαθία ηεο ειιεληθήο 

κπζνινγίαο, αλήθεη ζηελ Αιβαλία θαη είλαη αξραηφζελ αιβαληθή.  Πηζαλνινγνχκε, ζην 

ζεκείν απηφ, φηη έηζη εμεγείηαη ην γηαηί, φηαλ ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηελ αξραία 

ειιεληθή κπζνινγία, ηζηνξία  θαη αξραίνειιεληθή γξακκαηεία, απνθεχγεη γεληθψο ηελ ρξήζε 

ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ φξνπ «Έιιελαο», «ειιεληθόο/ε/ν» θ.ιπ. 

Ο ζπγγξαθέαο κάο παξαπέκπεη, επίζεο ζηνπο δηακνξθσηέο ηεο αιβαληθήο εζληθήο 

ηδενινγίαο ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηνπο γλσζηνχο σο Αλαγελλεηέο. πσο είλαη 

γλσζηφ, νη Αιβαλνί ηδενιφγνη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ δαλείζηεθαλ  ην πξφηππν ηεο λενειιελη-

θήο ηδενινγίαο, ε νπνία, έλαλ αηψλα ζρεδφλ πξηλ απφ ην μεθίλεκα ηεο αιβαληθήο εζληθήο 

αθχπληζεο, είρε εθδεισζεί κε αθεηεξία ηελ Ήπεηξν. Έηζη, δεκηνχξγεζαλ ην ξεχκα ηνπ αι-

βαληθνχ δηαθσηηζκνχ ζπλπθαίλνληάο ην κε ην αληίξξνπν ξεχκα ηνπ ξνκαληηζκνχ.  ζνλ 

αθνξά ηε ξνκαληηθή έλλνηα ηνπ  έζλνπο, νη κελ Έιιελεο ιφγηνη αλαδήηεζαλ ην έλδνμν 

παξειζφλ ηνπ ειιεληζκνχ ηνπ ζηελ αξραία ηζηνξία, ζηεξίδνληάο ην δπλαηά ζηα ζεκέιηα ηνπ 

αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ΄κσο, νη αιβαλνί ιφγνη, αλαδεηψληαο έλα έλδνμν αιβαληθφ 

παξειζφλ, αιιά αδπλαηψληαο λα εμαζθαιίζνπλ έλα πεηζηηθφ ζεκείν αξραίαο αλαθνξάο ηνπ 

αιβαληζκνχ ηνπο, θαηέθπγαλ ζηνπο αξραηφηεξνπο πξνειιεληθνχο πιεζπζκνχο ησλ 

Πειαζγψλ. Θεψξεζαλ δε ηνπο ζχγρξνλνπο Αιβαλνχο ζαλ ηνπο  γλήζηνπο θιεξνλφκνπο ησλ 

πξντζηνξηθψλ εθείλσλ θαηνίθσλ ηεο Μηθξαζίαο, ηνπ Αηγαίνπ, ηεο λφηηαο Βαιθαληθήο, αθφκα 

θαη ηεο λφηηαο Ηηαιίαο.  Ωο ‗πλεπκαηηθνί θιεξνλόκνη‘ ηνπο δε, ζθεηεξίδνληαη έθηνηε φιε ηε 

ζρεηηθή κε ηελ Ήπεηξν ειιεληθή κπζνινγία (ζενχο, εκίζενπο κπζηθνχο θαη ηζηνξηθνχο 

ήξσεο). Σν ηδενιφγεκα απηφ, ην νπνίν ε αιβαληθή επηζηήκε δελ εγθαηαιείπεη, πξνηάζζεηαη 

ζην εζσηεξηθφ, αλεμαξηήησο αλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ είλαη αξραηνινγηθψο αδηαζηαχξσηα ή 

αζηαζέζηαηα. Καη έξρεηαη ηψξα λα ηα επηζεσξήζεη, ρσξίο ηελ βάζαλν ηεο δηεζλνχο 

επηζηεκνληθήο εξεπλαο, δηνπηεχνληαο κέζα  απφ ηελ (πξσηφηππε ρσξίο άιιν) πνιηηηζηηθή 

νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα, θαη ην δηαρξνληθά δσληαλφ  πνιηηηζηηθφ έκβιεκα ηεο Ζπείξνπ, 

ηνπηέζηη ην πνιπθσληθφ επεηξσηηθφ ηξαγνχδη. 

Ο ζπγγξαθέαο δελ θξχβεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, ν αιβαληθφο πνιηηηζκφο λα νηθεην-

πνηεζεί ηελ αθεηεξία ηνπιάρηζηνλ ηνπ αιβαληθνχ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ απνζπψληαο ην 

απφ ην γεληθφηεξν (πνιχγισζζν επεηξσηηθφ πνιπθσληθφ) ηξαγνχδηζκα θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαο ηελ αιβαληθή ηππνινγία ηνπ σο απνθιεηζηηθφηεηα θαη θαηεμνρήλ αληηπξν-

ζσπεπηηθή φιεο ηεο Ζπείξνπ. ε φθεινο ηεο ηδέαο φηη ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη απνηειεί ηελ 

ηδηάδνπζα αιβαληθή (εζληθή θαη πνιηηηζηηθή) ηαπηφηεηα, θαηαζθεπάδεη ηνλ δηθφ ηνπ ζχλζεην 
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φξν: «η ζ ν - π ν ι π θ σ λ ί α » −νπνπ, ην πξψην ζπλζεηηθφ είλαη δάλεην απφ ηνλ ειιελνβπδα-

ληηλφ φξν «ίζν»,  ελψ ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ θξαηάεη αηφθηα ηελ επίζεο ζχλζεηε ειιεληθή 

ιέμε «πνιπθσλία». Ωζηφζν, αθφκα θαη επί θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο,  αληί ηνπ φξνπ 

«πνιπθσληθό», ρξεζηκνπνηνχληαλ ν φξνο «ιηάκπηθν» ηξαγνχδη, επεηδή ε πεξηνρή ηεο Ληα-

κπνπξηάο ζεσξήζεθε ηφηε σο ε θαξδηά ηνπ αιβαληζκνχ ζηε Νφηηα Αιβαλία. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ θνηλή δηαπίζησζε φηη  ε επηβίσζε ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ 

ηζνδπλακεί κε ηελ αηζζεηηθή θαηαμίσζε ηνπ Ζπεηξσηηθνχ Κφζκνπ σο δηαρξνληθνχ ζηαπξν-

δξνκηνχ κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, σο ζεκείνπ επαθήο θαη δηαρσξηζκνχ απηνθξαηνξηψλ ή 

απηνθξαηνξηθψλ πνιηηηζκψλ, σο εξγαζηεξίνπ δηεξγαζηψλ θαη νζκψζεσλ, ζπκβίσζεο δηαθν-

ξεηηθνηήησλ θαη ζπλχπαξμεο αληηζέησλ, δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ (ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη) 

πνηέ δελ εγθισβίζηεθε ζε ζηελά γεσγξαθηθά φξηα, νχηε ζηα δάλεηα θαη αληηδάλεηα, νχηε 

ζηνπο επεξεαζκνχο·  θη‘ φηη ζ΄απηή ηε δηαηψληα πνξεία ηνπ ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη θαην-

ρχξσζε ηελ δηθή ηνπ αηζζεηηθή ηδηνζπγθξαζία, σο «έλα αξκνληθό ζπλνλζύιεπκα εζσηεξηθήο 

εμέιημεο θαη επεξεαζκώλ» − ρσξίο λα παχζεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ  ηαπηφηεηα ηνπ Ζπεηξσηη-

θνχ Κφζκνπ θαη ηνπ Ζπεηξψηε Σαμηδεπηή, αθφκα θαη πέξα απφ ηελ «άπεηξνλ» γεσγξαθία 

ηεο, πνπ ραξάζζεη ηα θπζηθά ηεο φξηα... λησο,  ζα ήηαλ αληηδενληνινγηθφ, αλ, γηα εζλνθε-

ληξηθνχο ιφγνπο, απηφ ην δηαπνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, πνπ επξίζθεηαη ζε δηελεθή πνιηηηζηηθή 

ζηαδηνδξνκία σο έλαο δσληαλφο ηεο δηαπνιηηηζκηθφο αηζζεηηθφο δείθηεο ηνπ επεηξσηηζκνχ 

θαη ηεο επεηξσηηθφηεηαο(*), απνκνλσζεί θαη ράζεη απηή ηε βαζηθή  ηδηφηεηά ηνπ...  

Καηαιήγνληαο, ζέισ λα ραηξεηίζσ ηνλ ζπγγξαθέα θαη αθαδεκατθφ  Vasil S. Tole  

γηα ηελ επίκνλε δνπιεηά θαη ηελ αθνζίσζή ηνπ πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ. Δίλαη δε εμαη-

ξεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ ην γεγνλφο φηη ν επίζεκνο εζλνκνπζηθνιφγνο δείρλεη αλνηθηφο θαη 

έηνηκνο λα εγθαηληάζεη δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, ζπλεξγαζίαο θαη 

επηρεηξεκαηνινγεκέλσλ αληηπαξαζέζεσλ. Απφδεημε είλαη θαη ε  δηθή ηνπ επηζπκία, ψζηε  ν 

δηάινγνο  θαη ε πξψηε θαηαγξαθή αληηπαξαζέζεσλ λα κε ιείςνπλ απφ ηελ παξνχζα θηφιαο 

έθδνζε, θάηη πνπ πξννησλίδεηαη ζεκάδηα επεξρφκελσλ ειπηδνθφξσλ αιιαγψλ, φπσο είλαη ε 

απαιιαγή φισλ απφ ηνλ αληηεπηζηεκνληθφ εζλνθεληξηζκφ, ε δηεξεχλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ  πα-

ξειζφληνο κε αθεηεξία ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ (θαη φρη κε γλψκνλα ηηο επηζπκίεο ηνχ παξφ-

ληνο γηα ην εζληθφ καο παξειζφλ). ζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ, 

σο δηαθξηηηθνχ εκβιήκαηνο ηεο Ζπείξνπ κε δηαπνιηηηζκηθή εμαθηίλσζε (θαη φρη σο απνθιεη-

ζηηθά αιβαληθνχ πξνητφληνο), απηφ απαηηεί ηνικεξή ππέξβαζε κέζα απφ δηάινγν θαη αληη-

παξαβνιή ζέζεσλ.  Σνχηε ε ειιεληθή έθδνζε απηφλ ηνλ ζθνπφ εμππεξεηεί. 

Eπνκέλσο, γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, σο έλαο εθ ησλ ζπληειεζηψλ  ηεο ειιεληθήο έθδνζεο, 

ραηξεηίδσ ηδηαίηεξα ηε ρεηξαθεηεκέλε άπνςε θαη ζηάζε ηνχ (ζπγγξαθέα, κνπζηθνιφγνπ θαη 

αθαδεκατθνχ) θ. Vasil  S. Tole. 

                                                                                      Γξ. Παλαγηώηεο Μπάξθαο 

 

 

 

 (*) Βιέπε, Γ. Γηαθνπκήο, «Ο Ζπεηξσηηζκόο κεηαμύ ειιεληζκνύ θαη ειιαδηζκνύ», εθδ. 

Διίθξαλνλ, Αζήλα  2012. 
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Πξόινγνο 
ηνπ ζπγγξαθέα    

   

Ζ παξνχζα έθδνζε, κε ηίηιν “Γηαηί έθιαςαλ η‘ άινγα ηνπ Αρηιιέα;‖ θαη κε ππφηηηιν ―Ο 

δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή¨(e qa¨ra me bote)
1
 θαη ε πξνέιεπζε ηεο αιβαληθήο ιατθήο ηζν-πνιπθσλίαο» 

(*1*) −πνπ αθνινχζεζε ηελ έθδνζε «Ο Οδπζζέαο θαη νη εηξήλεο, πξόζθιεζε πξνο ηνπο ηζν-

πνιπθσληθνύο ηόπνπο ηεο Ζπείξνπ»)−  απνηειεί ηε λεφηεξε κειέηε, ε νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ 

αλαθέξεηαη θαη ζην έξγν ηνπ Οκήξνπ ππφ εζλνκνπζηθνινγηθή νπηηθή. Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ  «Γηαηί 

έθιαςαλ η‘ άινγα ηνπ Αρηιιέα;», ιεηηνπξγεί σο ζχκβνιν, πνπ επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ αξρατθψλ ζξελεηηθψλ ηειεηνπξγηψλ, σο κηα επηπιένλ δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο 

ζηελ αθεηεξίαο ηεο  αιβαληθήο εζλνγέλεζεο. Δπηηξέπεη αθφκα ηε δηεξεχλεζε ηεο νπζηαζηηθήο 

κειέηεο θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηζν- πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ηεο ζξελψδνπο 

κνπζηθήο,  σο πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ γηα κία δσή θαηά ηεο νδχλεο.   
 

       Οη πξνεγνχκελεο εζλνκνπζηθνινγηθέο καο κειέηεο είραλ σο αληηθείκελν ηε ιατθή κνπζηθή 

ηζν-πνιπθσλία θαη πεξηζζφηεξν ζηφρεπαλ, γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ζηελ αλάιπζε ηεο 

γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηζν-πνιπθσλίαο, παξά ζηελ θάζεηε δηάζηαζε πνπ 

                                                
 

(1) (εκ. ηνπ κεηαθξαζηή Π.Μπ.)  Γηα ηνλ ειιελνκαζή αλαγλψζηε ζεκεηψλνπκε φηη, φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ζηα 

ειιεληθά ηνχ αιβαληθνχ φξνπ e qara me bote αλέθπςε έλαο πξνβιεκαηηζκφο.  Σν  πξψην κέξνο ηνπ (e qara)  ζεκαίλεη 
θιάκα/ζξήλν/-κνηξνιόη, ελψ ην δεχηεξν (―bote‖) ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ αιβαλφ εζλνιφγν θαζεγεηή  Δθξέκ Σζακπέη,  
ζηακλα, έλα πήιηλν δνρείν, ην νπνίν καο ρξεζηκεχεη γηα λα γεκίζνπκε θαη λα κεηαθέξνπκε λεξφ. Δμάιινπ, ε ιέμε «bote», 
ζε κνξθή bot-i (=κπόηεο),  ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα (φπσο θαη ζηε κεηνλνηηθή πεξηνρή Γξφπνιεο-

Αξγπξνθάζηξνπ, φπνπ είλαη έληνλε ε παξνπζία θαη ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ) κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία, δειαδή 
σο δνρείν γηα λεξφ. Αθφκα, απφ Έιιελεο θαη Αιβαλνχο  γεληθφηεξα, ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δεισηηθφ χβξεο 
[«Δίζαη (΄boti‘) κπόηεο!» δειαδή έλα ηίπνηε, άρξεζηνο, ηνύβιν)…] Δπίζεο, ζηελ αιβαληθή ιέμε γηα ηα βπηηνθφξα -
autoboti- ελππάξρεη σο β  ́ζπλζεηηθφ ην boti. Άξα, ζχκθσλα κε κηα κεραληθή κεηάθξαζε, ζα απνδίδακε απηφλ ηνλ φξν 
σο  «κνηξνιόη ή ζξήλν κε ζηάκλα», ή, ην πνιχ-πνιχ, σο «ζξήλν κε κπόηε» −ή, κεηαθνξηθφηεξα, κε πνιιά δάθξπα,  
Έρνληαο φκσο ππφςε φηη ην αιβαληθφ (θαη φρη κφλν!) κνηξνιφη, θπξίσο ζην Νφην ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο, ζηελ 
Σνζθεξία, πεξηέρεη έλα ζχλζεην ζξελεηηθφ ηειεηνπξγηθφ κε πνιιά δάθξπα θαη γφνπο, πνπ εθδειψλνπλ ςπρηθφ πφλν, 
ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ φξν «δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή», πξνθεηκέλνπ λ‘ απνδψζνπκε,  φζν θαιχηεξα  γίλεηαη, 

απηή ηελ εηθφλα. ++++ΝΑ ΕΡΩΣΗΘΩ, ΕΡΓΚΙΟΤ… Παλαγηώηεο,  ην βξίζθσ ζσζηό 
 

 (*1* εκ. ηνπ κεηαθξαζηή) Ο φξνο «ηζν-πνιπθσλία» είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, θαηλνθαλήο θαη ζπληζηά αλαπφδεηθηε 
−πξνο ην παξφλ –άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, επεηδή κε απηφλ αληηθαζηζηά ηνλ παξαδνζηαθά θαζηεξσκέλν φξν «πνιπθσληθό 

ηξαγνύδη». Δπί θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο ν φξνο «πνιπθσληθό ηξαγνύδη» ζπγθαηνηθνχζε κε 
ηνλ (επίζεο λενθαλή γηα ηελ επνρή εθείλε) φξν «ιηάκπηθν ηξαγνύδη». Ο ζπγγξαθέαο, πξνζβιέπνληαο ζηελ θαζηέξσζε 

ηνπ φξνπ (ηνπ), ηζρπξίδεηαη φηη αθνξκάηαη απφ ην ξφιν ηνπ «ίζνπ», πνπ ιεηηνπξγεί σο βάζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο ηνχ 
παξαδνζηαθνχ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ, πάλσ ζηελ νπνία ζπλερνχληαη νη ππφινηπεο θσλέο. Ωζηφζν, ε κεισδηθή 
γξακκή ηνπ ίζνπ είλαη «ζπληεηαγκέλε» θαη ζπλπθαζκέλε αδηάξξεθηα κε ηηο ππφινηπεο θσλέο. Άξα, δελ ππάξρεη απν-
ρξψλ ιφγνο, θαηά ηνλ (επαλαπξνζδη-)νξηζκό απηνχ ηνπ είδνπο, λα απνζπαζηεί  ην ίζν θαη λα ιάβεη μερσξηζηή ή 
εκθαληηθφηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θσλέο. Έηζη, αληί ηνπ παξαδνζηαθνχ κνλνιεθηηθνχ  φξνπ «πνιπθσλία», 
(καο) πξνηάζεθε έλαο παξα-ζχλζεηνο φξνο, θαη κάιηζηα ράξε ζηηο ειιεληθέο ιέμεηο «ίζν» θαη «πνιπθσλία». Πξφθεηηαη 
ινηπφλ γηα ιεθηηθφ πιενλαζκφ ζ‘ έλαλ επηζηεκνληθφ ρψξν, φπσο ε ιανγξαθία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα  ζπληνκία θαη 
ιαθσληθφηεηα. Πηζαλνινγνχκε, πάλησο, φηη ε επηδίσμε ρξήζεο ηνπ φξνπ απηνχ έρεη, πεξηζζφηεξν απφ επηζηεκνληθφ, 

έλαλ βαζχηεξν εζληθν-ηδενινγηθφ ζηφρν: δειαδή, αθελφο λα ππάξμεη ζχγρπζε γηα ηελ θαζαξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηνπ 
νξζνχ φξνπ «πνιπθσληθό ηξαγνχδη», αθεηέξνπ γηα λ‘ απνζπάζεη απφ ην γεσπνιηηηζκηθφ ηνπ πιαίζην ην πνιπθσληθφ 
ηξαγνχδη(ζκα), επεηδή παξαπέκπεη ζηε κία θαη κφλε δηαρξνληθή πξαγκαηηθφηεηα: φηη  απηφ είλαη  δηαθξηηηθφ πνιηηηζηηθφ 
έκβιεκα ηεο εληαίαο Ζπείξνπ (φπνπ αθφκα θαη ζήκεξα επηβηψλεη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο γιψζζεο θαη ζε άπεηξεο 
ηππνινγίεο). Δπηπιένλ, ζην παξφλ βηβιίν ν ζπγγξαθέαο θαίλεηαη ζαλ εηζεγεηήο κηαο άπνςεο, πνπ πηζαλνλ επηδηψθεη λα 
πείζεη ην αιβαληθφ θνηλφ ηνπ, φηη ε «αιβαληθή ηζν-πνιπθσλία» είλαη πξφδξνκνο  θαη απηήο ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
ηξαγσδίαο  ή, παξαπέξα, φηη είλαη ν εθθξαζηήο αθφκα θαη απηήο ηεο αξραίαο ειιεληθήο κπζνινγίαο… Πα ξ ά  ηε  
δ ηα θ σ λ ία  κα ο ,  φκσ ο ,  κε  ζπ λ έ π ε ηα  ρ ξ ε ζ η κ νπ ν ηή ζα κε  κε ηα θ ξ α ζη ηθ ά  η ν λ  φξ ν « η ζ ν -

π ν ι πθ σ λ ί α »,  ε μ π π ε ξ ε ηψ λ ηα ο  έ ηζ η  θ α η  η νλ  γ ε λ η θ φ ηε ξ ν ζ θ νπ φ ηε ο  ε ιιε λ ηθ ή ο  κε ηά θ ξ α ζε ο  
η νπ  β η β ι ί νπ .   
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νδεγεί ζηελ πξνέιεπζε, ζηηο παλάξραηεο ξίδεο θαη ζηηο δηαζηξσκαηψζεηο πνπ αθνινχ-ζεζαλ. ηελ 

νπζία, απφ θαηξφ έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηελ αιβαληθή ιατθή παξάδνζε ππάξρεη δηαζηξσκάησζε 

πνιηηηζκψλ… πλεπψο, «αλαζθάπηνληαο έλα ζηξώκα, έξρεηαη ζην θσο ην βαζύηεξν, κε πεξίεξγεο 

καξηπξίεο. Αθαηξώληαο δε θαη απηό, εληνπίδεη ν επηζηήκνλαο ην πην θάησ ζηξώκα, θη‘ έηζη θζάλεη 

ζηελ πξντζηνξία
2
».. Γηαπηφ, λνκίδνπκε φηη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αιβαληθψλ ιατθψλ 

παξαδφζεσλ, έηζη  θαη θαηά ηελ έξεπλα γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ηζν-πνιπθσλίαο ζηνλ Αιβαληθφ 

Νφην, ζπλαληάκε ηα κπζηηθά ηήο ηερληθήο ηνχ παιίκςεζηνπ.   

ε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, λνκίδνπκε φηη είλαη εθηθηφ λα θάλνπκε κηαλ αλαδξνκή ζηελ 

πξνέιεπζε ηεο ηζν-πνιπθσλίαο, μεθηλψληαο αθξηβψο απφ θάπνηεο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ή επηκέξνπο 

θαηλφκελα ηεο ζξελσδίαο θαη ηεο ηζν-πνιπθσληθήο δφκεζεο −ζηνηρεία πνπ ζπλερίδνπλ λα 

δηαηεξνχληαη.  

        πλεπψο, μχλνληαο κηα επίζηξσζε θαη εληνπίδνληαο λέεο καξηπξίεο, κπνξεί λα πιεζηάζνπκε 

ζηελ πεγή ηεο αξρέγνλεο χιεο, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε «ρνξσδία ηνπ κνηξνινγηνύ» (ηνπ të qarës 

me bote-ulerimë  −«δαθξύβξερηνπ ζξήλνπ κε νηκσγέο-νπξιηαρηά») αιιά θαη ην «ζξελνιόγεκα», σο 

αθεηεξία ηεο αιβαληθήο ιατθήο ηζν-πνιπθσλίαο θαη γεληθφηεξα ησλ ιατθψλ θαιιηηερληθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ, πνπ επηβηψλνπλ ζήκεξα σο ηα αξραηφηεξα ζηνηρεία ηεο πνιπθσληθήο κνπζηθήο 

ζηελ Δπξψπε θαη επξχηεξα.   

        Δπηζπκνχκε, ε παξνχζα κειέηε λα κε κνηάζεη κε  πέηξα πνπ πέθηεη ζην θελφ, αιιά κε κηα 

επηπιένλ πέηξα ζηνλ ηνίρν ησλ πξνζπαζεηψλ, δηά ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη αλπςψλνπλ θαζεκεξηλά 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Αο θξίλνπλ, ινηπφλ,  νη αλαγλψζηεο πφζν βαξηά  είλαη απηή ε πέηξα θαη αλ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε πνπ ηεο αξκφδεη.   

 

Ο ζπγγξαθέαο  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Koliqi, Ernest: ―Vepra 6‖, Prishtinë, 2003, ζει. 587.  
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Ιιηάδα (απόζπαζκα) 

 

……… «Σ’ αιφγαηα παξάκεξα απ’ ηε κάρε 

ζξελνχζαλ, απ’ ηελ ψξα  πνπ 'λησζαλ ζηνλ θνπξληαρηφ λα πέθηεη 

ν ακαμειάηεο ηνπο απ’ ηνπ Έθηνξα ηνπ αληξνθνληά ην ρέξη. 

               …………………….. 

φπσο ε θνιφλα αζάιεπηε θξαηηέηαη, πνπ ηε ζηήζαλ νξζή, 

ζηνλ ηάθν ελφο πνπ πέζαλε γηα θαη γπλαίθα πάλσ, 

φκνηα έκελαλ θη εθείλα αζάιεπηα, δεκέλα ζη’ ψξην ακάμη, 

ζηε γε θνιιψληαο ηα θεθάιηα ηνπο θη απφ ηα βιέθαξα ηνπο 

δεζηά ηα δάθξπα θάησ εηξέραλε ζην ρψκα, θαη ζξελνχζαλ 

πνζψληαο ηνλ ακαμειάηε ηνπο· θη νη πινχζηέο ηνπο ραίηεο  

ζηα πιάγηα ηνπ δπγνχ ζθνλίδνπληαλ, μεθεχγνληαο ηε δεχια.»
3
  

 

 

 

  

                                                
3 κεξνο, ΗΕε ξαςσδία,  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

“Γηα ην κνηξνιόη θαη ην ηξαγηθό κνηξνιόγεκα»  

 

ηελ αιβαληθή, φηαλ ιέκε e qarë [πξώηε ζεκαζία, θιάκα κε ιπγκνύο], ελλννχκε ην vaj 
4
 [δε-

ιαδή, ηνλ ζξήλν, ην κνηξνιόη], ηνχ δσληαλνχ αλζξψπνπ (ηεο κνηξνινγίζηξαο
5
 ή ηνπ κνηξνινγεηή), 

πνπ εθδειψλεηαη εμαηηίαο ηνπ gjëmë 
6
[ηεο ζπκθνξάο], δειαδή ηνλ ζάλαην ελφο ζπλαλζξψπνπ. 

Δμσηεξηθεχεηαη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά, κε ζπκκεηνρή ησλ ζπγγελψλ ηνπ λεθξνχ θαη ηνπ 

πεξίγπξνχ ηνπο. Γη απηφ θαη  σο gjamtar  ζεσξνχληαη νη θνξείο θαη εθθξαζηέο ηεο ζπκθνξάο κέζα 

από ην κνηξνιόη
7
. Πξφθεηηαη γη‘ απηνχο  πνπ κε νδπξκνχο ζπκκεηέρνπλ ζην νκαδηθφ κνηξνιφη [ην 

logorisin
8
]. ε φιε ηελ αιβαληθή χπαηζξν, αλεμαξηήησο ησλ ηνπηθψλ δηαιέθησλ, ε ιέμε μφδη 

(ksodh)9
 είλαη ε κφλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηφπν, ζηνλ νπνίν κφιηο 

ζεκεηψζεθε έλαο ζάλαηνο. πνπ ππάξρεη μφδη (ή, ζε αληίζηνηρεο ληνπηνιαιηέο, ksodhi, ksodha, 

ksodhë, ksodhe
10

, ksolli dhe ksolla), δειαδή ζάλαηνο, ππάξρεη πίθξα, νδχλε, ππάξρεη ζπξξνή 

αλζξψπσλ, πνπ ζα κεηάζρνπλ ζηελ ηειεηνπξγία σο ζξελσδνί  ή σο ζεαηέο.  Καηά θάπνηνλ ηξφπν, 

ινηπφλ, ε ιέμε απηή είλαη ηαπηφζεκε ή ζχκθπηε κε ηνλ ίδην ην ζάλαην θαη ην ζρεηηθφ ζξελεηηθφ 

ηειεηνπξγηθφ. Φπζηθά, ε αληίιεςε θάζε Αιβαλνχ γηα ηνλ ζάλαην είλαη ίδηα, γηαηί «…νη Σόζθνη  

θαη νη Γθέγθεδεο είλαη θιώλνη ηνπ ίδηνπ δέληξνπ»
11

. 

Έρνληαο ππφςε φηη «ν Υάξνο ζε βξίζθεη όπνπ θη αλ θξπθηείο»
 12

, ηα κνηξνιφγηα εμειίζζνληαλ 

αθξηβψο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο απνρσξνχζε απφ ηελ επίγεηα δσή, ζπλερίδνληαλ θαηά ηελ 

ψξα ηεο θεδεία ηνπ θαη επαλαιακβάλνληαλ, θαηφπηλ, θάζε θνξά πνπ  ηηκνχζαλ ηε κλήκε ηνπ . 

Καηά ηελ πην δηαδνκέλε άπνςε, φκσο, ζηελ Αιβαλία «ηα κνηξνιόγηα» πεγάδνπλ απφ ηελ ςπρή ησλ 

ζπγγελψλ κε ιφγηα θαη αξκφδνπζα κνπζηθή, θπξίσο θαηά ηε ζηηγκή εθπλνήο ηνπ εηνηκνζάλαηνπ. 

Αξρηθά, απεπζχλνληαη ζηνλ λεθξφ παηλεχνληαο, εμσξαΐδνληαο θαη δηαιαιψληαο ηηο αξεηέο ηνπ.
13

 

                                                
4 ην «Λεμηθό ηεο Αιβαληθήο Γιώζζαο» ζπλαληνχκε ηηο αθφινπζεο ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηε ξίδα: vaj-
[ζξήλνο,κνηξνιφη], vajës [-ζξελσδφο], vajmedet [-αιίκνλν, ντκέ], vajshëm [-ζξελεηηθφο], vajtimor [-ζξελεηήο], 
vajtimtar [-κνηξνινγεηήο], vajtimthi [-κε ζξήλν], vajtojcë  [-κνηξνινγίζηξα], vajtueshëm [-ζξελεηηθά] θ.ιπ.  ην ίδην 
ιήκα, ε ξίδα vaj-[ζξήλνο,κνηξνιφη], αλαθέξεηαη θαη σο [britma-θξαπγή, μεθσλεηφ], ή καθξνζθειέο [ulërima-νπξιηαρηφ, 
βξπρεζκφο. θιαπζκφο] πνπ εθθσλεί θάπνηνο ζε πεξίπησζε ζπκθνξάο.  
 

5 Σηο κνηξνινγήηξεο [–vajtojcat] ηηο ζπλαληάκε θαη κε ην φλνκα britmëqare  [– θξαπγαιέεο]. ηε Ληνχκα (ζηνλ Βνξξά ηεο 
Αιβαλίαο.εκείσζε κεηαθξαζηή)  ηηο απνθαινχλ θαη migjatore. Βιέπε θαη Minushi, Rexhep: ―Këndimi i femrave të 
Podgurit‖, Πξίζηηλα, 1979, ζει, 33-34. 
 

6 Gjëmë ζει [. «δπζηπρία, ζπκθνξά, αγγειία ηνπ ζαλάηνπ, ην καληάην, ε βξνληή, ην κπνπκπνπλεηφ» ]·  γθέθηθα  Gjamë 
ζει. [ «κπνπκπνπλεηφ, αληήρεζε]· vaj/vajtim [-ζξήλνο], gjëmë [-κνηξνιόη, ζπκθνξά· βξνληνινγάεη βνπίδεη, κπνπκπνπλί-
δεη]· «gjëmim αξζ. [-αληήρεζε, απήρεζε, βνή]· gjëmor  [-βξνληώδεο «πνπ αληερεί»].  Απφ ην Βνξξά πξνέξρεηαη θαη ην 

gjamtar αξζ. [-κνηξνινγεηήο,  «απηόο πνπ ζξελεί ζε ζαλάηνπο», ην «λα κνηξνινγείο, λα θάλεηο ην κνηξνιόη» ] ζην FR 163. 
θηι. 
 

6 χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Σζακπέη: logori  [- νκαδηθφ κνηξνιφη κε νδπξκνχο, «vaje – ζξήλνο]· logoris [– κνηξνινγώ 
«ζξελψ γηα έλαλ λεθξφ» ]. Απηή ηε ιέμε ν G. Mayer 245 ηε δαλείζηεθε απφ ηνλ Μίηθν Θχκε θαη ηελ ελψλεη κε «ligje – 
κνηξνιόη, ζξελνιόγεκα] ζε «ζηίρνπο πνπ ιέεη κηα γπλαίθα όηαλ ζξελεί έλαλ λεθξό θαηά ηελ θεδεία».  
 

7
 (εκ. κεηαθξαζηε.) Ο εθηειεζηήο ηνπ κνηξνινγηνχ ζην Βνξξά ηεο Αιβαλίαο. χκθσλα κε ηνλ Σζακπέη: gjamtar αξζ. 

[–κνηξνινγεηήο, «απηόο πνπ ζξελεί ζε ζαλάηνπο» ],  «λα κνηξνινγείο λα θάλεηο ην κνηξνιόη» ζην FR 163. ην ινγνηερληθφ 
έξγν ηνπ Η. Καληαξέ ην ζπλαληάκε θαη ζηελ κνξθή gjëmëmtarët.  (Με ηελ έλλνηα ηνπ θνξέα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ 
κέηνρνπ ζ΄απηήλ. 
  

8
  χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Σζακπέη: logori  [-νκαδηθφ κνηξνιφη κε νδπξκνχο], «vaje [–ζξήλνο]· logoris  [– κνηξνινγώ, 

«ζξελώ γηα έλαλ λεθξό» ].  
 

9 χκθσλα κε ην ιαφ, ‗ζε μόδη θαη ζε θαθό πξέπεη λα παξεπξεζείο αθόκα θαη ζηνλ ερζξό ζνπ‘.  
 

10 χκθσλα κε ηνλ Tase Pano, ―Fjalori Dialektor‖ – 2006, κε ηε ιέμε ksodhe ελλννχληαη θαη ηα έζηκα γηα θάζε 
εθιηπφληα, ηα βξαζκέλα ζηηάξηα (θφιιπβα) πνπ είλαη θηηαγκέλα κε θαξχδηα θαη δάραξε θαη ζηέιλνληαη ζηελ εθθιεζία 
γηα ην πλεχκα ησλ λεθξψλ.  
 

11 ―Fjalë të urta të popullit shqiptar‖, Σίξαλα, 1983, nr. 270, fq. 47. 
 

 

13. Βιέπε θαη Frashëri, Stavro Th.: ―Folklori shqiptar‖, Σφκνο Α‘, Γπξξάρην, 1936, ―Zakone vdekjeje‖, ζει. 43.  
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Καηαζιηκκέλνη, αιιά θαη παξακνξθσκέλνη απφ ηνλ πφλν, νη κνηξνινγεηέο απηνζρεδηάδνπλ ηφηε 

ζηίρνπο, κε ηε ζπλνδεία ηεο πην παζηάξηθεο θαηά ην δπλαηφλ κνπζηθήο:  

Μνηξνιόγηα αξρίζαλ θαη κνηξνινγνύλ/  

ζπκθνξά ηνπο βξήθε θαη καδί ζξελνύλ/ 

ξαγίδνπλε νη πέηξεο θαη θιαίλε ηα δεληξηά/ 

ηνλ Μνχγη δελ αγγίδεη παξεγνξηά θακηά
14

. 

ηελ νπζία, ηα κνηξνιφγηα, απηά θαζ‘ απηά, απνηεινχλ αξρατθή ηειεηνπξγία [ritual] 15, πνπ 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε απφ ηνπο κπζηθνχο ρξφλνπο κε ηελ πνιπζετθή ιαηξεία ησλ πξνγφλσλ
16

. 

Πεξηέρνπλ δε ζπλνλζχιεπκα ζηνηρείσλ, φπσο: παζεηηθφ ιφγν, ζξήλνπο, νηκσγέο
17

 [-kuja], μεθσλε-

ηά, ζθνπμίκαηα
18

 [-ulerimë (σο κία κέζε κνξθή κεηαμύ θσλήο θαη θξαπγήο)], ρεηξνλνκίεο θαη, ηέινο, 

ζξελψδε κέιε
19

. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο επηδηψθνπλ λα 

απνδψζνπλ ην κέγεζνο ηνπ πέλζνπο, πνπ ζξνληάδεηαη ζηελ ςπρή σο απνθνξχθσκα ηεο απφγλσζεο 

θαη ηεο αλζξψπηλεο νδχλεο.  
 

* * * 

       ηε Βφξεηα Αιβαλία ην καδηθφ κνηξνιφγεκα είλαη γλσζηφ σο gjëmë-gjamë [-ζπκθνξά] θαη 

φζνη εηδηθεχνληαη ζηελ ηειεηνπξγία απηή, δειαδή νη θνξείο ηεο, νλνκάδνληαη  gjamtarë [- κνηξνιν-

γεηέο]. Ξεθηλψληαο απφ ην θιάκα θαη θζάλνληαο ζην κνηξνιφγεκα [gjëmë-gjamë (πνπ εκθαλίδεηαη 

σο νκαδηθή έθθξαζε θιαπζκψλ θαη νδπξκψλ)], παξαηεξείηαη κηα δηαβάζκηζε, ζηηο εθδειψζεηο  

ηνπ ζξήλνπ. Γελ ππάξρεη ε παξακηθξή ακθηβνιία φηη ε νκηιία, ε θξαπγή, ηα μεθσλεηά θαη  νη 

                                                
14. ―Epika Legjendare‖, Σίξαλα, 1966, ζει. 58. 
 

15. Ζ ιέμε ritual πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή γιψζζα ritus rite θαη έρεη ηελ έλλνηα αξρατθψλ ηεξνηειεζηηψλ, 

ηειεηψλ θαη πξαθηηθψλ ζπλδεδεκέλσλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο.  
 

16. Ζ ιέμε ηειεηνπξγία  [- ritual] θαηάγεηαη απφ ηα ιαηηληθά ritus/ rite θαη έρεη ηελ έλλνηα κεξηθψλ αξρατθψλ ηεξνηειε-
ζηηψλ, ηειεηψλ θαη πξαθηηθψλ κε αλαθνξνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο.  
 

17. Σν kuja [–γφνο, ζξελν-θξαπγή] είλαη βξνληψδεο ζξελεηηθή θξαπγή, θπξίσο απφ γπλαίθεο. Έθαλαλ kujë [- έβαδαλ ηα 
θιάκαηα ζθνχδνληαο].  ‘ απηή ηελ κνξθή ζπλαληάηαη ζηε Νφηηα Αιβαλία, θπξίσο ζηε Ληακπνπξηά. ην ινγνηερληθφ 

έξγν ηνπ Ηζκ. Καληαξέ ην ζπλαληάκε θαη σο «kujë pa zë [- άθσλε, ηνπ ζηελαγκνχ ζξελν-θξαπγή], ή kujë brenda kujës 
[-νηκσγή εληφο νηκσγήο]. Να πσο ζπλαληάηαη ζ‘ έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη: ζξελν-θξαπγάδεη ν Μαηνγθίλη,/ αρνινγά ην 
Μπνληέξη θαη Σζηπίλη θ.ηι. πλαληηέηαη θαη ζε παξνηκίεο: ιέλε γηα έλαλ άλζξσπν κε πνιιά παξάπνλα «Έβγαιε ηξηάληα έμη 
kujë [ζξελψδεηο αλαζηελαγκνχο].  
 

18. [(εκ. κεηαθξαζηή. ηε ζπγθεθξηκέλε ππνζεκείσζε, ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα απνδείμεη ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο 

Ulërij, ulëras (νπξιηάδσ), εμεηάδνληαο ηελ θνηλή ξίδα ζε δηάθνξεο γιώζζεο, όπσο αιβαληθά, ιαηηληθά, ειιεληθά, γαιιηθά, 

ηηαιηθά, ξνπκαληθά)]. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ιέμε πνιιψλ γισζζψλ, κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ζηηο δηαιέθηνπο…  

Γχν είλαη, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, νη εθδνρέο. Ή έρνπλ θνηλή ιαηηληθή θαηαγσγή, ή πξφθεηηαη γηα 

«νλνκαηνπνηεκέλν» ιεθηηθφ κφξθσκα.  χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Δ. Σζακπέη: Ulërij, ulëras [- νπξιηάδσ], 

ulërimë ζει. [–νύξιηαζκα]. Ο G. Meyer, 457, καο δίλεη ηηο κνξθέο ulëras, ulërinj, uluri, ulëris, ζηελ Διιάδα 

al‘urinj, ζηελ ηθειία  lurinj, Γθέθ θαη loroj, uguroj, ην νπζηαζηηθφ, φπσο ην αξζ. ulërim, lurim.  Καη απηφ ην 

ζπλδέεη ζηα ιαηηληθά κε ην Ulurare, σο κηα δηαθνξεηηθή αλνκνίσζε, απφ απηή πνπ πξνθχπηεη ζηελ αξδηθή 

κε ην ηηαιηθφ Uruare, uruare, ην γαι. Hurler, ην ξνπκ. Urla. Απνδεθηή γλψκε γηα ηελ αιβαληθή βξίζθεηαη 

ζηνλ Pascariu, EW, 1833, θαη ζηνλ Weigandi, 95, βι. θαη Mayer – Lubken, Zr 22 8., Densusuanum I, 125.  
 

19. Γηα ηνλ αιβαληθφ ζξήλν βιέπε θαη  Hjuz, Th. S.: "Udhëtim në Sicili, në Greqi dhe në Shqipëri"; 

"Vajtojcat", ζην  "Kalendari", 1918, ζει. 83-84. "Vajtimet e Fatime Zehrasë",  ζην "Zani i Naltë", 1923, αξ. 

2, Ννέκβξηνο, ζει. 60· Cico, Stravre:"Vajet në Shqipëri", εθεκ. "Demokratia", 1925, αξ. 29-4, 29 Γεθέκ-

βξηνο, ζει. 2·  Munishi, Rexhep: "Këndimi i femrave të Podgurit", Πξίζηηλα, 1979·  "Mbi vajtimet 
shqiptare", Πξίζηηλα 1985· Veliu, Veli: "Bue, Ekari dhe Dozoni për këngët popullore shqiptare", "Gjurmime 

Albanologjike", Λανγξαθία θαη Δζλνινγία, 21-1991·  Skiroi, Zef: "Mili e Haidhia", Σίξαλα, 1994·  Gaçe, 

Bardhosh: "Kënga popullore e lumit të Vlorës", Σίξαλα, 1995· Neziri, Zymer: "Të dhëna gjeohistorike, 

etnokulturore dhe epikografike për katundet e Rugovës së Poshtme", Πξίζηηλα 25/ 1995· Neziri, Zymer: "Të 

dhëna gjeohistorike, etnokulturore dhe epikografike për katundet e Rugovës së sipërme", "Gjurmime 

Albanologjike", Πξίζηηλα 26/1996· Çaushi, Tefik: "Fjalor i estetikës", Σίξαλα, 1998·  Sokoli, Ramadan: 

"Gojëdhana e përrallëza të botës shqiptare", Σίξαλα, 2000· Çobani, Tonin: "Princi i përfolur Lekë Dukagjini", 

Σίξαλα, 2003, ζει. 93 θηι.   
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ζξελψδεηο νηκσγέο [kuja
 
]

20
, ζεκεηψλνληαη σο πξν-κνπζηθά ζηνηρεία, πξάγκα πνπ καξηπξεί ηελ 

αξραηφηεηα ηνπ ζξήλνπ σο κίαο αηψληαο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκίαο. Ο Ρνθ  Εφηζη δηαπηζηψλεη φηη  

γηα  έλα λεθξφ ηεινχληαη  κέρξη 7 θαη 8 ην πνιχ  gjëmë [-κνηξνιφγηα] ή, ην ιηγφηεξν, δχν. Δληνχ-

ηνηο, ζην άξζξν 1238 ηνπ «Καλόλα ηνπ Λεθ Νηνπθαγθίλη» καξηπξείηαη φηη : … ν Καλόλαο ππαγν-

ξεύεη ηξεηο θνξέο κνηξνιόη ζην λεθξό, επαλαιακβάλνληαο ελληά θνξέο ηηο ιέμεηο  «δπζηπρηζκέλε 

κνπ». .. Αλαγλσξίδνληαη δε ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ κνηξνινγηνχ (gjëmë)
21

 σο ζπκθνξάο , νη νπνίεο 

ηεινχληαη απφ άληξεο θαηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ. 

Αξρηθά, ε νκάδα κνηξνινγεηψλ πηάλεη ην κνηξνιφη, έρνληαο απφζηαζε  100 κέρξη θαη 500 

κέηξα απφ ηνλ λεθξφ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζε κέξνο αλνηρηφ. Αθαηξνχλ ηα δίκηηα θαη ηα βαξηά 

αληηθείκελα, βάδνπλ ηα ρέξηα ζηε κέζε κε αλνηγκέλνπο ηνπο αγθψλεο ζηα πιάγηα θαη ρηππάλε ηελ 

γε κε ηα πφδηα, θξαπγάδνληαο ην επηθψλεκα ρόνπ δπλαηά θαη ηαπηφρξνλα, καδί κε ην φλνκα ην 

λεθξνχ. ε δεχηεξε θάζε, κε βαξχ βεκαηηζκφ θαηεπζχλνληαη νκαδηθά πξνο ην θέξεηξν. Γηαλχνπλ 

άιια 50-100 κέηξα θαη ζηακαηνχλ καξκαξσκέλνη, ζε αλακνλή ηνπ ζήκαηνο ηνπ πξψηνπ, πνπ δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ θξαπγή ρόνπ, ε νπνία θαηαιήγεη κε ηηο ιέμεηο: «ν δπζηπρήο εγώ γηα 

ζέλα!». Σφηε ρηππνχλ ην ζηήζνο κε γξνζηέο.  

ηελ ηξίηε θάζε δηαλχνπλ αθφκα 50-100 κέηξα, ζηακαηνχλ αηθληδηαζηηθά, ηξαβνχλ ηα ρέξηα 

απφ ηε κέζε θαη κε ηα λχρηα γξαηδνπλίδνπλ ην πξφζσπφ ηνπο ζθελδνλίδνληαο ηηο ζηαγφλεο αίκαηνο 

πξνο ην λεθξφ. Ζ ηέηαξηε θάζε μεθηλάεη κε ζησπειή ζηάζε. Ξαθληθά, ηξέρνληαο πιεζηάδνπλ ην 

λεθξφ. Σφηε φινη γνλαηίδνπλ θη‘ αθνπκπνχλ ην κέησπν θαηαγήο, ρατδεχνληαο ην ρψκα κε ηηο 

απαιάκεο ηνπο. Μέλνπλ εθεί κέρξη θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λεθξνχ λα ηνπο πεη: «ε θαιό 

λα ζαο αληαπνδώζνπκε!». Σν κνηξνιφη δηαξθεί έηζη απφ 20 ιεπηά κέρξη κία ψξα. Αμηνζεκείσην φηη 

ν πξνηειεπηαίνο άληξαο ζηε ζεηξά ησλ κνηξνινγεηψλ αλήθεη ζηε ζπγγέλεηα αίκαηνο ηνπ παηέξα, 

ελψ  ν ηειεπηαίνο θξαηάεη απφ ην ζφη ηεο κάλαο!  

Καηά ηε ζρεηηθή κε ην κνηξνιφη ηνπηθή εζλνςπρνινγία: ν άληξαο αλαγλσξίδεη (εθηηκάεη ηηο 

αξεηέο θαη ηδηφηεηεο ηνπ λεθξνχ), ελψ ε γπλαίθα ηηο αλαθέξεη θσλαρηά  κνηξνινγώληαο. ηηο ιατθέο 

παξνηκίεο αλαθέξεηαη φηη «ε θαιή κνηξνινγίζηξα θάλεη θαη ηε ξόδα ηνπ αξόηξνπ λα δαθξύζεη».  

Σειεπηαία ΄πηζπκηά, βξε βνπλίζηε κνπ πξνζθπλεηή, 

Άκα ηώξα ηξαγνπδάο, ην ηξαγνύδη λα ζηγήζεη.  

Κη‘ άκα ηώξα ζηγνθιαίο, θιάκα ζνπ λα ζηακαηήζεη 
Μα αλ ζη‘ αιήζεηα ηώξα θιαίο, κνηξνιόη λ‘ αξρηλίζεη.  
 

Σν ‗Έπνο ησλ αληξεησκέλσλ‘ (ζπλνδεπκέλν κε ιανχην
22

) απνηειεί κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ιαν-

γξαθηθέο θιεξνλνκηέο ηεο Αιβαλίαο (γλσζηφ θαη σο ην: Θξπιηθό εξσηθό έπνο, Ο θύθινο ησλ 

αληξεησκέλσλ,ην‗Δπνο ηνπ Βνξά, Σνπ Μνύγη θαη Υαιίιη, ε Θξπιηθή νκνθσλία κε ιανύην θιπ), 

                                                
20 . ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζηο ηδίσκα ησλ Σηξάλσλ θαη ηνχ Δικπαζαληνχ, ε ιέμε νηκσγή [–kujë] ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ην θινηφ ηεο γεο ή ηελ θφξα ηνπ ςσκηνχ. 
   
21  Tirta, Mark: "Mitologjia ndër shqiptarë", Κεθάιαην 8, 2. Gjama e burrave, Σίξαλα, 2004, ζει. 218-222. Op. cit. Βιέπε 
επίζεο Tirta, Mark: "Vdekja në rite e besime ndër shqiptarë", ζηελ "Kultura popullore", 1-2/1996, ζει. 15-31. 
[ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα ζξελεηηθφ ζθεληθφ, ή κέξνο ηεο επηθήδεηαο ηειεηνπξγίαο (εκ. κεηαθξαζηή Π. Μπ.)]. 
 

 

22 Λανύην νπδ. [– Lahutë ζει]. Μνλφρνξδν ιατθφ φξγαλν. Πάλσ ζηε ρνξδή παίδεη έλα θπξηφ ηξηρνεηδέο ηφμν. 
Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ βφξεηα Αιβαλία θαη ζην Κφζζνβν. Δηπκ. νθφιη. Ρ. απφ ηα Ααξαβ = μχιν (aloes)· 
χκθσλα κε ηνλ Tagliavini: "Al'ud". ηα γαιηθά=leut θαη ζηελ ηηαιηθή=liuto. Απ‘ ηελ ηηαιηθή δηαδφζεθε θαη ζε άιιεο 
βαιθαληθέο γιψζζεο. Σα ζψκα ηνπ απνηειείηαη απφ ην μχιηλν ερείν, ην νπνίν πεξηηπιίγεηαη απφ δέξκα, θπξίσο 
θαηζηθηνχ. Ο πάηεξ Μπ. Πάιατ αλαθέξεη φηη: ην ιανύην είλαη έλα πξσηόγνλν θαη απιό όξγαλν. Απνηειείηαη από ην μύιηλν 
σνεηδέο θππειάθη, θαιπκκέλν από δέξκα, πνπ νλνκάδεηαη πηξπηξί θαη έρεη κηα πξνέθηαζε-νπξά όρη πνιύ καθξηά. πίηη 
ρσξίο ιανχην ζηελ βφξεηα Αιβαλία ιέγεηαη κπξαρηηζκέλν ["shtëpi e lanun"]. Τπάξρνπλ καξηπξίεο γηα ηχπνπο ιανχηνπ 

απφ ηνπο πξσηφγνλνπο ρξφλνπο, θαηαζθεπαζκέλσλ αθφκα θαη απφ θνινθχζηα ή θαβνχθη ρειψλαο. Σν ζπλαληνχκε 
επίζεο θαη κε ηελ νλνκαζία gude. χκθσλα κε ηνλ Αη Γθέξγθη Φίζηα, ζπγγξαθέα ηνπ πνηήκαηνο "Lahuta e Malcis", ην 
ιανχην είλαη έλα πνιχ αξεζηφ ζηνπο αλζξψπνπο ησλ βνπλψλ καο φξγαλν. Μ‘ απηφ ηξαγνπδνχλ ηελ δφμα ή ζξελνχλ ην 
πφλν ηνπο. Παξά δε ην γεγνλφο φηη ην ιανχην είλαη κνπζηθφ φξγαλν ζπλνδείαο ηνπ εθάζηνηε έπνπο, ηαπηφρξνλα θάπνηνη 
ζηίρνη ηνπο αλαθέξνπλ θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ.  
 



22 

 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηε ζπιινγηθή ζπκθνξά ηνχ «Αξλανύη Οζκάλη θαη Πέηξν Καπεληάλη», φζν θαη 

ζηελ πξνζσπηθή ζπκθνξά ηνχ ―Halili i qet bejleg Mujit‖. ην πξψην ηξαγνχδη κνηξνινγνχλ 

ηαπηφρξνλα 12 άηνκα, ζην δεχηεξν 40 θαη ζην ηξίην έλα κφλν άηνκν. Τπάξρνπλ σζηφζν πεξηπηψ-

ζεηο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κνηξνιόη από 12 κέρξη θαη 1000 άηνκα!
23

. Σα καησκέλα απφ ηηο 

γξαηδνπληέο θαηά ηνλ ζξήλν κάγνπια δελ πιέλνληαη νχηε ζην ζπίηη ηνπ λεθξνχ νχηε ζην ρσξηφ ηνπ 

λεθξνχ θαη νχηε ζην δξφκν, παξά κφλν κεηά ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη ηνπο. 

χκθσλα κε ην έζηκν, ην πέλζνο θαη ηα κνηξνιφγηα γηα ηνπο λεθξνχο δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 

έλα ρξφλν κεηά απφ ην ζάλαηφ ηνπο. ε δηάθνξεο αιβαληθέο κπαιάληεο
24

 ε ζπκθνξά δηαηεξείηαη 

πεξηζζφηεξν θαη απφ έλα ρξφλν, φπσο ζηελ κπαιάληα «Ο Αξάπεο  θαη ν Μνύγην Υαιίιη» : ‗Σξία 

ρξόληα ηνλ κνηξνινγεί/ Σξία ρξόληα ην κνηξνιόη αρνινγεί‘,  κε ηε  ραξαθηεξηζηηθή θξαπγή ντ -ντ- ντ. 
 

“Σν κνηξνιόη ηεο Ατθνύλαο” 

Κη σο βγήθε ε κάλα ε δύζηπρε ζηηο Κίηξηλεο Κνηιάδεο  

Πξνο ην θεγγάξη γύξηζε θαη κηα θαηάξα δίλεη: 

-Σν θσο ζνπ ηώξα λα ζβεζηεί 

Ση έλα ιόγν ζηελ πηθξή  

Γελ κνύ ‘ ζηεηιεο ηε λύρηα εθείλε 

Να‘ βγαηλα ε δόιηα γξήγνξα ζηηο Κίηξηλεο Κνηιάδεο  

θαη ζ‘ έλα κλήκα λα ‘ κπαηλα  καδί κε ην παηδί κνπ…. 
 

Κη όηαλ ζηνλ ηάθν πάεη ηνπ γηνύ, είδε ε θαεκέλε κάλα 

Μηα ηξαθνζάρξνλε νμηά, κ‘ ακέηξεηα θισλάξηα 

Πνπ ηνλ πην ώξην θιώλν ηεο ζην κλήκα είρε απιώζεη 

ε ‘ θεηό ηνλ θιώλν αθνύκπεζε θαη ηα πηθξά ηεο δάθξπα 

 Άξρηζαλ λα ζηαιάδνπλε ζηνλ ηάθν ηνπ παηδηνύ ηεο. 
 

Καη ηα πνπιάθηα ηνπ βνπλνύ ζώπαζαλ ην ηξαγνύδη 

ώπαζαλ ην ηξαγνύδη ηνπο λα αθνπξκαζηνύλ ηε κάλα 

-Γελ μέξεηο, ηάρα, γηόθα κνπ, δελ μέξεηο θαινγηέ κνπ, 

Πνηνο ήξζε, πνπ δελ ζθώλεζαη γηα λα κε ραηξεηήζεηο; 

Γηνύιε κνπ, κόλν κηα θνξά έβγ‘ απ‘ ηε θπιαθή ζνπ 

Καη κίιεζε ζηε κάλα ζνπ, πνπ ζ‘ έρεη κεγαιώζεη. 

Δζύ δελ κ‘ άθελεο πνηέ λα πεξηκέλσ ηόζν... 

Αρ,  σξ Οκέξ κνπ αθξηβέ, Οκέξ θαθόηπρέ κνπ 

Ση ιεο, λα θέξσ η‘ άηη ζνπ; Έβγα λα παηγληδίζεηο 

ύξε λα δξνζνινγηζηείο ζηα θξύα θεθαιάξηα 

Πεξπάηα ζηηο βνπλνθνξθέο αληάκα κε ηηο δάλεο 

Κη ε κάλα ζνπ, παηδάθη κνπ, ηνλ ηάθν ζνπ θπιάεη.  
 

Μηιψληαο ζπλνπηηθά  ζρεηηθά κε ηηο κνπζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζξελσδηψλ, παξαηεξνχκε 

φηη, φπσο ζε φιε ηελ ιατθή παξαδνζηαθή κε ζξελεηηθή κνπζηθή ηεο Βφξεηαο Αιβαλίαο, ζηα 

κνηξνιφγηα ππάξρεη έλα αζηαζέο κνπζηθφ ζχζηεκα. Γηαθξίλνληαη εχθνια νη ηξφπνη ησλ ιατθψλ 

κνπζηθψλ θιηκάθσλ, ζηεξηδφκελσλ ζηνλ κνλνθσληθφ ηξφπν ηξαγνπδίζκαηνο.  Οη μέλνη, μεθηλψ-

ληαο απφ ηηο αμίεο ηεο, ηελ εθηηκνχλ σο θάηη ην μερσξηζηό
25

. Παξαηεξνχλ φηη νη αιβαληθέο κνπζη-

θέο θιίκαθεο δελ αληηζηνηρνχλ πξνο ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο. Δίλαη φιεο ηξνπηθέο αλεκίηνλεο 

θιίκαθεο. Ζ κεισδία δελ εμειίζζεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ν ξπζκφο πεξπαηάεη γνξγφο ή αξγφο, 

                                                
23 Βιέπε θαη Gjinali, Nikollë: "Rite dhe vajtime në vdekje", "Kultura popullore", 1-2/1996, ζει. 169-176. 
 

24  Βιέπε θαη Papleka, Ndoc: "Balada shqiptare", Σίξαλα, 2005, ζει. 63. Βιέπε "Visaret e Kombit", Σφκνο 3νο, Gurakuqi, 
Karl θαη Fishta, Filip "Valle, gjamë, uajtime dhe kangë dashunije", Σίξαλα, 1937, ζει. 184-186. 
 

25 Durham, Edith: "Brenga e Ballkanit", Σίξαλα, 1990, ζει. 128-129. Πξναλαθεξφκελε κειέηε.  
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αληαπνθξηλφκελνο ζην δξακαηηθφ αίζζεκα ησλ εξκελεπηψλ. Οη ιέμεηο είλαη απίζηεπηα καθξνζθε- 

ιείο, κε ζθακπαλεβάζκαηα ηεο ηξνπηθήο θιίκαθαο ζε ηνληθή θαη ππνηνληθή, ηφζν πνπ ιίγα 

ιαξχγγηα μέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα νκαδηθά 

κνηξνιφγηα, φηαλ νη ζπγγελείο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ην λεθξφ, γηα λα ηνλ ζξελήζνπλ. Οη 

άληξεο ζπλήζσο ζηέθνληαη φξζηνη, ελψ νη γπλαίθεο κέλνπλ θαζηζκέλεο. Καη φηαλ έλα κέξνο αξρίδεη 

ηηο ζξελν-θξαπγέο, νη ππφινηπνη αθνινπζνχλ
26

 θ.ηι.  
 

 

Σα ιφγηα ζ‘ απηά ηα κνηξνιφγηα, είλαη ζηελ νπζία κηα ζεηξά επηζέησλ, πνπ πξνβάιινπλ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ λεθξνχ. Ο Εεθ θηξφτ
27

 εθηηκάεη φηη γεληθψο ζηα κνηξνιφγηα θπξηαξρνχλ νη έληνλνη 

ειεγεηαθνί ηφλνη. Ο Νηφξζα αλαθέξεη φηη είλαη απζφξκεηνη σο πξντφληα ησλ αηζζεκάησλ εθείλεο 

ηεο ζηηγκήο. Οη ζπρλέο θξαπγέο, ε απνζηψπεζε, νη πξνζσπνπνηήζεηο, νη απνζηξνθέο πξνο ηνλ 

εθιηπφληα, ή πξνο ηα αληηθείκελα θνληά ζην ζπίηη θαη ηνλ ηάθν, απνηεινχλ ζηνηρεία εθδειψζεσλ, 

πνπ ζεκαδεχνπλ ηελ ηαξαγκέλε πιένλ δσή. Σα πάληα είλαη δσληαλά ζηα ζξελψδε άζκαηα. Αθφκα 

θαη ε θχζε κηιάεη θαη κηιάεη κε κεηαθνξέο, κε πεξίεξγεο εηθφλεο πνπ μαθληάδνπλ. [Παξαηεξείηαη 

ινηπφλ, φηη φια απηά θαλεξψλνπλ εθείλε ηελ ςπρηθή αλάηαζε, πνπ δηαθξίλεη θαλείο ζηα ηξαγνχδηα ησλ 

πξνγφλσλ, ηα νπνία ζπκίδνπλ εξσηθή αξραηφηεηα, κηα δσή αλάκεζα ζε χκλνπο θαη κλεκεία δφμαο.]  
 

ηελ έληερλε ινγνηερλία ηέηνηα ζηνηρεία ζπλαληνχκε ζην Μπαξιέηη, εθεί πνπ κηιάεη γηα ην 

ζάλαην ηνπ θεληέξκπεε, ην 1468: Ο Λέθ Νηνπγθαγθίλη θαη νη θαπεηαλαίνη γύξσ ηνπ ζξελνύζαλ κε 

παξαδνζηαθό ηξόπν, κε ηξαγνύδηα θαη νηκσγέο. Ζ Αιβαλία ζξελνύζε θαη κνηξνινγνύζε αζηακάηεηα 

ηελ απώιεηά ηνπ. ηελ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ησλ Αξκπεξέζεδσλ (=Αξβαληηψλ ηεο Ηηαιίαο), ε 

ζηηγκή ζαλάηνπ ηνπ θνξπθαίνπ ήξσα βηψλεηαη κέζσ πεξηγξαθήο ηεο θχζεο… Θα ήηαλ κηα πηθξή 

κέξα κε νκίριε, πνπ ζα έκνηαδε ζαλ ν νπξαλφο λα ζξελνχζε καδί κε ηνλ κνηξνινγεηή Λεθ 

Νηνπγθαγθίλη…: 

Ήηαλ ν Λεθ Νηνπγθαγθίλη…    

Υηππνύζε ην κέησπν κε ην ρέξη,   

Μαιιηά μεξίδσλε κε η‘ άιιν.  

Αιβαλία ηηλάμνπ, μύπλα.    
Δπγεληθέο θπξίεο, ειάηε.   

εηο νη  θησρέο θαη νη θαληάξνη    

Να πείηε ζξήλν ζιηβεξό,    
Ση κείλαηε ζήκεξα ζ‘ νξθάληα    

Υσξίο ηελ παηξηθή ζηνξγή,     

Σηο ζπκβνπιέο θαη ηε βνήζεηα.         
Ζ νκνξθηά ησλ θνξαζηώλ   

Καη ε ραξά ηνπ γείηνλα    

Υάζαλε ηνλ πξνζηάηε.    

Ο παηήξ, ν θπξ ηεο Αιβαλίαο      
Μαο άθεζε ηελ λύρηα ηνύηε…      

Ο θεληέξκπεεο πηα δε δεη!  

πίηηα ηξαληάρηεθαλ πνιύ       
Βνπλά ξαγίζαλε ζηε κέζε   

Οη θακπάλεο ζηα ιππεηεξά   

Υηππνύλ παληνύ από κόλεο, 

η΄ αλνηρηά νπξάληα,  εθεί 
Ο άηπρνο θεληέξκπεεο νδεύεη.   , 
 

                                                
26  Βιέπε επηζηνιή ηνπ 1467, ηνπ Μηραήι Απνζηφινπ απ‘ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ γξάθεη ζηνλ θίιν ηνπ Γθέξγη 

Εεβεληένπ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα ηεξνηειεζηία ηαθήο ζηελ θφδξα. ηα «Dokumente të periudhës bizantine për 
Historinë e Shqipërisë", ζει. 79. 
 
27 "Mili e Haidhia" -ldil, Σίξαλα, 1994, ζει. 103. Οη ζεκεηψζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. 



24 

 

Ωο ιέμε ζπλαληάηαη θαη ζην έξγν ―Çeta e Profetëve‖ (Ζ ηζέηα ησλ πξνθεηώλ) ηνπ Πηέηεξ 

Μπνγθληάλη (Pjetër Bogdanit)
28

. ηνηρεία γηα ην αιβαληθφ κνηξνιφη θέξλεη αξγφηεξα, ην 1854, ν 

Νηεκέηξην Φξάλθν (Demetrio Franko), ην ―Rituali Roman‖ (ξνκαληθό ηειεηνπξγηθό) ηνπ Μπνύληη  

Budi, 1621, ν Φξαλγθ Μπάξδη (Frang Bardhi) ζε έθζεζε ηνπ 1641, ν Δβιηά Σζειεκπία, (Evla 

Çelebia) 1660-1664, ν Βηληζελζν Νηφξζα (Viçenso Dorsa), 1847, ν Johan Georg von Hahn ζην 

έξγν ―Αιβαληθέο κειέηεο‖-1853-1854, ε Έιελα Γθίθα (Elena Gjika), νη Εεθ Γηνπκπάλη (Zef 

Jubani), Νηε Ράληα (De Rada), Ληνπτγθη Γθνπξαθίθη (Luigj Gurakuqi), Βηληζελο Πξελνχζη (Viçens 

Prenushi), Maksimilan Lambertz θιπ. Μηα εληππσζηαθή πεξηγξαθή ζξελψδνπο ηειεηνπξγηθνχ 

ζπλαληάηαη θαη ζην κπζηζηφξεκα―Bardha e Temalit‖, ηνπ Πάζθν Βάζα
29

 (Pashko Vasa). Γελ 

κπνξνχκε λα ιεζκνλήζνπκε, ηέινο, ηνπο καδηθνχο ζξήλνπο γηα ηνπο γελλαίνπο θαη ηνπο ήξσεο πνπ 

έπεζαλ ζηνπο αγψλεο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Αιβαλίαο, απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη ην ηέινο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θ.ιπ.  
 

* * * 
 

ηε Νφηηα Αιβαλία ην ηειεηνπξγηθφ θαη φιε ε ζξελεηηθή ηειεηή βαζίδεηαη ζην κνηξνιφη θαη 

ην πνιχθσλν ηξαγνχδηζκα, ηελ ίζν-πνιπθσλία
30

, πνπ ζπλαληάηαη ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο: ζηε 

Λακπνπξηά
 31

, σο ιηάκπηθε ηζν-πνιπθσλία, θαη ζηελ Σνζθεξία
32

, σο ηφζθηθε ηζν-πνιπθσλία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαβάζκηζε ηνπ ζξήλνπ πεξηιακβάλεη θαη ‗ηνλ δαθξύβξερην ζξήλν κε νηκσγή‘ (e 

qara me bote), ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη ξίδεο ηεο αιβαληθήο ιατθήο ίζν-πνιπθσ-

λίαο(

) ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο. Ζ νπζία ηνπ ―ζξήλνπ κε νηκσγή» (e qara me bote), σο νκαδηθνχ 

αλζξψπηλνπ ηξαγηθνχ κνηξνινγηνχ (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ),  ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αληίδξαζε ηεο 

δσήο πξνο ην ζάλαην, γηα λα ζξηακβεχζεη, θαιιηηερληθά βέβαηα, ε δσή. Αθξηβψο, απηφ είρε ππφςε 

ηνπ ν Φατθ Κνλίηζα, φηαλ ζηα 1887 έγξαθε, φηη «εθείλν πνπ ίζσο πξνθαιέζεη έλα θαηλνύξγην 

ελδηαθέξνλ, είλαη, πξηλ απ‘ όια, ηα κνηξνιόγηα, ε αιινθξνζύλε, εθείλεο νη νηκσγέο, ην ξπζκηθό 

                                                
28 ηνπο ζηίρνπο: … ηνλ νπξαλφ δελ ππήξρε νχηε αζηέξη, νχηε ήιηνο,/γηα λα μεκέξσλε ε  λέα κέξα· νχηε  θεγγάξη 
έβγαηλε κε δχν/ αξγπξέο αθηίλεο, νχηε απφ νπξαλφ αθηίλεο θηάλαλε ζηε γε θαη/ νχηε ε γε σο αεηφο ςειά πεηάεη θαη 
ζηέθεη/ νχηε νκίριε κε βξνρή, νχηε ραιάδη θαη αζηξαπή/ νχηε ε ζάιαζζα κε ηα θχκαηά ηεο δελ κεηέθεξαλ ηελ κεγάιε 
ζπκθνξά / νχηε ηα πνηάκηα κε ηελ αθηή είραλ καιψζεη. 
 

 

29 Vasa, Pashko: "Bardha e Temalit", Πξίζηηλα, ζει. 38-39. 
 

30 Αλαγλσξηζκέλν  απ‘ ηελ UNESCO σο κέξνο ηνπ "αληηπξνζσπεπηηθνύ θαηαιόγνπ ηεο πλεπκαηηθήο παγθόζκηαο 
θιεξνλνκηάο", ζηηο 25 Ννεκβξίνπ, 2005. Βιέπε www.unesco. org/culture/ich/. 
 

31 Shituni., Spiro: "Polifonia labe", Σίξαλα, 1989, ζει.15: "Ζ Ληακπνπξηά ζπλνξεύεη ζηα βόξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά κε ην 
Αών πνηακό, ζηα δπηηθά κε ηό Ηόλην Πέιαγνο θαη Αδξηαηηθή Θάιαζζα, ελώ ζηα λόηηα κεξηθώο κε ην πνηακό Πνύια θαη 
κεξηθώο κε ηελ κε ηελ Διιάδα". Αλαθεξόκελε κειέηε: ζύκθσλα κε ην ιατθό πξνζδηνξηζκό, ε Ληακπνπξηά εθηείλεηαη κεηαμύ 
ησλ ηξηώλ γεθπξώλ πνπ είλαη εθείλε ηνπ Νηξαγθόηη, ηεο Νηξαζνβίηζαο θαη ηεο Καιάζαο  αληηζηνίρσο ζηνπο λνκνύο 
Σεπειελίνπ, Απιώλαο θαη Αγ. αξάληα. Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε θαη "Fjalor  Enciklopedik  Shqiptar", ζει . 933, Σίξαλα  
1980. 
 

32 χκθσλα κε ηνλ Zojzi Rrok: "Etnografia Shqiptare 1", ζει. 47, 49, «Οη δηαηξέζεηο ζε πεξηνρέο ηνπ αιβαληθνύ ιανύ».  
Ωο Σνζθεξία ελλνείηαη «…όινο ό Νόηνο ηεο Αιβαλίαο, αξρίδνληαο από ην πνηακό θνπκπί θαη πξνρσξώληαο πξνο ην Νόην 
πέξαλ ησλ πνιηηηθώλ ζπλόξσλ κέρξη ηα εζληθά ζύλνξα ηνπ αιβαληθνύ ιανύ, βαζεηά ζηελ Διιάδα». χκθσλα κε ηνλ ίδηνλ, 
ε δηαίξεζε ηεο Σνζθέξηαο ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα έρεη σο εμήο: Ζ Σνζθεξία, πνπ εθηείλεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Νόηηαο 
Αιβαλίαο· ε Μνπδαθηά, πνπ εθηείλεηαη ζηα δπηηθά· θαη ε Σζακνπξηά, πνπ εθηείλεηαη εληειώο ζηα λόηηα, πέξαλ ησλ 

πνιηηηθώλ ζπλόξσλ». Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε θαη ην "Fjalori Enciklopedik Shqiptar", ζει. 1105, Σίξαλα, 1985. [(εκ. 

κεηαθξαζηή.) Αθξηβψο, απηφο ν εζλνγεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο, αληηδενληνινγηθφο θαζψο είλαη, απνηειεί ηελ (κε 
εθθξαδφκελε θαηά άκεζν ηξφπν) ζθνπηκφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν δελ αξθείηαη ζηελ αιβαλνθεληξηθή 
ππεξπιεξνθφξεζή ηνπ, νχηε θαη παξαζέηεη δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ακθίπιεπξα ή αληίζεηα, θαη, πάλησο, πεηζηηθά 
επηρεηξήκαηα, ζηεξηγκέλα ζε άκεζεο πεγέο. Έηζη, ην  απνηέιεζκα κέλεη ζηελ πξνζπάζεηά λα πεηζζνχλ νη πεπεηζκέλνη γηα 
ιφγνπο εζσηεξηθήο («εζληθήο») θαηαλάισζεο. Ο εζληθφο πνηεηήο ηεο Διιάδαο Γ. νισκφο, φκσο,  έγξαςε φηη «εζληθό 
είλαη θαζεηί ην αιεζηλό»]. 
 

(

) Θα πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε μαλά φηη δελ ππάξρεη απνκνλσκέλε «αιβαληθή» πνιπθσληθή ιατθή παξάδνζε, αθνχ 

γ ε λ η θ φ η ε ξ α  ζ η α  Β α ι θ ά λ η α , θαη  εηδηθά ζηελ Ήπεηξν, δελ κπνξεί λα ππάξμνπλ ιανγξαθηθά θαηλφκελα 
κεκνλσκέλα,  ρσξίο αιιεινεπεξεαζκνχο, απνηειψληαο έηζη ζηνηρεία δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηα Βαιθάληα. 
 

http://www.unesco/
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ζθνύμηκν (lamentations, πνπ νη γπλαίθεο απηνζρεδηάδνπλ πάλσ ζηνπο ηάθνπο ησλ λεθξώλ), ν 

αξραίνο ηνπο ραξαθηήξαο πνπ έρεη καγέςεη ζπρλά ηνπο πεξηεγεηέο »
33

.   

Έλαο ηέηνηνο «δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή» πξνζεγγίδεηαη σο αξρατθφο ππξήλαο ζθέςεο 

θαη πνιχθσλεο κνπζηθήο πξαθηηθήο.  Δλλνείηαη ηαπηφρξνλα  σο ε θαιιηηερληθή χιε, πνπ νδήγεζε 

ζην πξψην εξκελεπηηθφ ζπγθξφηεκα παγθνζκίσο: ηε ρνξσδία. Γηαθνξεηηθά απφ ην κνηξνιφη σο 

ζπκθνξά (gjëma, ηνπ Βνξά ηεο Αιβαλίαο), πνπ παξνπζηάδεη κηαλ αξρατθή ηειεηνπξγία (πνπ 

ρσξίδεη ηζόηηκα ηηο ιέμεηο-θξαπγέο, ηηο ρεηξνλνκίεο,ηηο ζσκαηηθέο θηλήζεηο θαη, ελ κέξεη, ην νκαδηθό 

θαη κνλνθσληθό ηξαγνύδηζκα) ζην ηζν-πνιπθσληθφ κνηξνιφη ηνπ Νφηνπ ηεο Αιβαλίαο, παξαηε-

ξνχκε ηφζν ην αξραίν επηθήδεην ηειεηνπξγηθφ, ζπλδεδεκέλν ζηελά κε ηε ιατθή πνίεζε θαη ην 

ρνξφ, φζν θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ έληερλνπ εθείλνπ κνπζηθνχ ηχπνπ, πνπ είλαη ην  νκαδηθφ πνιχ-

θσλν κνηξνιφη
.
  φια απηά είλαη εληαγκέλα ζην εζλνγξαθηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ θαηλνκέ-

λνπ ηεο πνιχθσλεο  ηζν-πνιπθσλίαο, πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κεισδίεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο θ.ιπ.    

ηελ νπζία, ην νκαδηθφ ηξαγνχδη(ζκα), απνηειεί ηζρπξφ δείγκα νξγάλσζεο ηεο δσήο ζε αλ-

ζξψπηλε θνηλφηεηα, δείγκα ηνπ επηπέδνπ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αξραίνπ 

αλζξψπνπ. Οη θνηλφηεηεο απηέο, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη δνπλ απφ θνηλνχ, κνηξνινγνχλ θαη 

ηξαγνπδνχλ νκαδηθά ζε ζπγθξνηήκαηα, φπσο κηα ρνξσδία, κε κνπζηθφ θαη ηειεηνπξγηθφ 

ραξαθηήξα. Αξραίνη ζπγγξαθείο
34

 έρνπλ παξαηεξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πςειφ επίπεδν απηψλ ησλ 

θνηλνηήησλ θαη, φηαλ αλαθέξνληαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηιιπξίαο θαη ηεο Ζπείξνπ (κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη νη Θεζπξσηνί, νη Υάνλεο, νη Μνινζζνί θ.ά.), γξάθνπλ φηη ηηκνχλ ηδηαίηεξα ηνπο ζενχο, 

φηη είλαη δίθαηνη θαη θηιφμελνη, φηη αγαπνχλ ηελ θνηλσληθή θαη εππξεπή δσή. Παξάιιεια κε ηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο ζε πεξίνδν εηξήλεο, γηα ηνπο Ζπεηξψηεο αλαθέξεηαη επηπιένλ φηη ζεσξνχλ 

θαζήθνλ αμηνζεκείσην, φρη κφλν λα πνιεκήζνπλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο, αιιά λα δψζνπλ θαη ηε 

δσή ηνπο πξνο ππεξάζπηζε ησλ θίισλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο.  

   Οη  αλζξσπνιφγνη ηεο Αιβαλίαο έρνπλ ππνγξακκίζεη φηη ε δεκνθξαηηθή, αλζξψπηλε θαη 

εζηθή πεηζάξρεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ, εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηαηί ε 

δεκνθξαηία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θνξπθψζεθε
35

. Δμεγεί επίζεο, γηαηί ηα εδάθε ηεο ζεκεξηλήο 

Αιβαλίαο ήηαλ πξνηηκεηέα γηα ηελ αλζξψπηλε δσή απφ ηελ επνρή ησλ λενιηζηθψλ νηθηζκψλ
36

. 

Μαξηπξία γη  ́ απηφ απνηειεί θαη ε θαηαζθεπή εηδσιίσλ απφ ππιφ [ηχπνπ ―Magna mater‖ - 

«κεγίζηε κήηεξ»(*)], πνπ δείρλεη ηελ νξγάλσζε κηαο πλεπκαηηθήο δσήο βαζηζκέλεο ζηελ ηδενινγία 

ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ θνηλνηηζκνχ
37

. Έλα ηέηνην ζρήκα, άξηηα δνκεκέλν, απνηειεί δείθηε ηνπ 

                                                
33 Konica, Faik: "Vepra", ινγνηερληθά απνζπάζκαηα "Letërsia shqipe", ζει. 118, Σίξαλα 1993. νp cit. 
 

34  Βιέπε "Ilirët dhe Iliria te autorët antikë", Σίξαλα, 2002, ζει. 73.  Scymni CHII, "Orbis descriptio", "Europa", ζει. 73·  

Γηφδσξνο: "Ilirët dhe Iliria te autorët antikë", Σίξαλα, 2002, ζει. 145 θηι. 
 

35 Kabo, Përparim: "Antropologjia shqiptare përmes globalizmave", Σίξαλα, 2006, ζει. 23. κσο… 
 

 

 

36 Βιέπε Ceka, Neritan: "Ilirët", "Preilirët: Neoliti dhe Eneoliti në Shqipëri (6000-2100 p.e.s)", Σίξαλα, 2000, ζει. 29-33.   

( 

εκ.επηκειεηή)… Σν ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα, καξηπξεί έλαλ αδφθηκν ηξφπν πξνζέγγηζεο  ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ αιβαληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ηέηνηα εηδψιηα ηεο ‗κεγίζηεο‘ 
«Μεηέξαο Γεο» αλαζθάθνληαη ζε φιε ηε ρεξζαία  Διιάδα, ηελ Κξήηε, ηε Μηθξαζία, ηηο Κπθιάδεο θαη αιινχ –εθηφο πηα 

θη‘αλ φια απηά είλαη θινπηκαία απφ ηιιπξηθά εδάθε ή ηα δίδαμαλ ζηνπο απνιίηηζηνπο Μηλσίηεο θάπνηνη πξνηζηνξηθνί 
θάηνηθνη ηεο Ζπεηξνηιιπξίαο... Σν αηπρέο ελ πξνθεηκέλσ είλαη, φηη ε αιβαληθή ηζηνξηνγξαθία μεθηλάεη ην έξγν ηεο απφ ηηο 
επίζεκα θαζηεξσκέλεο απφςεηο ηνπ παξφληνο πεξί ηνπ παξειζφληνο, πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ησλ εζληθψλ ηδενινγεκάησλ 
ηνπ θξάηνπο. Πξνβάιινληαη ζηε ζπλέρεηα νη εζληθνί ζηφρνη θαη νη επηηεχμηκεο ζην κέιινλ πνιηηηθέο πξνζδνθίεο. 
Γεκηνπξγνχληαη θαηφπηλ επηζηεκνληθνθαλή κνληέια εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ (άιινηε 
δηαηεηαγκέλσλ θξαηηθψλ) επηζπκηψλ, αιιά θαη ηερληθέο επηιεθηηθήο έξεπλαο ζε επλντθέο πεγέο (ζπλήζσο εμαγληζκέλεο 
απφ αλεπηζχκεηεο πιεξνθνξίεο), πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ην παξειζφλ κε βάζε ηνπο εζληθνχο πφζνπο ηνπ παξφληνο 
θαη ηηο ειπίδεο ηνπ κέιινληνο. Έηζη ε κνλνδηάζηαηε ζεψξεζε, κε ηελ απνπζία ηνπ θξηηηθνχ ή αληηξξεζηαθνχ ιφγνπ 

δεκηνπξγεί κίαλ νγθψδε εζλνυκλεηηθή βηβιηνγξαθία, κε ηζρπξηζκνχο αιιεινπαξαπεκπφκελνπο. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο 
αγλννχληαη ε εγειηαλή αλάιπζε (ζέζε-αληίζεζε-ζχλζεζε), ε γαιιηθή ζρνιή ησλ Αnalles, αθφκα θαη ε αμία ηνπ 
καξμηζηηθνχ επνηθνδνκήκαηνο, σο πξνο ηνπο δηεζλείο ζπζρεηηζκνχο ηνπ, θαη, εληέιεη, νδεγνχληαη  νη λένη ζηελ νίεζε ηνπ 
πεξηνχζηνπ θαη πάληα  π ξ ψ η ν π  ζ ε  φ ι α  έ ζ λ ν π ο .  
 
 

37 ην ίδην έξγν, ζει. 29-30. 
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πςεινχ επηπέδνπ ηέρλεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ γηα ηε δσή θαη 

ην ζάλαην, νη νπνίνη είραλ ηππνπνηήζεη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζξήλνπ θαη κνηξνινγήκαηνο, φπσο ζηελ 

πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά έηζη θαη ζηα γξαπηά  θείκελα
38

. Σα  δάθξπα  δελ αλαζηαίλνπλ  ηνλ λεθξό --

ιέεη ν Σζαγηνύ-πη 
39

. Σφηε γηαηί ππάξρνπλ κνηξνιφγηα θαη δάθξπα πνιιά; Καηαξρήλ, νη άλζξσπνη 

θιαίλε, δηφηη ε θσλή πνπ θιαίεη ζε κνηξνιφη δείρλεη ςπρή πνπ ζηελάδεη απφ νδχλε, πέλζνο θαη 

θαεκφ. πσο είλαη γλσζηφ, ν πφλνο-pain είλαη δπζάξεζην αίζζεκα πνπ ηνλ πξνθαινχλ ζσκαηηθά 

ηξαχκαηα, ή πξνέξρεηαη απφ ηζρπξά ζπλαηζζεκαηηθά βηψκαηα, φπσο είλαη, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ν ζάλαηνο. Δηπκνινγηθά ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ι. peine, πνπ ζηα ιαηηληθά 

(poena), ζεκαίλεη:: θαηαδίθε, ηηκσξία, θαθνπνίεζε. Έηζη, απφ ρηιηάδεο έηε ν ζάλαηνο έρεη 

πξνθαιέζεη ζηνπο αλζξψπνπο ςπρηθφ άιγνο, dert [ληέξηη -θαεκφ]
40

  θαη αηέιεησηνπο ζσκαηηθνχο 

πφλνπο. Ο ιαφο έρεη δηαηππψζεη μεθάζαξα φηη «Ζ δπλαηή ζιίςε βιάπηεη ην ζώκα»
 41

 θαη δηεξσηάηαη 

«Πνηνο πόλν ζηελ ςπρή δελ έρεη;»
42

  
 

      Μέζσ ησλ ζξελσδψλ ηειεηνπξγηθψλ πξάμεσλ (ην κνπζηθό κνηξνιόη, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο 

θηλήζεηο, ηηο απαγγειίεο θαη ηα δάθξπα), νη δσληαλνί θαηάθεξαλ λα ηηκήζνπλ πάληνηε ηνπο λεθξνχο, 

θαη λα γεηάλνπλ ηνλ εαπηφλ ηνπο απφ ηνλ πφλν πνπ ζξφληαδε ζην ζψκα θαη ζην λνπ ηνπο, ζρεδφλ 

ζαλ κε θπζηθή κνπζηθή απηνζεξαπεία. Απηφ έγηλε εθηθηφ κέζσ ηεο έληερλεο αθνζίσζεο ζηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο ηνπ λεθξνχ
43

 θαη φρη αληηκεησπίδνληαο ηνλ ζάλαην σο κνηξαίν θαθφ!  Έλα ιατθφ 

ξεηφ ζηε Μνπδεθηά ιέεη φηη «Γελ θιαίκε γηα ηα κάηηα ηνπ θόξαθα», πνπ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο 

δελ θιαίεη γηα κηθξνπξάγκαηα, αιιά γηα ζεκαληηθά, φπσο είλαη ε αλζξψπηλε απψιεηα! Γηα ην ιφγν 

απηφ ην κνηξνιφη θαη «ν ζξήλνο κε νηκσγέο» (e qaea me botë), σο νπζηαζηηθφ θαηλφκελν ηεο 

αξρατθήο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο απφ θνηλνχ κε ηηο ζρεηηθέο ηειεηνπξγίεο, έρνπλ ιεηηνπξγήζεη 

αλά ηνπο αηψλεο σο κέζα απαιιαγήο απφ ηνλ πφλν, ή, ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ αλαθνχθηζή ηνπ. Σν 

νκνινγνχλ θαη νη αξραίνη ζπγγξαθείο Γαιελφο, Πιίληνο θαη Αξηζηνηέιεο κέζα απφ ηηο δηαπηζηψ-

ζεηο ηνπο φηη νη Ηιιπξηνί ζεξάπνληεο αμηνπνηνχζαλ ηε κνπζηθή θαη ην ρνξφ αθφκα θαη γηα ηε 

ζεξαπεία λεπξνςπρηθψλ αζζελεηψλ
44

.  

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Βιέπε θαη "Kanuni i Labërisë", θσδηθνπνηεκέλν θαη πξνεηνηκαζκέλν πξνο κειέηε απφ ηνλ Καζ. Γξ. Ismet Elezi, 
Κεθάιαην  20 "Vdekja", Σίξαλα, 2006, ζει. 130-134. 
 

39 Σζαγηνχπη: "Vepra", Σίξαλα, 2001, ην πνίεκα "Vaje", ζει. 34. (Πνηεηήο θαη δξακαηνπξγφο απφ ην Εαγφξη –Αιβαλίαο, 

έγξαςε ηελ πεξίνδν Μεζνπνιέκνπ, ζεκ. κεηαθξ. Π. Μπ). 
 
40 Dert/i ζει. [–ληέξηη, θαεκόο, αξζ.]: ην Λεμηθφ ηεο αιβαληθήο γιψζζαο «Fjalori i gjuhës shqipe», ε ξίδα  dert, είλαη 
ζπλψλπκε κε ηελ ιέμε θαεκφο, παξάπαλν. Με ηελ ίδηα ζεκαζία ηε ζπλαληάκε θαη ζηνλ Dizdari, T. N.: "Fjalor i 
orientalizmave në gjuhën shqipe".  
 
41 ην ίδην έξγν, ζει.  690, αξ. 9581. 
 

42 "Fjalë të urta të popullit shqiptar", Σίξαλα, 1983, ζει. 692, αξ. 9613.  
 

43 Έλα θαηαπιεθηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ επεμήγεζε ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 
ζσκαηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ πφλνπ (ιφγσ αζζέλεηαο ή ζαλάηνπ), ζπλαληηέηαη ζηε κπαιάληα ηνπ Γθέξγθη  Διέδ Αιία. Οη 
ελληά πιεγέο απηνχ ηνπ γελλαίνπ επί ησλ γελλαίσλ, κνηάδνπλ ζαλ ελληά αλνηρηνί ηάθνη. Οη πφλνη ηνπο μεπεξληνχληαη ηελ 
ζηηγκή, πνπ, θαηά ηνλ ιατθφ ξαςσδφ, ε αδεξθή ηνχ πιέλεη ηηο πιεγέο  κε λεξφ ηεο πεγήο θαη κε ηα δάθξπα ησλ καηηώλ· 
κε ηα ιπκέλα ηεο καιιηά ην αίκα ηνπ ζηεγλώλεη· ην ζψκα ηνπ ην ζθίγγεη κε ην ηζεκπέξη -ην καληίιη ηεο κεηέξαο θαη ηνλ 
ζηνιίδεη κε ηα ξνχρα ηνπ παηέξα. ε φιν απηφ ην ζθεληθφ ζπλαληηέηαη ην κνληέιν φηη: ην λεξφ, διδ ε θχζε, ην 
πεξηβάιινλ, απφ ηε κηα κεξηά, ηα δάθξπα, ε κνπζηθή, ε ιατθή ελδπκαζία, γεληθψο ε ιατθή παξάδνζε θαη ε νηθνγελεηαθή 

αγάπε απφ ηελ άιιε,  ζπκβάιινπλ ζηελ απαιιαγή ηνπ ήξσα απφ ηνλ πφλν. Βιέπε θαη:"Balada shqiptare", Σίξαλα, 2006, 
ζει. 177.  
 
44 Βιέπε: Sokoli, Ramadan: "Vallet dhe muzika e të parëve tanë", Σίξαλα, 1971, ζει. 13. 
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                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ν.   
 

“Ο δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή» (e qara me bote), σο ιίθλν γέλεζεο ηεο ίζν-πνιπθσλίαο. 

  

Καηαξρήλ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ―të qarës me bote‖ [-ν δαθξύ-βξε-

ρηνο ζξήλνο κε νηκσγή], δειαδή ζηελ ηζν-πνιπθσληθή κνπζηθή ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο. Απηή 

ζπλαληηέηαη ζπρλά ζε φιε ηελ εζλνπνιηηηζηηθή γεσγξαθία (πόιεηο θαη ρσξηά) σο αξρατθφο 

ππξήλαο, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ηαπηηζηεί ε γέλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο εμαίξεηεο κνπζηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο θσλεηηθήο (a cappella) ηζν-πνιπθσλίαο, δηφηη ηα κνηξνιόγηα απνηεινύλ ην 

ιίθλν ελειηθίσζεο ησλ αξραίσλ θαη ζύγρξνλσλ ηξαγνπδηώλ. Ο ιαφο ιέεη φηη ηξίδεη ην δσκάηην, 

φηαλ αξρίδεη έλαο δαθξχ-βξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή [-e qare me bote] θαη φινη θάλνπλ ην ηζφθσλν 

παξαηεηακέλν η-η-η 
45

.  
 

1.1. Η εηπκνινγία ηεο ιέμεο.  
 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Σζακπέη ―bote‖
 46

 ζεκαίλεη ζηάκλα, άξα έλα πήιηλν δνρείν, ην 

νπνίν ρξεζηκεχεη γηα λα γεκίζεη κε λεξφ. ηελ κνξθή bot-i, ν θαζεγεηήο ηελ εληνπίδεη σο ιέμε 

ζηελ λφηηα πεξηνρή ηεο ηφζθηθεο δηαιέθηνπ(

). Άιια απηά ζηνηρεία καξηπξνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ιέμε ηαπηίδεηαη κε ηηο ιέμεηο botë [-ζηάκλα], dhe [-ρψκα], baltë [-ιάζπε], deltinë [-άξγηινο] θαζώο 

θαη κε ην πειφ ηεο ζηάκλαο.  

ηελ Ληακπνπξηά  επίζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο πήιηλεο ζηάκλαο, πνπ έρεη ην ζηελφ ζηφκην, ζπ-

λαληάηαη  ζε κνξθέο φπσο bote,bodia, botja, bodeja θιπ. πσο θαη λα εμεηαζηεί ε εξκελεία θάζε 

πεξίπησζεο, ην ―e qara me bote‖αλαθέξεηαη ζην θιάκα κε ηε ζηάκλα (κε ξπάθηα δαθξχσλ**

), 

έηζη φπσο ζπκβαίλεη ζην ζξήλν γηα ηε γε, ην ρψκα, ζαλ έλα καδηθφ κνηξνιφη γηα ηνλ άλζξσπν θαη 

ηε γε καδί.   

    Υσξίο θακηά ακθηβνιία, ην ―e qara me bote‖ (πνπ ζπλαληηέηαη  θαη  σο  ―e qarë me vome‖* **

, 

ζηελ πεξηνρή Μαιεζφβα ηεο Πξεκεηήο), εθδειψλεηαη σο έλα επηβίσκα απφ ηηο πην παιηέο 

πξαθηηθέο ησλ λεθξηθψλ ηειεηνπξγηψλ θαη ζπλδέεηαη κε ην  boti-κπόηη
47

, ζπλεπψο κε ηνλ άλζξσπν 

σο κέξνο ηεο θχζεο, πνπ ΄γελληέηαη  ́(ζαλ κφξην ηεο γεο) θαη επηζηξέθεη πάιη ζην ρψκα. Μηιψληαο 

γηα ην ζάλαην  ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ (ζαλ ελφο boti), πάλσ ζηε ζηηγκή πνπ ε ςπρή ηνπ 

θεχγεη γηα ηνλ άιιν θφζκν, πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ην ―e qara me bote‖ (δαθξύβξερηνο 

ζξήλνο κε νηκσγή), δηαηεξεί ζηε δνκή ηνπ ηνλ ππξήλα, ηνλ πνιπθσληθφ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ, 

                                                
45 Βιέπε θαη Dino, Thanas: «Xhevat Avdalli dhe Laver Bariu», Σίξαλα, 2004, ζει. 71. Καηά ηελ γλψκε καο, ην 
ηξαγνχδεκα κε ην ν-η, κε ην ζπγθξαηεκέλν θσλήελ η, απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία θηίδεηαη ε καδηθή θσλή ηνπ 
ίζνπ, σο έλαο ηξαγηθφο θαη ζξελψδεο ήρνο, ζχκβνιν ηνπ πέλζνπο ζηελ κνπζηθή. Σν ίζν ηαπηίδεηαη κε ην -ηηη- πνπ 
θάλνπκε  ζε μφδη. 
 

46 Çabej, Eqrem: «Studime gjuhësore 1», Πξηζηίλα, 1976, ζει. 75. 
 

(

 εκ. κεηαθξαζηή) Ζ ιέμε bot-i-κπφηη (ην),  κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία, δειαδή ηνπ δνρείνπ γηα λεξφ, 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή κεηνλνηηθή πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο-Αξγπξνθάζηξνπ, φπνπ είλαη έληνλε 
θαη ε παξνπζία ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη φκσο θαη γεληθφηεξα (απφ Έιιελεο θαη Αιβαλνχο) 
σο δεισηηθφ χβξεο. «Δίζαη boti – κπόηη!» δειαδή έλα ηίπνηα, άρξεζηνο, ηνχβιν… Δπίζεο, ζηε ζχλζεηε αιβαληθή ιέμε 
γηα ηα βπηία/βπηηνθφξα, ηα -autoboti-, ππάξρεη ην ζχλζεην boti.  
 

(**εκ. κεηαθξαζηή) Αθξηβψο γηα ην ιφγν απηφ απνδψζακε ζηα ειιεληθά  ηνλ φξν ―e qara me bote‖, σο δαθξχβξερην 
ζξήλν κε νηκσγέο.  
 

(***

εκ. κεηαθξαζηή))  [Vome>βόκε, (ει) βνάκε, βόκβνο, βνή, βνάσ, (Βηόζα- ιέγεηαη ζη΄αιβαληθά ν Αώνο πνηακόο, 

γλσζηόο γηα ην βξπρεζκόησλ νξκεηηθώλ πδάησλ ηνπ). Ζ ξίδα απηώλ θαη άιισλ ιέμεσλ είλαη ην -βν-, πνπ ζεκαίλεη θξαπγή, 
νπξιηαρηό, ζηξηγθιηά,ή βνπή, όπσο ερεηηθά ηελ εθπέκπνπλ(αρνινγνύλ) ηα νξκεηηθά λεξά  ηνπ Αώνπ πνηακνύ, πνπ δηαζρίδεη 
ηελ Πξεκεηή θαη ην λνκό ηεο θαηά ηνπο πεξηζζόηεξνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ. 
  
47 Μεηαμχ άιισλ, ν ιατθφο πνηεηήο Λεπηέξ Σζίπα, ζην εξψηεκα ηη είλαη  «e qara ne bote», απαληά σο εμήο: «…είλαη ην 
κνηξνιόη ζην δηθό ζνπ θόζκν. Μηα λέα γπλαίθα πνπ ράλεη ηνλ άλδξα ηεο, κνηξνινγεί κε ηνλ θόζκν ηεο, «ηη ζα θάλσ εγώ 
ηώξα». Απηή θιαίεη κε θσλή, πνπ βγαίλεη από ην ζηήζνο· δελ είλαη «ην θιάκα γηα ηνλ θόζκν», είλαη ην «e qarë me bote».  

ην «Flet Princi i Polifonisë», Σίξαλα, 2007, ζει. 69. οp cit. 
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πνπ είλαη ζηελά ζπλδεκέλνο κε ην(λ)  ί ζ ν

, απηφλ ηνλ καδηθφ ιπγκφ ησλ κεηερφλησλ ζην ―e qara 

me bote‖ (ηνλ δαθξύβξερην ζξήλν κε νηκσγή). Σφζν δπλαηή είλαη ε ζπγθίλεζε πνπ πξνθαιεί ην ―e 

qara me bote‖, πνπ ζην Αξγπξφθαζηξν ιέλε φηη: «Έζηαμε ν νληάο από ην δάθξπ»
48

!  Απηφ καο 

θέξλεη ζην λνπ ηνλ Φίζηα
49

,  φηαλ έγξαθε πσο «ην ιατθό ηξαγνύδη δελ πξνέθπςε από κόλν έλαλ 

άλζξσπν, αιιά από πνιινύο καδί, ζε νηθνγελεηαθέο θαη γεηηνληθέο ζπλάμεηο -κηα ιέμε ν έλαο θαη κηα 

ν άιινο, δηόηη ηα αηζζήκαηα όισλ ήηαλ θνηλά θαη αληαπνθξίλνληαλ ζηελ επίζεο θνηλή επηζπκία λα 

ηξαγνπδήζνπλ».   
 

1.2.  «Ο άιινο θόζκνο»  θαη  ν  «δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή»  σο κνπζηθή  ζεξαπεία  θαη 

ζύλδεζκνο «ησλ δύν θόζκσλ» 

Ζ αληίιεςε ηνπ Αιβαλνχ γηα ηνλ θφζκν εθδειψλεηαη γεληθψο σο δπαδηθή ελφηεηα: δσή 

(πάλσ θόζκνο, ν επίγεηνο) θαη ζάλαηνο (θάησ θόζκνο, ν Άδεο).  «Έθπγε από ηνύην ηνλ θόζκν» -έηζη 

ιέγεηαη ζπλήζσο ζηε Νφηηα Αιβαλία γηα ηνλ άλζξσπν πνπ πεζαίλεη. Ζ δπαδηθή ζρέζε, φζνλ 

αθνξά ηελ αληίιεςε ησλ Αιβαλψλ γηα ηε δσή θαη ην ζάλαην, δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ σο θάζεηε 

ηνκή. Σν γεγνλφο απηφ παξαηήξεζαλ θαη μέλνη κειεηεηέο ηεο αιβαληθήο εζλνθνπιηνχξαο. ε 

ηαμηδησηηθέο ηνπο ζεκεηψζεηο
50

, εληνπίδνληαη καξηπξίεο φηη ν Αιβαλφο απνδέρεηαη ην ζάλαην κε 

ζνβαξφηεηα θαη ςπρξαηκία, ζάκπσο λα κελ πεζάλεη πνηέ θαη ζάκπσο λα ηαμηδέςεη απφ ην έλα 

κέξνο (εδψ), ζ‘ έλα άιιν κέξνο (εθεί). Ο άιινο θφζκνο, ν θάησ, ε είζνδνο θαη έμνδνο απφ εθεί ησλ 

πξνζψπσλ, νη πξνο ηα εθεί επηζθέςεηο  δσληαλψλ ηαμηδησηψλ, ε επηζηξνθή ηνπο απφ ηνλ θφζκν 

ησλ λεθξψλ θαη νχησ θαζεμήο, ν θφζκνο ησλ παξαθαηαζεθψλ, ησλ (ζηαικέλσλ κε πνπιηά, 

ζχλλεθα ή θνχθνπο) κελπκάησλ θαη εηδήζεσλ απφ ηα κέξε ηνπ ζαλάηνπ ζε εθείλα ηεο δσήο, ή θαη 

αληίζηξνθα, ήηαλ θάηη θπζηθφ γηα ηελ ςπρνινγία ηνπ Αιβαλνχ θαη ηελ πνηεηηθή ηνπ 

εηθνλνπιαζία
51

.  Ζ αληίιεςε απηή καο ζπκίδεη ην Γάληε, ν νπνίνο ζηε «Θεία Κσκσδία» 

πεξηγξάθεη επίζεο έλα ηαμίδη πξνο ηελ θαηνηθεκέλε  βαζηιεία  απφ ηηο κεηαζαλάηηεο αλζξψπηλεο 

ςπρέο θ.ηι.
52

 

Απφ ηα πξψηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, πνπ καξηπξνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα δπαδηθήο δσήο, 

είλαη νη δαθξπδφρνη ιήθπζνη ―laxumatoriumi‖. Ο ηηέθελ Γθεηζόβη (1873-1929) αλαθάιπςε ηε 

δαθξπδφρν ιήθπζν ―laxumatorium‖, θαηά ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ηνπ ζην Βνξξά ηεο 

Αιβαλίαο
53

. Σν ζπγθεθξηκέλν δνρείν επηβεβαηψλεη φηη νη παιηνί, ζηελ αιαξγηλή αξραηφηεηα, 

έθιαηγαλ ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. Να θαιέζσ ην λεθξό ζε βνήζεηα, αλαθέξεηαη ζε έλα αιβαληθφ 

παξαδνζηαθφ κνηξνιφη
54

, δηφηη ζηνπο Αιβαλνχο  επηθξαηεί ε πίζηε φηη ν λεθξφο  δελ εμαθαλίδεηαη, 

αιιά απιψο αιιάδεη δσή. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε δαθξπδφρνο ιήθπζνο ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ ηάθν 

καδί κε ηνλ λεθξφ, ψζηε ν εθιηπψλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καδεχεη ηα δάθξπα. ηε Νφηηα 

Αιβαλία ε αληίιεςε απηή ζπλαληηέηαη θαη ππφ ηε κνξθή ηνπ ιατθνχ ινγίνπ:(ηνπ) έζβεζε ην 

θαληήιη ηνπ ...   

                                                
(
 εκ. ηνπ κεηαθξαζηή) Σφζν ην  ί ζ ν λ, φζν θαη ν φξνο π ν ι π θ σ λ ί α  εηπκνινγνχληαη σο ειιεληθέο ιέμεηο, επνκέλσο, 

ζηελ αιβαληθή γιψζζα είλαη δάλεηα απφ ηελ ειιεληθή. Παξαπέκπνπκε αθφκα θαη ζην βπδαληηλφ ηζν-θξάηεκα, πνπ 
ζπληζηά ζηνηρείν ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, επηβησκέλν απφ ηελ ειιεληζηηθή θαη αλαηνιηθναζηαηηθή αξραηφηεηα. 
 
 

48 Kokalari, Musine: «Vepra 1», «Kulloi odaja»,Σίξαλα, 2009, ζει. 228-231. «Ρώηα αλ ηνλ έθιαςε κε bot! Με ξσηάο γη‘ 
απηή κσξ κάλα. Πσο ηνλ έθιαςε  απηή κσξ κάλα! Με εθείλα ηα ιόγηα ηόζν επηιεγκέλα! άκπσο λα ηα είρε κάζεη από πξηλ. 

Γελ έκεηλε άλζξσπνο ρσξίο λα ζηελάμεη θαη ρσξίο λα θάλεη αρ…αρ! νπ ιέσ σξ κάλα όηη έζηαμε ν νληάο, ηδνπξ καο 

έηξεραλ ηα δάθξπα ζε όινπο καο» οp cit ζει. 229. 
  

49  Fishta, Gjergj: «Vepra letrare 10», Λέδα, 2004, ζει. 293. οp cit. 
 

50 Βιέπε θαη Mihaçeviq, Lovro: «Nëpër Shqipëri», 1883- 1907, Σίξαλα, 2006, ζει. 96. 
 

51 Kadare, Ismail: «Dantja i pashmangshëm», Σίξαλα, 2005, ζει. 31. Οp. Cit.   
 

52 «Kuvendim për Danten», Σίξαλα, 2005, Pound, Erza: «Dante», ζει. 65. Οp. Cit.  
53 Konica, Faik: «Vepra», Σίξαλα, 1993. Βιέπε επίζεο θαη Adhami, Stilian: «Shtjefën Gjeçovi, hulumtues i shquar», ζην 
«Monumentet», 1981, αξ. 2· Adhami, Stilian:, 1981, αξ. 1. 
 

54 «Visaret e Kombit», V. III, Σίξαλα, 1937, ζει. 180-184. 
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 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε φιε ηελ παγθφζκηα παξάδνζε
55

, ν ζάλαηνο ζεσξείηαη σο κεηά-

βαζε ζε έλαλ άιιν θφζκν, θαη, γηα ηε κεηαβαηηθή απηή ζηηγκή απφ ηνλ έλαλ ζην άιιν θφζκν, νη 

δηάθνξνη ιανί έρνπλ θαιιηεξγήζεη εμαηξεηηθέο ηειεηνπξγίεο κε θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο. Μέξνο 

απηψλ, φπσο: «Οη λήζνη ζαλάηνπ»  (ζηηο αξραίεο αηγππηηαθέο θαη αζζπξνβαβπισληαθέο ιαηξείεο)
.
 ν 

«Άδεο»  θαη «Οη ιάθθνη ηεο Αληηγόλεο»
56

 [πνπ λνκίδνληαλ, θαηά ηελ αξραία κπζνινγία(

), σο ηφπνο 

ζπλάληεζεο ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ], απνηεινχλ εθδειψζεηο επηβεβαίσζεο απηήο ηεο ιαηξείαο. 

Απφ ηελ άιιε παξαηεξείηαη φηη νη Δβξαίνη πξνζέγγηδαλ ηνλ άιιν θφζκν ζαλ λα ήηαλ κηα πφιε 

πεξηθπθισκέλε απφ ςειά ηείρε, ελψ  ζηνπο Ηλδνπηζηέο ν ζάλαηνο απνηειεί κφλν κέξνο ηνπ 

θχθινπ, πνπ αξρίδεη κε ηελ γέλλεζε, πξνρσξεί ζηνλ ζάλαην θαη θαηαιήγεη ζηελ αλάζηαζε, αθνχ, 

ζχκθσλα κε απηνχο, ε ςπρή ελφο αλζξψπνπ, κεηά απφ ην ζάλαηφ ηνπ, κεηαθέξεηαη θαη εκςπρψλεη  

έλα άιιν ζψκα.  
 

Οη αξραίνη Αηγχπηηνη πίζηεπαλ επίζεο ζε έλαλ ελδηάκεζν ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ κνηξνινγνχζαλ ηνπο λεθξνχο ηνπο. Πνιχ γλσζηφο είλαη ν ζξήλνο «Μνηξνιόη ησλ θινγέξσλ 

γηα ηνλ Σακκνύδη», ν νπνίνο ζεσξείηαη ζπλψλπκνο ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα.  

Παξάιιεια κε ηα κνηξνιφγηα, ε ηζηνξία ησλ Αηγχπηησλ αλαθέξεη έλα ζεφ κε ην φλνκα Shu, [νχη], 

ν νπνίνο ζπκβφιηδε θαη ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην ρψξν αλάκεζα ζε Γε θαη Παξάδεηζν. Έλα 

εμαηξεηηθφ πξφηππν ηέρλεο, φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηε ρνξσδία ησλ λεθξψλ θαη 

ηνπο δψληεο, καο άθεζε ν εκσλίδεο (556-467 π.Υ). Πξφθεηηαη γηα ηνπο, εκπλεπζκέλνπο απφ ηε 

γελλαηφηεηα ησλ 300 παξηηαηψλ θαηά ηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ (480 π.Υ.), ζηίρνπο.   
       

  Μηιάεη ν ρνξόο ησλ 300 λεθξώλ ζηξαηησηώλ 

Ξέλε,                   

πεο ζηνπο παξηηάηεο, πσο εδώ  

βξηζθόκαζηε ζακκέλνη… 

ππάθνπνη ζηα ιόγηα ηνπο. 
 

ηηο αιβαληθέο κπαιάληεο, ν Μνχη, έλαο ζξπιηθφο ήξσαο, ζεθψλεηαη απφ ηνλ ηάθν γηα λα 

πνιεκήζεη θαηά ηνπ Μπατιφδ – βάπινπ(

**) θαη, κεηά ηελ κνλνκαρία, επηζηξέθεη μαλά ζηνλ ηάθν. 

Τπάξρεη θαη ζπλέρεηα! ε κηα άιιε πεξίπησζε
57

, ν ήξσαο αθήλεη ηνλ ηάθν, επηζηξέθεη ζηε 

Γηνπηκπίλα (ηε γελέηεηξα ηνπ) θαη ζπλερίδεη ηε δσή κε λέα θαη γηα πνιιά αθφκα ρξφληα αλδξαγα-

ζήκαηα. Γελ κπνξνχκε λα ιεζκνλήζνπκε σζηφζν, θαη ην έθηππν ηαμίδη ηνπ λεθξνχ Κσλζηαληίλνπ 

(ηνπ λεθξνύ αδεξθνύ) καδί κε ηε δσληαλή αδεξθή ηνπ!...  ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαίλεηαη πσο 

είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη: … ν λεθξόο ζηελ ηαξαγκέλε θαληαζία ηεο αδειθήο είλαη αληηθεί-

κελν πνπ αηζζάλεηαη θαη ινγηθεύεηαη: γη΄ απηό πηάλεη καδί ηνπ  θνπβέληα θαη ηνλ ζπκβνπιεύεη γηα 

                                                
55 Βιέπε θαη Van Genep, Arnold: «The rites of passages», Great Britain, 1960, ζει. 153. 
56 Βιέπε θαη, Segal Charles: «Antigone: death and love, Hades and Dionysus», ζην «Oxford readings in Greek Tragedy», 
OUP, 1983, ζει. 167. 

(

 εκ. ηνπ κεηαθξαζηή)  Ωο ζπλήζσο, ν ζπγγξαθέαο απνθεχγεη  ηνλ φξν «Διιάδα» θαη ηα παξάγσγά ηνπ, φηαλ ρξεηάδεηαη 

λα ραξαθηεξίζεη  θαζεηί  πνπ είλαη ειιεληθφ. Αληί απηνχ, ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο φξνπο  αξραίν (–πνιηηηζκό, 
κπζνινγία, ηξαγσδία θ.ιπ.) ή, φηαλ πξφθεηηαη γηα νλφκαηα Διιήλσλ (ζπγγξαθέσλ, ζεψλ, εξψσλ θ.ιπ.), ηα αλαθέξεη 
ρσξίο πξνζδηνξηζκφ εζληθφηεηαο. Σελ ίδηα ζηηγκή αλαθέξεηαη κε έκθαζε γηα αιβαληθή κπζνινγία ή αξραηνινγία, αξραίν 

αιβαληθφ πνιηηηζκφ θ.ιπ. Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, νη φπνηεο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο ζε ειιεληθέο πεγέο, 
επηιέγνληαη απφ κεηαθξάζεηο ηξίησλ, ζπρλά δε ρσξίο ειιεληθέο δηαηππψζεηο. πλεπψο, ζην βηβιίν δελ ππάξρεη αλαθνξά ε 
ζε απζεληηθή ειιεληθή  πεγή, δελ δηαθξίλεηαη, φζνλ αθνξά ηελ αξραία ειιεληθή θαη ηε βπδαληηλή Γξακκαηεία, κία ρσξίο 
βάζνο ελεκέξσζε, αιιά κία επηιεθηηθή επηινγή βνιηθψλ, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, απνζπαζκάησλ. 
 

(

**εκ. ηνπ κεηαθξαζηή)  Βαχινο ή βάηινο (απφ ηα Λαηηληθά «baiulus) ήηαλ ηίηινο ησλ δηπισκαηηθψλ αληηπξνζψπσλ  

ζηελ Πφιε, θαηά ηα ρξφληα ησλ βπδαληηλψλ θαη  νζσκαλψλ απηνθξαηφξσλ. ην κεζαίσλα νλνκάδνληαλ νη δηνηθεηέο, πνπ 
αληηπξνζψπεπαλ  ηνπο θενπδάξρεο ή ηνπο βαζηιηάδεο.  ηελ αιβαληθή ιανγξαθία ν βάπινο (bajloz-i- κπατιφδ-η), έρεη ηε 

ζεκαζία ηνπ επηδξνκέα, πνπ έξρεηαη απφ ηε ζάιαζζα λα θαηαθηήζεη ηνλ ηφπν.  
 

57 Βιέπε θαη Papleka, Ndoc: «Balada shqiptare», Σίξαλα, 2005, ζει. 63-65,  ε κπαιάληα «Muji mbas deket» Καζψο θαη 
Zoto, Vladimir: «Balada shqiptare», Σίξαλα, 2006, ε κπαιάληα «Qe një meme», ζει. 61. 
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ρίιηα δπν πξάγκαηα, γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο αηώληαο βαζηιείαο, ζπλνδεύνληαο ηα ιόγηα κε δάθξπα θαη 

θξαπγέο
58

.   

Έλα απφ ηα ζκαξάγδηα ησλ ζξελεηηθψλ ιατθψλ ηξαγνπδηψλ, γλσζηφ σο ―Dorëshkrimi i 

Pargës(- ρεηξόγξαθν ηεο Πάξγαο)»
59

 ηνπ ΥΗΥ αηψλα, πεξηγξάθεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ λεθξνχ κε 

ηνπο δσληαλνχο, σο θάηη εληειψο ζπλεζηζκέλν. χκθσλα κε ηελ αξραία αιβαληθή κπζνινγία, κε 

ηα κνηξνιφγηα γηα ηε ζπκθνξά νη δψληεο: … έδηλαλ παξαγγειίεο ζην λεθξό λα ζπλαληνύζε ζπγγελείο 

θαη γλσζηνύο πνπ ήηαλ ζε εθείλν ηνλ θόζκν, λα ηνπο έιεγε ηα θαιά θαη θαθά λέα
60

. Ηδνχ έλαο ηξφπνο 

παξαγγειηψλ πξνο ηνλ λεθξφ, κέζσ  πνιπθσληθνχ κνηξνινγηνχ ―me bote‖: 

Άθνπζέ κε,[ ηάδε], λα ραξείο   

Σελ παξαγγειηά κνπ απηή.    

ήκεξα παο θνπξαζκέλνο,   

Σελ πόξηα λά ‘βξεηο αλνηρηή,   

Λακπάδεο αλακκέλεο,    

ηξσκέλν λα ‗λαη ην δείπλν.     

Αύξην μύπλα ην πνπξλό,   

Πιύλε ην πξόζσπό ζνπ,   

Φόξα παπνύηζηα –θάιηζεο   

Ρνύρα θαιά λα βάιεηο…   

Κη‘ έβγα ζηελ πόξηα, γηα λα δεηο   

Σξηγύξσ ηη ζπκβαίλεη.    

Βγάιε θη‘ αλ ζέο κέγα θσλή   

Να ‘ξζνπλ, λα ηνπο γλσξίζεηο,      

Με όινπο λα ζπλαληεζείο,   

Με ηνπο δηθνύο ζνπ πξώηα.   

Παηέξαο κάλα είλαη εθεί ,  

Μεηά θη‘ νη θίινη νη θαινί.    

Βξεο θαη ηνλ ηάδε ζπγγελή   

Λόγηα θαθά λα κε ηνπ πεηο   

Γηαηί ‘ λαη ληόο, κελ πιεγσζεί 
61

. 
 

Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη ε ζεκεξηλή ηζν-πνιπθσλία, σο πνιπερεηηθφ παξάγσγν 

ηνπ δαθξχβξερηνπ ζξήλνπ κε νηκσγή [-―të qarës me bote‖], γελλήζεθε, σο αλάγθε ησλ δψλησλ, ζε 

κηα ζεκαληηθή ρξνληθή ζηηγκή, ε νπνία αθνξά ηε κεηάβαζε απφ ηνλ επίγεην ζσκαηηθφ ζάλαην 

ζηελ απεξαληνζχλε ηνπ θάησ θφζκνπ. Άξα, απ‘ φ,ηη θαίλεηαη, φιε ε ζξελεηηθή ηειεηή, ρξεζηκεχεη 

σο ε κεζνιαβεηηθή πλεπκαηηθή χιε αλάκεζα ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο δχν θφζκνπο. Ζ ίδηα ε 

ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη ε «γέλλεζε» ηεο ηζν-πνιπθσλίαο σο κνπζηθήο θαη λνεκαηηθήο δνκήο, 

ζπλδέεηαη ζηελά κε απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ ρξνληθφ λήκα, πνπ είλαη ν ελδηάκεζνο θαη ηαπηφρξνλα 

κεηαβαηηθφο ρξφλνο, δειαδή ¨νύηε δσή, νύηε ζάλαηνο, νύηε κέξα , νύηε λύρηα¨, (πνπ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ζαλ γθξίδα δψλε). Σνλ ρξφλνλ απηφλ νη αξραίνη Έιιελεο απνθαινχζαλ  ε θ θ ν ξ ά . 

Αθξηβψο απηφο ν ελδηάκεζνο ρξφλνο, φηαλ δεθάδεο άλζξσπνη, είηε ζπγγελείο είηε φρη, έξρνληαη κε 

ην «κνηξνιόη ζηα ρείιε» επηηξέπεη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα, «γηα επηθνηλσλία» κεηαμχ  δσληαλψλ (ζε 

ρνξσδία) θαη λεθξνχ (κνλάρνπ, σο ζνξνχ) ζε κηα πνιχ ηδηαίηεξε ςπρηθή θαη θαιιηηερληθή έμαξζε, 

                                                
58 Koliqi, Ernest: «Vepra 6», Πξηζηίλα, 2003, ζει. 301. 
 

59 πιιεγκέλν απφ ηνλ Δπζχκην Μίηθν: Έπηαζα έλα αεδόλη κε δξνζηά/ θνβάκαη κε κνπ πεζάλεη… εάλ πεζάλσ απ‘ ηα 
βάζαλα/ ζ‘ απηό ην ηάθν λα κε βάιεηε/ έλα παξάζπξν λα κνπ αθήζεηε/ γηα λα κνπ έξζεη ην αεδόλη. 
 
 

60 Tirta, Mark: «Himara në shekuj», «Mite e besime në bregdetin e sipërm të Himarës», Σίξαλα, 2004, ζει. 358. οp cit. 
   

61 Gjidede, Pavllo: «Nga djepi në varr, lindja, martesa, vdekja në Myzeqenë e vogël-Vlorë», «Kultura Popullore», 1-
2/2007, ζει. 259. 
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φπνπ ν δαθξχβξερηνο ζξήλνο (―e qara me bote‖) εθδειψλεηαη κε ηηο πην απξφνπηεο κνξθέο θαη 

ηξφπνπο… 

Πνηα είλαη, φκσο, ε δχλακε πνπ πεγάδεη απφ ην κνηξνιφη; Αθνινπζεί ε δηήγεζε κηαο κνηξν-

ινγίζηξαο απφ ηελ πφιε-κνπζείν ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ: «…. αξρίδνπλ ηα κνηξνιόγηα εθεί πνπ είλαη 

ν λεθξόο. Μνηξνινγνύλ, κνηξνινγνύλ, κνηξνινγνύλ, κεηά ζεθώλεηαη κηα ζην πόδη θαη θάλεη «θξαπ» 

κηα ρεηξνλνκία, ιέεη « ζηακαηήζηε ην κνηξνιόη» κε θσλή (ρσξίο ιόγηα. εκ. ηνπ κεηαθξαζηή) θαη 

αξρίδεη απηή κε «bote». Πέθηεη πάλσ ζην λεθξό θαη ηνπ ηα κνινγάεη όια. Αλαθέξεη κάιηζηα θαη ηα 

άηνκα πνπ έξρνληαη, λα ηνλ απνραηξεηήζνπλ. ια ηα βάδεη ζηε ζεηξά ηνπο εθείλε».
62

  

ε ηξεηο επφκελνπο ζηίρνπο, ηξαγνπδεκέλνπο ζε ηζν-πνιπθσληθφ κνηξνιφη θαη αθηεξσ-κέ-

λνπο ζην Ρηδά Βειηζίζηη (πνιεκηζηή γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Αιβαλίαο ζηηο αξρέο ηνπ ΥΥ αηώλα, 

πνπ ζθνηώζεθε ζε κάρε θαηά ησλ Σνύξθσλ), νχηε ιίγν νχηε πνιχ, δηακείβεηαη έλαο δηάινγνο 

αλάκεζα ζηνλ θνξπθαίν  – «ηνλ πάξηε» ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηεο ρνξσδίαο ησλ δσληαλψλ ζξελσδψλ ή 

ηνπ ηζνθξαηήκαηνο– θαη ηνπ λεθξνχ Ρηδά «ε θσλή ηνπ γπξηζηή/ηζαθηζηή» σο θάηη ζπλεζηζκέλν, 

θπζηνινγηθφ.    
 

Πνύ ζα μερεηκσληάζεηο θέηνο ;     (ξσηάεη ν θνξπθαίνο) 

Καεκέλε, Ρηδά, θαεκέλε!    (θιαίεη θσλαρηά ν καδηθφο ‗ίζνο‘)   

ηελ Αιβαλία, ζηελ Πξεκεηή.  (απαληάεη ν λεθξφο Ρηδά) 
 

‘ έλα αξκπεξέζηθν κνηξνιφη
63

, ε κάλα κνηξνινγάεη θάησ απφ έλα δέληξν ηνλ κνλαρνγηφ ηεο 

(αηρκάισην ζε μέλα κέξε). Γηαινγίδεηαη καδί ηνπ, ελψ έλα πνπιί θέξλεη γξάκκα ηνπ, φπνπ 

αλαθνηλψλεηαη ζ‘ απηήλ ην αδχλαην ηεο επηζηξνθήο ηνπ.    
 

-Μάλα ζα επηζηξέςσ,                          ηαλ ε ζάιαζζα γελεί 

 Πνπθάκηζν ζαλ ξάςεηο                       αλζόθεπνο κε θξίλα, 

κε ηξίρα ηνπ καιιηνύ ζνπ.                   ύθα θη΄αλ θάλεη ε ξνδηά, 

ε πιύκα ζαλ  ην βάιεηο                     Κη ε θαξπδηά ζηαθύιηα          

κε δάθξπα ησλ καηηώλ ζνπ.                                           
 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε ζξελψδεο πνιχθσλε ηζν-πνιπθσλία, καο κεηαθέξεη ζηνλ ζπκβνιηζκφ 

ηνπ πνηακνχ ηεο νδχλεο, ηνλ Αρέξνληα 
64

, ην λεθξνκαληείν ηνπ νπνίνπ λνκηδφηαλ, Καηά ηελ 

αξραηφηεηα(*), σο φξην κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ. Αθξηβψο έηζη, φπσο δειαδή δεκηνπξγείηαη ν 

                                                
 
62 Αθήγεζε ηεο γξηάο Μεβινχληε Γθηφμη Καξαγθηφδε απφ ην Αξγπξφθαζηξν. οp cit  θαηά ηνλ  Dino, Thanas: «Xhevat 

Avdalli dhe Laver Bariu», Σίξαλα, 2004, ζει. 70-74. 
63 Σν παξαζέηεη ν Shuteriqi, Dhimitër: «Disa të dhëna mbi folklorin arbëresh të ltalisë në vitin 1830», Kultura Popullore, 
1/1980. ζει. 120. 
 

64 πλνιηθά πέληε είλαη νη πνηακνί πνπ ρσξίδνπλ ην Άδε, ην βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ απφ ην δσληαλφ θφζκν. ηελ αξραία 
κπζνινγία ιέγεηαη φηη ν λεθξφο έπξεπε λα πηεη ιίγν λεξφ απφ ην πνηακφ ηεο ιεζκνληάο, γηα λα ιεζκνλήζεη ηηο 

αλακλήζεηο ηνπ δσληαλνχ θφζκνπ. 
 

 (* εκ. ηνπ κεηαθξαζηή)  Πξνζέρνπκε μαλά ηελ απνθπγή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ  «ειιεληθή»  πξηλ απφ ην «αξραία», γεγνλφο 

πνπ απνηειεί ην πξννίκην γηα ην ζπκπέξαζκα  ηνπ θεηκέλνπ, φηη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο γχξσ απφ ηε Γσδψλε 
ειιεληθήο κπζνινγίαο απνηειεί  ηνλ  ηφπν αθεηεξίαο θαη ηεο αιβαληθήο εζλνγέλεζεο. (πκπιήξσκα ηνπ επηκειεηή) Ζ 
άπνςε απηή, σζηφζν, ζπκπιέεη θαη εληζρχεη κηαλ ειιεληθή πξνζθάησο εθδνρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ειιελίδνπζα 
πνιηηηζκηθή πνηφηεηα φισλ ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ ηεο εληαίαο Ζπείξνπ, εξκελεχεη ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο 
‗αιβαληθήο εζλνγέλεζεο‘, ε νπνία πξνέθπςε αθεηεξηαθά φρη βεβαίσο απφ νζκή αιβαληθνχ αίκαηνο, αιιά απφ 

πνιηηηζκηθέο νζκψζεηο θαη  πνηνηηθέο θπξίσο κεηαιιάμεηο ησλ Αιβαλψλ-Σφζθεδσλ, πνπ ζπκβίσλαλ κε ηνλ επεηξσηηθφ 
ειιεληζκφ –άξα, ε εζλνγέλεζε δελ πξνέθπςε θπξίσο απφ θπιεηηθά θίλεηξα (αίκαηνο, ξάηζαο). Δλ πξνθεηκέλσ, δελ είλαη 
ηπραίν ην γεγνλφο φηη, νη ιφγηνη Αιβαλνί, πνπ θαζηέξσζαλ ην αιβαληθφ αιθάβεην, φπσο θαη ε πξψηε 12κειήο θπβέξλεζε 
ηνπ Ηζκαήι Κεκάι, φπσο αθφκα θαη φινη νη θσηηζκέλνη δάζθαινη ηεο Αθαδεκίαο ηεο Μνζρφπνιεο, ν πξσηνπφξνο ζηελ 
απηνθεθαιία ηεο αιβαληθήο Οξζνδνμίαο Φαλ Νφιη, νη πξψηνη ινγνηέρλεο θαη ζπγγξαθείο ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο, ήηαλ 
πλεπκαηηθά ζπκκέηνρνη ηεο ειιεληθήο ηξνπηθφηεηαο ζηε δσή θαη ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ εζσηεξηθή ηνπο 
θαιιηέξγεηα, ήηαλ δειαδή ειιελνζπνπδαζκέλνη θαη αξηζηνχρνη νη πεξηζζφηεξνη ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο, επνκέλσο, σο 
«κεηέρνληεο ηεο εκεηέξαο παηδεύζεσο» ήηαλ, θαηά ηνλ Ηζνθξάηε, Έιιελεο εθ πλεχκαηνο… Σν γεγνλφο δε απηφ δελ 

λφζεπζε ηελ αιβαληθή ηνπο ζπλείδεζε. Αληίζεηα, ηνπο ψζεζε λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ εζληθή αθχπληζε ησλ 
ζπκπαηξησηψλ ηνπο θαη ζηελ θξαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Αθφκα θαη ζήκεξα, ηα θξπθά  ζεκέιηα ηνπ αιβαληθνχ 
πνιηηηζκνχ (ηα θξαηηθά αξρεία, ή ηα αξραία θαη βπδαληηλά κλεκεία, ηα παιαηά ιεηηνπξγηθά βηβιία, φιεο νη ηζηνξηθέο 
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Αρέξνληαο  απφ ηε ζπκβνιή ησλ ηεζζάξσλ κηθξφηεξσλ πνηακψλ [: ηνπ Κσθπηνχ, ή ηνπ πνηακνύ 

ηνπ ζξήλνπ
. 
ηνπ Φιεγέζνληνο,  ή ηνπ πνηακνύ ηεο θσηηάο

. 
ηεο Λήζεο, ή ηνπ πνηακνύ ηεο  ιεζκνληάο

.
 

θαη ηεο ηπγφο, ή ηνπ πνηακνύ ηνπ κίζνπο], κε ηνλ ίδην ηξφπν νη δηάθνξεο θσλέο ηήο ζξελψδνπο 

ηζν-πνιπθσλίαο ελψλνληαη ζαλ ζε κηα κνπζηθή θνίηε, φκνηα κε απηήλ ηνπ Αρέξνληα πνηακνχ.  Ζ 

πξνζσξηλή παξακνλή ηνπ άηαθνπ ζψκαηνο ηνπ λεθξνχ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ζπκβνιίδεη ηε 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν θφζκσλ, παξφιν πνπ θάηη ηέηνην θαίλεηαη αδχλαηνλ. «Δίλαη ζίγνπξν ζα 

πάκε/ γηα λα 'ξζνύκε δελ κπνξνύκε», ιέλε ηα ιφγηα κηαο ιατθήο ηζν-πνιπθσληθήο ζξελσδίαο ζηελ 

Πξεκεηή!  

 Απηέο νη καγηθέο «θσλέο-πνηακνί» θαηνξζψλνπλ, ζην δσηηθφ ηνπο ιεηηνχξγεκα, λα απνξ-

ξνθήζνπλ ηνλ πφλν απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηελ ςπρή. Οη ζξελψδεηο «θσλέο» (έηζη δηαθνξε-

ηηθέο, αληηθαηηθέο θαη αδέζπνηεο πνπ είλαη, κε αληαλαθιάζεηο ρξσκάησλ απφ ην κνλφηνλν κνπληφ 

ηνπ ηζν-θξαηήκαηνο κέρξη ην πνηθηιφρξσκν νπξάλην ηφμν ησλ ππνινίπσλ θσλψλ, έηνηκσλ λα 

ρσξηζηνχλ θαη ελσζνχλ μαλά, ζε κία κνλαδηθή ζπλήρεζε, ρακειψλνπλ θαη πςψλνληαη, θπκαηίδνπλ 

θαη ηαπηνρξφλσο μερχλνληαη ζην κάγκα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ηζν-θξαηήκαηνο, πνπ θνριάδεη ζπλερψο 

ζην δηάζηεκα-θελφ αλάκεζα ζηνπο δσληαλνχο θαη ηνλ λεθξφ. Σν ηζν-θξάηεκα ζηελ νπζία απνηειεί 

ηελ κεραλή ηεο απειεπζεξσηηθήο αλαπαξαγσγήο. Οθείιεηαη ζηελ απιφηεηα θαη θπζηθφηεηά ηνπ, 

πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά εηζπλνή θαη εθπλνή αέξνο ζε κνξθή ήρνπ, πνπ πεηπραίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηαθξάγκαηνο, ην νπνίν αλνηγνθιείλεη ζπλερψο ζε πιήξε αξκνλία αλάκεζα ζην άηνκν 

θαη ηνπο ππνινίπνπο, απειεπζεξψλνληαο  εθ βάζνπο ηε ζεξαπεπηηθή χιε  ηεο  ελδνξθίλεο  θαη, 

επνκέλσο, ηεο  α λ α ι γ ε ζ ί α ο. Δδψ αθξηβψο  νθείιεηαη ε αλαθνπθηζηηθή δξάζε ηεο κνπζηθήο, 

εθφζνλ ε εθθψλεζε ηνπ νκαδηθνχ θαη παξαηεηακέλνπ ίζνπ δξα άκεζα ζηελ εμνκάιπλζε ηνπ 

θαξδηαθνχ παικνχ θαη ηεο αλαπλνήο.      

Παξάιιεια, ην ζξελψδεο ηξαγνχδεκα, θαηά ηελ άπνςε ησλ κεηερφλησλ ζην ζρεηηθφ ηειε-

ηνπξγηθφ, πξνθαιεί κηα θαηάζηαζε «απνραύλσζεο», κε άκεζε αλαθνπθηζηηθή επίδξαζε. Μηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε, φπσο απνδέρεηαη θαη ε ππλνζεξαπεπηηθή επηζηεκνληθή κέζνδνο, επεξεάδεη 

επεξγεηηθά ην,  θαηαζιηκκέλν απφ ηνλ πφλν, λεπξηθφ ζχζηεκα. πκβαίλεη δε έηζη, δηφηη ε ρνξσδία 

ησλ ζξελσδψλ εηζέξρεηαη απζνξκήησο θαη  βαζκηαία ζε θαηάζηαζε ηδηφηππεο χπλσζεο, πνπ είλαη 

ζπλέπεηα ηεο κνπζηθήο ζεξαπείαο εθ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νκαδηθή εθηέιεζε ηεο ίζν-πνιχθσ-

λίαο! 

Καηά θάπνην ηξφπν, νη άλζξσπνη ζε νκαδηθή ζξελσδία κεηακνξθψλνληαη, ρσξίο λα ππάξρεη 

ε αλάγθε κεηακθίεζεο ηνπ πξνζψπνπ κε ηξαγηθέο κάζθεο
65

, φπσο ζπλέβαηλε κε ηνπο εζνπνηνχο 

ζηελ αξραία ηξαγσδία. ηελ αξραία (*) ηξαγσδία, ην απαξαίηεην επηθνηλσληαθφ κέζν, αλάκεζα 

                                                                                                                                      
επηγξαθέο, ηα ζρνιεία ηεο ηνπξθνθξαηίαο, νη πην αλεκκέλεο ιέμεηο ηνπ αιβαληθνχ ιεμηινγίνπ −άλσ ησλ 3.500 ιέμεσλ θαη 
ιέμεσλ/φξσλ ζπλνιηθά− νη κχζνη ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, ηα αλζξσπσλχκηα, ηα ηνπσλχκηα ηεο λφηηαο 
(‗επεηξσηηθήο‘) Αιβαλίαο, αθφκα θαη ηα  θαζνδηθά, κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα ησλ νξζφδνμσλ Αιβαλψλ πξνο ηε λφηηα 

Διιάδα, φια ηνχηα καξηπξνχλ ηνπο ζηελνχο πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο ηνπο κε ηνλ ειιεληζκφ. Πφζνη Αξβαλίηεο ηεο  
επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο πνιέκεζαλ ην 1821 γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ, έρνληαο απέλαληί ηνπο βφξεηνπο 
φρη κφλν Σνχξθνπο αιιά θαη Σνπξθ(ν)-Αιβαλνχο;  
 

 

 

65 Ζ κεηακθίεζε θαηά θάπνην ηξφπν αμηνπνηείηαη απφ ηνλ εζνπνηφ σο κέζν γηα ην έιεγρν ηεο έληαζεο θαη θαηεχζπλζεο 
ηεο θσλήο, ηνχ ξπζκνχ, ηεο ζπλάξζξσζεο ιέμεσλ θαη γεληθά ηνπ θσλεηηθνχ ηφλνπ. Βιέπε Vovolis, Thanos θαη 

Zamboulakis, Giorgos: «The acoustical mask of greek tragedy», ζην «Didaskalia», Volume 6, Issue 4 (Winter 2007).  

 

(
 

εκ. ηνπ επηκειεηή) Πξνζέρνπκε μαλά ηελ απνθπγή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ  «ειιεληθή»  πξηλ απφ ην «αξραία», γεγνλφο 
παξαπιαλεηηθφ, επεηδή κεηαηξέπεη ην πνηνηηθφ θαη ηξνπηθφ θξηηήξην ηεο αιβαληθήο εζλνγέλεζεο ζε ηνπηθφ θαη βηνινγηθφ, 
άξα ξαηζηζηηθφ. κσο, ε ελ πξνθεηκέλσ αληίιεςε εληζρχεη ηελ παξαπάλσ δηαηππσζείζα άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 
ε ειιελίδνπζα πνιηηηζκηθή πνηόηεηα όισλ ησλ αξραίσλ θαη λεόηεξσλ θαηνίθσλ ηήο (επί 21 αηψλεο εληαίαο!) Ζπείξνπ, 
εξκελεχεηαη θαη απφ ηελ θνηλή ηλδνεπξσπατθή ηνπο ξίδα (βηνγελεηηθά θξηηήξηα) θαη απφ ηελ αξραία κα θαη βπδαληηλή 
χπαξμε θξάηνπο ηεο ‗Ζπείξνπ‘ (ηζηνξηθά θξηηήξηα) θαη απφ ην δπζπξφζηην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, πνπ επλνεί ηε 
δηαηψληζε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ιατθνχ βίνπ (ηνπνγεσθπζηθά/εζλνγξαθηθά θξηηήξηα), θαη απφ ηε ζεσξία γηα ηελ 

μερσξηζηή ‗πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα‘ ησλ Σφζθεδσλ ηνπ ζεκεξηλνχ αιβαληθνχ Νφηνπ (γεσπνιηηηζκηθά θξηηήξηα). Οη 
κειινληηθέο έξεπλεο ζε αξρεία ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα ζα απνδείμνπλ, αλ ε ‗αιβαληθή εζλνγέλεζε‘ πξνέθπςε αθεηεξηαθά 
απφ πνιηηηζκηθέο θπξίσο πνηφηεηεο θαη φρη κφλνλ απφ θπιεηηθά θξηηήξηα αίκαηνο.  
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ζηνλ εζνπνηφ θαη ηνλ ζεαηή, αλαιάκβαλε ε κάζθα. ηελ πεξίπησζε ηεο ζξελσδνχο ηζν-πνιπθσ-

λίαο, ηε κάζθα αληηθαζηζηά ην ίδην ην κνηξνιφη. 

Καηά ηελ ζξελψδε ηειεηνπξγία δελ έρεη ζεκαζία ε εηθφλα πνπ απνθηά ην άηνκν ζην μ φ δ η, 

αιιά ε πξάμε ηνπ. Καη πξάμε ηνπ είλαη ε ζξελσδία (ην κνηξνιφη), νη θηλήζεηο, ηα ιφγηα, γεληθψο νη 

ρεηξνλνκίεο, πνπ απνθηνχλ ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, ζ‘ εθείλε ηελ εμαίξεηε κεηαβαηηθή ζηηγκή: 

νύηε δσή, νύηε ζάλαηνο. πλεπψο, ε πνιπθσληθή ζξελσδία/κνηξνιφη, απηή «ε κνπζηθή κάζθα», 

δξαζηηθή, επηθνηλσληαθή, αληαλαθιαζηηθή θαη ηαπηνρξφλσο ζεξαπεπηηθή, ζηεθφηαλ σο ερεηηθφο 

ρψξνο αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ λεθξφ. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα, ππνινγηδφκελε 

ζε κέξεο, ηξέθεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο απφ δηάθνξνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη κεηέρνπλ ζηε 

ζξελσδία κε ην «κνηξνιόη ζηα ρείιε», έηζη φπσο ν λνηθνθχξεο ηνπ ζπηηηνχ  βάδεη ζπλερψο μχια 

ζηε θσηηά, γηα λα δηαηεξήζεη αλακκέλν ην ηδάθη ηνπ ζπηηηνχ!  Σελ πξνζδνθία έλσζεο ησλ δχν 

θφζκσλ ζε κηα ελφηεηα εθθξάδεη θαη ην ιατθφ  κε ηελ πεξίεξγε εξψηεζή ηνπ: «Ο δσληαλόο 

παξηζηάλεη ην λεθξό θαη ν λεθξόο ηνλ δσληαλό. Ση είλαη;» 
66

 !…  
 

1.3.  Αξραίεο καξηπξίεο γηα ηνλ δαθξύβξερην ζξήλν κε νηκσγή [“e qara me bote”-] 
 

Οη καξηπξίεο ζρεηηθά κε  ην «e qara me bote‖[- δαθξχβξερην ζξήλν κε νηκσγή], είλαη ζθφξ-

πηεο απ‘ εδψ θαη απ‘ εθεί, −φπσο έιεγε ν Φ.. Νφιη. Καηαξρήλ, πξέπεη λα ζπκίζνπκε ην γεγνλφο 

φηη νη κνπζηθέο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ην κνηξνιφη, εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο κνπζηθέο ερνγξαθή-

ζεηο, είλαη αξθεηά φςηκεο, πεξίπνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ ΥΥ αηψλα. πλεπψο, παξνπζηάδνπλ επί ην 

πιείζηνλ καξηπξίεο ηεο πνηθίιεο ηππνινγίαο ηεο ηζν-πνιπθσλίαο θαη ηνπ πνιχθσλνπ κνηξνινγηνχ, 

παξά αθνξνχλ ην θαζαπηφ «e qara me bote» [- δαθξχβξερην ζξήλν κε νηκσγή]. Αλεμάξηεηα απ‘ 

απηφ, ε δσληαλή παξάδνζε ηεο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε ιατθή κλήκε έρνπλ κεηαθέξεη 

πνηθηινηξφπσο, κέζσ γξαπηψλ καξηπξίσλ, αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εζλνγξαθηθψλ 

εζίκσλ, πνιιέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ην ζξήλν κε  «bote». Ζ αλαδήηεζε καξηπξηψλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ρνξσδηαθφ ζξήλν, απνηειεί ζηελ νπζία έλα είδνο εμεξεχλεζεο πξνο ηνπο ηφπνπο ηεο νδχλεο 

θαη ησλ αλζξψπηλσλ ηξαγηθψλ απσιεηψλ, δηφηη, εθεί πνπ ππάξρεη ε αλζξψπηλε απψιεηα, ππάξρεη 

θαη ε καξηπξία ηνπ πνιχθσλνπ κνηξνινγηνχ.  
 

ηελ πξάμε, ν ζάλαηνο, σο ηξαγηθφ  γεγνλφο θαη ην θαηλφκελν ηνπ καδηθνχ πνιπθσληθνχ 

κνηξνινγηνχ, ηφζν απφ ηνπο κνηξνινγεηέο φζν θαη απφ ηηο αξραίεο ρνξσδίεο, δελ πέξαζε ρσξίο 

ίρλε ζε αξθεηά γξαπηά ληνθνπκέληα, ληφπηα 

(**) θαη μέλα, απφ ηελ επνρή ηνπ  κεξνπ

67
 ( 9

νο
 

αηψλαο π.Υ.), ηνπ Οπάξσλα ( 2
νο

 αη. π.Υ.), ηνπ Πινχηαξρνπ (1
νο-

2
νο

 αη. κ.Υ.), ηνπ Λνπθηαλνχ (2νο 

κ.Υ. ) αη., κέρξη ηελ επνρή ησλ Turoldusi, Evlija Çelebiu (17
νο

 αη. ), F. C. Pouqeville, J.C. 

Hobhouse
68

, Λφξδνπ Βχξσλα (1788 – 1824 ), Alphonse de Lamartine (1790 – 1869), Βηθηψξ 

Οπγθφ (1802 – 1885), Henry Holland, T. S. Huges, Edward Lear, Ami Bue, George Hahn θ.ιπ., 

κέρξη αθφκα θαη ηα έγγξαθα ηεο θιεξνλνκηάο ηεο αιβαλνινγίαο
69

. ε φινπο απηνχο ηνπο 

                                                
66 ην ―Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar‖  1 ηφκνο, Σίξαλα, 1961, ζει. 424. Σν παξαπάλσ αίληγκα θάλεη ιφγν 
γηα ηελ θφηα θαη ην απγφ. 
 

(
*
** εκ.ηνπ κεηαθξαζηή) …δειαδή αιβαληθά; Ξαλά ε απνζηψπεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ πεγψλ. Δίλαη αλχπαξθηε, 

θπζηθά, θάζε ‗ληφπηα‘ αξραία αιβαληθή  γξαπηή  πεγή, εθηφο αλ ελλννχληαη σο ληφπηεο νη ειιεληθέο θαη ξσκατθέο. Έηζη 
πξνθχπηεη ην ίδην αίληγκα, πνπ πξνθχπηεη θαη φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα αξραία «θιεξνλνκηά ηεο Αιβαλνινγίαο», 
φπνπ δελ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, αλ απηή είλαη ειιεληθή ή ξσκατθή, ειιελντιιπξηθή ή κφλνλ ηιιπξηθή. 
  

67Homer:‖Odyssey‖, Harward, 1998, Books 1-12.,13-124. Ραςσδία  ΥΗΗ θαη XXIII. 
 

68Hobhouse, J.C. : ―A jurney through Albania and other provinces of Turkey during the year 1809- 1810‖, letter III, 
London, 1813, ζει. 35. 
 

69Βιέπε επίζεο θαη ην―Kanuni i Labërisë‖ Σίξαλα, 2006, ζει. 130-134. Ahmeti, Ali. 1983, ―Gjëmëtarët Shqiptare nga 
Gucia dhe Plava‖. Gjurmime Albanologjike: Folklor dhe etnologji 13:219-26. Ahmeti, Ali,1986 ―Vajtimet dhe gjëmat 
shqiptare te plavës dhe Gucisë‖, Titograd . Budi, Pjeter, 1621, ―Rituale romanum‖ . Cico, Stavre:1925, ―Vajet në Sqipëri‖, 
―Demokratia‖ nr. 29-4, 29 Dhjetor. Mehmeti, Fadil. 1978, ―Zakonet, rite e besime vdekjeje në Këlmend‖, Etnografia 
shqiptare 9:333-56. Mitrushi Llambrini. 1974 ―Zakonet e rite të ceremonialit të vdekjes në Myzeqe‖, Etnografia 
shqiptare. 5:257-81. Munishi Rexhep. 1985  ―Mbi vajtimet shqiptare‖ θιπ. 
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ζπγγξαθείο θαηαγξάθνληαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ηνπ απηφρζνλνπ 

θάηνηθνπ ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο (*) απέλαληη ζηνλ ζάλαην, εθφζνλ γηα θάζε άηνκν πνπ πεζαίλεη 

φληαο παηδί ή γέξνο, θαιφο ή θαθφο, γίλεηαη θεδεία ή μφδη, φπσο πην πάλσ αλαθέξακε θιπ.    
 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ην γεγνλφο φηη νη Αιβαλνί ηνπ Νφηνπ θιεξνλφκε-

ζαλ θαη δηαηήξεζαλ ηελ πλεπκαηηθή απηή παξάδνζε, φηαλ ν ειιελν-ξσκατθφο θιαζηθφο πνιηηη-

ζκφο έθεξε θαη δηέδσζε ζηηο πφιεηο θαη ζη‘ άιια αζηηθά θέληξα ηεο Αιβαλίαο εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ, εθηφο απφ ηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ην επίπεδν θαη ηηο αμίεο ηεο έληερλεο 

κνπζηθήο θαη γιππηηθήο ηέρλεο. Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε εδψ ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ ηνπ 

Βνπζξσηνχ, ηεο Απνιισλίαο, ηεο Βχιιηδαο, ηνπ Γπξξαρίνπ, ηεο Φνηλίθεο, ηεο Αληηγφλεηαο θ.ιπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ παζίγλσζην πνιηηηζκφ, ζην ζεκείν πνπ ν κεγάινο δξακαηνπξγφο U. Shekspiri 

ηνπνζέηεζε θπζηνινγηθά ζηελ Ηιιπξία ηα γεγνλφηα ηεο θσκσδίαο «Ζ δσδέθαηε λύρηα» (γξακκέ-

λεο γχξσ ζηα 1599-1600). Σν έξγν αξρίδεη κε ηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο ζε έλα δσκάηην, ζην 

αλάθηνξν ηνπ δνχθα ηεο Ηιιπξίαο  Οξζίλη κε ηα παξαθάησ ιφγηα, εηπσκέλα απφ ηνλ ίδην. Ο 

δνχθαο: Λέλε ε κνπζηθή ηεο αγάπεο είλ‘ ηξνθή / Σόηε ζπλερίζηε λα κε ρνξηαίλεηαη/ νζόηνπ ε 

βνπιηκία λα γίλ‘ αεδηαζηηθή./ Ξαλά ην ηξαγνύδη πνπ ζηγόζβελε/ ζαλ δξνζεξόο λνηηάο η‘ αθηηά κνπ 

ρατδεύεη/ Σξέρεη ζηα κνζθνκάλνπζα θαη μάθλνπ/ κε επσδηά καο γεκίδεη!   

πσο πην πάλσ αλαθέξακε, κηα απφ ηηο πξψηεο καξηπξίεο, πνπ επηζχξεη ηελ πξνζνρή καο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ Άδε −ή ηε βαζηιεία ηνπ Θαλάηνπ. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη 

ην κνηξνιφη γηα ην λεθξφ αθνινπζεί παληνχ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο
70

, δελ κπνξνχκε λα κελ αλαθέ-

ξνπκε φηη ν πνηακφο ηνπ ζαλάηνπ –ν Αρέξνληαο θαη ν Άδεο σο ε βαζηιεία ηνπ Θαλάηνπ, 

εληνπίδνληαη γεσγξαθηθά [σο ηέηνηα] ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ νπιίνπ, ηελ άιινηε Θεζπξσηία 

πνπ αληηζηνηρεί (θαηά ηελ αιβαληθή εθδνρή, ζεκ. κεηαθξαζηή) ζηε ζεκεξηλή Σζακνπξηά. Οπφηε 

θπζηνινγηθά πξνβάιιεη ην εξψηεκα, πνηα ε ζρέζε ηνπ πνιχθσλνπ κνηξνινγηνχ κε ηε γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία ηνπ Άδε;     

ηελ πξνζπάζεηα απάληεζεο, πξνθχπηεη φηη ν ηφπνο πάλσ απφ ηνλ Άδε
71

, απηή ηελ πεξηνρή 

ηνπ θάησ θφζκνπ φπνπ θαηνηθνχλ, θαηά ηνλ κεξν, ε ρνξσδία ησλ εηξήλσλ κνηξνινγηζηξψλ θαη 

φιεο νη ςπρέο ησλ κεγάισλ εξψσλ ηεο  αξραηφηεηαο (θαζψο θαη ε ςπρή θάζε άιινπ ζλεηνχ), 

δηαηεξεί κέρξη ηηο κέξεο καο κηα απφ ηηο ζπάληεο πνιχθσλεο παξαδφζεηο, ηελ πην πξσηφηππε ζηελ 

νηθνπκεληθή πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά: ην ηζν-πνιπθσληθφ κνηξνιφγεκα θαη γεληθψο ηελ ηζν-

πνιπθσλία. Αθξηβψο ζηα ίδηα κέξε, νη θάηνηθνη βάδνπλ αθφκα ζην ζηφκα ηνπ λεθξνχ
72

 ην 

κεηαιιηθφ λφκηζκα γηα ηνλ πνξζκέα Υάξνληα. Πξψηνο ν κεξνο, κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Άδε, θαη 

αξγφηεξα ν Βηξγίιηνο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπκβνιηζκνχ «ησλ πεδίσλ κνηξνινγηνύ εληόο ηνπ 

Άδε», δηαηχπσζαλ ηελ νπζία ηνπ, σο ηφπν καδηθνχ ζξήλνπ. Δδψ καο έξρεηαη ζην λνπ ν Λνπθηαλφο, 

ν νπνίνο είρε παξαηεξήζεη ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θάζε ιανχ πξνο ην ζψκα ηνπ λεθξνχ θαηά 

ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο : ν Έιιελαο ην θαίεη, ν Πέξζεο ην ζάβεη, ν Ηλδφο ην θαιχπηεη κε βεινχδηλν 

πέπιν, ν θχζεο ην ηξψεη θαη ν Αηγχπηηνο ην ζηεγλψλεη (ην κνπκηνπνηεί)
73

 θ.ιπ. 
 

ηηο ζεκεηψζεηο δηάθνξσλ πεξηεγεηψλ, κέρξη αθφκα θαη  ην θαηψθιη ηνπ ΥΥ αηψλα, ν πν-

ηακφο ηνπ Αρέξνληα (ν νπνίνο δηαπεξλάεη ηελ Θεζπξσηία-Σζακνπξηά), αλαθέξεηαη θαη σο Μαύξνο 

                                                                                                                                      
 (*εκ.επηκειεηή)  Δδψ, εκείο απηνλνήησο ζεσξνχκε, θαηά ζεηξά, σο ‗απηόρζνλεο‘ θαηνίθνπο ηεο Ζπείξνπ, ηνπο 

πξντζηνξηθνχο πιεζπζκνχο ηεο  (Πειαζγνχο;), ηνπο αξραίνπο Ζπεηξψηεο(-Έιιελεο), αξγφηεξα δε, ηνπο Ηιιπξηνχο θαη 
Ρσκαίνπο. Πνιχ αξγφηεξα πέξαζαλ θαη, θάπσο, εγθαηαζηάζεθαλ δηαβαηηθνί βαξβαξηθνί ιανί, θπξίσο Βνχιγαξνη, 

Βιάρνη θαη ιάβνη… 
 

 

70Lukiani: «Vepra të zgjedhura»,Σίξαλα, 1979, ζει. 227.  
 

71Ο Άδεο ήηαλ ν κεγάινο αδεξθφο  ηνπ νιχκπηνπ ζενχ Γία θαη ηνπ Πνζεηδψλα, ζενχ ηεο ζάιαζζαο, γηνί θαη νη ηξείο ηνπ 
Κξφλνπ θαη ηεο Ρέαο.   
 

72Κνίηα  Hahn, Georg : «Zakonet familjare në Rrëzë tëTepelenës», ―Kultura Popullore‖, 2/ 1980 
73Lukiani: «Vepra të zgjedhura»,, Σίξαλα, 1979, ζει. 227. 
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Πνηακόο
74

… Δλησκεηαμχ, αθφκα ζήκεξα, ε ζπλνξηαθή δηάβαζε  κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο 

(ζην Μαπξνκάηε, ζεκ. κεηαθξαζηή) θέξεη ηελ εχζηνρή νλνκαζία Qafa e Botës [-Απρέλαο ηνπ 

Μπφηε]! Ζ γεσγξαθηθή απηή πεξηνρή, φπνπ εθηείλεηαη ε Νφηηα Αιβαλία θαη ηε δηαζρίδεη ν 

Αρέξνληαο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη σο «ε κόλε βαζηιεία», φπνπ αθφκα θαη ζήκεξα ζξελείηαη 

πνιχθσλα.  

Τπάξρεη θαη κηα αθφκα ζεηξά ζηνηρείσλ ηα νπνία πιάζνπλ κηαλ αδηάξξεθηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ηνπ Άδε θαη ζηνλ πάλσ θφζκν ησλ πνιχθσλσλ κνηξνινγηψλ θαη 

ζξελεηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Έλα εμ απηψλ είλαη ε εκπέδσζε, ζηνπο εθεί αξραίνπο ηιιπξν-επεηξσ-

ηηθνχο θάηνηθνπο, ηεο πίζηεο θαη ηεο πξνζεπρήο πξνο ηηο δπλάκεηο θαη ηα θαηλφκελα ηεο θχζεο, 

πνπ απνθνξπθψλνληαη κε ηηκέο απνδηδφκελεο θαηά ηε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ. Δθείλνη πίζηεπαλ φηη ν 

Ήιηνο θαη ε ζετθή ηνπ δχλακε, αθνχ πνξεχνληαλ ην νπξάλην ζηεξέσκα κέζσ ησλ ηξηψλ ζπκβαηη-

θψλ ζεκείσλ (: Αλαηνιή, Εελίζ, Γύζε), πήγαηλε «λα θσηίζεη» ηνλ άιιν θφζκν, ηνλ Άδε. Καη‘ 

αλάινγν ηξφπν, επεηδή πίζηεπαλ ζηε ζπλέρεηα ηεο δσήο κεηά ηνλ ζάλαην, ε θαχζε ησλ πησκάησλ 

ζηνπο ηχκβνπο γηλφηαλ ην ειηνβαζίιεκα
75

.  
 

ηνλ αιβαληθφ ρψξν ε ηειεηνπξγία ηαθήο ζε ηχκβνπο έρεη αθεηεξία ζηελ πξψηκε επνρή ηνπ 

ραιθνχ (πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηξίηε θαη φιε ηε δεχηεξε ρηιηεηία π.Υ) θαη απνηέιεζε ην βαζηθφ 

ηειεηνπξγηθφ ηαθήο θαηά ηελ επνρή ζηδήξνπ (ΥΗ-V αη. π.Υ.) καξηπξψληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηε θχζε ηεο πξσηντιιπξηθήο  παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο θαη θπιήο. Ο λεθξφο ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ 

ηάθν κε πξφζσπν πξνο αλαηνιή θαη, πάλσ ζηνλ επηηχκβην ηάθν
76

, ζρεκαηίδνληαλ κε άζπξεο 

πέηξεο ειιεηςνεηδήο θχθινο, πνπ ζπλδένληαλ επίζεο κε ηε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ. Ζ ηπκβνηαθή ζηελ 

θεληξηθή Αιβαλία ήηαλ θνηλή, ηφζν γηα ηνπο πξν-Ηιιπξηνχο, φζν θαη γηα ηνπο πξν-Έιιελεο, 

γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα ζέζνπκε ηελ ηδέα φηη ίζσο νη δχν ιανί είραλ θαη έπε θαη εξσηθφ 

ραξαθηήξα, πνπ ηαίξηαδαλ ζηα επηθά ηξαγνχδηα
77

. Καη‘ επέθηαζε, ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη ε 

αθεηεξία ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π. Υ. απνηειεί ηελ ηδαληθή επνρή, θαηά ηελ νπνίαλ νη αζπαδφκελνη 

ηελ ηπκβνηαθή έπιαζαλ ηελ εμαίξεηε αξραία παξάδνζε ησλ ηειεηνπξγηψλ, ζηελά ζπλδεκέλσλ κε 

ην πνιχθσλν κνηξνιφη.   

ρεηηθά κε ηα πξναλαθεξφκελα, ε αιβαληθή κνπζηθή αξραηνινγία  καο παξαπέκπεη ζηνπο 

επηθήδεηνπο ρνξνχο, νη νπνίνη εξκελεχνληαλ γχξσ απφ ηνλ ηάθν θαη γηα ην ιφγν απηφ νλνκάδνληαη 

θπθιηθνί ρνξνί.
78

 Αλαθεξφκελνη ζην ιατθφ ιεμηιφγην, ιέγνληαλ επίζεο θαη ρνξνί «ζε θιεηζηό 

θύθιν», «θαηά θύθιν» «ζηξνγγπιόο», «πεξηζηξεθόκελνο» θαη «θπθιηθόο» θαη ζπλδένληαη αδηάξξε- 

θηα κε ηε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ θαη ηελ ηπκβνηαθή. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζέζεηο ησλ 

κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηεο ίζν-πνιπθσλίαο ζε εκηθχθιην, ζρήκα ην νπνίν έρεη ηελ ίδηα πξνέιεπζε.    

Αξρίδνληαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα, κε ηε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ ζπλδένληαλ θαη άιια 60 

πεξίπνπ ηιιπξηθν-επεηξσηηθά ζχκβνια, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ζβάζηηθα, ν ειηθνεηδήο ζηαπξόο θαη 

                                                
74Κνίηα Mihaçeviq, Lovro:  «Nëpër Shqipëri», 1883 – 1907, Σίξαλα, 2006, ζ. 49,53. 
 

75Βιέπε Brahaj, Jaho: «Flamuri i kombit shqiptar», Σίξαλα, 2007, ζει.13. νp cit. 
 

76Γηα ηνπο ηχκβνπο (ηάθνπο) ζηελ Αιβαλία, βιέπε «Harta arkeologjike e Shqipërisë», Σίξαλα, 2008, 
ζει.20,38,39,51,106,157,239 θιπ. Βιέπε επίζεο θαη Ceka, Neritan: «Ilirët», «Protoilirët»: Epoka e bronzit (2100-12000 
p.e.s) dhe e hekurit (2100-450 p.e.s), Σίξαλα, 2000, ζει. 33-38.  Alliu, Skënder, Qirjaqi, Vangjel: ―Varreza tumulare e 
Prodanit‖, ―Iliria III‖, Σίξαλα, 1974, ζει. 409-412.  Andrea, Zhaneta: ―Kultura e tumave të pellgut të Korçës dhe vendit 
i saj në Ballkanin Juglindor‖, «Studim Historik», Σίξαλα, 1972,ζει. 81-105.  Andrea, Zhaneta: ―Varreza  tumulare ilire e 
Barçit‖, ―Iliria III‖,Σίξαλα, 1974, ζει. 403-407.  Andrea, Zhaneta: ―Tuma e Kuçit të zi‖ ―Iliria VI‖, Σίξαλα, 1976, ζει. 

165-233.  Ceka Neritan: ―Gërmimi i një tume në Dukat‖, ―Iliria III‖, Σίξαλα, 1974, ζει. 139-161.  Korkuti, Myzafer: 
―Tuma e Patosit‖, ―Iliria 1‖,Σίξαλα, 1981, ζει. 7-55 θιπ. 
 

77 Hammond, G.L. : ―Varrimi me tuma në Shqipëri dhe problemet e etnogjenezës‖, ζην ―Kuvendi i I i studimeve Ilire‖, 
Σίξαλα, 1974, ζει. 153-161. 
78Βιέπε Sokol, Ramadan: ―Vallet dhe muzika e të parëve tanë‖, Σίξαλα, 1971, ζει.9 . Zeqo, Moikon : ―Monumente 
antike e mesjetare me mbishkrime në vargje‖, ζηo ―Monumentet‖, 2/1986, ζει.21 .  Bogdani Ramazan : ―Elemente të 
lashtë dhe unitarë të valles popullore shqiptare‖, ζηελ―Etnokoreografi 2,Σίξαλα, 2009, ζει. 248-264. 
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νη νκόθεληξνη θύθινη
79

.  Σν ζχκβνιν ηνπ Ζιίνπ επηθξάηεζε κέρξη ηηο εκέξεο καο: δσγξαθηζκέλν ζε 

κνξθή θχθινπ κε ηέζζεξηο θαη πεξηζζφηεξεο αθηίλεο θαη ζηηο βξαρψδεηο ζπειηέο ηνπ Ρέηζη, ηνπ 

Σδίκπξη, θαη ηεο Μπνβίια
 80.

 θεληεκέλν ζε θπθιηθή κνξθή
81

 ζηηο ιατθέο ελδπκαζίεο, φπσο ζην 

πηξπηξί, ζηελ πιάηε ηνπ γηιέθνπ, εκπινπηηζκέλνπ κε δεπηεξεχνπζεο γξακκέο
.
 ζηα θπθιηθά κνηίβα 

ηνπ ιατθνχ δηαθφζκνπ, ή φπσο είλαη γλσζηά κε ηελ νλνκαζία ―motivet solare‖ 
82

(ειηαθά κνηίβα)
.
 

ζε θπθιηθνχο ραξαθηεξηζηηθνχο ρνξνχο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ή ζε ρνξνχο κε θακππισηέο 

γξακκέο, πνπ πεξηζηξέθνληαη φπσο ην ζγνπξφ καιιί
83.

 ζθαιηζκέλν ζε κνξθή νκφθεληξσλ θχθισλ 

ζηηο εμνρέο ησλ καξκάξηλσλ ηαθφπεηξσλ ηεο φςηκεο αξραηφηεηαο
84

 θαη κέρξη ηε ιαηξεία κεξηθψλ 

πςειψλ ηφπσλ ή βνπλνθνξπθψλ πνπ ιαηξεχνληαλ σο «ε θνξπθή ηνπ Ζιίνπ» »
85

 θιπ.    
 

ηελ ίδηα παξάδνζε αλήθνπλ θαη νη εκηθπθιηθνί ρνξνί θαη ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ ρνξεχνληαη 

απφ δπν παξάιιειεο γξακκέο ρνξεπηψλ, (θπξίσο νη παιηθαξίζηνη αλδξηθνί ιηάκπηθνη ρνξνί), ζηνπο 

νπνίνπο νη ρνξεπηέο κε πνιπθσληθφ ηξφπν ηξαγνπδνχλ θαη απαγγέινπλ δηαινγηθά. ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ρνξψλ, εθηφο απφ ηελ θπθιηθή κνξθή, παξαηεξείηαη φηη θαηά ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ ρνξεπηή, ζεκεηψλεηαη έλα πεξίεξγν κνπζηθφ θαηλφκελν. Απνθαιείηαη 

―modulacion mikrotonal‖-(κηθξνηνληθή δηαξξύζκηζε) θαη αθνξά  θιηκαθσηή ηάζε ηεο κεισδίαο  

θαη ηνπ ίζνπ γηα κεηάβαζε ζε πςειφηεξε θιίκαθα. Λίγεο αθξηβψο ζηηγκέο, πξηλ ε κεηάβαζε ηεο 

κεισδίαο πξαγκαηνπνηεζεί απ‘ φιε ηελ νκάδα ησλ ρνξεπηψλ, ηεο νπνίαο εγείηαη ν θνξπθαίνο 

ρνξεπηήο θαη ηξαγνπδηζηήο, πξνεγνχληαη απαγγειηηθά  επηθσλήκαηα, ηα νπνία εκθαληηθψο ηνλίδεη 

ν ηειεπηαίνο ζηε ζεηξά ρνξεπηήο. Ο θαζεγεηήο Ρακαληάλ νθφιη έρεη παξαηεξήζεη ηελ νκνηφηεηα 

αλάκεζα ζ‘ απηνχο ηνπο ρνξνχο θαη ηνπο αξραίνπο πνιεκηθνχο ρνξνχο. Δληνπίδεη δε ηελ νκνηφηεηα 

ζην γεγνλφο φηη νη ρνξνί γηα ηνπο νπνίνπο κηινχκε «ζπληεξνύλ, επίζεο, απεηιεηηθέο ρεηξνλνκίεο 

ζπλνδεπόκελεο από θξαπγέο θαη πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πνιεκηθώλ ρνξώλ» 
86

    

ηη πξφθεηηαη γηα θάηη ζπλεζηζκέλν, κηιάεη θαη ην γεγνλφο πσο, ζηνλ κεξν πεξηγξάθνληαη 

νη ζηάζηκεο ηνπνζεηήζεηο θαη νη θηλήζεηο ζε ρνξφ. Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα  ε πεξίπησζε ηνπ 

Αρηιιέα, ν νπνίνο καδί κε ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ, έθαλαλ ηξεηο θχθινπο ζξελψληαο γχξσ απφ ηε 

ζνξφ ηνπ Παηξφθινπ.
87

 Κάηη παξφκνην παξαηεξείηαη θαη ζην καδηθφ ζξήλν ησλ Αιβαλψλ, ν 

νπνίνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν
 (*) 

 παξά ην αξρατθφ πξφηππν ηνπ δαθξχβξεθηνπ ζξήλνπ κε νηκσγή [- 

―e qara me bote].    
 

 «Πώο κίιεζε έηζη, θη‘ όινη καδί ζξελνύζαλ  

Πνπ ν Αρηιιέαο εζθνηώζε… 

 Σξείο θνξέο γύξσ απ‘ ηνλ ηάθν ηα άινγα  

κε ηελ όκνξθε ραίηε θιαίγνληάο ηνλ έθεξαλ: 

                                                
79Βιέπε, Baçe, Apolon:Vështrim mbi besim dhe arkitekturën e kultit tek ilirët‖, ζην―Monumentet‖, 2/1984, ζει. 5-28. 
 

80Βιέπε, Korkuti, Myzafer: ―Arti shkëmbor në Shqiperi‖, Σίξαλα, 2008, ζει. 61, 69, θαη 77. 
 

81Βιέπε, Bido, Agim: ―Arti popullor në veshje e tekstile‖, ζεκείν β, Motive kosmike, Σίξαλα, 1991, ζει. 62. 
 

82Βιέπε, Gjergji, Andromaqi: ―Përkime midis ornamentikës popullor shqiptarë dhe asaj ilire‖, ζηo ―Kuvendi i I i 
studimeve ilire‖,Σεχρνο ΗΗ, Σίξαλα, 1974, ζει. 243-270. 
 

83Βιέπε, Sokol, Ramadan: ―Vallet dhe muzika e të parëve tanë‖, Σίξαλα, 1971, ζει. 9. 
 

84Baçe, Apolon: ―Vështrim mbi besimin dhe arkitekturën e kultit  tek iliret‖, ―Monumentet‖, 2/1984, ζει. 6. 
 

85Tirta, Mark: ―Elemente të kulteve ilire tek shqiptarët- kulti i diellit‖, ζηελ― Kuvendi i I i studimeve ilire‖,ΣεχρνοΗΗ, 
Σίξαλα, 1974, ζει. 281-302. 
 

86―Gjurmime folklorike‖, Σίξαλα, 1981, ζει.173. Βιέπε επίζεο θαη Agolli, Nexhat:―Vështrim mbi strukturën e valles 
epike shqiptare‖, ―Kultura Popullore‖, 1/1991,ζει. 154. Bogdani, Ramazan: ―Tipare të vallëzimit popullor në rrafsh 
krahinor‖, ―Kulltura Popullore‖, 2/1990, ζει. 178-179. 
 

87 κεξνο : ―Iliada‖, ηξαγνχδη XXIII 
 

(* εκ. κεηαθξαζηή ) Ζ δηαηχπσζε είλαη ακθίζεκε…Ση ηάρα ελλνείηαη εδψ; φηη (ν καδηθφο ζξήλνο ησλ Αιβαλψλ) «δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν  παξά ην αξρατθό πξόηππν ηνπ δαθξύβξεθηνπ ζξήλνπ κε νηκσγή [- ―e qara me bote]; Ή φηη  ( ν καδηθφο 

ζξήλνο ησλ Αιβαλψλ) δελ είλαη ηίπνηε άιιν «παξά ν απόερνο ηνπ νκεξηθνύ  αξρατθνύ πξνηύπνπ», δειαδή ε δηαηψληζε   
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ηελ πεζπκηά γηα ζξήλν ζηελ ςπρή ηεο Θέηηδαο  αζηάρπ». 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ, ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζπζρεηίδεηαη κε έλα θαηλφκελν γλσζηφ σο 

«ππξξίρην ρνξό»
88

, ε πξνέιεπζε ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε φλνκα ηνπ πηνχ ηνπ Αρηιιέα, ηνπ 

Νενπηφιεκνπ Πχξξνπ, φζν θαη κε ηηο ηειεηνπξγίεο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ θαχζε, σο επί 

ην πιείζηνλ, ησλ ζνξψλ. Ο ρνξφο, θαηά ηνλ Αξηζηφμελν, αθηεξσλφληαλ ζηνπο έμνρνπο πνιεκηζηέο 

πνπ έραλαλ ηε δσή ηνπο ζηηο κάρεο. Οη πνιεκηθνί ηξαγνπδηζηνί ρνξνί (―cantus ad quem 

saltatur‖)
89

, πεξηέρνπλ ζηελ νπζία κηα απιή δηπιν-δηαηξεηέα ξπζκηθή θηγνχξα, απνηεινχκελε απφ 

δχν άηνλεο ζπιιαβέο (v v), φκνηεο κε ηνπο θπζηθνχο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο. Καζψο θαίλεηαη, απηφ 

βνεζνχζε ηελ νκάδα λα επηηχρεη έλαλ εληαίν ηξφπν ηξαγνπδίζκαηνο θαη ρνξνχ ζε έλαλ ζηξσηφ θαη 

ηαπηφρξνλα βαξχ ξπζκφ.  ε έλαλ θπθιηθφ ρνξφ νη πνιεκηζηέο ρηππνχζαλ ερεξά ην  αθφληην, κε 

ηελ αζπίδα πνπ θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα. πλεπψο, «ν ππξξίρηνο ρνξόο», πνπ ιεγφηαλ αιιηψο θαη 

ππξξρόο,( ππξά, ή πηνπξά −απφ ηελ ειιεληθή ιέμε ππξ) καξηπξείηαη ζε πνιινχο αξραίνπο 

ζπγγξαθείο
90

 σο ζηνηρείν αλαπφζπαζην απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαχζεο ησλ ζνξψλ ησλ 

λεθξψλ θαη ηηο ζξελψδεηο ηειεηνπξγίεο ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ  νλνκαδφηαλ δηαθνξεηηθά θαη 

«ρνξόο ηεο θσηηάο» Σα αίηηα ζχλδεζεο ηνπ ρνξνχ απηνχ κε ην φλνκα ηνπ γηνχ ηνπ Αρηιιέα 

Πχξξνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα. Ηζηνξηθή καξηπξία απνδίδεη ηε ζρέζε απηή ζην γεγνλφο φηη ν 

Πχξξνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρφξεςε ην ζπγθεθξηκέλν ρνξφ, ακέζσο κεηά ηε λίθε ηνπ θαηά ηνπ 

ηξψνπ πνιεκηζηή  Δπξχππινπ. 

ηελ νπζία, μεθηλψληαο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ πνιπδηάζηαηε θπζηνγλσκία πνπ ρα-

ξαθηεξίδεη απηέο ηηο αξρατθέο πλεπκαηηθέο ηππνινγίεο, ζα ιέγακε φηη νχηε κπνξεί λα δεκηνπξγε-

ζνχλ, κα νχηε θαη λα θαιιηεξγεζνχλ απφ κφλν έλα άηνκν, φηαλ κάιηζηα απηφο ήηαλ ν  μαθνπζηφο 

Αρηιιέαο, πνπ ρνξεχνληαο ζξελνχζε γχξσ απφ ηνλ λεθξφ Πάηξνθιν! Να κε ιεζκνλνχκε επίζεο 

ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ θχθινπ, πνπ ράξαμε ν Ήθαηζηνο ζηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα. Μεηαμχ ησλ 

άιισλ εθεί ήηαλ ζθαιηζκέλν θαη έλα ρνξεπηηθφ ινγφηππν, φκνην κε εθείλν πνπ ν Γαίδαινο είρε 

θαηαζθεπάζεη γηα ηελ Αξηάδλε, φπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ κεξν:… «όκνξθα αγόξηα θαη θνξίηζηα 

ρόξεπαλ θπθιηθά
91

, έηζη σο ν ηξνρόο πνπ ν αγγεηνπιάζηεο γπξίδεη ζηνλ θνριία». ην ζεκείν απηφ 

είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πηζηέςνπκε ηνλ θφκε Lamartin, φηαλ έγξαθε φηη ε ςπρή ησλ Αιβαλψλ 

είλαη πνηεηηθή θαη ε παξάδνζή ηνπο αλακηγλχεη: ηελ πνίεζε, ηελ κνπζηθή θαη ην ρνξφ κε ηνλ 

πφιεκν, φπσο ν Αρηιιέαο. Ζ Αιβαλία,  γε εξψσλ φισλ ησλ επνρψλ, είλαη ε ρψξα, ζηελ νπνία, 

θαζψο ιέγεηαη, ν κεξνο  ζπλάληεζε ηνλ Αρηιιέα
92

!  

Παξάιιεια κε ηνλ επεηξσηηθήο πξνέιεπζεο «ππξξίρην πόδα», ππάξρεη θαη ν «κνινζζόο (ή 

6ζεκνο) πόδαο», κε ηξία καθξά ζήκαηα  [- - -, ζεκ. κεηαθξαζηή]  πνπ ζπλδέεηαη επίζεο κε ην 

επεηξσηηθφ θχιν ησλ Μνινζζψλ, θαζψο θαη ν «παηώληνο πόδαο» (πνπ ζεκεηψλεηαη ξπζκηθά, σο v 

                                                
θαη ζπληήξεζε ηνπ δαθξχβξεθηνπ ζξήλνπ απφ ηνπο Αιβαλνχο; Σνχην ζεκαίλεη φηη ε αιβαληθή πνιπθσλία είλαη ε 

αξραηφηεξε θαη απφ απηήλ έκαζαλ νη Διιελεο ηελ ηζνπνιπθσλία. Δδψ εθαξκφδεηαη ε ηαθηηθή πνπ αλαθέξνπκε ζηελ 

παξαπνκπή 23*, φζνλ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή ηαθηηθή έξεπλαο γηα ηελ απφδεημε ηεο (α) ή (β) επίζεκεο θξαηηθήο 

αληίιεςεο. 
 

88χκθσλα κε ηνπο Lamare- Picquot, Françoi Victor (1787- 1865), Adrea, Fotaq : ―Pena të arta franceze për shqiptarët‖, 
Σίξαλα, 2009, ζει. 89. νp cit Βιέπε επίζεο, Sokol, Ramadan: ―Veglat muzikore të popullit shqiptar‖ Σίξαλα, 1991, ζει. 

35-36. 
 

89 Sako, Zihni: ―Rreth gjenezës së valles pyrrike‖, te ― Kuvendi i I i studimeve ilire‖, Tiranë, 1974, fq. 277-280.  
 

90Plato : Leg. VII. P. 796, P. 815 ; Athen. XIV. P. 630 E; STRAB. X. P. 466; Lucian, lb. 9 θιπ. 
 

91Βιέπε, Homeri: ―Iliada‖, Σίξαλα, 2006, ζει. 433, ζηνίρνη,, 740-760. 
 

92De Lamartine, Alphonse : ―Tokë heronjsh në tërë kohërat‖ ζηνλ Andrea, Fotaq: ―Pena të arta franceze për shqiptarët‖, 
Σίξαλα, 2009, ζει. 298-300. Παξαθείκελε κειέηε. 
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- -/ - v -/ - - v / v v v - / - v v v), κε θαηαγσγή απφ ηελ ηιιπξηθή θπιή ησλ Παηφλσλ
93

. ια απηά 

απφ θνηλνχ απνδεηθλχνπλ ην θαιιηηερληθφ πλεχκα εθείλσλ ησλ αλζξψπσλ.   

Ωο επηπξφζζεην επηρείξεκα θαηαθζάλεη ν κχζνο ηνπ Πινχηαξρνπ
94

 γηα ην ζάλαην ηνπ 

Πάλα
95

. Παξφηη καο δίλεη κηα πιήξε καξηπξία γηα ηελ αλαθνίλσζε ηεο είδεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

Πάλα θνληά ζηε ιίκλε ηνπ Βνπζξσηνχ, αθφκα δελ έρεη δνζεί κηαλ εμαληιεηηθή απάληεζε, φζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε ηνπ Πάλα κε ηνλ αλαθνηλσκέλν ηφπν ζαλάηνπ ηνπ, θαζψο θαη κε ηνπο ζηελαγκνχο 

ηεο ρνξσδίαο, πνπ αθνχζηεθαλ ζηελ αθηή ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο είδεζεο ηνπ ζαλάηνπ 

ζηε γελέηεηξα γε… Έξρεηαη σζηφζν, σο αίηεκα ή σο εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε, ψζηε αθξηβψο φπσο 

κνηξνινγνχληαη θαη ζξελνχληαη νη λεθξνί ζ‘απηφλ ηνλ ηφπν, έηζη λα γηλφηαλ θαη γη΄ απηφλ. 

Πεζαίλεη αθξηβψο ζηε γελέηεηξα γε γηα λα απνιάβεη ηελ παξάδνζε πνπ δηαηεξείηαη αθφκα θαη 

ζήκεξα ζηα κέξε απηά. Σν κνηξνιφη αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ αγγειία ζαλάηνπ θάπνηνπ!  

Άιιεο απηέο καξηπξίεο, ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή, δηαπηζηψλνληαη θαη ζηα επ-

ξήκαηα ηεο αιβαληθήο αξραην-κνπζηθνινγίαο, εηδηθά ζε φ, ηη αθνξά ηηο  ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζη-

θψλ νξγάλσλ «εηξήλεο-κνηξνινγίζηξεο». Πξφθεηηαη γηα επξήκαηα ηεο Απνιισλίαο,  γηα ηηο 

εηξήλεο ηνπ Γπξξαρίνπ, ηεο Αληηγφλεηαο  θαη ηνπ Απιψλα, φπσο επίζεο θαη άιιεο κνλαδηθέο 

καξηπξίεο γηα ηηο ηξαγηθέο κπζνινγηθέο κνηξνινγίζηξεο. πλδένληαη ηφζν κε ηε ζξελσδία, φζν θαη 

κε ηε ζπκβνιηθή πξάμε κεηάβαζεο ηεο ςπρήο ζηε ππφγεηα βαζηιεία ηνπ Άδε. Άιιεο αξραηνινγη-

θέο καξηπξίεο, φπσο ε «Κάζνδνο ζηνλ Άδε» θαη ν  «λεθξηθόο ρνξόο», επηβεβαηψλνπλ φηη ηα έξγα 

ηέρλεο, ηα αθηεξσκέλα ζηελ θάζνδν ησλ ςπρψλ ζηνλ άιιν θφζκν, ελέπλεαλ ηελ εθθξαζηηθή 

δχλακε ησλ θαιιηηερλψλ ηεο αξραηφηεηαο, αιιά θαη ηα ίδηα εθείλα εδάθε, φπνπ ζπλερίδε-ηαη λα 

επηβηψλεη ην ζξελψδεο ηζν-πνιπθσληθφ ηξαγνχδεκα. 

Δθηφο απφ ηηο «κνηξνινγίζηξεο-εηξήλεο» ε παξνπζία ηέηνησλ εηδψλ ζηε κνπζηθή ηζν-πν-

ιπθσληθή ιανγξαθία φπσο ι.ρ ην ηζν-πνιπθσληθφ κπζνινγηθήο πξνέιεπζεο ηξαγνχδεκα, απφ 

θνηλνχ κε ηνπο θπθιηθνχο ηειεηνπξγηθνχο ρνξνχο, έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ φηη ε ηζν-πνιπθσ-

λία, απνηέιεζε ηελ κφληκε κνπζηθή ζπλνδφ ηνπ είδνπο απηνχ. ‘ απηνχο ηνπο ηχπνπο ηξαγνπδηψλ, 

παξαηεξείηαη, σο αξραία δηαζηξσκάησζε κπζνινγηθήο πξνέιεπζεο, κηα ζεηξά επηθσλεκάησλ πνπ 

απερνχλ αξραίεο καγηθν-ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο, φπσο ιφγνπ ράξε ηα ηειηθά επηπξφζζεηα ηχπνπ: 

ν-κπν-κπν, [derëzeza

 -έξεκε], [korba djalo


- θνξάθηζα  εγώ, γηέ κνπ] νπ-κπνπ-κπνπ, κσξ‘ νπ-

κπνπ-κπνπ etj. Οη πξναλαθεξφκελεο καξηπξίεο, ζρεηηθέο κε ην κνηξνιφη, απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ζξελεηηθέο ηειεηνπξγίεο ήηαλ πνιχ ζηελά ζπλδεκέλεο κε δηάθνξεο ηειεηέο. ‘ απηφ αλαθέξεηαη 

θαη ν Οπάξξσλ (Varroni) (1
ν
 αη. π.Υ), φηαλ έγξαθε πσο: «ηα βόδηα ηεο Ζπείξνπ είλαη από ηα 

θαιύηεξα πέξα από ηελ ζάιαζζα,… δηόηη είλαη κεγάια θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζπζίεο θαη 

εμππεξεηνύλ γηα ηηο ηειεηέο πξνο ηηκήλ ησλ ζεώλ»
96

.  
  

Ο Λνπθηαλφο ζηα έξγα ηνπ « Γηα ηε ζιίςε» θαη «πλνκηιία ζηνλ θόζκν ησλ λεθξώλ», παξά 

ην πνιέκην χθνο ηνπ, φζνλ αθνξά ην γεγνλφο αλ πξέπεη ή φρη νη δσληαλνί λα ηεινχλ ζξελψδεηο 

ηειεηνπξγίεο γηα ηνλ λεθξφ (ν ίδηνο η‘ απνθαιεί «αλζξώπηλε ηξέια» −ζεκ. ηνπ ζπγγξαθέα Β..Σ), 

καο θέξλεη κεξηθέο αξθεηά ελδηαθέξνπζεο καξηπξίεο, σο πξνο ηνπο ηξφπνπο κνηξνινγηνχ θαηά ηνλ 

2
ν
  αηψλα (κ.Υ).  Αλαθέξεη φηη  αθφκα θαη ζηελ επνρή ηνπ: «Οη ρνληξνθέθαινη άλζξσπνη 

μεζρίδνληαη θαη νπξιηάδνπλ, λνηθηάδνπλ θάπνηνλ επαγγεικαηία κνηξνινγεηή, πνπ μέξεη απ‘ έμσ 

                                                
93Βιέπε, Sokol, Ramadan : ―Vallet dhe muzika e të parëve tanë‖, Σίξαλα, 1971, ζει. 11. 
 

94PLUT.,Dedefectuoraculorum, XVII, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν ζξήλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζάλαην ηνπ Πάλα. Βιέπε θαη 
Tole Vasil S. : ―Odiseja dhe Sirenat : grishje drejt  viseve iso-polifonike të Epirit,Σίξαλα, 2005, ζει. 53-54.  
 

95Ο Πάλαο, γηφο ηνπ Δξκή θαη ηεο θφξεο ηνπ Γξχνπα . 
 

 derëzeza- ιέμε πξνο ιέμε-καύξε πόξηα, διδ ζπίηη ζε βαξύ πέλζνο. 
 

 korba djalo, ην korba ζεκαίλεη θόξαθαο. Φνξώληαο ηα καύξα ηνπ πέλζνπο αιιά θαη ηα καύξα ζηελ ςπρή. 
 

96Βιέπε, Varroni : ―De re rusica, βηβιίν ΗΗ, ζηνπο ―Ilirët dhe Iliria te autorët antikë‖, Σίξαλα, 2002, ζει. 79.  



39 

 

πνιιέο παιηέο ζξελσδίεο, θαη ρξεζηκνπνηνύλ εθείλνλ σο ζπλαγσληζηή θαη δηεπζπληή ηεο ρνξσδίαο, 

κηαο… ρνξσδίαο ηξειώλ: ν κνηξνινγεηήο παίξλεη ην ηξαγνύδη, ελώ νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ ηζν-

θξαηνύλ … Μεηά αξρίδνπλ νη νηκσγέο ησλ γπλαηθώλ, κνηξνιόγηα, ρηππήκαηα ζην ζηήζνο, μεξίδσκα 

καιιηώλ θαη γξαηδνπλίζκαηα ζην πξόζσπν» 
97

. Οη άλζξσπνη, λνκίδεη ν Λνπθηαλφο, ζιίβνληαη ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κάιινλ ιφγσ ζπλήζεηαο, ιφγσ εζίκνπ…. 

Αλάκεζα ζηνπο 9
ν
 θαη 14

ν
 αηψλα, ζπλαληάηαη ζηελ Δπξψπε ε αθεηεξία ηεο αληηζηηθηηθήο 

ζεσξίαο («punctus contrapunctus»)
98

, ηεο πνιπθσληθήο κνπζηθήο ε νπνία κεηαγελέζηεξα 

κεζνπξάλεζε κε ην έξγν ηνπ γλσζηνχ κνπζηθνζπλζέηε Γηφραλ εκπάζηηαλ Μπαρ (1685 -1750). Οη 

ζεσξεηηθνιφγνη ηεο πνιπθσλίαο, εθείλεο ηεο επνρήο, εθηηκνχζαλ φηη ηα πξνγελέζηεξα δείγκαηα 

ηεο πνιπθσληθήο κνπζηθήο θαη ζεσξίαο ζηελ Δπξψπε δελ είραλ πεξηζζφηεξν βάζνο ρξφλνπ απφ 

ηνλ 9
ν
 αηψλα. Ο παιηφηεξνο ηχπνο πνιπθσλίαο νλνκαδφηαλ ―parallel organum‖, φπνπ ηελ θχξηα 

θσλή, πνπ ζπλήζσο φξηδε ηε κεισδία, αθνινπζνχζαλ άιιεο θσλέο γεληθψο, ζε παξάιιεια 

ηεηαξηνηνληθά ή πεληαηνληθά δηαζηήκαηα. Μεηαγελέζηεξα, ράξε ζηηο έξεπλεο ηεο ζπγθξηηηθήο 

κνπζηθνινγίαο, δηαπηζηψζεθε φηη ζηε Νφηηα Δπξψπε, απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, άλζξσπνη ρσξίο 

κνπζηθή κφξθσζε απηνζρεδίαδαλ δηάθνξεο θσλέο. Καηά ηνλ K. Jeppesen: «…απηή ε πνιύ παιηά 

πνιπθσλία, είλαη επνκέλσο ηόζν πξσηόγνλε ζην ραξαθηήξα όζν θαη ε κνπζηθή ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη, αλαθαιύπηνληαο πσο νη ηεηξάθζνγγεο θαη πεληάθζνγγεο  θιίκαθεο από θνηλνύ ερνύλ 

θαιά, αιιηώο δελ ζα έδηλε κία ηδέα ηη ερεί θαιά ζηελ θνηλόηεηα». Έηζη ρσξίο αθφκα λα γελλεζεί ε 

ζεσξία ηεο πνιπθσληθήο  κνπζηθήο, ε ιατθή κνπζηθή πξαθηηθή καξηπξνχζε φηη, είηε εχθσλεο, είηε 

δηάθσλεο ζπλερήζεηο, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο  ερνχλ θαιά
99

. 

Καηά ηνλ κεζαησληθφ 12
ν
 αηψλα, καγλεηίδεη ηελ πξνζνρή καο «Σν ηξαγνύδη ηνπ Ρνιάλ-

δνπ»
100

,ην νπνίν έρεη εθηηκεζεί σο ην παιαηφηεξν επηθφ πνίεκα ζηελ γαιιηθή γιψζζα. ληαο 

γλσζηφ σο «chanson de geste‖, ζπλαληνχκε ζ‘απηφ ηε γλήζηα επηθή αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, πνπ 

αθνξά ην αληηθείκελφ καο. Σν ηξαγνχδη ρξνλνινγείηαη πεξί ην 1100-1150, αιιά ηα γεγνλφηα, ζηα 

νπνία αλαθέξεηαη, δηαδξακαηίδνληαη θαηά ηελ επνρή ηνπ βαζηιηά  Καξινκάγλνπ (742-814)
101

. ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 πξψηνο ν βέιγνο βπδαληηλνιφγνο Henri Grégoire
102

 θαη αξγφηεξα ν 

αιβαλφο εξεπλεηήο Kolë Luka
103

, ππνζηεξίδνπλ φηη ν πφιεκνο κεηαμχ Φξάγθσλ (ππφ ηελ εγεζία 

ηνπ αξινκάγλνπ, Charlemagne) θαη ησλ αξαθελψλ (ππφ ηνλ Baligant, ή ηνλ ακεξά ηεο Βαβπισ-

λίαο) ζρεηίδεηαη κε ηηο λνξκαλδηθέο επηδξνκέο ζηα εδάθε ηνπ Άξκπεξ. Ηδνχ θαη νη αλαθνξέο ησλ 

ηνπσλπκίσλ: Albeigne (Αικπέηλε), Butrentot (Βνπζξσηφ), Jericho (Γέξηθν). Δθείλν φκσο πνπ 

εληππσζηάδεη είλαη ν ζξήλνο κε νηκσγέο ηνπ βαζηιηά Καξφινπ, πνπ, καδί κε φιε ηε θξάγθηθε 

ζηξαηηά, ηειέζηεθε γηα ην ζάλαην ηνπ Ρνιάλδνπ.   
 

                                                
97Lukiani: ―Mbi pikëllimin‖, ―Vepra të zgjedhura‖, Σίξαλα, 1979, ζει. 221-228. Παξαηηζέκελε κειέηε. 
 

98χκθσλα κε ηνλ Jeppesen, Knud (1892-1974): Ζ ιέμε αληίζηημε πηζηεχεηαη φηη θαηάγεηαη  απφ ηνλ XIV αηψλα θαη 
πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε «punctus contra punctus»- «ζηίμε αληί ζηίμεο». Βιέπε θαη Hoppin, Richard. : ―Medieval 
Music‖, Νέα Τφξθε, W.W. Norton&Co., 1978.  
 

99Βιέπε, Jeppsen, Knud: ―Counterpoint: The polyphonic vocal style of the sixteenth century‖,Καλαδάο, 1992, ζει.5 
Παξεηηζεκέλε πεγή. 
 

100Βιέπε Turoldus:―Kënga e Rolandit‖, Σίξαλα, 2003, κεηαθξάζε Gjon Shllaku. Υξφληα αξγφηεξα ν ζπγγξαθέαο 
Βίθησξ Οπγθψ ζα έγξαθε, εκπλεπζκέλνο απφ ηε θπζηνγλσκία ηνπ Αιή Παζά Σεπειελιή, έλα βηβιίν κε ηίηιν ―Οη 
Αλαηνιηθνί‖,όπνπ θαη ην πνίεκα ―Οη θεθαιέο ηνπ αξάτ‖. ην επίθεληξν ζηέθεη κία ηξηθσλία ζξελνχλησλ (κεηαμχ ησλ 
θνκκέλσλ θεθαιηψλ ηνπ Μάξθνπ Μπφηζαξε, ηνπ επηζθφπνπ Ησζήθ Ρσγψλ θαη ηνπ Καλάξε), πνπ κνηξνινγνχλ : Καη 
εζύ, Υξηζηηαλή Δπξώπε , άθνπζε  ηηο ζξελώδεο θσλέο καο. ην Andrea, Fotaq: ―Pena të arta franceze për shqiptarët‖, 

Σίξαλα, 2009, ζει. 159-166. 
       

101Βιέπε, Luka, Kolë : ―Epet shqiptare dhe frënge në rrafsh krahasimor‖, ―Çështje të folklorit shqiptar –2, Σίξαλα, 
1986, ζει. 407-432. 
 

102Gregoire, Henry : ― La Chanson de Roland de l‘an 1085,‖ BARB, 1939, pp.211-273. 
 

103 Luka, Tolë : ― Le nom d‘Albeignie- Albanie et l‘extension de l‘arbanon du lie au 12e sihcles,‖ Deuxieme Conference 
des Etudes Albanologiques, II Σίξαλα, 1970, ζει. 199-207 θαη K.L, ―La toponomiealbanaisedans La Chan. Son de 
Roland concernatquelquesevements de 1081 -1085: ―Studime Historike‖, I,1967, ζει. 127-144. 
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Ο Κάξνινο ζξελεί από αγάπε θαη κπέζα: 

-Άλδξαο δελ κνπ‘ κεηλε θάησ από ηνλ νπξαλό· 

Έρσ ζην ζόη ζπγγελείο, θαλέλαλ ξσκαιέν ζαλ εζέ… 

Ξεξηδώλεη ηα καιιηά κε ηα δύν ηνπ ρέξηα. 

Δθαηό ρηιηάδεο Γάιινη ζιίβνληαη ζηνλ πόλν, 

Καλέλαο ηα δάθξπα δελ ζπγθξαηεί …(ζει.126) 

Έρσ πνιύ ζιίςε, άιιν δε ζέισ λα δήζσ! 

Σελ άζπξε γελεηάδα κε ηα ρέξηα ηαλεί  

μεξηδώλεη  καιιηά  από ηελ θεθαιή ηνπ, 

ρηιηάδεο Γάιινη πέθηνπλ ράκσ δαιηζκέλνη! (ζει.127) 
 

Γελ ππεξβάιινπκε, αλ πνχκε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη ζπλαληνχκε, ζην πιαίζην ηνπ 

ζθεπηηθνχ καο, πεξηγξαθέο κνηξνινγηνχ κε νηκσγέο θαη φκνηεο ρεηξνλνκίεο: μεξίδσκα καιιηψλ, 

γεληψλ θαη ρηππήκαηα ζην ζηήζνο απ΄ φινπο ηνπο κνηξνινγεηέο
104

, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε 

ζπλέρεηα ησλ κεζνγεηαθψλ αξρατθψλ ηειεηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ αθφκα θαη ζην πιαίζην ηεο 

ρξηζηηαληθήο Δπξψπεο. ηελ Αιβαλία, άιια ζηνηρεία καξηπξνχλ ηελ χπαξμε θαη ηειεηνπνίεζε ησλ 

ζξελσδψλ ηειεηνπξγηψλ ζην Μεζαίσλα, νη νπνίεο, αλεμαξηήησο ηεο ηζρχνο ησλ αληίζηνηρσλ 

ζξεζθεπηηθψλ,  είραλ θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αξραία πξνέιεπζή ηνπο, ηελ αξραία κπζηθή 

πξνέιεπζή ηνπο.  Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ελ πξνθεηκέλσ, ην γεγνλφο φηη λεθξψζηκα έζηκα, φπσο 

κνηξνιφγηα θαη γξαηδνπλίζκαηα πξνζψπνπ είλαη θνηλά, ηφζν γηα κνπζνπικάλνπο φζν θαη γηα 

θαζνιηθνχο
105

..   

--―Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan‖ – αλαθέξνπλ ζηίρνη ηνπ 16
νπ

 ηξαγνπδηνχ ζηε «Θεία 

Κσκσδία» ηνπ Γάληε Αιηγθέξη
106

 (1265-1321)
 107

.  Πξνβάιιεη ην εξψηεκα φηη πνηνο είλαη απηφο « 

Ο Αξλανύη πνπ δηαβαίλεη θιαίγνληαο θαη ηξαγνπδώληαο» ζην Καζαξηήξην θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ κε 

ην αληηθείκελν καο; Πξφθεηηαη γηα ηνλ Arnaut Daniel de Riberac ή Arnaut Danielin, έλαλ απφ ηνπο 

πην δηάζεκνπο ηξαγνπδηζηέο ηνπ 12
νπ

-13
νπ

 αηψλα ζηε Γαιιία. Ο Γάληεο ηνλ ραξαθηεξίδεη 

πξαγκαηηθφ θαιιηηέρλε, θαη ιέεη γη΄ απηφλ φηη: «νη γιπθέο ηνπ ξίκεο θαη ην λέν ύθνο γξαθήο θαη 

έθθξαζεο ζα επηβηώζνπλ, κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα ηνλ αγαπνύλ κνλίκσο».
108

  Τπάξρνπλ κελ 

ιίγα ζηνηρεία, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αιιά, εθείλν πνπ πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ, είλαη ε ιέμε Αξλανχη (-Αιβαλφο) πνπ θέξεη σο φλνκα, κε ην νπνίν αξρίδεη ζρεδφλ φια 

ηα ηξαγνχδηα ηνπ. «Δγώ είκαη ν Αξλανύη» δηαιαιεί κεγαιφθσλα, φζεο θνξέο ηξαγνπδάεη ή θιαίεη 

γηα ηε δσή θαη ηνπο αλζξψπνπο. Μνινλφηη ειάρηζηνη ζηίρνη ηνπ έρνπλ δηαζσζεί θαη ζρεδφλ ηίπνηε 

απφ ηνλ ηξφπν κεινπνίεζήο ηνπο, εληππσζηάδνπλ σζηφζν ζηίρνη, φπσο: «είκαη ν κόλνο πνπ 

γλσξίδσ ηνλ πόλν πνπ κε πιαθώλεη», νη νπνίνη, καδί κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, σο επηιεγκέλνπ 

ζηε «Θεία Κσκσδία» δίπια ζηνλ κεξν, ηνλ Οβίδην, ηνλ Λνπθηαλφ, ηνλ Οξάηην, ην Βηξγίιην, ηνλ 

ηάηην  θ.ιπ., εμαζθαιίδνπλ ηελ ρσξίο πφλνπο εθπξνζψπεζε ηνπ νλφκαηνο Αξλανύη (-Αιβαλόο) 

ζηνλ θφζκν ηεο αησληφηεηαο, εθεί φπνπ ζηεγάδνληαη νη κεγαιεηψδεηο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο ηέρλεο! 

Μία καξηπξία
109

 πνπ αλήθεη ζηνλ 14
ν
 αη. θαη δελ έρεη δηαιεπθαλζεί πιήξσο, κπνξεί λα ζρεηηζηεί κε 

                                                
104Βιέπε, Σurroldus:‖Kënga e Rolandit‖, Σίξαλα, 2003, ζει. 109,126, 127, θιπ.Βιέπε επίζεο Berisha, Labinot: ―Këngët 
kreshnikedheKëenga e Rolandit‖, ―Folkloristikashqiptare‖, Πξίζηηλα, 2010, ζει. 311-338. 
 

105Βιέπε θαη Durhan, Edith: ―Brenga e Ballkanit‖, ―Zakonet e vdekjes në Shqipëri‖, Σίξαλα, 1990, ζει. 501-504. 
 

106Aligjeri, Dante: ―Komedia Hyjnore‖, Σίξαλα, 2006, ζει. 337. Μεηαθξάζε Pashko Gjeçi. 
 
 

 

107Aligjeri, Dante: ―Komedia Hyjnore‖, Σίξαλα, 2006, ζει. 338.Μεηαθξάζε Pashko Gjeçi. 
 

108ΓηαπεξηζζφηεξαβιέπεMisha, Gjergj : ―Një dëshmi e hershme e këngës sonë popullore, ―Kultura Popullore‖,2/1988, 
ζει. 131-135.  

 

109Γηα απηέο ηηο καξηπξίεο βιέπε:Tole, Vasil S. : ―Polifonia  popullore shqiptare‖, Σίξαλα, 1999, ζει.17-37; Tole Vsail 

S. : ―Enciklopedia e iso-polifonisë popullore shqiptare‖, Σίξαλα, 2007. Βιέπε θαη Jordania, Joseph: ―Who asked the first 
question‖, Logos, Georgia, 2006, ζει. 114-115; ―European voces I, ―Multipart singinng in the Balkans and the 
Mediteranean‖, Bohlau, 2008, ζει. 209-266, 281-298 θιπ.; 
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ην ζξελψδεο άζκα θαηά ηελ πεξίνδν θπξηαξρίαο ηνπ νπιηάλνπ Βαγηαδήη. Πξφθεηηαη γηα καξηπξία 

πνπ έρεη εθδνζεί ζην έξγν «Ducae Michaelis Ducaenepotis, Historia Byzentina» θιπ.  

Έηζη, κε καξηπξίεο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ πξντζηνξία, ηελ αξραηφηεηα, ηνλ Μεζαίσλα θαη 

θζάλνπλ κέρξη ηηο εκέξεο καο (γηα ηηο νπνίεο δε ζα επεθηαζνχκε εδψ)
110

, απνδεηθλχεηαη φηη ην 

πνιχθσλν κνηξνιφη ζπλέρηζε λα απνηειεί, παξάιιεια κε άιια είδε ηξαγνπδηψλ, κέξνο ηνπ 

πνιχθσλνπ ιατθνχ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο. Ζ πνηθίιε δε ηππνινγία ηνπ ηζν-

πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο, επέηξεπε ηελ πξνζαξκνγή θάζε ηξαγνπδηνχ ζε αληίζηνηρε κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ ηζν-πνιπθσληθή κεισδία. 
 

1.4.  Ιδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζξελσδνύο άζκαηνο  
 

Ο δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή (Vajtimi me bote) απνηειεί κέξνο ηνπ καδηθνχ, ζθνηεηλνχ 

θαη κπζηηθηζηηθνχ κνηξνινγηνχ, σο κέξνο ηνπ επηθήδεηνπ, ζφιν ή νκαδηθνχ,  κνηξνινγηνχ --ελφο 

κνηξνινγηνχ ξεηνξηθνχ θαη κεισδηθνχ ηαπηνρξφλσο, θνληνινγίο σο κέξνπο κηαο ζξελσδίαο. Γηα 

λα εθθξάζεη δε κε κνπζηθφ ηξφπν ηελ ηξαγσδία ηνπ ζαλάηνπ ή ηε κεηάβαζε ζηελ αηψληα δσή, ν 

δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγέο [―e qara me bote-ulërimë‖] σο κνπζηθή, έρεη θαιιηεξγήζεη ηελ 

πξσηφηππε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο ζξελσδίεο θαη ζηηο δηάθνξεο ζνιηζηηθέο θσλέο ησλ 

κνηξνινγεηψλ, νη νπνίεο ζπλπθαίλνληαη κε ηηο καδηθέο θσλέο ηεο ρνξσδίαο εθείλσλ, πνπ 

παξεπξίζθνληαλ ζην μφδη, θαη ήηαλ ζθηρηά, θεθάιη κε θεθάιη ζπλσζηηζκέλνη ν έλαο δίπια ζηνλ 

άιιν. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζξελεηηθφ ηειεηνπξγηθφ, έρνπλ ηξνθνδνηήζεη, αλαλεψζεη θαη 

δσνγνλήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηζν-πνιπθσληθψλ κεισδηθψλ γξακκψλ, πνπ είλαη ηφζν 

ραξαθηεξηζηηθέο ζηελ νλνκαζία ηνπο: πάξηεο, ηζαθηζηήο, γπξηζηήο, ξίρηεο θαη ην ηζν (ε ππνζηεξη-

θηηθή νκάδα, ε νπνία, κέζσ ηεο άξζξσζεο κηαο παξαηεηακέλεο κνπζηθήο λφηαο, εξκελεπκέλεο ζε 

κνξθή ζηελαγκνχ, θάζθεη ή αληηθάζθεη  ζ‘ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην κνηξνιφη)…  

ήκεξα ππάξρεη πνηθηιία ηππνινγηψλ ηνπ ηζν-πνιπθσληθνχ (ιηάκπηθνπ θαη ηφζθηθνπ) ηξα-

γνπδίζκαηνο, πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αλαδεκηνπξγνχληαη θαηά ην κνηξνιφη, ζε εμάξηεζε θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνηξνινγεηψλ.  Παξαηεξείηαη δε κηα επξεία γθάκα ηππνινγηψλ:  ε 

θξπθή πνιπθσλία
111

 (φηαλ ζξελεί κηα κνηξνινγίζηξα)
.
 ηα δίθσλα θαη ηξίθσλα ηζν-πνιπθσληθά

112.
 

νη ηχπνη κνηξνινγηνχ κε αιιαγέο κεισδηψλ (κεηαμύ: δύν θαη ηξηώλ κνλσδώλ
113

, ή ελόο ζνιίζηα θαη 

ηεο νκάδαο
114

, ή κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ, ή κεηαμύ 1-2-3 κνηξνινγηζηξώλ θαη ηεο 

νκάδαο
115

, ή κεηαμύ ησλ απαγγειιόλησλ θαη ησλ κνηξνινγνύλησλ), φπσο θαη ην θνηλφ κνηξνιφη κε  

                                                
110 
 
111. Βιέπε: Tole, Vasil S.: ―Polifonia shqiptare-1‖, Tiranë, 1999, ζει. 62-65 
 

112 Faik Konica : ―Vepra 2‖, ―Shqipëria, kopshti shkëmbor i Evropës Juglindore‖, θεθάιαην IV, ―Populli shqiptar : 
tipare të jetës dhe të karakterit të tij‖, Πξίζηηλα, 1997, ζει. 207. ηα 1939, ν Φ. Κνλίηζα πεξηέγξαθε σο εμήο ηηο ηζν-
πνιπθσληθέο ζξελσδίεο: « Σα άζκαηα ζπρλά ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε: κέρξη σζφηνπ δχν άληξεο ηξαγνπδνχλ κε εληειψο 
δηαθνξεηηθέο θσλέο, παξφιν πνπ δηαζηαπξψλνληαη, ε νκάδα θξαηά έλα sostenuto φκνην κε ην point d‘orgue».Γηα 
πεξηζζφηεξα βιέπε Kruta, Beniamin: ―Polifonia dy zërëshe e Shqipërisë Jugore‖, Σίξαλα, 1989. 
113Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε Kruta, Beniamin: ―Polifonia dy zërëshe e Shqipërisë Jugore‖, Σίξαλα, 1989. 
 

114 ηα 1910, ν Δθξέκ Μπέε Βιηφξα πεξηέγξαθε σο εμήο ην είδνο απηνχ ηνπ κνηξνινγηνχ: «Σα ζξελεηηθά άζκαηα 
απνηεινύληαη  από ηνλ ζνιίζηα θαη ηε ρνξσδία. ηελ αξρή κηα γπλαίθα μεθηλάεη κε πςεινύο θαη καθξόζπξηνπο ηόλνπο λα 
επαηλεί άκεζα ή έκκεζα ην λεθξό , κεηά, πεξλώληαο ζε κηα ηεηξάθσλε ή πεληάθσλε πςειόηεξε θιίκαθα, αθνινπζεί έλα 
δίζηηρν, νπόηε, ύζηεξα από έλα ζήκα, κπαίλνπλ θαη νη άιιεο παξεπξηζθόκελεο γπλαίθε. Δλησκεηαμύ, ε ζόιν θσλή 
επαλέξρεηαη ζηελ πξσηαξρηθή θιίκαθα θαη ζπλερίδεη ην κνηξνιόη.  ην κνηξνιόη αλαθέξνληαη ηα έξγα θαη ηα ζπκβάληα ηεο 

δσήο θαη ζαλάηνπ ηνπ εθιηπόληνο. Ζ πξώηε κνηξνινγίζηξα αληηθαζίζηαηαη από ηε δεύηεξε θαη  έηζη ζπλερίδεηαη ε 
ελαιιαγή κε ηε ζεηξά. Καηά ηελ αιιαγή ζπλήζσο αιιάδεη θαη ην δίζηηρν ηεο ρνξσδίαο‖.  Shih ―Nga Berati në Tomorr dhe 
kthim‖, Tiranë, 2003. παξαηηζέκελε, ζει. 82.  
 

115 χκθσλα κε ηνλ «Καλφλα ηεο Ληακπνπξηάο»―Kanunit të Labërisë‖, άξζξν 331, ―ην κνηξνιόγεκα ηνπ λεθξνύ» γίλεηαη 
απφ γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ καραιά, θνξεκέλεο ζηα καχξα θαη κε καχξν καληήιη, κνηξνινγνχλ κε 

νηκσγέο ηνλ λεθξφ. Γηαθνξεηηθά κνηξνιφγηα ιέγνληαη γηα δηάθνξνπο αλζξψπνπο. Οη γπλαίθεο, πνπ κνηξνινγνχλ άληξεο,  
αλαθέξνληαη ζηε δσή ηνπ λεθξνχ, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ αληξεία, ηελ εμππλάδα, ηα βάζαλα θαη ηηο θαθνπρίεο πνπ πέξαζε, 
ελψ ζηηο γπλαίθεο αλαθέξνπλ, ηε λνηθνθπξνζχλε, ηελ ηαπεηλνζχλε, ηελ επγεληθφηεηα, ηελ εξγαηηθφηεηα, αιιά ρσξίο λα 
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―me bote‖, απ‘ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζξήλν
116

. Τπάξρνπλ θαη κνηξνιφγηα κε ζπλνδεία 

θιαξίλνπ ή βηνιηνχ (ηέιε 19
νπ

 αξρέο 20
νπ

 αηψλα), φπνπ παίδνπλ ζπλήζσο νη ιατθέο νξρήζηξεο θαηά 

ηελ πεξίνδν πέλζνπο, πάλσ ζηνπο ηάθνπο ησλ λεθξψλ, βάζεη επηζπκηψλ ησλ ηδίσλ (ησλ εθιηπφ-

λησλ)!  
 

Ο Μήηξη άθεζε ακαλέηη: 

-Να κε θιάςεηε κε βηνιί
117

. 

Οη καλάδεο θξαηνύζαλ, 

Οη αδεξθέο ζξελνύζαλ!  
 

ηα κνηξνιφγηα ―me bote‖(ηα δαθξύβξερηα) ηεο Ληακπνπξηάο, κηα θνξπθαία θαζνδεγεί ηελ 

νκάδα ησλ κνηξνινγηζηξηψλ, έηζη φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ειεγεηαθέο ρνξσδίεο, φηαλ,  κε ηε δηθή ηεο 

θσλή, ζπλδπάδεη δηαθσληθέο κεισδηθέο γξακκέο κε ηηο ππφινηπεο θσλέο ηεο νκάδαο
118

. Δδψ 

παξαηεξείηαη θαη ε βαζηθή ηδηφηεηα ζην ηξαγνχδηζκα κε κνηξνιφη, ην νπνίν εθδειψλεηαη σο 

ξεηνξηθφ, απαγγειηηθφ θαη αζηαζέο, πνιχ θνληά ζηνπο ηφλνπο ηεο αλζξψπηλεο εθθνξάο
119

.  

Πξφθεηηαη γηα παζν-γελλεηηθφ
120

 χθνο κνπζηθήο έθθξαζεο, ην νπνίν είλαη απφξξνηα ηνπ πάζνπο 

θαη ησλ ελεξγεηηθψλ θηλήηξσλ, αθνινπζεί δε ηα ζθακπαλεβάζκαηα ηεο ελέξγεηαο ησλ εξκελεπηψλ, 

κεηά απφ θάζε ζπγθηλεζηαθή έμαξζε. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη εκθαλέο ην γεγνλφο φηη ν ηχπνο απηφο 

ηνπ κνηξνινγηνχ παξάγεη έλαλ καδηθφ ήρν σο ηζν-πνιπθσληθή ζπζηάδα, πνπ, αθφκα θαη ζήκεξα, 

εθδειψλεηαη σο πνιχθσλνο κνπζηθφο ιπγκφο: κηζν-νκηιεηφο θαη κηζν-ηξαγνπδηζηφο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηνληθή ζπζηάδα, ζηελ πην αξρατθή ηεο κνξθή, ηαπηίδεηαη κε ην ίζν-θξάηεκα, ην 

νπνίν απνηειεί θσλεηηθή εμσηεξίθεπζε ησλ θηλήζεσλ ησλ κπεηηθψλ ηλψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δηαθξάγκαηνο, πνπ είλαη κηα πξαγκαηηθά καγηθή ηερλνινγία ηεο θχζεο, ε νπνία, ιφγσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί, δηαηεξεί δσληαλέο θαη άιιεο κνπζηθέο θσλέο ηεο ηζν-πνιπθσλίαο.     
    

Ζ ελφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη, αλάκεζα ζηηο ζφιν θσλέο ηνπ ζξελψδνπο ζπγθξνηήκαηνο θαη 

ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο (κεκνλσκέλεο) θσλέο, δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ε θνηλή αληίδξαζε θαηά 

ηνπ πφλνπ. Πξφθεηηαη γηα ην κνπζηθφ  ί ζ ν, ην νπνίν, πξαγκαηνπνηείηαη ηνπνζεηψληαο ζηε βάζε 

ηεο κνπζηθήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κηα κεισδηθή θσλή, αξζξσκέλε απ  ́ φινπο, απιή θαη 

απαξαίηεηε, φπσο ην νμπγφλν γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, ν παξαηεηακέλνο ήρνο ηνπ 

ίζνπ ζηα ρείιε ησλ κνηξνινγεηψλ-ηξαγνπδηζηψλ, θπιάζζεη κηα αφξαηε ζρέζε κε ηε θπζηθή ζέα, 

φπσο θαη κε ηηο αληερήζεηο θαη ηνπο θπζηθνχο ήρνπο ηνπ ηφπνπ φπνπ γίλεηαη ην κνηξνιφη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε μερσξηζηά ηζν-πνιπθσληθά κνηξνιφγηα
121

, φηαλ ε νδχλε είλαη πνιχ κεγάιε, καδί 

κε ηνπο κνηξνινγεηέο θαινχληαη λα ζξελήζνπλ ζηε κλήκε ηνπ λεθξνχ, ηα βνπλά, νη πχξγνη θαη νη 

ηείρε, νη βνζθνί θαη ηα άινγα, κάιηζηα θαη ηα γηδνπξφβαηα! «Κιαίλε ηα βνπλά γηα δάζε/θιαίλε νη 

θάκπνη γηα ινπινύδηα», ιέεη ν Σζαγηνύπη
122

! 
    

                                                                                                                                      
ππεξβάιινπλ. Οη γπλαίθεο ζην μφδη πεγαίλνπλ θαζ‘νκάδεο, ζχκθσλα κε ηνπο καραιάδεο θαη βάζεη ηεο ζπγγέλεηαο κε ηνλ 
λεθξφ. Παξαηηζέκελε πεγή.  
 

116 ην ―e qarën me bote‖ δαθξύβξερην ζξήλν  ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, ε Μνπζηλέ Κνθαιηάξη επηζεκαίλεη πξψηα ηελ 
επξεία ζπκκεηνρή ζην ζξήλν: «…. Σζνύξκν, έλαο πάλσ ζηνλ άιιν, δελ είρε πνύ λα ξίμεηο ην βειόλη. Μείλακε όξζηνη ζην 
πόδη,  όζν θαζήζακε εθεί. Σέηνηα αλζξσπνζπξξνή, πήγα ηόζα ρξόληα, σξ κάλα, δελ είδαλ πνηέ ηα κάηηα κνπ. Γελ έκεηλε 
άλζξσπνο ρσξίο λα έξζεη . Ξεθνπκπίζηεθε ν θόζκνο , απ΄όπνπ ήηαλ θαη απ΄όπνπ δελ ήηαλε.  Νόκηζα όηη ζα πέζεη ν νληάο 
θαη θαλείο δελ ζάιεπε λα θύγεη». Βιέπε Kokalari, Musine: ―Vepra 1‖, ―Kulloi odaja‖, Σίξαλα 2009, ζει. 228. 

Παξαηηζέκελε πεγή. 
 

117Μίηθν, Θίκη : « Έξγν», Σίξαλα, 1981, ζ. 211. « Παξεηηζέκλν ηξαγνχδη». 
 

118Sokoli, Ramadan: Gjamët, vajtimet e përmotshme dhe elegjitë‖, ζην ―Gjurmime albanologjike, folklore dhe etnologji‖, 
37/2007, Prishtinë, 2008, ζει. 41.Παξεηηζέκλε κειέηε. 
 

119Βιέπε θαη Shituni, Spiro:―Polifonia labe‖, Tiranë, 1989, ζει.30.  
 

120ξνο ηνπ Kurt Sachs. 
 

121Βιέπε ―Balada shqiptare‖, Σίξαλα, 2005,ζει.435. 
 

122Σζαγηνχπη: ―Vepra‖, Σίξαλα, 2001, πνίεκα ―Sulltani‖,ζει.13. 
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Απφ παιηά έρεη παξαηεξεζεί ε δπλαηή ζρέζε ησλ Αιβαλψλ κε ηνλ ηφπν θαη ηα βνπλά ηνπο. 

‘ απηή  ηε ζρέζε  απνδίδεηαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο… Ζ 

ηζαγέλεηα ησλ Αιβαλψλ θαη ε γιψζζα ηνπο έρεη αληέμεη ηφζεο ρηιηάδεο ρξφληα, δηφηη ηφηε νη 

Αιβαλνί δνχζαλ ζηα βνπλά ηνπο κεκνλσκέλνη, ρσξίο λα αλακηρηνχλ κε άιια έζλε
123

. Υαξαθηεξη-

ζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, ζην κνηξνιφη, ηα βνπλά θαη νη θάκπνη ηείλνπλ λα γίλνπλ έλα κε ην 

θνηλφ, ζαλ ρνξσδία (π.ρ. ηα βνπλά  κνηξνινγνχλ καδί, κέζα ζε κηα «θπζηθή ρνξσδηαθή, πνιύθσλε 

πξαγκαηηθόηεηα –θαη, γηαηί όρη, «κε πάξζηκν», «ηζάθηζκα», «ξίμηκν» θαη κε «ίζν»), έηζη φπσο 

απαηηείηαη ζην κνηξνιφη γηα ηνλ ηεξίθ Υαζάλη: 
 

 

Κιάςηε απρέλεο ζην Μπξηζάλη  

Κη ε Πεηξνύλα ηνπ πόλνπ κε λάκη  

Καη εζύ Κνξπθή κε Κνύιε  

Πνπ ‗ζαη απέλαληη ζηελ Πνύιε  

εηο Υείιε ηνπ Ρνξνζηάλη  

Απέλαληη ζην Παζά Ληκάλη
124

. 
 

Πνιινί θνξείο ηεο Λανγξαθίαο νκνινγνχλ ηε ζεκαζία ηεο θχζεο
125

 ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο.  Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη φιν θαη πην μεθάζαξε ε 

έλλνηα ηεο ιατθήο ηζν-πνιπθσλίαο, σο πνιηηηζκφο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θχζε θαη ηελ απφ θνηλνχ  

θαηάζηαζε ησλ ηξαγνπδηζηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην απηφ, είλαη ζπλδεδεκέλε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ αξκνλία ηνπ νκίινπ, παξά κε ηηο πηζαλέο αληηζέζεηο
126

.  
 

Δπηκέλνληαο μαλά ζηελ απαιιαγή ησλ κνηξνινγεηψλ  θαη ησλ παξεπξηζθφκελσλ απφ ηνλ 

πφλν θαη ην ζηξεο, ηνλίδνπκε φηη ν βαζκφο αλαθνχθηζεο εμαξηηφληαλ θαη εμαξηάηαη αθφκα απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ζρεηηθή ηειεηνπξγία θαη κάιηζηα θαηά ηε κεηαβαηηθή ζηηγκή «νύηε δσήο, 

νύηε ζαλάηνπ», άξα ζηε θάζε πνπ ν λεθξφο είλαη άζαθηνο. Ζ ππφζεζε φηη εθείλνη πνπ δξαζηεξην-

πνηνχληαη ελεξγά ζην κνηξνιφη έρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ απαιιαγήο απφ ηνλ πφλν, ζε ζχγθξηζε κε 

εθείλνπο πνπ είλαη αθξναηέο, ζήκεξα έρεη επηβεβαησζεί σο πξαγκαηηθή. Παξαηαχηα, θαη κφλνλ ε 

αθξφαζε ησλ κνπζηθψλ κνηξνινγηψλ, φπσο θαη νπνηαζδήπνηε κνπζηθήο αθξφαζεο, απνηειεί 

απνδνηηθφ κέζν απαιιαγήο απφ ηνλ πφλν
127

.  
 

Απηή ε αλζξψπηλε θαιιηηερληθή καθξν-δνκή, κεηαηξεπφκελε απφ ηε ιατθή κεγαινθπΐα ζε 

πνιχθσλε κνπζηθή δνκή (ππεξρξνληθή θαη ιεηηνπξγηθή, ρξεζηκνπνηεκέλε ζπρλά ζε θάζε κεηαγελέ-

ζηεξε κνπζηθή ηππνινγία, όπσο ηξαγνύδη, λαλνύξηζκα, θακπά, ρνξό θιπ), απνηειεί ηελ νπζία ηνπ 

ηξφπνπ  θαηαζθεπήο ηεο θσλεηηθήο ελφηεηαο ζηελ αιβαληθή ιατθή ηζν-πνιπθσλία, σο νπζηψδεο 

κεηά-ζξελεηηθφ θαηλφκελν. Ζ ηεξάξρεζε ησλ πνιιψλ κεηερνπζψλ θσλψλ ζην κνηξνιφη, ζηελ 

αξρή αλνκνηφκνξθα, απνθξπζηαιιψζεθε βαζκεδφλ κε ηελ επηθξάηεζε «ησλ ζνιηζηηθώλ 

ζξελεηηθώλ θσλώλ».  Οη ζνιηζηηθέο κεισδηθέο θσλέο θπξηάξρεζαλ ζηηο άιιεο θσλέο γηα πνιινχο 

ιφγνπο. Πξσηίζησο, φκσο, ιφγσ ησλ αμηψλ ηεο ζξελσδίαο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζξελεηηθή κεισδία 

θαη ζηίρνπο. Καηά ηελ πην δηαδεδνκέλε άπνςε, ε ζξελεηηθή κεισδία, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

                                                
123 Frashëri, Sami: ―Shqipëria ç`ka qënë, çështë dhe çdotë bëhetë‖, ―Vepra 1‖, Tίξαλα, 2004, ζει. 61. Παξεηηζφκελε 
πεγή  
 

124 Βιέπε ―Këngë popullore të Labërisë‖, ―Mbledhës të folklorit 8‖, Tίξαλα, 1991, fζει. 592. Βιέπε επίζεο εδψ θαη ηα 
κνηξνιφγηα αξηζκφ  532, ζει. 572 θαη 533 ζει. 573. 
 

125 ην ιατθφ παξακχζη "I lumtur është njeriu që s`ka nakar", απφ ην Μπηιίζηη ηεο Κνξπηζάο, ην θχξην πξφζσπν  ιέεη φηη 
‗…εγώ είκαη επηπρηζκέλνο, δηόηη ηνύην πνηάκη πνπ ξέεη εδώ, ζπξώρλεη ηελ πέηξα λα πεξηζηξέθεηαη  θαη  θξαηάεη  ηε θσλή 
όηαλ ηξαγνπδάσ θαη είκαη όιν ραξά θαη ειπίδα».    

 

126 Hysi,  Fatmir: ―Estetikë në tri pamje‖, Σίξαλα, 2005, ζει. 188. Παξεηηζέκελε πεγή. 
 

127 χκθσλα κε  ηνλ Billet, Dufrenoy & Gilette, Adelaide (1765-1825): ―Doke e zakone te shqiptarët, karakteri i 
tyre‖:«… ε αλάπαπζε ησλ πνιεκηζηώλ γίλεηαη πάληνηε, όηαλ αθνύο θάπνηνλ λα παίξλεη ην ηξαγνύδη  ή λα παίδεη θάπνην 

κνπζηθό όξγαλν, ή ζαλ αθνύο θάπνηνλ πνπ αθεγείηαη πεξηζηαηηθά» ηνλ Andrea, Fotaq: ―Pena të arta franceze për 
shqiptarët‖,Σίξαλα, 2009, ζει. 91. Παξεηηζέκελε πεγή. 
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εθάζηνηε ζνιηζηηθήο θσλήο, αλαπηχζζεηαη κε ηππηθέο εζσηεξηθέο κεηαηξνπίεο γιηζηξψληαο 

θιηκαθσηά απφ ην ξεηδίζηξν ηνπ ζηήζνπο ζην θεθαιηθφ 
128

.  
 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο, ηφζν θπζηθή φζν θαη θαιιηηερληθή (ηνπ ηχπνπ «πιέθε-μήισλε»), 

εληφο ηεο ρνξσδίαο ησλ ζξελνχλησλ, εμειίζζεηαη ζαλ αιπζηδσηή αληίδξαζε, θαηά ηελ νπνία 

«γελληνύληαη, αλαπηύζζνληαη, απνθνξπθώλνληαη θαη πεζαίλνπλ δεθάδεο ζρέζεηο θσλώλ θαη κνξθώλ, 

όπνπ ηειηθώο κόλν 2-3 βαζηθέο θσλέο κε ηηο γλσζηέο πιένλ ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο («πάξζηκν», 

«ηζάθηζκα» θαη «ξίμηκν», επηθξαηνύλ». Οη ππφινηπεο θσλέο, ε πιεηνλφηεηά ηνπο, «ππνρξεψλνληαη» 

λα ζπγρσλεπηνχλ ζε κηα κνλαδηθή εληαία θσλή, φκνηα κε ηα ζεκέιηα ζηήξημεο φινπ ηνπ «νηθνδν-

κήκαηνο» ηεο ζξελσδίαο. Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα ην ίζν. ηα ζεκέιηα απηά αθνπκπνχλ θαη νη 

ζνιηζηηθέο θσλέο, νη νπνίεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά νη πάλσ φξνθνη απηνχ ηνπ νηθνδνκήκαηνο. 

Απηφ, πηζηεχνπκε, έρεη θαζνξίζεη ηνλ δνκηθφ θαη πνιχ-θπκαηηζηφ ραξαθηήξα ησλ θσλψλ ζηελ 

ίζν-πνιπθσλία, νη νπνίεο έρνπλ ζην θέληξν ηνπο ηε κνπζηθή ςπρή δεθάδσλ, εθαηνληάδσλ 

αλψλπκσλ αλζξψπσλ, πνπ «πιένπλ»  ζηνλ καχξν, ηχπνπ ―clustër‖, ήρν  (ζπζηάδαο) ηνπ αλαθηιε-

ηνχ καδηθνχ ίζνπ.     
    

Σα ζεκαληηθά απηά ζηνηρεία, πνπ ηαπηνπνηνχλ ηε ίζν-πνιπθσλία, αζθαιψο, είλαη 

ζπλδεκέλα κε κηα ζεηξά απφ ηερληθέο επηλνήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ ζσζηά, φπσο ιφγνπ 

ράξε έλαο κνπζηθφο ζηελαγκφο κε glissando,δειαδή κε ζθφπηκε, θαηά ηελ εθηέιεζε, κεηαηξνπία 

ηνπ ίζνπ ζε έλα είδνο γιίζηξεκαηνο απφ έλα πςειφηεξν ηφλν ζε έλαλ ρακειφηεξν. Πξφθεηηαη γηα 

βαζκηαία κνπζηθή θάζνδν ησλ ζνιηζηηθψλ θσλψλ πξνο ηελ ηνληθή βάζε ηνπ ηξφπνπ (ίζνπ) ή θαη 

ππνηνληθά - φκνην κε ηελ πξάμε θαζφδνπ ηνπ λεθξνχ ζηε γε. Δληνχηνηο, φηαλ ν πάξηεο, θαηά ηελ 

κεισδηθή έθζεζε ησλ ζηίρσλ ηεο ζξελσδίαο ζε ηέηαξηε θαη ηξίηε θιίκαθα, κε ηάζε αλφδνπ ηεο 

ηνληθήο βάζεο, πνπ ην πεηπραίλεη αλαπηχζζνληαο κεισδηθά ηε δίθζνγγν (ντ),  δελ καο δίλεη ηελ 

εηθφλα θαζφδνπ ζηνλ ηάθν, αιιά ην αληίζεην, ηεο αλφδνπ ηεο ςπρήο ζηα νπξάληα. Ζ ζπλερηδφκελε 

ρξήζε ησλ θσλήελησλ (η-ν-νπ), ή δηθζφγγσλ ηχπνπ (ννπ) ζρεδφλ κεηά απφ θάζε ιέμε ηνπ ζηίρνπ, 

ζην κεισδηθφ δηάζηεκα ηεο κηθξήο έβδνκεο θιίκαθαο, ηνλίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ δξακαηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ ζξελσδψλ
129

, δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή εμέιημε ζπλπθαίλεηαη θαη κε ηελ 

«παρεηά εξκελεία» απφ ηελ ηξαγηθή ηζν-πνιπθσληθή ρνξσδία ησλ ζξελνπζψλ. Λφγσ απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο ηζρπξηδφκαζηε φηη ε ηζν-πνιπθσλία γελλήζεθε σο αλάγθε ιαηξείαο ηεο δσήο, 

ηξαγνπδψληαο ή κνηξνινγψληαο ζε ζηηγκέο πέλζνπο.     

 

1.5  Ο ζπκβνιηζκόο ησλ ρξσκάησλ («εξπζξό θαη καύξν») ηεο αιβαληθήο εζληθήο ηαπηόηεηαο 

―Σν κόλν αλαιινίσην  ζηνπο Αιβαλνύο είλαη ην πάζνο ηνπο γηα αλεμαξηεζία θαη δόμα» C. Lamartine
130

 
 

 
 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο  πξνζεγγίζακε ηελ αληίιεςε ηνπ Αιβαλνχ γηα ηνπο δχν θφ-

ζκνπο, ηε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ, ην θσο θαη ην ζθνηάδη, σο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλδεδε-

κέλεο κε ηε δσή θαη ην ζάλαην θ.ιπ. Αιιά, ηη εθπξνζσπνχλ ηα δχν απηά ρξψκαηα, φζνλ αθνξά ηελ 

αιβαληθή εζληθή ππφζηαζε;  

Αλαθεξφκελνη ζην ζπκβνιηζκφ ησλ ρξσκάησλ, παξαπέκπνπκε ζηηο δχν γλσζηέο θαη βαζη-

θέο θαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη θαη η‘ άιια ρξψκαηα: ην θψο θαη ην ζθνηάδη. Δίλαη 

επξέσο απνδεθηφ φηη ην θψο είλαη ιεπθφ θαη ην ζθνηάδη καχξν. Δίλαη φκσο εκθαλέο φηη ην θψο δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηε θσηηά, ζχκβνιν ηεο νπνίαο είλαη κφλν ην θόθθηλν ρξώκα!  Αλαθνξηθά 

κε ηα παξαπάλσ, παξαηεξείηαη φηη ε ιαηξεία ησλ θσηφο ηνπ Ζιίνπ (ηεο δξψζαο δσήο πνπ δηαρέεη 

ην θ ό θ θ η λ ν  ρξψκα), θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ θχξνπο θαη ηεο επηζεκφηεηαο  ηνπ κ α ύ ξ ν π  

                                                
128 Sokoli, Ramadan: ―Gjurmime folklorike‖, Tiranë, 1981,  
129 Kruta, Beniamin: ―Polifonia dyzërëshe e Shqipërisë Jugore‖, Σίξαλα, 1989, ζει. 134-135. Παξεηηζφκελε πεγή. 
 

130 De Lamartin, Alphonse: ―Tokë heronjsh në tërë kohërat‖, ζην Andrea, Fotaq: ―Pena të arta franceze për shqiptarët‖, 
Σίξαλα, 2009, ζει. 298. Παξαηηζέκελε πεγή. 
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ρξψκαηνο, βξίζθνπλ  ηαηξηαζηή απεηθφληζε ζηνλ ζπκβνιηζκφ ηεο αιβαληθήο εζληθήο ζεκαίαο, πνπ 

είλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλε σο «εξπζξόκαπξε» ζεκαία ηνπ θεληέξκπεε θαη, ηαπηφρξνλα, σο κηα 

απφ ηηο πην παιηέο ζεκαίεο ζοηελ Δπξψπε. Σα δχν ρξψκαηά ηεο ζπκβνιίδνπλ κε αθξίβεηα ηηο δχν 

βαζηθέο  θαηαζηάζεηο
131

 φισλ ησλ ππνινίπσλ ρξσκάησλ: Σν θόθθηλν αληηθαηνπηξίδεη ην θψο θαη 

ηε δσή, ελψ ην καύξν  αληηζηνηρεί ζην ζθνηάδη, σο ην αληίζεην ηνπ θσηφο! ηε ζπλέρεηα, 

παξαηεξείηαη φηη ην καχξν, ζθνχξν πξνο ην κνπληφ ρξψκα ηνπ αεηνχ(
)

 ζηε ζεκαία, σο ην θπζηθφ 

ρξψκα ηνπ κπζηθνχ απηνχ πνπιηνχ, είλαη ηαπηφρξνλα ην ηππηθφ ρξψκα ηνπ αιβαληθνχ εζληθνχ 

ραξαθηήξα, ζχκβνιν αλαγλψξηζεο ησλ Αιβαλψλ εθ κέξνπο ησλ Δπξσπαίσλ σο γφλσλ ηνπ αεηνχ, 

ε δε Αιβαλία σο ε ρψξα ησλ αεηψλ! 
132

  
 

       Ζ ίδηα ε ιέμε καύξν-ο (η-zi)
133

  έρεη ηελ έλλνηα φρη ηνπ κειακςνχ αλζξψπνπ, αιιά ηνπ καχξνπ 

ρξψκαηνο, αιιά θαη ηελ έλλνηα ηνπ πέλζνπο (zi), ε νπνία είλαη επίζεο, αιβαληθήο πξνέιεπζεο θαη 

θαλεξψλεη ηελ νδχλε γηα ην ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ αλζξψπνπ. Γηα ην πέλζνο, σο θαηλφκελν ηεο 

πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο, ππάξρνπλ κεξηθέο κνξθέο εθδειψζεσλ: ερεηηθά εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ 

πνιχθσλνπ κνπζηθνχ κνηξνινγηνχ, νπηηθά κέζσ ησλ ελδπκαζηψλ, ηεο καδηθήο ρξήζεο πέλζηκσλ 

ξνχρσλ, ηα νπνία είλαη απαξαηηήησο καχξα. χκθσλα κε ηνπο εηδήκνλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ :… 

φζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή πηπρή, ηα καχξα ρξψκαηα, απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο, δεκηνπξγνχλ έλα 

είδνο βαξηάο ηξαγηθήο αηκφζθαηξαο, απνδεθηήο θαη απαξαίηεηεο ζηελ επηθήδεηα ηειεηνπξγία. Σα 

καχξα θαιιηεξγνχλ δξακαηηθή έληαζε θαη, κε ην ζθεπηηθφ απηφ, παξέρνπλ κεγαινπξεπέο θαη 

επίζεκν χθνο ζηνλ ιατθφ δηάθνζκν ησλ ελδπκαζηψλ θαη ζηα πθαληά ησλ παξαδνζηαθψλ 

ελδπκάησλ.
134

 Τπφ ηελ έλλνηα απηή, θαη νη θσλέο ηεο ηζν-πνιπθσλίαο, σο δνκή θαη ζεκαζηνινγία, 

απεηθνλίδνπλ απηφ ην δίδπκν ρξσκάησλ: ην ρνξσδηαθφ ηζν-θξάηεκα, πνπ απφ άπνςε ρξψκαηνο, 

είλαη ην καχξν, ιφγσ ηεο γέλλεζήο ηνπ θαηά ην πέλζνο θαη ηεο νκνηνκνξθίαο ζηελ εθηέιεζε
.
 Οη 

άιιεο ζνιηζηηθέο θσλέο δηαρένληαη σο θφθθηλεο, ιφγσ ηεο κεισδηθήο δηαθχκαλζεο, ηεο 

απνκάθξπλζεο απφ ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ίζνπ θαη επνκέλσο σο ζήκα αλαδσνγφλεζεο ηεο δσήο!      
     

Σνηνπηνηξφπσο, ν ζπκβνιηζκφο ηνπ καύξνπ ρξψκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηε 

ζιίςε, ην μφδη θαη ην κνηξνιφη, κε ηηο ακέηξεηεο ζπζίεο θαη ηνπο εξσηζκνχο ηνπ ιανχ αλά ηνπο 

αηψλεο, αιιά θαη κε ην κέγηζην ζεβαζκφ πξνο ηνπο γελλαίνπο, ηνπο πεζφληεο γηα ηελ παηξίδα 

κάξηπξεο. Απφ ηελ άιιε, ην θόθθηλν (εξπζξό) ρξψκα ηνπ αίκαηνο, είλαη, κε φιε ηε ζεκαζία ηεο 

ιέμεο, ην κφληκν ρξψκα ηεο δσήο, ηεο ειπίδαο θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ αγψλσλ γηα ιεπηεξηά θαη 

αλεμαξηεζία. Απηφ ην δίδπκν αλαγλψξηζεο ησλ Αιβαλψλ, ην επηζήκαλε μεθάζαξα ν Ηζκαήι 

Κεκάι, ζηελ νκηιία ηνπ θαηά ηελ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Αιβαλίαο, φηαλ είπε φηη: «… 

κνλίκσο, ε πξψηε θαη ηειεπηαία ιέμε απηνχ ηνπ έζλνπο  ήηαλ θαη παξακέλεη ην «ιεπηεξηά ή 

ζάλαηνο», άξα «Δξπζξό θαη Μαύξν»!
135

 
 

                                                
131Αλαθνξέο  ζηα δχν απηά βαζηθά ρξψκαηα  ζπλαληνχκε  θαη ζηα ιατθά αηλίγκαηα, ηα αθηεξσκέλα  ζηε θσηηά φπσο: « 
Κόθθηλν σο ην θαθηάλη , καύξν ζαλ ην πίζα» . Βιέπε : ΄Folklor nga Devolli i Sipërm‖, Σίξαλα , 1987, ζει 534. 
Παξαηηζέκελν αίληγκα.  

( εκείσζε  κεηαθξαζηή) Ζ έλλνηα ηεο αιβαληθήο ιέμεο shqip-onjë αληηζηνηρεί ζηελ ειιεληθή ιέμε αεηόο. 
 

132  Ζ έλλνηα ηεο αιβαληθήο ιέμεο shqip, θαη ησλ παξαγψγσλ ηεο shqiponj ose shqiptonj πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή 
excipere, πνπ ζεκαίλεη ζη‘ αιβαληθά «κηιάσ θαζαξά/ ληόκπξα». 
 

133 ―Fjalor i Gjuhës Shqipe‖, Σίξαλα, 2006, ζει. 1232. (εκ. κεηαθξαζηή, ζεκεηψλνπκε, σζηφζν, φηη ην καχξν θαη ην 
θφθθηλν ρξψκα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε άιιεο βαιθαληθέο ζεκαίεο, θπζηθά κε δηαθνξεηηθέο ζπκβνιηθέο ζεκάλζεηο. 
Απηφ ζα πεη φηη ηα δχν απηά ρξψκαηα δελ αληηθεηκεληθνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ηηο αιβαληθέο ηδηφηεηεο, αιιά 
πξνζιακβάλνπλ ηδηφηεηεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ  ππνθεηκεληθά σο εληθά ζχκβνια ηηο επηζπκίεο θαη ην ζπιινγηθφ 
ππνζπλείδεην θάζε ιανχ σο ελ εμειίμεη έζλνπο). 
 

134 Bido, Agim: ―Arti popullor në veshje e tekstile‖, Σίξαλα, 1981, ζει. 173. Παξαηηζέκελε  πεγή. 
 

135 Βιέπε Pollo, Stefanaq: ―Lufta e popullit shqiptar për çlirim kombëtar dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë më 28 
Nëntor 1912‖, ζην ―Konferenca e parë e studimeve albanologjike‖, Σίξαλα, 1965,ζει. 83. Μηα ιατθή παξνηκία απφ ην 
Νηεβφιη ιέεη: «Σν δέληξν ηεο ιεπηεξηάο πνηίδεηαη κε θαζάξην αίκα» .  
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Ο καχξνο αεηφο, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη παζίγλσζηνο σο ζχκβνιν εμνπζίαο  (από ην 

‗Εεπο Πειαζγηθόο‘, από ηε Ρσκατθή θαη Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θ.ιπ.) είλαη, εληνχηνηο, θαη ην 

πεξήθαλν πνπιί, ην ηθαλφ λα πεηάμεη θαη λα ζπλδέζεη ηνπο θφζκνπο, γηα ηνπο νπνίνπο κηινχκε: ηνλ 

θάησ θόζκν (-ην  πέλζνο/καχξν)  θαη  ηνλ άλσ θόζκν (- ηε δσή). Ζ αιβαληθή ζεκαία, απηφ ην 

ζχκβνιν ππεξεθάλεηαο θαη ηαπηφηεηαο, κέζσ ηεο γιψζζαο, ησλ δχν βαζηθψλ ρξσκάησλ, έρεη 

επηλνήζεη ηελ ηφζν αξραία, φζν θαη ν θφζκνο, είδεζε φηη: ν Αιβαλφο δεη έληηκα θαη πεζαίλεη κε 

αμηνπξέπεηα γηα ηελ παηξίδα. Σνλ εθθξάδεη αμηνπξεπψο ε θπζηνγλσκία ηνπ αιβαληθνχ εζληθνχ 

ήξσα θεληέξκπεε (1405-1468). «Τπό ηε ζθηά ηεο λα βξεζνύκε θαη ζηα ρέξηα καο λα θπκαηίδεη» 

−αλαθέξεη γηα ηε ζεκαία ε ιατθή παξνηκία, πνπ ζεκαίλεη έληηκν ζάλαην ζηε δηθή ηεο ζθηά θαη 

δνμαζκέλε δσή κε ηε ζεκαία πςσκέλε! Σν ίδην νπζηαζηηθφ θνηλφ λφεκα αλάκεζα ζηε ζεκαία θαη 

ηνλ εζληθφ χκλν ππνγξάκκηδε θαη ν έμνρνο  πνηεηήο Ληαζγθνχζη Πνξαληέηζη
136

 ζηελ πεξηγξαθή γηα 

ηνλ «Δζληθό Όκλν» σο ηξαγνχδη κηαο έληηκεο δσήο θαη ζαλάηνπ. Ο Ηζκαήι Κεκάι (1844-1919), 

ηδξπηήο ηνπ ζχγρξνλνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, είδε  ζ‘ απηά ηα δχν ζχκβνια (ηεο ζεκαίαο θαη ηνπ 

χκλνπ) ηελ ελφηεηα ηεο αηψληαο δσήο θαη ηνπ έληηκνπ ζαλάηνπ γηα ηελ παηξίδα, γεγνλφο πνπ ηνλ 

ψζεζε λα επινγήζεη ηα δχν απηά εζληθά εκβιήκαηα, ηεξά γηα ηνπο Αιβαλνχο, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 

1912, ηελ εκέξα Αλαθήξπμεο ηεο Αλεμαξηεζίαο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Απιψλα! 

Ο ίδηνο ν ζάλαηνο ηνπ θεληέξκπεε ήηαλ απφ ηηο πην βαξηέο απψιεηεο
137

, ε νπνία ζεκάδεςε 

ηε ιατθή κλήκε θαη σο ε εκέξα ηνπ πην ζιηκκέλνπ παιιατθνχ ζξήλνπ αθηεξσκέλνπ ζ  ́ απηφλ. 

Δθηφο ηνπ ζαλάηνπ, ην πέλζνο ηνπ αιβαληθνχ ιανχ γηα ην Ήξσα ήηαλ ρξνληθά, ν καθξχηεξνο. 

Γηήξθεζε δεθάδεο ρξφληα θαη αηψλεο κε απνηέιεζκα λα θέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πλεπκα-

ηηθή θαη πιηθή θιεξνλνκηά ησλ Αιβαλψλ, κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. πλέβεθε έηζη δηφηη ζηελ ιατθή 

εζλνςπρνινγία, ε θπζηνγλσκία θαη ν ξφινο ηνπ θεληέξκπεε εθηηκνχληαλ φκνηνο κε ηελ απγή 

κηαο θαηλνύξγηαο κέξαο πνπ έδσζε ιάκςε ζηελ ζθνηεηλή λύρηα πνπ είρε πιαθψζεη ζηε ρψξα
138

: άξα 

κέξα θαη λχρηα σο θόθθηλν θαη καύξν!   

Δπηζηξέθνπκε μαλά ζηε ζπκβνιηθή ρξήζε ησλ ρξσκάησλ. Δμαξρήο, αλαθεξφκαζηε ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ ρξσκάησλ ζηηο ιατθέο ελδπκαζίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Αιβαλίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ xhoka-ve, (ρεηξνπνίεην δηκηηέλην παιηφ), xhamadanë-ve ( 

ακάληθν δηκηηέλην θνληφπαιην)  θαη  xhedikë-ve (παξφκνην έλδπκα). Απφ ιεπθά έγηλαλ καχξα γηα 

λα απνδψζνπλ κεηαθνξηθά ην θνηλφ ιατθφ ζξήλν θαη πέλζνο γηα ην θεληέξκπεε. Μέρξη αθφκα θαη 

ζήκεξα ε ιατθή εζληθή ελδπκαζία δηαηεξεί  ην καχξν δηκηηέλην παιηφ, γηα λα δείμεη φηη παξά ην 

πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ε ζιίςε γηα ηελ απψιεηα ηνπ ήξσα, παξακέλεη
139

. Γηα ην πφζν αιεζηλφ είλαη 

απηφ κηιάεη ην γεγνλφο φηη νη ηνχξθνη φηαλ έβιεπαλ άλδξεο κε καχξεο ζηνιέο… ηνπο έπηαλαλ θαη 

ηνπο ζθόησλαλ, δηόηη πίζηεπαλ όηη «ηεξνύζαλ πέλζνο γηα ηνλ θεληέξκπεε»!  Σν αληίζεην ζπλέβαηλε 

                                                
136 Poradeci, Lasgush: ―Vepra‖, Σίξαλα, 1990, ζει. 356-373.  
 

137 Δδψ έρνπκε ππφςε θαη θαη άιινπο ηξαγηθνχο ζαλάηνπο ζπλνδεχνκελνπο απφ καδηθέο ζξελσδίεο  φπσο: - ν ζάλαηνο 
ρηιηάδσλ πνιεκηζηψλ ηνπ θεληέξκπεε ζηε κάρε γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Βεξαηίνπ , (15νο αηψλα) . ε ζθαγή  800 πεξίπσ 

αλδξψλ ζην Υφξκνβν απφ ηνλ Αιί Παζά, ζηα 1787. ν ίδηνο ν ζάλαηνο  ηνπ Αιί παζά. ε ζθαγή 500 αιβαλψλ εγεηψλ, 
θεδαξρψλ θαη κπέεδσλ ζην Μνλαζηήξη, ην 1830. νη καδηθέο  ζξελσδίεο  γηα ηηο ζθαγέο κεηαμχ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ 
ζηε Νφηηα Αιβαλία , ζηα 1914 απφ ηηο ζσβηληζηηθέο ειιεληθέο ζπκσξίεο . ν ζάλαηνο ησλ 13  Μπηξκπηιηψλ. ν ζάληνο ηνπ 
Ηζκαήι Μπεε Κεκάιη ην 1919. ν ζάλαηνο ηνπ Αβλί Ρνπζηέκη ην 1924 θιπ  θαη κέρξη ηελ ηξαγηθή θαηαπφληηζε δεθάδσλ 
αιβαλψλ ζηα ζηελά ηνπ ηξαληνπ, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα. χκθσλα κε ηνλ Φαλ Νφιη ….ζηα ηξαγνύδηα απηά 
κνηξνινγνύληαη νη γελλαίνη Αιβαλνί, νη νπνίνη ζθνηώζεθαλ πνιεκώληαο ηνπο ερζξνύο. Παηλεύνληαη θαη αλπςώλνληαη ζηα 
νπξάληα νη γελαίνη ερηξνί, νη νπνίνη (δελ) ήηαλ ηθαλνί λα θαηαπλίμνπλ ηα δνμαζκέλα παηδηά ηεο Αιβαλίαο. ην ―Vepra 2‖, 
Σίξαλα, 1987, ζει. 141 

 

138 Shih dhe Charpentier, Leon: ―Festa e luleve për heroin kombëtar shqiptar‖, tek Andrea, Fotaq: ―Pena të arta franceze 
për shqiptarët‖ 1332-2007, Tiranë, 2009, fq. 45.  
 
139 At Giuseppe (Zef) Valentini: ―Vepra III‖, Σίξαλα, 2006, ζει. 238. Op. cit..  
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κε εθείλνπο, νη νπνίνη, ζε ζπάληα πεξίπησζε, θνξνχζαλ άζπξα δηκηηέληα παιηά. Σνπο θαηεγνξνχζε 

ν ιαφο φηη:… ράιαζαλ ην πέλζνο γηα ην θεληέξκπεε
140

  θ.ιπ.!  
 

πλεπψο, είλαη βάζηκε ε νκνινγία φηη, ε ζπκβνιηθή εμέιημε απηψλ ησλ ρξσκάησλ ηάζζν-

ληαλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ απεηθφληζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ππαγφξεπε ε 

ηζηνξία θαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξηάδα ρξσκάησλ, ιεπθφ, θφθθηλν-

καχξν, απνηειεί ηε βάζε φισλ ησλ ρξσκάησλ ζηηο παλεζληθέο αιβαληθέο ιατθέο ελδπκαζίεο. Ο 

ιατθφο ζπκβνιηζκφο ρξσκάησλ θαη νη ιατθέο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ζπλέδεζαλ απηά θαη κε ηηο 

βαζηθέο ζηηγκέο ηνπ θχθινπ ηεο δσήο, γέλλεζε, γάκνο ζάλαηνο  θαη ηαπηφρξνλα κε ηε πην αξραία 

επίζηξσζε ησλ θαιιηηερληθψλ παξαζηάζεσλ ηνπ αιβαληθνχ ιανχ 
141

!  «Πέξα από ην καύξν είλαη 

ην ιεπθό»
142

 −αλαθέξνπλ νη ιατθέο παξνηκίεο 

Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηε ιατθή κνπζηθή.  Ζ αληηπαξάζεζε ρξσκάησλ θαη πλεπκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηνπο Αιβαλνχο, δηθαίσο έρεη εξκελεπηεί σο ηδηφηεηα ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, δηφηη:…  ζην ξνπ ηεο ηζηνξίαο ν Αιβαλφο, παξά ηε ζθπζξσπφηεηα ιφγσ 

ζπλεπεηψλ ηεο καχξεο ψξαο, θαηάθεξε λα ληθήζεη ηα ρνιεθφξα ζπλαηζζήκαηα θαη λα αθεζεί ζηελ 

παξεγνξεηηθή αγθαιηά ηνπ ηξαγνπδηνχ. Σα ηφληα πνπ ζηξαγγαιίδνπλ ηελ ππξάδα ηνπ έρνπλ 

ζπλήζσο άζιην ήρν, αιιά θαη αληερνχλ μαθληθά ζε μεζπάζκαηα ραξάο… Οη ζπλερηδφκελεο 

θαθνπρίεο επεξεάδνπλ κειαγρνιηθά ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ην κνπζηθφ ηνπο κνηίβν, 

φκσο πέξα δψζε, απαιιάζζεηαη απφ ην βάξνο ηνπο θαη θαηαπηάλεηαη απφ κηα δσεξή θσλή ειπίδαο, 

βξνληφθσλεο επεπθεκίεο πνπ καξηπξνχλ ηελ βαζηά ξηδσκέλε πίζηε ηνπ Αιβαλνχ φηη γηα ηηο ηχρεο 

ηνπ ζα θηάζεη θη «άζπξε ψξα»
 143

. Άξα, ε καύξε ώξα θαη ε άζπξε ώξα ησλ Αιβαλψλ, φπσο ε 

καύξε θαη άζπξε ηύρε!      

πλεπψο, κέζσ εξκελείαο ηνπ ζπκβνιηζκνχ ησλ ρξσκάησλ ηεο ζεκαίαο θαη ησλ ιατθψλ ελ-

δπκαζηψλ, κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη κηα άιιε ζπλδεηηθή πηπρή κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ Αιβαλνχ. Να θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ην πνιχθσλν ηζν-

πνιπθσληθφ ηξαγνχδη θαη κνηξνιφη, σο δίρξσκνο κνπζηθφο θψδηθαο ηαπηφηεηαο αλάκεζα ζηνπο 

δχν θφζκνπο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κε ηφζν λφεκα, (κέζσ ρξσκάησλ θαη πνιχθσλσλ ήρσλ), ην 

«εξπζξφ θαη ην καχξν» ηεο αιβαληθήο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   Κεθάιαην 2ν  
 

             «Ιζν-πνιπθσλία, ν πλεπκαηηθόο πνιηηηζκόο θαηά ηεο νδύλεο» 
                                                

140 Βιέπε: ―Epika historike-1‖, Σίξαλα, 1983, ―Kujtime tradicionale dhe gojëdhëna për periudhën e Skënderbeut‖, αξ. 
77, 78, 79, ζει. 145-146.  
 
141 Shih Bido, Agim:―Arti popullor në veshje e tekstile‖, Σίξαλα, 1981, ζει. 171-175. ε ραξκφζπλα γεγνλφηα ε 
νξεζίβεηα  γπλαίθα ρξεζηκνπνηνχζε θφθθηλν καληίιη ή κε απνρξψζεηο ην θφθθηλνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πέλζνπο καληίιη 
ζε ζθνχξν ρξψκα. (ζην ίδην ζει 173). 
 
142 ―Fjalë të urta të popullit shqiptar‖, Σίξαλα, 1983, ζε. 701, αξ. 9757. Op. cit.  
143 Koliqi, Ernest: ―Vepra 6‖, Πξίζηηλα, 2003, ζει. 529. Op. cit.  
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2.1. « Η έλαξμε θαη ε ιήμε ηνπ ζξήλνπ » 

       ηε Νφηηα Αιβαλία, ην κνηξνιφη εθηειείηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο, βάζεη ησλ επηθή-

δεησλ εζίκσλ θάζε ηφπνπ θαη πεξηνρήο. Σν έζηκν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζην ρσξηφ, ε θνηλφ-

ηεηα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ηφπν ζπγθξάηεζεο απηψλ ησλ ρηιηφρξνλσλ επηβησκά-

ησλ. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαηά ην ζξήλνπ παξακέλεη ν ζεβαζκφο ηνπ λεθξνχ. Ζ ζσξφο 

ηνπ, θαηά ηελ επηθήδεηα ηειεηνπξγία, ηνπνζεηείηαη ζην θαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπηηηνχ. χκ-

θσλα κε ηνπο Αιβαλνχο κειεηεηέο, απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζξήλνο ρξεζηκεχεη θαη σο έλα εζηθφ 

ηζνδχγην ζρεηηθά κε ην βίν ηνπ εθιηπφληα, απφ κέξνπο ησλ ζξελσδψλ. 

      Πιέθνληαο εγθψκηα ζην λεθξφ, αξαδηάδνληάο ηνπ αιεζηλέο ή θαηαζθεπαζκέλεο αξεηέο, 

ζηα κνηξνιφγηα πιάζεηαη ε ηδέα γηα ην πνζνχκελν αξρέηππν ηνπ ηέιεηνπ Αιβαλνχ θαη απν-

ζαθελίδνληαη νη θαλφλεο ηδαληθήο δσήο, πνπ πξέπεη λα βηψζεη εθείλνο, «ζηηο ηνπ νπνίνπ θιέ-

βεο ξέεη γλήζην αιβαληθό αίκα»
144

.  Δκείο ζα επηθεληξσζνχκε ηδηαίηεξα ζην κνηξνιφη, σο 

πλεπκαηηθφ κνπζηθφ θαηλφκελν, θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ ζηε Νφηηα Αιβαλία.   
 

► Σν μόδη (ksodhi-kësolli) σο ζεζκόο ζξήλνπ 
 

       Σν μφδη, σο ἐζηκν, ηειείηαη ζην πιαίζην ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ. πκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ ζαλάηνπ (πνηνο πέζαλε, άλδξαο ή γπλαίθα),
.
 ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ψξαο θε-

δείαο,
 
ηελ ππνδνρή ησλ αλζξψπσλ,

 
ην κνηξνιφη γηα ην λεθξφ, ηελ θεδεία, ην επηθήδεην γεχκα, 

ηελ ππνδνρή γηα παξεγνξηά, ην πέλζνο πνπ ζα ηεξεζεί θαη ην πφζν ζα δηαξθέζεη,
 
ηε κλεκφ-

λεπζε θιπ. Σν μφδη απνηειεί αλαπφθεπθηε ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθιηπφληα θαη πξνο θαζεηί 

ζρεηηθφ κ  ́απηφλ. Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ, ε ηέιεζε ηνπ ζξελεηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ, δειαδή 

ην μφδη, ην νπνίν άλνηγε θαη έθιεηλε φζεο θνξέο ππήξρε ζάλαηνο, απνηεινχζε ζηελ νπζία ηνλ 

ηφπν φπνπ ν ιαφο, ζ  ́απηέο ηηο ζηηγκέο επδαηκνλίαο, κέζσ εθαηνληάδσλ θαη ρηιηάδσλ θχθισλ 

νκαδηθνχ κνηξνινγηνχ, δεκηνχξγεζε θαη ηελ ηαπηφηεηα κνπζηθήο έθθξαζεο κε πνιιέο θσ-

λέο (=κνπζηθέο γξακκέο).      

       Μφιηο άλνηγε έλα μφδη, έθιεηλε έλα άιιν θαη νχησ θαζεμήο. πλεπψο νη άλζξσπνη, θαζ‘ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ήηαλ θαηαπηαζκέλνη ζε έλα δσηηθφ κεραληζκφ, θαιιηεξγεκέλν 

απφ ηνλ νπκαληζκφ πνπ επηβίσζε σο παξάδνζε
145

, ιφγσ αθξηβψο ησλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ, 

πνπ ην ηειεηνπξγηθφ ηνχην θαιιηέξγεζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  Σν μόδη,  σο θνηλσληθφο 

ζεζκφο, θαζψο θαη φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία, κνηάδνπλ κε ην ηξαγηθφ ζέαηξν, επεηδή 

πεξηέρνπλ: αγγειηνθφξνπο, ρνξσδία, ζνιίζηεο θνξπθαίνπο, ζξελσδνχο, ήξσεο, θνκπάξζνπο 

ηνπνζεηεκέλνπο ζε δηάθνξεο δεπηεξεχνπζεο ζθελέο. Σν μφδη καο ζπκίδεη ηελ ειιελίδα εξεπ-

λήηξηα Αιεμίνπ
146

, ε νπνία έρεη εληνπίζεη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο αξραίεο ζξελεηηθέο 

ηειεηνπξγίεο: 

 Θξήλνπο αθηεξσκέλνπο ζηνπο ζενύο θαη ήξσεο,  

                                                
144 Koliqi, Ernest: ―Vepra 5‖, Πξίζηηλα 2003, ζει. 139. Op. cit.. [(εκ. ηνπ κεηαθξαζηή)  Δπηθίλδπλε είλαη εδψ ε  

αλαβίσζε ηεο θπιεηηθήο ζεσξίαο ησλ Σζάκπεξιελ θαη Γθνκπηλφ, γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο εζληθήο θπιήο… Ο 
αξραίνο Ηζνθξάηεο φκσο επέκελε φηη ‗Έιιελεο εηζίλ όζνη ηεο εκεηέξαο κεηέρνπζη παηδεύζεσο‘. Άξα ε 
ειιεληθφηεηα είλαη ππφζεζε πλεχκαηνο, ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη εθπαίδεπζεο…  
 

145 χκθσλα κε ηνλ  Stravinsky, Igor (1882-1971): … κηα πξαγκαηηθή παξάδνζε δελ απνηειεί καξηπξία ελφο 
μεπεξαζκέλνπ παξειζφληνο,. Απνηειεί κηα δσληαλή δχλακε, πνπ εκπλέεη θαη ελεκεξψλεη ην παξφλ. ην ―Poetika 
muzikore‖, Σίξαλα, 2009, ζει 52. Op. cit. 
 

146Alexiou, Margaret: ―The ritual lament in greek tradition‖, USA 2002. Second edition. Βιέπε επίζεο θαη Hertz, 
Robert. "A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death.", in Rodney Needham and Clau-
dia Needham eds., Death and the Right Hand. New York: Free Press, 1960.  Due, Casey: ―The captive woman 
lament`s in greek tragedy‖, USA, 2006.  Rossi, L., ―Lamentazioni su Pietra e Letteratura ―Trenodica‖: Motivi 
Topici dei Canti Funerari‖, 1999, ζει. 29-42.  Catenacci, C. , ―Il Lamento Funebre tra la Grecia Antica e la Greca 
Salentina – A Proposito dei Canti di Pianto e d‘Amore dall‘Antico Salento Editi da V. Montanaro‖, 1996, ζει. 

150-15. Baldrey, H.C., I Greci a Teatro, 1998, Bari, ζει. 90, 117, 154, 165.  Cornford, M.F., ―The so called Kom-
mos in Greek Tragedy‖, 1913, ζει. 41-45. 
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 Θξήλνπο γηα εμαθαληζκέλεο πνιηηείεο από πνιέκνπο θαη ζενκελίεο,  

 Θξήλνπο γηα ηνπο αλζξώπνπο.   
 

        Οη επηθνί ζξήλνη ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο
147

, ήηαλ δχν κνξθψλ: «ν ζξήλνο» ή «ε 

ζξελσδία», πνπ ηεινχληαλ θπξίσο απφ κνηξνινγεηέο ρσξίο ζπγγεληθέο ζρέζεηο κε ην λεθξφ, 

(ι.ρ. ν ζξήλνο ησλ κνπζψλ γηα ην ζάλαην ηνπ Αρηιιέα ζηελ «Οδύζζεηα», πνπ είλαη έλα 

ρνξσδηαθφ κνηξνιφη), θαζψο θαη ν γόνο, ν νπνίνο είλαη πεξηζζφηεξν κνηξνιφη ησλ ζπγγελψλ. 

Ο πην ραξαθηεξηζηηθφο εμ απηψλ είλαη ν γφνο γηα ην ζάλαην ηνπ Έθηνξα, ζηελ «Ηιηάδα», ηνπ 

νπνίνπ εγνχληαη ε Αλδξνκάρε, ε Δθάβε  θαη ε Διέλε. Απφ άιινπο Έιιελεο πνηεηέο, φπσο ν 

Καιιίλνο (7
νο

 αηψλαο π. Υ.) θαη ηνλ Σπξηαίν (κέζα  ηνπ 7
νπ

 αηψλα π. Υ.)  ζψδνληαη ειεγείεο, 

φπσο, «Σν εγεξηήξην» (ηνπ Καιιίλνπ), ζηηο νπνίεο επηβεβαηψλεηαη ν ζξήλνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλζξψπσλ:  ¨…γηα έλαλ πεζόληα ζξελεί κεγάινο θαη κηθξόο, επεηδή ιππνύληαη πνιύ ην γελλαίν 

παιηθάξ η̈
148

. Μέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο απνηεινχζε θαη ε ηππνπνίεζε θαη 

ζεζκνπνπνίεζε ηνπ «επηηάθηνπ ιόγνπ», γλσζηνχ σο επηθήδεηνπ ιφγνπ, θπξίσο ζηελ αξραία 

Αζήλα. 

        Οη άλζξσπνη ζε θάζε μφδη, έθεξλαλ εθεί ηελ ςπρή ηνπο «κε ην κνηξνιόη ζηα ρείιε», θαη 

έπαηξλαλ καδί ηνπο ηε κλήκε ηνπ καθαξίηε, θαζψο θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ ζξελσδηψλ πνπ 

άθνπγαλ εθεί, σο θνκκάηηα ηεο πξαγκαηηθήο πλεπκαηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο. Καη  ́απηφλ ηνλ 

ηξφπν, αλαθπθιψλνληαλ ζε ζπεηξνεηδή κνξθή, καδί κε ηε δσή, θαη ε πνιχθσλε ζξελσδία
.
 

εθεί, αληηκέησπνη κε ην αθξναηήξην (πνπ ήηαλ νη ίδηνη νη ζξελσδνί), γελληνχληαλ θαη «δηνξ-

ζψλνληαλ», εδξαηψλνληαλ θαη αλαπαξάγνληαλ απζφξκεηα, νη θαλφλεο ηεο ιατθήο ζξελσδίαο. 

Απηή είλαη ε γλήζηα πξνθνξηθή παξάδνζή καο, ε νπνία πιάζεηαη σο δεκηνπξγία θαη επαλα-

δεκηνπξγία κε ηελ άκεζε θαη ηαπηφρξνλε  παξνπζία ηνπ αθξναηεξίνπ σο «ζπλδεκηνπξγνχ»! 
 

► Η αλαθνίλσζε 

       Μφιηο επέιζεη ν ζάλαηνο ζην ζπίηη ηνπ λεθξνχ, νη ζπγγελείο ηνπ ππνρξενχληαη λα αλα-

θνηλψζνπλ ηελ είδεζε ζαλάηνπ ζηα αδέξθηα, ηνπο ζπγγελείο, ην βειάκη, ηνπο θίινπο, ηνπο 

ζπκπεζέξνπο, ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη αιινχ. Ζ είδεζε «δηαδίδεηαη» κέζσ ηνπ γπλαηθείνπ 

κνηξνιφη-νπξιηαρηνχ, ή κέζσ ηνπ αγγειηνθφξνπ
149

. Σν ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δηφηη ε 

θαιή ηππηθή νξγάλσζε ηνπ επηθήδεηνπ ηειεηνπξγηθνχ ζηε Νφηηα Αιβαλία έρεη ζπκβάιεη 

αξθεηά ζηε ζκίιεπζε ηεο πνιχθσλεο ζξελσδίαο απφ ηελ θιεξνλνκηά ησλ αξραίσλ ρξφλσλ. 

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ζαλάηνπ ζην ρσξηφ (πξφθεηηαη εδψ γηα θάζε ρσξηφ ζηε Νφηηα Αιβαλία,  

θάζε ρσξηφ ησλ Αξβαληηψλ ζηελ Ηηαιία θαη Διιάδα) γίλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ ζξελν-θξαπ-

γψλ/ νηκσγψλ ηνπ ―e qarë me bote‖ θαη κέζσ ηνπ ζξελσδνχληνο αγγειηνθφξνπ γηα φινπο 

εθείλνπο πνπ είλαη πην καθξηά.   
    

► Η έλαξμε ηνπ ζξήλνπ 
 

       Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ζαλάηνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ έλαξμε ηνπ «ζξελεηηθνύ ηειεηνπξγηθνύ 

ζεάηξνπ», ην νπνίν ζπλνςίδεηαη κνλνδηάζηαηα ζε: κνπζηθή, ιόγηα, ηππηθέο ρεηξνλνκίεο θαη 

θηλήζεηο. Ωο ρξνληθή ζηηγκή, «ε έλαξμε ηνπ ζξήλνπ» ζεκαδεχεη ηε κεηάβαζε απφ ηελ ζησπή 

ζην ζπιινγηθφ θιάκα – ην κνηξνιφη  κε «bote». Ωο ηέηνην απνηειεί αλνηρηή πξφζθιεζε γηα 

θνηλφ κνηξνιφη, ιφγηα θαη ρεηξνλνκίεο. ην πιαίζην απηφ, «ε έλαξμε ηνπ ζξήλνπ» ζεκαδεχεη 

ηε κεηάβαζε απφ ηελ θαλνληθή δσή ζε κηα θαηάζηαζε «νύηε δσή, νύηε ζάλαηνπ», θαηά ηελ 

νπνία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο είλαη ίζσο νισζδηφινπ εθηθηή. 

                                                
147 Βιέπε: Sheila, Murnaghan: ―The poetics of loss in greek epic‖,  ζει. 205, ζην ―Epic tradition in the contempo-
rary world‖, USA, 1999. 
 

148«Pjesë të zgjedhura nga letërsia e vjetër Greke», Σίξαλα 1985, ζει. 32 -34. 
 
149Elezi, Ismet:«Kanuni i Laberisë», Σίξαλα, 2006, άξζξν 326, ζεκείν 1, «Lajmërimi për vdekje», ζel. 130. Op. 
cit. 
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        Πξψηεο θαηαθζάλνπλ νη γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ, κεηά εθείλεο ηνπ ζπγγεληθνχ θχθινπ, 

θαζψο θαη νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ, πνπ κνηξνινγνχλ κε νηκσγέο ηνλ λεθξφ. Φνξνχλ φιεο 

καχξα ξνχρα θαη καχξν καληίιη
150

 ζην θεθάιη. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, νη γπλαίθεο ζηελ 

Αιβαλία ζεσξνχληαη πεηζκαηάξηθνη θχιαθεο ησλ εζίκσλ
151

. Καηά ηελ ιατθή εθηίκεζε, αξθεί 

λα δεηο πψο ληχλεηαη έλα άηνκν γηα λα θαηαλνήζεηο ην ζθνπφ ηεο παξνπζίαο ζε έλα ρψξν, 

δηφηη ζα θέξεη δηαθξηηηθά ζεκάδηα ζηα ξνχρα πνπ θνξάεη. Σν καξηπξεί ηδηαίηεξα ν 

ζπκβνιηζκφο ησλ ρξσκάησλ.  χκθσλα κε ηνλ «Καλόλα ηεο Λακπνπξηάο», άξζξν 331,  

(ζ)«Σν κνηξόινγεκα ηνπ λεθξνύ» ¨νη γπλαίθεο κνηξνινγνύλ κε νηκσγέο γηα ηε δσή ηνπ λεθξνύ, 

ηηο ηθαλόηεηεο, γηα ηελ αλδξεία θαη ηελ γελλαηόηεηα, γηα εμππλάδα θαη ηε ζνθία, γηα ηηο 

θαθνπρίεο θαη ηα βάζαλα πνπ βίσζε
.
 ελώ ζηε λεθξή γπλαίθα κνηξνινγνύλ γηα ηελ αλδξεία, ηε 

γελλαηόηεηα, ηε λνηθνθπξνζύλε, ηελ επγέλεηα, ηελ ηαπεηλνζύλε θαη γηα ηελ εξγαηηθόηεηα  ̈
152

.   

          ηνλ δαθξχβξερην ζξήλν κε νηκσγή (―të qarën me botë‖) παξαηεξείηαη ζην Αξγπξφ-

θαζηξν  ε κεηαβίβαζε ηνπ κνηξνινγηνχ απφ κηα γπλαίθα ηεο νηθνγέλεηαο ζε κηα άιιε: ¨… 

ηνλ έθιαςε θαη εθείλε κηα θνξά κε «botë», αιιά δελ ηελ άθελαλ ηα δάθξπα θαη ε θσλή δελ 

αθνύγνληαλ δηόινπ. Αιιά ηα ιόγηα ηα έιεγε κε ηόπν, κε ληέξηη. Σελ ηξίηε θνξά αλαιάβαηλε 

μαλά ε κάλα. Μηα ην έπαηξλε, κηα ην άθελε. Ζ καύξε κάλα, κόιηο ηειείσλε γηα ηξίηε θνξά ην 

κνηξνιόγη, έπεθηε ράκνπ. ησπνύζαλ όιεο, έθεξλαλ λεξό, ηε βξέραλε ηελ θαεκέλε, κέρξη λα ηε 

ζπλεθέξνπλ… ιεο είραλ γίλεη θεξόπαλν. Γελ έκελε θαλείο, ρσξίο λα δαθξύζεη γη΄ απηό ην 

παηδί. ¨πσο ζνπ είπα, ζηάιαμε ν νληάο¨ 
153

. Σν κνηξνιφη ησλ δσληαλψλ γηα ηνλ λεθξφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, ηφζν πνπ νη ιατθέο παξνηκίεο αλαθέξνπλ: ‗ηαλ έθιαςα (κνηξνιόγεζα) 

κάλα θαη παηέξα, είδα θίιν θαη αδεξθό»
154

!   

         ην ζξήλν «ελνηθηάδνληαη» θαη κνηξνινγίζηξεο, αιιά ζπλήζσο απηή ηελ χζηαηε εμπ-

πεξέηεζε πξνο ην λεθξφ ηεινχλ νη ζπγγελείο ή νη γλσζηνί ηεο νηθνγέλεηαο, δηφηη ζεσξείηαη 

κηα μερσξηζηή ηηκή. Σν «λα κε ζε θιάςνπλ» απνηειεί βαξηά θαηάξα, ηε ζηηγκή πνπ ην ―më 

qafsh‖(–θιάςε κε) ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο ηθεηεπηηθφ
155

.  Μέξνο ησλ κνηξνινγηζηξψλ, 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κεηέηξεςαλ ην κνηξνιφη ζε ζεζκφ, πνπ ζεκαίλεη φηη θαηάθεξαλ 

λα κεηαιιάμνπλ ζρεδφλ ην κνηξνιφη ζε επάγγεικα. Οθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα ζπληάζ-

ζνπλ πνλεηηθνχο ζηίρνπο θαη κειαγρνιηθή κεισδία ζηηο ζξελσδίεο ηνπο (ηφζν γηα γλσζηνχο, 

φζν θαη γηα άγλσζηνπο λεθξνχο), έρνληαο σο θφλην ην αλαθηιεηφ ίζν-θξάηεκα ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ, ζπγγελψλ ηνπ λεθξνχ, πνπ είραλ μεθηλήζεη γηα ηνπο Λάθθνπο ηνπ Πέλζνπο, φπσο 

ιέεη ν ιαφο. Οη ζξελσδίεο δηέπνληαη ζπλήζσο απφ ζπάληα νκνξθηά θαη πνιιέο γπλαίθεο είραλ 

γίλεη θεκηζκέλεο θαη πεξηδήηεηεο γηα ηα κνηξνιφγηα ηνπο
156

. Μεξίδα ησλ θεκηζκέλσλ 

κνηξνινγηζηξηψλ, απνηππσκέλσλ σο ηέηνησλ ζηνπο ιατθνχο ζηίρνπο (εθφζνλ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο  δελ ήηαλ αδχλαηε ε ερεηηθή θαηαγξαθή ηνπ κνηξνινγηνχ ηνπο), απνηεινχλ νη κνηξν-

ινγίζηξεο ηνπ Μπξεγθληέηη
157

,       

                                                
150ε ζρέζε κε ηηο θνξεζηέο θαη η‘ άιια ιατθά θνζηνχκηα, δεο καχξν θαη ζθνχξν  ρξψκα, βιέπε «Veshje 
popullore Shqiptare»,ηφκνο 1,2,3, Σίξαλα, 1999.  
 
151Ζ άπνςε ηνπ  Ernest Koliqi. «Vepra 4» Πξίζηηλα  2003. 
 

152Op. cit.. 
 

153Kokalari, Musine:«Vepra 1», «Kulloi odaja»,Σίξαλα, 2009, Op. cit.... ζει. 231. χκθσλα κε ηνλ Husi Fatmir 
:… θαίλεηαη όηη ηα κνηξνιόγηα δηαδέρνληαη ην έλα η΄ άιιν θαη έηζη επέξρνληαη η‘ άιια, ρσξίο ηέινο  γηα λα θζάζνπλ 
έλαλ νηθνπκεληθό ρώξν θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ, δηα κέζνπ ηεο νκάδαο, κηα ηέηνηα πξνζσπηθή νδύλε πνπ ζα 

ηαίξηαδε ζε θάζε «αθξναηή ηνπ ζξήλνπ». ην «Estetikë në tri pamje», Σίξαλα, 2005, ζει. 160. 
 

154«Fjalë të urta popullore»Σίξαλα, 1983,   ζει. 227,  αξ. 2869.  
 
155Vlora, Eqrem Bej: «Nga Berati ne Tomorr», Σίξαλα, 2003. Op. Cit, ζει. 82 
 

156Vlora, Eqrem Bej:Von Godin, MarieAmelia: «Ndihmesë për historinë e sundimit ηurk në Shqipëri» δεχηεξν 

κέξνο, Σίξαλα, 2010, ζει. 143. Op. Cit. 
157 Μεηαμχ απηψλ αλαθέξνπκε: Μάξε Μπηηδίιε, Λακπξηλή Γθνξέηζε,  Λέλε Γηκγθίνθα, Αθξνδίηε Γθηφθα, Μάξε 
Μπνηζία, Λέιν Μεξθνχξε, Γεκεηξνχια Κάζηα θιπ.   



51 

 

         Απφ κηαλ άιιε νπηηθή γσλία, ε «έλαξμε ηνπ ζξήλνπ» ηεο ίζν-πνιπθσλίαο, ζε φιν ην 

ρψξν ηνπ Νφηνπ, ηζνδπλακεί κε πξάμε απαιιαγήο απφ ηνλ πφλν. Βξηζθφκαζηε ζε ρψξν 

δξάζεο φπνπ ην πάησκα απνηειεί κφλν ην ρψξν εθδήισζεο ηνπ καχξνπ πέλζνπο, ή ε 

«zezona», (ε κεγάιε ζπκθνξά), θαη νη άλζξσπνη έρνπλ ζσξηαζηεί πάλσ ηνπ, απφ ηνλ πφλν. 

ινπο, ζπγγελείο ή φρη, ηνπο ελψλεη ζηελ κνλαδηθή ηειεηνπξγία ν καχξνο πφλνο θαη θαίλεηαη 

φηη απειεπζεξψλνληαη απφ ηελ νδχλε κφλν κέζσ ηνπ απφ θνηλνχ κνηξνινγηνχ θαη ηνπ ηζν-

πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο. ηνλ πφλν, κε ζθπκκέλν ην θεθάιη κνηξνινγάο θαη 

ηξαγνπδάο. Σν «θιάκα» θαη «ην δάθξπ», σο ε χιε ηνπο, απνηεινχλ ηελ απηή καξηπξία ηεο 

απειεπζεξσηηθήο αληίδξαζεο απφ ηνλ πφλν θαη ηνλ θαεκφ, κε απνηέιεζκα λα ζθαιηζηνχλ 

θαη ζε παξνηκίεο, φπσο: «Σν κνηξνιόη ζην ζάλαην θαη ην ηξαγνύδη ζην γάκν» (Απιψλα). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αηηίαο-ζπλέπεηαο, έρεη επεξεάζεη, ψζηε απηή ε πνιχ ηδηαίηεξε 

πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά, λα δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα. 

        ην ηξαγνχδη ηνπ απφβξαδνπ ν αθξναηήο δελ κπνξεί λα απνθχγεη ην αίζζεκα θαηή-

θεηαο θαη ζπγθίλεζεο. Σν ίδην θαη πξηλ μεκεξψζεη, φηαλ, δίπια ζηε γσληά κηα ρήξα κνηξνιν-

γάεη ην ζχδπγν, κηα κάλα ην ζθνησκέλν παηδί
158

. Τπάξρεη κηα νπζηαζηηθή ζρέζε αλάκεζα 

ζην ίζν-πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα, ζηηο ζέζεηο ησλ ηξαγνπδηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, 

ζηνπο αξραίνπο ζξελψδεηο κχζνπο θαη ηηο παξαδφζεηο. ηελ Πξεκεηή νη άλδξεο κνηξνινγνχ-

ζαλ απφ θνηλνχ κε vome

 (ζξελνινγήκαηα), θαιχπηνληαο ην θεθάιη κε ην πηξπηξί. (ήκεξα 

ηε ζέζε ηνπ κνηξνινγηνχ απηνχ έιαβε ην «άθσλν θιάκα»). ζν πεξηζζφηεξν θιάκα ζην 

κνηξνιφη, ηφζν πην εθηθηή είλαη «ε ζεξαπεία» ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ, πνπ ζξνληάδεη ζε φινπο. 

Ίζσο, φζν πεξηζζφηεξν κνηξνιφγεκα, ηφζν πεξηζζφηεξν απνκαθξχλεηαη ην καχξν, κε απν-

ηέιεζκα ε ιάκςε ηνπ θσηφο θαη ηεο ειπίδαο λα δηαζρίδνπλ θαηάκεζα ηνλ πφλν γηα λα ηνλ 

δηαιχζνπλ. 
   

      Σε ζεκαζία ηνπ κνηξνινγηνχ θαη ησλ δαθξχσλ επηζεκαίλεη θαη ν Νατκ Φξάζεξη (


) ζην 

πνίεκα «Ο αηώληνο ιόγνο»
159

, φπνπ ζπκβνπιεχεη θαη επηπιήηηεη ηνπο Αιβαλνχο: 

Σνπο λεθξνχο καο λα ζξελνχκε 

ηελ ςπρή λα ηνπο θξαηνχκε. 

Αιιά φρη έηζη θαη θξαπγέο 

Καη κε ηόζεο ηαξαρέο   

Με δάθξπα θαη νπξιηαρηά   

Καη πνιινύο ηξηγκνύο, νδύλε.   

Σα δάθξπα είλαη αξθεηά   

Με ην πέλζνο ζηε θαξδηά    

Ο παληνδύλακνο ζεόο   

Έθηηαμε άλζξσπ‘ δπλαηό   

Σελ πίθξα λα μεπεξλάεη   

Σε θσηηά θαη ηελ νδύλε  
 

                                                                                                                                      
 

158Vlora, Eqrem Bej:Von Godin, MarieAmelia: «Ndihmesë për historinë e sundimit ηurk në Shqipëri» δεχηεξν 
κέξνο, Σίξαλα, 2010, ζει. 143. Op. Cit… 
 

(
 εκ. κεηαθξαζηή. Γέο πην πάλσ) 

 

(εκ. κεηαθξαζηή) Έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο ηδέαο αλαδήηεζεο ηεο αιβαληθήο εζλνγέλεζεο ζηνλ αξραίν 
ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Σν έξγν ηνπ, ειιελνκαζέζηαηνο θαζψο ήηαλ, εδξάδεηαη ζηα δηεζλή θαη βαιθαληθά 

γεγνλφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ ΥΗΥ αηψλα θαη αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ ζηε βάζε ηεο αιβαληθήο 
εζληθήο ζπλείδεζήο ηνπο. 
 
159Frashëri, Naim: «Vepra 2» Πξίζηηλα, 1978, ζει. 134. Op. Cit. 
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        ε πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ησλ γελλαίσλ θαη εξψσλ, ηνλ δαθξχβξερην ζξήλν κε νηκσγή  

(―e qara me bote‖) αλαιακβάλνπλ νη άλδξεο, νη νπνίνη ζπλήζσο απνηεινχλ νκάδα 40 θαη 

πιένλ αηφκσλ!  
 

ην βνπλό, ζηνπο ρνζηεβηάηη, 

Νεθξόο ν θύξ‘ ηνπ Πξνγνλάηη. 

-Πνηνο ζε ζθόησζε Σαξό;           (ξσηάεη ν θνξπθαίνο ηνπ κνηξνινγηνχ) 

-βνπληά ήηαλ από βόδη.             (απαληάεη ν λεθξφο Σάξν) 

-Πόζεο ζνπ ‗ξζαλε βνιέο  (ξσηάεη ε ρνξσδία) 

-Μόλν κηα θαη ζην θεθάιη  (απαληάεη ν λεθξφο Σάξν) 

         Σξύπα έθαλε κεγάιε, 

         Σα κπαιά κνπ ζην ηαγάξη.                                                   [Πξνγνλάηη, Σεπειεληνχ] 

 

       ε θνηλή ρνξσδία ζπλππάξρεη θαη ην κνηξνιφη ησλ λπθάδσλ θαη ζπλλπθάδσλ, φπσο 

καξηπξεί ην ηξαγνχδη γηα ηνλ Σζανχζη Πξίθη  
160

: 

Ο Σζανύο,Σζανύο παγόλη, 

Νύθεο θιαίλ‘ ζην κνηξνιόη.  

Από ιόθνπο ζε ιηβάδηα 

Ω Σζανύο κε ηα ζαξάγηα,  

Κιαηλ‘ καδί έμη θνπληάδεο. 

       ηελ πξάμε, ν δαθξχβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή, σο ζξελεηηθφ πνιχθσλν ηξαγνχδηζκα, 

ζπκπεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, νη νπνίνη, φπσο πην πάλσ αλαθέξακε, κέζσ απ-

ηνχ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ, φζν ηηκνχλ ηνλ λεθξφ, ηφζν αλαθνπθίδνπλ ην 

πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ ζαλάηνπ, ην νπνίν απηνί βηψλνπλ σο νδχλε. Σν θαηλφκελν ηνπ γλή-

ζηνπ πνιχθσλνπ κνηξνινγηνχ, θαηά ηηο ζηηγκέο ιίγν πξηλ ηνλ εληαθηαζκφ ηνπ λεθξνχ, δελ 

πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηνπο Αιβαλνχο ζπγγξαθείο. ην κπζηζηφξεκα «Πνηνο έθεξε ηελ 

Νηνξνπληίλα» ηνπ Ηζκαήι Καληαξέ, απεηθνλίδεηαη ινγνηερληθά ε πνιπθσλία ζην γπλαηθείν 

κνηξνιφη. Παξαρσξνχκε, ζπλνπηηθά θαη βάζεη ελφο θαηά πξνζέγγηζε ζρήκαηνο
161

, ζε ζρέζε 

κε ηηο κνπζηθέο γξακκέο ησλ ηεζζάξσλ κνηξνινγηζηξηψλ, πνπ πεξηγξάθεη ν Καληαξέ: 

− Ζ πξψηε θσλή    (ηξαγνπδάεη)  -θσλή ηξεκάκελε,  

− Ζ δεχηεξε θσλή (ηξαγνπδάεη)  - αθφκα πην ηξεκάκελε θσλή, 

− Ζ ηξίηε θσλή  (ηξαγνπδάεη)     -  ζξελνιφγεκα

, 

− Ζ ηέηαξηε θσλή (ηξαγνπδάεη)  -  κνηξνιφη. 

         Μεηά απφ ηελ αλαθνξά ζηελ πιήξε πνιπθσλία ησλ ηεζζάξσλ θσλψλ, ν ζπγγξαθέαο ζπλερίδεη 

ηελ πεξηγξαθή παξαηεξψληαο ηελ πεξηπινθή ζηελ εμέιημε ηνπ ηξαγνπδίζκαηνο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ 

εηδηθή ζρέζε ηχπνπ «πάξζηκν-γχξηζκα/ηζάθηζκα». Πεξηπινθή παξαηεξείηαη πξψηα αλάκεζα ζηελ 

πξψηε θαη ηξίηε θσλή. Μεηά έξρεηαη κηα δηαθσλία, πνπ δηαθφπηεηαη, αλάκεζα ζηελ ηέηαξηε θαη 

πξψηε θσλή («δηαθφπηνληαο ε κηα ηελ άιιε»), ζηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη θαη ε ηξίηε. ε ζπλέρεηα 

πνξεχνληαη απφ θνηλνχ, γηα λα μαλαξρίζνπλ θαη έηζη κε ηε ζεηξά.  

  

► Υεηξνλνκίεο θαη θηλήζεηο θαηά ην κνηξνιόη.  

                                                
160Βιέπε «Epika historike-1» Σίξαλα, 1983, ζει. 314. 
161Σν παξαπάλσ ζρέδην, ζην ινγνηερληθφ θείκελν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ζει. 88-89, είλαη ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε 
ηηο πιεξνθνξίεο. 

 (εκ. κεηαθξαζηή) Οη φξνη «ζξελνιφγεκα» θαη «κνηξνιφη» ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ κε νπζηαζηηθή 

δηαθνξνπνίεζε. Με ηνλ φξν «ζξελνιφγεκα» ελλννχκε  ην κέξνο εθείλν ζην γεληθφηεξν ζξήλν, φπνπ ην 
κεγαιχηεξν βάξνο θέξνπλ ηα ιφγηα. Δλψ ν φξνο κνηξνιφη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ θνηλή ζεκαζία ηνπ. Δπίζεο, κε 

δηαθνξνπνίεζε ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνπο φξνπο «ζξήλνο» θαη «κνηξνιόη» πλήζσο ηνλ φξν «ζξήλν» ηνλ 
ρξεζηκνπνηνχκε, φηαλ πξφθεηηαη λα δψζνπκε έκθαζε πεξηζζφηεξν ζην ζξελεηηθφ ηειεηνπξγηθφ ζπλνιηθά. Σνλ 
φξν «κνηξνιόη» ρξεζηκνπνηνχκε,  φηαλ πξφθεηηαη γηα ην κνηξνιφη απηφ θαζεαπηφ.  
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       Οη ρεηξνλνκίεο θαηά ην κνηξνιφη απνηεινχλ κέξνο ηνπ αξρατθνχ κνπζηθνχ ηζν-πνιπ-

θσληθνχ ζεάηξνπ. Απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο είλαη ην μεξίδσκα ησλ καιιηψλ, ην γξαηδνχ-

ληζκα ηνπ πξνζψπνπ, ηα ρηππήκαηα κε γξνζηέο ηνπ ζηήζνπο θιπ. Γεγνλφο είλαη φηη παξνπ-

ζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηηο ρεηξνλνκίεο ζε παξαδφζεηο θαη άιισλ ιαψλ θαη ρσξψλ ηεο Δπξψ-

πεο(*) θαη πην πέξα. Δπηζεκαίλνπκε πξψηα ην «Έπνο ηνπ Γθηιγθακέο»
162

, πξηλ πεξίπνπ 3000 

ρξφληα π.Υ, ζην νπνίν ν Γθηγθαικέο κνηξνινγεί επί έμη εκεξφλπρηα ηνλ θίιν ηνπ Δλθηληνχ:  

 Ωο ιηνληάξη μερύλεηαη θαη ζξελνινγεί/  

σο ιέαηλα πνπ ζηξηγγιίδεη κ‘αθόληην ρηππεκέλε/ 

καιιηά μεξηδώλεη, ξνύρα μεζθίδεη/  

ζθνληζκέλν πέπιν πέλζνπο θνξεί… 

Πην πξφζθαηα, ζην «Έπνο ηνπ Ρνιάλδνπ» θαη ζην είδνο ησλ αζκάησλ-ρεηξνλνκηψλ (―chan-

son de geste‖), ηεο Γαιιίαο ηνπ 12
νπ

 αηψλα, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ πεξηγξάθεηαη θαη ν βα-

ζηιηάο Κάξνινο, πνπ απφ ηνλ πφλν γηα ηελ απψιεηα ηνπ Ρνιάλδπν, μεξηδψλεη ηα καιιηά  κε 

ηα ρέξηα ηνπ
163

 θ.ιπ..  
 

         Ζ αιβαληθή εζλνκνπζηθνινγία, κέζσ εξκελείαο ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ έρεη 

απνδείμεη θάιιηζηα θαη ηνπο λεθξηθνχο ρνξνχο, νη νπνίνη ρνξεχνληαλ γχξσ απφ ην λεθξφ ή 

ηνλ ηάθν ηνπ. Παξάιιεια κε ηνπο ρνξνχο, έλα ζχλνιν θηλήζεσλ ηνπ θεθαιηνχ, ησλ ρεξηψλ, 

ησλ πνδηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο ζπλνδεχνπλ ηε ζξελσδία ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Υσξίο λα 

καθξεγνξνχκε, αλαθέξνπκε ζρεηηθά έλα παξάδεηγκα ίζν-πνιπθσληθήο ζξελεηηθήο κνπζηθήο 

παξάδνζεο ησλ Αξβαληηψλ ζηελ Μνιίδα ηεο Ηηαιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηδηαίηεξν ηχπν κνη-

ξνινγηνχ ζπλδπαδφκελν κε ηνλ ρνξφ. Οη κνηξνινγίζηξεο, φπσο είλαη θαζηζκέλεο, ιηθλίδνπλ  

ην ζψκα ηνπο θαη, ηαπηφρξνλα, κε ην δεμί ρέξη ξηπίδνπλ πάλσ απφ ην πξφζσπν ηνπ λεθξνχ 

έλα ιεπθφ καληίιη, εξκελεχνληαο έηζη έλα είδνο ρνξνχ, πνπ ιέγεηαη, valleza (ρνξόο). ε θάζε 

δηαθνπή ηεο απαγγειίαο ή ηνπ κνηξνινγηνχ, νη γπλαίθεο θσλάδνπλ ην φλνκα ηνπ λεθξνχ θαη 

ζξελν-θξαπγάδνπλ
164

.   
    

►Η δηαθνπή ηνπ ζξήλνπ.   

        Ο ζξήλνο θαη ηα κνηξνιφγηα ζηακαηνχλ πξηλ πέζεη ην ζνχξνππν, δηφηη ηε λχρηα ν λε-

θξφο δελ ζξελείηαη! Σελ επφκελε, πξηλ θαη θαηά ηελ θεδεία, αλνίγνπλ μαλά νη θχθινη κνηξν-

ινγηψλ, αιιά ηψξα πην ζχληνκνη ρξνληθά. ηαλ ε ζξελσδία ιήγεη, απηφ ζεκαίλεη φηη ν πφλνο 

απνκαθξχλεηαη καδί κε ηα καχξα ζχλλεθα ηεο ζιίςεο. Σε ζέζε ηνπο θαηαιακβάλεη ν ζηνρα-

ζκφο θαη αξγφηεξα ε ζεξαπεία.    
 

2.2. “Η πεξίνδνο πέλζνπο θαη ε ιήμε ηνπ πέλζνπο» 
 

        Μεηά ηνλ εληαθηαζκφ, αξρίδεη ε πεξίνδνο πνπ ιέγεηαη πέλζνο
165

. Δπηζηξνθή, ινηπφλ, 

μαλά ζηε ρξνληθή «πεξίνδν πέλζνπο», ή ζηε «καύξε πεξίνδν», δειαδή ζηελ αληίπνδα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ε νπνία είλαη ζπλήζσο άζπξε θαη γεκάηε απνρξψζεηο. ηαλ έλαο 

άλζξσπνο πεζαίλεη, ν ιαφο ιέεη ―nxiroi‖, πνπ ζεκαίλεη καύξηζε ! 

► Η ηήξεζε ηνπ πέλζνπο  
 

                                                
(* εκ. κεηαθξαζηή) Φπζηθά, ε ππφινηπε (ειιαδηθή ζήκεξα) Ήπεηξνο, ε θνηλή ζε φινπο καο γε ηεο Βαιθαληθήο, 

παξαθάκπηνληαη νλνκαζηηθά θαη εληαθηάδνληαη ηερλεέλησο θαη αθηλδχλσο, ελλννχκελεο κφλνλ απφ ηνπο εηδηθνχο, 
ππφ ηνλ γεληθφηεξν γεσγξαθηθά φξν Δπξώπε, ίζσο γηα λ‘απνθεπρζνχλ νη ζπγθξίζεηο... 
 

162«Έπνο ηνπ Γθηιγθάκεο», ηξαγνχδη VIII, Σίξαλα, 1990, ζει. 79. 
 

163Turoldus «Kënga e Rolandit », Σηξάλα, 2003, Βιέπε ζει. 109, 126 θ.ιπ. 
 
164 Di Lena, Mateo G.: «Këngë popullore të arbëreshëve molizianë» ζην «Kultura Popullore» 2/1980, ζει. 154. 

Op. Cit. 
 

165Βιέπε«Kanuni i Labërisë»,, Σίξαλα, 2006, ζει. 134. 
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      Ζ ηήξεζε ηνπ πέλζνπο γηα ηελ απνθαζηζηηθή ρξνληθή πεξίνδν είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζηνπο ζπγγελείο. πλήζσο κλεκνλεχνληαλ:   ηα ηξηήκεξα, ηα εθηάκεξα, ηα 

ελληάκεξα, ηα είθνζη, ηα ζαξάληα, νη ηξεηο κήλεο, νη έμη κήλεο, ηα ρξφληα (ή ν ρξφλνο), ε δεχ-

ηεξε θαη ηξίηε επέηεηνο! ηελ αιβαληθή ίζν-πνιπθσληθή ιατθή κνπζηθή, ππάξρνπλ δηαθνξε-

ηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνδηάξθεηα ηνπ πέλζνπο. ε έλα απφ ηα ζρεηηθά άζκαηα-

κνηξνιφγηα
166

 ν λεθξφο ξσηάεη ηνπο ζπγγελείο πφζα ρξφληα πέλζνο ζα θξαηήζνπλ γη΄ απηφλ 

θαη εθείλνη ηνπ απαληνχλ κνηξνινγψληαο:     
 

Μάλα θη‘ αδεξθή :  ζν λα αζπξίζνπλ ηα θηεξά ηνπ θόξαθα θη΄ ε ιάγηα πξνβαηίλα.  

Ζ θνπληάδα          :  ζν λα γίλνπλ ηξία ρξόληα καδί, σ θνπληάδε εζύ. 

Ζ ζχδπγν                  :  ζν λα πάσ ζηε βξύζε, λα πιύλσ ηα ξνύρα ζνπ, όζν λα γεκίζσ λεξό, 

όζν λα‘ ξζεη πίζσ εθείλνο πνπ ζέισ. 

  
 

     ε κηαλ άιιε πεξίπησζε, ηα κνηξνιφγηα γηα ηνλ Αιέκ Σφην Πξνγνλάηη
167

 δηήξθεζαλ 

ζαξάληα αθξηβψο ρξφληα, ελψ ζε κπαιάληα ησλ Αξκπεξέζεδσλ ηεο Ηηαιίαο (ηνπ 1737), ν 

ήξσαο Νηθ Πέηα,  πξηλ απφ ην ζάλαην, δεηνχζε ε κάλα λα κνηξνινγάεη γη΄ απηφλ δέθα πξαγ-

καηηθά ρξφληα
.
  Ο παηέξαο ελληά, επίζεο πξαγκαηηθά ρξφληα, ελψ ε θαιή ηνπ λα ηνλ κνηξν-

ινγά έλα κφλν ρξφλν, φληαο θαη αλαιεζήο. ε έλα άιιν ηζν-πνιπθσληθφ κνηξνιφη ην πέλ-

ζνπο θξαηνχζε «ρξόλν ην ρξόλν θαη κηα βδνκάδα» θαη αθνξνχζε κεξηθνχο θαπεηαλαίνπο θαη 

φινπο ηνπο γελλαίνπο ζηε ζεηξά, ε θήκε ησλ νπνίσλ ήηαλ μαθνπζηή πάλσ ζηε Γε. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πέλζνο δελ ηεξνχληαλ απφ αλζξψπνπο πξνο αλζξψπνπο, αιιά απφ 

έλα άζηξν
168

 ζηνλ νπξαλφ, πνπ έβγαηλε ζην βνπλφ Σζαγηνχπη.  

      Ζ ηήξεζε ηνπ πέλζνπο πξνυπέζεηε: θιείζηκν ζην ζπίηη, θαηάξγεζε ησλ επηζθέςεσλ, ησλ 

ηξαγνπδηψλ θαη ησλ ρνξψλ ζηνπο γάκνπο θαη ζε άιια ραξκφζπλα γεγνλφηα, θαηάξγεζε ηνπ 

μπξίζκαηνο, αθφκα θαη ηνπ θνπξέκαηνο. Γελ έπξεπε λα θνξνχλ θαιά ξνχρα, παξά κφλν 

καχξα
169

. Σα ξνχρα κε καχξν ρξψκα, φπσο θαη πην πάλσ αλαθέξακε, απνηεινχζαλ άκεζε 

έλδεημε ζεβαζκνχ πξνο ηνλ εθιηπφληα, δηφηη ην καχξν ρξψκα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

ρξψκα γηα ηελ εθδήισζε ηνπ πφλνπ. Απνηεινχζε, επίζεο, κέξνο ηεο ζθελνγξαθίαο ηνπ ζξε-

λεηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ. 

        Καηά ηελ πεξίνδν πέλζνπο, ε νπνία δηαξθνχζε ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, δελ πήγαηλαλ 

ζηνπο γάκνπο θαη νχηε ηξαγνπδνχζαλ εθεί. Μάιηζηα, ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ αθαηξνχζαλ 

θαη ηα θνπδνχληα απφ ηα δψα, γηα λα κε αθνχγνληαλ ν ρηχπνο ηνπο. Πξέπεη λα θαηαλνεζεί 

ζσζηά, ηη ζεκαίλεη δελ ηξαγνπδηφληαλ. Σξαγνχδηζκα ζεκαίλεη ιπξηθή ιατθή κνπζηθή θαη 

ρνξφο. Σν κνηξνιφη δελ ζεσξνχληαλ ηξαγνχδη. Καηά ηελ πεξίνδν πέλζνπο θαη ιφγσ ηεο ζιί-

ςεο, θπξίσο νη γπλαίθεο θαηαξγνχζαλ ην θαγεηφ γηα νιφθιεξεο κέξεο. Σα κνηξνιφγηα γηα 

ηνλ καθαξίηε ζπλερίδνληαλ ζηελ πεξίνδν πέλζνπο. ληαο απαιιαγκέλε απφ ηελ θπζηθή πα-

ξνπζία ηνπ λεθξνχ, ε πεξίνδνο απηή  ρξεζίκεπε ηαπηφρξνλα ζηε βειηίσζε ησλ εηδψλ θαη 

κνξθψλ κνηξνινγήκαηνο. Ζ επαλέλαξμε ηνπ θχθινπ κνηξνινγηψλ, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν 

κεηά ηελ θεδεία, απνηειεί έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ θαηλφκελν.    

                                                
166Zoto, Vladimir: «Balada Shqiptare», άζκα «Në më zënt mali mua» Σίξαλα, 2006, ζει. 172 βιέπε θαη Papleka, 
Anton: «Balada Shqiptare», ζει. 449, Σίξαλα, 2005. Παξάδεηγκα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μαιιαθάζηξα.  
 

167  Ω ιεπθέ πύξγε ζην πιάη/ ζαξάληα ρξόληα ζπ πελζείο/ ηνλ Αιη Σόην Βνπιεηδη! Απφ «Këngë popullore të 
Laberisë‖,―Mbledhës të folklorit 8‖, Σίξαλα, 1983, ζει.190 Op. Cit. 
 
168Βιέπε ην ζξήλν  «Illi që del në Çajup», ζην «Këngë popullore nga krahina e Kardhiqit dhe e 
Rrëzomës»,Σίξαλα, 1987, ζει. 71. Απφ ηα παιηθάξηα γηα ηνπο νπνίνπο ηεξείηαη ην πέλζνο αλαθέξνπκε ηνπο 
Ηληξίδη Μπνπγηάξ Ενπιάηη, καήι Καλίλα, Σαθίι Μπνχδη, Αιέκ Σνην Πξνγθνλάηη, Γθίθε Θαλάζε, αληειίλ Ενπ-

ιάιη θ.ιπ. 
 
169Βιέπε: Tase, Pano: «Fshati dhe familja në Lëshicë, Përmet», ρεηξφγξαθν, ζει.67. Αξρείν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηεο 
Πνιηηηζηηθήο Αλζξσπνινγίαο. Αξ. Καηαγξαθήο 541/13 
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         Ο ζξήλνο θαη ην πέλζνο γηα ηνλ Έθηνξα, ηνλ ήξσα ηεο Σξνίαο, απφ θνηλνχ κε ην ζξήλν 

θαη ην πέλζνο γηα ηνλ πηφ ηνπ, ηνλ Αζηπάλαθηα (ηνλ νπνίν, θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ Δπξηπίδε,  

νη Έιιελεο έξημαλ από ηνπο ηείρνπο ηεο Σξνίαο θαη ε γηαγηά ηνπ, ε Δθάβε ηνλ θήδεςε θάησ από 

ηελ αζπίδα ηνπ Έθηνξα.) ζα ζπλερηζηνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά ην επηθήδεην 

ηειεηνπξγηθφ. Πνιινχο αηψλεο  κεηά ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, ν Βηξγίιηνο
170

 πεξηγξάθεη, ηε 

ζπλάληεζε, ζηε ιακπξή πφιε ηνπ Βνπζξσηνχ, αλάκεζα ζηνλ Αηλεία θαη ηελ Αλδξνκάρε, 

ρήξα ηνπ Έθηνξα, ε νπνία ζπλέρηδε ην ζξήλν γηα ηνλ ήξσά ηεο: 

«……………………………… Αθήλσ ζηελ αθηή 

ηα πινία θαη απνκαθξύλνκαη γνξγά από ην ιηκάλη 

θαη θεύγσ αιάξγα, όπνπ, κπξνζηά απ‘ ηελ πόιε   

 ζε άιζνο ηεξό, εθεί ζηελ αθηή ηνπ πνηακνύ,   

ηνπ άιινπ  ηκόεληα, ε Αλδξνκάρε  

εηνίκαδε γηα ράξε  ηνπ Έθηνξα ζπζία 

κεγαινπξεπή θαη πξνζθνξά εληαύζηα  

θαιώληαο ηηο Μάλεο ζε έλα θελό κλεκείν  

             ζθεπαζκέλν κε ρώκα λσπό,  

λα ρύζνπλ δάθξπα κπξνζηά ζε δύν βσκνύο.»  

       Έηζη έρεη ζπκβεί, ζπκβαίλεη θαη ζα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη. ηελ Αιβαλία(*), αθφκα θαη 

ζήκεξα, κεηά απφ ρηιηάδεο ρξφληα ζξελεηηθήο παξάδνζεο, ην κνηξνιφη ζπλερίδεηαη γηα πνιχ 

θαηξφ κεηά ην ζάλαην, κε απνθνξχθσκα ζε μερσξηζηέο κέξεο, φπσο είλαη «ε κέξα ησλ λε-

θξώλ». Σελ εκέξα απηή, ζηελ αθηή ηεο Υηκάξαο, έβξεραλ κε αίκα ην πεξίγπξν ησλ ηαθψλ, 

πήγαηλαλ λεξφ θαη ηξφθηκα ζηνπο λεθξνχο θαη έζθαδαλ δσληαλά γηα ηηο ςπρέο ηνπο. Πξφθεη-

ηαη γηα ηελ αιαξγηλή επίθιεζε ησλ ςπρψλ ησλ λεθξψλ, φπσο ε Κίξθε είπε ζηνλ Οδπζζέα, 

φηαλ θαινχζε ηηο ςπρέο:…. θάςε κηα γνύξλα θαη θάλε ηξεηο λεθξηθέο ρνέο, κε γάια θαη κέιη, 

κε γιπθό θξαζί θαη θαζάξην λεξό θαη ζην ηέινο κε άζπξν αιεύξη
171

 

        Δχγισηηε καξηπξία, γηα ηελ πεξίνδν πέλζνπο, θέξλεη κέζσ ηνλ νδνηπνξηθψλ ηνπ ν 

Δβιηά Σζειεκπία, (1660-1664), φηη νη Αξγπξνθαζηξίηεο έρνπλ θαη έλα άιιν πεξίεξγν έζηκν: 

κνηξνινγνχλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεζάλεη εθηά κέρξη θαη νγδφληα ρξφληα πξηλ. Κάζε 

Κπξηαθή φιν ην ζφη ηνπ λεθξνχ, ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ζπίηη γηα κλεκφζπλν ηνπ καθαξίηε. 

Καινχλ πιεξσκέλεο κνηξνινγίζηξεο νη νπνίεο θιαίλε θαη κνηξνινγνχλ κε κεγάιν πφλν, κε-

γαιφθσλα θαη ζπγθηλεηηθά ρχλνληαο ηα δάθξπα απιάθη. Ο πάηαγνο θαη ν ζφξπβνο ησλ κνη-

ξνινγηζηξψλ δελ ζνπ επηηξέπνπλ λα κείλεηο ζηελ πφιε  κηα ηέηνηα κέξα.  Δγψ βάθηηζα ην 

Αξγπξφθαζηξν «πόιε ηνπ κνηξνινγηνύ»  
 

       ε κηα άιιε πεξίπησζε, ηα κνηξνιφγηα γηα ηνλ Αιεκ Σφην Πξνγνλάηη
172

 δηήξθεζαλ 

αθξηβψο 40 ρξφληα, ελψ ζε κπαιάληα ησλ Αξκπεξέζεδσλ ηεο Ηηαιίαο ηνπ 1737, ν ήξσαο Νηθ 

Πέηα, πξηλ απφ ην ζάλαην, δεηνχζε ψζηε ε κάλα λα κνηξνινγνχζε γη  ́απηφλ 10 ρξφληα.
 
   

 

► Η ιήμε ηνπ πέλζνπο 
 

                                                
(* εκ. ηνπ κεηαθξαζηή ) Σν απφζπαζκα «έηζη έρεη ζπκβεί, ζπκβαίλεη θαη ζα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη.  ηελ Α ι β α  
λ ί α  αθόκα θαη ζήκεξα, κεηά από ρηιηάδεο ρξόληα ζξελεηηθήο παξάδνζεο, ην κνηξνιόη ζπλερίδεηαη γηα πνιύ θαηξό 
κεηά ην ζάλαην» ρξεηάδεηαη έλα ζρνιηαζκφ. Δδψ, θαζψο βεβαίσο ππνζέηνπκε, σο ‗Α ι β α λ ί α‘ ζα ελλνείηαη φρη ε 
θξαηηθή νληφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ 100 (θαη φρη ησλ ‗ρηιηάδσλ‘) ρξφλσλ ηεο, αιιά  «ηα εδάθε πνπ ζήκεξα 
θαηνηθνύληαη από Αιβαλνύο θαη απνηεινύλ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο ησλ». Σα εδάθε απηά έρνπλ κηα πνιηηηζηηθή 
ηζηνξία βαζχηεξε ηνπ ζχγρξνλνπ αιβαληθνχ θξάηνπο ησλ θηπηάξσλ. Γηφηη νη ηειεπηαίνη, δψληαο επί αηψλεο ζηα  
βνπλίζηα θαη απνθνκκέλα απφ ηελ εμέιημε εδάθε ηνπο, φπνπ ν παξαδνζηαθφο βίνο δελ αιινηψζεθε (αθφκα θη‘ σο 
ηα  κέζα ηνπ 20νπ αηψλα), ζπληήξεζαλ πάξα πνιιέο κνξθέο αξρατθνχ ιατθνχ βίνπ, φζν ιίγνη βαιθάληνη ιανί…   
 

170Βηξγίιηνο, «Eneida»,βηβιίν ΗΗΗ, Πξίζηηλα 2006, ζει. 109.κέζα ηνπ 20νπ αηψλα 
 

171Homeri : «Odiseja», Πξίζηηλα , 2003,  ζει. 192. 
 

172  Ω ιεπθέ πύξγε ζην πιάη/ ζαξάληα ρξόληα ζπ πελζείο/ ηνλ Αιη Σόην Βνπιεηδη! Απφ «Këngë popullore të 
Laberisë‖,―Mbledhës të folklorit 8‖, Σίξαλα, 1983, ζει.190 Op. Cit. 
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       Ζ ιήμε ηνπ πέλζνπο επέξρεηαη θπζηνινγηθά, φηαλ ην πην ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ 

λεθξνχ, ζε πεξίπησζε ραξκφζπλνπ γεγνλφηνο, φηαλ έρεη ζπκπιεξσζεί  ν ρξφλνο πέλζνπο, 

αξρίδεη ν ίδηνο ην ηξαγνχδη ή ην ρνξφ θαη θαιεί θαη ηνπο ππνινίπνπο λα θάλνπλ ην ίδην. ηελ 

πεξίπησζε απηή ιέλε: «Γάκνο ρσξίο ηξαγνύδη δελ γίλεηαη. Ο λεθξόο κε ηνπο λεθξνύο θαη ν 

δσληαλόο κε ηνπο δσληαλνύο» Σελ ζηηγκή απηή αιιάδεη θαη ην κνπζηθφ χθνο, απφ 

κνηξνιφγηα ζε ραξκφζπλα. Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζεί φηη, εθείλε ε νηθνγέλεηα πνπ 

παξαβηάδεη ηελ πεξίνδν πέλζνπο ππνηηκάηαη απφ ηελ θνηλφηεηα, γηα λα κε πνχκε φηη ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε ν λεθξφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε βπζηζκέλν ή παξακνξθσκέλν ηάθν.    
 

2.3. Μνηξνιόη θαη ηξαγνπδηζκέλε αιβαληθή γιώζζα: νη παξνηκίεο γηα ην κνηξνιόη 

        ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα πξνζερζεί ν ζπνπδαίνο ξφινο ησλ κνηξνινγηψλ θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ νκαδηθνχ κνπζηθνχ ηξαγνπδίζκαηνο, ζηελ ηήξεζε δσληαλήο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

νκηινχκελεο, ή κή-νκηινχκελεο θαη ηξαγνπδηζκέλεο αιβαληθήο γιψζζαο. Παξφηη ε κνπζηθή, 

ζχκθσλα κε ηνλ Σ. Αdorno
173

, είλαη ηαπηφζεκε κε θάζε γιψζζα, δελ ζα ππεξβάιιακε ζε 

πεξίπησζε πνπ επηζεκαίλακε, φηη ε ζξελσδία, σο ρηιηφρξνλε πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά, θαη ε 

γιψζζα, σο ηέηνηα, πξνέξρνληαη απφ ην ίδην αλζξψπηλν φξγαλν: ηηο ερεηηθέο ηνπο ρνξδέο. Σν 

βηνινγηθφ απηφ ζηνηρείν, έρεη επλνήζεη αξθεηά ηελ θαηαλφεζε ησλ ζξελσδηψλ απφ ην αθξν-

αηήξην, δηφηη ε αληίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ  πξνο ηελ κνπζηθή είλαη φκνηα κε ηελ αληί-

δξαζή ηνπ σο πξνο ηε νκηινχκελε γιψζζα. «Σν ζηόκα θιαίεη, ην ζηόκα ηξαγνπδάεη» −ιέεη ν 

ιαφο. 

       Αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ζηε γιψζζα, αλάκεζα ζην ερε-

ηηθφ κνπζηθφ ζχζηεκα θαη ην γισζζηθφ, ζηνλ κνπζηθφ ξπζκφ θαη ζην ξπζκφ νκηιίαο, αλά-

κεζα ζην ερφρξσκα,  ζηε κνπζηθή ή ζην χθνο ησλ ιέμεσλ θ.ιπ.,  απηέο είλαη κεηαμχ ηνπο 

ηφζν πνιχ θνληά, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ νξηζηεί κε κηα κφλν ζχλζεηε ιέμε: 

musilanguage (κνπζηθνγιώζζα)
174

. Νσξίηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ J. J. Rousseau: «νη αξραίεο 

γιώζζεο  ήηαλ ζε κνξθή ηξαγνπδηνύ, πξηλ εμειηρζνύλ ζε νκηινύκελνπο δηαιόγνπο»
175

, δηφηη, 

ζχκθσλα επίζεο κε ηνλ Rousseau, ε γιψζζα πνπ ζηεξίδεηαη κφλν ζε άξζξσζε ιέμεσλ, δηα-

ζέηεη κφλν ην ήκηζπ ηνπ πινχηνπ ηεο
.
 θαηαθέξλεη κελ λα κεηαδψζεη ηηο ζθέςεηο, αιιά γηα 

ηελ εκπέδσζε ησλ αηζζεκάησλ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θαη ξπζκφ θαη ερφρξσκα, δειαδή 

ρξεηάδεηαη ηελ εζσηεξηθή ηεο κεισδία. Σν ζέκα ηίζεηαη σο εμήο, πψο θαη πφζν ε εμέιημε ηνπ 

πνιχθσλνπ κνηξνινγηνχ (σο κνπζηθή), απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, ππεξέηεζε ηελ 

εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο σο επηθνηλσληαθνχ κέζνπ.  

        Δμαξρήο, πξέπεη λα εηπσζεί φηη ε αιβαληθή γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κηα απφ ηηο αξ-

ραηφηεξεο θαη σξαηφηεξεο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ
176

. ηελ πξφηαζε απηή ζα πξνζζέηακε θαη ην 

γεγνλφο φηη ε αιβαληθή γιψζζα, κε ηνλ Αιβαλφ-άλζξσπν, ζπγθξηλφκελα κε θάζε άιιν είδνο 

                                                
173 Βιέπε Adorno, T, W: «Music and Lenguage», απφζπαζκα απφ ηελ έθδνζε «Quasi una Fantasia, Essays on 
Modern Music», London, New York. 
  
174  ξνο ηνπ Brown, Steven: S. 2000. «The «musilanguage» model of music evolution. In The Origins of Music. 

N.L. Wallin, B. Merker & S. Brown, Eds.: 271-300. MIT  Press. Cambridge, MA.  Ο Brown έρεη ηαμηλνκήζεη 
ηξεηο ηχπνπο ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ γιψζζαο θαη κνπζηθήο: Σα θνηλά, ηα παξάιιεια θαη ηα ηδηφκνξθα κεηαμχ 
ηνπο  ραξαθηεξηζηηθά. Βιέπε επίζεο θαη Patel, Aniruddh D.: «Music, language and the brain», Oxford, University 
Press, 2008. 
 

175  Rousseau, J.J.: «Essai sur l'origine des langues», ζει. 81. αλαθνξά ηεο Shamku, Ledi: «Fjalor që këndon», 
ζηνλ  Tase, Pano: «Fjalor dialektor»,  κε ιέμεηο θαη εθθξάζεηο απ‘ ην Νφηην ηεο Αιβαλίαο, Σίξαλα, 2006, ζει. 11. 
Βιέπε επίζεο θαη ηνλ Cooke, Deryck: «The Language of Music», New York: Oxford University Press, 1959·  

Orlov, Henry, «Toward a Semiotics of Music». The Sign in Music, and Literature. Wendy Steiner, ed. Austin: 
University of Texas Press, 1981· Boulez, Pierre, «Sound and Word». Notes of an Apprenticeship. Herbert Wein-
stock, trans. New York: Alfred A. Knopf, 1968 θ.ηι. 
 

176 Frashëri, Sami: «Shqipëria ç‘ ka qenë,  ç‘ është dhe ç‘ do të bëhet» Vepra 1, Σίξαλα, 2004, ζει. 34. Op. Cit.  
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κλεκείνπ ζηελ Αιβαλία, είηε πλεπκαηηθφ είηε πιηθφ, απνηεινχλ ην αξραηφηεξν πλεπκαηηθφ 

αξηζηνχξγεκα(

)

. ζνλ αθνξά ηε γιψζζα, νη Αιβαλνί γισζζνιφγνη δηαπηζηψλνπλ ηέζζεξηο 

βαζηθέο πεξηφδνπο, πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ ηεο. Ζ πξψηε 

πεξίνδνο, ή ε αξραία αιβαληθή, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή  . Νηεκίξατ
177

, δηαξθεί απφ ηελ 

πεξίνδν νινθιήξσζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ξσηαθηζκνχ (7
νο

-8
νο

  αηψλαο κ.Υ.). 

Αθξηβψο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, δηαπηζηψλεηαη ε εδξαίσζε ηνπ ιατθνχ κνπζηθνχ  

πνιχθσλνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο αιβαληθήο ζε δηαιέθηνπο ηνπ βνξά 

θαη ηνπ λφηνπ, κέζσ ησλ γλσζηψλ θαηλνκέλσλ δηαθνξνπνίεζεο: ηνπ ξσηαθηζκνχ, ηεο κεηα-

ηξνπήο ηνπ (a) ζε (ë), πξηλ απφ ηα ξηληθά ζχκθσλα ζηε δηάιεθην ηνπ λφηνπ θ.ιπ! κσο, πψο 

θαη πφζν ην αξραίν κνηξνιφγεκα ή ε κνπζηθνγιψζζα (musilanguage) έρεη επηδξάζεη, σο 

πνιηηηζηηθή δηαδηθαζία, ζηε δηαθχιαμε θαη εμέιημε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο;… 
 

       Πξνζσπηθά, λνκίδνπκε φηη νη ζξελεηηθέο ηειεηνπξγίεο, φπσο ν δαθξχβξερηνο ζξήλνο κε 

νηκσγή (―e qara me bote‖) απηφο θαζαπηφο, είλαη θνξείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέιημεο ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο, ζπλδεφκελεο ηφζν κε ην ηξαγνχδηζκα, φζν θαη κε ηελ νκηιία σο πξν-

ζσδηαθφ ηεο ζηνηρείν. Πξφθεηηαη πιένλ γηα κηα πξνζσδία ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ νκηιία 

θαη ηε ζσζηή άξζξσζε θαη φρη κε ην ηξαγνχδηζκα. Οη παξαδνζηαθέο  απηέο κνξθέο ηήο 

πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ ιανχ, φπσο είλαη νη ζξελεηηθέο ηειεηνπξγίεο, απφ ηηο νπνίεο εηθάδεηαη 

φηη γελλήζεθε ε πξνθνξηθή ιατθή πνίεζε, δίλνπλ κέρξηο ελφο ζεκείνπ απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ν ακί Φξάζεξη
(178) 

έζεηε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα: «... πώο νη Αιβαλνί, ζην 

δηάβα ηόζν άγξησλ ρξόλσλ, δηαηήξεζαλ κέρξη ζήκεξα αθέξηα θαη αλαιινίσηε ηε γιώζζα ηνπο; 

Πώο γίλεηαη ε αιβαληθή γιώζζα, ρσξίο γξάκκαηα θαη βηβιία, ρσξίο γξαθή θαη αλάγλσζε ζηα 

ζρνιεία, λα κελ  αιινησζεί  θαη λα κελ αιιάμεη, όηαλ άιιεο γιώζζεο, γξαπηέο θαη θαιισπη-

ζκέλεο κε κεγάιε πξνζνρή, έρνπλ αιινησζεί θαη αιιάμεη, ζε ζεκείν πνπ λα ζεσξνύληαη άιιεο, 

δηαθνξεηηθέο γιώζζεο;»(*).  

       Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη πην ζχλζεηε, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη, κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνχ 

πνιιψλ, αλζξψπσλ πνπ κεηέρνπλ  ζε ηειεηνπξγηθά δξψκελα, απφ δηαθνξεηηθέο θσλέο θαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν, ηφλν, ξπζκφ, απφρξσζε θαη αγσγή, ε αιβαληθή γιψζζα αλαπαξαγφηαλ 

ζε πνηθίιεο κνξθέο θαη εθδνρέο.  Οη άιιεο ππνζέζεηο, ζρεηηθά κε ηε κεηαμχ ηνπο εγγχηεηα, 

είλαη πξσηίζησο εθηθηέο ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ ρνξσδηαθνχ ίζν-θξαηήκαηνο. Σν 

παξαδνζηαθφ ίζν-θξάηεκα απνηειείηαη απφ έλα παξαηεηακέλν θσλήελ ηηη(i), εεε(e) ή 

                                                
 εκ. επηκειεηή) Ο κεηαθξαζηήο έηζη απέδσζε ζηα ειιεληθά ηελ παξαθάησ θξάζε ηνπ πξσηνηχπνπ:  «Kësaj 
fjalie do t‘i shtonim edhe faktin se gjuha shqipe në vetvete, se bashku me njeriun shqiptar, është njëkohësisht edhe 
kryevepra shpirterore më e vjetër, kjo në krahasim me çfarëdo monumenti tjetër lulturor material që gjendet në 

Shqipëri...» . κσο, ζε εξψηεζή κνπ πξνο ηνλ ζπγγξαθέα, έιαβα ηε δηεπθξίληζε πσο ελλνεί φρη φ,ηη ζηε 
κεηάθξαζε θαηαγξάθεηαη (θαη ην νπνίν κπνξεί λα παξεξκελεπζεί σο «αξραηφηεξν αξηζηνχξγεκα» ηνπ θφζκνπ). 
Γηαπηφ, κνπ δηεπθξίληζε φηη ε ζαθήο εμήγεζε βξίζθεηαη  ζηελ επφκελε θξάζε («πνπ δελ κεηαθξάζηεθε»!), κε 
βάζε ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ην κέηξν ζχγθξηζεο γίλεηαη σο πξνο θάζε άιιν πνιηηηζηηθφ κλεκείν  π ν π  
β ξ ί ζ θ ε η α η  ζ η ε λ  Α ι β α λ ί α …  
 (ζεκ. ηνπ κεηαθξαζηή ) Γελ ππάξρεη παξάιεςε  πξφηαζεο ζηε κεηάθξαζε . Ζ κεηάθξαζε  είλαη 
αηφθηα θαη πξνζεγκέλε. λησο ζηε πξφηαζε πνπ αθνινπζεί ηελ αλαθνξά ζην ακί  Φξάζεξη, ν 

ζπγγξαθέαο εμεγεί φηη  ε ζχγθξηζε αθνξά ηελ Αιβαλία θαη φρη φινλ ηνλ θφζκν. 
 
 
    

 
 

177  Demiraj, Shaban: «Gramatika historike e gjuhës shqipe», Σίξαλα, 1986, ζει. 56, πξναλαθεξφκελε πεγή. 
 

178  Frashëri, Sami: «Shqipëria ç‘ ka qenë,  ç‘ është dhe ç‘ do të bëhetë» Vepra 1, Σίξαλα, 2004, ζει. 36. Op. Cit. 
 

(* εκ. ηνπ κεηαθξαζηή) Μα, αθξηβψο επεηδή δελ γξαθφηαλ ε αιβαληθή, αθξηβψο επεηδή κηιφηαλ απφ νξεζίβηνπο,  
πνπ έκελαλ επί αηψλεο απνκνλσκέλνη καθξηά απφ ηηο εμειίμεηο, πάλσ ζηα εξσηθά βνπλά ηνπο, γηαπηφ 
δηαηεξήζεθαλ ηα αξρατθά ηνπο έζηκα θαη ε αξρατθή ηνπο γιψζζα. Ωο γλψζηεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, κεξηθνί 

ιφγηνη έιιελεο Αξβαλίηεο ηνπ 19νπ αηψλα επέκελαλ φηη, αλ ε αιβαληθή γιψζζα απνθηήζεη αιθάβεην, ζα ράζεη 
ζηγά ζηγά ηελ απζεληηθή αξρατθφηεηά ηεο. Δδψ θαη 100 ρξφληα,  Αιβαλνί ειιελνζπνπδαζκέλνη ιφγηνη έδσζαλ 
αιθάβεην ζηνπο νκνεζλείο ηνπο, έδσζαλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο αιβαληθά βηβιία, ζπλεηζέθεξαλ ζηελ εζλνγέλεζε 
θαη ζηελ απφθηεζε εζληθήο ζπλείδεζεο ηνπ ιανχ ηνπο, φκσο ην θφζκεκα ηεο γιψζζαο ηνπο αξρίδεη λα ράλεη ηελ 
αξρατθφηεηά ηνπ…    
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¨[εεε(ë)]. Ωζηφζν, ζε κεξηθά δεκηνπξγήκαηα, φπσο ι.ρ. ζηα ηξαγνχδηα ηεο κνθζίλα, 

παξαηεξείηαη ε παξαγσγή ίζν-θξαηήκαηνο κε ελαιιαγή δηάθνξσλ θσλήελησλ, γεγνλφο πνπ 

παξάγεη κηα ηδηαίηεξε κνπζηθή εληχπσζε (klangwelt), ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ 

απνθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ θαηαιήμεσλ ησλ παξαηεηακέλσλ θσλήελησλ ηνπ ίζν-θξαηήκαηνο.  

Έηζη φπσο ζην ίζν, ζηηο ζξελσδίεο ζπλαληάηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο απνθσλίαο
(179)

 σο 

ιεηηνπξγηθή θαη νκαιή ελαιιαγή κεηαμχ θσλήελησλ ζηελ ίδηα ιέμε, ή ζε ιέμεηο πνπ γεηηληά-

δνπλ ηζηνξηθά κεηαμχ ηνπο
(180).

 Σν θαηλφκελν ηεο απνθσλίαο ζην κνηξνιφη κε ντ απνδεηθλχεη 

φηη ν κνπζηθφο ηφλνο, θαηά ην ηξαγνχδηζκα, έρεη ζπκβάιεη ζηε κνξθνινγία ηεο γιψζζαο γηα 

ηελ παξαγσγή ιέμεσλ.  Παξφκνην θαηλφκελν αλαθέξεηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ζπνπδαηφ-

ηεηα ηεο κεισδίαο ζηε θσλή «ηνπ γπξηζηή» ζην ίζν-πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα. Ο γπξηζηήο… 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμνηθνλνκήζεη δεκηνπξγηθά ηα ιεμηθνινγηθά ηνπ κέζα θαη απηφ, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ζπκβαίλεη ζηνπο απζφξκεηνπο απηνζρεδηαζκνχο. Αθξηβψο 

εδψ ζεκεηψλνληαη θαη ηα ζπηζνβνιήκαηα ηεο πιηθήο εμέιημεο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο (181) 

θ.ηι… Γηθαίσο  ν ιαφο ιέεη φηη «απηό πνπ πιέθεη ην ζηόκα, δελ  ην μεπιέθνπλ ηα ρέξηα»
182

, 
 

εθφζνλ «ε γιώζζα ιέεη ό,ηη ηεο πεη ε θαξδηά»
183.  

        Τπάξρεη κηα ηδηαίηεξε ιέμε ζην γισζζάξη ηεο αιβαληθήο ιατθήο κνπζηθήο: 

shpërkëndonj (απνηξαγνπδάσ). Ζ πξψηε ζεκαζία ηεο είλαη απνπνηνχκαη ην ηξαγνχδηζκα, 

δειαδή νδεγνχκαη ζε απνδφκεζή ηνπ ή ζηελ επαλαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο. 

πσο ιέκε, «ιέσ» θαη «μειέσ» Γελ πξέπεη φκσο λα βηαζηνχκε θαη λα ηελ πξνζεγγίζνπκε σο 

κία ζπλεζηζκέλε ιέμε. Πεξηζζφηεξν απφ ιέμε, κε ηε ζεκαζία ηεο επαλαθνξάο ζηελ πξνε-

γνχκελε θαηάζηαζε, απνηειεί έλα ζχκβνιν απφδεημεο ηνπ κεραληζκνχ αιιαγψλ ηεο «ηξα-

γνπδηζκέλεο» αιβαληθήο γιψζζαο, ηνπ ηξφπνπ εκπινπηηζκνχ ηεο κε λέεο ιέμεηο θαη κεηαθν-

ξηθέο ζεκαζίεο, κέζσ ηνπ ηξαγνπδίζκαηνο θαη ηνπ από-ηξαγνπδίζκαηνο θαηά ηελ ζξελεηηθή 

επηθνηλσλία θαη ηε κνπζηθή απηφ-ζεξαπεία ησλ κνηξνινγηψλ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ θσλεηηθή 

αξρή ηεο αιβαληθήο, κήπσο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζηε ιέμε këndoj –(ηξαγνπδάσ), ηελ 

νπνία ηφζν έληνλα ρξεζηκνπνίεζαλ νη αλαγελλεηέο(

)  ην θιεηδί γηα λα θαηαλνήζνπκε ην 

ιφγν γηαηί νη Αιβαλνί αληηιακβάλνληαη ηε γιψζζα θαη ηηο ιέμεηο ηεο σο ηξαγνχδηζκα θαη φρη 

σο αλάγλσζκα;(


). Μήπσο δελ ήηαλ ν Νατκ Φξάζεξη
184

, ν νπνίνο άξρηδε ηα πνηήκαηά ηνπ κε 

ηε θξάζε: Θα ηξαγνπδήζσ… ζηελ νκνξθηά, ζηελ αγάπε, ή ζηελ παηξίδα θιπ; Μήπσο δελ 

απνηειεί απηή ε ιέμε έλα ζχκβνιν ηεο «ηξαγνπδηζκέλεο» γιψζζαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζηε κνπζηθή σο ήρν θαη ζηε κεινπνηεκέλε ιέμε; Καη ηέινο, ν θαζεγεηήο Σζα-

                                                
179 χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Δ. Σζακπέτ: ε ι.απνθσλία (γεξκ. Ablaut, φξνο πνπ δεκηνχξγεζε ν Jakob Grimm), 

φπσο θαη ε κεηαθσλία, πξνέξρνληαη απ‘ ηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

180 Çabej, Eqerem: «Hyrje në  indoeuropaistikë», δηαιέμεηο ζηελ Πξίζηηλα, Σίξαλα 2008, ζει. 134. χκθσλα κε 
ηνλ Σζακπέη,  πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ε πνηνηηθή απνθσλία ζηηο ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο  εμαξηάηαη, έρεη 
ζρέζε κε ηελ κνπζηθή πξνθνξά/χθνο. Αιιάδεη  ν ήρνο ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ κνπζηθνχ χθνπο, ελψ ε πνζνηηθή 
απνθσλία έρεη ζρέζε  κε ηελ πθνινγηθή έληαζε, ηελ δπλακηθή έληαζε . Op. Cit ζει. 137. 
 
181 Αλαθνξά απ‘ ηελ Shamku, Ledi ζην «Fjalor që këndon» ζηνλ Tase, Pano, «Fjalor dialektor» κε ιέμεηο θαη 
εθθξάζεηο ηνπ Νφηνπ ηεο Αιβαλίαο, Σίξαλα, 2006, ζει 14.  
 

182 «Fjalë të urta të popullit shqiptar», Σίξαλα, 1983, ζει 472, αξ. 6485. 
  

183 «Fjalë të urta të popullit shqiptar», Σίξαλα, 1983, ζει 378, αξ. 5058.   
 

(

 εκ. ηνπ Μεηαθξαζηή) Αλαγελεηέο, πξφθεηηαη γηα ηνπο πξσηεξγάηεο ζεκειίσζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο αιβαληθή 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. 
 

(

 

 εκ. ηνπ Μεηαθξαζηή) ηελ αιβαληθή, ν φξνο këndim ( -ηξαγνύδηζκα) ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα αλάγλσζε   

(-lëxim). Αθφκα θαη ζήκεξα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ αλαγλσζκάησλ θέξνπλ ζπρλά ηίηιν këndim (–ηξαγνύδηζκα) 

θαη φρη lëxim-αλάγλσζκα. 
 

 

184 Frashëri, Naim: «Vepra 1», Πξίζηηλα, 1978, ην πνίεκα «Bukurija», ζει. 129, «Bagëti e Bujqësia» ζει. 145 
θηι. 
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κπέη
185

, ν νπνίνο γηα ηελ απφδεημε ηνπ πξν-ηλδνεπξσπατθνχ ππνζηξψκαηνο θαη ινηπψλ παξφ-

κνησλ επηβησκάησλ ζηελ αιβαληθή γιψζζα θαη ζηε δσή ηνπ αιβαληθνχ ιανχ, έθεξε σο επη-

ρείξεκα ην ιηάκπηθν ρνξσδηαθφ ηξαγνχδη ηεο λνηηνδπηηθήο Αιβαλίαο. Καηά ηνλ Σζακπέη, ε 

κεισδία ηνπ θαη ν ηξφπνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ρνξσδίαο ζπκίδεη έληνλα ην ζαξδφλεην ηξα-

γνχδη! 

         ην ίδην πιαίζην αλήθνπλ θαη νη ζρεηηθέο κε ην ζάλαην ή ην ζξήλν ιατθέο παξνηκίεο, 

πνπ απνηεινχλ κηαλ άιιε πηπρή ηνπ ηζν-πνιπθσληθνχ πνιηηηζκνχ, σο πνιηηηζκνχ θαηά ηεο 

νδχλεο. Οη ιατθέο απηέο παξνηκίεο απνηεινχλ κέξνο κεινπνηεκέλσλ ζηίρσλ ζηηο πνιχθσλεο 

ζξελσδίεο γηα ηελ απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ θαη εθδειψλνπλ φιε ηε ιατθή εθηίκεζε 

γηα ηνλ άλζξσπν σο θνηλσληθφ νλ, ηε δε δσή θαη ην ζάλαην σο ππαξμηαθή ζρέζε. Αλαθέ-

ξνπκε κηθξφ κέξνο απηψλ: 
 

 «Σν ρώκα γηα καο θαη εκείο γηα ην ρώκα»   Νόηνο(

)   

 «Ο Υάξνο θαη ν θιέθηεο θνπδνύλη δελ ιαινύλε»  Ληακπνπξηά 

 «Γηπιόο ζάλαηνο δελ ππάξρεη, από έλαλ δελ γιπηώλεηο»   Μνπδεθηά 

 «Σν θαγεηό  ηνπ λεθξνύ, έλα θεξί»     Αξκπεξέζεδεο 

 «πγρώξεζε γηα ην λεθξό, ειπίδα γηα ην δσληαλό»  Μπεξάηη 

 «Σνύηε ε δσή ζαλ έλα θύιιν»     Ληακπνπξηά(*)    

 «πνηνο θιαίεη, πνηέ δελ ηξαγνπδάεη»    Νόηνο(*)   

 «Σν δάθξπ ηξππάεη θαη ηελ πέηξα»     Νόηνο(*)   

 «Πεζκέλε βειαληδηά ζθηά δελ θάλεη»                Νόηνο(*)   

 «Ο άλζξσπνο δελ πεζαίλεη, όηαλ θαηεβαίλεη ζην ρώκα,  

αιιά όηαλ μερληέηαη»      Νόηνο(*)   

 «ζνη γελλνύληαη, ηόζνη ζα πεζάλνπλ»    Νόηνο(*)   

 «Κάζε ζηόκα, κηα θσλή»     Κνπξβειέζη  

 «Με πεξηθξνλείο ην πειό ηνπ ζενύ» 

 «Ούηε ηάθνο θνβάηαη ην λεθξό θαη νύηε λεθξόο ηνλ ηάθν»  Αξγπξόθαζηξν (*)   

 «Σν Υάξν ζηέιλεη ν Θεόο, κα έξρεηαη θαη απ΄ην θεξακίδη»  Νόηνο(*)   

 «Ο Υάξνο είλαη δεηηάλνο, πάεη πόξηα ηελ πόξηα»   Ληακπνπξηά (*)   

 «Σν παιηθάξη ην θνβάηαη θη ν ζάλαηνο»       Μπεξάηη(*)   

 «Ο άλεξγνο ρξεηάδεηαη κόλν ζην ζάλαην»   Νόηνο(*)   

 «Γηα ην λεθξό  ν ηάθνο, γηα ην δσληαλό ε ηεκπειηά»  Νόηνο(*)   

                                                
185 Çabej, Eqrem: «Disa probleme themelore të historisë së vjetër të gjuhës shqipe»  ζην  «Konferenca e parë e 
studimeve albanologjike»  Σίξαλα, 1965, ζει. 97. 
 εκ. επηκειεηή) Απφ ηα εχζηνρα παξαδείγκαηα ησλ παξνηκηψλ, πνπ παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο, ηεθκαίξεηαη φηη ν 
δηνηθεηηθφο (θαη γεσγξαθηθφο; ή γεσπνιηηηθφο;) φξνο ΄Νόηηα Αιβαλία΄ [δειαδή ν (ζπληνκνγξαθνχκελνο απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα) ΄Νόηνο΄ (πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί κάιινλ επηιεθηηθά)] θαίλεηαη ζα λα κε ζπκπεξηιακβάλεη, ζηα απφ 
γεσθπζηθή άπνςε εδάθε ηνπ, πεξηνρέο φπσο ην Αξγπξφθαζηξν ή ηε Ληακπνπξηά, ηελ Πξεκεηή ή ηε Νηεβφιε, ηνλ 
Απιψλα ή έλα κέξνο ηεο Μνπδεθηάο θ.ά. κσο, θαη νη πεξηνρέο απηέο εληάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο ΄Νόηηαο 

Αιβαλίαο΄ δειαδή ηνπ αιβαληθνύ Νόηνπ, νπφηε αλαθξηβψο ν ζπγγξαθέαο ηηο δηαθνξνπνηεί απφ ηνλ (γεσγξαθηθά 
δπζλφεην) ΄Νόην  ́ ηνπ… Ωζηφζν, ε θνηλή, εθ ηεο ‗Νφηηαο Αιβαλίαο‘, γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ παξαπάλσ 
παξνηκηψλ, αβίαζηα ζρεδφλ απνδεηθλχεη ηελ μερσξηζηή πλεπκαηηθή αηκφζθαηξα ηεο πεξηνρήο απηήο, επεηδή ήηαλ, 
απφ γεσηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή άπνςε,  ε λ η α ί α  κε ηελ ππφινηπε ΄Ήπεηξν  ́(ηελ επί ρηιηεηίεο μερσξηζηή απφ 
ηελ Ηιιπξία). Ζ   ε π ε η ξ σ η η θ ή  απηή πεξηνρή, ινηπφλ, ελψ πνιηηηθά δηθαηνχηαη ζήκεξα, σο πξνο ην βφξεην 
ηκήκα ηεο λα ηαπηίδεηαη κε ηε ΄Νόηηα Αιβαλία΄, φκσο άιινηε απνηεινχζε ηδηαίηεξε γεσηζηνξηθή θαη 
γεσπνιηηηζκηθή ελφηεηα, ζαθψο δηαθξηηή απφ ηε γεηηνληθή Ηιιπξία ησλ αξραίσλ (Διιήλσλ, Ρσκαίσλ) θαη 
βπδαληηλψλ ηζηνξηθψλ ή γεσγξάθσλ. Δπνκέλσο, κε εμαίξεζε ην Βεξάηη ή θαη ην Κνπξβειέζη, νη παξαπάλσ πεξη-

νρέο εληάζζνληαη ζηε γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο Νόηηαο Αιβαλίαο (ηνπ Νόηνπ ηνπ ζπγγξαθέα), πνπ, αλ δελ ππήξ-
ραλ νη γλσζηνί πνιηηηθνί δηζηαγκνί, ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζζεί  γ ε σ π ν ι η η η ζ κ η θ ά, κε έλαλ ηζηνξηθά αθξη-
βέζηεξν φξν, ηήο ζήκεξα «Ηπεηξσηηθήο (=λόηηαο) Αιβαλίαο», επεηδή πιένλ είλαη κέξνο ηεο αιβαληθήο επηθξά-
ηεηαο. Βιέπε θαη ηελ παξαθάησ παξαπνκπή ππ‘αξ. 187. 
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 «Ο ζάλαηνο καο αμίδεη, αιίκνλν ζ΄απηόλ πνπ ζπκίδεηε γηα θαθό»   Νόηνο(*)   

 «Με θνβάζαη ηνλ ζάλαην, ηελ ληξνπή λα θνβάζαη»   Νόηνο(*)   

 «Τπάξρεη ζάλαηνο, ππάξρεη θαη ςόθνο»     Νόηνο(*)   

 «Καιύηεξα ην Υάξνληα παξά ηε ληξνπή»    Ληακπνπξηά(*)   

 «Φπιάμνπ πεξηζζόηεξν απ΄ηε ληξνπή, παξά ην Υάξν»              Απιώλα(*)   

 «Γελ πεζαίλνπλ νη άλδξεο κε ηα πόδηα ζηελ ζηάρηε»    Νόηνο (*)   

 «Καιύηεξα λα καο θιάςνπλ παξά λα καο γειάζνπλ»    Νηεβόιη(*)   

 «Με ξσηάο πώο πέζαλε, ξώηα πώο έδεζε»        Νόηνο(*)   

 «Σν παιηθάξη ζθόησζε, ην δίθην κε ηνπ πάξεηο»     Πξεκεηή (*)     

 «Σν θαθό λα ζαο πάξσ, κνηξνιόη λα κνπ δώζεηε»     Μνπδεθηά  

 «Σελ δνπιεηά λα πξνζηαηεύεηο, όπσο ην λεθξό»     Νηεβόιη(*)   

 «Καιή δσή θαη θαηξό λ‘ απαηηείο, βξνρή θαη ζάλαην παληνύ ζα βξεηο»    Νόηνο(*)         

 Σν παιηθάξη θνβάηαη θη ν Υάξνο         Μπεξάηη 

  «πνηνο θύγεη θαη πεζάλεη, ηη ραηίξη λα ηνπ θάλεηο;!»        Αξγπξόθαζηξν(*)   

 «Ο θαθόο  ζθνηώλεη ηνλ ιαδά θαη ην ιάδη ην θξαηά»        Κνιόληα(*)   

 «ζν θαιά θη‘ αλ είζαη, ζα΄ρεηο έλα «αρ» ή κηα ζηαιηά  θαξκάθη»      Νηεβόιη(*)   

 «Τπάξρεη αλάζηαζε, αιιά θαη ζάλαηνο»          Νόηνο(*)   

 «Ο Υάξνο παίξλεη όπνπ ραιάεη δνπιεηά»           Νόηνο(*)   

 «Πνηνο λσξίο θαη πνηνο αξγά ίδηνο δξόκν είλ΄ κπξνζηά»        Μπεξάηη 

 «ηε ραξνύκελε θαξδηά ν Υάξνο γπξίδεη πιάηε»         Αξγπξόθαζηξν 

 «Πνηνο ζε θνιαθεύεη θαη ίζν ζνπ θξαηά ζνπ ζθάβεη ηνλ ηάθν, ζε κνηξνινγά»    Αξγπξόθαζηξν                                

 «Υαξά ρσξίο ζιίςε δελ γίλεηαη»            Νόηνο(*)   
 

 «Ο ζάλαηνο ιύλεη θάζε πξόβιεκα»             Νόηνο (*)   
 

2.4. Είδε θαη άιιεο ίζν-πνιπθσληθέο ζξελώδεηο κνπζηθέο κνξθέο 

        Πηζηεχνπκε φηη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζα απνηειέζεη αληηθείκελν κειεηψλ ην πψο  

ν ιαφο, απφ ηα κνληέια ηεο ζξελψδνπο ηζν-πνιπθσλίαο, θαηφξζσζε λα ζπγθξνηήζεη έλα 

πιήξεο θαη πνιππνίθηιν κνπζηθφ ξεπεξηφξην. Έρνπκε εδψ ππφςε, ηφζν ηε δηάδνζε ηεο ζθέ-

ςεο, ηνπ ξεπεξηνξίνπ θαη ηεο ίζν-πνιπθσληθήο κνπζηθήο πξαθηηθήο ζηα πιαηηά ιατθά 

ζηξψκαηα, φζν θαη ηελ παλζπεξκία ηππνινγίαο θαη δνκψλ νξγάλσζεο ηεο ίζν-πνιπθσλίαο, 

σο βαζηθνχ θαηλνκέλνπ γηα φιε ηε ιατθή κνπζηθή ηνπ Νφηνπ(*): είηε θσλεηηθή (a cappella), 

είηε κε κνπζηθά φξγαλα, είηε κε ρνξνγξαθία θ.ιπ.   

       χκθσλα κε ηε δηαπίζησζε ηνπ θαζεγεηή Σζακπέη
186

, ε ηζηνξία γηα ηελ ηήξεζεο δσληα-

λήο ηεο παξάδνζεο απνηειεί ηελ θαιχηεξε καξηπξία φηη ην ηξαγνχδη ζπλνδεχεη ηνλ Αιβαλφ 

απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηνλ ζάλαην θαη φηη θακηά ζξεζθεπηηθή επίδξαζε, είηε ρξηζηηαληθή είηε 

ηζιακηθή, δελ θαηάθεξε  λα εμνπδεηεξψζεη ηελ αξραηφηεηα ησλ κνηίβσλ, ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηε θχζε, κε ηηο επνρέο, κε ηηο ηέρλεο, κε ηελ αλαλέσζε ηεο δσήο. Λφγνπ ράξε, εθηφο απφ ην 

ηξαγνχδηζκα θαη ηε ζπρλή ρξήζε ηνπ ηζν-πνιπθσληθνχ άζκαηνο ζε κνηξνιφγηα, γηνξηέο θαη 

νηθνγελεηαθέο ραξέο, ζπλάμεηο θαη παλεγχξηα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ε πα-

ξάδνζε καδηθνχ ηξαγνπδίζκαηνο εκθαλίδεηαη θαη ζε αλνηθηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο. Γηα πα-

ξάδεηγκα, ζηελ πφιε- κνπζείν ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, πνπ είλαη «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο»  ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ΟΤΝΔΚΟ, ζπλαληηέηαη αθφκα ην καδηθφ ηζν-πνιπ-

θσληθφ ηξαγνχδηζκα ζε δεκφζηνπο ρψξνο: «Ζ ζπλνηθία Σεθέ ηξαγνπδνύζε πάλσ, ζηηο πιαγηέο 

                                                
 

 

 

186  Αλαθνξά απφ ηνλ Shapllo, Dalan ζην «Vrojtime dhe vlerësime të Prof. E. Çabejt për kulturën popullore» ζην 
«Kultura popullore», 1/1989, ζει.58.  
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ηεο Κεξηζνύιαο, ην Νηνπλαβάηη, θεκηζκέλν ζην ιατθό ηξαγνύδη. Πάλσ ζην Κάζηξν ζπγθεληξώ-

λνληαλ θαη εθεί ηξαγνπδνύζαλ νκάδεο-νκάδεο. Σν Μαλαιηάηη θαη ε θάθα ηξαγνπδνύζαλ κν-

λίκσο θάησ από ην Κάζηξν.            

        Ο  δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή («e qara me bote»), σο αξρέηππν, έρεη απισζεί ζε 

φιε ηελ ιατθή κνπζηθή χιε, ηξαγνπδηζκέλε είηε απφ άλδξεο είηε απφ γπλαίθεο. ήκεξα, ην 

κνπζηθφ ηζν-πνιπθσληθφ ξεπεξηφξην είλαη άπεηξν, θαηαηαγκέλν ζε θσλεηηθή κνπζηθή (a 

cappella) θαη ελφξγαλε. ΄απηήλ αθξηβψο ηε κνπζηθή πξαγκαηηθφηεηα εληνπίδεηαη επηπιένλ 

ε ηζν-πνιπθσληθή (ηππνινγηθή θαη κνξθηθή) πνηθηιία, αξρίδνληαο απφ ην ηξαγνχδη
187

. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηππνινγηθή θαη εηδνινγηθή πνηθηιία, είλαη πξντφλ, πξνεξρφκελν απφ ηνλ ηεκα-

ρηζκφ θαη ηελ επηβίσζε ηνπ αξραίνπ ηζν-πνιπθσληθνχ κνπζηθνχ ηειεηνπξγηθνχ θαη απνηξέ-

πεη έηζη ηε γεληθή ηάζε αλαδήηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο ηππνινγίαο απφκαθξα απφ 

ηελ ίζν-πνιπθσληθή θνίηε. Έρνπλ επηβεβαησζεί δεθάδεο παξαδείγκαηα ζξελεηηθνχ χθνπο 

ζην ηζν-πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα, αξρίδνληαο απφ  ηα «ηξαγνύδηα Κηαδηκληέκηζηε», ζην 

Lumi i Vlorës, ή φπσο νλνκάδνληαη δηαθνξεηηθά «κε ζρίζηκν θαη γξαηδνύληζκα ηνπ πξνζώ-

πνπ»
.
 ηα «ηξαγνύδηα πνπ αρνινγνύλ» ζηε Ληακπνπξηά, ηα νπνία αθνξνχλ ην κνηξνιφη κε 

θξαπγέο θαη νηκσγέο, πξνο ηηκή θάπνηνπ
.
 ηα «ηξαγνύδηα κε ην ιαξύγγη»,  ησλ γπλαηθψλ ηεο 

πφιεο Αξγπξνθάζηξνπ
.
 αθνινπζνχλ νη «ζξελν-θξαπγέο», θπξίσο ησλ αλδξψλ, θαη «ηα ζξε-

λνινγήκαηα» πνπ ζπλαληηνχληαη ζε φιε ηε Ληακπνπξηά. Οη κειεηεηέο έρνπλ παξαηεξήζεη φηη 

νη ζηίρνη ζηα κνηξνιφγηα θαη ηα ζξελψδε άζκαηα είλαη έμη θαη νθηαζχιιαβνη. Οη ζηίρνη 

αξηζκνχληαη  ζε 5-7-9 ή 11, κε ζπρλή νκνηνθαηαιεμία
188

. 

       Αλαθέξνπκε εδψ θαη ηνλ «ζαλ κνηξνιόη» (

) ηξφπν εξκελείαο φιεο ηεο ελφξγαλεο ίζν-

πνιπθσληθήο κνπζηθήο, απφ ηηο ιατθέο θνκπαλίεο ή νξρήζηξεο, κε απνθνξχθσκα ηελ εξκε-

λεία ηνπ «Kaba»(-θακπά)-κνηξνινγηνύ, ζθνπνύ ζθάξνπ.  ρεδφλ φινη νη ζθνπνί κε θιαξίλν 

θαη βηνιί ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νλνκάδνληαλ «κνηξνιόη κε θιαξίλν ή κε βηνιί». Σέηνηνη 

είλαη «Σν κνηξνιόη ηνπ ειίκη κε θιαξίλν», «Σν κνηξνιόη ηνπ Μεληί κε θιαξίλν» ε θαη «Σν 

κνηξνιόη ηνπ Αζιάλη», νη νπνίνη (ζθνπνί) ππάξρνπλ ζηηο δηζθνγξαθίεο εθείλεο ηεο επνρήο. 

Λέγνληαλ «κνηξνιόγηα κε θιαξίλν ή κε βηνιί», επεηδή έβαδαλ ζην κνπζηθφ ηνπο επίθεληξν 

έλα κνπζηθφ κνηίβν «κνηξνινγηνύ», δαλεηζκέλν απφ ηελ θσλεηηθή ηζν-πνιπθσληθή κνπζηθή. 

Με βάζε ην κνηίβν απηφ, ν θιαξηλν-παίρηεο θαηαζθεχαδε «ην δηθό ηνπ κνηξνιόη κε παξαιια-

γέο» ζεβφκελνο ηελ ηζν-πνιπθσληθή κνπζηθή δνκή ησλ ππφινηπσλ θσλψλ.   

        πκθσλνχκε, φηαλ ιέκε φηη ε ζεκεξηλή επηβίσζε ηεο ηππνινγίαο ηεο αιβαληθήο ιατθήο 

ηζν-πνιπθσλίαο είλαη απφ ηηο πην θαιιηεξγεκέλεο. Έρνπκε εδψ ππφςε, φρη κφλν ηε δξψζα 

πνηθηιία ηεο δίθσλεο, ηξίθσλεο θαη ηεηξάθσλεο θσλεηηθήο ηζν-πνιπθσλίαο
. 
ην κνηξνιφη κε 

θιαξίλν θαη ηηο άιιεο κνξθέο ηζν-πνιπθσλίαο κε ιατθέο θνκπαλίεο
.
 ηε ζπκβίσζε, εληφο ηνπ 

ηζν-πνιπθσληθνχ θαηλνκέλνπ, ηεο ηζν-πνιπθσλίαο κε ηνπο αιβαληθνχο δεκνηηθνχο ρνξνχο, 

θαηά ηξφπνλ ηδηαίηεξν πξνο θάπνηεο εμαίξεηεο κνξθέο, φπσο ηελ ηζν-ζπζηάδα (―Cluster 

iso‖), ή θαη «ηελ θξπθή ηζν-πνιπθσλία». Μεηαμχ απηψλ αλαθέξνπκε: 
 

      ►“E qara”:[ζε θαηά ιέμε κεηάθξαζε ζεκαίλεη ην θιάκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φκσο κε ηελ 

έλλνηα ηνπ κνηξνινγηνχ.  Με ηε ζεκαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κεηάθξαζε (ζεκ. κεηαθξαζηή)]. 

                                                
187 χκθσλα κε ηνλ Lefter Çipa: «…Ο Νόηνο έρεη απηή ηελ ηδηόηεηα: μέξεη λα θιαίεη σξαία. Γη‘ απηό θαη ην ηξα-
γνύδη ηνπ παξακέλεη σξαίν. Γηόηη ζηελ παξάδνζε ηνπ Νόηνπ ην κνηξνιόη  κεηαηξέπεηαη ζε ηξαγνύδη.  Ζ πξνέιεπζε 

ηνπ ηξαγνπδηνύ εληνπίδεηαη ζην ιίθλν ηνπ κνηξνινγηνύ, ηεο απαγγειίαο. ε πεξίπησζε πνπ κάλα ηεο πνίεζεο είλαη ε 
κνπζηθή, ην ηξαγνύδη έρεη ιίθλν ηνλ ιόγν, ην κνηξνιόη». ην «Flet princi i polifonosë», Σίξαλα, 2007, ζει. 66. νp 
cit.   
 

 

188 Gaçe, Bardhosh: «Tradita dhe risi në poezinë popullore të bregdetit të Himarës», ζην «Himara në shekuj» Σί-

ξαλα, 2004, ζει 427. Οp. cit .  
 

 (εκ. κεηαθξαζηή) Ο «ζαλ κνηξνιόη» ηξφπνο εξκελείαο φιεο ηεο ελφξγαλεο ηζν-πνιπθσληθήο κνπζηθήο,  
πεξηέρεη νξγαληθνχο ζθνπνχο κε δπγηά, θιαξίλα, βηνιηά, ιαινχκελα… 
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ην «Λεμηθό ηεο Αιβαληθήο Γιώζζαο», ζπγθξίλνπλ ηε ιέμε qaj (-θιαίσ) κε  ηε ιέμε vajtoj (-

κνηξνινγώ). χκθσλα κε ηνλ Δθξέκ Μπέε Βιφξα: ην «λα κε ζε θιάςνπλ (κνηξνινγήζνπλ) 

απνηειεί βαξηά θαηάξα», ηε ζηηγκή πνπ ην―Më qafsh!‖(-Να κε θιάςεηο) ρξεζηκνπνηείηαη ζπ-

λήζσο σο ηθεηεπηηθφ. Σν ―e qara‖ (–κνηξνιφη), ζπλαληνχκε θαη σο μερσξηζηφ ιατθφ κνπζηθφ 

είδνο. Δξκελεχεηαη κε ηακπνπξά, ιανχην, θινγέξα, θιαξίλν, κπαγιακά θαη κπνπδνχθη. π-

λαληάηαη επίζεο σο επίζεην ζηε κνξθή: qarës (-ν θιαςηάξεο, απηόο πνπ θιαίεη, πνπ κνηξν-

ινγάεη).  
 

► “E qara me ligje” Σν ζξελνιόγεκα(

) απνηειεί έλα κνηξνιφη ηζν-πνιπθσληθνχ ηχπνπ 

αλάκεζα ζηελ θχξηα κνηξνινγίζηξα θαη ηε ρνξσδία ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Σζακπέη
189

: ην ligjet (–ην άζκα) απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη σξαηφηεξα κέξε ηεο 

ιατθήο πνίεζεο ησλ Αιβαλψλ. ΄απηνχο δεη έληνλα ε ιαηξεία ησλ λεθξψλ θαη ησλ γελλαίσλ. 

Με ηελ νλνκαζία απηή ζπλαληάηαη θπξίσο ζηε Ληακπνπξηά. Σελ ίδηα ζεκαζία απνδίδεη θαη 

ην «Λεμηθό ηεο Αιβαληθήο Γιώζζαο».   
 

►«Gjëmë-a» ζει. (δπζηπρία, ζπκθνξά, αγγειία ηνπ ζαλάηνπ, καληάην, βξνληή, ην κπνπ-

κπνπλεηφ»)·  γθέγθηθα «Gjamë» ζει. («κπνπκπνπλεηφ, αληήρεζε· ζξήλνο, κνηξνιόη, ζπκ-

θνξά· βξνληνθσλεί βνπίδεη, κπνπκπνπλίδεη)· «gjëmim» αξζ. (- ε αληήρεζε, απήρεζε, βνή)· 

κεηαβ. «gjëmor» (-βξνληώδεο  «πνπ αληερεί» (ιατθφ;)].  χκθσλα κε ηνλ G. Meyer 139 v. 

πξνέξρεηαη απφ ηα ιαηηληθά, gemere, θαη ην νπζηαζηηθφ gjëmë ζει. θαη gjëm αξ. απφ ην ξήκα 

gjëmoj
.
 ηηο δηαιέθηνπο ησλ Αξβαληηψλ ηεο Διιάδαο ζπλαληάηαη σο gjëmëtimë ζει.( ―κπνπ-

κπνπλεηφ‖ G.Meyer, ASV 79), άπνςε απνδερηή απφ ηνπο:  Helbigu 60,  Meyer-Lubke Gr Gr 

I2 1052, Puscariu EW 703, Jokl IF 36, 141. Weigand BA I 252. Δίλαη κηα παλαιβαληθή ιέμε, 

πνπ ηελ ιαηηληθή πξνέιεπζε δελ ηελ αγγίδεη ε ζεκαζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ αιβα-

ληθή. ηηο παιηέο αιβαληθέο πεγέο δηαηεξείηαη πην θνληηλή κε ηε ιαηηληθή ζεκαζία Gemere. 

πγθξ. Αλαζηελάδνληαο, βξνληνθσλάδνληαο θαη κνηξνινγώληαο ζ΄ απηόλ ηνλ αηώλα, ηνλ  γε-

κάην δάθξπα θαη ζπκθνξέο εθείλσλ πνπ ηα πόδηα ζβάξηδαλ δεκέλα. ζην  Buzuku (

**) (XIV5, 

XVII/2, ςαικφο 107, 21); Budi (DC 36, 215) δπλαηά αληήρεζε ζηελ θαξδηά ηνπ θαη εθζιίβεη 

βξνληόθσλα.  Απφ ην βνξξά ζπγθξ. θαη  gjamatar αξζ. (εθείλνο πνπ κνηξνινγεί ζην 

ζάλαην), «me gjamue me i ba gjamën‖(- κνηξνινγώ, ιέγνληαο ην κνηξνιόη ζε θάπνηνλ), ζην 

FR 163 θιπ. ην «Λεμηθό ηεο Αιβαληθήο γιώζζαο» γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν δίδνληαη 

δηάθνξεο ζεκαζίεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή είλαη ε ζξελν-θξαπγή ή ζξήλνο κε νπξιηαρηά. 

ζν γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο, θξίλνπκε φηη είλαη ζπγγεληθή κε ηε ιέμε gjëmim-βξνληή. 

Σε ζπλαληνχκε θαη σο  gjëmëmadh, (ό,ηη έρεη κεγάιε βξνληή).   
 

► Kaba me gërnetë (-θακπάο ή κνηξνιφη κε θιαξίλν). Σν κνηξνιφη κε θιαξίλν, πην ζσζηά ην 

ελφξγαλν κνηξνιφη απνηειεί αλακθίβνια ην είδνο κε ηελ πην άξηηα ζχλζεζε θαη δνκή ηνπ 

κνηξνινγηνχ κε ηε ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ. Σν κνηξνιφη κε θιαξίλν, ή βηνιί, απνηειεί 

ζηελ νπζία κηα «ζχγρξνλε» επηζηξνθή πξνο ην πεγαίν κνηξνιφη ηεο ιατθήο ηζν-πνιπθσλη-

θήο κνπζηθήο χιεο. Απνθαιείηαη δηαθνξεηηθά θαη σο  ―e qarë‖, δειαδή κνηξνιφη κε θιαξίλν. 

Ζ έλλνηα ηεο ιέμεο―e qarë‖, κε πξψηε ζεκαζία ην «θιάκα/θιάςηκν», γεληθεχηεθε θαηά ηε 

                                                
 [(εκ. κεηαθξαζηή)  Θ  ξ ε λ ν ι ό γ ε κ α: κε ηνλ φξν απηφλ ην ζπλαληνχκε ζηελ παξνχζα κεηάθξαζε, e qara (-

κνηξνιφη-/ζξήλνο), me ligje (δειαδή κε εππξεπή ιφγν/ απαγγειία/κε ζηίρνπο / άζκα).] 
 
189 Çabej, Eqerem: «Studime gjuhësore-5» Πξίζηηλα, 1975. 
 

[(*) Θ  ξ ε λ ν ι ό γ ε κ α: κε ηνλ φξν απηφλ ην ζπλαληνχκε ζηελ παξνχζα κεηάθξαζε, e qara (-κνηξνιφη-/ζξήλνο), 

me ligje (δειαδή κε εππξεπή ιφγν/ απαγγειία/κε ζηίρνπο / άζκα).] 
 

 

 

(**εκ. κεηαθξαζηή)  Buzuku, πξφθεηηαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ πξψηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο, ην 1555.  
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ρξήζε ζηε κνπζηθή ιανγξαθία(

***), ιφγσ ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ πνπ λνείηαη σο 

ζεκαηλφκελν ζηελ ηππνινγία ηεο ηζν-πνιπθσληθήο ιατθήο κνπζηθήο. ην κνηξνιφη (κε 

θιαξίλν ή βηνιί), ζπλαληνχκε πξαγκαηνπνηεκέλε ηελ ηάζε ηεο πνιπθσλίαο λα κεηαηξαπεί 

ζε «κνλόινγν» ζηεξηδφκελε ζηελ αληίιεςε ηεο «θξπθήο ηζν-πνιπθσλίαο», φπνπ φιεο νη 

θσλέο κνηξνινγνχλ, αιιά εληαγκέλεο πιένλ εληφο κηαο κφλεο νξηδφληηαο θσλήο. 

► “Këngët me grikë” (ηα ηξαγνχδηα κε ιαξχγγη). Πξφθεηηαη γηα ηα ηζν-πνιπθσληθά ηξαγνχ-

δηα ησλ γπλαηθψλ ηεο πφιεο Αξγπξνθάζηξνπ. Φέξνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία, ιφγσ 

ηνπ ηξφπνπ εξκελείαο, «κε ην ιαξύγγη». χκθσλα κε ηνλ Μπ. Κξνχηα, ε δνκή ηνπ ηξαγνπ-

δηνχ πεξηέρεη ιαξπγγηθνχο θζφγγνπο, φκνηνπο κε ην χθνο ησλ ηξαγνπδηψλ ―jodel‖, (ιαξπγ-

γηθά). Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηζν-πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο, ζεσξείηαη απφ ηνπο 

αξραηφηεξνπο ηνπ ζξελεηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ. Δίλαη δηαδνκέλα θπξίσο κεηαμχ ησλ γπλαη-

θείσλ ηξαγνπδηψλ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, ζηηο ζπλνηθίεο Νηνπλαβάηη θαη Μαλαιηάηη.   
 

► “Borrohitj/e.a”(Μνηξνιφη): Δληνπίδεηαη κφλν ζηνπο Ληάκπεδεο πηζηηθνχο/ ηζνπάλνπο. Σν 

ηεινχλ, γηα λα «κνηξνινγήζνπλ» ηελ κλήκε θάπνηνπ πνπ θείηεηαη ζηνλ ηάθν, θπξίσο ζην 

βνπλφ. πλεπψο ζε απφζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δσήο θαη ζαλά-

ηνπ. πλήζσο εθηειείηαη απφ έλαλ εξκελεπηή. ην borrohitja-κνηξνιόη  παξαηεξείηαη ζε κε-

γάιν πνζνζηφ ην θαηλφκελν «ηεο θξπθήο ίζν-πνιπθσλίαο». Έλα πνιχ γλσζηφ κνηξνιφη ηνπ 

είδνπο είλαη ην «Ση έπεζε έλα πόδη βνπλνύ» ζην Lumi i Vlorës. 
 

► “Logatj/e.a”, είδνο ιατθνχ, κνπζηθνχ ζξελνινγήκαηνο: Αξρίδεη, φηαλ ν ιατθφο εξκελεπ-

ηήο ζπκάηαη ηνλ καθαξίηε, ζηνλ νπνίν αθηεξψλεη ην ζξελνιφγεκα. Ωο αθνξκή ζχκεζεο 

ρξεζηκεχεη θάπνην πξνζσπηθφ αληηθείκελν. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξαγκαηηθή απφ-

ζηαζε απφ ηνλ λεθξφ είλαη ηχπνπ «νύηε θνληά, νύηε καθξηά».     
  

► “Logorisj/e.a”, Δίδνο νκαδηθνχ κνπζηθνχ ιατθνχ κνηξνινγηνχ κε νδπξκνχο, ζξελνιφ-

γεκα. Ο θαζεγεηήο Σζακπέη αλαθέξεη φηη ν φξνο logoris-logori (–ζξελνιφγεκα κε νδπξ-

κνχο), είλαη ιέμε ηεο λφηηαο ηφζθηθεο θαη ζεκαίλεη  «ζξελώ γηα έλαλ λεθξό». Ο G. Mayer, 

245 δαλείζηεθε ηε ιέμε απφ ηνλ Θχκε Μίηθν θαη πξφζζεζε  ζ΄απηή ηε ιέμε «ligje (– «ζηί-

ρνπο πνπ αξηζκεί κηα γπλαίθα, όηαλ ζξελεί έλαλ λεθξό θαηά ηελ θεδεία»). Γηα ηνλ Υξηζηνθν-

ξίδε, ζει 21, ε ι. είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο. ην «Λεμηθό ηεο Αιβαληθήο Γιώζζαο» ζπλα-

ληάηαη ζηε κνξθή: e qanë dhe e logorisën (–ηνλ θιάςαλ θαη κνηξνιόγεζαλ). 
 

► “Dy- tre vetçe Dukaçe”. Δχν-ηξηψλ αηφκσλ κε χθνο Νηνπθάηη: Έλαο πνιχ ηδηαίηεξνο 

ηξφπνο εξκελείαο ηεο ιηάκπηθεο ίζν-πνιπθσλίαο. Δληνπίδεηαη ζην ρσξηφ Νηνπθάηη ηνπ λν-

κνχ Απιψλαο θαη ζρεηίδεηαη κε ην ρηιηφρξνλν λεθξηθφ ηειεηνπξγηθφ ζξήλνπ γηα ην λεθξφ. Ζ 

ραξαθηεξηζηηθή ζέζε ηξαγνπδίζκαηνο είλαη ―θεθάιη κε θεθάιη». Απφ ηνπο πην γλσζηνχο ηξα-

γνπδηζηέο απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ, αλαθέξνπκε  ηνλ . Μπνδηάλη θαη Η. Βαγγέιη. 
  

Γηα ην ηέινο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ζρέζε αλάκεζα 

ζηε ιέμε ηξαγσδία θαη ην φλνκα ηεο θνηλφηεηαο Tragjas, ζην λνκφ Απιψλαο. Δπίζεο, νη θά-

ηνηθνη ηνπ Μπξεγθληέηη θαη εηδηθά νη Πειηνπξηψηεο, αθφκα θαη ζήκεξα απνθαινχληαη «ηξα-

γνπφδαξνη», πνπ αζθαιψο ζρεηίδνληαη κε ηνλ Πάλα θαη αλαθέξεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο κνπζη-

θέο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δπίζεο, e qara-vajtimi (ζξελσδία) ζπλαληάηαη σο ηνπσλπκία (θνηλφ-

ηεηα Βατδε, Βατθαι, ν βξάρνο ηεο Βάγηα-Κξνχγηα θιπ). πλαληάηαη αθφκα ζε κπζνινγηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Γθξακπφθηζη, ν νπνίνο είλαη γλσζηφο σο κπζνιν-

γηθή χπαξμε πνπ θιαίεη θσλαρηά. Καηά ηελ ιατθή παξάδνζε, ν Γθξακπφθηζη  είλαη έλα δη-

θέθαιν κεγάιν θίδη. Έθξπβε ην έλα θεθάιη θαη κε ην άιιν έθιαηγε, γηα λα θαηλεηαη δπζηπρη-

ζκέλν. Ήηαλ έλαο ηξφπνο λα πξνζεγγίζεη ηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ηνπο θαηαπηεί.     

                                                
 (εκ. κεηαθξαζηή) …σο κνηξνιφη-ζξήλνο-ζξελσδία. 
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                                     Κεθάιαην 3
ν
 

                          « Η  ηζν-πνιπθσλία σο κνπζηθή ρνξσδία » 

 
 

3.1. Η κνπζηθή ρνξσδία ηεο ηζν-πνιπθσλίαο θαη ε ρνξσδία ηεο ηξαγσδίαο  
 

► Η ρνξσδία σο ην πξώην θαιιηηερληθό ζπγθξόηεκα ζηνλ θόζκν.  
 

        Ζ αξραία ηξαγσδία(*) εκθαλίζζεθε ζηελ Αζήλα  πεξίπνπ ηνλ 6
ν
 αηψλα π.Υ. Σν φλνκα 

ζεκαίλεη ηελ ‗ηξάγσλ σδή‘(ηξαγνύδη). Πηζηεχεηαη φηη έρεη πξνέιεπζε απφ ηνπο ρνξσδηαθνχο 

ρνξνχο. Ζ ίδηα ε ιέμε, ‗ρνξόο‘, νχηε ιίγν νχηε πνιχ, νδεγεί ζηνλ «θπθιηθό ρνξό»! ην 

μεθίλεκά ηεο δε, ε ηξαγσδία είρε κφλνλ έλα εζνπνηφ
190

 εθηφο θπζηθά απφ ηνλ ρνξφ.  
 

       Πξφθεηηαη γηα ηνλ εμάξρνληα ηνπ ρνξνχ −πνπ θνξνχζε ‗πξνζσπείν‘, δειαδή κάζθα− ν 

νπνίνο, αθνχ απνζηαζπάζηεθε [θαη ζηάζεθε απέλαληη απφ ηνπο ρνξεπηέοηνπ (ηνλ ρνξφ)], άξ-

ρηζε δηάινγν καδί ηνπ θαη απνθξηλφηαλ (αξρ. ὑπεθξίλεην) ζηηο εξσηήζεηο ηνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφλ νλνκάζηεθε ππνθξηηήο, δειαδή εζνπνηφο. Αξγφηεξα (525-455 π.Υ), ν Αηζρχινο εηζή-

γαγε ηνλ δεχηεξν εζνπνηφ θαη ηνλ ηξίην ν νθνθιήο (496-406 π.Υ).   

        Ο ρνξφο
191

 ζηελ ειιεληθή ηξαγσδία, απνηεινχκελνο απφ 12 άηνκα (ηα νπνία, δηαθνξε-

ηηθά απφ ηνπο εζνπνηνχο, ήηαλ εξαζηηέρλεο ρνξεπηέο θαη ηξαγνπδηζηέο), ζρνιίαδε θαη δηαιέ-

γνληαλ κε ηνλ ‗εμάξρνληα‘, ηνλ θνξπθαίν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε ηνπ ρνξνχ ραξαθηήξηδε 

ηηο ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ζην ρνξφ απμήζεθε κέρξη 15 απφ ηηο ηξα-

γσδίεο ηνπ νθνθιή θαη θπξίσο ηνπ Δπξηπίδε (484 - 406 π.Υ).  Έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί φηη, 

ζε θακηά πεξίπησζε ν φξνο «εζνπνηόο» δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα μερσξίζεη ηα κέιε ηνπ 

ρνξνχ, ή λα ηαπηίζεη ηα πξφζσπα! πκθσλνχκε ζ΄απηφ κε ηνλ Nietzche
192

 (1844-1900), φηη 

αξρηθά ε θιαζηθή ηξαγσδία πξνήιζε απφ ην ‗ρνξηθό άζκα‘, θαη εηδηθφηεξα, θαηά ηνλ Αξη-

ζηνηέιε (384–322 π.Υ)
 193

, πξνήιζε απφ ηνπο ρνξσδηαθνχο δηζπξάκβνπο, ηνπο αθηεξσκέλνπο 

ζην Γηνλχζην
194

 Ο ‗ρνξόο‘ 
195

 ηεο αξραηνειιεληθήο ηξαγσδίαο, ινηπφλ, απφ-ηειεί ην ζχκβνιν 

                                                
[ (*εκ.επηκειεηή) …σο  είδνο ηεο αξραηνειιεληθήο Γξακκαηείαο. ]  
 

190 Ο πνηεηήο Θέζπηο  ζεσξείηαη, ν εθεπξέηεο ηεο ηξαγσδίαο θαη ππήξμε πηζαλφηαηα ν πξψηνο εζνπνηφο. 

Δπηλφεζε ηελ ηδέα λα μερσξίζεη έλα κέινο ηνπ ρνξνχ (ίζσο ηνλ ίδηνλ) θαη λα παξεκβάιεη ζην δηζχξακβν 

απαγγειία, κε άιιν κέηξν θαη απφ εθείλε ηνπ ρνξνχ. 
 

191 Σξία είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ρνξνχ. Αξρηθά, έλαο ζπλδπαζκφο πξνθνξηθψλ θαη κε 
φςεσλ, θαηφπηλ ε κηκεηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη ηέινο ε ηδηαίηεξα παηγληψδεο θχζε ηνχηεο ηεο πην ζνβαξήο κνξθήο 
ηειεηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή απνηειείηαη απφ ηε ζηξνθή, ηελ αληηζηξνθή θαη ηελ επσδφ, 
ή ην χζηεξν–ηξαγνχδη.   
 

192 Βιέπε: Nietzche, Fridrih«Lindja e tragjedisë», Σίξαλα, 2001, ζει. 67, 170.   
 

193 Αξηζηνηέιεο: «Πνηεηηθή», Πξίζηηλα, 2003, ζει. 58. Μεηαμχ ησλ 6 δνκηθψλ κεξψλ ηεο ηξαγσδίαο, εθ ησλ 
νπνίσλ ηα δχν, ε ‗πάξνδνο‘ (=ην ηξαγνχδη εηζφδνπ ηεο ρνξσδίαο) θαη ηα ‗ζηάζηκα‘ [ (=ην ηξαγνχδη ηεο ρνξσδίαο, 
κε ή ρσξίο κεισδία, αιιά ζπλερέο) πνπ δελ δηαθφπηνληαη απφ δηαιφγνπο θαη νλνκάζηεθε έηζη,  επεηδή εξκελεπφ-

ηαλ, ελψ ν ρνξφο ειάκβαλε ζέζε (ήηαλ ζε ζηάζε) ζηελ νξρήζηξα)], απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά κνπζηθά ηεο 
ζηνηρεία. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε: ε πάξνδνο είλαη ην πξώην πιήξεο κέξνο πνπ ηξαγνπδηέηαη απ‘ όιε 
ηελ ρνξσδία.  
      

194 Ο Γηφλπζνο πξνζσπνπνηνχζε ην ζάλαην ηνπ Φζηλνπψξνπ θαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο Άλνημεο… Ωο  κπζηθή 
νληφηεηα ήηαλ ζεφο ηνπ ηξαγηθνχ ζαλάηνπ θαη ηεο εηήζηαο αλαγέλλεζεο ηεο θχζεο. Γη‘ απηφλ ην ιφγν, ε ηδαληθή 

πεξίνδνο πξνβνιήο ηξαγσδηψλ ήηαλ ην ηέινο Μαξηίνπ θαη νη αξρέο Απξηιίνπ. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Alfred 
Uçi, νη εθδειψζεηο ιαηξείαο ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηα ρνξνγξαθηθά έζηκά ηνπο νδεγνχλ ζηελ παλάξραηα πεγή ηεο 
ηξαγσδίαο θαη ηνπ ζεάηξνπ, εθφζνλ νη δηνλπζηαθέο γηνξηέο  εκπεξηέρνπλ, ζηελ νπζία, ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα 
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ησλ ελζνπζηαζηηθψλ δηνλπζηαθψλ ηειεηνπξγηψλ, γλσζηψλ, ιφγσ ηεο [δεκνθηινχο] ‗έθζηα-

ζεο‘,[δειαδή κηαο θαηάζηαζεο ςπρνβηνινγηθήο κέζεο]. Ζ έκπλεπζε, πνπ πξνέθπςε γηα ηελ 

ηέρλε ζηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί πξσηίζησο ζηα ‗δηνλπζηαθά δξώκελα‘ (ζηνπο 

πάλδεκνπο ρνξσδηαθνχο χκλνπο, φπσο ήηαλ νη δηζύξακβνη
196

) θαη φρη ζηε ιαηξεία ηνπ Απφι-

ισλα. Ζ κνπζηθή ζηνλ δηνλπζηαθφ πνιηηηζκφ έρεη ιανγξαθηθφ ραξαθηήξα. Γελλάηαη θαη 

αλαπαξάγεηαη κέζσ ηνπ ξπζκνχ, ηνπ ρνξνχ θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Οη δηνλπζηαδόκελνη, 

απηνί δειαδή πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δηνλπζηαθέο ηειεηνπξγίεο, απνθαινχληαλ θαη ‗βάθ-

ρεο/βαθρίδεο‘
197

 (

). 

       Μηα αμηνζαχκαζηε ζθελή ησλ ρνξσδηαθψλ εθδειψζεσλ πξνο ηηκή ηνπ Γηφλπζνπ, καο 

δίλεη ν Πινχηαξρνο, φηαλ πεξηγξάθεη θάπνην ενξηαζηηθφ γεγνλφο ζε ηαμίδη ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ (356 – 323 π.Υ): ―... Ζ γεο ζείνληαλ από ηηο ηζακπνύλεο, ηηο θινγέξεο θαη ηνπο 

ρνξνύο ησλ Βάθρσλ, νη νπνίνη επηδίδνληαλ ζε μέθξελα παηρλίδηα, ιεο θαη ζπλόδεπαλ ηνλ 

Βάθρν-ζεό ή ιεο θαη κεηείρε θη απηόο ζηελ απέξαληε γηνξηή. Μηα κέξα δε ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, 

παξαθνινπζνύζε δηαγσληζκό ρνξσδηώλ, όπνπ ληθεηήο αλαδείρηεθε ν Βαγώαο»
198

! Απ  ́ φζα 

αλαθέξακε, πξνθχπηεη φηη ε δηνλπζηαθή κνπζηθή ζηελ νπζία πξαγκαηνπνηείηαη σο κνπζηθή 

νξγάλσλ, κε ξπζκφ θαη ρνξνχο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε δηαπίζησζε ηνπ Nietzche φηη 

«…. Ζ δηνλπζηαθή ηέρλε επηδηώθεη λα καο πείζεη πσο ε ύπαξμε είλαη κηα απέξαληε ραξά». Σν 

δηνλπζηαθφ κήλπκα γηα ηε δσή, δηαηχπσζε αηψλεο αξγφηεξα ν J. W. Goethe (1749-1832) ζην 

παζίγλσζην πνίεκά ηνπ ―Ergo bibamus (‗Αο πηνύκε‘) 
199

.  
 

►«Ο δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή» (e qara me bote), σο ν πην αξραίνο κνπζηθόο ρνξόο (ρνξσδία) 
 

      ήκεξα, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε ρνξσδία, έρνπκε ππφςε κηαλ άξηηα ζπγθξνηεκέλε 

νκάδα/φ ηξαγνπδηζηψλ, πνπ εξκελεχνπλ απφ θνηλνχ κνπζηθή, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο δη-

επζπληή/καέζηξνπ
200

. Ζ ρνξσδία, απηφ ην πνιπ-ιεηηνπξγηθφ θαηαζθεχαζκα (κε απαγγειηέο, 

θνξπθαίνπο θαη ρνξσδνχο) πηζηεχεηαη φηη έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο απφ ηηο αξρατθέο ηξαγηθέο 

ηειεηνπξγίεο, φκνηεο κ΄ απηέο πνπ είδακε, φηαλ εμεηάζακε ηα κνηξνιφγηα. Ο Lambertz έιεγε 

                                                                                                                                      
ηνπ αλζξψπνπ σο γηνπ ηεο θχζεο. Ωο ηέηνηα, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηβάιινπλ ηα δηνλπζηαθά έζηκα σο πνιηηηζκφ, 
είλαη ζηελ νπζία ιανγξαθηθά. Οη δηνλπζηαθέο γηνξηέο εκθαλίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζαλ μέθξελεο θαη γεκάηεο 
φξγηα γηνξηέο. 
    

195 Βιέπε N. Fridrih: "Lindja e tragjedisë", Σίξαλα, 2001, ζει. 80. Γηα πεξηζζφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ κνπζηθή ζηελ 

αξραία Διιάδα βιέπε West, M.L., Ancient Greek Music, 1992, Oxford; Pohlmann, E., West, M.L., Documents of 
Ancient Greek Music: the Extant Melodies and Fragments, 1992, Oxford University Press; Barker, A., Greek 
Musical Writings I, The Musician and His Art, 1984, Cambridge University Press; Barker, A. , Greek Musical 
Writings II, Harmonic and Acoustic Theory, 1989, Cambridge University Press; Landels, G.J., Music in Ancient 
Greece and Rome, 1999, London and New York, Routledge; Mathiesen, T.J. , Apollo's Lyre- Greek Music and 
Music Theory in Antiquity and Middle Ages, 2000, University of Nebraska Press θηι.  
 

196 Σν δηζχξακβν σο ρνξσδηαθφ είδνο αθηεξψλεηαη ζηνλ Γηφλπζν. Σξαγνπδηέηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 50 αγφ-

ξηα ή άλδξεο. ηελ Διιάδα απφ ηνλ 5ν π.Υ αηψλα έρνπλ νξγαλσζεί θαη δηαγσληζκνί αθηεξσκέλνη ζηελ εξκελεία 
δηζπξάκβσλ. 
  
197 Σν κεγαιχηεξν έγθιεκα ησλ βαθρίδσλ είλαη φηη απηέο, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηνλπζηαθήο γηνξηήο πνπ δηεμά-
ρζεθε ζηελ Θξάθε, ζθφησζαλ ηνλ Οξθέα, ηεκάρηζαλ ην ζψκα ηνπ θαη ηε ιχξα, ην αγαπεκέλν ηνπ κνπζηθφ 
φξγαλν, ηελ πέηαμαλ ζην πνηακφ Δχξν. Ο πνηακφο έβγαιε ηελ ιχξα ζηηο αθηέο ηεο Λέζβνπ, φπνπ γελλήζεθαλ θαη 
νη δηάζεκνη πνηεηέο Αιθαίνο θαη απθψ. Ο Οξθέαο, σο ν κνπζηθφο πςειήο ηέρλεο, δνινθνλήζεθε ζπκβνιηθά 
απφ ηνλ παλδνπξιηζκφ ησλ δηνλπζηαθψλ ηειεηψλ, ηα άζεκλα ηξαγνχδηα θαη ηηο άλαξζξε θξαπγέο ησλ βαθρίδσλ. 
Λέγεηαη φηη ε πξψηε πέηξα πνπ ζα ρηππνχζε ηνλ Οξθέα, καγεχηεθε απφ ηελ κνπζηθή ηνπ θαη έπεζε ζηελ γε ρσξίο 
λα θζάζεη ζ΄απηφλ.  
 

 

[( εκ, κεηαθξαζηή) ηελ ειιεληθή κπζνινγία, Βάθρεο ή Βαθρίδεο ή Βαθρηάδεο ήηαλ νη ηέξεηεο ηνπ ζενχ ηνπ 

θξαζηνχ Γηνλχζνπ ή Βάθρνπ θαη απνηεινχζαλ, καδί κε ηνλ Πάλα, ηνπο εηιελνχο θαη ηνπο αηχξνπο, ηελ 

αθνινπζία ηνπ εχζπκνπ ζενχ.] 
198Plutark: «Jetë paralele-1», Σίξαλα, 2006, ζει. 69. Μεηαθξαζηήο σηήξεο Παπαρξίζηνο, Op. cit. 
 

199 Gete: «Vepra të zgjedhura-2», Σίξαλα, 1988, ζει. 131-132. 
 

200 Βιέπε «Fjalori i gjuhës së Sotme Shqipe», Σίξαλα, 1980, ζει. 868 
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φηη απφ ηα έπε ηνπ Οκήξνπ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ παλνκνηφηππνη ζξήλνη, νη νπνίνη ζπλα-

ληνχληαη θαη ζήκεξα ζηελ Αιβαλία
201

.  Ζ νκνινγία Lambertz ηαπηίδεηαη ζηελ νπζία κε ηελ 

δηαπίζησζε ηνπ Δθξέκ Μπέε Βιηφξα, φηη ζε πεξηνρέο φπσο ε Μνπδεθηά θαη ε Λακπνπξηά 

δηαηεξνχληαη αξθεηέο αξρατθέο κνπζηθέο κνξθέο θαη ίζσο ζεκαληηθέο γηα ηελ κειέηε ηεο 

παιηάο κνπζηθήο, φπσο θαη ηεο αξραίαο ειιεληθήο
202

. 

       Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηνπλ κεξηθά εξσηήκαηα, γηα παξάδεηγκα: πψο κπφξεζε 

κηα αξρατθή κνπζηθή πξαθηηθή λα ζπγθξνηήζεη ηελ πξψηε ρνξσδία ζηνλ θφζκν, σο έλα άξ-

ηην πνιχθσλν ζπγθξφηεκα, ρσξίο κνπζηθά φξγαλα θαη ρσξίο δηεπζπληή θαη, είλαη δπλαηφλ ν 

πνιηηηζκφο ρηιηεηηψλ ησλ ρνξσδηαθψλ ηζν-πνιπθσληθψλ κνηξνινγηψλ λα έρεη επεξεάζεη, 

έζησ θαη ιίγν, ηε δφκεζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ γλσζηψλ πνιηηηζηηθψλ κνληέισλ ηεο 

επξσπατθήο αξραηφηεηαο; (*)     

       Οη ίζν-πνιπθσληθέο ρνξσδίεο ρσξίο κνπζηθά φξγαλα, κε ηνλ αξραίν ηξφπν δφκεζεο, 

είλαη ζε ζέζε λα επηβεβαηψζνπλ φηη πξνυπήξραλ θαη ησλ δηζπξακβηθψλ αζκάησλ(


**), πνπ 

πην πάλσ αλαθέξακε, δηφηη είλαη γλσζηφ φηη ε αλζξψπηλε θσλή απνηειεί θαη ην αξραηφηεξν 

ερεηηθφ κνπζηθφ φξγαλν ζηνλ θφζκν. Ζ πξσηκφηεηα ηεο θσλεηηθήο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε 

ηελ ελφξγαλε κνπζηθή, δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ ιατθή αληίιεςε, πνπ ιέεη φηη: «Ζ πνιπθσλία 

ηα έρεη ραβαιέ ηα όξγαλα»!    

        Γηαθνξεηηθά απφ ηνλ δηνλπζηαθφ πνιηηηζκφ, ν ηζν-πνιπθσληθφο, ρνξσδηαθφο πνιηηη-

ζκφο, καξηπξεί φηη ε δσή δελ κπνξεί λα είλαη κηα απέξαληε ραξά, αιιά κηα αιιεπάιιειε 

κεηάβαζε απφ ηε καύξε ζιίςε, πξνο ηελ  άζπξε ραξά, ηφζν νκνηφηππε κε ηελ π ε ξ η π έ η ε η α  

ζηηο αξραίεο ηξαγσδίεο, ε νπνία ζεκαδεχεη ηελ νξκεηηθή θαη αηθληδηαζηηθή δηάβαζε ηεο ηχ-

ρεο απφ θαιή ζε θαθή θαη αληίζηξνθα. 

     πσο ε ηζν-πνιπθσλία, θαη ε αξραία ηξαγσδία, έρνπλ ζην επίθεληξν ην ρνξφ, ηελ νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ δξνπλ ηξαγνπδψληαο, κηιψληαο θαη ρνξεχνληαο ζε ζρήκα θχθινπ, πνπ ν θα-

ζέλαο ιεηηνπξγεί ζε ζπλάξηεζε θαη αξκνλία κε ην ζχλνιν. Οη πξάμεηο ηνπο έρνπλ σο βαζηθφ 

θίλεηξν ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ κέζσ ηεο ηέρλεο ηεο κίκεζεο, ηεο δξάζεο 

θαη ηεο πξνβνιήο ηεο. Σν πξναλαθεξφκελν ζηνηρείν αλάγεη ην ιεηηνχξγεκα  θαη ηε ζχλζεζε 

ηνπ πνιχθσλνπ ηζν-πνιπθσληθνχ ρνξνχ, φκνην κε ην δξάκα πνπ εμειίζζεηαη ζηηο αξραίεο 

ηξαγσδίεο. Ζ νκνηφηεηα ηνπο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ θαλέλα άιιν είδνο ρνξσδη-

αθνχ ζπγθξνηήκαηνο, δηφηη θαη ηα δχν κηκνχληαη ζηελ νπζία αλζξψπηλεο πξάμεηο: ηε δσή, 

ηελ επηπρία θαη ηελ δπζηπρία. 
 

          Ζ ηζν-πνιπθσληθή ρνξσδία, απηή ε ―vox humana‖ (αλζξώπηλε θσλή), ππήξμε ν θν-

ξέαο ηνπ κπζηθνχ θφζκνπ θαη, καδί κ  ́απηφλ, ησλ ηξαγηθψλ εξψσλ, κε απνηέιεζκα λα κεηα-

                                                
201 Lambertz, Maximilian: «Die Volkspoesie der Albaner», Sarajevo, 1917, ζει. 65. 
202 Vlora, Eqrem Bej: «Nga Berati në Tomorr e kthim»,  Σίξαλα, 2003, ζει. 77. Op. cit.  

(*εκ.ηνπ επηκειεηή) Δίλαη ηνηο πάζη γλσζηφλ φηη ν φξνο ‗επξσπατθή αξραηόηεηα‘, φρη ππφ ρξνλνινγηθή αιιά ππφ πνιηηηζκηθή 

έλλνηα, αλαθέξεηαη πξψηα ζηνπο (πξν-)ηζηνξηθνχο πνιηηηζκνχο ηνπ Αηγαίνπ (Κξεηνκηλσηθφ, Κπθιαδηθφ, Σξσνεηξνπζθηθφ, 

κεηά ζηνλ αξραην-Διιεληθφ θαη, ηέινο, ζηνλ ειιελν-Ρσκατθφ. Πέξαλ ηνχησλ, αλαπηχρζεθαλ θαη ήζζνλεο πνιηηηζκνί, φπσο ν 

Θξαθηθφο, ν Ηιιπξηθφο θ.ιπ.  

 

 
 

 εκ. ηνπ επηκειεηή). Φπζηθά, ε ζέζε απηή ηνπ ζπγγξαθέα πξνβιεκαηίδεη, κε ηε γεληθφηεξε ηδενινγηθή ηνπ 
πξφζεζε λα εληάμεη θαη ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα ζην αιβαληθφ πνιηηηζκηθφ ηνπ ζχκπαλ. Πάλησο, αλ πξφζεζή 
ηνπ ήηαλ λα ππνλνήζεη φηη ζηνλ αιβαληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ επηβίσζαλ ζηνηρεία ηξαγηθά, γνληκνπνηεκέλα απφ ηελ 
αξραία αλάκλεζε ησλ δξακαηηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ αλεβάδνληαλ ζε ειιεληθέο πφιεηο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, 
ζπκθσλνχκε. Απνκνλσκέλνη ζηα βνπλά ηνπο, νη αιβαλφθσλνη ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο φλησο δηαηήξεζαλ 
γλεζηφηεξα ηα αξρατθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θαηαγσγήο. ΄Αιισζηε, απηφ εμππνλνείηαη θαη απφ ηελ 

παξαδνρή ηνπ ζπγγξαθέα πσο νη αιβαλφθσλνη ηεο εληαίαο Ζπείξνπ θαη νη Αξκπεξέζνη ηεο Ηηαιίαο δηέζσζαλ ην 
πνιπθσληθφ ηξαγνχδη, σο απφερν ησλ αξραίσλ δξακαηηθψλ δξσκέλσλ ζε ειιελφθσλεο πφιεηο ηνπ Νφηνπ ηεο 
ζεκεξηλήο αιβαληθήο επηθξάηεηαο. Γηαπηφλ ηνλ ιφγν δηαζψδνληαη ζηελ πεξηνρή απηή θαη ηα ‗ηζν-πνιπθσληθά‘ 
ηξαγνχδηα…]. 
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ηξαπεί θαη ε ίδηα ζε αληηθείκελν κίκεζεο
203

, απφ ηελ ηέρλε ηεο αξραηφηεηαο, απφ ηνλ κεξν 

θαη δψζε. Ζ ηζν-πνιπθσληθή ρνξσδία απνηειεί ηελ εππξεπή πιαζκαηνπνίεζε θαη δηάπιαζε 

ηεο αλζξψπηλεο ηξαγσδίαο ζε ιατθή κνπζηθή θαη ηέρλε. Σν πεηπραίλεη κφλν κέζσ ηεο κεγα-

ινπξεπνχο αξκνλίαο ησλ θσλψλ ζηελ αλζξψπηλε ρνξσδία. Με ηε ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα 

ελέπλεπζε ηνπο παηέξεο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο, ηνλ Αηζρχιν, νθνθιή, Δπξηπίδε, πξηλ 

αθφκα εθεπξεζνχλ ηα εκηθχθιηα ζέαηξα, φπνπ ζα εξκελεχνληαλ νη ηξαγσδίεο ηνπο κε ρνξσ-

δία θαη εζνπνηνχο.    

        Δπηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσλ απνηειεί εθείλν ην κέξνο ηεο ειιεληθήο ηξαγσδίαο, γλσζηφ 

σο Κνκκφο(
)

. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε δελ παξηζηάλεη ηίπνηε άιιν παξά ην δσληαλφ 

κνηξνιφη ζηε ζθελή, φπνπ κεηέρνπλ νη βαζηθνί εζνπνηνί κε ηε ζπλνδεία ηνπ ρνξνχ
204

. Θέισ 

λα πηζηεχσ φηη ε δνκή ηνπ δαθξχβξερηνπ ζξήλνπ κε νηκσγή(e qara me bote) (σο ν αξραηφ-

ηεξνο ηξφπνο ίζν-πνιπθσληθνχ ρνξσδηαθνχ ηξαγνπδίζκαηνο), δηαηεξεί αθφκα θαη ζήκεξα, 

εθείλνπο ηνπο ζπζρεηηζκνχο πνπ νη κειεηεηέο ηεο αξραίαο ινγνηερλίαο έρνπλ πξψηκα παξα-

ηεξήζεη ζηελ αξραία ηξαγσδία θαη ηδηαίηεξα ζην ρνξφ, σο ην βαζηθφ δνκηθφ ηεο ζηνηρείν. 

Αθνξά θπξίσο ηηο ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ, ζηηο νπνίεο ν ρνξφο, φπσο αλαθέξακε, απνηε-

ινχληαλ απφ 12 κέιε, πνπ κηινχζαλ, ηξαγνπδνχζαλ ή ρφξεπαλ. ηνλ νκαδηθφ ζξήλν θαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηππνινγίεο ηνπ, φπσο δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή (e qara me bote) ή 

ζξελνινγήκαηα (e qara me ligje), ζπλαληνχκε εθείλεο ηηο κνξθέο δνκηθήο νξγάλσζεο, νη 

νπνίεο πηνζεηήζεθαλ αξγφηεξα, απφ ηελ δνκή ησλ αξραίσλ ηξαγσδηψλ ηνπ Αηζρχινπ, ελ-

λνείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαβαζκηζκέλεο κνξθέο
205

. Καη‘ηδηαίηεξν ηξφπν ζηηο ηξαγσδίεο 

«Ηθέηηδεο»,―Αγακέκλσλ», «Δπκελίδεο», «Υνεθόξνη») κε θνξπθαίνπο, ρνξφ θαη απαγγειηέο, 

σο ζπλζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο έλαξμεο θαη εμέιημεο ηνπ πνιχπινθνπ 

ηειεηνπξγηθνχ ζρεηηθνχ κε ην ζάλαην. «Τηνπ….Τηνπ…Πνπνπνπ…. Παρ!» ήηαλ ην ζξελψδεο 

ξεθξέλ ζηηο «Δπκελίδεο»!     

        Ωο εληειψο ηπραία πξνθχπηεη φηη θαη ν ηδαληθφο αξηζκφο ζχλζεζεο κηαο ηζν-πνιπθσλη-

θήο ρνξσδίαο ήηαλ επίζεο δψδεθα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπο ζνιίζηεο ησλ 

θχξησλ θσλψλ (ησλ ππνθξηηώλ!), πνπ είλαη επίζεο ηξεηο! Σν χθνο κνηξνινγηνχ, ν νξηζκφο 

«κνηξνινγήκαηα» (e qarë me ligje), πνπ ελλνεί ζξήλν κε θείκελν, νη κνηξνινγίζηξεο (θαη νη 

επαγγεικαηίεο, νη νπνίεο ήηαλ ζρεδφλ εζνπνηνί θαη έπαηδαλ ζε δηάθνξεο παξαζηάζεηο) 

πξνζέγγηδαλ ην αιβαληθφ επηθήδεην ηειεηνπξγηθφ κε ην θιίκα ηεο αξραία ειιεληθήο 

ηξαγσδίαο
206

. Δλψλεη αθφκα ηα δχν απηά είδε πνιηηηζκνχ ε ρξνληθή δηάξθεηα. Ζ ηξαγσδία, 

φπσο θαη ην ηζν-πνιπθσληθφ κνηξνιφη, δηαξθνχλ φζν κηα πεξηζηξνθή ηνπ Ζιίνπ, ή ιίγν 

πεξηζζφηεξν απ΄απηήλ 
207

.   
 

       πσο ζηελ αξραία ηξαγσδία θαη ζηνλ αξρατθφ κνπζηθφ πνιηηηζκφ ηεο ηζν-πνιπθσλίαο, 

(απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα) ζπκβηψλνπλ ηζφηηκα ε νκηιία, ην 

θσλεηηθό ηξαγνύδηζκα θαη νη θηλήζεηο. Σν καδηθφ κνηξνιφγεκα ζηεξίδεηαη ζην κνπζηθφ κέ-

ηξν, ηε κεισδία ησλ κνηξινγεηξηψλ-ηξαγνπδηζηψλ, ή θαη ζην ηζν-θξάηεκα, εθφζνλ ην ίζν 

                                                
203 Ζ ‗κίκεζε‘ ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ Αξηζηνηέιε.   

( εκ. ηνπ κεηαθξαζηή) Δίδνο βαθρηθνχ ρνξνχ πνπ παξνπζηαδφηαλ ζπλήζσο ζηηο δηνλπζηαθέο ηειεηέο. Αλ θαη δελ 

αλαθέξεηαη ζηνπο κχζνπο, ηνλ ζπλαληάκε ζε αξθεηέο παξαζηάζεηο, ηδίσο ζηελ αγγεηνγξαθία. Παξνπζηάδεηαη σο 
θηεξσηφο λεαλίαο, άιινηε σο λεαξφο ζάηπξνο θαη σο αθφινπζνο ηνπ Γηνλχζνπ. 
 

204 Βιέπε: Gail Holst Warhaft: "Dangerous voices: woman‘s lament and greek literature", London, 1992, page 
127-170.  χκθσλα κε ηνλ Nietzche … ε ζαηηξηθή ρνξσδία ηνπ δηζπξάκβνπ είλαη ζσηήξηα ζηελ ειιεληθή ηέρλε. 
Οη ραξνχκελεο θαη νη ειπηδνθφξεο αλαθσλήζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ δνμάδεηαη ν Γηφλπζνο, είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ θαηαηξφπσζε ησλ θξίζεσλ, ηελ απαιιαγή ησλ κε ζπληεηξηκκέλε  ςπρηθή θαηάζηαζε αλζξψπσλ απφ ηελ 
απνγνήηεπζε. ην «Lindja e tragjedisë», Σίξαλα 2001, ζει. 74. Op. cit. 
 
 

205 ―Eskili – tragjeditë‖, Σίξαλα, 1986, ζει. 384-385 
 

206 Kadare, Ismail: ―Kushëriri i engjëjve‖, Σίξαλα, 2005, ζει. 58. Op. cit  
 

207 Αξηζηνηέιεο: ―Πνηεηηθή‖, Πξίζηηλα, 1998, ζει. 61. Op. cit 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_(%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_(%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_(%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85)
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ηζνδπλακεί κε ηελ χπαξμε ηεο ίδηαο ηεο ρνξσδίαο.  Ζ νπζία ηεο κνπζηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ρνξσδίαο έγθεηηαη, αθξηβψο, ζηελ ππνζηήξημε ησλ ππνινίπσλ ηζν-πνιπθσληθψλ θσλψλ, ή 

κεισδηθψλ γξακκψλ. Σν ηζν-θξάηεκα σο ε βάζε ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο ζηελ ηζν-πνιπθσ-

λία, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο παξαηεηακέλνπ νκνηφκνξθνπ ήρνπ, ν νπνίνο, 

κέζσ ηεο εηζπλνήο θαη εθπλνήο αέξνο κε ηνπο πλεχκνλεο, ζπκβάιιεη ζηελ απαιιαγή ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη λνπ απφ ηελ νδχλε πνπ πξνθαιεί ν ζάλαηνο. Πξνο ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ, ην ζχλνιν θαη ηα κέξε ηνπ ζπλππάξρνπλ ζε αξκνλία κεηαμχ ηνπο.    

      Απφ θαηξφ έρνπλ παξαηεξεζεί θάπνηεο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζην πξσηφγνλν ζέαηξν θαη 

ην ζξελνιφγεκα (të qarës me ligje) ζην Νφην ηεο Αιβαλίαο (θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλφ 

ξφιν ησλ ζξελσδψλ
208

, φπσο θαη ε αξραία ρνξσδία) ζε φ, ηη αθνξά ηα ιφγηα ηνπο γηα ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ησλ λεθξψλ.  
 

Η Ληακπίθα:      Ω Ληαηίθ Μπξεδάλ κε λάκη , 

   Ο νρηξόο ηη ζνπ ΄ρεη θάκεη,     

  νπ΄ξζε κέζα κάλη- κάλη , 

  θύινο πνπ θξπθνδαγθάλεη,   

  Αζεκέληα είρε θάλε. 

Η ζπληξόθηζζα: Ω Ληαηίθ Μπξεδάλ ζην είπα   

  Άζηα ιόγηα ηεο Ληακπίθα    

  Ο νρηξόο ήηαλ παιηθάξη       

  Σελ ςπρή ζνπ γηα λα πάξεη, 

  Με καραίξηα αζεκέληα, 

  Ήξζε θαη ζε βξήθε εζέλα
209

. 
 

πσο ζε κηα αξραία ηξαγσδία, ε πξψηε θσλή  είλαη ν πξσηαγσληζηήο, ν θχξηνο εζνπνηφο, ην 

επίθεληξν αλάπηπμεο ηεο δξάζεο, απηφο πνπ θαιεί ηε ρνξσδία λα αλαιάβεη ξφιν. Ζ δεχηεξε 

θσλή είλαη ν αληίπνδαο ηεο πξψηεο θαη ην καδηθφ ίζν, ε πξσηφηππε εκθάληζε θαη νξγάλσζε 

ηεο αλψλπκεο ιατθήο ρνξσδίαο. Τπνζηεξίδεη, επηθξνηεί, αληηθξνχεη θαη ππνθηλεί ηελ πνιχ-

θσλε κνπζηθή πξάμε. ηελ ηξαγσδία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απαγγειίαο ησλ ζηίρσλ θαη 

δηαιφγσλ πνπ πξνθαινχλ θφβν θαη έιενο
210

, ελψ  ζηελ ίζν-πνιπθσληθή ρνξσδία ηα ίδηα 

ζπλαηζζήκαηα πξνθαινχλ νη ζξελσδίεο πνπ ζ  ́αλαηξηρηάδνπλ ζχγθνξκα! 
 

Οξέζηεο : Παηέξα, δύζηπρε παηέξα/Πνία ιόγηα λα ζνπ πσ, πνία πξάμε λα θάλσ 

Γηα λα θηάζσ εθεί πνπ είζαη,/ηελ θιίλε ηνπ ζαλάηνπ πνπ ζε θξαηάεη; 

Σν θώο θαη ην ζθνηάδη λα ζνπ δώζνπλ θαη νη δύν  

Σελ ίδηα ηύρε, ην ίδην πέλζνο:Έλα ηξαγνύδη γηα ζέλα πνπ είζαη θάησ ζην ρώκα, 

Καη έλα γηα καο, πνπ θαζόκαζηε εδώ, ζηελ θιεηζηή πόξηα ηνπ ζπηηηνύ.  
 

Κνξπθαίνο: Ο λεθξόο απάλσ ζην ηάθν όηαλ ζξελείηαη 

Μαδί κε ην θιάκα έξρεηαη θαη ν εθδηθεηήο  

Καη όηαλ γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ παηέξα/ Πνπ ζε έρεη θέξεη εζέλα ζηελ γε 

Σόηε ζξήλνο ζνπ  αλαηξηρηαζηηθόο /Θα θηάζεη κέρξη ζε απηή ηελ πεγή.    
 

                                                
208 Βιέπε ―Eskili-tragjeditë‖, εηζαγσγή απφ ηνλ Ismail Kadare, Σίξαλα, 1986, ζει. 5. 
 
209 ―Këngë popullore të Labërisë‖, Σφκνο 8, Σίξαλα, 1991, ζει. 558 & 574. 
 

(

 εκ. ηνπ κεηαθξαζηή) ηελ ηξαγσδία ε κίκεζηο δε γίλεηαη κε  απαγγειία, φπσο ην Έπνο, αιιά κε πξφζσπα πνπ 

ζπγρξφλσο κηιάλε θαη δξνπλ κπξνζηά ζηνπο ζεαηέο γηα λα πξνμελήζνπλ ηνλ έιενλ θαη ηνλ θόβνλ ηνπ 
ζεαηή. Έιενο κελ, δειαδή νίθηνο γηα θείλνλ πνπ άδηθα πάζρεη, Φόβνο δε γηα ηνλ φκνην, φπσο ιέεη  ν 
Αξηζηνηέιεο. Ο ζεαηήο ηαπηίδεηαη κέρξη ελφο ζεκείνπ κε ηνλ ήξσα, θνβάηαη γηα θείλνλ κελ πάζεη ηίπνηα ή πάιη 
ηνλ ειεεί (λνηψζεη νίθην) φηαλ θάηη έρεη πάζεη άδηθα θη εχρεηαη ν ίδηνο λα κελ πάζεη θάηη ηέηνην. Ζ ζρεηηθή 
ηαχηηζε ηνπ ζεαηή κε ηνλ ήξσα νδεγεί ζε εμαγληζκφ ηνπ ζεαηή, δειαδή ζηελ θάζαξζε. 
 

210 Ζ ηξαγσδία ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε κίκεζε, φρη κφλν κηαο ηδαληθήο πξάμεο, αιιά θαη φζσλ 
πξνθαινχλ θφβν θαη έιενο. ηελ ―Πνηεηηθή‖,  Πξίζηηλα, 1998, ζει. 74. Op. cit. 
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Ηιέθηξα: Άθνπζε, παηέξα, θαη ην ζξήλν κνπ:/ 

               Καη ηα δύν ηα παηδία κνπ απάλσ από ην ηάθν 

               ε ζξελνύλ θαη νη δύν κε ςπρή. 

 

       πσο ν αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη ηξαγσδία πξνήιζαλ απφ ην έπνο θαη ηελ ηειε-

ηνπξγία, έηζη θαη ε ηζν-πνιπθσλία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε θαιιηηερληθή αληίιεςε ηεο 

αλζξψπηλεο ηξαγσδίαο, ιαμεπκέλεο ζε κνπζηθή απφ ηνλ πφλν ησλ ζπγγελψλ ζπγθεληξσκέ-

λσλ ζην μφδη. Δδψ αθξηβψο εληνπίδεηαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο σο κηα δεκνθξαηηθή ζχλ-

ζεζε θαη ηεο ηζν-πνιπθσληθήο κνπζηθήο ρνξσδίαο (πνπ ρνξεύεη, κνηξνινγεί θαη κηιάεη) σο 

κηα κνπζηθή νηθνγέλεηα. ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ πεζαίλεη θάπνηνο, ε νηθνγέλεηα ηνλ κνηξν-

ινγεί κε πάζνο, θαη φηαλ είλαη ζηε δσή, σο κέινο ρνξσδίαο, κνηξνινγεί ηνλ λεθξφ. Δλ πξν-

θεηκέλσ ε ζξελψδεο ηζν-πνιπθσλία είλαη ε κνπζηθή ηξαγσδία πνπ αλαθνπθίδεη ηνλ πφλν 

κέζσ ηνπ ζξελψδνπο ηξαγνπδίζκαηνο ζηε κέζε ηνπ πιήζνπο ηνπ ιανχ
.
 Δίλαη απηή πνπ ζπλ-

ζέηεη ηηο θάζεηεο πνηθίιεο αξκνληθέο κεισδηθέο γξακκέο θαη ηηο νξηδφληηεο πνιπθσληθέο, 

έρνληαο σο βάζε κνπζηθήο θιίκαθαο ην νκνηφκνξθν πεδάιην ηνπ ίζνπ, ην νπνίν, θαηά θά-

πνηνλ ηξφπν ελζαξθψλεη ηα ρξψκαηα ηεο δσήο, αξρίδνληαο απφ ην καχξν ηνπ ζαλάηνπ. 

Δλησκεηαμχ, ε αξραία ηξαγσδία κνηάδεη λα είλαη ην αλζξψπηλν δξάκα, πνπ δηαδξακαηίδεηαη 

ζηε ζθελή, κέζσ εξκελείαο ησλ εζνπνηψλ, αιιά πνπ επεξεάδεη ηνπο ζεαηέο ζηελ απειεπζέ-

ξσζε θαη ζηνλ εμαγληζκφ ησλ αηζζεκάησλ κέζσ ηνπ εζηθνχ κνληέινπ ηεο θάζαξζεο.  

      Ζ ηζν-πνιπθσλία είλαη έλα κνλφπξαθην δξάκα κε ηξία θχξηα πξφζσπα (πάξηεο, θόθηεο, 

γπξηζηήο), ππνζηεξηδφκελα απφ ηε ρνξσδία (-ζπλψλπκε ηνπ ιανχ), πνπ δελ πεζαίλεη πνηέ. 

πσο ε Αξκνλία
211

 (ε αζάλαηε ζεά ηεο αξκνλίαο, νκόλνηαο, ηζνξξνπίαο, θαηαλόεζεο θιπ) θαη 

ε ηζν-πνιπθσλία, κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεισδηθψλ γξακκψλ πεηπραίλεη ζηελ πξάμε απηφ 

ην θσλεηηθφ θαιιηηερληθφ ζαχκα, σο θάζεην θαη νξηδφληην ζπλδπαζκφ ησλ δηάθνξσλ 

κεισδηθψλ γξακκψλ, ζπγθεθξηκέλσλ θαη εληαίσλ ζην είδνο ηνπο. Ζ ζξελψδεο ρνξσδία, 

κέζσ ηεο νξηδφληηαο ζπλχθαλζεο ησλ κεισδηθψλ γξακκψλ, δηεξεπλά ηνλ ηφπν, σο κφληκε 

αζάλαηε δηάζηαζε, ελψ κέζσ ηεο θάζεηεο αξκνλίαο ησλ κεισδηθψλ γξακκψλ, κεηξά ην 

ρξφλν θάζε αλζξψπηλεο δσήο, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο! Ωο ηέηνηα ε ηζν-πνιπθσλία 

επηβεβαηψζεθε, σο δψζα πξαγκαηηθφηεηα ηεο παηξνπαξάδνηεο ιανγξαθίαο, πνιχ πην πξηλ 

δηαπηζησζνχλ θαη κειεηεζνχλ, σο ζεσξία, απφ Ππζαγφξα (570-495 π.Υ) θαη Αξηζηφμελν 

(335 π.Υ) νη αξρέο ησλ κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ θαη ησλ πνιπθσληθψλ ζπλερήζεσλ. 

        Δθθέξνπκε ηελ άπνςε φηη ε επηθή ζξελψδεο πνιχθσλε ρνξσδία, είρε ζρεκαηίζεη ην 

κνληέιν ηεο σο δψζα ιανγξαθηθή παξάδνζε, πξηλ θαιιηεξγεζνχλ ηα πξψηα έληερλα κνληέια 

ζηε ζθελή. Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ, ηα δαθξχβξερην κνηξνιφη κε νηκσγή (e qara me bote), 

είλαη κέξνο κηαο ιατθήο κίλη-ηξαγσδίαο, ε νπνία δελ παίδεηαη ζηα αξραία ζέαηξα, αιιά ζηε 

άπια ηεο θχζεο, ή ζηελ ίδηα ρηιηφρξνλε ζθελή ηνπ αλζξψπνπ, «ην ζέαηξν-ζπίηη». Σνηνπην-

ηξφπσο, ε δηάπιαζε ηνπ ρνξνχ, σο ζπγθξνηήκαηνο, δελ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο κφλν αλ-

ζξψπνπ, αιιά αλήθεη ζηε ιατθή δσληαλή παξάδνζε, σο θαιιηηερληθή αληίδξαζε πξνο ηε 

δσή θαη ην ζάλαην! Θα απνηεινχζε ζπκβνιή ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηηο επηζηήκεο ηεο 

εζλνκνπζηθνινγίαο θαη γεληθψο ηεο πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα εμά-

γακε ην ζπκπέξαζκα φηη ην ζξελψδεο ηειεηνπξγηθφ απνηειεί κηα απφ ηηο αθεηεξίεο ηεο ηέ-

ρλεο θαη ε αξραία ζξελψδεο ρνξσδία ην εξγαζηήξη ηεο.    
 
 

3.2. Η δνκή ησλ κεισδηθώλ γξακκώλ ζηε ρνξσδία ηεο «ηζν-πνιπθσλίαο» 
 

 

                                                
211(Γηαζθεπή Μεηαθξαζηή) Ζ Αξκνλία ζηηο δχν εθδνρέο, είλαη γπλαίθα ηνπ Κάδκνπ, θαη θφξε ηνπ Άξε, γηνχ ηνπ 
Γία θαη ζενχ ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο Αθξνδίηεο,  ζεάο ηεο νκνξθηάο θαη ηεο αγάπεο. ηαλ, πξνο ην ηέινο ηεο δσήο 

ηνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Ηιιπξία θαη ν Κάδκνο βαζίιεςε εθεί, απφρηεζαλ έλα γηφ, ηνλ Ηιιπξηφ. Ο κχζνο ιέεη φηη 
ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο κεηαηξάπεθαλ ζε θίδηα. 
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►Η νκάδα ηνπ «ΙΟΤ». Ο “πάξηεο”(-1), ν “γπξηζηήο”(-2) θαη ν “ξίρηεο”(-3): Τπάξρεη ε άπνςε 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα κνξθνπνίεζεο ηνπ δαθξχβξερηνπ ζξήλνπ κε νηκσγή (të qarës me bote), 

ν ρνξφο βξηζθφηαλ αθφκα ζηελ αξρατθή ηνπ κνξθή, εκθαληδφκελνο σο νκάδα
212

 αλζξψπσλ 

απφ 12 θαη πιένλ άηνκα, πνπ ζπγθεληξψλνληαλ θάζε θνξά πξνο εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέ-

λνπ ζθνπνχ θαη ζε αλακνλή ηεο κεηεμέιημήο ηνπ ζην πξψην ζηνλ θφζκν(

*) θαιιηηερληθφ 

ζπγθξφηεκα. Σα πην νπζηψδε ζηνηρεία, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ κνηξνινγηνχ (të qarës me 

bote), κε ηελ ηζν-πνιπθσλία, ζεκαδεχεη ν δαλεηζκφο, απφ ηε ζξελψδε πξαθηηθή, ιεηηνπξγε-

κάησλ θαη νξνινγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεισδηθψλ γξακκψλ ηεο ηζν-πνιπθσλίαο. πγθε-

θξηκέλα:   

 ► “Ο ίζνο  ή  ην ηζν-θξάηεκα”  δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ηαπηφηεηα ηεο καδηθήο ηξαγηθήο 

ρνξσδίαο ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ, εβξηζθφκελεο ζην μφδη . Ζ παξνπζία ηεο, κε ηε ζπλνδεία 

κεινπνηεκέλσλ ζηίρσλ ζε ζπγθεθξηκέλε κεισδηθή γξακκή, πεξηβάιιεη ζπλαηζζεκαηηθά 

απηή ηελ εμαίξεηε έληερλε κνπζηθή εθεχξεζε. Οη ιφγνη ηεο ζεκαζίαο θαη ππεξηίκεζεο ηεο 

ρνξσδίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ θχζε ηνπ θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ιέγεηαη ίζν-πνιπθσλία, σο 

πνιηηηζκφο νινθιεξσηηθά θσλεηηθφο (a cappella). ηεξίδεηαη ζε κνπζηθέο θξάζεηο ζηελά 

ζπλδεκέλεο κε ηελ αλάζα: ηελ εηζπλνή θαη εθπλνή αέξνο ζε κνπζηθή κνξθή. Τπφ απηή ηελ 

νπηηθή γσλία, θαη νη ζνιηζηηθέο κεισδίεο ηεο ηζν-πνιπθσλίαο, αληηπξνζσπεχνπλ απηέο θα-

ζαπηέο ηφζν ην πξφζσπν-άλζξσπν, φζν ηε ζπγρψλεπζή ηνπο εληφο κηαο ηζρπξήο βάζεο ελέξ-

γεηαο (θσλεηηθήο, πλεπκαηηθήο, αηζζεηηθήο, θαιιηηερληθήο θιπ), ε νπνία είλαη ε ίδηα ε βάζε 

ηεο ηξαγηθήο ρνξσδίαο, ην ηζν-θξάηεκα. «Σν ηζν-θξάηεκα κνηάδεη κε ηα πξφβαηα ζηε βνζθή, 

ιέεη ν ιαφο έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη απφ ην ίζν βγαίλνπλ θαη επηζηξέθνπλ φιεο νη ππφ-

ινηπέο θσλέο (κεισδηθέο γξακκέο) ηεο ηζν-πνιπθσλίαο. Καηά ηελ εμέιημε ησλ κνπζηθψλ 

θξάζεσλ ε εθάζηνηε ζνιηζηηθή θσλή ηεο νκάδαο ζπγρσλεχεηαη κε ηνλ ίζν, γηα λα θαηαιή-

μνπλ ζην ηέινο ζε ηαπηνθσλία ζε απηή ηελ θνηλή βάζε
213

, ζαλ λα ζέινπλ λα ζηεξίμνπλ ηα 

θνηλά ζεκέιηα ηεο ηζν-πνιπθσλίαο.   

        ε πεξίπησζε πνπ απνδίδακε ην ίζν κέζσ ελφο ρξψκαηνο κφλν, ην ρξψκα απηφ ζα ήηαλ 

ην καχξν, ρσξίο θσηηζκφ. Ζ επηινγή αθνξά ηελ ηαχηηζε ηνπ ίζνπ κε ην πέλζνο ζην μφδη, ζε 

έλα ζηαζεξφ θαη νκνηφκνξθν χςνο ηφλνπ ηξαγνπδίζκαηνο, πνπ ην θγέξλεη πην θνληά ζηελ 

νκηιία, παξά ζην κέινο.  Αλ ε κεισδηθή γξακκή ηνπ ίζνπ ηαπηίδεηαη ζπκβνιηθά κε καχξα 

ρξψκαηα, νη άιιεο κεισδηθέο γξακκέο (θσλέο), ζηε δηθή ηνπο πθή ησλ αλφδσλ θαη θαζφδσλ, 

εθπξνζσπνχλ ην αληίζεην ηνπ ίζνπ. Πην ζσζηά εθπξνζσπνχλ ηελ ηάζε αχμεζεο ησλ ρξσκά-

ησλ, πνπ απνπζηάδνπλ πάλσ ζηελ νκνηφκνξθε βάζε ηνπ ίζνπ, ζηνρεχνληαο ην θφθθηλν 

ρξψκα, ην βαζηθφ ρξψκα ηεο δσήο. Ζ θάζε θσλή, πνπ αξρίδεη απφ ην ίζν γηα λα αλέβε κεηά 

ζε πςειφηεξε θιίκαθα θαη αληίζηξνθα, φπσο ν Ήιηνο, πνπ θζάλεη ην δελίζ, θαη θαηεβαίλεη 

μαλά θάησ, ζθηαγξαθεί ην δχζθνιν, ζρεδφλ απίζαλν ηαμίδη απφ ην ζθνηάδη ζην θσο ηεο (ηα-

ξαγκέλεο θαη πνλεκέλεο) αλζξψπηλεο ςπρήο. Σν ηζν-θξάηεκα απνηειεί πιένλ εδξαησκέλν 

ζεζκφ ζε φιε ηελ ιατθή ηζν-πνιπθσληθή κνπζηθή  ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο, δηφηη είλαη ν θν-

ξέαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιχθσλνπ ηζν-πνιπθσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο, γελλεκέλνπ ζην 

μφδη.  

        Ζ πνξεία, απφ ην ζθνηάδη πξνο ην θσο θαη ηα χςε ησλ κεισδηθψλ γξακκψλ ηεο ηζν-

πνιπθσλίαο, ζπλαληάηαη ζην πνίεκα «Γέξηθν ηξαγνύδη» ηνπ Λαζγθνχο Πνξαληέηζη, φπνπ 

πξνζσπνπνηεί ηελ θίλεζε ηεο κεισδίαο θαη ησλ κεινπνηεκέλσλ ζηίρσλ.  

                                                
212 Βιέπε ―Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe‖, Σίξαλα, 1980, ζει. 580. 
 (εκ. κεηαθξαζηή) Πάιη έρνπκε εδψ ην θαηλφκελν ηεο αζεξάπεπηεο θηινπξσηίαο γηα θάζε αιβαληθφ (γισζζηθφ ή 
ιανγξαθηθφ θ.ιπ.) επίηεπγκα, κε αζέιεηε ίζσο νηθεηνπνίεζε γεηηνληθψλ αιινεζληθψλ επηηεπγκάησλ…  

 
213 Βιέπε, Beniamin: ―Burdoni-isua ne polifonine shqiptare‘, ζην ―Kultura Popullore‖, 1/1991, ζει. 64. 
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«ηξσηά ην μεθηλάο …ην παίξλεηο ζηγαλά/ κε πόλν ην θεξλάο θαη κνηξνινγάο/ ην θιώζεηο ζαλ 

θνριάδεη… /θαη βξάδεη ζβάξα ην ηξαβάο/ Μεηά θηάλεηο ζηα ύςε πςίθσλα θαιείο/ιαθξά ζηελ 

θαηεθόξα..Με θόξα αλεθνξάο/  θαη… από ηα ύςε πνπ πεηάο γηνπξνύζη μεπεηάο/ κε νπξιηαρηά 

θιεηζνύξαο ηνλ πάην αλαδεηάο/ Καη πάο εθεί ράκνπ ραιάδη θνπξληαρηό/δάθξπ πηθξνβακέλν… 

γηα λα ραζεί ε θσλή … θαη ηξέκεη … θαη πεζαίλεη.       

Απηή είλαη ε καγεία ηεο ηζν-πνιπθσλίαο θαη ησλ κεισδηθψλ ηεο γξακκψλ, πνπ θα-

ηαθέξλνπλ λα απνδψζνπλ έλα δξάκα κέζσ ηεο ζξελψδνπο κνπζηθήο. ηε κεισδηθή γξακκή 

ηνπ ίζνπ ζπλππάξρεη θαη ε καγεία δφκεζεο ηνπ θαηαζθεπάζκαηνο ηεο ηζν-πνιπθσλίαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ξφινο ησλ άιισλ κεισδηθψλ γξακκψλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο, ν ηξφ-

πνο κνπζηθήο εμέιημεο ηνπ ίζνπ, σο ηνληθή ζπζηάδα (cluster tone) θξχβεη ζηελ νπζία ηελ 

ζπγθηλεζηαθή αληίδξαζε φιεο ηεο ζξελψδνπο ρνξσδίαο ζε αλαδήηεζε ηεο ηζνξξνπίαο αλά-

κεζα ζην ζξελψδεο ηξαγνχδηζκα θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ κε-

ιψλ ηεο  ιεπηφ πξνο ιεπηφ. Καηά ζπλέπεηα ην ηζν-θξάηεκα, σο κεισδηθή γξακκή ε νπνία 

δελ έρεη πιήξσο ζηαζεξνπνηεζεί, πιάζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζπλερψο, αλνίγεη θαη θιείλεη 

φπσο ην αλζξψπηλν δηάθξαγκα, ην νπνίν βξίζθεη απζφξκεηα ηνλ θαηάιιειν ξπζκφ, γηα λα 

απνθαηαζηήζεη βαζκεδφλ ηνλ άξηην ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζην ζψκα θαη ηελ ςπρή, ε νπνία 

απαιιάζζεηαη απφ ηνλ πφλν. Σνηνπηνηξφπσο, ζηε θχζε θαη ζηνλ εζσηεξηθφ ξπζκφ ηνπ ίζνπ, 

ν νπνίνο ζε πξψηε φςε κνηάδεη αζάιεπηνο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηνλ κεραληζκφ κηαο 

ρσξίο δηεπζπληή θαζνδήγεζεο ηεο ηζν-πνιπθσλίαο.  

Ζ νκάδα ησλ ηζν-θξαηψλ θπκαίλεηαη απφ 3-5, κέρξη θαη 8-9 άηνκα. Ο ιαφο νλνκάδεη 

ζπρλά ηελ νκάδα ησλ ηζν-θξαηψλ ―mbushësat‖(-γεκηζηέο, γέκηζκα)! Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ην ηζν-θξάηεκα επεξεάδεη άκεζα ηελ απφζηαζε ηεο ηζν-πνιπθσ-

ληθήο κνπζηθήο θξάζεο, ζε ηξαγνχδη ή ζε κνηξνιφη. ε πεξίπησζε πνπ ην ηζν-θξάηεκα πα-

ξνπζηάδεηαη κε καθξηλά κεισδηθά δηαζηήκαηα, αδηάθνπν (νη ηζν-θξάηεο θξαηνχλ αδηάθνπα 

ηνλ ζεκέιην ηφλν ηνπ ηξαγνπδηνχ), απηφ ζεκαίλεη φηη νη κνπζηθέο θξάζεηο ζηηο κεισδηθέο 

γξακκέο ηεο ηζν-πνιπθσλίαο είλαη παξαηεηακέλεο θαη ηηο δηαθξίλεη ε άπια. ε πεξίπησζε 

πνπ ην ηζν-θξάηεκα είλαη δπλακηθφ, ζχληνκν, ζπιιαβηζηφ, ηφηε νη κεισδηθέο γξακκέο αλα-

πηχζζνληαη ζπλδπαδφκελεο ζε πνιιέο θαη ζχληνκεο  κνπζηθέο θξάζεηο. Δκθαλήο, ινηπφλ, ν 

ξφινο ηνπ ίζνπ  ζην πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα, φπσο ν παικφο ηεο θαξδηάο. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε κεγάιε πνηθηιία ηνπ ηζν-θξαηήκαηνο, φπσο επίζεο θαη ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ην πξαγκαηνπνηνχλ ηερληθά: έηζη, ζην ιηάκπηθν ηξαγνχδηζκα ν 

πάξηεο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνπο πςεινχο ηφλνπο. ε ρακειφηεξνπο ηφλνπο, πνπ αθνχγεηαη 

ζαλ θακπάλα, αλαπηχζζεηαη ε θσλή ηνπ γπξηζηή, από ηε ρνξσδία ησλ άιισλ ηξαγνπδηζηώλ 

πνπ θπιάεη νινθιεξσκέλε, κνλόηνλε θαη πιαηηά
214

. Απφ ηππηθήο πιεπξάο παξαηεξείηαη ην 

ηξαγνχδηζκα ζφιν, κε ηε καδηθή ζπλνδεία ηεο ρνξσδίαο
.
 κνηξνιφη ζφιν κε ζηνηρεία ηεο 

«θξπθήο ηζνπνιπθσλίαο»
.
 θαζψο θαη νη πιένλ παζίγλσζηεο «θιαζηθέο» κνξθέο ηζν-πνιπ-

θσληθνχ ηξαγνπδίζκαηνο, φπσο: κε δχν, ηξείο θαη ηέζζεξηο θσλέο κε ίζν. Μηα θσλή ζε πςε-

ινχο ηφλνπο αλαπηχζζεη ηε κεισδία. Μεηά ελψλεηαη ζ΄ απηήλ  ε ρνξσδία κε έλα ξεθξαίλ, ή 

ηε κεισδηθή γξακκή ηνπ ξίρηε θαη θιψζηε, ζπρλά απηνζρεδηαζκέλεο
215

.     
 

        ΄απηή αθξηβψο ηελ ζξελεηηθή θνίηε ηνπ ίζνπ, αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά ρσξίο εμα-

λαγθαζκνχο φινη εθείλνη νη ζαπκάζηνη θζφγγνη ησλ πνιππεληαηνληθψλ θιηκάθσλ, πνπ καξ-

ηπξνχλ φηη ε κνπζηθή ηζν-πνιπθσληθή ζθέςε, δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί εληφο ηνπ πεληαην-

ληθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά κπνξεί λα δηεπξπλζεί αηζζεηά, σο απνηέιεζκα ηεο ηζν-πνιπθσληθήο 

                                                
214 Vlora, Eqrem Bej, Von Godin, Marie Amelia: ―Ndihmesë për historinë e sundimit turk në Shqipëri‖ δεχηεξν 
κέξνο, Σίξαλα, 2010, ζει. 143. Op. cit.  
 

215 Vlora, Eqrem Bej, Von Godin, Marie Amelia: ―Ndihmesë për historinë e sundimit turk në Shqipëri‖ δεχηεξν 
κέξνο, Σίξαλα, 2010, ζ. 143. Op. cit. 
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αξκνλίαο πνπ παξάγεηαη απφ «ην πιέμηκν» θαη «μεπιέμηκν»
216

 ησλ πεληαηνληθψλ θιηκάθσλ 

πάλσ ζε δηαθνξεηηθή βάζε. Αθξηβψο ην κνηξνιφγεκα θαη ην ηξαγνχδη απφ θνηλνχ, δηακφξ-

θσζαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηελ ηζν-πνιπθσληθή ρνξσδία, σο ην ηέιεην ζπγθξφηεκα 

γηα λα θέξεη θαη δηαβηβάζεη απηφ ην επθπέο κνπζηθφ θαηλφκελν.     
 

► Εηζπλνή θαη εθπλνή  ηνπ αέξα. Ζ εηζπλνή ηνπ αέξα είλαη ελαξθηήξηα δηαδηθαζία ζην ηξα-

γνχδηζκα αιιά θαη ζηελ απαιιαγή απφ ηνλ πφλν. Σν ζηήζνο θαη ην δηάθξαγκα, ζε ζηηγκή 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηξαγνχδηζκα, απαηηνχλ πςειή απηνζπγθέληξσζε απφ κέξνο ηνπ ηξαγνπ-

δηζηή (ζσκαηηθή θαη ζηαηηθή), γηα λα κπνξέζεη λα πεηχρεη ηελ πξαγκάησζε ηεο πξάμεο ηξα-

γνπδίζκαηνο ηνπ ίζνπ ή ησλ άιισλ πνιπθσληθψλ θσλψλ. ηελ νπζία, ε εηζπλνή αέξνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε άξζξσζε ηνπ χςνπο ηνπ ηφλνπ γηα ηελ εθθνξά ηνπ ίζνπ, ηαπηίδνληαη κε ζσ-

καηηθή άζθεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο, ην νπνίν, βάζεη θαλφλα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ πξνζδηνξη-

ζκφ ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ, θαζψο θαη ησλ αληνπζψλ ή θαηηνπζψλ (ησλ βαζηθψλ κεισδη-

θψλ γξακκψλ), απαιιάζζεη βαζκεδφλ ην ζψκα θαη ην λνπ απφ ηνλ πφλν. Δλλνείηαη φηη ζ΄ 

απηφ ζπκβάιιεη  ε νκνξθηά θαη ε δχλακε πνπ πεγάδεη απφ ηελ καγεία ηεο θάζεηεο θαη νξη-

δφληηαο εξκελείαο ησλ θσλψλ ζηελ ηζν-πνιπθσλία.         

       Ο Λφξδνο Βχξσλ
217

 πεξηγξάθεη, ζηα 1809, ηελ εληχπσζε απφ έλαλ ηξαγνπδηζηφ ηζν-

πνιπθσληθφ ρνξφ. Ο ρνξφο δηήξθεζε πεξίπνπ κηα ψξα θαη κεηείραλ γχξσ ζηνπο 50 αιβαλνχο 

ζηξαηηψηεο-ζπλνδνχο ηνπ. Οκνινγεί ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο νκάδαο ηνπ ίζνπ ζην ρνξφ, 

γξάθνληαο ζπγθεθξηκέλα φηη: απηνί ηφληδαλ κε ίζν ηηο ιέμεηο κε φιε ηε δχλακε ησλ πλεπκφ-

λσλ ηνπο, έθεξλαλ γχξα ζηε θσηηά, αθνπκπνχζαλ ην γφλαην ζηε γε, ζεθσλφηαλε γηα λα 

μαλα-ζρεκαηίζνπλ ηνλ θχθιν θαη κεηά φινη επαλαιάκβαλαλ ηελ ρεηξνλνκία, μαλα-αθνπκπψ-

ληαο ην γφλαην ζηε γε, γηα λα ζεθσζνχλ κε δσεξάδα. Γηα ην αληίζεην ηεο εηζπλνήο, ν ιαφο 

ιέεη σο θαηάξα γηα θάπνηνλ «Να ζνπ πηαζηεί ε αλάζα» ή «Να ζνπ θνπεί ε αλάζα»…    

      Ζ εθπλνή ηεο αλάζαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίζνπ, ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζηηγκή πνπ νη θπ-

ζηθέο θσλέο, νη  θξαπγέο θαη ηα νπξιηαρηά ηνπ αλζξψπνπ, σο φληνο πνπ πάζρεη, αληηθαζί-

ζηαληαη κε ηε ιχηξσζε-θάζαξζε, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο ιέμεο θαη ηνπ 

ζηελαγκνχ ζε κνπζηθή. Οη ηζν-θξάηεο κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο θπθιψλνπλ ηππηθά ην ηξα-

γνχδη θαη ηνπο θχξηνπο εξκελεπηέο, έηζη φπσο θάζνληαη νη άλζξσπνη γχξσ απφ ηε θσηηά, 

δηφηη, «…γηα ηνπο ηξαγνπδηζηέο θαη ηε ρνξσδία, γηα ηελ επσδή ηνπο ζε πςεινύο ηόλνπο θαη ηελ 

αδηάθνπε έληαζε, απαηηείηαη κόλν ζηγνπξηά θαη ζηαζεξόηεηα ζηνλ ηόλν θαη ζηε δύλακε ηεο 

θσλήο»
218

.  
 

► «Ο πάξηεο» είλαη απηφο πνπ εθζέηεη ην κνηξνιφη. «Πάξηε» ν ιαφο νλνκάδεη εθείλνλ πνπ 

ην «μεθηλάεη», πνπ αξρίδεη ην κνηξνιφη ή ην ηξαγνχδη. ηελ ηζν-πνιπθσληθή κνπζηθή παξά-

δνζε κφλνλ «ν πάξηεο»,  φζν εθζέηεη ην ίζν-πνιπθσληθφ ηξαγνχδηζκα, θαζνξίδεη ην χςνο 

ηνπ ηφλνπ, ηελ έλαξμε ηνπ κνηίβνπ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο νκάδαο. Μεηά ζα 

αλαιάβνπλ ξφιν ζηελ ηζν-πνιπθσληθή αληίδξαζε θαη νη άιιεο θσλέο. κσο, κφλν φηαλ 

«θιεζεί» λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ην ηζν-θξάηεκα, κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε κνπζηθή θξάζε 

θαη ε βάζε ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο, ηελ νπνίαλ, φπσο αλαθέξακε, εθζέηεη ζηελ αξρή  «ν 

πάξηεο» θαη αθνινπζνχλ νη άιιεο θσλέο κε ηε ζηήξημε ηνπ ίζνπ.   
 

► Φσλή II,―ν γπξηζηήο, ηζαθηζηήο, ή θιώζηεο‖, είλαη ε θσλή πνπ αληηδξά κνπζηθά, αθνχ ν 

πάξηεο εθζέζεη ζνιηζηηθά ην αξρηθφ κνηίβν. Ζ παξέκβαζή ηνπ γίλεηαη σο δηαθνπή ηνπ 

                                                
216 ξν πνπ ρξεζηκνπνίεζε  ν Beniamin Kruta. Αλαθνξά ζην ―Tipare të përbashkëta dhe dallime krahinore të 
polifonisë shqiptare‖, ζην ―Kultura Popullore‖, 1-2/1992,ζει. 13   
217 χκθσλα κε ηνλ Koçνllari Irakli: «Arvanitët», Σίξαλα, 1994, ζει, 26-27. Op. cit. 
 

218 Stocckman, Doris θαη Erich:"Polifonia vokale burdonale në Shqipërinë e Jugut". Απφ ηελ πξνθαηαξηηθή έθ-

ζεζε-αληίγξαθν, ρεηξφγξαθν ζηα αιβαληθά ζην Ηλζηηηνχην ηεο Πνιηηηζηηθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Μειέηεο ηεο 
Σέρλεο IAKSA, ηεο Λατθήο Σέρλεο, Σίξαλα ζει.17. 
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πάξηε. ηε ζπλέρεηα γπξίδεη, θαγγειίδεη, ηζαθίδεη αζηακάηεηα ηε κεισδία ηνπ πάξηε, 

πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη εληειψο θπζηνινγηθά θαηά ην λεθξηθφ ηειεηνπξγηθφ. ζνλ 

αθνξά ηε δηάπιαζε θαη δεκηνπξγία ηεο θσλήο απηήο, λνκίδνπκε φηη ε ηειεηνπνίεζή ηεο έγηλε 

κε ηελ πάξνδν κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, έρνληαο σο πξφηππν ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη απ-

ηνζρεδηαζκφ ζηηο ζξελσδίεο ησλ κνηξνινγεηψλ, νη νπνίνη «έηξεθαλ» ην κνηξνιφη, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ απνθάζηδαλ λα κεηάζρνπλ ζ΄ απηφ. Σν γεγνλφο εμεγεί θαη ην ρξφλν πνπ ε ζνιη-

ζηηθή απηή θσλή εληάζζεηαη σο δεχηεξε θσλή ζην ηζν-πνιπθσληθφ ηξαγνχδη. Αλαπηχζζεηαη 

αθξηβψο γηα λα «δηαθφςεη» ηελ πξψηε θσλή, ε νπνία πξνεγείηαη ζην κνηξνιφη, αιιά ζα ζπ-

λερίζνπλ καδί θαιψληαο θαη ηνπο ηζνθξάηεο. 
    

► Φσλή III, ―ν ξίρηεο‖ είλαη ε θσλή πνπ «επαλαθέξεη», πνπ αλαπαξάγεη ηνλ θχθιν ζξελσ-

δίαο, «ξίρλνληαο» θαη αλπςψλνληαο ζε αλψηεξν επίπεδν ην αξρηθφ κνηξνιφη. Ζ θσλή ηνπ 

ξίρηε κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε κηζν-νκηινχκελε θαη κηζν-κεινπνηεκέλε. Ζ πθή ηεο ραξαθηε-

ξίδεηαη απφ δπλαηέο αξζξψζεηο θζφγγσλ, ή, πην ζσζηά, κηζν-κεινπνηεκέλσλ. Αθνξά ηελ 

πξνζπάζεηα γηα κηα λέα θσλή πάλσ απφ ηνπ πάξηε. Αθνχγεηαη ζπλήζσο ηξεκνπιηαζηά, ζαλ 

«vibrato» κε θάζνδν ζηελ ηνληθή βάζε ηνπ ίζνπ, γεγνλφο πνπ ηελ ηαπηίδεη κε ηηο θξαπγέο 

ησλ ζξελσδψλ ζηα καδηθά κνηξνιφγηα. ηαλ αθνπκπά ζηελ ηνληθή βάζε ηνπ ίζνπ, δεκηνπξ-

γεί έλα δηάζηεκα κηαο ηξίηεο κηθξήο, ζρεκαηίδνληαο κηα σξαία ζπλήρεζε πνπ παξαπέκπεη 

ζηα ειάζζνλα καιαθά αθνχζκαηα ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο. πλαληάηαη ζπλήζσο ζηελ 

ιηάκπηθε ηζν-πνιπθσλία αιιά θαη ζηελ ηφζθηθε θξαπαξηνχ, Πξεκεηήο θαη Κνιφληαο.  
 

3. 3. Η εξκελεία ρσξίο δηεπζπληή θαη νη ζέζεηο ησλ κνηξνινγεηώλ 

       Μηα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ρνξσδηαθήο ηζν-πνιπθσληθήο ζξελσδίαο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην πνιχθσλν απηφ ζπγθξφηεκα θαηνξζψλεη λα εξκελεχζεη 

κνπζηθή, εκθαλψο ρσξίο ηελ ζσκαηηθή παξνπζία δηεπζπληή (ρνξσδίαο -ή καέζηξνπ). πλε-

ζηζκέλνη ζήκεξα κε ην ξφιν ηνπ καέζηξνπ ζηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, κάιηζηα ζε απηά κε 

κηθξφηεξνλ αξηζκφ κειψλ απ‘ φ,ηη ε ηζν-πνιπθσληθή νκάδα, πξνθχπηεη ην εξψηεκα, πψο 

θαηφξζσζε ην ρνξσδηαθφ ηζν-πνιπθσληθφ ζπγθξφηεκα λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο δηεπζπληή; 

        Μέρξη ηηο κέξεο καο δελ έρεη θαλ αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ νπζηψδε απηή ηδηαηηεξφ-

ηεηα. Ζ άπνςή καο είλαη φηη φιν ην νηθνδφκεκα θαη ε δνκηθή ελφηεηα ησλ κεισδηθψλ γξακ-

κψλ, ε ηειεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ θαζηέξσζε ησλ ίζν-πνιπθσληθψλ κεισδηψλ, απν-

ηεινχλ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ηνπ εζσηεξηθνχ θαλφλα πνπ επηδξάεη ζην ηξαγνχδηζκα ηεο 

ίζν-πνιπθσλίαο ρσξίο δηεπζπληή. Έλαο άιινο ιφγνο, πνπ έρεη ζπλδξάκεη ζ΄απηφ, ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ησλ ηζν-θξαηψλ, γηα λα παξάγνπλ ίζν.      
 

        Ζ ηνπνζέηεζε θαη θαηάηαμε ησλ ηζν-θξαηψλ ζπκίδεη ζηελ νπζία ηελ νκαδηθή, θπθιηθή 

ή εκηθπθιηθή ζέζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ ζξελσδψλ, νη νπνίνη, κε ζθπθηφ θεθάιη, είλαη 

ζηξακκέλνη  πξνο ηνλ αθήδεπην λεθξφ ή πξνο ηνλ ηάθν ηνπ. Απηή ε εληαία ηνπνζέηεζε, φζνλ 

αθνξά ην ηξαγνχδηζκα, είλαη αξθεηά φκνηα κε ηνχο ειιεηςνεηδείο θχθινπο ζηνπο ηχκβνπο
219

 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αιβαλία(*). Ζ ζξελψδεο ηνπνζέηεζε ηεο ρνξσδίαο ζηελ ηζν-πνιπθσ-

λία είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλερήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. ηηο θαηα-

ζηάζεηο πνπ ν δηεπζχλσλ δελ ππάξρεη, ε ηνπνζέηεζε ησλ βαζηθψλ ηξαγνπδηζηψλ (πάξηε, 

γπξηζηή, ξίρηε) ζηελ πξψηε γξακκή θαη ηνπ ίζνπ πίζσ, ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαγνπδηζηψλ, ζηνλ ερεηηθφ φγθν θαη ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσ-

λία.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε δηαηήξεζε ηεο αξρατθήο δνκήο ηνπνζέηεζεο, κε πξνέ-

ιεπζε απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο (θαη ηδηαίηεξα ε ελνπνίεζε πνπ ζρεκαηίδεηαη ιφγσ ηεο 

                                                
219 Σχκβνη ζηελ Νφηηα Αιβαλία, φπσο απηνί ζην Μαιίθη, ην Νηνπθάηη, ηελ Απιψλα, ηελ Πηζθφβα, ηε Ραπηζίθα 
θαη Γξάκπνβνπ, ζηελ Πξεκεηή, ηε Ρερφβα, ηε Κνιφληα, ηελ Κακελίηζα, ηελ Κνξπηζά, ην θξαπάξη  θιπ.  
 

(* εκ. κεηαθξαζηή) … θαη θπζηθά, φρη κφλν, δηφηη αθφκα θαη νη ΄Ηλθαο ηεο πξνθνινκβηαλήο Ακεξηθήο έρνπλ λα 
εκθαλίδνπλ ηέηνηνπο θχθινπο θαη ηχκβνπο… 
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θνηλήο θαη ηαπηφρξνλεο εηζπλνήο θαη εθπλνήο) έρεη επεξεάζεη άκεζα φιε ηελ ελφηεηα ηεο 

ηζν-πνιπθσληθήο ζξελσδίαο, σο εξκελείαο ρσξίο δηεπζχλνληα (καέζηξν). 

        Ζ εκπεηξία ηεο ζξελσδίαο  ρσξίο δηεπζχλνληα ηειεηνπνηήζεθε, επίζεο, θαη ιφγσ ηνπ φηη 

ε ηζν-πνιπθσληθή ρνξσδία είλαη ηαπηφρξνλα θαη εξκελεπηήο θαη ζεαηήο ηνπ εαπηνχ ηεο! 

Δδψ επηζχξνπλ ηελ πξνζνρή νη ηζν-πνιπθσληθέο ζέζεηο ησλ ηξαγνπδηζηψλ ζηελ αξρατθή 

ζξελσδία, φπσο απηή «θεθάιη κε θεθάιη», ηφζν δηαδνκέλε ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζν-πνιπθσ-

ληθήο ζξελσδίαο ησλ Ληάκπεδσλ ζξελσδψλ θαη ζην παζίγλσζην ηξαγνχδηζκα «Γχν-ηξηψλ 

αηφκσλ κε χθνο Νηνπθάηη» (Dy- tre vetçe Dukaçe). Καηά ην ηξαγνχδηζκα δίθσλσλ ηξαγνπ-

δηψλ, νη ηξαγνπδηζηέο θάζνληαη ζε κηα πξσηφηππε ζέζε, θεθάιη κε θεθάιη, ζηκά ν έλαο ζηνλ 

άιινλ, κηζν-θαζηζκέλνη, κε ην έλα γφλαην ν θαζέλαο αθνπκπεκέλν ζηε γε, ζην άιιν αθνπ-

κπνχλ ηνλ αγθψλα θαη θξαηνχλ ηελ απαιάκε κηζφθιεηζηε σο φζηξαθν, θάπνπ αλάκεζα ζην 

ζηφκα θαη ην αθηί, κε ζθνπφ, «λα ζπλελλννχκαζηε»
220

, φπσο εθθξάδνληαη νη ίδηνη ηξαγνπδη-

ζηέο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ γηα κηα ηνπνζέηεζε, φκνηα κε εθείλε ησλ εηξήλσλ, κνηξνινγη-

ζηξηψλ ηεο αξραηφηεηαο. Ο πνηεηήο Φάηνο Αξάπη, ζην πνίεκα «Οη ζξήλνη ησλ Βαιθαλίσλ» 

έρεη επηζεκάλεη εκθαλψο ην ζηνηρείν απηφ, φηαλ γξάθεη:  

ε ζαζηίδνπλ νη καλάδεο ησλ Βαιθαλίσλ: 

Οινδσήο ζηα καύξα 

Κεθάιη κε θεθάιη γύξσ ζ‘ έλαλ ηάθν 

αλ θόξαθεο γύξσ από ηε κπνπθηά ηνπο 

Σξαγνπδνύλ… ζξήλνπο ζε κεγαινπξεπή αξκνλία. 

       ήκεξα, αμίδεη λα εμεηαζηεί θαη λα εξκελεπηεί απφ άιιε νπηηθή γσλία θαη ε θιεξνλνκηά 

δσγξαθηψλ ζηηο ζπειηέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο «Γξακκέλεο πειηάο» (Shpellës së 

shkruar) ζην ρσξηφ Λεπελίηζα, ζηελ Απιψλα
221

. Δδψ, νη δσγξαθηζκέλεο νκαδηθά αλζξψπη-

λεο κνξθέο, πέξα απφ θάζε άιιε εξκελεία, κνηάδνπλ λα απεηθνλίδνπλ κηα ηξαγηθή ηειεηνπξ-

γία  ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αλζξψπσλ ζε νκάδεο, φπσο ζηα ζξελψδε ζπ-

γθξφηεκα, καο επηηξέπεη λα ηελ  εθιάβνπκε σο κήλπκα ζπλδεδεκέλν ηφζν κε ηε δσή φζν θαη 

κε ην ζάλαην.      
 

       Δπαλεξρφκελνη γηα κηα αθφκα θνξά ζηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ  ζξελεηηθνχ ηειεηνπξ-

γηθνχ φζνλ αθνξά ηελ κεηνπζίσζε ηεο πνιχθσλεο ηζν-πνιπθσληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο 

ζηελ Νφηηα Αιβαλία, επηζπκνχκε λα ζπκίζνπκε φηη νη ζπδεηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε δήζελ 

πξνέιεπζε ηνπ ηζνπ ηεο ιατθήο πνιχθσλεο κνπζηθήο ζξελσδίαο, δειαδή ηεο ηζν-πνιπθσ-

λίαο, απφ ηε βπδαληηλή κνπζηθή (ιφγσ ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηε ιατθή πξαθηηθή ηνπ βπδαληηλνχ 

φξνπ  ί ζ ν  γηα ηελ απφδνζε ηνπ ξφινπ ηεο ηειεπηαίαο θσλήο ζην ηξφπν απηφ ηξαγνπδίζκα-

ηνο) είλαη αβάζηκεο. Σν αληίζεην κπνξεί λα είλαη εθηθηφ θαη πιένλ απνδεδεηγκέλν, φηη ε βπ-

δαληηλή κνπζηθή, πνπ είλαη κεηαγελέζηεξν θαηλφκελν, έρεη ηξνθνδνηεζεί θαη δηακνξθσζεί 

σο πνιχηηκε κνπζηθή θνπιηνχξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο πνιηηηζκνχο ησλ ιαψλ ησλ κπε-

κέλσλ ζηνλ Υξηζηηαληζκφ
222

 ζε φιε ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε.  Γηθαίσο ν θαζεγεηήο Ρ. νθφιη 

                                                
220 Βιέπε, Kruta, Beniamin: «Polifonia dyzërëshe e Shqipërisë Jugore», Σίξαλα, 1989, ζει. 138-139. 
 

221 Γηα πεξαηηέξσ βιέπε θαη Korkuti, Muzafer: «Arti shkëmbor në Shqipëri», Σίξαλα, 2008, ζει. 18-29. 
 

222 Δδψ αλαθέξνπκε ηελ ζπκβνιή ηνπ επηζθφπνπ Νηθήηα Νηαξληάλη, 4ν αηψλα, θαη ηδίσο ηνπ Ησάλλε Κνπθνπ-
δέιε, 11ν-12ν αηψλα, ηνπ Νηαλνχο Λαπαηζάτα, 16ν αηψλα, θαη ηνπ Υξχζαλζνπ Μαληίηε, 19ν αηψλα. ινη ηνπο 
δηάζεκνη ζξεζθεπηηθνί θαη κνπζηθνί παξάγνληεο, ήηαλ κεηαξξπζκηζηέο ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο ηιιπξην-
αιβαληθήο πξνειεχζεσο θ.ηι. [Πξνζζεηέα θαη ε εκ. ηνπ κεηαθξαζηή) Σν πξόβιεκα ηνπ βπδαληηλνύ ίζνπ 
(ηζνθξαηήκαηνο) ζπληζηά κνπζηθή παξάδνζε ηνπ Βπδαληίνπ ήδε από ηελ ειιεληζηηθή αξραηφηεηα θαη απφ ηελ 
πξσηνρξηζηηαληθή εγγχο Αλαηνιή. Ζ άπνςε πεξί ηιιπξν-αιβαληθήο πξνειεύζεσο βεβαίσο θαη μαθληάδεη, σο 
ζθεηεξηζηηθή θαη πξνσζεηηθή ηδεψλ πεξί αιβαληθήο κνλαδηθφηεηαο… Γηφηη ζηνπο ηξεηο κφλνλ παξαπάλσ (εθ ησλ 
εδαθψλ ηεο εληαίαο Ζπείξνπ πξνεξρνκέλσλ) κνπζηθνινγηψηαηνπο θιεξηθνχο απνδίδεη ν ζπγγξαθέαο ηα 

δηαρξνληθά εμειηθηηθά θαηλφκελα ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, πνπ ζπληειέζηεθαλ απφ πιεηάδα ζεσξεηηθψλ θαη 
παηξηαξρηθψλ ηεξνςαιηψλ αλά ηνπο αηψλεο (θαη φρη κφλν ησλ 3-4 εμ Ηιιπξίαο θαηαγνκέλσλ θα απνθιεηζηηθψλ 
θνξέσλ ηεο ηιιπξν-αιβαληθήο θνπιηνχξαο ρεηξηζηψλ ηεο Β.Μ..)]. 
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αλαθέξεη φηη: ε  ίδηα ε ν λ ν κ α ζ ί α  ηεο ιατθήο καο πνιπθσλίαο, φπσο θαη νη πξσηφηππεο 

ηδηφηεηέο ηεο απνδεηθλχνπλ φηη απνηειεί θιεξνλνκηά ελφο αξραίνπ πνιηηηζκνχ, πνπ 

γελλήζεθε εδψ, ζ΄απηφλ ηνλ ηφπν, απφ ηνλ κφρζν ηφζσλ θαη ηφζσλ γελεψλ
223

.  
 

      Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην γεγνλφο φηη ε ηζν-πνιπθσληθή θνπι-

ηνχξα πξνέξρεηαη θαη αλαπηχζζεηαη νξγαληθά ζηελ αληίιεςε ηνπ πνιχ θπκαηηδφκελνπ ίζνπ. 

Με έλα ιφγν, απηή δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο ην ηζν-θξάηεκα. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο 

κειεηεηέο, ην βπδαληηλφ ίζν είλαη απνδεδεηγκέλν πσο δνκηθά κπνξεί λα απνζπαζηεί απφ ηηο 

άιιεο θσλέο ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο
224

, επεηδή δελ απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ζηελ πθή 

απηήο ηεο κνπζηθήο. Έλαο άιινο ιφγνο αθνξά ηελ πξνηίκεζε δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ θιη-

κάθσλ: πεληαηνληθέο θιίκαθεο ε ηζν-πνιπθσλία, θαη δηηνληθέο θνζκηθέο ε βπδαληηλή κνπ-

ζηθή, γηα ηηο νπνίεο δε ζα καθξεγνξήζσ εδψ.      

        πσο είλαη γλσζηφ, ιφγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο Αιβαλίαο, ε άζθεζε ηνπ (νξζφδνμνπ; *) 

Υξηζηηαληζκνχ απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα κέρξη ζήκεξα ζηελ Νφηηα Αιβαλία πξνζέθξνπζε ζε 

πνηθίιεο δπζθνιίεο, ηφζν πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ε θχζε ηνπ θξάηνπο πνπ δηνηθνχζε, 

δηάθνξνη πφιεκνη), φζν θαη νηθνλνκηθνχ, κνξθσηηθνχ, γεσγξαθηθνχ (δχζβαην αλάγιπθν) 

θιπ. Παξαηαχηα, ιφγσ ηνπ φηη ε νξζφδνμε(*) ρξηζηηαληθή ζξεζθεία πξνσζνχζε ηελ 

εμάπισζή ηνπ κε πνιιέο δπζθνιίεο θαη φρη απφ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, ην παξαδνζηαθφ 

ζξελεηηθφ ηειεηνπξγηθφ, δειαδή, ν δαθξχβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή (e qara me bote), δελ 

επεξεάζηεθε θαη δελ άιιαμε ηνπο θαλφλεο ηξαγνπδίζκαηνο κε ντ, παξά ην γεγνλφο φηη ην 

βπδαληηλφ έζηκν επέδξαζε κέρξηο ελφο ζεκείνπ ζηελ ηππνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ 

δηαδηθαζηψλ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ην κνηξνιφη ησλ ρξηζηηαλψλ
225

 θαη ηελ 

παξάθιεζε/πξνζεπρή–salikim
226

, θαηά ηνλ εληαθηααζκφ ελφο  παιηθαξηνχ ή ήξσα, πνπ 

έπεθηε γηα ηε ιεπηεξηά ηεο Αιβαλίαο. Σν salikoj θαηά ηνλ θαζεγεηή Δ. Σζακπέη, ελλνεί κηα 

λεθξψζηκε ηειεηή.  

                                                                                                                                      
   

223 Sokoli, Ramadan: «Disa veçanti të muzikës sonë popullore», ζην «Konferenca e parë e studimeve al-
banologjike", Σίξαλα, 1965, ζει. 335. [(* Πξνζζεηέα θαη ε εκ.ηνπ επηκειεηή) κσο,  ε ‗νλνκαζία‘ ηνπ θαζεγεηή 
δελ ήηαλ ε ‗ηζν-πνιπθσληθή‘ (δηαηππσκέλε κε ειιεληθέο ιέμεηο) αιιά ε ‗shumëzërësh‘ (πνπ ήηαλ δηαηππσκέλε 

κε αιβαληθέο ιέμεηο).  

224 Βιέπε θαη Kruta, Beniamin: «Burdoni, isua në polifoninë shqiptare dhe disa çështje të etnogjenezës», ζην 
«Kultura Popullore», 1/1991, ζει. 69-70.  
 

(* εκ. επηκειεηή) Ζ ι.Οξζφδνμνο ζηνλ 4ν αηψλα είλαη αδφθηκε… 
 

225 πσο είλαη γλσζηφ, ζηε ζξεζθεπηηθή Αθνινπζία (ηνπ Δπηηάθηνπ Θξήλνπ), θαηά ηε Μεγάιε Παξαζθεπή, 
ςάιινληαη θαη νη «ζξήλνη» απφ νκίινπο ςαιηψλ  ή θαη απ‘ φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο πηζηνχο καδί κε ηνλ 
ηεξέα θαη, ελίνηε, ηε ρνξσδία ηεο εθθιεζίαο. Οη ζξήλνη ζηελ νπζία αλαθέξνληαη ζηελ εληαθίαζε ηνπ Ηεζνχ 
Υξηζηνχ.   
 

226Λέμε ηεο γθεγηθήο δηαιέθηνπ, ζήκεξα γεληθεπκέλε ζηελ θαζνκηινχκελε αιβαληθή  (αθνξά σο ςαικφο ηελ 

παξάθιεζε/πξνζεπρή  ζηελ θεδεία, ζεκ. κεηαθξαζηή). Ωο ιέμε απνπζηάδεη ζηνλ G.Meyer. Αξρηθά εκθαλίδεηαη 
ζηνλ Junggu, ζηελ κνξθή «far le esequie», «me salikue» me salikua vorret» παξάθιεζε ζηνπο ηάθνπο, «benedire 
i sepolcri»·  «benedizione del sepolcro, funerale»,  ζηνλ Godini «Grablegung».  ε  πξψηε κνξθή άξρηδε κε (ς- / 
ps-),  έηζη φπσο δηαηεξείηαη ζηνλ Budi: RR 157 Πηα πξάγκαηα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη κέρξη αξγά  ζηνλ λεθξό. Μέρξη  
λα ηειεζηνύλ όινη εηνύηνη νη ςαικνί –psalikime πξνζεπρέο θαη ηειεηέο πνπ έρνπκε κέρξη ην ηέινο θαη λα εηνηκα-
ζηνύλ πην πξηλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ επηζήκσλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ςαικώλ  ησλ άιισλ ηειεηώλ. Έηζη όπσο ε 
παξάδνζε νξίδεη, όπνηα ώξα πάεη ν λεθξόο λα θεδεπηεί λα ηνπ γίλνπλ νη ςαικνί θαη νη άιιεο ππεξεζίεο θαη ηειεηέο  
ζει 356. Οη ςαικέλνη θαη ε ιεηηνπξγίεο ηνπο.   Δίλαη ζηελ νπζία θνηλφ κε ην ςάιισ «ηξαγνπδψ εθθιεζηαζηηθά 

ηξαγνχδηα ζηελ εθθιεζία» καδί κε ην ςάιηεο, ςαιηήξη θηι. Πξνεξρφκελα  απφ ηελ λενειιεληθή… αιιά σο ιέμε 
ηεο γθέγθηθεο  βφξεηαο θαζνιηθήο δηαιέθηνπ, πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηαιηθή ι. salmo σο  psalmo «ςάιισ»  
salmodia psalmodia  (ειιεληθά, ςαικσδία. εκ.κεηαθξαζηή) «ζξεζθεπηηθφ ηξαγνχδη πνπ ηξαγνπδηέηαη ζε εθ-
θιεζία»  salmodiare psalmodiare …. «ςάιισ».  ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ην αιβαληθφ θείκελν ηνπ Budi (θα-
ζνιηθνχ ηεξέα θαη  ζπγγξαθέα ηνπ 18νπ αηψλα, ζην βνξά ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο. ζεκ.κεηαθξαζηή) 
Të ciatë kafshë duhenë me qënë bam ndeevonë mbë të voruomit)…. Ndjerë të mbaronene gjithë këto psalikime e 
uratë e cerimonie qi kemi këtu me i vum për fundi; e me u goditunë ma pare, për pagetyre të oficiesë, e të 
Meshësë, e të psalikimit, e të tjeravet cerimoniave;…Ashtu qysh moti dhanë e urdhënuom, qi ndë qishdo koho të 

shpirete i vdekuni me u vorruom, o të psalkonetë, e t‘i bahenë të tjera ofico, e cerimonie, f. 359 Të psalikuomitë e 
oficia e tyne. 
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        Σν 1986, ζηελ αξραία πφιε ηεο Βχιηδαο αλαθαιχθζεθε έλα ζχλνιν ηδηφθσλσλ 

(θξνπζηψλ) κνπζηθψλ νξγάλσλ 
227

 (κέξνο απφ κηα ζπιινγή
228

 απνηεινχκελεο απφ εξγαιεία, 

φπια ζηνιίδηα θαη θσηηζηηθά εθθιεζηαζηηθά αληηθείκελα ηνπ 5
νπ

 αηψλα κ.Υ), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαλ εηδηθά γηα ηηο ηειεηέο απηέο.    
 

     Αλεμαξηήησο απηνχ, είλαη αδχλαην λα απνδεηρηεί φηη έλαο νιφθιεξνο ιαφο ζπλήζηζε λα 

κπεζεί ζηε βπδαληηλή κνπζηθή εληφο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε εθηφο απηψλ, ζηελ θαζεκεξηλή νηθνγελεηαθή δσή, σο έλα εηζαγφκελν δηδα-

θηηθφ κνληέιν ζην ζρνιείν! Απηφ απνηειεί νπηνπία, δηφηη ζηε Νφηηα Αιβαλία, εθηφο απφ ην 

νξζφδνμν ζξήζθεπκα, θαη η‘ άιια ζξεζθεχκαηα, ν ηζιακηζκφο θαη κπεθηαζηζκφο, κε ηελ πά-

ξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε ε δσληαλή 

ηζν-πνιπθσληθή παηξνπαξάδνηε κνπζηθή θνπιηνχξα ησλ Αιβαλψλ θαη ηα ζπλδεφκελα κ΄ 

απηή κνηξνιφγηα δελ αιινηψζεθαλ, αθξηβψο επεηδή ε πλεπκαηηθή ηνπο δσή ζπλέρηδε ηελ πν-

ξεία ηεο ζηελ ίδηα παηξνπαξάδνηε θνίηε. Οη Αιβαλνί αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζξεζθεχ-

καηα, αιιά κνηξνινγνχλ κε ίζν. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί φηη νη Αιβαλνί κπεθηαζήδεο, 

μεθηλψληαο απφ ηηο αμίεο ηνπ πνιχθσλνπ ηξαγνπδίζκαηνο, ζε δεθάδεο πεξηπηψζεηο ην αμην-

πνίεζαλ ζηα δηθά ηνπο ζξεζθεπηηθά έζηκα(

).  

         Έλα άιιν επηρείξεκα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε ηζν-πνιπθσληθή κνπζηθή θνπι-

ηνχξα, είλαη έλαο πνιηηηζκφο πνπ δελ έρεη ζθιεξπλζεί, ππφ ηελ έλλνηα φηη εμειίζζεηαη ζε 

κνπζηθέο γξακκέο, νη νπνίεο δελ ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην ζξεζθεπηηθφ έζηκν, 

αιιά ζηνλ πξν-ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ θχθιν δσήο θαη ζαλάηνπ. ήκεξα, ην ίζν-πνιπ-

θσληθφ κνπζηθφ ηξαγνχδηζκα εθπξνζσπεί κηα κφληκε κνπζηθή θφξκνπια, κε ηελ νπνία είλαη 

νξγαλσκέλα (ην ηξαγνχδη, ν ρνξφο, ε ιατθή νξρήζηξα/ θνκπαλία) απφ άλδξεο, γπλαίθεο, λέ-

νπο θαη παηδηά, ηφζν ζε ραξέο φζν θαη ζε ιχπεο.           

 

 

                                                
227 Σν ζχλνιν ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ απνηειείηαη απφ έλα ράιθηλν ηχκπαλν , πέληε ράιθηλα θχκβαια θαη δχν 
θνπδνχληα, ην έλα απφ ζίδεξν θαη ην άιιν απφ θαζζίηεξν. Έλα αγγείν ζην ζρήκα φρην καζηψλ κηαο γνπξνχλαο, 
έλα θαπάθη ζρεδηαζκέλν σο γνπξνχλα, κηα θφξκα κε ηελ εηθφλα ελφο λνεξνχ πνπιηνχ, ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο 
ζπλφινπ δσνκνξθηθψλ αγγείσλ. ην ζχλνιν πξνζηίζεληαη θαη δχν ράιθηλνη δίζθνη, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο θπθιη-
θφο θαη ν άιινο νξζνγψληνο , θαζψο θαη κηα νξζνγψληα ιακαξίλα κε ηέζζεξα αθηηά ζηηο καθξέο πιεπξέο θιπ. Ζ 
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα είλαη ψζηε ηα φξγαλα απηά λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε εμσηεξηθά ρηππήκαηα, κε μχιη-
λνπο ξάβδνπο, δηφηη νη δηαζηάζεηο ηνπο δελ είλαη φκνηεο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθφ πάρνο. πσο είλαη γλσζηφ, ζηα 
548-551, ε αξραία πφιε ηεο Βχιηδαο θαηαζηξάθεθε θαη θάεθε απφ ηνπο γφηζνπο θαη ζιάβνπο επηδξνκείο. 
   
228 ηε ζεηξά ησλ  αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζξήλν θαηά ην ρξηζηηαληθφ εζηκνηππηθφ, απνδίδεηαη 
εμαίξεηε ζεκαζία  ζηνλ «Δπηηάθην ηεο Γιαβελίηζαο», θεληεκέλνλ απφ ηνλ Γεψξγην Αξηαλίηε, θαηά ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν ηνπ επηζθφπνπ Γιαβελίηζαο θαη Βεξαηίνπ Καιιίζηνπ, ζηηο 22 Μαξηίνπ ηνπ 1373. ‘ απηφ παξνπζηάδεηαη 
ν Υξηζηφο  λα θείηεηαη ζην λεθξηθφ  θξεβάηη πξηλ ηελ ηαθή Σνπ, ηε ζηηγκή φπνπ γη‘ απηφλ ζξελνχζαλ καδηθά 
ζπγγελείο θαη πηζηνί ηνπ. ηνλ επηηάθην γξάθεηαη: «Δζύ πνπ θπξηαξρείο ηελ δσή, αρ! Πώο (είζαη) λεθξόο ζην ζώκα 
ρσξίο πλνή». «Ζ πεξίνδνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Γεσξγίνπ Αξηαλίηε θαη νη ρξπζν-θεληεηέο» Ζ αλαθνξά θαηά ηνλ  
Popa, Theofan: "Mbishkrime të kishave në Shqipëri"  Σίξαλα 1998, ζει. 85. 
 (εκ. κεηαθξαζηή) Αο ιάβνπκε ππφςε, φκσο, φηη ν ρξηζηηαληζκφο εκθπηεχηεθε απφ ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ. ζηα 
αιβαληθά εδάθε (παξαζαιάζζηα θαη εκηνξεηλά). Μεηά δε ηνλ 9ν αηψλα εμαπιψζεθε θαη ζε φιε ηελ ελδνρψξα, 

ράξε ζηνπ ηεξαπνζηφινπο  Νανχκ, Γνξάζδνπ, Κιήκε θ.ιπ. Ο Μσακεζαληζκφο εμάιινπ εηζέβαιε ζηε ρψξα, καδί 
κε ηνπο Οζσκαλνχο, κεηά ηνλ 15ν αηψλα, θαη εμαπιψζεθε κε ηνπο εθνχζηνπο θαη βίαηνπο εμηζιακηζκνχο. 
Δπνκέλσο, νη πιείζηνη Αιβαλνί ήηαλ εθρξηζαηηαληζκέλνη… Βεβαίσο, ζε κεξηθά νξεηλά θαη απξφζηηα εδάθε 
επηβίσλαλ κηθξέο εζηίεο εηδνινιαηξηθψλ ζενηήησλ. Υάξε θαη ζ‘ απηέο δηαησλίδνληαλ αξραία ήζε θαη έζηκα. 
Καηφπηλ ηνχηνπ, επί 1.000 πεξίπνπ ρξφληα ε ζξεζθεία ησλ Αιβαλψλ ήηαλ θνηλή (ρξηζηηαληθή) γηα φινπο ζρεδφλ 
ηνπο Αιβαλνχο (νξζφδνμνπο ή θαζνιηθνχο). Σν λα ζηεξηδεηαη, ινηπφλ, ν ζπγγξαθέαο ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 
ζξεζθεηψλ κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγεη ζπκπέξαζκα φηη «νη Αιβαλνί αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά 
ζξεζθεύκαηα, αιιά κνηξνινγνύλ κε ίζν» θαη ην Βπδαληηλό ί ζν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην ίζνθξάηεκα ηεο ιατθήο 

πνιπθνλίαο, θαληάδεη ζαλ παξαδνμνιφγεκα. Δμάιινπ, πνιιά παγαληζηηθά έζηκα πηνζέηεζε επίζεκα ε 
ρξηζηηαληθή ιαηξεία θαη κάιηζηα δηαθνξεηηθά απφ ηφπν ζε ηφπν. (Ο ζπγγξαθέαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα 
έπξεπε λα παξαπέκπεη φρη ζε ακχεηνπο επί ηεο Β. Μ., Αιβαλνχο κειεηεηέο, αιιά ζε κνπζηθνιφγνπο ηεο 
Αλαηνιήο.) 
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Κεθάιαην 4ν                                                  

  “Γηαηί έθιαςαλ η’ άινγα ηνπ Αρηιιέα;»: 

Σξαγηθέο ηειεηνπξγίεο ζηελ «Ηιηάδα» θαη «Οδύζζεηα»  ηνπ Οκήξνπ 

 θαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα κνηξνιφγηα. 

 

      ηνπο κεγάινπο πνιέκνπο αλαδεηθλχνληαη νη κεγάινη ήξσεο. ηηο παξαδφζεηο δηάθνξσλ 

ιαψλ, ν ζάλαηφο ηνπο έρεη κνλίκσο ρξεζηκεχζεη σο θαηαιχηεο θαιιηηερληθψλ εμάξζεσλ, 

αλεπαλάιεπησλ ζεαηξηθψλ ηειεηνπξγηθψλ θαη αξρατθψλ κνπζηθψλ ζξελσδηψλ. Αθξηβψο ζηα 

ηειεηνπξγηθά, ηα ζρεηηθά κε ην ζάλαην ηνπ Παηξφθινπ, ηνπ Έθηνξα θαη ηνπ Αρηιιέα θαηά 

ηνλ πφιεκν ηεο Σξνίαο (γχξσ ζηα 1200 π.Υ.), δηαπηζηψλεηαη ε θεληξηθή αληηπαξάζεζε αλά-

κεζα ζηνπο Αραηνχο, σο ζαιάζζηαο δύλακεο, θαη ησλ Σξψσλ, σο δύλακεο ηεο ζηεξεάο, θαζψο 

θαη νη ινηπέο δεπηεξεχνπζεο αλακεηξήζεηο. Ζ ζχγθξνπζε απηή ήηαλ πξναπνθαζηζκέλε απφ 

ηνλ θεξαπλνβφιν Γία, ψζηε ηνπο δχν ιανχο λα έηξσγε «καύξνο αλαζεκαηηζκόο»
229

. ηελ 

παξαθάησ παξνπζίαζε ζα δνχκε φηη ζε ζρέζε κε ην επηθήδεην ηειεηνπξγηθφ ησλ εξψσλ, 

ζθνησκέλσλ ζηνλ πφιεκν, επηθξαηεί ν ίδηνο ρηιηφρξνλνο ζπλαηζζεκαηηθφο θαη δνκηθφο θψδη-

θαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ιατθή παξνηκία ιέεη φηη «Υσξίο λα θάλεηο πόιεκν, δελ ζνπ ιέγεηαη ηξα-

γνύδη»! Θα εμεηάζνπκε ινηπφλ: ηελ αγγειία ζαλάηνπ, ην ζξήλν θαη ην επηθήδεην ηειεηνπξγηθό. 
 

4. 1. Σν ηειεηνπξγηθό γηα ηνλ Πάηξνθιν  
 

       Σν ηειεηνπξγηθφ γηα ηνλ Πάηξνθιν είλαη ην πξψην κεηαμχ ηξηψλ κεγάισλ ηειεηνπξγηψλ, 

πνπ καο κεηαθέξεη ζην έξγν ηνπ ν κεξνο. Πεξηγξάθεη φιν ην ζξελεηηθφ ζεαηξηθφ  ηειε-

ηνπξγηθφ πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πξηλ, ηα θαηά θαη ηα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Παηξφθινπ γεγν-

λφηα
230

 Σα ηειεηνπξγηθά Παηξφθινπ θαη Αρηιιέα εμειίζζνληαη ζηελ ακκνπδηά, ζηελ 

αθξνζαιαζζηά, αιιά θαη ζην βάζνο ηεο ζάιαζζαο. Δλψ ην ηειεηνπξγηθφ ηνπ Έθηνξα δηαθξί-

λεηαη απφ ηελ μερσξηζηή ηνπ ζθελνγξαθία, επεηδή αλαπηχζζεηαη ζην θάζηξν, πάλσ ζην 

βνπλφ.  
  

► Η αγγειία ζαλάηνπ ηνπ Παηξόθινπ. Ο Αρηιιέαο έιαβε ηελ καχξε είδεζε γηα ην ζάλαην 

ηνπ Παηξφθινπ απφ ηνλ Αληίινρν. ηελ πξάμε, ζην λνπ ηνπ Αρηιιέα πεξηθέξνληαη ηα ιφγηα 

ηεο κάλαο ηνπ, πνπ θάπνηε ηνπ έρεη πεη φηη: ν γελλαίνο ησλ Μπξκηδφλσλ (ν Πάηξνθινο) νπ-

δέπνηε ζα βιέπεη θσο ήιηνπ, ζβεζκέλν απ' ηνπο Σξσάδεο
231

. Μφιηο έιαβε ηελ είδεζε ζαλάηνπ 

ηνπ, ν γηγαληφζσκνο Αρηιιέαο γέκηζε κε ζηάρηεο θαη θαπληά ηα δπν ηνπ ρέξηα, έβαςε κ΄ 

απηά ην πξφζσπν, ηνλ καλδχα, ηα καιιηά θαη ην ζψκα θη‘χζηεξα ζπάξαδε ράκνπ απφ ηνλ 

                                                
229 Οκήξνπ: «Odiseja», Πξίζηηλα, 2003, ει, 143.   
230 Οκήξνπ: «Iliada»,, Σίξαλα, 2006, " Ρας. ΚΒ". 
231 Οκήξνπ: «Iliada»,, Σίξαλα, 2006, " Ρας.ΗΖ", ζει 412.   
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πφλν. Καηά ηνλ κεξν, κεηά ηνλ ζξήλν ηνπ Αρηιιέα πξνο ηηκή ηνπ λεθξνχ Παηξφθινπ, ε 

ςπρή ηνπ ζα απαγγείιεη, ζηελ ψξα ηνπ  χπλνπ ηνπ Αρηιιέα, κεξηθνχο ζηίρνπο
232

:  
 

 Ιιηάδα, ζηίρνη (Word fq 629) 
 

Καη  ζηα μεκεξώκαηα ήξζε ε ςπρή ηνπ δόιηνπ Πάηξνθινπ  

ζηκά ηνπ, κε ηνλ ίδηνζε όια ηνπ κνηάδνληαο,  

ζην αλάξηκκα θαη ζηα παλώξηα κάηηα  

θαη ζηε θσλή, θαη θόξαε πάλσ ηνπ ηα ξνύρα ηα δηθά ηνπ' 

θη εζηάζε πάλσ απ‘ ην θεθάιη ηνπ θη απηά ηνπ ιέεη ηα ιόγηα:  

« Δζύ θνηκάζαη Αρηιιέα μέγλνηαζηνο, θαη κέλα ιεζκνλάο κε! 

ζν 'κνπλ δσληαλόο, κε θξόληηδεο, λεθξό κ‘ αθήλεηο ηώξα.  

Θας‘ ην θνξκί κνπ δίρσο άξγεηα, λα κπσ ζηνλ Κάησ Κόζκν' 

ηα ςπρνιόγηα κε απνδηώρλνπλε, ησλ πεζακέλσλ νη ίζθηνη' 

πεξλώληαο ην πνηάκη, αληάκα ηνπο λα ζκίμσ δε κ‘ αθήλνπλ,  

θη όμσ απ‘ ηνλ Άδε ηνλ πιαηύπνξην ηνπ θάθνπ ηξηγπξίδσ.  

Γσζ‘ κνπ ην ρέξη ηώξα, κ‘ έπλημελ ν ζξήλνο, ηη απ‘ ηνλ Άδε  

πηά δε γπξλώ, ζύληαο λ‘ αλάςεηε θσηηά γηα λα κε θάθηε.  

Πηα δσληαλνί καθξηά απ‘ ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο αθξηβνύο νη δπν καο  

λα βνπιεπηνύκε δε ζα θάηζνπκε· ηη εκέλα κε θαηάπηε  

ηνπ Υάξνπ ε καύξε κνίξα, πνπ 'ιαρα ζηελ ώξα πνπ γελληόκνπλ. 
 

Ο Αρηιιέαο απαληά ζην ύπλν: 
 

 « Φίιε αθξηβέ, ζαλ ηη λα ζε έζπξσμε θη ήξζεο εδώ ζε κέλα, 

θη έηζη κηιάο θαη παξαγγέιλεηο κνπ ην 'λα θαη ηη άιιν; Ωζηόζν 

ζα θάκσ εγώ θαζώο κε νξκήλεςεο θαη ζα ζε αθνύζσ ζε όια. 

Μα έια θνληά κνπ, θαλ γηα κηα ζηηγκή λα ζθηρηαγθαιηαζηνύκε, 

θη αληάκα νη δπν καο ηνλ πηθξό λ΄ απνραξνύκε ζξήλν!» 

Απηά είπε, θη άπισζε ηα ρέξηα ηνπ, κα δελ ηνλ έπηαζε, όρη' 

ηη θιαςνπξίδνληαο ηνπ εμέθπγε βαζηά ε ςπρή ζην ρώκα.  
 

► Σνλ Πάηξνθιν ζξήλεζαλ πξψηα ηα αζάλαηα άινγα ηνπ Αρηιιέα
233

. Ο ζξήλνο ησλ αιφγσλ 

εθπξνζσπεί αλακθίβνια κηα ζπκθνξά, κηα κεγάιε νδχλε, αιιά  απνηειεί θαη έλα εμαίξεην 

θαιιηηερληθφ εθεχξεκα  απφ ηνλ κεξν:άινγα θαη φρη άλζξσπνη, ηφζν ην πεξηζζφηεξν αζά-

λαηα άινγα, πνπ ζξελνχλ απφ ηελ νδχλε ζαλ ζλεηά! Σ΄ άινγα, ινηπφλ, έηζη φπσο αξγφηεξα 

θη‘ν Αρηιιέαο, ζξήλεζαλ ηνλ Πάηξνθιν, φληαο ην ζψκα ηνπ θίινπ ηνπ καθξηά.    
 

                                                
232 Οκήξνπ: «Iliada», Σίξαλα, 2006, " Ρας. ΚΓ", ζει. 512-513.  
233 Σα άινγα ηνπ Αρηιιέα ήηαλ αζάλαηα θαη νλνκάδνληαλ Ξάλζνο θαη Βαιίνο. Σα άινγα είραλ δσξηζεί 

ζηνλ παηέξα ηνπ Αρηιιέα, ζηνλ Πειέα απφ ηνλ Πνζεηδψλα, κε ηελ επθαηξία ηνπ γάκνπ κε ηε Θέηηδα. 

χκθσλα κε ηνλ Pilika, Dhimitri «… ην όλνκα Βαιηνο ηνπ αιόγνπ ηνπ Αρηιιέα εμεγείηαη κόλν κε ηελ 

αιβαληθή «Balosh», «Balash»/.. Απηφ ην φλνκα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα ζηα αιβαληθά εδάθε γηα 

ηελ νλνκαζία δηαθφξσλ δψσλ, ηδίσο ηνπ αιφγνπ. Απφ  «Pellazgët, origjina jonë e mohuar», Σίξαλα, 

2005, ζει. 313. Op. Cit. (Μπάιην βόδη , άινγν ή πξνβαηίλα, ιέκε θαη ζηα ειιεληθά. ζεκ. κεηαθξ. Π.Μπ). 
 

(* εκ.επηκειεηή) Αο πξνζερζεί ν ζπιινγηζκφο εδψ: αθνχ ηα ζπνπδαία άινγα ηνπ Οκήξνπ είλαη επεηξψηηθα· θαη 

αθνχ ν Βηξγίιηνο ζαπκάδεη ηα επεηξψηηθα άινγα· θαη αθνχ ηέηνηα άινγα είρε ν θεληέξκπεεο, θαη αθνχ «ε 

παξάδνζε ηνπ ζξήλνπ, ρσξίο λα είλαη παξόλ ην ζώκα ηνπ λεθξνύ, απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη αθόκα ζηε 

Νόηηα Αιβαλία»· θαη αθνχ ν κεξνο, κνινλόηη ‗έδεζε 600 ή 700 ρξνληά κεηά ηνλ Μπθελατθό Πνιηηηζκό‘, εληνύηνηο 

νδεγήζεθε κε αθξίβεηα πξνο ηα  βνξεηνδπηηθά, (απ΄όπνπ ε  θαηαγσγή ηνπ Αρηιιέα), πξνο ηελ ηπκβνηαθή θαη πξνο 

ηηο εξσηθέο ηειεηνπξγίεο»· θαη, ηέινο, αθνχ ε αξραία Ήπεηξνο είλαη ζήκεξα θαηά έλα κέξνο ηεο θνκκάηη ηνπ 

αιβαληθφ έδαθνο· θπζηθφ είλαη λα λνκίδεη ν ζπγγξαθέαο φηη ηα ζ ε κ ε ξ η λ ά  αιβαληθά εδάθε (ηνπ αιβαληθνχ 

λφηνπ) θαη ηα έζηκά ηνπο ιεηηνπξγνχλ πξνδξνκηθά ζηε ζθέςε ηνπ Οκήξνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζπλερψο ζ‘απηά, 

«δηόηη ε Αιβαλία ήηαλ θαη είλαη ε ρώξα ησλ εξώσλ», φπσο ν ζπγγξαθέαο λνκίδεη ή ζπκπεξαίλεη.  
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Σ‘ αιόγαηα παξάκεξα απ‘ ηε κάρε  

ζξελνύζαλ, απ‘ ηελ ώξα πνπ ΄λησζαλ ζηνλ θνπξληαρηό λα πέθηεη 

ν ακαμειάηεο ηνπο απ‘ ηνπ Έρηνξα ηνπ αληξνθνληά ην ρέξη. 
 

       Ξεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη: «Ζ  Ή π ε η ξ ν ο ( * ) είλαη πινύζηα, εηδηθά ζη‘ άινγα (…. 

άζε κεηά ζε άλδξεο πνιεκηζηέο, ην αξραίν αίκα ησλ νπνίσλ πεξήθαλν είλαη, πνπ ζαξξαιέν 

πεγάδεη  από ηνλ γελλαίν Αρηιιέα
)234

,  ππελζπκίδνπκε πσο ζηελ αιβαληθή ζξελψδε 

ηειεηνπξγηθή παξάδνζε δελ είλαη άγλσζηνο ν ζξήλνο ησλ αιφγσλ γηα ηνλ άλζξσπν. Σηο 

αμίεο ησλ επεηξσηηθψλ αιφγσλ εμαίξεη θαη ν ξσκαίνο πνηεηήο Βηξγίιηνο (70 π.Υ), φηαλ 

γξάθεη πσο η‘ άινγα ηεο Ζπείξνπ είλαη πνπ ληθνχλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο
235

! ε έλα 

απφ ηα ιηάκπηθα ίζν-πνιπθσληθά κνηξνιφγηα, ζπιιεγκέλα απφ ηνλ Θχκε Μίηθν (1820-1890) 

θαη δεκνζηεπκέλα ζην έξγν ηνπ «Αιβαληθή Μέιηζζα», 1878, ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ, 

αλαθέξεηαη φηη ν ζξελσδφο δεηάεη γηα ηνλ θχξε ηνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη κνηξνιφη απ‘ η‘ 

άινγα
236

  :      

Θξελώ ζε ιόθνπο θαη θνξπθέο, 

Θξελώ αθέληε, αδεξθέ, 

Θξελώ κε ηζνπάλη καδί 

Με η΄άινγν ζαλ αζηξαπή 

Σνλ θύξε κπεγιεξ-κπέε! 

Ζ Έιελα Γθίθα (1828-1888), αλαθέξεη φηη ε αιβαληθή ιατθή πνίεζε έρεη πξνζέμεη φηη η‘ 

άινγν ηνπ θεληέξκπεε, έλα απφ εθείλα ηα επγεληθά δψα, δάθξπζε ηφζν πνιχ γηα ην ζάλαηφ 

ηνπ, πνπ δελ εξέκεζε πιένλ θαη έζθαζε απ‘ηε ζιίςε ηνπ, ιίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ ήξσα
237

.  
 

       Ο ζξήλνο αιφγσλ ζηελ Αιβαλία έρεη δηαηππσζεί θαη ζε έλα ηνπσλχκην κε ην εχγισηην 

λφεκα: Vajkal, (= αινγό-ζξελνο, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, ζεκ. κεηαθξ. Π.Μπ), ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μπνπιθίδα ζην βνξξά ηεο Αιβαλίαο! Ο ζξχινο αλαθέξεη γηα ην Vajkal, φηη είλαη ν ηφπνο 

φπνπ άξρηζε ην άινγν ηνπ θεληέξκπεε ην κνηξνιφη  ηνπ (αινγό-ζξελνο, vaji i kalit=vajkal) 

γηα ηνλ ζάλαηφ ηνπ θχξε ηνπ. Οη κειεηεηέο
238

 έρνπλ επίζεο παξαηεξήζεη φηη, ζηα αιβαληθά 

ιατθά άζκαηα, η‘ άινγα κπνξεί λα ηξαθνχλ ζαλ άλζξσπνη, φπσο καξηπξείηαη ζηνλ κεξν 

πνπ ιέεη φηη ν Έθηνξαο θαιεί η‘ άινγα, ζπκίδνληάο ηνπο πσο ε ζχδπγφο ηνπ ηνπο είρε δψζεη 

θξαζί λα πηνχλ, θαη κάιηζηα πξηλ ην πξνζθέξεη ζηνλ ίδην. ηνλ κεξν δελ θαλεξψλεηαη 

ζρέζε αλάκεζα ζηα ζηνηρεία απηά: ην άινγν ηνπ Αρηιιέα κηιάεη, η‘ άινγα ηνπ Έθηνξα πί-

λνπλ θξαζί. Δλψ ζηα αιβαληθά άζκαηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη κεηαμχ ηνπο ζηελά 

ζπλδεκέλα: κηινχλ εθείλα η‘ άινγα πνπ έρνπλ ηξαθεί θαηά ηδηαίηεξν ηξφπν
239

.  

         Δπηζηξέθνπκε μαλά ζηνλ κεξν. Πην κεηά ν Αρηιιέαο, αθνχ πήξε θαηεπζείαλ απφ ηελ 

κάρε ηε ζνξφ ηνπ Παηξφθινπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζην μπινθξέβαην, εγήζεθε ηνπ ζξήλνπ 

γηα ηνλ θίιν ηνπ, ζξελψληαο κε θιαπζκνχο θαη ρηππψληαο ην ζηήζνο κε ηα παλίζρπξα ρέξηα 

                                                
234 Rosland, de Pierre (1534-1585): «O shqiptar prej fatit sjellë», Πνίεκα ζηνλ Andrea, Fotaq: «Pena 

të arta franceze për shqiptarët», Σίξαλα, 2009, ζει.4  Op. cit. 
  
235 Βιέπε: Vergjili: «Georgicon», Βηβιίν 1, ζην «Ilirët dhe Iliria te autorët antikë», Σίξαλα, 2002, ζει. 98. 
236 Mitko, Thimi: «Vepra», Σίξαλα, 1981, ζει, 212, 213, Op. cit.  (Μπάιην βφδη , άινγν ή πξνβαηίλα, ιέκε θαη 
ζηα ειιεληθά. εκ. κεηαθξαζηή). 
 

237 Gjika, Elena: «Kombësia shqiptare sipas këngëve popullore», «Kultura Popullore», 1/1980, ζει. 185. Op. Cit 
 

238 Π.ρ: «Σν κεγαινπξεπέο άινγν ηνπ Μνύγη έρεη κεγαιώζεη κε θξηζάξη θαη θξαζί. Καη ε κεηέξα ηνπ Ενύθνπ δίλεη 
ζην άινγό ηνπ θξηζάξη θαη θξαζί,  πξηλ ν γηόο ηεο πάξεη δξόκν» Παξαηίζεηαη θαηά ηνλ Jensen, Mina Skafte: 

«Studimi krahasues i epikës: disa konsiderata», ζην «Çështje të folklorit shqiptar-2», Σίξαλα, 1986, ζει. 207. 
 

239 Οκήξνπ: «Iliada»,, Σίξαλα, 2006, Ρας. ΗΖ 

(*εκ. κεηαθξαζηή) Ζ αξραία Ήπεηξνο, ζχκθσλα κε ηνπο αξραίνπο γεσγξάθνπο, άξρηδε απφ ηνλ Ακβξαθηθφ 

θφιπν θαη έθζαλε κέρξη ηνλ Γελνχζν πνηακφ,  βφξεηα ηνπ Φίεξη. Σα ζχλνξα φκσο ηνπ θξάηνπο ηνπ Πχξξνπ θαη 
ηνπ κεζαησληθνχ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ έθζαλαλ κέξη ην Γπξξάρην. 
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ηνπ, (παξφκνηα κε ηνπο θνηλνχο ζξελσδνχο ζε ζπλεζηζκέλν ζξήλν), απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπ-

κπνιεκηζηέο ηνπ θαη πην κεηά πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ ηηο ζθιάβεο γπλαίθεο. Ο ζξήλνο ηνπ 

Αρηιιέα γηα ηνλ Πάηξνθιν παξνπζηάδεη πνιπδηάζηαηε ζεκαζία. Με ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

είλαη ε πεξηγξαθή ησλ πξάμεσλ ηνπ Αρηιιέα, ζαλ ζε ξφιν κνηξνινγίζηξαο. Ζ παξάδνζε ηνπ 

ζξήλνπ, ρσξίο λα είλαη παξφλ ην ζψκα ηνπ λεθξνχ, απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη αθφκα 

ζηε Νφηηα Αιβαλία, ζηελ πξψελ αξραία Ήπεηξν(*). Ο ηχπνο απηφο κνηξνινγηνχ 

αλαπηχζζεηαη ελ απνπζία ηεο ζνξνχ ή ελ παξνπζία θάπνηνπ ηκήκαηνο απφ ηα ξνχρα ηνπ 

λεθξνχ.  

        Παξάιιεια, φηαλ ε Θέηηδα, ε κάλα ηνπ Αρηιιέα, έιαβε ηελ πηθξή είδεζε γηα ην ζάλαην 

ηνπ Πάηξνθινπ, ηνλ ζξήλεζε θαηακεζήο ηεο ζάιαζζαο. Ζ ιακπεξή ζπειηά γέκηζε απφ κηα 

νιφθιεξε ρνξσδία ζετθψλ ζξελσδψλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο λχκθεο-θφξεο ηνπ Νεξέα: Γιαύθε, 

Θάιεηα, Κπκνδόθε, Νπζώ,  πεηώ, Θπία, Αιία, Αθηαία, Κπκνζόε, Λεηκλώξηα, Λανκέδεηα, 

Ίαηξα, Μειίηε, Ακθηζόε, Αγαύε, Γσηώ, Πξσζώ, Φέξνπζα, Γπλακέλε, Γεμεακέλε, Ακθηλόκε, 

Λεηαγόξε, Καιιηάλεηξα, Πξνλόε, Γαιάηεηα, Νεκεξηήο, Αςεπδήο, Καιιηάλαζζα, Κιπκέλε, Ηά-

λεηξα, Μαίξα, Ηάλαζζα, Ωξείζπηα θαη Ακάζεηα. ιεο καδί  γξνλζνθνπνχζαλ ηα ζηήζε ηνπο
240

. 

Ο αρφο ηνπ  ζξελψδνπο ντ  δηήξθεζε  γηα πνιχ κέζα ζηε ζπειηά.  
 

►Σν ηειεηνπξγηθό ηαθήο ηνπ Πάηξνθινπ. Καηά ην ζξελψδεο ηειεηνπξγηθφ ηνπ Πάηξν-

θινπ, νη Μπξκηδφλεο πνιεκηζηέο θξαηνχζαλ ζηνπο ψκνπο ηε ζνξφ ηνπ (ζθεπάδνληάο ηελ κε 

ηα καιιηά ηνπο πνπ ηα μεξίδσλαλ απφ ην θεθάιη), ελψ ν ίδηνο ν Αρηιιέαο ηνπ θξαηνχζε ην 

θεθάιη. Λέγεηαη φηη ε ζηνίβα ηνπ ππξφο, φπνπ ηνπνζεηήζεθε ην ζψκα ηνπ Πάηξνθινπ, ήηαλ 

«κάθξνο θαη θάξδνο εθαηό πνδάξηα» (αιεηκκέλε κε ιίπνο δψσλ γηα θαιχηεξε θαχζε). Δθεί ν 

Αρηιιέαο ηνπνζέηεζε δχν ζηάκλεο, κηα κε κέιη θαη κηα κε θξαζί
.
 έξημε ζηελ ππξά ηέζζεξα 

αδάκαζηα άινγα, δπν ζθαγκέλα ιαγσληθά
, 
έκπεμε ην καραίξη ζε δψδεθα λένπο Σξψεο θαη 

κεηά ππξπφιεζε ηε ζηνίβα ιέγνληαο:  

    Γεηα θαη ραξά ζνπ,Πάηξνθιε, θη αο βξίζθεζαη ζηνλ Άδε!  

   Να πνπ ηειεύνπλ όζα πην πξηλ ζνπ έηαμα. 

Αο δνχκε πψο πεξηγξάθεη ν κεξνο ην ηειεηνπξγηθφ ηαθήο ηνπ Πάηξνθινπ: 

Καη από ηελ πίθξα πνπ ηνπο θπξίεςε  γηα ηνλ Πάηξνθιν 

Ή άκκνο επιεκκύξηδε, πιεκκύξηδαλ θαη ησλ αληξώλ νη αξκάηεο 

                                         … 

θαη πξώηνο ν Αρηιιέαο θίλεζε πηθξό ην κνηξνιόγη, 

ηα ρέξηα ηνπ η‘αληξνθόλα απιώλνληαο ζηνπ αθξάλε ηνπ ηα ζηήζε: 

« Γεηα θαη ραξά ζνπ, Πάηξνθιε, θη αο βξίζθεζαη ζηνλ Άδε! 

Να πνπ ηειεύνπλ όζα ζνπ 'ηαμα πην πξηλ,θη‘ εδώ ζέισ λα ζύξσ,  

                            λα ξίμσ ζηα ζθπιηά ηνλ Έρηνξα θη‘ σκό λα ηνλ ζπαξάμνπλ
241

 

         Ζ ηέθξα ηνπ Πάηξνθινπ ηνπνζεηήζεθε ζε ρξπζή θηβσηφ  θαη ν ηάθνο ζεκαδεχηεθε 

γχξσ απφ ηε ζέζε ηεο ππξάο, φπνπ ρηίζηεθε θη ν πχξγνο ηνπ Παηξφθινπ. Ο πνηεηήο καο 

αλαθέξεη θαηφπηλ ηα φζα κεζνιάβεζαλ: κεηά ην δαθξχβξερην ζξήλν κε νηκσγέο (qarës me 

bote), θξαπγέ, θιαπζκνχο, θαχζε θαη ζπζίεο, ν πφλνο ηνπ Αρηιιέαο αξρίδεη λα ιαγηάδεη. 

Καηά ηνλ G. L. Hammond-it : «... απ΄ ό,ηη θαίλεηαη, ζην ζεκείν απηό ν κεξνο καο απνθαιύ-

πηεη ηελ πξνέιεπζε ηεο εξστθήο ηειεηνπξγίαο θαη απ΄όζα όια δείρλνπλ, ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

                                                
240 Οκήξνπ: «Iliada», Σίξαλα, 2006, Ρας. ΚΓ, ζει. 516. ε κηα άιιε πεξίπησζε ν Πινχηαξρνο γξάθεη φηη ν 

Μέγαο Αιέμαλδνο, ζε έλδεημε πέλζνπο, γηα ην ζάλαην ηνπ θίινπ ηνπ Ζθαηζηίσλα δηέηαμε ψζηε:… λα θνύξεπαλ ηα 
άινγα θαη ηα κνπιάξηα, λα γθξέκηδλ ηα ηείρε ησλ γεηηνληθώλ πόιεσλ, λα ζηακαηνύζαλ νη θινγέξεο θαη θάζε άιιν 
είδνπο κνπζηθήο ζην ζηξαηό γηα πνιύ θαηξό θαη λα ζπζίαδαλ γη‘ απηόλ έλαλ ήξσα. ην «Jetë paralele-1», Σίξαλα, 

2006, ζει. 72-73.  
 

241 Οκήξνπ, «Iliada», Σίξαλα, 2006, Ρας.ΚΒ, ζει. 510-511.  
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πξνθνξηθνύ έπνπο. Ο ρξόλνο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ηα γεγνλόηα ππνινγίδεηαη ζηα 200 ρξόληα 

κεηά ην ηέινο ηεο ηπκβνηαθήο ζηελ Μπθελατθή Διιάδα. Ο ίδηνο ν κεξνο έδεζε 600 ή 700 

ρξνληά κεηά ηνλ Μπθελατθό Πνιηηηζκό. Αιιά απηόο νδεγήζεθε κε αθξίβεηα, πξνο ηα  βνξεην-

δπηηθά, απ΄όπνπ ε  θαηαγσγή ηνπ Αρηιιέα, πξνο ηελ ηπκβνηαθή θαη πξνο ηηο εξσηθέο ηειεηνπξ-

γίεο, δηόηη ε Αιβαλία ήηαλ θαη είλαη ε ρώξα ησλ εξώσλ» 
242

!    
 

4. 2. Σν ηειεηνπξγηθό ηνπ ζετθνύ Έθηνξα.  
 

       Ζ ηχρε ηνπ Έθηνξα ζπλδέεηαη κε ηελ ηχρε ηνπ αηκαηεξνχ πνιέκνπ κεηαμχ ησλ Αραηψλ 

θαη ησλ Σξψσλ, θαζψο θαη κε ην πεπξσκέλν θαηαζηξνθήο ζπζέκεια ηεο Σξνίαο, κεηά ην 

ζάλαηφ ηνπ. Καη‘ απηή ηελ ηξαγηθή πξφξξεζε, ε ηχρε ηεο Ηιηφλεο, πξσηεχνπζαο ηεο Σξνίαο, 

ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δσή θαη ηνλ πφιεκν ηνπ Έθηνξα γηα ηελ ππεξάζπηζή ηεο. 

Έζησ θαη επηθαλεηαθά, ζηελ Κ ξαςσδία ηεο Ηιηάδαο, ν Αηλείαο, ζε ζπλνκηιία κε ηνλ Αρηι-

ιέα, ιέεη φηη «ε ηεξή Ηιηφλε, είλαη ε πφιε ησλ ζλεηνηήησλ», διδ, κηα πφιε ηνπ πφλνπ θαη ηνπ  

κνηξνινγηνχ
243

. Σν ζιηβεξφ ηέινο ηεο πφιεο θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο, επαλαθέξεηαη κνηξνια-

ηξηθά ζηελ ηξαγσδία «Οη Σξσάδεο» ηνπ Δπξηπίδε. ΄απηή ηελ ηξαγηθή πξνθεηεία έρεη ηελ 

δηθή ηεο πξφξξεζε ε ίδηα ε ηχρε ηνπ Αηλεία. Σν πεπξσκέλν ηνπ έιεγε φηη ζα ζσζεί, καδί κε 

ηνπο ελαπνκείλαληεο Σξψεο θαη ζα δξαπέηεπε γηα λα ηδξχζεη κηα λέα πφιε, ζηελ Ηηαιία.  

► Η αγγειία ζαλάηνπ ηνπ Έθηνξα. Ο Αρηιιέαο
244

 είρε πξναπνθαζίζεη ην ζθνησκφ ηνπ 

Έθηνξα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ πιεξνθνξήζεθε ην ζάλαην ηνπ Πάηξνθινπ. Δίπε ηφηε: Γελ 

ζέισ ηε δήζε πάλσ ζηε γε όπνπ κάηαηα λα θάλσ ζθηά, αλ δελ μεξηδώζσ πξώηα ηελ ςπρή 

εθείλε ηνπ Έθηνξα! Δλψ ε αθεηεξία ηνπ επηθήδεην ηειεηνπξγηθνχ ηνπ Έθηνξα εληνπίδεηαη 

ζην αίηεκά ηνπ πξνο ηνλ Αρηιιέα, ιίγν πξηλ εθείλνο ηνλ ζθνηψζεη ζηε γλσζηή κνλνκαρία, 

σο αληεθδίθεζε γηα ην ζάλαην ηνπ Πάηξνθινπ:   

« Έηζη δσή, γνληνύο λα ραίξεζαη θαη ληάηα, ζε μνξθίδσ, 

.... 

θαη πίζσ ην θνξκί κνπ γύξηζε ζην ζπίηη κνπ, λα βάινπλ 

νη Σξώεο καδί κε ηηο γπλαίθεο ηνπο θσηηά θαη λα κε θάςνπλ
245

.» 
 

       O Αρηιιέαο αληηθξνχεη ζθνδξά ην αίηεκα ηνπ Έθηνξα, παξά ην γεγνλφο φηη βαζηά κέζα 

ηνπ ζεβφηαλε ηα έζηκα θαη ηα ηειεηνπξγηθά πξνο ηνπ λεθξνχο. Σα αίηηα απφξξηςεο ηνπ αηηή-

καηνο ηνπ Έθηνξα θαλεξψλνπλ πφζν βαξηά βίσζε ν Αρηιιέαο ην ζάλαην ηνπ Πάηξνθινπ. Σα 

ηειεπηαία ιφγηα ηνπ Έθηνξα έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνθεηεία, πνπ ιέεη φηη ζχληνκα θαη ν 

Αρηιιέαο ζα πέζαηλε έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Σξνίαο απφ ην βέινο ηνπ Πάξε πνπ θαζνδεγεί ν 

Απφιισλαο. Ο κεξνο ιέεη φηη ν Αρηιιέαο ζθνηψλεη αλειέεηα ηνλ Έθηνξα κε ην ακείιηθην 

ζπαζί ηνπ, δηφηη ν ζπκφο, ε απφγλσζε θαη νδχλε ηνπ ήηαλ ηφζν έληνλα, πνπ εθείλνο επηζπ-

κνχζε ψζηε θαη ην ζψκα ηνπ λα ην πέηαζε ζηνπο ζθχινπο. Ζ επηζπκία ηνπ κε ηελ παξέκ-

βαζε ησλ ζεψλ δελ εθπιεξψζεθε. Σαπηνρξφλσο, ε ζεά Αθξνδίηε άιεηθε θξπθά ην ζψκα ηνπ 

Έθηνξα κε απφζηαγκα ηξηαληάθπιινπ, γηα λα κε αιινησζεί απφ ηνλ βίαην θαη βέβειν Αρηι-

ιέα.           
 

                                                
242 Hammond, G. L.: «Varrimi me tuma në Shqipëri dhe problemet e etnogjenezës», ζην «Konferenca e I e studi-

meve ilire», Σίξαλα, 1974, ζει. 161. Op. Cit [(εκ.  Μεηαθξαζηή ) Οκνινγνπκέλσο, έρνληαο κειεηήζεη ην 

κλεκεηψδεο έξγν ηνπ άγγινπ ηζηνξηθνχ, δελ είκαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζσ απφ πνηα πεγή ζπγθξαηήζεθε κηα 
δσληαλή ζπλέληεπμε, πψο κεηαθξάζηεθε θαη πψο αξρεηνζεηήζεθε, πνην είλαη ην φιν ρσξίν απ‘φπνπ απνζπάζηεθε 
θαη ιεκκαηνγξαθήζεθε ην απφζπαζκα απηφ… Απεξίθξαζηα ππνςηαδφκαζηε παξαράξαμε ή παξαπνίεζε ηεο 
ζθέςεο ηνπ δηαπξεπνχο επηζηήκνλα (φρη βεβαίσο απφ ηνλ θ. Σφιε αιιά) απφ ηνπο γλσζηνχο ηεξνθάληεο ηνπ 

ελβεξηθνχ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο.] 
 

243 Op. cit, ζει. 457, ζηνίρνο 260.  
 

244 Βιέπε Οκήξνπ: «Iliada», Σίξαλα, 2006, «Ραςσδία ΗΖ», ζει. 415. 
 

245 Οκήξνπ: «Iliada», Σίξαλα, 2006, ζει. 502. 
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► Ο ζξήλνο γηα ηνλ Έθηνξα ηελ ΚΓ ξαςσδία ηεο Ηιηάδαο, πεξηγξάθεηαη ε αλνδηθή θιηκά-

θσζε φινπ ηνπ ζξελψδνπο ηειεηνπξγηθνχ γηα ηνλ Έθηνξα, φηαλ ην ζψκα ηνπ επέζηξεςε 

ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ επηζηξνθή ηεο ζνξνχ ηνπ γίλεηαη κεηά απφ πξνζσπηθή παξάθιεζε ηνπ 

Πξίακνπ πξνο ηνλ Αρηιιέα. Απεπζχλζεθε ζηνλ Αρηιιέα κε ηαπεηλνθξνζχλε θαη νδχλε κέζσ 

ελφο ζξελψδνπο ιφγνπ, πνπ άγγημε ηελ θαξδηά ηνπ ζξπιηθνχ ήξσα. Ζ ζξελσδία ηνπ Έθηνξα 

γίλεηαη εληφο ηνπ θάζηξνπ. Αξρίδεη κε επαγγεικαηίεο ζξελσδνχο, ηνπο νπνίνπο αθνινπζεί ν 

ζξήλνο κε δηάθσλεο θσλέο, «πάξζηκν», «θφςηκν», «ξίμηκν» ησλ γπλαηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ Έθηνξα: Πξψηε ε Αλδξνκάρε, κεηά ε Δθάβε, θαη ζην ηέινο ε Διέλε: 

ε γπλαίθα ηνπ θη ε ζεβαζηή ηνπ ε κάλα  

ζπξνκαδηνύληαλ ζην θαιόηξνρν ρπκίδνληαο θαξόηζη, 

θη αλαθξαηνύζαλ ην θεθάιη ηνπ, θη όινη εζξελνύζαλ γύξσ. 

…………………………………… 

Κη αθνύ ηνλ κπάζαλ κεο ζην ζπίηη ηνπ ην μαθνπζηό, ηνλ βαιαλ 

΄πα ζε θιηλάξη, θαη ηνπ αξάδηζαλ ηξαγνπδηζηάδεο δίπια,  

ην κνηξνιόη πνπ πξώηνη αξρίληδαλ, κε ην ζιηθηό ζθνπό ηνπο 

κνηξνινγνύζαλ, θη απνθξίλνπληαλ κε θιάκαηα νη γπλαίθεο…. 

 

……………………………… 

Πξώηε ε Αληξνκάρε ε ρηνλνβξάρηνλε θηλάεη ην κνηξνιόγη, 

θξαηώληαο ην θεθάιη ηνπ Έρηνξα ηνπ αληξνθνληά ζηα ρέξηα: 

 

…………………………………… 

Κη ε Δθάβε αλακεζό ηνπο θίλεζε πηθξό ην κνηξνιόγη:  

« Έρηνξα εζύ….  

Έηζη ηνλ έθιαηε, θη όινη γύξα ηεο αιάγηαζηα εζξελνύζαλ.  

Κη ε Διέλε αλακεζό ηνπο θίλεζε ζηεξλή ην κνηξνιόγη…. 
 

► Σν ηειεηνπξγηθό ηαθήο ηνπ Έθηνξα.  Ο βαζηιηάο Πξίακνο, παηέξαο ηνπ Έθηνξα, φξηζε 

ην θάησζη ρξνλνδηάγξακκα γηα ην ηειεηνπξγηθφ θεδείαο ηνπ γηνχ ηνπ: Δπί ελληά κέξεο ζα ηνλ 

ζξελνχκε, ηε δέθαηε κέξα ζα γίλεη ε απνηέθξσζε, ηελ ελδέθαηε ζα εγείξνπκε πχξγν
246

. Καη 

απηφ ζπλέβε. Δπί ελληά κέξεο έγηλε ζξήλνο θαη ζπγθέληξσζε θαπζφμπισλ ίζα κε έλα βνπλφ. 

Σελ δέθαηε κέξα, κφιηο έζθαζε ε ξνδνχια ε απγή, κε θιαπζκνχο θαη ζξελσδίεο νη Σξψεο 

ηνπνζέηεζαλ ηε ζσξφ ηνπ ζξπιηθνχ Έθηνξα ζηελ ππξά. Μηα κέξα κεηά, ηελ ελδέθαηε, έηζη 

φπσο ν βαζηιηάο Πξίακνο είρε νξίζεη, ε ηέθξα ηνπ Έθηνξα κπήθε ζε ρξπζή θηβσηφ θαη ηνπν-

ζεηήζεθε ζε βαζνχισκα, ην νπνίν ζθέπαζαλ κε ππθλή ζεηξά ηαθφπεηξσλ, ελψ πάλσ ηνπο 

χςσζαλ αλακλεζηηθφ πχξγν, Έηζη, ιέεη ν κεξνο έιαβαλ ηέινο θαη γηα ηνλ ηππέα Έθηνξα, 

φιεο νη ηειεηέο

.  

 

4. 3.  Σν ηειεηνπξγηθό γηα ηνλ Αρηιιέα 
 

                                                
246 Βιέπε: Οκήξνπ: «Iliada», Σίξαλα, 2006, «Ραςσδία XVIII» ζει. 563-564, ζηνίρνη 805-814. 
 

(εκ. κεηαθξαζηή) Αληί ηνπ φξνπ «ηειεηέο», ν ζπγγξαθέαο ζην πξσηφηππν ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«salikime» (-ςαικνύο). Φαίλεηαη πσο ν ζπγγξαθέαο, επσθεινχκελνο απφ ην είδνο ηνπ βηβιίν πνπ 

γξάθεη, δειαδή δνθίκην, παξαβιέπεη ηελ επηζηεκνληθή ζπλέπεηα θαη ρξεζηκνπνίεη φξνπο, φπσο ηνλ 

πξναλαθεξφκελν, αθφκα θαη «επηρεηξήκαηα» ή «απφςεηο» πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα, φπσο: φηη ε επηβίσζε εζίκσλ απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία παξαηεξείηαη κφλν ζηα 

αιβαληθά έζηκα, γηα λα θζάζεη έηζη ζην άιιν άθξν, φηη νη Αιβαλνί είλαη απφγνλνη θαη νη άκεζνη 

θιεξνλφκνη ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  Μάιηζηα φρη κφλν ηεο Ζπείξνπ, αιιά θαη φιεο ηεο 

ζεκεξηλήο Αιβαλίαο. –Κη‘απηφ δελ νκνινγείηαη επζέσο, αιιά ππνλνείηαη δηαρεφκελν ζ‘φιν ην 

θείκελν...         



83 

 

► Η αγγειία ζαλάηνπ ηνπ Αρηιιέα.Σν επηθήδεην ηειεηνπξγηθφ ηνπ Αρηιιέα είλαη ην κεγα-

ινπξεπέζηεξν. Ζ Ηιηάδα αξρίδεη κε ηε κῆληο, ηελ νξγή ηνπ Αρηιιέα θαη θιείλεη κε ην επηθή-

δεην ηειεηνπξγηθφ ηνπ Έθηνξα. Ζ πξψηε πξνθεηεία γηα ην ζάλαην ηνπ Αρηιιέα δίλεηαη ζηε 

ξαςσδία ΚΓ ηεο Ηιηάδαο, κέζσ ηεο πξφξξεζεο ηεο ζθηάο ηνπ Πάηξνθινπ:  
 

Ιιηαδα (23/ 4-5) 

κσο θαη ζέλα ε Μνίξα ζνπ 'γξαςε, ζεόκνηαζηε Αρηιιέα,  

ζησλ Σξώσλ ην θάζηξν ησλ ηξηζεύγελσλ κπξνζηά λα ζ᾿ έβξεη ν Υάξνο.  

Μηα πεζπκηά κνπ αθόκα ζα 'ιεγα, θαη θάλε ηε, αλ κ᾿ αθνύζεηο:  

Σσλ δπν καο, Αρηιιέα, ηα θόθαια κε καο ηα βάινπλ ρώξηα·  

λα κπνπλ καδί, σο θη αλαζηεζήθακε ζην αξρνληηθό ζαο κέζα,  

… 

Παξόκνηα ηώξα θαη ηα θόθαια ησλ δπν καο αο ζθεπάζεη  

ην ίδην ρξπζό ζηακλί, πνπ ζνπ 'δσθελ ε ζεβαζηή ζνπ ε κάλα.» 

 

       Ο Αρηιέαο
247

, φληαο γλψζηεο ηεο ηχρεο ηνπ (εθόζνλ είρε επηιέμεη κηα ζύληνκε θαη δνμα-

ζκέλε δσή, παξά καθξνδσία ρσξίο ιακπξόηεηα), πξνρσξάεη ζην πεδίν κάρεο, ηππεχνληαο 

αζάλαηα άινγα. Γλψξηδε πνιχ θαιά φηη θη απηφλ ζα ην έπαηξλε ν Υάξνο, δηφηη ν ίδηνο ην κν-

ιφγεζε ζηνλ εαπηφλ ακέζσο κεηά ην ζάλαην ηνπ Πάηξνθινπ: Έηζη ινηπόλ θη ‗γώ αλ έρσ ηέ-

ηνηα ηύρε δελ πεηξάδεη αλ πεζάλσ θαη ζηελ ππξά αλ θαηαιήμσ.  

Σνλ Αρηιιέα ζθνηψλεη ν Πάξεο κε έλα βέινο θαηεπζπλφκελν πξνο ηελ θηέξλα ηνπ. Ωζηφζν 

ην ζξελεηηθφ ηειεηνπξγηθφ γηα ηνλ ίδην, πεξηγξάθεηαη ζε έλαλ κφλν κνλφινγν, εμαίξεην θαι-

ιηηερληθά, ζηελ ξαςσδία ΚΓ ηεο Οδχζζεηαο ηνπ Οκήξνπ. («Ζ ζθηά ηνπ Αγακέκλνλα ζηνλ 

Άδε απεπζύλεηαη ζηε ζθηά ηνπ Αρηιιέα») 

«Δζύ, ηξαλέ ζεόκνξθε Αρηιιέα,  θαιόηπρνο εζηάζεο, 

καθξηά από ην Άξγνο πνπ ζθνηώζεθεο ζηελ Σξνηα, θη νιόγπξα ζνπ 

άιινη λεθξνί ζσξηάδνληαλ αληξείνη—Αξγίηεο, Σξώεο —γηα ζέλα 

παιεύνληαο. Καη ζπ, θνηηακέλνο καθξύο θαξδύο ζηε ζθόλε 

ηε ζηξνβηινύζα, πηα,  θη‘  αιόγαηα μερλνύζεο θαη πνιέκνπο. 

  

Γεχηεξν. Σελ πξνθεηεία ζαλάηνπ ηνπ, εληζρχεη ζηνλ Αρηιιέα ν Ξάλζνο, έλα απφ ηα άινγά 

ηνπ, ιίγν πξηλ μεθηλήζεη λα εθδηθεζεί γηα ηνλ Πάηξνθιν: 

Κη απηή ηελ θνξά εκείο ζήκεξα, θσηηζκέλε Αρηιιέα, 

Θα ζε ζώζνπκε, αιιά ην ζιηβεξό θσο ηνπ ζαλάηνπ 

Ήξζε απέλαληί ζνπ, γη‘ απηό εκείο δελ ζα ΄καζηε ε αηηία, 

Αιιά ν κεγάινο ζεόο θαη ε παληνδύλακή ζνπ ηύρε.   
 

      ην ζεκείν απηφ  ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην ξφιν ηνπ Ξάλζνπ, σο πξνθεηηθφ άινγν. Σν 

θαηλφκελν πξνθεηηθψλ αιφγσλ είλαη αξθεηά δηαδνκέλν ζηελ αιβαληθή πλεπκαηηθή θιεξν-

λνκηά. Ο Γ. Κακάξδα, (1821-1882), έρεη παξαηεξήζεη ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζη‘ άινγα πνπ 

κηινχλ ζηελ αιβαληθή πξνθνξηθή ινγνηερλία θαη η‘ αζάλαηα άινγα ηνπ Αρηιιέα. Ο Johan 

Georg Von Hahni (1811-1869), κεηαμχ ησλ άιισλ, έρεη ζπιιέμεη έλα κνηξνιφη αθηεξσκέλν 

ζηνλ Νηεξβέλ Αγά, ν νπνίνο ζθνηψζεθε ζηε κάρε κε ηνλ ερζξφ. Σν άινγφ ηνπ ηνπ απεπζχλεηαη 

κε ηα θάησζη ιφγηα:  

ην ζηάβιν η‘ άινγν θσλάδεη   

Πνπ ‗ λαη ν θύξεο κνπ; Μαο θξάδεη  

Να΄ξζεη θαη λα κνπ κηιήζεη,  

                                                
247 Βιέπε: Οκήξνπ: ―Iliada‖, Tiranë, 2006, ―Ραςσδία ΗΖ‖, ζει. 416, ζηίρνο 150.  
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Να ηππεύζεη, λα γπξίζεη…  
 

      Παξαηεξείηαη επίζεο, ε πεξηγξαθή ζηα πνπιηά- κάληεο.  Λέγνληαη έηζη, δηφηη κέζσ ηνπ 

ηξαγνπδίζκαηφο ηνπο πξνθεηεχνπλ, φπσο ν Ξάλζνο, η‘ άινγν ηνπ Αρηιιέα. Ωο πξνθεηηθά πνπ-

ιηά ζηελ αιβαληθή ιατθή κνπζηθή αλαγλσξίδνληαη ην αεδφλη θαη ν θνχθνο. Έλα απφ ηα παιηφ-

ηεξα ηξαγνχδηα, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ θνχθνπ σο πξνθεηηθνχ πνπιηνχ, είλαη ε παξα-

ινγή «Ο Κσζηαληίλνο θαη ε Νηνξνπληίλα»
248

. Με ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη ζηελά 

ζπλδεκέλν κε ην κνηξνιφη, είλαη ην πξνθεηηθφ ηξαγνχδη  ηνπ θνχθνπ, ζηνλ αθφινπζν ζξήλν
249

:  
 

Σξαγνπδά θνύθνο ην Μάε   

Σξαγνπδά θαη όιν ιέεη   

Υύλεη δάθξπ θαη ζξελεί    

Γηα γξηέο πνπ είρε αθήζεη…   

Ήξζε θέηνο, δελ ηηο βξίζθεη.    , 

Έξκεο ξόθεο έρνπλ ΄θήζεη     

Σξαγνπδά θνύθνο ην Μάε   

Σξαγνπδά θαη όιν ιέεη, 

Υύλεη δάθξπ θαη ζξελεί  

Γηα ηηο λύθεο πνπ είρε αθήζεη    

Ήξζε θέηνο, δελ ηηο βξίζθεη…   

Οη βειέληδεο ηνπο ζην ζπίηη. 
 

πλήζσο ε ιέμε «korba» (-θόξαθαο) θαη ε ιέμε «zeza» (-καύξνο),  πνπ ελλννχλ ηνλ «καχξν» 

θφξαθα, απνηεινχλ ην ξεθξαίλ (- ηελ επσδφ),  ζην κεγαιχηεξν κέξνο  ησλ κνηξνινγηψλ, 

φπσο ζ‘απηφ απφ ηε Γέκπιηαλε ηνπ Σεπειελίνπ: «Σζέηζην, πνπ άθεζε ην ραξκπί/ korba, σ 

Σζέηζην ντ…..» θ.ιπ. 

► Ο ζξήλνο ηνπ Αρηιιέα. Ο ζξήλνο γηα ηνλ Αρηιιέα είλαη εμαηξεηηθφηαηνο. Ο κεξνο ζηε 

ξαςσδία ΚΓ ηεο Οδχζζεηαο αλαθέξεη φηη γηα ηνλ ήξσα ζξήλεζαλ νη ελλέα κνχζεο. ην 

ζξήλν ζξελνχζαλ νη πάληεο, άλδξεο-γπλαίθεο, άλζξσπνη θαη ζενί. Ο κεξνο πεξηγξάθεη φηη 

επί δεθαεθηά κεξφλπρηα ζξελνχζαλ αθαηάπαπηα ηνλ Αρηιιέα, ηνλ πξψην ησλ εξψσλ. ηνη-

ρεία απφ απηφ ην ζξελεηηθφ ηειεηνπξγηθφ, φπσο ην πεξηγξάθεη ν κεξνο, ζπλαληάκε αθφκα 

θαη ζήκεξα ζην Νφην ηεο Αιβαλίαο, ζε εθείλν πνπ νη κειεηεηέο νλνκάδνπλ «κνηξνιόη έμσ 

θαη κέζα», πνπ ζεκαίλεη φηη κέζα νη γπλαίθεο κνηξνινγνχλ απφ θνηλνχ ηνλ καθαξίηε, ελψ 

απ΄έμσ απ‘ ην ζπίηη κνηξνινγνχλ νη άλδξεο.   

……………………………………………… 

ζνπ θηηάμακε αηώληα θιίλε, ην σξαίν ζώκα ζνπ 

κε ριηαξό λεξό θαη ιάδη πιύλακε.  

Γύξσ ζνπ έρπλαλ δάθξπα ζαλ πεγή 

νη θόξεο ηνπ Γαλανύ  θαη έθνβαλ ηα θαηζαξά καιιηά ηνπο, 

θαη κόιηο ε κεηέξα ζνπ ηελ καύξε έιαβε είδεζε, 

απ‘ ην πιεπξό βγήθε ησλ θπκάησλ, κε άιιεο  

ηεο ζάιαζζαο ζεέο. Σόηε, ηνπο αθξνύο απάλσ θαη ζηα θύκαηα  

ηξνκεξόο ζξήλνο αθνύζηεθε θαη έλαο θόβνο  

ηνπο Αραηνύοκέγαο θπξίεςε… 

………………………………………………….. 

Οη θόξεο  ηνπ γέξνπ ηεο ζάιαζζαο γύξσ ζνπ 

Άξρηζαλ λα ζξελνύλ θνξώληαο ζνπ αζάλαηα ξνύρα. Οη ελλέα κνύζεο 

                                                
248

 - Άθνπζεο , Κσζηαληίλε κνπ ηη ιέλε ηα πνπιάθηα/ γηα δεο ζάκα πνπ γίλεηαη ζηνλ θόζκν/ ηέηνηα παλώξηα ιπγεξή 

ηε ζέξλεη ν πεζακέλνο /… Άθζε Αδεξθνύια ηα πνπιία  θη αο ιέλε ν, ηη ζέινπλ...   
 

249 «Këngë popullore të labërisë» ζην «Mbledhës të folklorit-8», Σίξαλα 1991, ζει. 574.  
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ζηε ζεηξά κε ηε κεισδηθή θσλή ηνπο  

ηξαγνύδεζαλ εηήζηα ηξαγνύδηα θαη θαλέλαο 

απ‘ ηνπο Έιιελεο δελ κπνξνύζε λα ζηαζεί, ρσξίο δάθξπα λα ρύζεη ,   

ηόζν πνιύ ζπγθηλήζεθαλ απ‘ ηηο θσλέο εθείλεο.  

► Σν ηειεηνπξγηθό ηαθήο ηνπ Αρηιιέα.  ην ράξαγκα ηεο 18
εο

 κέξαο ζηε κεγαιεηψδε ππξά. 

Γχξσ απ΄απηή έγηλαλ πνιιέο ζπζίεο κε πξφβαηα θαη θεξάηηλα βφδηα. Μεηά, ην ζψκα ηνπ Αρηι-

ιέα θνξεκέλν κε ζετθά ξνχρα, απνηεθξψζεθε έηζη, φπσο ν Αρηιιέαο έθαλε κε ηε ζνξφ ηνπ Πα-

ηξφθινπ, θαη ην ηειεηνπξγηθφ ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλακλεζηηθνχ πχξγνπ πξνο 

ράξε ηνπ, πνπ φκνηνο ήηαλ ζηελ εκθάληζε κε ςειφ ζσξφ απφ πέηξεο, «murana», φπσο αθφκα 

ιέγνληαη ζηελ Αιβαλία ζήκεξα. Ζ «murana» (πχξγνο, ζσξφο απφ πέηξεο), πέξα απφ ην γεγνλφο 

φηη θαλεξψλεη θαζαξά ην ηφπν ηαθήο ή ηνλ ηάθν θαη ην έξγν ηνπ λεθξνχ, εθθξάδεη ζπκβνιηθά  

θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Σξψεο. Απνηειεί ηελ θαιχηεξε 

καξηπξία επηζηξνθήο ησλ Διιήλσλ ζηηο εζηίεο ηνπο
250

   
 

         πσο επξέσο πηζηεχεηαη, ε αλέγεξζε ησλ «murana» (πχξγσλ, ζσξψλ απφ πέηξεο), ζεκαί-

λεη ιαηξεία ηεο πέηξαο σο αζάλαηνπ, ζηαζεξνχ, ζθιεξνχ θαη βαξηνχ αληηθείκελνπ. πσο  ν 

πξψηνο ησλ εξψσλ, ν Αρηιιέαο, επηζπκνχζε λα ηνλ ζπκνχληαη αησλίσο. χκθσλα κε ηνλ Δπξη-

πίδε, ζ΄απηφλ ηνλ κεγαινπξεπή  πχξγν, ιίγν κεηά απφ ηελ πηψζε ηεο Σξνίαο, ν γηφο ηνπ Αρηι-

ιέα, ν ν Πχξξνο ν Νενπηφιεκνο, ζπζίαζε  ηελ Πνιπμέλε, θφξε ηνπ Πξηάκνπ θαη αδεξθή ηνπ 

Έθηνξα.        
 

ην θνπηί, βξε Αρηιιέα, ζνπ αλαπαύνληαη ηα νζηά 

 καδί κε απηά ηνπ Πάηξνθινπ, ηνπ γηνύ  

ηνπ Μέληνξα: θνληά βξίζθνληαη θαη ηνπ Αληίινρνπ  

πνπ εζύ ηόζν πνιύ ηνλ ήζειεο κεηά απ‘ ηνλ Πάηξνθιν. 

Μεηά, γηα λα ζνπ θαιύςνπλ απηά ηα θόθθαια , 

ν γελλαίνο ζηξαηόο ησλ Διιήλσλ 

ζνύ ΄θηεζε έλα κλεκείν ζην αθξσηήξην ηνπ Διιεζπόληνπ, 

 λα ζε δνπλ από καθξηά, από ζάιαζζα ζε ζάιαζζα 

όρη κόλν εκείο, αιιά θαη νη επόκελεο γεληέο». 
 

    ηελ νπζία, ηελ αλέγεξζε ηνπ πχξγνπ, ν Αρηιιέαο
251

 είρε δεηήζεη απφ ηνλ Αγακέκλνλα θαη 

ηνπο άιινπο εγέηεο, ζην ηέινο ηνπ επηθήδεην ηειεηνπξγηθνχ γηα ηνλ Πάηξνθιν, ιέγνληαο : 

  « Τγηέ ηνπ Αηξέα θαη ζεηο νη επίινηπνη ησλ Αραηώλ αξρόληνη, 

πάξηε θαη ζβήζηε κε θινγόκαπξν θξαζί ηε ζξάθα πξώηα, 

από κηαλ άθξε σο άιιε, σο πνπ 'θηάζε ηεο ππξθαγηάο ε ιύζζα', 

κεηά αο καδέςνπκε ηνπ Πάηξνθινπ ηα θόθθαια,  

θη αο ηνπ ηα βάινπκε ζε νιόρξπζν κεηά ζηακλί, ζε μίγθη  

κέζα δηπιό, σο λα 'ξζεη θη ε αξάδα κνπ λα θαηεβώ ζηνλ Άδε. 

κσο ην κλήκα ηνπ δε ζα 'ιεγα πνιύ ηξαλό λα γέλεη, 

κνλάρα ηόζν, όζν ηαηξηάδεη ηνπ· θη έπεηηα ζεηο νη Αξγίηεο 

θαξδύλεηέ ην θη αςειώζηε ην ζα ιείςσ εγώ, θαη πίζσ 

ζα 'ρεηε κείλεη ζηα πνιύθνππα θαξάβηα εζείο ηξνγύξα.» 
 

                                                
250 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επηζηξνθή ησλ ειιήλσλ ζην ζπίηη έγηλε δπλαηή κφλν αθνχ ν γηφο ηνπ 

Αρηιιέα, ν Πχξξνο ν Νενπηφιεκνο ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ ζηξαηφ θαη έπηαζε ηελ ζέζε ηνπ 

Αρηιιέα, σο εγέηε ησλ Μπξκηδφλσλ ζην πφιεκν έλαληη ησλ Σξψσλ. Ο Πχξξνο ηνπ Αρηιιέα ήηαλ έλαο 

απ‘ ηνπο πνιεκηζηέο πνπ κπήθε κέζα ζηελ θνηιηά ηνπ Γνχξεηνπ Ίππνπ καδί κε ηνλ Οδπζζέα θαη απηφο 

πνπ ζθφησζε ηνλ Πξίακν, ηνλ βαζηιηά ηεο Σξνίαο!   
 

251 Οκήξνπ: «Iliada», Σίξαλα, 2006, Ραςσδία ΚΓ, ζει. 518. 
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         Αθφκα ζήκεξα, ζε δηάθνξα ζεκεία, βνπλά θαη ξάρεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Υηκάξαο, ελην-

πίδνληαη ίρλε θέξεηξσλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πέηξα, σο έλδεημε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο λε-

θξνχο. Σα πέηξηλα απηά κλεκεία ζεσξνχληαη σο ηεξά κέξε. Οη παιηνί ηάθνη, ζηελ Αιβαλία 

θείηνληαη ζηελ θαηεχζπλζε Αλαηνιή-Γχζε θαη απηφ έρεη ζρέζε κε ηε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ
252

. 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πχξγνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αιβαληθή πξνθνξηθή ινγνηερλία, 

είλαη εθείλνο, πνπ αλεγέξζε απφ ηνπο θίινπο ηνπ Γθέξγθη Διέδ Αιία
253

 πξνο ηηκήλ απηνχ θαη 

ηεο αδεξθήο ηνπ, κεηά ην ζάλαηφ ηνπο.    

         Ο Οδεζέ Παζράιη
254

 δίλεη επίζεο, ηδηαίηεξεο εληππψζεηο ζην δηήγεκα «Ο ηάθνο ζην 

ιόθν».  Πεξηγξάθεη: « ζε κηα όκνξθε πιαγηά ησλ αιβαληθώλ βνπλώλ, πξόζεμε ζην πάλσ κέ-

ξνο ηνπ δξόκνπ, έλαλ κεκνλσκέλν ηάθν, θακσκέλν κε άζπξεο πέηξεο. Γύξν ηνπ έλα θαηαπξά-

ζηλν ζηάδη, σο καιαθό ραιί. Μπξνο ηνπ αλνίγνληαλ δηάπιαηνο θαη κεγαιόπξεπνο ν νξίδνληαο. 

άκπσο λα πεξηεξγάδνληαλ ηε θύζε ν αόξαηνο θάηνηθνο. Αζθαιώο, ήηαλ έλαο ηζνπάλνο. Με 

ηνλ θξπζηαιιέλην ίζν ησλ θνπδνπληώλ είρε ηξαγνπδήζεη πνλεκέλεο κεισδίαο ν κεζπζνιαίκεο 

αεδόλαο ηεο θινγέξαο ηνπ. Γεκηνύξγεκα απηήο ηεο πιαγηάο, όπσο ηα άζπξα πξόβαηα θαη αξ-

ληά, δελ ηελ απνρσξίδνληαλ νύηε κεηά ην ζάλαην, αιιά ζπλέρηδε, σο έλα ιεπθό ζεκείν, απιή 

θαη κεκνλσκέλε, όπσο πάληα, ε δσή ηνπ ηζνπάλνπ». Δπίζεο κε «murana», ηνπο πχξγνπο, 

ζπλδέεηαη θαη ην έζηκν, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη δηαβάηεο ξίρλνπλ κηθξέο πέηξεο ζηνπο ηά-

θνπο, έζηκν ην νπνίν εξκελεχεηαη «σο αθνζίσζε» πξνο ην λεθξφ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ηφπνπ 

πνπ απφρηεζε ηδηφηεηεο αγηφηεηαο
255

. Αο αθηεξψζνπκε ιίγε ηειεπηαία πξνζνρή ζην δηάινγν 

αλάκεζα ζηνλ Οδπζζέα
256

, θαη ηε ζθηά ηνπ Αρηιιέα ζηνλ Άδε, παξνπζία θαη ησλ ζθηψλ ηνπ 

Παηξφθινπ, ηνπ Αληηιφρνπ θαη ηνπ γελλαίνπ Αίαληα.    
 

Οδπζζέαο  : «Νσξίηεξα, όηαλ ήζνπλ δσληαλόο, εκείο ζε ηηκνύζακε 

ζν θαηξό ήκαζηαλ πνιεκηζηέο ηνπ Άξγνπο, ζαλ ζεόηεηα 

Καη ζήκεξα ζ‘ απηά ηα κέξε ηε δύλακή ζνπ  

Καη ζηνπο λεθξνύο ηελ εμαζθείο. Γηα ζέλα , 

Αρηιιέα, ό ίδηνο ν ζάλαηνο δελ είλαη ηόζν πηθξόο»…  

Αρηιιέαο   :  Μελ κνπ ηνλ ζηνιίδεηο κε ιόγηα ην καύξν ζάλαην, 

                    Γελλαηόδσξε Οδπζζέα. Βνζθόο εγώ ζα ήζεια  

                    λα είκαη ζαλ έλαο θαηάθνπνο ρσξηάηεο, 

                     πνπ κε δπζθνιία θξαηηέηαη ζηελ δσή,  

                     όζνλ θαηξό βαζηιεύσ ζ‘ απηνύο ηνπο λεθξνύο,  

                     πνπ δελ είλαη ηίπνη‘ άιιν εθηόο από ζθηά. 
            

 

                                                
252 Tirta, Mark: «Himara në shekuj», Σίξαλα, 2005, ζει. 360. 
 

253 Μεγάιν ζξήλν νη θίινη ηνπ έρνπλ θάλεη/ ηάθν σξαίν θαη επξύρσξν ηνπ ρηίδνπλ  / αδειθό θαη αδειθή 

αγθαιηαζκέλνπο λα ηνπο ρσξέζεη/ θαη πύξγν σξαίν έρνπλ ηειεηώζεη. ην «Balada shqiptare», Σίξαλα 

2006, ζει. 161. ρεηηθά κε ηνπο πχξγνπο, ζσξνχο απφ πέηξεο, βιέπε θαη Dollma, Baki «Gjurmë 

kultesh të natyrës në malin e Krujës», «Kultura popullore», 2/1987, ζει. 182-183.  
 

254 Paskali, Odise: «Gjurmë jete»  Σίξαλα, 1986, ζει. 173-174. Op. cit.  
255 Βιέπε Tirta, Mark: «Mitologjia ndër shqiptarë», «Kulti i gurit dhe i shpellave», Σίξαλα, 2004, ζει. 

84-106. 
256

  Οκήξνπ: «Odiseja», Πξίζηηλα, 2003, Ρας. ΚΑ, ζει. 209-210. Σν πεξηερφκελν ζηε ζπδήηεζε  

κεηαμχ ηνπ Οδπζζέα θαη ηνπ Αρηιιέα, ζπγθεθξηκέλε φζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ηνπ Αρηιιέα: «Βν-

ζθφο εγψ ζα ήζεια λα είκαη … φζν θαηξφ βαζηιεχσ ζ‘ απηνχο ηνπο λεθξνχο πνπ δελ είλαη ηίπνηα‘ 

άιιν εθηφο απφ ζθηά»,  έρεη αλαπηχμεη εθηεηακέλα ν Λνπθηαλφο «Kuvendime në botën e të vdekurve», 

ζηελ ζπδήηεζε κεηαμχ «Αρηιιέα θαη Αληηιόρνππ». Βιέπε, Lukiani: «Vepra», Σίξαλα, 1979, ζει. 259-

261 
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      Σέινο, θαηαιήγνπκε κ΄απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο γξάθεη: … αξθεηά, ινηπόλ, έγηλε ιόγνο γη‘ 

απηά, δηόηη πξαγκαηηθά ζα ήηαλ έλα αξθεηά δύζθνιν έξγν, αλ έλαο  άλζξσπνο κηινύζε ιεπην-

κεξώο γηα ην θάζε κέξνο
257

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σίξαλα,  Πάζρα,  Απξίιηνο 2011 

 

 

Επίινγνο 
 

 «Σα άινγα ηνπ Αρηιιέσο» 

 πνίεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε  

(1863-1933) 

 

Σνλ Πάηξνθιν ζαλ είδαλ ζθνησκέλν, πνχ ήηαλ ηφζνλ αλδξείνο θαη δπλαηφο  

θαη λένο, άξρηζαλ η' άινγα λα θιαίλε ηνπ Άρηιιέσο· 

ε θχζηο ησλ ε αζάλαηε αγαλαθηνχζε γηα ηνπ ζαλάηνπ απηφ ην έξγνλ πνχ ζσξνχζε. 

Σίλαδαλ ηα θεθάιηα ησλ θαη ηέο καθξπέο θνπλνχζαλ ραίηεο, 

κε ηα πφδηα ηελ γε ρηππνχζαλ  θαί ζξελνχζαλ ηνλ Πάηξνθιν πνχ λνηψζαλ άςπρν, 

αθαληζκέλν — κηα ζάξθα ηψξα πνηαπή — ην πλεχκα ηνπ ρακέλν, 

αλππεξάζπηζην, ρσξίο πλνή — εηο ην κεγάιν Σίπνηε επηζηξακέλν άπ' ηελ δσή. 

Σα δάθξπα είδε ν Εεπο ησλ αζάλαησλ αιφγσλ  

θαί ιππήζε. «ηνπ Πειέσο ηνλ γάκν» είπε «δελ έπξεπ' έηζη άζθεπηα λα θάκσ· 

θαιιίηεξα λα κελ ζαο δίλακε, άινγα κνπ δπζηπρηζκέλα! Σί γπξεύαη' εθεί ράκνπ  

ζηελ άζιηα αλζξσπόηεηα πνύ ΄λαη ην παίγληνλ ηεο κνίξαο. 

εηο πνπ νπδέ ό ζάλαηνο θπιάγεη, νπδέ ην γήξαο 

 κε πξόζθαηξεο ζπκθνξέο ζαο ηπξαλλάεη, 

ζηα βάζαλά ησλ ζαο κπιέμαλ νη άλζξσπνη.»  

— κσο ηα δάθξπά ησλ γηα ηνπ ζαλάηνπ ηελ παληνηηλή ηελ ζπκθνξάλ 

ερχλαλε ηα δχν ηα δψα ηα επγελή. 

 

Μεηάθξαζε ζηα αιβαληθά 

 Ηζκατι Καληαξέ
258

 

  

                                                
257 Aristoteli: «Poetika», Πξηζηίλα, 2003, ζει. 59. Παξαηηζέκελε κειέηε.   
258Kadare, Ismail: «Ftesë në studio», Σίξαλα, 1990, ζει. 70.  [Πάλησο,  ε κεηάθξαζε εδψ δελ 

ηαπηίδεηαη κε ην πξσηφηππν ηνπ πνηεηή, αιιά κε θείκελν πνπ κεηέθξαζε ζηα αιβαληθά ν Ηζκατι 

Καληαξέ, απφ εηεξφγισζζε κεηάθξαζε,  θαη φρη απεπζείαο απφ ην ειιεληθφ πξσηφηππν…] 
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Μνπζηθά πιηθά πνπ ζπκβνπιεύηεθε ν ζπγγξαθέαο  

από ην αξρείν IAKSA 

 

Σίηινο                    Σαηλία    Πξνέιεπζε 
 

―Κακπάο κε θιαξίλν‖             B. 974/9                  Μπεξάηη  

― Κακπάο κε θιαξίλν ‖             B. 811/6                  Μπεξάηη 

―Κακπάο κε θιαξίλν‖              B. 962/7                  Αξγπξφθαζηξν 

 ―Κακπάο κε θιαξίλν‖                B. 970/7                   Κνιφληα 

 ―Κακπάο κε θιαξίλν‖              B. 956/4                   Κνιφληα 

―Κακπάο, ζε θιίκαθα γθάηληαο‖     B. 957/4                   Κνιφληα  

―Κακπάο, ζε θιίκαθα ηζακπνχλαο‖      B. 957/6                   Κνιφληα 

―Κακπάο κε θιαξίλν‖                   B. 10/6                     Kφηε-Φίεξη 

―Κακπάο κε θιαξίλν‖                   B. 217/1                  Αξγπξφθαζηξν 

―Κακπάο κε θιαξίλν‖                   B.9/9 

―Μνηξνιφη γπλαηθψλ γηα ηνλ Υ. Νηνχζηε»   B. 851/14                  Φηέξα-Αγ. αξάληα 

―Μνηξνιφη γηα ηνλ Μ. Ενχπα»   B. 851/15 

―Ω Μήηξν Μερίι Βντβνληα»        B.866/8                    Γξπκάδεο-Απιψλα 

―Ση λα ηνπο πσ πνπ καο άθεζαλ»        B. 853/18                 Kνχδεζη- Απιψλα 

―Μαο έκεηλαλ νη άλδξεο ζηε Φξαγθηά»        B.853/19                  Kνχδεζη - Απιψλα 

―Μνηξνιφη γπλ. γηα ηνλ  Β. Γθηθλνχξη»‖  B. 853/17                 Kνχδεζη - Απιψλα 

―Αλδξηθφ κνηξνι. γηα αδεξθή & αδεξθφ»      B. 860/6                  Πίιηνπξη- Απιψλα 

―Φπζάεη άλεκνο, πέθηεη δξνζηά»      B. 865/7                 Βνπλφ - Απιψλα 

―Σα θαιά καο ξνχρα ηα πιέλεη ε θνξψλα» B. 1033/5             Γθελίλα -Ηηαιία 

―Μνηξνι. γηα ηελ θφξε»                B. 588/14                  Γθξάκζη 

―Μνηξνιφη γηα ηνλ παηέξα»   B. 591/14                  Γθξάκζη 

―Μνηξνιφη γηα ηελ κάλα»               B. 591/13                  Γθξάκζη 

- Μνηξνιφη,                              B. 473/10                σηήξα, Αξγπξφθαζηξν 

- Μνηξνιφη,                        B. 473/9                 σηήξα- Αξγπξφθαζηξν 

- Μνηξνιφη                                 B. 161/17                          Κνιφληα 

- Μνηξνιφη,                         B. 161/10                          Κνιφληα 

-Γηφθα ηεο κάλαο,                      B.512/2                                Κνιφληα 

-Μνηξνινγεί άλδξαο                 B. 512/3                              Κνιφληα 

- Μνηξνιφη,                             B. 158/3                             Κνιφληα 

- Μνηξνιφη,                              B. 182/6                             Πφγηαλ -Κνξπηζά 

Μνηξνιφη,                            B. 164/16                  Κιεηζνχξα-Πξεκεηή- 

 Μνηξνιφη,                          B. 164/15                   Κιεηζνχξα-Πξεκεηή- 

- Μνηξνιφη,                         B. 162/15                              Πξεκεηή- 

-Μνηξνινγεί ηνλ εγγνλφ, πεζφληα   B. 646/9                    Μπεληζηα -Σεπειέλη 

-Μνηξνινγεί ηνλ άλδξα ηεο,           B. 646/8                                Νηνχθατ- Σεπειέλη 

-Μνηξνινγεί ην γηφ ηεο            B. 646/7                     Νηνχθατ – Σεπειέλη 

-Μάλα κνηξνινγεί ην γηφ ηεο              B. 170/5                    Μπακπίηζα- Απιψλα 

-Μνηξνινγεί ηνλ άλδξα ηεο,             B. 560/2                               Σζακνπξηά 

-Μνηξνινγεί ηνλ άλδξα ηεο,               B. 173/7                      Μπξάηατ - Απιψλα 

-Μνηξ/γεί ηα παηδηά ηνπ Μπξάηη πνπ  

έπεζαλ ζηνλ Δζλ.Απει. Αγψλα          B. 560/1          

-Μνηξνινγεί γηα λέν παηδί            B. 560/4                     Μπξάηατ - Απιψλα 

-Μνηξνινγεί λέα λχθε             B. 560/3                     Μπξάηατ - Απιψλα 

-Μνηξνινγεί ηνλ αδεξθφ                    B. 173/9                     Μπξάηατ - Απιψλα 
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- Μνηξνιφη,                                     B. 251/4                    Drashovicë- Απιψλα - 

Μνηξνιφη,                                     B. 250/20                            Απιψλα 

-Μνηξνιφη γηα θ. ειίκη.         B. 250/19                         Απιψλα 

Μνηξνινγεί ηνλ άλδξα ηεο                 B. 557/2                       Κνιαξάηη- Απιψλα 

-Μνηξ/γεί ην γηφ πεζφληα    B. 557/1                            Απιψλα 

-Θα αξρίζσ κνηξνινγψληαο            B. 550/7                        Κνχηζη- Απιψλα 

-νπ ‗ξζε ε είδεζε ζην γξαθείν         B. 550/8                       Κνχηζη- Απιψλα 

-Γεπηέξα ζηε Φνχζε ε Μπάξδα       B. 550/10                         Απιψλα 

-Κιαίγνληαο ε κάλαο ζηε ζεηξά          B. 550/9                             Απιψλα 

-Μνηξ/γεί ηνλ παηέξα ηεο,                  B. 171/14                       Απιψλα 

-Θα βγσ κσξ κάλα       B. 21 

- Γεκεηξάθε                 B. 27 

- Φίιε, ζνπ ‗ρσ ζπιινγηά  B. 34 

- Ση έξρεηαη ην πνηάκη      B. 46 

- ην νχιην Μνπζηάθα              B. 67 

- Έξρεηαη ζνιφ πνηάκη   B. 105 

- Διεγεία, ζε πεξηκέλεη ν παηέξαο 

 ζηα δφληηα,     B. 156 

- Γηέ κνπ ζ‘ έπιπλα ζ‘ άιιαμα          B. 160 

- Μνηξνιφη,                                      B. 161 

- Μνηξνιφη,                                      B. 162 

- Μνηξνιφη,                                      B. 164 

- Μνηξνιφη ζπιινγηθφ                         B. 164 

- Μνηξνιφη γπλαηθείν,                         B. 166 

- Μνηξνιφη,                                       B. 167 

-Βξάρνο έπεζε          B. 167 

-Αληψλη Μελην καπξθέθαιε,             B. 169 

- Μνηξνιφη,                                        B. 170 

-Μνηξνινγεί ηνλ παηέξα ηεο               B. 171 

-Μνηξνινγεί ηνλ άλδξα ηεο                B. 173 

-Μνηξνινγεί ηνλ αδεξθφ,                   B. 173 

- Μνηξνιφη                                          B. 175 

-Μσξ‘ αδεξθή κνπ ηάλε,           B. 176 

- Μνηξνιφη,                                         B. 176 

- Μνηξνιφη, θιάκα.                             B. 182                     Κιεηζνχξα - Πξεκεηή 

-χληξνθνη θιάςηε κνπ ηα ράιηα,      B. 185                       ηεξκέλ - Δικπαζάλη 

-Φίδη καιιηαζκέλν,                    B. 208                      Βνπλφ-Υηκάξα 

-Υηππάηε ηχκπαλα ρηππάηε                B. 246                        Φίεξη 

-Μνηξνινγεί ηελ θφξε,                       B. 246                       Φίεξη  

-Σζνπάλε  ζ‘ έθιαηγε βνζθνπνχια    B. 147                        

-Μνηξνινγεί ηνλ . ειίκη                 B. 250                      Απιψλα 

-Μνηξνινγεί,                                      B. 250                       Απιψλα 

-Μνηξνινγεί,                                      B. 251                         Απιψλα 

- Καεκέλα γεξαηεία,                          B. 300                        Πνγξαδέηζη 

-Έλνησζεο θαθά θησρφ κειαρξηλφ  B. 322                   Πξεκεηή 

-Σν πξσί πξηλ ραξάμεη                 B. 397                      Σεπειέλη 

-Ω Μερκέη kum njo vush,                B. 434               ειίληζα- Απιψλα 

-Σνπθέθη πνπ ζηγείο,            -m-        B. 435               ειίληζα - Απιψλα 

- ε ‘πιπλε ε κάλα ζ‘ άιιαμε,            B. 436                ειίληζα - Απιψλα 

-Ω ηαη‘ θαη ηαηά κνπ                           B. 448                 Αξκπεξέζηθν 
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- Με έρεη πάξεη πνιχ ν πφλνο  B. 456                  Αξγπξφθαζηξν 

- Σάλα κσξ, Σάλα                               B. 465               σηήξα- Αξγπξφθαζηξν 

- Μνηξνιφη                                         B. 473                  σηήξα- Αξγπξφθαζηξν 

-Γίπια ζην γθηφιη, (βάιην)                 B. 483                    Μπάιζη- Φίεξη 

-Αθνπγθξαζηείηε ηα ληανχιηα        B. 483                 Μπάιζη- Φίεξη 

-Έκεηλεο, θίιε έκεηλεο                 B. 506                  Γθέξκπεο-θξαπάξη 

-Γεκεηξάθε ηεο Μάλαο                      B. 509               Καινχζη - Πξεκεηή 

-Να κε ζεθψζεηο κάλα                     B. 511                Κνιφληα 

-Γηφθα ηεο κάλαο, κνηξνιφη                B. 512                 ειεληίηζα- Κνιφληα 

-Μνηξνινγεί ηνλ άλδξα                      B. 512 

-Θα ‗ ξρίζσ κνηξνινγψληαο               B. 550                 Κνχηζη- Απιψλα 

-ηαλ έβγαλεο ζηελ πιαηεία              B. 565                 Νηξαζνβίηζα- Απιψλα 

-Έλνησζεο θαθά φηαλ ην΄καζεο         B. 576                 Πνηφκη - θξαπάξη 

-Μνηξνιφη γηα ηνλ αδεξθφ,                B. 673/7             Κνλίζπνιε-Αγ. αξάληα 

-Θξήλνη. Δπηθήδεηα κνηξνιφγηα         B. 783/ 3         Καξθίηζη- Αξκπεξέζηθν 

Θξήλνη. Δπηθήδεηα κνηξνιφγηα          B. 783/2                Κηξνξεηδην-Αξκπεξέζηθν 

- Μνηξνιφη γηα ηνλ Υ. Πνχζηα           B. 851               Φηέξα-Αγ. αξάληα 

- Κφπεθε βξάρνο θαη έπεζε        B. 1127/24        Μπφξζη-Αγ. ζαξάληα 

-     ―      , ραίξε θαεκέλε ληνπληά,      B. 1129/14       Βνπλφ - Απιψλα 

-      ―     , έξρεηαη ζνιφ πνηάκη,        B. 1129/12       Βνπλφ - Απιψλα 

- Μνηξνιφη γηα αγφξη,                          B. 1064/7                   A. Πφηζε - Αξγπξφθαζηξ 

- Μνηξνιφη γηα ηνλ αδεξθφ                 B. 1064/8                

- Μνηξνιφη,                                         B. 1128/19         Λάκπνβν- Αξγπξφθ. 

- Μαχξεο γηα ηνπο πξψηνπο άλδξεο    B. 1127/25        Μπφξζη- Αγ. αξάληα 

- Μνηξνιφη γηα αδεξθφ,                       B. 1128/1          Κνλίζπνιε- Αγ. αξάληα 

- Μνηξνιφη,                                         B. 1129/20              Κνχηζη - Απιψλα 

 

- Μνηξνιφη,                                         B. 1130/1                  

-Πνηνο ζε ζθφησζε θαη πψο                B. 1126/20                Νηνπθάηη- Απιψλα 

-Ω ειίκ αληίθ Νηνπθάηη                  B. 1126/19                 ―            ― 

- Μνηξνιφη γηα ηνλ Νηεξβ. Αιί B. 1111/2                   “             “ 

- Μνηξνιφη γηα ηνλ Κάζν                    B. 1111/3                     ―            ― 

- Μνηξ. γηα άλδξα απφ Γξπκάδεο   B. 1111/4                    ―              ― 

- Μνηξνιφη ζε θεδεία              B. 1130/2                  Γξπκάδεο - Απιψλα - -----

Μνηξνιφη,                                          B. 1127/21                 Κνχδεζη- Απιψλα - -     

Μνηξνιφη,                                          B. 1127/22                        ―           ― 

- Μνηξνιφη,                                         B. 1126/8                    Μαξφβα- Απιψλα 

- Μνηξνιφη,                                         B. 1126/9                         ―          ― 

-Σζνπάλε ζε ‗θιαηγε βνζθνπνχια      B. 1129/9                    Βνπλφ - Απιψλα 

-Βνεζήζηε θίιεο λα ζαο βνεζήζεη     B. 1129/6                       ―            ― 

-Ννχξη εζχ Πέηξν Κνιέθα                 B. 1129/7                       ―          ― 

-Φίιε ηη καο βξήθε,                             B. 1129/5                       ―            ―         
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Γηα ηνλ ζπγγξαθέα: 
 

Βαζίι  . Σνιε (1963) 
 

       Πηπρηνχρνο κνπζηθνζπλζέηεο, απφθνηηνο ηεο ρνιήο Μνπζηθήο ηεο Αθαδε-

κίαο Καιψλ Σερλψλ, Σίξαλα 1987, ζπκθνηηεηήο κε ηνλ θαζεγεηή Κνζκά Λάξα. 

Μεηά απφ ηξία ρξφληα εξγαζίαο, σο θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ζηε γελέηεηξα ηνπ, 

ηελ Πξεκεηή, ην 1991 δηνξίδεηαη ιέθηνξαο ηεο αιβαληθήο κνπζηθήο ιανγξαθίαο 

ζηε ρνιή Μνπζηθήο ηεο Αθαδεκίαο Καιψλ Σερλψλ. Αξγφηεξα θαη ιέθηνξαο κνπ-

ζηθνζχλζεζεο. Σν 1994 ππεξαζπίδεηαη ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ κε πεδίν 

έξεπλαο ηελ εζλνκνπζηθνινγία. Σίηινο ηεο δηαηξηβήο: «Ζ δνκή θαη ε ζεκαζηνινγία 

ζηελ ιατθή ελόξγαλε κνπζηθή ζηε Νόηηα Αιβαλία» Σν 1994-95 αθνινπζεί κεηαπηπ-

ρηαθέο ζπνπδέο ζην Folkwang Hochschule, Essen-Gjermani, φπνπ ζπνχδαζε θαη ν 

θαζεγεηήο Wolfgang Hufschmidit. Σν 1996, ζπλερίδεη ηηο κεηδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 

ζην Σκήκα Μνπζηθνινγίαο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν 2000 απνθηά ην ηίηιν 

ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη ην 2004 ην ηίηιν ηνπ Καζεγεηή.   

      Γξαζηήξηνο εθπξφζσπνο ηεο λέαο γεληάο ησλ Αιβαλψλ κνπζηθνζπλζεηψλ, ν 

Βαζίι .Σφιε, πξνβάιιεη ζε πξσηαγσληζηηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ ξφιν. Αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο λέσλ δεκηνπξγηθψλ αξρψλ, έλαο απφ ηνπο απνθαζηζκέλνπο ππνζηε-

ξηθηέο ηεο αξρήο γηα ηελ αλαδφκεζε ηεο αιβαληθήο ιανγξαθηθήο κνπζηθήο χιεο, 

ζε φθεινο ηεο αλαδήηεζεο ηαπηφηεηαο θαη αξρψλ ζηελ ζχγρξνλε κνπζηθή. Σαπηφ-

ρξνλα επηδίδεηαη ζε επξεία εξεπλεηηθή θαη εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κεηέρεη ζε 

πνιιά θεζηηβάι, ζπλδηαζθέςεηο θαη άιιεο δηνξγαλψζεηο γηα ηελ κνπζηθή, ζε Αι-

βαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, Βνπιγαξία θαη άιιεο ρψξεο. 

      πλεξγάηεο ησλ θαιιηηερληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ 

ζηε ρψξα, θαζψο θαη ηεο Αιβαληθήο Ράδην-ηειεφξαζεο,
.
 ζπγγξαθέαο δεθάδσλ 

ζπγγξακκάησλ θαη κνλνγξαθηψλ  γηα ηελ κνπζηθή. Πέηπρε κεξηθέο εζληθέο θαη δηε-

ζλείο δηαθξίζεηο. Μεηαμχ απηψλ, ην πξψην βξαβείν ζχλζεζεο «Γεκήηξεο Μεηξό-

πνπινο» ηεο Αζήλαο, 2001, κε ηελ φπεξα «Δπκελίδεο». 

      Μεηά ην 1990, απφ θνηλνχ κε κεξηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ, είλαη πξσηεξγάηεο 

γηα ηελ ίδξπζε κεξηθψλ ζεκαληηθψλ κνπζηθψλ νξγαληζκψλ, κεηαμχ απηψλ  ν ζχι-

ινγνο «Νέα Αιβαληθή Μνπζηθή» 1993, ην αιβαληθφ Σκήκα ―The Rilm Abstract 

Literature of Music‖, New York (1995)
.
 ην αιβαληθφ Σκήκα CIOFF-it (1996).     

        
Απφ ην 1995 ζπλερίδεη λα είλαη πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Αιβαληθήο Μνπζηθήο, 

κέινο ηνπ Γηεζλνύο πκβνπιίνπ Μνπζηθήο, Παξίζη, κέινο ηνπ
 
SEM-USA, Gema-

Gjermani θ.ιπ.  Σελ πεξίνδν 1997-1999 εθηειεί ρξέε δηεπζπληή ηνπ Δζληθνύ Θεά-

ηξνπ πεξαο θαη Μπαιέηνπ ζηα Σίξαλα. Απφ ην 2001-2007 ρξεκάηηζε  δηεπζπληήο 

ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Νενιαίαο θαη Αζιεηη-

ζκνχ. Σν 2005, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εζλνκνπζηθνιφγνπ, νινθιεξψλεη ηελ πξνε-

ηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ηεο ηζν-πνιπθσλίαο πξνο ηελ ΟΤΝΔΚΟ, φπνπ αλαγλσξίδε-

ηαη σο «αξηζηνύξγεκα ηεο πξνθνξηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Αλζξσπόηεηαο». 

    Σν 2008 εθιέρηεθε κέινο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβα-

λίαο.   
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(1) (εκ. ηνπ κεηαθξαζηή Π.Μπ.)  Γηα ηνλ ειιελνκαζή αλαγλψζηε ζεκεηψλνπκε φηη, φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε 

ζηα ειιεληθά ηνχ αιβαληθνχ φξνπ e qara me bote αλέθπςε έλαο πξνβιεκαηηζκφο.  Σν  πξψην κέξνο ηνπ (e qara)  
ζεκαίλεη θιάκα/ζξήλν/-κνηξνιόη, ελψ ην δεχηεξν (―bote‖) ζεκαίλεη,   ζχκθσλα κε ηνλ αιβαλφ εζλνιφγν θαζε-
γεηή  Δθξέκ Σζακπέη,  ζηακλα, έλα πήιηλν δνρείν, ην νπνίν καο ρξεζηκεχεη γηα λα γεκίζνπκε θαη λα κεηαθέξνπκε 
λεξφ. Δμάιινπ, ε ιέμε «bote», ζε κνξθή bot-i (=κπόηεο),  ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα (φπσο θαη 

ζηε κεηνλνηηθή πεξηνρή Γξφπνιεο-Αξγπξνθάζηξνπ, φπνπ είλαη έληνλε ε παξνπζία θαη ηνπ πνιπθσληθνχ 
ηξαγνπδηνχ) κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία, δειαδή σο δνρείν γηα λεξφ. Αθφκα, απφ Έιιελεο θαη Αιβαλνχο  
γεληθφηεξα, ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δεισηηθφ χβξεο [«Δίζαη (΄boti‘) κπόηεο!» δειαδή έλα ηίπνηε, 
άρξεζηνο, ηνύβιν)…] Δπίζεο, ζηελ αιβαληθή ιέμε γηα ηα βπηηνθφξα -autoboti- ελππάξρεη σο β  ́ζπλζεηηθφ ην 
boti. Άξα, ζχκθσλα κε κηα κεραληθή κεηάθξαζε, ζα απνδίδακε απηφλ ηνλ φξν σο  «κνηξνιόη ή ζξήλν κε 
ζηάκλα», ή, ην πνιχ-πνιχ, σο «ζξήλν κε κπόηε» −ή, κεηαθνξηθφηεξα, κε πνιιά δάθξπα,  Έρνληαο φκσο ππφςε 
φηη ην αιβαληθφ (θαη φρη κφλν!) κνηξνιφη, θπξίσο ζην Νφην ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο, ζηελ Σνζθεξία, πεξηέρεη 
έλα ζχλζεην ζξελεηηθφ ηειεηνπξγηθφ κε πνιιά δάθξπα θαη γφνπο, πνπ εθδειψλνπλ ςπρηθφ πφλν, 
ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ φξν «δαθξύβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή», πξνθεηκέλνπ λ‘ απνδψζνπκε,  φζν θαιχηεξα  

γίλεηαη, απηή ηελ εηθφλα. 

 


