
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 ΚΑΙ 1968
ΕΞ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

(Revues reçues pendant les années 1967 et 1968 par donations,

achat et en échange de l'Annuaire du Centre de Recherches du
Folklore Hellénique (ex Archives de Folklore))

A'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(en langue grècque)

'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής "Εταιρείας. 'Εν
'Αθήναις, τόμ. 69 (1966 - 1967).

'Αρχεΐον θρςικικοϋ Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού. Έν 'Αθήναις, τόμ.
30 (1964), 31 (1965), 32 (1966), 33 (1967).

'Αρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν, Έκδιδόμενον ύπό τής Επιτροπής Πον-
τιακών Μελετών, έν 'Αθήναις, τόμ. 28 (1966).

Δελτίον της "Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος. Έν 'Αθή-
ναις, τόμ. 13 (1959), 14 (1960), 15 (1961), 16 (1962), 17 (1964).

'Ελληνικά. Φιλολογικόν 'Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα. Έν
Θεσσαλονίκη, τόμ. 18 (1964), 19 (1966), 20 (1967).

"Ελληνικός Πολιτισμός. Περιοδικόν άφιερωμένον είς τήν άνάπτυξιν τών Επαρ-
χιών. Πάτραι, τόμ. Α' (1960- 1961), Β' (1962- 1963), Γ' (1964- 1965), Δ' (1966- 1967).

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Έν 'Αθήναις, έτ. ΑΓ' (1964),
ΑΔ' (1965).

ΈπετηρΙς "Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Έν 'Αθήναις, τόμ. Ε' (1965- 1966).

'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθη-
νών. Έν 'Αθήναις, τόμ. ΙΖ' (1966 - 1967).

"Επτανησιακό 'Ημερολόγιο 1962, 1963.

Έστιάς. Περιοδικόν τών μαθητριών τοΰ "Ελληνικού Γυμνασίου Θηλέων 'Αμμο-
χώστου. Τεύχη 1 - 7 (1960 -1967).

Θεσσαλικά Χρονικά. Έκτακτος εκδοσις έπ' εύκαιρίςι τής 80ετηρίδος (1881 - 1961)
άπό τής απελευθερώσεως τής Θεσσαλίας καί τής Ενώσεως μετά τής .Μητρός "Ελλάδος.
'Αθήναι, 1965.

θησαυρίσματα τού Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών. Βενετία, τόμ. 4 (1967).

Κρητική Πρωτοχρονιά. 'Αθήναι, έτ. 1964, έτ. 1965.
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Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής "Εταιρείας. 'Εν 'Αθήναις, τόμ.
ΚΔ' (1966), ΚΕ' (1967).

Μακεδόνικα. Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εν
Θεσσαλονίκη, τόμ. 6 (1964- 1965).

Μικρασιατικά Χρονικά. Τόμ. 13 (1967).

Νέα 'Εστία. Εύρετήριον τόμων ΚΑ' - Μ' (1937 - 1946). ['Αθήναι 1967].
Παρνασσός. Έν 'Αθήναις, τόμ. Β' (1960), Γ' (1961).
Πελοποννησιακά. 'Αθήναι, τόμ. Ε' (1962).
Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 1962, 1963, 1964.

Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο. 'Αθήνα, ετ. Γ' (1959), Δ' (1960), Ε' (1961), Η'
(1962- 1963), Θ' (1965), Γ (1966), ΙΑ' (1967).

Σερραϊκά Χρονικά. 'Αθήναι, τόμ. 4 (1963).

Β' ΞΕΝΑ
(en langues étrangères)

Arts et Traditions Populaires, Année XIV (1966). Paris.

Cl. Marcel - Dubois, Le tambour - bourdon. Son signal et sa tradition (Τό τύμπα-
νον - ίσοκράτημα. Ό χαρακτήρ καί ή παράδοσίς του), σ. 3-16 + 12 είκ. έκτός κειμ.
Συνδυάζεται διά πρώτην φοράν ό όρος τνμπανον καί ό όρος ίσοκράτημα. Τούτο
ανήκει εις τήν πολυφωνίαν καί εφαρμόζεται εις όργανα διαρκούς ήχου. Είς τήν
έκ παραδόσεως γαλλικήν μουσικήν έχομεν συνδυασμόν διπλών οργάνων, π.χ. αύλοΰ -
τυμπάνου έν Προβηγγία. Πλήν τής μελέτης τών ποικιλιών τών τυμπάνων καί τής
ιστορικής καί λαογραφικής τοποθετήσεως τοΰ tambour - bourdon, ή συγγρ. άνα-
φέρει άλλους τύπους μεικτών οργάνων μέ ίσοκράτημα, ώς είναι π.χ. ό ασκαυλος
(τσαμπούνα) κ.ά. Ή μελέτη συνοδεύεται μέ δύο δίσκους περιέχοντας μουσικά
παραδείγματα. Είς αύτα αποδεικνύεται ή διαφορά μεταξύ τοϋ ήχου ρυθμικού
τυμπάνου καί τοϋ bourdon (ίσοκράτου), πού συνοδεύει τόν αύλόν.

Marcelle Bouteiller, L'oeuvre et les collections folkloriques de Lionel Bonne-
mère (1843 - 1905) (Τό έργον καί αί λαογραφικαί συλλογαί τοΰ L· Bonnemère),
σ. 17-42.

Δημοσιεύονται στοιχεία περί τής ζωής καί τοΰ έργου τοΰ L. Bonnemère, ό όποιος
ύπήρξεν έκ τών ιδρυτών τής έν ετει 1866 έκδοθείσης Revue des traditions popu-
laires καί συλλογεύς 3.000 αντικειμένων, έκ τών οποίων τά ήμίση είναι λαογρα-
φικά, σχετικά μέ έθιμα τοΰ γάμου, τής λαϊκής λατρείας καί τής ιατρικής. Μερικά
έξ αύτών απεικονίζονται είς σχέδια καί φωτογροφίας εντός καί έκτός τοΰ κειμέ-
νου τής μελέτης.

Marie-Louise Tenèze, Genevieve Massignon (1921 - 1966), σ. 241 -243.

Νεκρολογία διά τήν προώρως άποθανοϋσαν Γαλλίδα λαογράφον G. Massignon.
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Marie-Louise Tenèze, avec la collaboration de Laurence Offroy, Bibliographie
d'ethnologie française, σ. 381 - 462.

Année 15 (1967)

Jean - Michel Guilcher, Conservation et renouvellement dans la culture paysanne
ancienne de Basse - Bretagne (Συντήρησις καί άνανέωσις είς τόν παλαιόν άγρο-
τικόν πολιτισμόν τής Κάτω - Βρετάνης), σ. 1-18.

'Εξετάζονται άφ' ενός μέν τό περιεχόμενον τοϋ λαϊκοϋ πολιτισμοΰ τής άγροτικής
περιοχής τής Κάτω - Βρετάνης, άφ' έτερου δ' αί δυνάμεις, αί όποϊαι άσκοΰν έπιρ-
ροήν έπ' αυτό, τό σχεδιάζουν καί τό μορφοποιούν.
Henri Raulin, A propos de cérémonies agraires dans les Alpes du Nord ('Επ' ευ-
καιρία τών άγροτικών τελετουργιών είς τάς βορείους "Αλπεις), σ. 101 - 118.
Ή μελέτη ένέχει πλήν τοϋ λαογραφικού καί έθνολογικόν διαφέρον, διότι πρός
άγροτικά έθιμα εορταστικών τελετών τών βορείων "Αλπεων συγκρίνονται άνάλογα
διαφόρων άνατολικών λαών.
Maurice de Meyer, Le diable d'argent. Evolution du thème du XVIe au XIXe siècle
(Ό άργυροϋς διάβολος. 'Εξέλιξις τοϋ θέματος άπό τοϋ 16ου μέχρι τοΰ 19ου αι.),
σ. 283 -289.

'Εξετάζεται τό παραδοσιακόν είκονογραφικόν θέμα περί τοΰ «άργυροΰ διαβόλου»
μέ σχέδια καί εικόνας.
Marie-Louise Tenèze avec la collaboration de Laurence Offroy, Bibliographie
d'ethnologie française 1966, σ. 346 -424.

Δ. Β. Οίκ.

Bulletin folklorique d'île-de-France, Nos 37 - 40, Paris 1967.
Σημειοΰμεν τά άρθρα: α) «Μπαλλέτον της Αυλής καί άσμα κατά τόν 17οναί.»
τοΰ S. Wallon (σελ. 1192- 1193), β) «Λαογραφία καί λογοτεχνία» τοΰ M. Françon
(σελ. 1230 - 1231). Εις τό β' τοϋτο άξιόλογον μελέτημα γίνεται λόγος διά τόν
Rabelais, τόν Montaigne καί τήν λαογραφίαν, διά τά επικά ασματα καί τόν
Verlaine, τούς ίππότας χωρίς 'ίππους, τέλος δέ διά τόν Pascal καί τήν λαογραφίαν.

Δ. Β. Οίκ.

Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke, Berlin,
Band 9 (1967).

Kurt Ranke, Kategorienprobleme der Volksprosa, σ. 4 -12.

Τίθενται καί έξετάζονται λεπτομερώς καί επιμελώς βασικά προβλήματα τών δια-
φόρων κατηγοριών τοϋ λαϊκοϋ πεζοΰ λόγου.
Κ. V. Ôistov, Das Problem der Kategorien mündlicher Volksprosa nicht-märchen-
haften Charakters, σ. 13 - 26 (ρωσιστί) καί 27 - 40 (γερμανιστί).
Είς τήν μελέτην ταύτην συζητείται τό πρόβλημα τών κατηγοριών τοΰ προφορικού
πεζοϋ λόγου.

Max Lüthi, Urform und Zielform in Sage und Märchen, σ. 41-54.

'Εξετάζονται ή πρωταρχική μορφή καί ό μορφολογικός χαρακτήρ τών παραδόσεων
καί τών παραμυθιών τοΰ λαοΰ.
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Mihai Pop, Aspects actuels et recherches sur la structure des contes, σ. 70- 77.

'Εκτίθενται σαφώς καί μετ' επιμελείας αί σήμερον έπικρατοΰσαι είς τήν έρευναν
απόψεις, όσον άφορα είς τήν δομήν τών λαϊκών διηγήσεων.
IuLiAN Krzyzanowski, Legend in Literature and Folklore, σ. 111-117.

'Εξετάζεται ή παράδοσις έν γένει ώς έμφανίζεται αΰτη έν τ[ί λογοτεχνία καί έν
τ[ί λαογραφία.

Hermann Bausinger, Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen,
σ. 118-136.

'Εκτός τών σημαντικών παρατηρήσεων έπί τών εύτραπέλων διηγήσεων, έξετάζονται
καί οί διάφοροι μορφολογικοί τύποι αύτών.
Siegfried Neumann, Volksprosa mit komischen Inhalt, σ. 137-148.

'Εξετάζεται είς γενικός γραμμάς ό δημώδης πεζός λόγος με εύτράπελον περιε-
χόμενον.

Lutz Röhrich, Das Verzeichnis der deutschen Totensagen, σ. 270-284.

Μέ ίστορικήν άναδρομήν είς τήν μέχρι τοΰδε ερευναν έπί τοΰ θέματος ύ συγγρ.
έξετάζει τά προβλήματα τά σχετικά μέ τόν Κατάλογον τών γερμανικών λαϊκών
παραδόσεων. Ή μελέτη είναι υποδειγματική είς τό είδος της καί χρήσιμος είς
πάντα έρευνητήν τών παραδόσεων τοΰ λαού.
Cvetana Romanska, Sagen und Lokalitäten, die mit historischen Gestalten der
bulgarischen Heldenlieder in Verbindung stehen, σ. 285-292.
'Αξιόλογος έξέτασις τών παραδόσεων καί τών τοποθεσιών, αί όποιαι συνδέονται
μέ ιστορικός μορφάς τών βουλγαρικών ηρωικών τραγουδιών.
Tony Brill, Der rumänische Sagenkatalog, σ. 293 -302.

Τό άρθρον άναφέρεται εις τήν άκολουθηθεΐσαν μέθοδον καί είς τό διάγραμμα τής
συντάξεως τοΰ Καταλόγου τών ρουμανικών παραδόσεων. "Η κατάταξις έχει ώς
έξης : α) παραδόσεις αιτιολογικοί, β) μυθολογικοί, γ) θρησκευτικαί, δ) ίστορικαί
καί ε) άναφερόμεναι είς ιστορικά καί τοπικά γεγονότα.

Δ. Β. Οίκ.

Folklore, London, vol. 78 (1967).

L· V. Grinsel, Barrow, Treasure in Fact, Tradition and legislation, σ. 1-38.
(Οί θησαυροί τών προϊστορικών τύμβων, ώς έχουν είς τήν πραγματικότητα, τήν
παράδοσιν καί τήν νομοθεσίαν).

Είς τό πρώτον μέρος τής μελέτης γίνεται λόγος περί τής ύποστηριχθείσης άπό-
ψεως ότι οί προϊστορικοί τύμβοι, ίδίσι είς Βρεταννίαν, έχρησιμοποιοΰντο ώς άπο-
θήκη φυλάξεως νομισμάτων καί άλλων θησαυρών. Έν συνεχείς είς τό β' μέρος
έξετάζονται διάφοροι παραδόσεις περί θησαυρών είς τύμβους. Είς τό γ' κεφάλαιον
συζητείται τό θέμα τής έπιδράσεως τής πίστεως περί θησαυρών, υπαρχόντων έντός
τύμβων, είς τήν σχετικήν νομοθεσίαν εις τήν Σκανδιναυίαν καί Βρεταννίαν.
D. Kenrick, Three Gypsy Tales from the Balkans, a. 59 - 60. (Τρία βαλκανικά
'Λθιγγανικά διηγήματα).

Έξετάζονται : 1) τό τραγούδι τής γεφύρας· 2) διατί ό άνθρωπος ζή έως τά 80 ;
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3) διατί οί 'Εβραίοι καί οί 'Αθίγγανοι είναι έχθροί. Ή συλλογή τοΰ ύλικοΰ τού-
του έγένετο είς Βουλγαρίαν κατά τά ετη 1965 - 1966.
Ε. F. Coote Lake, Folk Life and Traditions, σ. 61-66. (Λαϊκή ζωή καί παραδόσεις).
Ό συγγραφεύς έκ διαφόρων περιστατικών τά όποια έδημοσιεύθησαν είς εφημερί-
δας συνέλεξεν ένταΰθα δσα έχουν σχέσιν μέ τήν λαϊκήν ζωήν καί τάς παραδόσεις,
ώς έπί παραδ. έκ τής έί(ημ. Times τοΰ έτους 1966 τά έξης: 1) κόρη, ή οποία
έφόνευσεν εξ διά μαγείας" 2) κατάρα Voodoo έπί γυναικός, ή όποία άπέθανεν"
3) δώρα νεκρών πρός παιδιά κλπ., είτα δ' έκ τής έφημ. Daily Telegraph τοϋ έτους
1966 : 1) κιβώτιον μαγίσσης τό όποιον ευρέθη είς παραλίαν τής κομητείας τοΰ
Sussex" 2) "Αραβες τοΰ Alamein οί όποιοι ειδον τό φάντασμα τοΰ Rommel κλπ.
Richard Μ. Dorson, The shaping of Folklore Traditions in the United States,
a. 161-183. (Ή δημιουργία τών λαϊκών παραδόσεων είς τάς Η. Π. Α.).
'Εξετάζεται ή δημιουργία τών λαϊκών παραδόσεων εις Η. Π. Α. ύπό τήν έπίδρα-
σιν τών άκολούθων παραγόντων : 1) τής έθνικής ιστορικής παραδόσεως. 2) τής
συγχρόνου βιομηχανίας τών μεταφορικών μέσων καί τής επικοινωνίας τής μάζης.
3) τών θρησκευτικών αιρέσεων καί τών κοινωνιών ενθα τά πάντα είναι κοινά.
Christina Hole, Superstition and Beliefs of the Sea, σ. 184-189. (Προλήψεις καί
δοξασίαι διά τήν θάλασσαν).

Άναφέρονται διάφοροι προλήψεις καί δοξασίαι τών ναυτικών είς τήν Άγγλίαν καί
Σκωτίαν αί όποΐαι άναφέρονται είς τήν έμφάνισιν είς τούς οικείους των πνιγέν-
των ναυτικών, εΐς λέξεις ταμπού κλπ.
Elma G. Suhr, The Griffon and the Volcano, a. 212 - 224. (Ό γρύψ καί τό ήφαί-
στειον).

Ό συγγραφεύς έχων ύπ' όψιν αρχαίας κυρίως πηγάς υποστηρίζει τήν δποψιν ότι
ό γρύψ έχρησιμοποιήθη ώς σύμβολον τοΰ ηφαιστείου.
R- L· Tongue, Folksong and Folklore, σ. 293-303. (Δημοτικό τραγούδι καί Λαο-
γραφία).

'Εξετάζονται τά άνθη, τά δένδρα, τά πτηνά, τά χρώματα, ή μαγεία καί τά φαν-
τάσματα εΐς τό δημοτικό τραγούδι.

Vol. 79 (1968)

G. Ζαμμιτ - Maempel, The Evil Eye and the Protective Cattle Horns in Malta,
σ. 1 - 16. (Τό κακό μάτι καί τά προστατευτικά (αποτρεπτικά) κέρατα έν Μάλτςι).
'Εξετάζεται ή σημασία τοΰ προχριστιανικού έθίμου τής χρησιμοποιήσεως ζεύγους
κεράτων ώς μέσου άποτρεπτικοΰ τής βασκανίας.
Martin Puhvel, Beowulf and Irish Battle Rage, σ. 40 - 47. (Ό Beowulf καί τό
Ίρλανδικόν πολεμικόν μένος).

Παρατηρείται ότι τό πολεμικόν μένος τοΰ ήρωος Beowulf τής 'Ιρλανδίας άπαν-
τάται ώσαύτως είς όλα τά έπη τοΰ δυτικού κόσμου τής Εύρώπης.
Violet Alford, The Hobby Horse and Other animal masks, σ. 121 - 134. (Τό προ-
σωπεϊον (μάσκα) ίππου καί άλλα προσωπεία άπό ζφα).

Τό προσωπεΐον διαφόρων ζφων ('ίππου, άρρενος έλάφου, μόσχου) έκ τών προχρι-
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στιανικών χρόνων συνεχίσθη ώς εθιμον κατά τάς 'Απόκρεως ή τήν Πρωτομαγιάν
είς πολλάς χώρας παρά τήν άπαγόρευσιν τών πατέρων τής 'Εκκλησίας.
Margaret Dean Smith, The Pre-disposition to Folklory, a. 161 -175. (Ή προ-
διάθεσις πρός τόν λαϊκόν πολιτισμόν).

"Η συγγραφεύς υποστηρίζει ότι ένω αί λαογραφικοί έκδηλώσεις, ώς τό παραμύθι,
ή μπαλλάντα καί τά άλλα δημοτικά τραγούδια, δέν έχουν εθνικά σύνορα, όμως
ή προδιάθεσις πρός τόν λαϊκόν πολιτισμόν είναι άναποσπάστως συνδεδεμένη μέ
τό έθνικόν αίσθημα.
Ε. Ο- James, The tree of life, σ. 241-49. (Τό δένδρον τής ζωής).

Τό δένδρον τής ζωής, ή μυθολογία περί αύτοΰ καί αί αναπαραστάσεις του, έχουν
άσκήσει σημαντικήν έπίδρασιν είς πάσας τάς κοσμογονικάς καί έσχατολογικάς
θεωρίας, δοξασίας, έθιμα, ώς καί είς τελετουργικός παραστάσεις.
Veronika Berry, Neapolitan charms Against the Evil Eye, σ. 250 - 56. (Φυλακτά
έν Νεαπόλει διά τό κακόν μάτι).

Είς τά φυλακτά (φυλακτήρια) τής Νεαπόλεως παρατηρείται ύπό τής συγγρ. ή
ή έπίδρασις κυρίως έκ τής ρωμαϊκής θεάς Diana καί ό προορισμός τής χρήσεως
αυτών α) είς ενηλίκους- β) είς παιδιά. Άπό άπόψεως δέ μορφής διακρίνονται είς
τά σχήματος ίπποκάμπου καί Σειρήνος.

Άνν. Γουήλ.

Journal of American Folklore, τόμ. 80 (1967).
Venetia Newal, Easter Eggs, σ. 3-32 (= Πασχαλινά αυγά).

'Εξετάζεται τό θέμα τής χρήσεως τών αύγών είς τούς μύθους διαφόρων λαών'
κατά τήν άρχαιότητα είς τούς Αιγυπτίους, 'Ινδούς καί Έλληνας, (Ήσιόδ. Θεογ.,
Άριστοφ., 'Ορφικοί), είτα είς νεωτέρους, τούς Φιλλανδούς κ. ά., περαιτέρω αί
μαγικαί ιδιότητες αυτών, ή ιδέα τής Αναστάσεως (αύγά παρά τοις χριστιανοΐς),
ή χρήσις αυτών ώς φυλακτών κλπ.
iulius Ε· Heuscher, A Critique of Some Interpretations of Myths and Fairy
Tales, a. 175-181 (Κριτική είς μερικάς ερμηνείας μύθων καί παραμυθιών).
'Υποστηρίζεται ότι τό φαινόμενον εις τούς μύθους καί τά παραμύθια ώς παρά-
δοξον, ύπερβολικόν καί παράλογον είς τόν κόσμον τών προγόνων ήμών καί είς τόν
τών σημερινών πρωτογόνων άφείλεται είς τήν δγνοιαν τής έμπειρίας καί τής θεω-
ρήσεως τού κόσμου ύπ' αυτών.
Alan Eomax, The Good and the Beautiful in Folksong, a. 213-235 (Τό Καλόν
καί τό Ώραΐον είς τό δημοτικόν τραγούδι).

Μελέτη περί τής σχέσεως μεταξύ τού προσαρμοσίμου (καλού) καί τού καταλλήλου
(ωραίου) είς τό δημώδες $σμα καί τής αναζητήσεως τής έφαρμογής ταύτης είς τήν
συμπεριφοράν τοϋ άνθρώπου κατά τήν πολιτιστικήν του έξέλιξιν.
α. Scharbach, Folklore Scholarship in Bulgaria, σ. 297-99 (Λαογραφικοί ερευ-
ναι είς Βουλγαρίαν).

Τό Ίνστιτοΰτον τής Λαογραφίας είς Σόφιαν αναφέρεται ότι ασχολείται είς τήν
έξέιασιν τών λαϊκών διηγήσεων, τών μύθων, τών τραγουδιών, τών παροιμιών καί
αινιγμάτων, τής εθνογραφικής ιστορίας καί τής κοινωνικής ανθρωπολογίας. Δημο-

29
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σιεύματα αύτοΰ μέχρι του 1970 έχουν προγραμματισθή τρεις τόμοι δημοτικών
τραγουδιών. 'Εκ τούτων είς τόν πρώτον θά περιληφθούν 12 τραγούδια άπό τού
14 αί., είς τό δεύτερον τά διηγηματικά τής περιόδου τουρκοκρατίας είς Βουλγα-
ρίαν (έπί 517 έτη), είς δέ τόν τρίτον αί μπαλλάντες καί τραγούδια τής άγάπης.
"Εκδιδόμενα λαογραφικά περιοδικά είναι ή Izwestia (τόμ. 1-8), περιέχουσα μελέ-
τας τών συνεργατών τού 'Ινστιτούτου καί τό Sbornik, είς τό όποιον έκδιδόμενον έπί
70 ετη, έχουν δημοσιευθή μελέται, άναφερόμεναι είς τάς εθνογραφικός σπουδάς.
Vol. 81 (1968)

George List, Toward the Indexing of Ballad Texts, σ. 44-61 ( Προσπάθειαι
κατατάξεως τών κειμένων τών μπαλλαντών).

Ό συγγρ. τάσσεται υπέρ τής μεθόδου κατατάξεως μέ βάσιν τό δραματικόν - άφη-
γηματικόν είς αύτάς στοιχεΐον, ή όποια έχει ήδη χρησιμοποιηθή υπό τών Child,
Coffin καί Laws, άλλ' όχι συστηματικώς. Κατά τήν έφαρμογήν τής έν λόγω
μεθόδου δέον νά γίνεται λεπτομερής σύγκρισις μεταξύ ομάδων μπαλλαντών όμοιας
πλοκής τοϋ θέματος, ώστε δι' αυτής νά άναζητηθη τό ούσιώδες στοιχεΐον, τό καί
βασικόν διά τήν έπ' αύτοΰ στήριξιν τής κατατάξεως.
Ahmet Ε. Uysal, Street Cries in Turkey, σ. 193 · 213 ( Φωναί τών πλανοδίων έπαγ-
γελματιών έν Τουρκία).

'Εξετάξονται αί φωναί τών πλανοδίων έπαγγελματιών είς Τουρκίαν σχετικαί πρός
τήν δσκησιν τοΰ έργου των. Αύται δύνανται νά διακριθούν είς τάς εξής κατηγο-
ρίας: α) τών πλανοδίων εμπόρων' β) τοΰ θυρωρού" τοϋ στιλβωτοϋ καί τοΰ όδηγοϋ
αύτοκινήτου (taxi)" γ) τοΰ τελάλη καί τοΰ μουεζίνη.
D. Κ. wilgus and Lynwood Montell, Clure and Joe Williams. Legend and
Blues Ballad, σ 295-315 (Clure and Joe Williams. Μπαλλάντα τοΰ μύθου
(ιστορίας) καί τοΰ Blues).

'Υποστηρίζεται ή θεωρία τού Herbert Halpert ότι τό τοπικόν δημοτικόν τραγούδι
είναι συνήθως τό πλέον άξιόλογον τραγούδι είς μίαν κοινότητα, πρός δέ τονίζε-
ται ότι ή έρευνα βάθους μιας λαϊκής μπαλλάντας δύναται νά εχη μεγιστην σπου-
δαιότητα είς τήν κατανόησιν ενός λαϊκοϋ πολιτισμού.

Άννα Γουήλ

Journal of the International Folk Music Council, London, vol. XIX, 1967.
Τό τεύχος είναι άφιερωμένον είς τάς άνακοινώσεις τοΰ 18ου ετησίου Συνεδρίου,
τό όποιον έγένετο άπό τής 27η« 'Ιουλίου μέχρι τής 3n? Αύγούστου 1966 είς τό
Πανεπιστήμιον τής Γκάνας (είς Λέγκος 'Αφρικής).; Πρόκειται διά τό πρώτον έν
'Αφρική συνελθόν μουσικολογικόν Συνέδριον. Είς τοΰτο ελαβον μέρος 90 μέλη
άπό 34 χώρας.

Τά κύρια συζητηθέντα θέματα ήσαν τά εξής :

1. Ή μετανάστευσις τής δημώδους μουσικής καί ή έπίδρασις αυτής είς τό μουσι-
κόν ύφος καί τό περιεχόμενον του.

2. Πολυμερείς μέθοδοι εις τήν δημώδη μουσικήν καί τούς χορούς :

α) Πολυφωνικά! καί πολυρυθμικαί μορφαί εις τήν προφορικήν παραδοσιακήν μου-
σικήν. β) Πολυφωνικοί καί πολυρυθμικαί μορφαί καί ή σημασία αυτών είς τόν χορόν.
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Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έν λόγφ συνεδρίου έγιναν αί κάτωθι άνακοινώσεις, συμ-
φώνως πρός τά προκαθορισθέντα ώς ανωτέρω θέματα :

"Η μετανάστευσις τής δημώδους μουσικής.

Catherine J. Ellis, Folksong migration in Aboriginal South Australia. (Μετανά-
στευσις δημοτικών τραγουδιών είς τούς αύτόχθονας πρωτογόνους λαούς τής Νοτίου
Αύστραλίας), σ. 11-16.

Edith gerson - Kiwi : Migrating Patterns of inélody among the Berbers and Jews
of the Atlas mountains. (Μετανάστευσις προτύπων μελφδιών μεταξύ τών Μπαρ-
μπερίνων καί τών 'Εβραίων τών όρέων τοϋ "Ατλαντος), σ. 16-22.

GyOrgy Martin, Dance type in Ethiopia (Χορευτικοί τύποι Αιθιοπίας), σ. 23-27.

Paul Rovsing Olsen, La musique africaine dans le gorfe Persique. (Ή άφρικα-
νική μουσική τοϋ Περσικού κόλπου), σ. 28 -36.

Luis Felipe Ramon Rivera, The Existence of inverted Reed Clarinets among
the Indian of the Goajira Peninsula. (Έν αίνιγμα μορφωτικής έξαπλώσεως. Ή
υπαρξις άντιστρόφου κλαρίνου έκ καλάμου μεταξύ τών 'Ινδιάνων τής χερσονήσου
τής Goajira, κειμένης μεταξύ Βενεζουέλας καί Κολομβίας), σ. 37 - 41.

Darius L. Thième, Three Yoruba Members of the Mbira-Sanza Family. (Τρία μέλη
Γιορούμπα τής οικογενείας Mbira-Sanza), σ. 42-48.

Πολυμερείς μέθοδοι είς τήν δημώδη μουσικήν καί τόν χορόν.

Isabel Aretz, The Polyphonic chant in South America (Τό πολυφωνικόν ίσμα τής
Νοτίου 'Αμερικής), σ. 49 - 53.

D. Bertonoff, A Comparative Study of the Movement Accentuation of the body
in different nations (Συγκριτική μελέτη τών ρυθμικών κινήσεων τοϋ σώματος είς
διάφορα έθνη), σ. 53 - 54.

Ernst Emsheimer, Georgian F'olk Polyphony (Γεωργιανή πολυφωνική δημώδης μου-
σική), σ. 54 -57.

Συνήθως συνδέομεν τήν δημώδη μουσικήν μέ τήν άπλότητα. "Η δομή όμως τής
Γεωργιανής πολυφωνικής μουσικής είναι άπιστεύτως πολύπλοκος, διαφέρει δέ άπό
τήν δημώδη μουσικήν τών άλλων λαών τής 'Ανατολής, 'Αρμενίων, Περσών,
Τούρκων κ. ά.

Τό Γεωργιανόν δημώδες $σμα έκτελεϊται άπό τρία φωνητικά μέρη. Θά ήτο ένδια-
φέον νά μελετηθούν αί σχέσεις καί ή άλληλεξάρτησις τών τριών αύτών φωνών.
Πρέπει έπίσης νά σημειωθή ότι ή μουσική τής 'Ανατολικής διαφέρει άπό τήν
μουσικήν τής Δυτικής Γεωργίας. Ή διαφορά έγκειται είς τό ότι τά δημώδη άσματα
τής 'Ανατολικής Γεωργίας είναι ομόφωνα, ένφ τά τής Δυτικής είναι άκρως πολυ-
φωνικά. Μία συγκριτική μελέτη μέ τά πολυφωνικά τραγούδια τής Β. 'Ηπείρου θά
ήτο έποικοδομητική καί ίσως νά συνέβαλε είς τήν έξακρίβωσιν τής προελεύσεως
της πολυφωνικής ταύτης μουσικής, ή όποία μέχρι σήμερον παραμένει άγνωστος.

Nicholas Μ. England, Buschman Counterpoint ('Αντίστιξις τών Βουσμάνων),
σ. 58-66.
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Akin Euba; Multiple Pitch Lines in Yoruba Charal Music (Πολυφωνική χορφ-
διακή μουσική τών Γιορούμπα), σ. 66-71.

Felix Hoerburger, Oriental Elements in the Folk Dance and Folk Dance Music
of Greek Macedonia. (Στοιχεία ανατολικά είς τούς λαϊκούς χορούς καί τήν δη-
μώδη μουσικήν χοροΰ τής 'Ελληνικής Μακεδονίας), σ. 71 - 75.

Ό συγγραφεύς φαίνεται άγνοών τήν ίστορίαν καί, τήν γεωγραφικήν έξάπλωσιν τοΰ
Έλληνικοΰ έθνους. Είς τήν περιοχήν, μέ τήν οποίαν ασχολείται, κατοικοΰν "Ελ-
ληνες άπό 3.000 ετών καί πλέον. Ούτος, βασιζόμενος είς τά ονόματα ώρισμένων
χορών τής Μακεδονίας, παρουσιάζει αυτούς ώς τουρκικής προελεύσεως, ώς γράφει
π. χ. διά τόν «σαμψουντέϊκο», τόν «χασάπικο», τήν «καραγκούνα», τόν «μουστα-
φαμπέϊκο» κ. ά. Λέγει βεβαίως ότι «τά ονόματα τών λαϊκών χορών δέν είναι
κάτι τό σημαντικόν. Παντού καί είς τήν Εύρώπην τά ονόματα τών λαϊκών χορών
μεταναστεύουν άπό χώρας εΐς χώραν». 'Αλλ' εις τήν μελέτην του παρουσιάζει
όλους τούς χορούς, τούς όποιους αναφέρει, ώς τουρκικούς, βασιζόμενος άποκλει-
στικώς εΐς τά ονόματα αύτών. Ό συγγραφεύς δέν καταβάλλει καμμίαν προσπά-
θειαν, διά νά έξετάση έθνομουσικολογικώς τήν προέλευσιν τών χορών αύτών.
Τό ότι ή πόλις Σαμψοΰς ευρίσκεται είς τήν Μ. 'Ασίαν τό θεωρεί άρκετόν, διά νά
χαρακτηρίση τόν «σαμψουντέϊκον» χορόν ώς τουρκικόν, άποσιωπών ότι ή έν λόγω
πόλις ήτο έλληνικωτάτη άπ' άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού 1922, ή ότι ό «χασά-
πικος» είναι ό χορός τών «μακελλάρηδων» τού Βυζαντίου καί ούχί ό «kasaplia-
vasi» τών Τούρκων. 'Αγνοεί έπίσης ότι οί άναστενάρηδες χορεύουν καί τραγου-
δούν φσματα τοϋ ελληνικού άκριτικού κύκλου. Τό γεγονός δ' ότι άνάλογοι έκδη-
λώσεις άπαντοΰν καί είς τήν "Ανατολικήν Βουλγαρίαν καί είς τήν Εύρωπαϊκήν
Τουρκίαν δέν άποδεικνύει ότι «δέν πρόκειται περί ελληνικού εθίμου».
Δέν έχομεν τήν πρόθεσιν νά άνασκευάσωμεν τήν μελέτην τοΰ Hoerbuger,
άλλ' είναι έκπληκτικόν ότι ενας έπιστήμων τής άξιας του άγνοεΐ τάς μελέτας δια-
κεκριμένων μουσικολόγων παλαιών καί νέων, οί όποιοι αποδεικνύουν ότι ή δη-
μώδης μουσική τών Βαλκανικών λαών, άπό τήν 'Ελλάδα έως είς τήν Ούγγαρίαν,
βασίζεται είς τούς τρόπους καί τούς ρυθμούς τών άρχαίων "Ελλήνων καί ότι αΰτη
έχει ύποστή καί τήν έπίδρασιν τής ελληνικής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
Τό ότι δ' υπάρχουν είς τόν τομέα αύτόν αλληλεπιδράσεις τών διαφόρων λαών
αύτό είναι άναμφισβήτητον. Είς τόν έπιστήμονα έθνομουσικολόγον ένοπόκειται
νά τάς μελετήση καί νά τάς εντόπιση.

Atta Annan Mensah, The Polyphony of Gyil-gu, Kudzo and Awautu Sakumo
(Ή πολυφωνία τών guil-gu), σ. 75- 79.

J. Η. Kwabena Nketia, Multi-Part Organization in the Music of the Gogo of
Tanzania (Πολυμερής όργάνωσις είς τήν μουσικήν τών gogo τής Tanzania),
σ. 79 -88.

David Rycroft, Nguni Vocal Polyphony (Φωνητική πολυφωνία τών Nguni),
α. 88-103.
Vol. XX (1968)

Τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ ώς άνω τόμου (1968) είναι άφιερωμένον εΐς τό δέκατον
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ενατον Συνέδριον, τό όποιον συνήλθεν είς τό Kursaal τής Όστάνδης Βελγίου
άπό τής 281? 'Ιουλίου μέχρι τής 30ή? Αυγούστου 1967. Παρευρέθησαν 113 μέλη
άπό είκοσι τρεΐ; χώρας τής Εύρώπης, ιής Βορείου 'Αμερικής, τής 'Ασίας καί τής
'Αφρικής.

Κύρια θέματα ήσαν :

1) Γενική ιδέα καί έφαρμογή τής δημώδους μουσικής καί τών χορών είς τόν είκο-
στόν αιώνα.

2) Τεχνική (μέθοδος) τής μελέτης τής δημώδους μουσικής.

3) Τρόπος έκτελέσεως τού δημώδους άσματος, της οργανικής μουσικής καί τού χορού.
Κατά τήν εναρξιν τού Συνεδρίου ό Paul Collaer άπέτισε φόρον τιμής είς τήν
μνήμην τοΰ άποθανόντος τόν Μάρτιον τοΰ 1967 προέδρου τοΰ Συμβουλίου, μεγά-
λου Ούγγρου συνθέτου Ziltan Kodaly. 'Ακολούθως έγένοντο είς τά πλαίσια τοΰ
πρώτου θέματος, αί κάτωθι άνακοινώσεις :

Maud Karpeles, The Distinction between Folk and Popular Music. (Ή διάκρισις
μεταξύ δημώδους καί λαϊκής μουσικής), σ. 9-12.

Συμφώνως μέ τόν προσωρινόν όρισμόν, όστις υίοθετήθη ύπό τοΰ Συμβουλίου τό
ετος 1951 είς Säo Paulo, «Δημώδης μουσική είναι τό προϊόν μιας μουσικής παρα-
δόσεως, τό όποιον διαδίδεται διά μέσου τού προφορικοΰ λόγου. Οί συντελεσταί,
οί όποιοι διαμορφώνουν τήν παράδοσιν ταύτην είναι : 1) ή συνέχεια, ήτις συνδέει
τό παρόν μέ τό παρελθόν. 2) Παραλλαγαί, αΐτινες πηγάζουν άπό τήν δημιουργι-
κήν παρόρμησιν τοΰ άτομου ή τής ομάδος. 3) 'Επιλογή άπό τήν κοινότητα, ή
οποία καθορίζει τήν μορφήν ή τάς μορφάς μέ τάς οποίας ή μουσική αύτη δύναται
νά έπιζήση».

Ό ορισμός ούτος δέν καλύπτει ολας τάς πλευράς τοΰ προβλήματος καί χρήζει
ώρισμένων συμπληρώσεων. Θά ημπορούσε νά γίνη διάκρισις μετοξύ μουσικής
καταγεγραμμένης καί μουσικής άγράφου, άλλά καί πάλιν κάθε μουσική, ή οποία
δέν έχει καταγραφή, δέν είναι πάντοτε δημώδης.
Fritz Bose, Traditional Folksong and «Folklore» Singers. (Παραδοσιακά δημώδη
ςίσμαια καί «λαϊκοί» τραγουδιστοί), σ. 17-21.

Λέγεται ότι τό δημώδες $σμα έχει άποθάνει. 'Εάν μέ τόν δρον «δημοτικόν τρα-
γούδι» έννοοΰμεν δ,τι ό Gottfried Herder, ό δημιουργός αυτής τής λέξεως είχε
κατά νοΰν, τότε θά πρέπει νά δεχθώμεν πράγματι ότι τοΰτο έχει άποθάνει εις τό
μεγαλύτερον μέρος τής Εύρώπης. Ό Herder άπεκάλει δημώδες φσμα «τό άληθι-
νόν, τό χαρακτηριστικόν τραγούδι ενός λαού» καί τό διέκρινε σαφώς μεταξύ τής
μπαλλάντας τοΰ δρόμου, τοΰ έντεχνου τραγουδιοΰ καί τών λαϊκών δημιουργημά-
των τών μορφωμένων τάξεων.
Radmila PetroviC, The Concept of yugoslav Folk Music in the Twentieth
Century. (Γενική δποψις τής δημώδους μουσικής τής Γιουγκοσλαβίας κατά τόν
είκοστόν αιώνα), σ. 22 - 25.

'Αναφερομένη ή συγγραφεύς όχι μόνον είς τάς παλαιάς χειρογράφους συλλογάς
άλλα καί είς τάς σημερινός έρεύνας είς τήν ύπαιθρον τής Γιουγκοσλαβίας, συμ-
περαίνει ότι ή δημώδης έν τή χώρςι ταύτη μουσική κατά τόν είκοστόν αιώνα
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ακολουθεί τάς παραδοσιακός παλαιάς αύτής μορφάς. Οί κάτωθι μουσικολογικοί
γενικοί χαρακτηρισμοί επεξηγούν πλέον συγκεκριμένως τους λόγους τής επιβιώ-
σεως ταύτης : 1) "Η μή συγκερασμένη μουσική κλΐμαξ, ούσιώδες στοιχεΐον τής
δημώδους μουσικής, ή οποία χρησιμοποιεί μικρόν αριθμόν φθόγγων (ambitus) μέ
μικράς μελφδικάς βαθμίδας χωρίς μεγάλα διαστήματα. 2) Μόνον άπλας μετατροπάς
συναντώμεν, καί τούτο σπανίως εις έλαχίστας μόνον περιοχάς. 3) "Εκτός ολίγων
έξαιρέσεων είς τάς περισσοτέρας περιοχάς τής Γιουγκοσλαβίας τραγουδούν άνευ
συνοδείας μουσικών οργάνων. 4) "Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμοί : α) Οί τοΰ έλευθέ-
ρου ρυθμού, ώς είναι πολλαί άργαί μελωδίαι τών ορεινών περιοχών (Βοσνία,
Δυτ. Σερβία καί αλλαι περιοχαί). β) Κανονικαί ρυθμικαί μορφαί, αί όποΐαι είναι
περισσότερον συνήθεις. 5) "Η μουσική στροφή είναι γενικώς μικρά (μία ή τό
πολύ δύο φράσεις) ή όποία συμπληρώνεται είς τήν ήμίσειαν κατάληξιν ή είς κατά-
ληξιν είς τήν τονικήν.

Οί ίδιοι λόγοι, προσθέτομεν ημείς, ισχύουν καί διά τάς άλλος βαλκανικός χώρας
συνεπώς δέ καί διά τήν 'Ελλάδα.

Felix Hoerburger, Once Again : On the Concept of «Folk Dance» ("Ακόμη μίαν
φοράν: ή έννοια «λαϊκός χορός»), σ. 30-32.

Samuel Baud - Bovy, L'évolution d' un chanson grecque. (ή έξέλιξις ενός ελλη-
νικού τραγουδιού), σ. 39- 47.

Ό διακεκριμένος 'Ελβετός ελληνιστής, μουσικολόγος, έξετάζει εν δεκαπεντασύλλα-
βον άφηγηματικόν πολύστιχον τραγούδι μέ διαφόρους παραλλαγάς καί σημειώνει
τά κοινά είς αύτό υπάρχοντα στοιχεία μέ άναλόγους μελωδικούς τύπους, άπαν-
τώντας εις τήν Εύρωπαϊκήν μουσικήν. 'Αλλ' ό ευρωπαϊκός ούτος τύπος εις τήν
'Ελλάδα υπέστη έξέλιξιν, ή όποία μεταμορφώνει ριζικώς τό ύφος του.
Κατά τήν συζήτησιν ό W. Sweets (Χάγη) έξέφρασε τήν γνώμην ότι ή ελληνική
δημώδης μουσική ύπέστη επιδράσεις έκ τής τουρκικής καί ότι, πριν όμιλήσωμεν
δι' εύρωπαϊκάς επιδράσεις, θά πρέπει νά άναφερθώμεν είς τά «magan». 'Απαντών
ό καθηγητής S. Baud-Bovy, παρεδέχθη ότι υπάρχουν εξωτερικοί έπιδράσεις,
άλλά αύτάς ή ελληνική μουσική τάς εχει άφομοιώσει χωρίς νά χάση τόν προ-
ταρχικόν αύτής χαρακτήρα.

Bruno Nettl with Stephen Blum, Towards the Comparative Study of the
Structure of Traditional Repertoires (Πρός συγκριτικήν μελέτην τής δομής τού
παραδοσιακού ρεπερτορίου), σ. 47-50.

Τό γεγονός, κατά τούς συγγραφείς, ότι ή έθνομουσικολογία άλλοτε καί έως σήμε-
ρον άκόμη ονομάζεται υπό πολλών «συγκριτική μουσικολογία» μας οδηγεί είς τό
συμπέρασμα ότι μέγα μέρος τής δραστηριότητος ενός μουσικολόγου πρέπει ν" άπο-
τελή ή σχετική συγκριτική έρευνα.

Σ. Κ.

Hessische Blätter für Volkskunde, Bd. 56 (1965).

Ingeborg Weber - Kellermann, Der Berliner Versuch einer Grossstadtvolkskunde
und Stammescharakteristik, a. 9-30.
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Συζητείται ή προσπάθεια έν Βερολίνο) διά τήν δημιουργίαν λαογραφίας τής μεγά-
λης πόλεως, ή οποία περιλαμβάνει δμορφον πλήθος ατόμων μέ άνεξέλεγκτον γενι-
κώς βίον. Παραμένει καθήκον τής λαογραφίας, ή όποία ήσχολειτο μέχρι προ ολί-
γου μόνον μέ τούς χωρικούς, νά αντιμετώπιση ιστορικώς καί συγκριτικώς μέ νηφα-
λιότητα καί άντικειμενικότητα τά φαινόμενα τής μεγάλης πόλεως είς τήν έθνικήν,
κοινωνικήν καί λαϊκήν πολιτιστικήν των μορφήν.
Ernst Burgstaller, Die brauchtiiniliche Begehung des Matrinstages in Öster-
reich. Eine Materialdarbietung, σ. 31-73.

Παρατίθεται καί έξετάζεται λαογραφικών ύλικόν, σχετικόν πρός τήν έορτήν έν
Αυστρία τοΰ άγίου Μαρτίνου, ζήσαντος κατά τόν ioy αιώνα.
Wolfgang Suppan, Volkskundliches im «Ästhetischen Lexikon» von Ignaz Jeit-
teles, Wien 1835/37.

Λαογραφικαί ειδήσεις έκ τοΰ λεξικοΰ αισθητικής τοΰ Ignaz Jeitteles, εκδοθέντος
έν Βιέννη τφ 1835/37.

Alfred Höck, Beiträge zur hessischen Töpferei. i : Michelsberg im Kreis Ziegen-
lipin, σ. 87 - 94.

Ειδήσεις περί άγγειοπλαστικής μετά παραθέσεως εικόνων.
Bd. 57 (1966).

Helmut Möller, Altdeutsch. Ideologie, Stereotyp, Verhalten, σ. 9-30.
Wolfgang Stangel, Redensarten im Dorf leben. Feldstudien in Niederselters/Tau-
nus, σ. 31 -82.

'Εκφραστικοί τρόποι άναφερόμενοι είς τόν οίκιακόν βίον, τήν οίκονομίαν, τήν
θρησκευτικήν ζωήν κ. ά.
Gotthilde GOtebock, Kirchenrechungen als Brauchtumsspiegel eines Odenwäl-
der Marktfleckens, σ. 83 - 99.

Λαογραφικαί ειδήσεις έξ έκκλησιαστικών λογαριασμών κατά χρονολογικήν σειράν
σημειουμένων.

Friedrich Karl Azzola, Die alten Grabsteine des Dorffriedhofs von Oberwal-
gern im Kreis Marburg - eine Inventarisation, σ. 101-125.

Ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τάς έπιτυμβίους ένεπιγράφους πλάκας τοΰ νεκροταφείου
τοΰ Oberwalgern, τών όποιων παραθέτει καί 16 εικόνας.
Alfred Höck, Hessische Ringelstecken. Bemerkungen zu einem alten Hirten-
gerät, σ. 127 - 135.

Παρατηρήσεις τοΰ συγγρ. έπί ενός παλαιοΰ ποιμενικοΰ έργαλείου.
Alfred Höck, Beiträge zur hessischen Töpferei. II : Dreihausen im Kreis Mar-
burg, σ. 137 - 148.

Δευτέρα συνέχεια τής περί άγγειοπλαστικής (ώς άνωτ. έν τφ προηγούμενο) τόμφ)
συμβολής τοΰ συγγρ.
Bd. 58 (1967).

Roger Ρινον, Probleme einer europäischen Kinderspielforschung, σ. 9-45.

Ό συγγρ. επιχειρεί : 1) νά τονίση τήν άνάγκην συγκριτικής έξετάσεως τούλάχι-
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στον έπί ευρωπαϊκού έπιπέδου τών παιδικών παιγνίων' 2) νά υπόδειξη οδούς πρός
τήν συγκριτικήν ταύτην έξέτασιν καί 3) νά υπόδειξη δυνατότητας σχετικής ιύρω-
παϊκής συνεργασίας.

Karl veit Riedel, Volkstiimhiche Strukturen des Fernsehspiels, a. 47 - 67.

Περί τής λαογραφικής δομής τών «μικρού μήκους ταινιών τής τηλεοράσεως».
Hans Trümpy, Der Wandel im Sagenbestand eines schweizerischen Bergdorfes
während eines Jahrhunderts, σ. 95 103.

Ή μεταβολή τών μύθων ενός ορεινού χωρίου έν 'Ελβετία κατά τήν διάρκειαν
μιας έκατονταετίας.

Karel Dvorak, Eine mittelalterliche Teufelsgeschichte und ihr Nachleben in
der mündlichen Überlieferung, σ. 95- 103.

"Ο συγγρ. άσχολείται μέ πολωνικάς προφορικός διηγήσεις περί διαβόλου (ζωγρά-
φος καί διάβολος» ή «σιδηρουργός καί διάβολος»), αί όποϊαι κατ" αϋτόν προέρ-
χονται έκ διηγήσεως έν χειρογράφφ του 14°" αί. Γίνεται προσπάθεια εντάξεως
τών διηγήσεων τούτων είς τόν διεθνή κατάλογον παραμυθιακών θεμάτων.
Friedhelm Debus, Zur Methodik der Namendeutung, σ. 105 - 120.

Περί τής μεθοδολογίας διά τήν έξέτασιν τής σημασίας τών ονομάτων.
Alered Höck, Beiträge zur hessischen Topferei. III : Giesel im Kreis Fulda,
σ. 121-134.

Τρίτη συνέχεια τής περί άγγειοπλαστικής συμβολής τοΰ συγγρ. (ίδέ καί άνωτ.
είς τούς προηγουμένους τόμους).

Bd. 59 (1968).

Werner Abraham, Studien zu einem Wahrsagetext des späten Mittelalters,
a. 9-24.

Ό λόγος περί μαγικού τίνος κειμένου τοΰ μεταγενεστέρου Μεσαίωνος, τοΰ οποίου
παρατίθενται καί άποσπάσματα.
Frederik C. Tubach, Strukturanalytische Probleme — Das mittelalterliche Exem-
plum, σ. 25-29.

Συζητοΰνται ύπό τοΰ συγγρ. προβλήματα δομής άναφερόμενα εις τήν διηγηματικήν
μορφήν τοΰ «Exemplum», ίδίς( είς τήν κατά τόν Μεσαίωνα μορφήν αύτοΰ.
Hermann Bausinger, Exemplum und Bispiel, σ. 31-43.

Περί τής διαφοράς τοΰ «Exemplum» (ίδέ άνωτ.) καί τοΰ παραδείγματος.
Hans Wagener, Eberhard Werner Happel ■ Vernunft und Aberglaube im Spätba-
rock, σ. 45-55.

Είς τόν Eberhard Werner Happel (1647- 1690), έκ τών δημοφιλεστέρων συγγρα-
φέων (συμπιλητών) τής έποχής Barock, άνήκει ή συλλογή Relationes Curiosae,
είς τήν οποίαν ούτος προσπαθεί νά θέση ύπό όρθολογιστικόν έλεγχον φυσικοεπι-
στημονικά φαινόμενα (ώς π.χ. έάν ή σαλαμάνδρα καίεται ύπό τοΰ πυρός), συζητη-
θέντα ήδη παρά τοις άρχαίοις, τά όποια ύπό τοΰ λαοΰ καί τών πεπαιδευμένων
έξελαμβάνοντο ώς άληθή. Κατά τόν Wagener ό ορθολογισμός τοΰ Happel δέν
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είναι άνευ ορίων καί ούτω τό έργον του αποτελεί καί πηγήν ειδήσεων περί δεισι-
δαιμονιών κ. ά.

Karl Rumpf, Bauernmöbel - Oberhessische Schränke, σ. 57- 86.

Μελέτη περί γεωργικών επίπλων ίδίςι ντουλαπών μετά πολλών σκαριφημάτων αυτών.
Alfred Höck, Beiträge zur hessischen Töpferei. IV : Stadt Allendorf im Kreis
Marburg, σ. 87- 92.

Τετάρτη συνέχεια τής περί αγγειοπλαστικής συμβολής τοϋ συγγρ. (ίδέ καί άνωτ.
είς τούς προηγουμένους τόμους). Σ. Δ. "Ημ.

L'Homme. Revue française d'Anthropologie, Paris, torn. VI (1966),
No 1-4.

Jean Benoist, Du social au biologique : étude de quelques interactions ('Από τού
κοινωνικού είς τό βιολογικόν : μελέτη μερικών άλληλεπιδράσεων), No 1, σ. 5-26.
'Εξετάζεται κοινωνικώς καί βιολογικώς ό πληθυσμός τής νήσου τοΰ 'Αγίου Βαρ-
θολομαίου τών Μικρών 'Αντιλλών.
José Garanger, Recherches archéologiques aux nouvelles - Hébrides ('Αρχαιολο-
γικοί ερευναι είς Νέας Έβρίδας), Nr 1, σ. 59-81.

Δημοσιεύονται τά αποτελέσματα αρχαιολογικής έρεύνης μετ' εικόνων καί σχεδίων
πολλών εύρημάτων είς τάς Νέας Έβρίδας τής Πολυνησίας.
Jean Pouillon, L'analyse des Mythes (Ή άνάλυσις τών Μύθων), Nr 1, σ. 100- 105.
'Αναλύεται καί κρίνεται τό έργον τοϋ Cl. Lévi-Strauss, «Le Cru et le cuit»
(Τό ώμόν καί τό ψημένον), ένθα εξετάζεται τό πρόβλημα τής δομικής άναλύσεως
τών μύθων, ή οποία είναι πολυσύνθετος καί άνάγεται εις διαφόρους κλάδους τής
εθνολογίας. "Απορρίπτων ό Levi - Strauss διαφόρους μέχρι τοΰδε χρησιμοποιη-
θείσας ύπό τών έρευνητών μεθόδους, εκθέτει τάς ίδικάς του άπόψεις, τάς όποιας
ό Pouillon παραδέχεται καί άναλύει. Ό μύθος δέν είναι κατ' αύτούς τυχαϊον
συνονθύλευμα συμβόλων είς μίαν διήγησιν, ήτις φαινομενικώς είναι δυνατόν νά
παρουσιάζεται ώς ακατανόητος, αλλά μία ιδιαιτέρα εκφρασις τοΰ σύμπαντος, σχε-
τιζομένη μέ ενα ώρισμένον τρόπον ζωής καί κοινωνικής οργανώσεως. Είναι ή
«φυσική λειτουργία μιας σκέψεως πεπιεσμένης καί μή συνειδητής, ήτις άποτελεϊ
εν μέρος τού κόσμου».

Émile Benveniste, Convergences typologiques (Τυπολογικά! συγκλίσεις), Nr 2,
σ. 5-12.

Γλωσσική μελέτη, άναφερομένη κυρίως είς τήν σύνθεσιν ονόματος καί ρήματος
τής διαλέκτου Paiute, όμιλουμένης νοτιοανατολικώς τής Utah καί βορειοανατο-
λικούς τής 'Αριζόνας.
Pierre Clastres, L'arc et le panier (Τό τόξον καί τό καλάθι), Nr 2, σ. 13-31.

Τό άρθρον άναφέρεται είς τήν ζωήν καί τάς πολιτιστικάς έκδηλο'ισεις τής πρωτο-
γόνου φυλής τών Guayaki τών 'Ινδιών.
Ignacy Sachs, La notion de surplus et son application aux économies primitives
(Ή έννοια τοΰ περισσεύματος καί ή χρήσις αύτοΰ είς τάς πρωτογόνους οικονο-
μίας), Nr 3, σ. 5-18.
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Τό άρθρον αποσκοπεί νά θέση άπό τήν οΐκονομίαν τών πρωτογόνων ώρισμένα ζητή-
ματα, τά όποια θά βοηθήσουν τό έργον τοϋ άνθρωπολόγου ή καί τοϋ ίστορικοϋ.

Denise Paulme, Une légende Africaine du conquérant (Μία 'Αφρικανική παράδοσις
τοΰ κατακτητοΰ), Nr 3, σ. 19-40.

Μελέτη τής λαϊκής διηγήσεως : «Ό φίλος τοΰ λέοντος» έν συγκρίσει πρός τόν περί
Οιδίποδος μΰθον. 'Εν συμπεράσματι γίνεται έπιτυχής ψυχολογική σύγκρισις
μεταξύ τής πατρικής αγάπης καί τής υίικής άχαριστίας.

Michel Cartry, Clans, lignages et groupements familiaux chez les Gourmantché
de la région de Diapaga (Πατριαί, γενεαί καί οίκογενειακαί ομάδες είς τούς
Γκουρμαντσέ τής περιοχής Διάπαγα), Nr 2, σ. 53 - 81.— Attitudes des familiales
chez les Gourmantché (Οίκογενειακαί καταστάσεις παρά τοις Γκουρμαντσέ),
Nr 3, σ. 41 - 67.

'Εθνογραφική μελέτη περί τών κατοίκων τής 'Αφρικανικής Άνω-Volta. Άξιολό-
γου ενδιαφέροντος διά τήν λαογραφικήν ερευναν είναι ίδίςι τό δεύτερον μέρος,
πραγματευόμενον περί τών συζύγων, τών γονέων καί τών παίδων, τοΰ θείου, τής
άδελφής τοϋ πατρός, τοϋ άνεψιοΰ, τής άνδραδέλφης, τής γυναικαδέλφης καί τών
μεταξύ των σχέσεων.

Lorenz G. Löffler, L'alliance asymétrique chez les Mru (Ή άσύμμετρος έπιγαμία
παρά τοις Μροΰ), Nr 3, σ. 68 - 80.

Μελετώνται οί οικογενειακοί δεσμοί τής πατριός, ή κληρονομιά καί αί άσύμμε-
τροι έπιγαμίαι τών κατοίκων Μροϋ τοΰ άνατολικοΰ Πακιστάν.

Evelyne Patlagean, Une représentation byzantine de la parenté et ses origines
occidentales (Μία βυζαντινή παρουσίασις τής συγγενείας καί τών δυτικών άρχών
της), Nr 4, σ. 59 - 81.

"Η μελέτη συμβάλλει είς τήν ίστορικήν ερευναν περί τής συγγενείας είς τάς χρι-
στιανικός κοινωνίας τής μεσαιωνικής μεσογείου. Τά δημοσιευόμενα στοιχεία άνα-
φέρονται είς τήν άπεικόνισιν τής παρά τοις βυζαντινοΐς συγγενείας μετά τοΰ σχε-
τικοΰ λεξιλογίου. Ή συγγραφεύς εις τήν σύνταξιν τής μελέτης ελαβε κυρίως
ύπ' όψιν τά νομικά ελληνικά χειρόγραφα τής μεσημβρινής "Ιταλίας.

Paul Riesman, Mariage et vol du feu. Quelques catégories de la pensée symbo-
lique des Haoussa (Γάμος καί κλοπή τοΰ πυρός. Μερικαί κατηγορίαι τής συμβο-
λικής σκέψεως τών Χαούσα), Nr 4, σ. 82- 103.

Ή μελέτη άποσκοπεΐ τόν προσδιορισμόν τών σχέσεων τής τελετής τοΰ γάμου τών
Haoussa, κατοίκων τής πρός βορράν τής Νιγηρίας περιοχής, καί ενός μύθου,
άφορώντος είς τήν άπόκτησιν τής φωτιάς. Μερικά κοινά στοιχεία, άπαντώντα είς
τήν τελετήν τοΰ γάμου καί είς τόν μΰθον, ώς τό ύδωρ, τό πΰρ καί ή τροφή,
κατά τόν συγγρ., λειτουργοΰν ομοίως καί είς τάς δύο περιπτώσεις, ή δέ άνάλυ-
σίς των έπιτρέπει τήν έξερεύνησιν τών εθνολογικών των πηγών.

Δ. Β. Οίκ.
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Narodno Stvaralawtvo Folklor. (Folklore de l'Union des Associations
des Folkloristes de Jougoslavie), Beograd, τεΰχ. 17 -20 (1966).
Είς τό ώς άνω ύπ' άριθ. 17 -19 τεύχος δημοσιεύονται άνακοινώσεις, γενόμεναι
είς τό άπό 12 εως 14 Σεπτεμβρίου 1965 έν Velenje τής Γιουγοσλαβίας συνελθόν
20ν Διεθνές Συμπόσιον διά τά έργατικά τραγούδια ύπό Duäan Nedeljkovic,
Hermann Strobach, Radoslav Hrovatin, Friedrich Vogl, Maria Kosova,
Antal Szatmâri, Gheorghe Ciobanu, Dragoslav Antonijevic κ. ά.
'Εξετάζονται συστηματικώς αί συνθήκαι τής δημιουργίας των, οί τύποι των έν
σχέσει πρός τά άλλα δημώδη άσματα, ό δυναμισμός των, ή μορφολογία καί ή
δομή των, ή προέλευσίς των, ή σημασία καί τό καθήκον τής μελέτης των, αί
μελφδίαι των. ή σχέσις των μέ τήν έργασίαν κλπ.
_ Έκ τοΰ ύπ" άριθ. 20 τεύχους σημειοϋμεν : α) τήν μελέτην τοΰ AbdURAHMAN
Ναμετακ. Nepoznata «Ganibegovica» i «Hasanaginica», σελ. 1433- 1439, εις
τήν οποίαν έξετάζεται άγνωστος παραλλαγή τής μπαλλάντας «Ganibegovica», τής
οποίας οί τελευταίοι στίχοι ένθυμίζουν τό άσμα «Hasanaginica», τό όποιον είχε
μεταφράσει ό Γκαίτε είς τήν γερμανικήν, καί β) τό άρθρον τοΰ ÜRAGOSLAV
Antonijevic (σελ 1460- 1467) ένθα γίνεται λόγος διά τά έθνικοψυχολογικά χαρα-
κτηριστικά τών ποιμενικών ςίσμάτων έκ τής περιοχής Svrljikscher.

Δ. Β. Οίκ.

Objets et Mondes. La revue du Musée de l'Homme. Paris, Tome VII,
1967.

J. Chelhod, Problèmes d'ethnologie jordanienne. Nomadisme et sédentarisation,
σ. 85 - 102.

Δημοσιεύονται παρατηρήσεις, άναφερόμεναι είς τούς νομάδας καί τούς μονίμους
κατοίκους τής 'Ιορδανίας μετά σχετικών εικόνων εκ τής ζωής τοΰ πληθυσμοΰ καί
τής λαϊκής ένδυμασίας.
D. Lavallee, La poterie de Aco (Andes centrales du Pérou), σ. 103- 120.

"Αρθρον μετ' ένδιαφερουσών εικόνων περί τής κεραμικής εις τάς κεντρικάς Άνδεις
τοΰ Περοΰ.

S· Thierry, Un jeu de cartes Indien, σ. 121 - 132.

Έξετάζονται τά παλαιότερα τής έποχής μας παιγνιόχαρτα τών 'Ινδιών. Ενδιαφέ-
ρουσα λίαν είναι ή πλουσία καί ποικίλη διακόσμησίς των, παρέχουσα έξαιρετικά
δείγματα λαϊκής εικονογραφίας.
Marie - Rose Rabaté, La mascarade de l'Aïd el Kébir à Ouirgane (Haut Atlas),
a. 165 - 184.

Δημοσιεύεται περιγραφή μετ' εικόνων τών είς χωρία τοΰ Μαρόκου μεταμφιέσεων
κατά τόν πρώτον μήνα τοΰ νέου έτους δι' εύετηριακούς σκοπούς.

Tome VIII, 1968.

Ε. Fél, Paysans et bergers. Exposition d'art populaire hongrois a. 3 - 40.

Δημοσιεύονται 23 έξαιρετικαί εικόνες άντικειμένων λαϊκής τέχνης έκ τού άγροτικοΰ
καί ποιμενικού βίου τής Ουγγαρίας μέ σύντομον πρόλογον καί είσαγωγήν. Τά έν
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λόγφ αντικείμενα, ανήκοντα είς τό «Έθνογραφικόν» Μουσεΐον τής Βουδαπέστης,
εξετέθησαν είς Παρισίους.
Β- Dupaigne, Aperçus sur quelques techniques afganes, σ. 41 - 84.

Ό συγγρ. παρουσιάζει έν γενικαϊς γραμμαΐς περιγραφάς μετ' είκόνων άπό τούς
επαγγελματικούς βίους καί τήν λαϊκήν τέχνην του 'Αφγανιστάν.
j. Dournes, La figuration humaine dans l'art funéraire jörai, a. 87 -118.

"Ο συγγρ. πραγματεύεται τάς έπί τών τάφων τών Ίνδοκινέζων Jörai άνθρωπο-
μόρφους παραστάσεις.
S. Thierry, Note sur quelques brachelets sacrés, a. 119-128.

'Εξετάζονται τύποι βραχιολιών τής μεσημβρινής 'Ασίας, παρατιθεμένων τών σχε-
τικών είκόνων.

Roussel de Fontanes, Une donation bulgare, σ. 159- 164.

Γίνεται λόγος περί 500 άντικειμένων βουλγαρικής λαϊκής τέχνης, συλλεγέντων έσχά-
τως διά τό Μουσεΐον τοϋ "Ανθρώπου τών Παρισίων.

Δ. Β. Οίκ.

Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Neue Serie. Bd. XXI,
Gesamtserie. Bd. 70, Wien 1967.

Ernst Schneider, Bergwörterbücher als volkskundliche Quelle, σ. 1-32.

Μεταξύ τών πηγών διά τόν λαϊκόν πολιτισμόν τών μεταλλωρύχων πρέπει, κατά
τόν συγγρ., νά καταλαμβάνουν προνομιακήν θέσιν τά είς αυτούς άναφερόμενα
λεξικά, διότι ταϋτα προσφέρουν πολυτίμους ειδήσεις περί τής έργασίας, τών έργα-
λείων καί τών γενικωτέρων λαϊκών άντιλήψεών των. Έν τή μελέτη έξετάζονται
λεξικά κυρίως τών 17ου καί 18ου αϊ.
Wolfgang Haid, Ein bergmännisches Rechsdenkmal aus Eisenerz, σ. 33 -38.

Γίνεται λόγος περί παλαιού «νομικής φύσεως» κειμένου, άναφερομένου είς τούς
μεταλλωρύχους.

Hans - Hagen Hottenroth, Randbeschlagene Spaten im niederösterreichischen

Voralpenland, σ. 39 - 40.
Friedrich Waidacher, Zwei Priigelkrapfenrezepte aus Steiermark, σ. 41-42.
Δύο νέαι συνταγαί έψήσεως τού γαμήλιου Brügelkrapfen έκ παλαιών βιβλίων
μαγειρικής.

Iris Barbara Graefe, Hexengeschichten aus Vorarlberg, σ. 43 - 45.

Ό λόγος ένταϋθα περί ζώνης ΰπάνδρου γυναικός 70 έιών θεωρουμένης ώς μαγίσ-
σης έν Vorarlberg, τήν οποίαν αποφεύγει τις γενικώς ώς λίαν έπικίνδυνον.
Melanie Wissor, 90 Jahre Stadt Môdling. Eine Rückschau in volkskundlicher
Hinsicht mit Einbeziehung einiger umliegender Ortschaften, σ. 81-114.
Έπ' εύκαιρίςι τής ένενηκονταετούς ζωής ώς πόλεως τής Môdling καί τών πρός
τούτο έορταστικών έκδηλώσεων έξετάζονται γενικώς άπό λαογραφικής απόψεως αί
μεταβολαί, τάς όποιας υπέστη ό λαϊκός ενταΰθα πολιτισμός.
Wolfgang Haid, Volkskundliches aus der Leobener Polizeiordnung von 1790,
σ. 115-119.
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Έκμετάλλευσις λαογραφική αστυνομικών διατάξεων τοΰ 1790 είς τήν πόλιν Leoben.
Otto Hierhammer, Aus dem Schützenleben der hochfürstlichfreisingschen Stadt

Waidhofen a. d. Vbbs, σ. 120- 129.
Anton Fritz, Das «Scheibenschiessen» in Voralberg, σ. 130- 135.

Ό λόγος ένταΰθα περί έθιμικής θραύσεως υαλοπινάκων πρός παιδικήν καί γενι-
κώτερον λαϊκήν διασκέδασιν.
Lily Weiser - Aall, Zu den Täuflingstrachten in Österreich, σ. 136 - 138.

Παρατηρήσεις τινές περί τοΰ ένδΰματος τών παιδιών κατά τήν βάπτισιν έν Αύστρίςι.
Peter Assion, Walldürner Heilig-Blut-Bilder in Polen. Ein Beitrag zu volksreli-
giösen Beziehungen zwischen Mittel- und Osteuropa (mit 2 Abbildungen),
σ. 165-175.

Περί μικρογραφιών έν Πολωνίςι μέ θέμα τό θαΰμα κατά τό όποιον έξ ανατρεπό-
μενου "Αγίου ποτηριού χύνονται δώδεκα «άκτΐνες» αίματος, είς τήν κορυφήν τών
ένδεκα τών οποίων σχηματίζεται ή κεφαλή τοΰ έσταυρωμένου Χριστού πέριξ τής
είς τό μέσον όλοσώμου μορφής τοΰ έσταυρωμένου.
Leopold Schmidt, Zu einem polnischen Walldürn - Holzschnitt, σ. 176 - 177.

Συμπληρωματικά τινα είς τήν αμέσως ανωτέρω μελέτην τοΰ Peter Assion.
Elfriede Grabner, Die «Transplantatio morborum» als Heilmethode in der
Volksmedizin, σ. 178 - 195.

Έν τή ένδιαφερούσχ) μελέτη ταύτη έξετάζεται ή μεταβίβασις ασθενειών είς ζφα,
φυτά, μέταλλα κ.δ. οργανικά καί ανόργανα όντα ώς θεραπευτική μέθοδος λαϊκής
ίατρικής έν Αύστρίςι. 'Αναζητούνται, δπου τοΰτο είναι δυνατόν, καί τά άρχαΐα
καί μεσαιωνικά παράλληλα καί δεικνύεται ότι ή λαϊκή αΰτη μέθοδος θεραπείας
διατηρείται σχεδόν άναλλοίωτος έκ τής άρχαιότητος μέχρι τών ημερών μας.
Hans Hochenegg, Gebetsformeln gegen Zauberei, Pest und jähen Tod, a. 196-202.
Μορφαί ευχών (έπωδών) κατά τής μαγείας, τής πανώλους καί τοΰ αιφνίδιου
θανάτου, διασωζόμεναι μέχρι σήμερον.
Alfred Höck, Volkskundliche Erwägungen zur Zeitwanderung anhand der älteren

Trauungslisten der Pfarrei Elbigenalp im Lechtal, σ. 203 - 314.
Hans - Hagen Hottenroth, Schifferlsetzen. Nikolausschiffchen in Trübenbach,
Bez. Scheibbs (Mit 3 Abbildungen), a. 215-219.

Ό συγγρ. κάμνει λόγον περί παιδικής συνήθειας κατασκευής έκ χάρτου πλοίων,
τά όποια τήν 5*1ν Δεκεμβρίου εναποθέτουν τά παιδία κρυφίως πρό τών θυρών τών
συγγενών καί τών γειτόνων, διά νά τά παραλάβουν πλήρη διαφόρων δώρων τήν
έπομένην ήμέραν, εορτήν τοΰ άγιου Νικολάου.
Franz Kollreider, Osttirolen Bauermöbel. Eine Übersicht (Mit 15 Abbildungen),
σ. 241 - 245.

Έπισκόπησις επίπλων τινών τών γεωργών έν άνατολικφ Τυρόλφ. Έν τέλει τοΰ
τόμου παρατίθενται 15 ένδιαφέρουσαι απεικονίσεις αύτών.
Walter Berger, Der Bildinhalt der hochmittelalteclichen Wiener und verwandten
Pfennige in volkskundlicher Sicht (Mit 109 Abbildungen im Text),
σ. 246-275.
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"Ο λόγος ένταϋθα περί τοϋ περιεχομένου τών απεικονίσεων άπό λαογραφικής πλευ-
ράς παλαιών μεσαιωνικών νομισμάτων.

Bd. XXII, 1968.

Leopold Schmidt, Jagglschutzen und Fuchsprellen. Zur Bezeugungsgeschichte
eines Brauchelementes (Mit 2 Abbildungen), σ. 1-31.

Πρόκειται ένταϋθα περί έθίμου κατά τό όποιον καθ' ώρισμένας εορταστικός εκδη-
λώσεις, ώς αί τοϋ θερισμοΰ, τοποθετείται έπί τεμαχίου υφάσματος ή δέρματος
ζφου πλαγγών καί άναπάλλεται υπό τίνων τών μετεχόντων τών έκδηλώσεων. Τό
νόμιμον έξετάζεται έν τή εξελίξει του άπό τών άρχαίων χρόνων, καθ' ους άπαν-
τοΰν ενδείξεις περί αύτοϋ ('Ηρόδοτος, Λατίνοι συγγρ.), μέχρι σήμερον.
Wolfgang Haid, Toni Scharf - Ein Maskenschnitzer aus Trofaiach, Steiermark
Mit 4 Abbildungen), σ. 32 - 34.
Περί τοΰ προσωπιδοποιοΰ Toni Scharf.
Rudolf Kriss, Zum Problem der religiösen Magie und ihrer Rolle im volkstüm-
lichen Opferbrauchtum und Sakramentalien - Wesen, σ. 69-84.
Μελέτη περί τοϋ προβλήματος τής θρησκευτικής μαγείας καί τής σημασίας της είς
τά λαϊκά έθιμα θυσιών καί τάς έκκλησιαστικάς θυσίας.
Friederike Wirth, Die «Leichbretter». Ein absterbendes Brauchtum im Pinzgau
(Mit 4 Abbildungen), σ. 85- 104.

Γίνεται λόγος περί έξαφανιζομένου νεκρικοΰ έθίμου έν Pinzgau, κατά τό όποιον
τοποθετοΰνται παρά τάς οδούς τεμάχια σανίδων έπί τών όποιων έχει τοποθετηΰή
ό νεκρός πρός ταφήν ή μέ τός όποιας ήλθεν ούτος καθ' οιονδήποτε τρόπον είς
έπαφήν μετά τόν θάνατον του.
Franz Hutter, Das Spielberger Kreuz nächst Melk (Mit 2 Abbildungen), σ. 105-107.
Ernst Brogyanyi, Zum Trofaiacher Maskenschnitzer Toni Scharf, a. 108.

Περί τοΰ κατασκευαστοΰ προσωπίδων Toni Scharf (ίδέ καί άνωτέρω).
Franz Maresch, Das bäuerliche Handwerk. (Nach Beobachtungen in der Loich,
Niederösterreich) (Mit 11 Abbildungen), σ. 141 -154.

Μελέτη περί γεωργικών έργαλείων τών όποιων παρατίθενται καί 11 σχεδιαγράμματα.
Melanie Wissor, Volkskundlicher Katalog zum Museum der Stadt Mödling,
Niederösterreich (Mit 8 Abbildungen), σ. 155-171.
Λαογραφικός κατάλογος διά τό μουσεΐον τοΰ Mödling.
Hiltraud Ast, Die Lienzer Museumstrasse. Die Idee einer Freilichtmuseums-
strasse und ihre teilweise Verwirklichung. (Mit 1 Planskizze und 7 Abbildun-
gen), σ. 172 - 174.

Ulrich Steinmann, Die Bundschuhsage. Ihre Entshehung im Zusammenhang

mit der Kärntner Herzogseinsetzung (Mit 5 Abbildungen), σ. 203-217.
Misch Orend, Aus dem Nachlass von Adolf Schullerus. Ein Beitrag zur sieben-
bürgischen Märchenforschung, σ. 218- 224.
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Συμβολή είς τήν ερευναν τών παραμυθιών τής περιοχής Siebenbürgen έπί τή
βάσει τών καταλοίπων τοϋ Adoff Schullerus.
Felix Karlinger, Über das Sammeln von Volkserzählungen in Klöstern der
Romania. Ein fragmentarischer Bericht, σ. 225-227.

Περί τών δυσκολιών καί άντιξοοτήτων τάς οποίας συνήντησεν ό συγγρ. κατά τήν
συλλογήν λαϊκών διηγήσεων είς διάφορα μοναστήρια τών χωρών τής Μεσογείου.
Leopold Schmidt, Burgenländisches Brauchtum am Stefanitag. Aus der Arbeit
am Atlas der burgenländischen Volkskunde. (Mit 1 Vebreitugskarte),
σ. 228- 249.

Έξετάζονται τά ήθη καί έθιμα έν Burgenland κατά τήν έορτήν τοϋ 'Αγίου Στε-
φάνου (26 Δεκεμβρίου).

Σ. Δ. Ήμ.

Revista de Etnograiie §i Folclor, tomul XII, 1967.

Vintila Mihailescu, Simion Mehedinti §i etnografia (Ό Simion Mehedinti καί
ή έθνογραφία), No 1, σ. 3-11.

Εξετάζεται τό έπιστημονικόν έργον τοϋ Mehedinti. 'Ασχοληθείς ούτος κατ'άρχάς
μέ τήν γενικήν φυσικήν γεωγραφίαν, εστράφη κατόπιν είς τήν ερευναν θεμάτων
άνθρωπογεωγραφίας καί εθνογραφίας. Τήν τελευταίαν ένόμιζεν ώς έπιστήμην, έρευ-
νώσαν τά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά έκάστου λαοϋ.
Elisabeta Dolinescu, Cercetari de folclor muzical la Teodor T. Burada (Έρευ-
ναι μουσικής λαογραφίας τοϋ Θ. Τ. Μπουραντά), No 1, σ. 13-25.
Τό άρθρον άναφέρεται είς τό λαογραφικόν μουσικολογικόν έργον τοΰ Burada.
Ούτος, πλήν τής μελέτης τών λατρευτικών έθίμων καί τών λαϊκών χορών τής
πατρίδος του, κατέγινε καί μέ τήν «όργανολογίαν», δηλαδή τήν έρευναν τών μου-
σικών οργάνων τοΰ ρουμανικού λαοϋ καί τόν σχηματισμόν συλλογής έξ αύτών.
Nie. Both, Activitatea de folclorist a lui I. G. Sbiera (Ή λαογραφική δράσις τοΰ
I. Sbiera), No 1, σ. 27 -37.

Ό I. Sbiera διετέλεσε καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τού Cernauti καί ίδρυτικόν
μέλος τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας. Έξέδωκε τήν πρώτην συλλογήν λαϊκών διηγή-
σεων έκ Μπουκοβίνης (1855-56), ήτις έδημοσιεύθη τό έτος 1866, καί μίαν συλλογήν
Χριστουγεννιάτικων 4®μάτων.
Ion Talos, Vuk St. Karadzic în folcloristica româneascâ din secolul al ΧΙΧ-iea
(Ό Vuk Karadzic είς τήν ρουμανικήν λαογραφίαν κατά τόν 19ον αί.), No 1,
σ. 39 -49.

Εξετάζεται ή χρησιμοποίησις τοϋ λαογραφικού έργου τοΰ Γιουγκοσλάβου λαογρά-
φου ύπό Ρουμάνων λογίων, îôiç τοΰ παρελθόντος αιώνος.
Romulus Vulcanescu, Agricultura de munte în vestul Carpatilor meridionali
("H ορεινή γεωργία πρός δυσμάς τών μεσημβρινών Καρπαθίων), Nr. 2, σ. 89-99.
Ό συγγρ. μελετά τήν όρολογίαν, τάς μορφάς καί τό περιεχόμενον τής γεωργίας
είς τά Καρπάθια.

Lucilia Georgescu, Relatia läutä - cobzä în picturile mänästirilor din Moldova de
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Nord('H σχέσις λαούτου - κόβζας εΐς τάς τοιχογραφίας τών μολδαβικών μοναστη-
ριών), Nr. 2, σ. 145.

Λίαν αξιόλογος όργανολογική μελέτη μετ' είκόνων.
Andrei Bucsan, Clasificarea morfologicä a dansurilor populäre româneçti (Μορφο-
λογική κατάταξις τών λαϊκών ρουμανικών χορών), Nr. 3, σ. 169 - 186.
"Η μελέτη άφορφ είς τήν μορφήν τών λαϊκών ρουμανικών χορών, τόν αριθμόν τών
χορευτών, τήν θέσιν των, τήν σύνθεσιν κατά φΰλον, τό ύφος και τήν διαδοχήν
τών εικόνων, τών κινήσεων, τοΰ χρόνου καί τών ρυθμικών μορφών. Κατόπιν έξε-
τάζεται ή μελφδία, τό κείμενον, τά θέματα καί ό έν γένει χαρακτήρ αύτών. Τούς
χορούς διαιρεί ό συγγρ. είς 6 κυρίως κατηγορίας.
Georgeta Moraru - Ρορα, Comentarii etnografice la arheologia plugului ('Εθνο-
γραφικά σχόλια είς τήν άρχαιολογίαν τοΰ αρότρου), Nr 3, σ. 213-221.
Έπί τή βάσει λαογραφικών καί άρχαιολογικών στοιχείων ή συγγρ. προσπαθεί
νά άναπαραστήση τό άροτρον, τό όποιον έχρησιμοποίουν οί Γέται καί Δάκες, πρό-
γονοι τοΰ σημερινοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ.
Gottfried Habenicht, Caracteristici stilistice zonale ale semnalelor de buciutn
(Τοπικά χαρακτηριστικά ύφους τών μουσικών σημάτων τοΰ αυλού bucium), Nr. 4,
σ. 261 -276.

Josef Farago, Cîteva date eu privire la povestitul bilingy în Europä räsäriteanä
(Μερικαί ενδείξεις έν σχέσει πρός τάς διγλώσσους διηγήσεις έν τή άνατολική Ευ-
ρώπη), Nr 4, σ. 277 - 282.
P. D. Idu» Constructible din Poiana Märului - Tara Bîrsei - casa, Nr 5, a. 397-408.

Έξετάζεται ή λαϊκή κατοικία έν Poiana.
G. Suliteanu, Poemul popular: cînd §i-a pierdut ciobanul oile (Τό δημώδες άσμα:
πόιε έχασε ό βοσκός τά πρόβατα), Nr 6, σ. 435 -460.

Φιλολογική καί μουσικολογική μελέτη τοΰ φσματος έπί τή βάσει παραλλαγής άπό
τό Negrileçti τής Vrancea.
Monica Bratulescu. Contributii la cercetarea poeticii colindelor (Συμβολαί είς

τήν έρευναν τής ποιητικής τών καλάνδων), Nr 6, σ. 461 - 475.
Al. Dobre, Petre Ispirescu, Nr 6, σ. 477 -490.

Σκιαγραφία τής ζωής καί τοΰ έργου τοΰ Π. Ίσπιρέσκου, 80 έτη μετά τόν θάνα-
τον του. Ό Ispirescu είναι συλλογεύς τών ρουμανικών παραμυθιών.
Maria Louiza Ungureanu, Scrisorile lia Gustav Weigand cätre Artur Gorovei
(Αί έπιστολαί τοΰ G. Weigand πρός τόν A. Gorovei), Nr 6, σ. 491 -505.
Ένδιαφέρουσαι έπιστολαί τοΰ Γερμανοΰ έπιστήμονος διά ποικίλα ρουμανικά φιλο-
λογικά καί λαογραφικά θέματα.

Tomul 13, 1968.

Nicolae Radulescu, Variante româno - balcanice ale unor melodii de dans §i
rituale (Ρουμανοβαλκανικαί παραλλαγαί μελφδιών τίνων χορευτικών καί λατρευ-
τικών), Nr 1, σ. 3 - 25.

Εξετάζονται ζητήματα τών σχέσεων τής ρουμανικής μουσικής λαογραφίας μετά
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τής αντιστοίχου τών βαλκανικών λαών. Πρός άπόδειξιν τών μουσικών τούτων
σχέσεων ό συγγρ. αναφέρει παραδείγματα, ώς π.χ. τήν μελωδίαν τού άσματος χοΰ
Λαζάρου, τήν οποίαν χρησιμοποιούν άπό κοινού μέ τούς Ρουμάνους καί οί Βούλ-
γαροι τοΰ Μπανάτου, εν φσμα Χριστουγεννιάτικον μέ κοινήν μελωδίαν παρά
Ρουμάνοις καί Σέρβοις, τόν ρουμανικόν χορόν rata, άπαντώντα καί έν Ούγγαρίςι,
Μοραβίςι, Πολωνίςι, Ούκρανίςι, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία χ. ά.

Josee Farago, Cu privire la motivul päsärii ascunse în vas (Έν σχέσει μέ τό
θέμα τού πουλιού τοΰ κρυμμένου είς δοχεΐον) Nr 1, σ. 27 -35.
Ό συγγρ. σημειώνει τήν ΰπαρξιν 6 ρουμανικών καί 5 ούγγρικών παραλλαγών τοΰ
παραμυθιακού τύπου Aa Th 1416 καί άσχολεΐται κατόπιν μέ τήν ύπαρξιν τού
αύτοΰ μοτίβου εις τόν τύπον 875.

C. Eretescu, Mâçtile de priveghi-origine, functionalitate (Προσωπίδες κατά τήν
φύλαξιν τοΰ νεκρού (έπαγρύπνησιν) - άρχή, λειτουργία), Nr 1, σ. 37-43.
Είς τό άρθρον τούτο εξετάζεται ή μαγική άρχή καί λειτουργία τών προσωπίδων
τών χρησιμοποιουμένων κατά τήν φύλαξιν τοΰ νεκροΰ.

Cornelia Belcin, Ocupatiile Daco-Getilor în lumina literaturii antice (Ai άσχο-
λίαι τών Δακο - Γετών εις τό φώς τής άρχαίας γραμματείας), Nr 1, σ. 63- 73.
Πρός ένίσχυσιν τής άληθείας τών είς τήν γραπιήν φιλολογίαν στοιχείων διά τάς
άσχολίας τών άρχαίων κατοίκων τής Ρουμανίας ή συγγρ. άντλεΐ σχετικάς πληρο-
φορίας έκ τών άρχαιολογικών ευρημάτων.

Olga Nagy §i Hanni Markel, Variantele româneçti §i maghiare ale basmului
«Dracul ispâçeçte» (Αί ρουμανικοί καί ουγγρικοί παραλλαγαί τοΰ παραμυθιού
«Ό δράκος έξιλεώνεται»), Nr 1, σ. 81-93.

Πρόκειται περί τοΰ διεθνοΰς παραμυθιακοΰ τύπου Aa Th 810 Α.

G. Ciobanu, National §i universal în folclorul muzical românesc (Τό έθνικόν καί
τό παγκόσμιον είς τήν ρουμανικήν μουσικήν λαογραφίαν), Nr 2, σ. 105-110.
Ό συγγρ. υπογραμμίζει τά εθνικά στοιχεία τής μουσικής λαογραφίας, τά όποΐα
συνυπάρχουν μέ τά κοινά είς τούς διαφόρους λαούς.

G- Suliteanu, Kinestezia §i ritmica folclorului copiilor (Κιναισθησία καί ρυθμική
τής παιδικής λαογραφίας), Nr 3, σ. 211 - 227.

Συγκριτική μουσικολογική μελέτη τών ρουμανικών παιδικών <£σμάχων.

Ε· NeculaU, Folkloristlll Dumitiu Fortunä (Ό λαογράφος Δημήτριος Φορτούνα)
Nr 3, σ. 281 - 284.

C. Barbulescu, Cîteva observatii la basmul <In§irä-te märgäritar» (Μερικαί παρα-
τηρήσεις είς τό παραμύθι «Όρμάθιαζε μαργαριχάρι»), Nr 4, σ. 293 -298.
Τό παραμύθι διά «χά παιδιά μέ χά χρυσά μαλλιά» (Aa Th 707) είναι εύρύταχα
διαδεδομένον είς όλόκληρον τόν κόσμον καί ίδίςι έν Εύρώπη. Είναι πρός τούτοις
γνωσταί γραπχαί παραλλαγαί αύτοΰ άπό τοΰ 16ου αί. Έκτός τοΰ τύπου 707, όστις
άπαντφ καί έν Ρουμανίςι (18 παραλλαγαί), παραλλήλως υπάρχει έκεΐ καί ετερος
τύπος μή σημειούμενος είς τόν διεθνή κατάλογον τών παραμυθιών. Τούτον εξετά-
ζει ό συγγρ. καί ύπό τήν ενδειξιν 707C* άναφέρει 42 ρουμανικός παραλλαγάς.

F. Georgescu, Valoarea contributiei stiintifice a lui Constantin Bräiloiu raportatä

30
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la bazele actiiale ale cercetärii folelorului ("Η αξία τής έπιστημονικής συμβο-
λής τοϋ Κ. Μπραϊλόϊου σχετικώς πρός τάς σημερινάς βάσεις τής λαογραφικής ερεύ-
νης), Nr 4, σ. 299-308.
Ε. Bernea, Introducere teoreticä la studiul obiceiurilor (Θεωρητική εισαγωγή είς
τήν μελέτην τών εθίμων), Nr 5, σ. 379-388.

"Η μελέτη διαιρείται εις δύο κεφάλαια : είς τό πρώτον έξετάζεται τό πρόβλημα
τής φύσεως καί τής λειτουργίας τών έθίμων, είς δέ τό δεύτερον ό ημερολογιακός,
ό οικογενειακός καί ό μαγικός κύκλος αύτών.
Monica Budiç. Ada-Kaleh. Aspecte istoricoetnografice. Açezare - Gospodärie,
('Αντά-Καλέ. Ίστορικο - εθνογραφικοί απόψεις. "Εγκατάστασις - Νοικοκυριό),
Nr 5. σ. 409 - 420.

Μελετάται ή λαϊκή κατοικία είς τήν έντός τής κοίτης τοϋ Δουνάβεως μικράν νήσον
Άντά - Καλέ.

V. Adascalitei, Jocul cerbului in Moldova (Ό χορός τής έλάφου έν Μολδαβίςι), Nr 5,
σ. 421 -438.

'Εξετάζεται τό μαγικολατρευτικόν έθιμον -/αί ό χορός τής έλάφου έν Μολδαβίςι.
T. Alexandru, Constantin Bräiloiu (1893 - 1958), Nr 6, σ. 457-480.

Ή μελέτη αύτη, ώς καί τά κατωτέρω έν τω 6<Ρ τεύχει τοΰ 13ου τόμου τοΰ ώς άνω
περιοδικοΰ δημοσιευόμενα, άναφέρονται είς τόν βίον καί τό μουσικολογικόν έργον
τού Κ. Μπραϊλόϊου.

Δ. Β. Οίκ.

Revue des Études Sud - Est Européennes, tome V. Bucarest 1967.
N. 1-4.

A. Balota, «Radu Voïvod» dans l'épique sud-slave (Ό βοεβόδας Ράντου είς τήν
Νοτιοσλαβικήν έπικήν ποίησιν), σ. 203- 228.

'Εξετάζονται άσματα σερβικά καί βουλγαρικά, είς τά όποια μνημονεύονται Ρου-
μάνοι τινές ηγεμόνες.

Α. Fochi, Les travaux de la commission AIESEE pour l'étude du chant popu-
laire dans les Balkans (Αί έργασίαι τής 'Επιτροπής AIESEE διά τήν ερευναν
τοϋ δημοτικού τραγουδιού είς τά Βαλκάνια), σ. 302-303.
Α. Fochi, Ρ· Stahl, M. Musicescu, Ee premier congrès international d'études
balkaniques et du sud-est européen (Τό πρώτον διεθνές συνέδριον σπουδών
τής Βαλκανικής καί τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης), σ. 309 - 314.
Έν σ. 309 -311 γίνεται λόγος περί τών λαογραφικών έν τφ Συνεδρίφ άνακοινώ-
σεων, έν σ. 311-313 περί τών εθνογραφικών καί έν σ. 313-314 περί τών σχετι-
κών μέ τήν λαϊκήν τέχνην.

Tome VI, 1968.

A- Fochi, Recherches de folklore comparé sud-est européen en Roumanie (XIX«
siècle) (Έρευναι συγκριτικής λαογραφίας τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης έν Ρου-
μανίςι) (19»? αί.), α. 113-139.

Ό συγγρ. εξετάζει εργα τοΰ Al. Odobescu, τοΰ Β. P. Hasdeu, τοϋ Ν. Ierga,
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τοΰ D. Caracostea, τοΰ Μ. Gaster, τοΰ Ε. §äineanu κ. ά., είς τά όποια ούτοι
διεπραγματεύθησαν θέματα συγκριτικής λαογραφίας τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Rosa Del Conte, Le due madri délia peregrinatio virginis rumena.Nota col nome
di «cäutarea maicii Domnului» (Αί δύο μητέρες τής peregrinatio virginis,
μοτίβου γνωστοΰ έν Ρουμάνι^ ύπό τό όνομα «άναζήτησις, τής μητρός τοΰ Κυρίου»),
σ. 191 -226.

'Εξετάζεται ή ρουμανική παραλογή, «άναζήτησις τοΰ Κυρίου ύπό τής μητρός του»,
ή σχέσις της μέ άπόκρυφα κείμενα, μέ τό νεοελληνικόν μοιρολόγι τής Παναγίας,
μέ τήν παραλογήν «Miorita» κ.τ.λ.
Ρ. Η. Stahl, Bäuerliche Rundbauten in Südosteuropa. Kuppel - und Kegelhütten
('Αγροτικά κυκλικά οικοδομήματα εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην. Θόλος καί
κωνικαί καλΰβαι), σ. 227 -238.

Τό άρθρον άναφέρεται κυρίως είς τήν έρευναν τής ποιμενικής καλύβης είς Γιουγ-
κοσλαβίαν, εις τούς Κουτσοβλάχους καί είς τούς Σαρακατσάνους.
Elena Siupiur, La chanson du frère mort dans la poésie des peuples balkaniques
et la correspondance de I. D. Schischmânoff, B. P. Hasdeu et I. Bianu (Τό
φσμα τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ εις τήν ποίησιν τών βαλκανικών λαών καί ή αλληλο-
γραφία τών I.D.S-i Β.Ρ.Η. καί Ι.Β.), σ. 347 -364.

Έκ τών κειμένων τών έπιστολών τών ώς άνω λογίων, δύναται νά ώφεληθή ή
έρευνα τοΰ τραγουδιοΰ τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ.
Α· Fochi, Südosteuropäische volkskundliche Motive im Werk des rumänischen
Dichters George Coçbuc (Νοτιοευρωπαϊκά λαογραφικά μοτίβα είς τό έργον τοΰ
Ρουμάνου ποιητοΰ Γ. Κοσμπούκ), σ. 595- 607.

Ό συγγρ. έξετάζει : α) τό μοτίβον τοΰ ποιήματος τοΰ Κοσμπούκ «Romanta», τό
όποιον έχει ώς βάσιν τό περιεχόμενον τοΰ Νεοελληνικού δημώδους άσματος :
«Κόρη, όντας έφιλκόμασταν νύχτα ήταν, ποιός μας είδε ; | Μάς είδ' ή νύχτα κ' ή
αύγή, τ' άστρι καί τό φεγγάρι ...» καί β) τό περιεχόμενον τοΰ ποιήματος Ange-
lina τοΰ αύτού ποιητοΰ, τό όποιον έχει ώς άφετηρίαν μίαν άλβανικήν παραλλαγήν
τοΰ ^σματος : «Ή άπιστος σύζυγος».
L· Ρ· Marcu, Aspects de la famille musulmane dans l'île d'Ada-Kaleh ("Οψεις
τής μουσουλμανικής οικογενείας είς τήν νήσον Άντά - Καλέ), σ. 649 - 669.
Εξετάζονται τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής οικογενείας τών Μουσουλμάνων
κατοίκων τής είς τήν κοίτην τοΰ ποταμοΰ Δουνάβεως ευρισκομένης μικράς νήσου
Άντά - Καλέ.

Thérèse Carolus - Barré, Chez les Vlaques du Pinde (Είς τούς Βλάχους τής Πίν-
δου), σ. 671 -678.

Ή συγγρ., είς τό σύντομον τούτο σημείωμά της, έξετάζει τά τής προελεύσεως
τών βλάχων τής Πίνδου, τήν οϊκίαν, τά έργα τών γυναικών των, τάς δοξασίας,
τάς δεισιδαιμονίας καί τήν κοινωνικήν των ζωήν.

Δ. Β. Οίκ.
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Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Bd. 63 (1967).

Εις τό ύπ' αριθ. 1 - 2 τεύχος τοϋ ώς άνω τόμου δημοσιεύονται άρθρα, ύπό δια-
φόρων ερευνητών, αναφερόμενα εις τινα τών έν Εύρώπη νέων υπαιθρίων Λαογρα-
φικών Μουσείων. "Εξ τών άρθρων τούτων είναι άφιερωμένα είς τά ώς άνω έν
Ρουμανίςι Μουσεία, έν διά τά έν Γιουγκοσλαβία, εν διά τό έν Graz - Stübing τής
Αύστρίας καί έν διά τό έν Gutach τής "Ελβετίας.

Είς τό έπόμενον τεύχος 3-4 δημοσιεύονται άρθρα, μετά πολλών εικόνων, έν σχέ-
σει μέ λαϊκάς προσωπίδας (Masken) έκ Λιθουανίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Ρου-
μανίας, Γιουγκοσλαβίας, Σλοβενίας, Βουλγαρίας. Τό άρθρον διά τάς ελληνικός
προσωπίδας τών μετημφιεσμένων έγράφη ύπό τοΰ Δ. Λουκάτου.

Bd. 64 (1968).

Είς τό ύπ' άρ. 1-2 τεύχος τοΰ τόμου τούτου συνεχίζεται ή δημοσίευσις άρθρων,
άναφερομένων είς τάς προσωπίδας καί τά μετ' αύτών συνδεόμενα έθιμα είς τάς
χώρας τών Τσέχων καί τών Σλοβάκων.
Hans Trümpy, Fuhren die Leute von Saanen schon im 18. Jahrhundert Ski ?
σ. 29- 54.

'Εξετάζεται τό ζήτημα έάν οί κάτοικοι τοΰ Saanen έχρησιμοποίουν σκι κατά τόν
18ον αι., έπί τή βάσει στοιχείων περιλαμβανομένων εις βιβλία, ώς καί είς τόν
τύπον καί είς έπιστολάς λογίων τής περιοχής.
Ρ. Walter Heim, Klimawechsel in der katholischen Volksfrömmigkeit der
Schweiz, a. 55 - 67.

Γίνεται λόγος περί τής άλλαγής είς τό πνεύμα τής εύλαβείας τών καθολικών τής
'Ελβετίας. 'Ενδιαφέροντα είναι τά ύπό τοΰ συγγρ. λεγόμενα διά μίαν Volksli-
turgie (λαϊκήν λειτουργίαν).
Dragoslav Antonijevic', «Premlaz» - Ein Ritual bei Viehzüchtern auf dem Bal-
kan, σ. 68 -73.

'Εξετάζεται τό εις τινα χωρία τής περιοχής Crna Trava τής Νοτιοανατολικής
Σερβίας παρά τά βουλγαρικά σύνορα άπαντών παλαιόν έθιμον τής είς μίαν ώρι-
σμένην ήμέραν τών μέσων Μαΐου κοινής φυλάξεως καί βοσκήσεως τών ποιμνίων,
τοΰ άπό κοινού άμέλγματος καί τής διανομής τοΰ γάλακτος κατά οικογενείας. Είτα
περιγράφονται αί μαγικολατρευτικαί πράξεις (χοροί, τραγούδια, πυραί) τών ποιμέ-
νων διά τήν συντήρησιν τών ζφων καί τόν πολλαπλασιασμόν τών παραγομένων
κτηνοτροφικών προϊόντων.
Walter Heim, Das Erntedankfest bei den Katholiken der deutschen Schweiz,
σ. 115-134.

Γίνεται λόγος περί εύχαριστηρίων έορτατικών εθίμων τοϋ θερισμοΰ είς τούς Καθο-
λικούς τής γερμανικής 'Ελβετίας.
Theodor Bühler, Die Mandate der Basler Fürstbischöfe als volkskundliche
Quelle, a. 135 - 162.

Ό συγγραφεύς πραγματεύεται περί τών επισκοπικών έγκυκλίων ώς πηγών λαογρα-
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φικών ειδήσεων, αναφερομένων είς στοιχεία τοΰ ύλικοΰ, κοινωνικού καί πνευμα-
τικού βίου τοΰ λαοΰ τής έν 'Ελβετίςι περιοχής τής Βασιλείας (Basel).

Δ. Β. Οίκ.

Studia Fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie Finnoises,

tome XII, Helsinki MCMLXV.

Ό προκείμενος τόμος περιλαμβάνει μελέτας καί δρθρα γλωσσολογικού κυρίως
περιεχομένου. Σημειοΰμεν είτα τό δρθρον τής Leea Virtanen, Tätigkeitsbe-
richt des folkloristischen Seminar der Universität Helsinki 1962- 1964,
σ. 86 - 98, είς τό όποιον περιέχεται βιβλιογραφική αναγραφή τών δημοσιευμάτων
τοΰ Λαογραφικού Σεμιναρίου τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Helsinki κατά τά ώς δνω ετη.
'Ακολουθεί ή ύπό Sulo Haltsonen δημοσιευομένη Finnische linguistische und
volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1962 - 1964, σ. 99 - 170.

Tome XIII. Helsinki MCMLXVII.
Kustaa Vilkuna, Zur Geschichte des finnischen Pferdes, σ. 5-49.

'Εν άρχή ό συγγρ. περιγράφει τόν τρόπον ζωής καί άναπτύξεως τοΰ μικρού άγριου
ίππου έν Φιλλανδίςι, 8ica εξετάζει τά Ιστορικά καί πολιτιστικά διά τόν ΐππον
στοιχεία, παλαιότερα καί νεώτερα, τά εΐς τά Μουσεία υπάρχοντα έν σχέσει πρός
αυτόν άντικείμενα, τήν προέλευσιν τού φιλλανδικοΰ ίππου έκ Μογγολίας κ.δ.
R. Ε. Nirvi, Finn. Täsmä «Genau», σ. 50- 70.

Γλωσσική μελέτη έν τή όποίςι άπαντώμεν καί δύο μαγικάς έπφδάς «κατά τοΰ
στραγγουλίσματος τού ίππου» (σ. 61-63).
Heikki Paunonen, Das Verhältnis der Märchentypen AT 552 A und 580 im Lichte
der finnischen Varianten, σ. 71-105.

Μελέτη περί τής σχέσεως τών ξένων παραλλαγών τών παραμυθιών τοΰ τύπου
AT 552 Α καί 580 πρός τάς άντιστοίχους φιλλανδικάς παραλλαγάς.
Sulo Haltsonen, Finnische linquistische und volkskundliche Bibliographie jür
die Jahre 1965- 1966.

Δ. Β. Οίκ.

Zeitschrift für Balkanologie. Wiesbaden Jahrgang III (1965).

Apostolos Bakalopoulos, Zur Datierung zweier griechischer Volkslieder (Χρο-
νολόγησις δύο ελληνικών δημοτικών $σμάτων, σ. 4 - 11.

Ό συγγρ. έξετάζων πρώτον (σ. 4-8) τό τραγούδι τοΰ Κάστρου τής Ώριας τάσ-
σεται πρός τήν γνώμην τοΰ Ν. Γ. Πολίτου περί τής άρχετύπου συνθέσεώς του έκ
διαφόρων μυθικών καί ιστορικών στοιχείων, δέχεται δ' όμως ότι τό όνομα Μ α ρ ο ΰ
είς παραλλαγάς τοΰ άσματος δύναται νά συνδέεται πρός τό *Α μ ό ρ ι ο ν.
Είδικώτερον συζητείται τό θέμα περί τής άμύνης είς ποντιακός παραλλαγάς
τοϋ «"Ηλ" ό κάστρος» καί τής σχέσεως του πρός τό Κάστρον τής Κορδύλης, τό
όποιον ύπερησπίσθη ή φρουρά του κατά τών Τούρκων. Περαιτέρω παρατηρεί περί
τών δυσχερειών ενεκα τοϋ πλήθους τών παραλλαγών καί τών διαφορών είς αϋτάς
είς τόν προσδιορισμόν άπό άπόψεως τόπου καί χρόνου της άρχετύπου μορφής
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τοΰ φσματος κλπ. (Ό συγγρ. φαίνεται έκ τής παρατιθεμένης βιβλιογραφίας ότι
δέν είχεν ύπ' όψιν του τήν πληρεστέραν μελέτην περί τοΰ έν λόγφ τραγουδιοΰ εις
τήν 'Επετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 13/14 (1960/61), έν 'Αθήναις 1961,
σ. 3-34).

Άπό τής σελ. 8-14 αναζητείται υπό τοΰ συγγρ. ή ιστορική αρχή τού Ποντια-
κού φσματος (Βλ. εις Π. Τριανταφυλλίδον, Οί φυγάδες, σ. 47) περί τοΰ Παλαιο-
κάστρου, παραδοθέντος ύπό τοΰ Μαρθά· «ήταν κι ό σκύλος ό Μαρθάς τοΰ
κάστρου παραδότες». Ό Τριαντ. έταύτισε τό έν λόγιρ κάστρον πρός τό κείμενον
εγγύς τού Ζαβέρα. Ό συγγρ. έχων ύπ" όψιν του δημοσιευθέν τουρκικόν κτηματο-
λόγιον περιοχών τοΰ Πόντου εις τό όποιον άναφέρεται μετά τήν κατάκτησιν
αύτοΰ ύπό τών Τούρκων παραχώρησις τιμαρίου είς τόν Merte (κατά τόν συγγρ.
Μαρθάν τού τραγουδιοΰ), προδότην τοΰ κάστρου τοΰ Τορούλ (Άρδασα), υπο-
στηρίζει ότι πρόκειται περί τοΰ κάστρου τούτου είς τό δημώδες φσμα.

Mil. S· Filipovic, Einige Motive in der balkanischen Folklore (Θέματά τινα είς
τήν Βαλκανικήν λαογραφίαν), σ. 64 - 76.

1) Γίνεται γενικώς λόγος περί τών τοπικών είς έκάστην περιοχήν παραδόσεων καί
τής σημασίας τών στοιχείων είς αύιάς άπό άπόψεως ιστορικής. 'Εξαίρεται ή έπι-
βίωσις είς αύτάς θεμάτων έκ τής άρχαίας μυθολογίας καί παραδόσεως, συνδεόντων
πολιτικώς τούς λαούς τής χερσονήσου τού Αίμου, μεταξύ δέ τών θεματικών στοι-
χείων παραδ. : τοΰ ίχνους (άποτυπώματος) ποδός θεότητος, άνθρώπου ή ζφου
έπί λίθου. 'Εξετάζονται περαιτέρω τά θέματα: 2) τής Διδοΰς διά τήν ϊδρυσιν τής
Καρχηδόνος (είς τήν Γιουγκοσλαβικήν παράδοσιν). 3) τοΰ Δαιδάλου καί τού "Ικά-
ρου. 4) τού μίτου τής Αριάδνης. 5) τών χηνών τού Καπιτωλίου. 6) αυτοκρατόρων:
του Τραϊανού μέ τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ Μίδα κ. δ. 7) κατοχής περιο-
χής διά περιοδεύσεως αύτής κατά τήν διάρκειαν μιας ημέρας. 8) χάλκινου άλω-
νίου, ώς τοπωνυμίου. 9) περί παλαιών κατοίκων. 10) περί ώρισμένων άρχαίων τάφων.

Demetrios J. Georgacas, Place and other names in Greece of Various Balkano-
rigins, Part II. (Τοπωνύμια καί άλλα ονόματα είς τήν 'Ελλάδα διαφόρου Βαλκα-
νικής άρχής. Μέρος II), σ. 77 -99.

Είς τό Β' μέρος τοΰτο (βλ. περί τού Α' είς Ε.Λ.Α., 17 (1964), 'Αθήναι 1965,
σ. 271) τής μελέτης του ό συγγρ. έξετάζει έτυμολογικώς τοπωνύμια καί λέξεις
είς τήν 'Ελληνικήν, ώς τά : Βάβω, Βάλτος καί τά συγγενικά, Μπάλτα, Βελούχι,
Βιρός καί Βίρος, Δολοί (Δολιανός - Δολιανά), Ποτόκι, Ράδος, Ρομίρης, Σιρά-
κος, Ζαπάντης, Μπράτης, Τσιπιανά, Κράβαρης (Κράβαρα, Κραβαρίτης) κ. ά.

Vladimir Georgiev, Zum Dakischen (Δακικά), σ. 101-105.

'Εξετάζονται : α) αί είς τόν Διοσκορίδην άπαντώσαι λέξεις : προδιάρνα (μελανόρ-
ριζον) καί βλίς. β) τό τόπων. Ballanstra. γ) Ρατακήνσιοι (είς Πτολεμ. 3, 8, 3).
δ) περί τού ονόματος τής φυλής είς τήν άρχαιότητα Κοστοβώκοι, Κοιστοβώκοι,
Κασταβώκοι κ. δ. ε) περί τοΰ ονόματος τής φυλής Σαβώκοι.

Karel Hora'lek, Kleine Beiträge zur balkanischen Märchenkunde (=: Μικραί συμ-
βολαί είς τήν βαλκανικήν παραμυθολογίαν), σ. 106- 125.
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Hans - Joachim Kissling, Die türkische geographische Nomenklatur auf dem
Balkan als Erkenntnismittel für die Südosteuropaforschung (Ή τουρκική
γεωγραφική ονοματολογία είς τόν βαλκανικόν χώρον ιός μέσον γνώσεως είς τήν
μελέτην τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης), σ. 126 - 142.

Συζητείται τό θέμα τής σημασίας τών τουρκικών τοπωνυμίων κ.ά. είς τήν νοτιοα-
νατολικήν Εύρώπην διά τήν έν γένει μελέτην τής περιοχής.

Jahrgang IV (1966)

Ljiljava Crepajac, "Αβαντες, Βάντιοι - "Αμαντες, 'Οδό - μαντες, σ. 20-25.

Γλωσσική μελέτη περί τών ανωτέρω κυρίων ονομάτων ώς 'Ιλλυρικών. Έν σ. 22
γίνεται λόγος καί περί τοϋ ονόματος Γραικός.
Demetrius J. Georgacas, Place and other names in Greece of various origins.
Part III. (Τοπωνύμια καί άλλα ονόματα είς τήν Ελλάδα διαφόρου βαλκανικής
άρχής. Μέρος Γ'.), σ. 26 - 54.

'Εξετάζονται έτυμολογικώς τά τοπωνύμια καί κύρια ονόματα : Γρίζη, Μπιζάνι,
Σφεντούρι, Βεντούρη, Σφραντζής, Βεριστιά. Τόπων, μέ κατάληξιν zë καί éza
(Γούρνιζα, Καμάριζα, Βάλεζα, Βάσεζα, Χώρεζα κλπ., "Αγριλέζα, Βελανιδέζα,
Καλογρέζα κ.ά.), Κούκης - Κριεκούκης - Κριεκούκι, Γάρδι, Λούμπα, Λούμπιτσα,
Ρέντα, Ρέντης, Μερζές, Βραγιά.
Leopold Kretzenbacher, Des Teufels Sehnsucht nach der Himmelschau. Zu
einem Motiv der slovenischen Legenden-ballade (= Ή νοσταλγία τοΰ διαβό-
λου πρός θέαν τοΰ Ούρανοΰ. Θεματικόν στοιχεΐον θρησκευτικής παραλογής είς
Σλοβενίαν), σ. 57 - 66.
Alois Schmaus, Studien zu balkanischen Balladenmotiven (Μελέται εις θέματα
βαλκανικών παραλογών), σ. 100 - 138.

Ερευνάται τό θέμα : Ή Νεράιδα (ή νύφη) εμβάλλει διχόνοιαν καί χωρίζει τούς
αδελφούς.

Jahrgang V (1967)

Norbert Reiter, Der Artikel in den Balkansprachen (Τό άρθρον είς τάς βαλκανι-
κάς γλώσσας), σ. 103 - 119.

Γλωσσική μελέτη είς τήν οποίαν έρευνάται τό σύστημα, ίôiçt είς τήν Έλληνικήν,
όλιγώτερον δέ είς τήν Βουλγαρικήν, τής θέσεως λέξεων μέ όριστικόν άρθρον, άόρι-
στον ή άνευ άρθρου.

Michail Arnaudov, Der Familienschutzgeist im Volksglauben der Bulgaren (Τό
πνεϋμα, προστάτης τής οικογενείας, είς τήν λαϊκήν πίστιν τών Βουλγάρων)
σ. 129 - 137.

Εξετάζεται είς τόν βουλγαρικόν λαόν τό καί είς τήν λαϊκήν πίστιν τοϋ έλληνικοϋ
λαοΰ θέμα «τοΰ στοιχειοΰ», ώς πνεύματος, τό όποιον προστατεύει άπό κακόν τήν
κατοικίαν τής οικογενείας ή άλλο οίκημα ή καί άγροτικήν περιοχήν.
Dagmar Burkhart, Zum Drachenkampfthema. Motivparallelen in der südsla-
vischen und griechischen Volksepik (Τό θέμα τής πάλης τοΰ δράκοντος.
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Παράλληλα στοιχεία εις τήν νοτιοσλαβικήν και έλληνικήν λαικήν έπικήν ποίησιν),
σ. 146 -159.

"Ερευνάται τό θέμα τής δρακοντοκτονίας είς τό $σμα τοΰ Άγ. Γεωργίου καί εις
Αλλάς έλληνικάς παραλογάς καί ακριτικά τραγούδια, τής πάλης οΰτω πρός δράκοντα
ή στοιχειό πηγής, πρός αντίστοιχα θεματικά στοιχεία είς επικά φσματα τών
βορείων τής "Ελλάδος σλαβικών περιοχών καί δή τής τών Σκοπίων. ΕΙς τά αντί-
στοιχα σερβοκροατικά τραγούδια τήν θέσιν ταύτην τοΰ δράκοντος κατέχει ή
Νεράιδα (vilaj.

C. Th. Dimaras, Notes sur l'évolution des idées du XVIe au XIX* siècle dans le
domaine culturel grec et sur les doctrines qui l'ont enregistrée. (Σημειώσεις
περί τής εξελίξεως τών Ιδεών άπό τοϋ 16ου μέχρι τοΰ 19ο" αίώνος είς τήν έλληνι-
κήν πολιτιστικήν περιοχήν και περί τών διδαχών είς τάς οποίας αΰτη έπραγματο-
ποιήθη), σ. 160-166.

Συζητείται τό θέμα τής κινήσεως διά τήν έξέλιξιν καί άνανέωσιν τών ανθρωπι-
στικών Ιδεών ύπό τής Έκκλησίας, τών Φαναριωτών καί Αλλων παραγόντων κατά
τήν περίοδον άπό τόν 16 -19 αίώνα.
Demetrius J. Georgacas, Place other names of various Balkan origins. Part. IV.
Addenda. (Τοπωνύμια καί &λλα ονόματα διαφόρου βαλκανικής προελεύσεως.
Μέρος Δ'. Προσθήκαι), σ. 167-185.

Προσθήκαι καί συμπληρωματικοί παρατηρήσεις είς τήν δημοσιευθεϊσαν είς τό
περιοδικόν τοΰτο μελέτην (τόμ. II, III, IV) περί τοπωνυμίων xai κυρίων ονο-
μάτων είς τόν έλληνικόν χώρον έλληνικής ετυμολογικής άρχής, σλαβικής, αλβανι-
κής, ρουμανικής καί τουρκικής.
vojmir Vinja, Le Grec et le Dalmate (Ό Έλλην καί ό Δαλματός), σ. 203 - 223.

"Ερευνώνται ελληνικά γλωσσικά στοιχεία είς τήν άρχαίαν δαλματικήν γλώσσαν,
ώς καί είς τήν σύγχρονον, περαιτέρω δέ και είς τήν σερβοκροατικήν.

Γ. Κ. Σ.


