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“Iliada”

“Jashta përleshjes qanin kuajt e Akilit,
sapo e panë që humbën qerrengasin,
të shtrirë në pluhur nga Hektor gjaksori…
………………………………………………
Por si qëndron drejt pa lëvizur shtylla
në krye të varrit të një burri a gruaje,
ashtu të shtangur rrinin duke mbajtur
qerrin e bukur; kokat poshtë të ulura
e prej qepallash lot të nxehtë u rridhnin
rrëke përdhe, aq dhembje u ra për prijsin
Jelet e gjata derdhur jashtë kularëve
iu zhyen përtokë”1

1 Homeri, “Iliada”, Tiranë, 2006, Kënga XVII fq. 400.  
Përkthyes Pashko Gjeçi. 
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Parathënie 

Ky botim është studimi i radhës, pas “Odisesë 
dhe Sirenave: grishje drejt viseve iso-polifonike 
të Epirit”, që ndër të tjera i referohet edhe 
veprës së Homerit, në këndvështrimin 
etnomuzikologjik. “Pse qanë kuajt e Akilit”, 
është vetëm një simbol për t`u futur në 
domethënien e praktikave ritualistike arkaike 
vajtimore, si një mundësi më shumë për t`iu 
afruar rrënjëve të antropogjenezës shqiptare, 
thelbit dhe prejardhjes së muzikës dhe 
këndimit iso-polifonik vajtues, si kulturë për 
jetën, kundër dhimbjes. 

E shkuara e studimeve tona etnomuzikologjike 
në fushën e iso-polifonisë muzikore popullore, 
për hir të së vërtetës, ka synuar më shumë 
analizën e gjerësisë së dukurisë së iso-
polifonisë, se sa thellësinë drejt prejardhjes, 
shtresëzimeve dhe rrënjëve të saj të stërlashta. 
Në fakt, me kohë ka qënë vënë re se në traditat 
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popullore shqiptare janë të mbivendosura 
shtresëzime kulturash: ... kruej nji shtresë del 
tjetra me dishmina të çuditshme ngjarjesh. 
Tue hjekë nji shtresë e tue gjetë tjetrën arrin 
dijetari në parahistori2. Pra, ashtu si në rastin 
e traditave popullore shqiptare, na duket 
se edhe gjatë hulumtimit të origjinës së iso-
polifonisë në Shqipërinë e Jugut, vërejmë 
teknikën e palimpsestit. 

Në lidhje me sa më sipër, mendojmë se është 
e mundur të bëhet një rikthim në prejardhjen 
e saj, nisur pikërisht nga disa copëza 
elementesh apo dukurish të vajkëndimit dhe 
strukturimit iso-polifonik që vazhdojnë të 
ekzistojnë. Kështu, duke kruar një shtresë dhe 
duke dalë dëshmi të reja, mund t`i afrohemi 
burimit të lëndës sonë të vjetër, në mënyrë të 
veçantë të “korit vajtimor”, “të qarës me bote-
me ulërimë” dhe asaj “me ligje”, si fillesa e iso-
polifonisë popullore shqiptare dhe e krijimeve 
artistike shpirtërore popullore në përgjithësi, 
një nga dukuritë më të hershme të muzikës 
shumëzërëshe në Europë, e më gjerë.

2 Koliqi, Ernest: “Vepra 6”, Prishtinë, 2003, fq. 587.
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Dëshirojmë që ky studim të mos jetë një gur 
mbi boshllëk, por një tjetër gur mbi gur, i 
vendosur në murin e përpjekjeve që ngrihet 
përditë nga njerëzit e kulturës. Le ta gjykojë 
lexuesi, se sa i rëndë dhe në vend të vetë është 
ky gur. 

Autori


