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Εξετάζονται δημώδεις παραδόσεις περί 'Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου κατά τήν πορείαν
πρός άνεύρεσιν τοΰ άθανάτου νεροΰ. Αύται άπαντώνται ε'ις τήν λαϊκήν παράδοσιν των
λαών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, άπέρρευσαν δέ πολλαΐ τούτων έκ τής μυθιστορίας
τοΰ ψευδό - Καλλισθένους.
Milko MATieETOV, Pitanje vetra pri Sloveticih, σ. 1211 - 1214.

'Εξετάζεται τό θέμα τής προσφοράς ύπό τών Σλοβένων τροφών είς τόν άνεμον.
Slobodan ZEgEvic, Odredivanje sudbine pri rodenju u Juznih Slovena, σ. 1215 - 1222.
Μελετάται συγκριτικώς τό ζήτημα τής προρρήσεως τής Μοίρας κατά τήν γέννησιν παρά
τοις Νοτιοσλάβοις.

Robert Wildhaber, Formen der Besitzergreifung im Volksrecht, im Volksglauben und
in der Volksdichtung, σ. 1228 - 1239.

Μορφαί τής ιδιοκτησίας διά χρησικτησίας είς τό λαϊκόν δίκαιον, τήν λαϊκήν πίστιν καί
τήν δημώδη ποίησιν.

Δ. Β. Οί.

Objets et Mondes. La revue du Musée de l'Homme. Paris : Tome V (1965).
Catherine Hervé, Collecte d'Objets au Béloutchistan, σελ. 39-54.

'Εκ συλλογής έθνογραφικών άντικειμένων ύπό τής συγγρ. τω 1963 - 1964 εΐς τό νότιον
Βελουχιστάν δημοσιεύονται παρατηρήσεις αύτής μετά ένδιαφερουσών σχετικών εικό-
νων περί τοϋ φυσικοΰ περιβάλλοντος καί τοΰ βίου έν αύτφ τοΰ λαοΰ.
Joseph Chelhod, Surnaturel et guérison dans le Négueb, σελ. 149 - 173.

Είς τούς Tihyâha, μίαν έκ τών πέντε άραβικών ομάδων τής έρημου Négueb άνατο-
λικώς τής χερσονήσου Σινά, υπάρχει εύρέως διαδεδομένη ή πίστις ότι αί άσθένειαι
προέρχονται έκ τοϋ Θεοΰ διά τής έπενεργείας κακοποιών χθονίων δαιμόνων. Ή συγγρ.
έξετάζει τάς δοξασίας ταύτας περί δαιμόνων, τά προφυλακτικά κατ' αύτών μέσα τών
Βεδουίνων καί τά εν χρήσει μαγικά καί άλλα μέσα άποδιώξεως αύτών καί θεραπείας
τών ασθενών.

Jacques Millot, Vacances albanaises, σελ. 245-280.

'Εντυπώσεις τού συγγρ. έξ 'Αλβανίας τω 1965, γενικαί πληροφορίαι περί τής ιστορίας
τής χώρας καί τών λαογραφικών έργασιών είς αύτήν (σ 245- 254). 'Εν συνεχεία παρα-
τηρήσεις αύτοϋ περί τής άρχιτεκτονικής καί τής διακοσμήσείϋς τής άλβανικής οικίας
καί περί τού ένδύματος (άνδρικοϋ καί γυναικείου) μετά παραθέσεως άρκετών σχετι-
κών φωτογραφιών.
Tome VI (1966)

Joseph Cheliiod, L' Orient arabe un secteur délaissé de 1' Ethnologie fraçaises,
σ. 31-48.

Ό συγγρ. παρατηρών περί τής συνεχώς ένισχυομένης θέσεως τής 'Εθνολογίας εις τά
Πανεπιστήμια τής Γαλλίας καί τοΰ ένδιαφέροντος κυρίως τών σπουδαστών πρός τούς
πολιτισμούς τής 'Αφρικής, έπιζητεΐ ένταΰθα νά έπισύρη τήν προσοχήν πρός τόν λαϊ-
κόν βίον τής αραβικής 'Ανατολής ('Ιράκ, 'Ιορδανία, Λίβανος, Συρία καί 'Αραβική
χερσόνησος), ή όποια, ώς γνιυστόν, ήσκησεν έπιδράσεις είς τούς άφρικανικούς πολιτι-
σμούς. Πρός τοΰτο προβαίνει είς σύντομον άνάλυσιν γενομένων σχετικών έργασιών,
πρός δέ καί τών σκοπών τής 'Εθνολογίας κλπ.
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Monique Roussel de Fontanes, T'Affiquet un accesoire du tricotage, a. 49 - 55.

'Εξετάζονται τρία καλτσόξυλα προελεύσεως εξ 'Ελλάδος, κατατεθειμένα είς τό Musée
de l'Homme. Ταΰτα είναι διακεκοσμημένα μέ γλυπτός γυναικείας παραστάσεις.
'Ομοιομόρφους διακοσμήσεις άναφέρει ό συγγρ. είς τρεις ήλακάτας έκ Καλαβρίας.
Nadia Kossiakov, Un répetroire modèle de tatouage Egyptien, σ. 263 - 278.

Πρόκειται περί διάστικτου διακοσμήσεως είς ξύλινον δίπτυχον παραπέτασμα (παρα-
βάν), προελεύσεως έξ Αιγύπτου, τό όποιον εύρίσκεται είς τό Musée de l'Homme.
Ό συγγρ. έξετάζων τήν σειράν τών διάστικτων μορφών (ίχθύες, δφεις, λέοντες, πτηνά,
πολεμισταί, γυναικεΤαι μορφαί, παραστάσεις συμβολικαί άντικειμένων, μνημείων, φυτών,
γεωμετρικών σχημάτων) συζητεί περί τοϋ συμβολικού χαρακιήρος των, ίής ιστορικής
καί έθνογραψικής άρχής αύτών κλπ.
Christian Merlo et Pierre Vidaud, Le symbole dahoméen du serpent Queue - en-
Gueule, σ. 301 - 328

Εις τήν περιοχήν τής 'Αβομένης, πρωτευούσης άλλοτε τού βασιλείου τής Δαχομέης είς
τήν Δυτ. 'Αφρικήν παρά τήν Νιγερίαν, άπαντάται ώς διακοσμητικόν θέμα τής κεντη-
τικής, τής ξυλοτεχνίας καί τής μεταλλοτεχνίας ή μορφή τοΰ δφεως έστραμμένου κυ-
κλικώς, ώστε ή ούρά του νά εύρίσκεται εις τό στόμα. Τοΰ θέματος τούτου εξετάζεται
ή θρησκευτική αρχικώς σημασία, προτού τοΰτο καταστή άπλώς διακοσμητικόν.

Γ. Κ. Σ.

Oesterreichische Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie, Bd XIX (1965)·
Hermann Steininger, Über das «Abbeten» oder «Wenden» in der nordöstlichen
Steiermark. Ein Beitrag zur Volksmedizin, σ. 1 -36.

Ό συγγρ. πραγματεύεται περί τής, διά τής μεθόδου τής μαγείας, τύπου έπφδής, διά
τών δρων Abbeten (= άποσοβώ τι διά τής προσοχής) καί Wenden (μεταβάλλω), έπι-
διωκομένης, κατά πάλαιαν παράδοσιν, θεραπείας νόσων είς τόν ανθρωπον καί τά ζώα.
Maria Kandegraber, «Ist wirklich alles Aberglaube?» Ein Beitrag zur Volksmedi-
zin in der Gegenwart.

'Εκ συλλογής δεισιδαιμόνων καί μαγικού χαρακτήρος συνηθειών, αί όποϊαι έδημοσι-
εύθησαν τώ 1964 είς τοπικόν περιοδικόν τής Αύστρίας, ό συγγρ. συζητεί τό θέμα περί
τής πίστεως τής διά τής προσευχής προσώπου τινός έπιτεύξειος ϊάσεως νοσήματος, ως
π.χ. τής άκροχορδόνος (μυρμηκιάς) έπί τών χειρών.
Teofold Schmidt, Vor einer neuen Ära der Sagenforschung, σ. 53-71.

Ό συγγρ. προβαίνει εΐς άναλύσεις καί ένδιαφερούσας παρατηρήσεις τών άνακοινώσεων
έπί τού θέματος τής μελέτης τών δημωδών παραδόσεων εις τό είδικόν συνέδριον τώ
1962 εις Antwerpen. Αί έν λόγιο άνακοινώσεις έδημοσιεύθησαν εΐς τόμον ύπό τόν
τίτλον «3. Tagung der International Society for Folk Narrative Research in
Antwerp (6-8. September 1962). Bericht und Referate. Antwerpen 1963.
Klaus Beitl, IV. Internationaler Kongress der Volkserzählungsforscher in Athen
vom. 1. bis 6. September 1964, σ. 75 - 80.

Σύντομος έκθεσις περί τοΰ έν 'Αθήναις τω 1964 συγκροτηθέντος Δ' Διεθνούς συνεδρίου
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τών ερευνητών τών λαϊκών διηγήσεων, τών γενομένων είς αύτό ανακοινώσεων καί τής
έν γένει οργανώσεως αύτοΰ.

Klaus Beitl, «Der Brotsegnende Heiland». Beschreibung eines Grünerdonnerstags -
und Wallfahrtbrauches aus Mariazell, Steiermark., σ. 105 - 150, 168 - 169.
'Εκτενής περιγραφή τελετουργικού έκκλησιαστικοΰ έθίμου εις τήν πόλιν Mariazell εις
Steiermark κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην, κατά τό όποιον γίνεται άναπαράστασις τής
νίψεως τών ποδών τών 'Αποστόλων ύπό του Ίησοΰ Χρίστου καί τοϋ Μυστικοϋ δείπνου.

Rudolf Schenda, Das Onuphrius - Fest in Sutera, Sizilien, σ. 151 - 167.

Ό συγγρ. έξετάζει τό θέμα τής προελεύσεως τής λατρείας τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου εις
Sutera τής Σικελίας, τής μεταφοράς έκεϊ τών λειψάνων του, τής λιτανεύσεως αυτών
καί τής λαϊκής έκ παραδόσεως λατρείας τοΰ 'Αγίου.

Band XX (1966).

Friedrich Johann Fischer, Masken und rituelle Androgynie in Salzburg im 17. und
18. Jahrhundert, σ. 1 - 36.

Είσαγωγικώς αναφέρεται περί τοΰ εορτασμού τών 'Απόκρεων είς Σάλτσμπουργκ τής
Αυστρίας κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα μέ μεταμφιέσεις τής μέ τελετουργικόν
τυπικόν παραστάσεως τής Androgynie, τής έν χρήσει μουσικής χορών, διασκεδάσεων
κλπ. Έν συνεχεία γίνεται λόγος περί τής εις όλους τούς λαούς χρήσεαις τής μεταμφιέ-
σεως είς μαγικός πράξεις, συζητείται δ'είδικώτερον τό τυπικόν τής μεταμφιέσεως αν-
δρών είς γυναίκας καί γυναικών είς άνδρας (Androgynie), τό όποιον είχε συμβολι-
κόν χαρακτήρα. Τό είδος τοΰτο τής μεταμφιέσεως απαντάται διαδεδομένον καί είς
τήν θρησκευτικήν λατρείαν, τό όποιον συνδέεται οΰιω πρός τήν μεταμφίεσιν εις θεό-
τητας, σχετιζομένας άπό παναρχαίων χρόνων πρός τήν γονιμότητα τής γης καί τήν
παραγωγήν.

Hermann Steininger, Die Kummetkämme in Niederösterreichischen Landesmu-
seum in Wien. Ein Beitrag zur Volkskunde der Fuhrleute in Niederösterreich,
σ. 81 -102.

Συλλογή έκ τοϋ 18ου αί. καί τοΰ πρώτου ήμίσεος τοϋ 19 αί. τεσσαράκοντα οκτώ κτενίων
μετά κοσμημάτων, τοποθετημένων έπί τής λαιμοπέδης (λαιμαριάς τοΰ ίππου), άπο-
κειμένη εις Niederösterreichisches Landesmuseum τής Βιέννης. Αυτη εξετάζεται
ένταΰθα πλήν τής πρακτικής χρήσεως τών άντικειμένων τοΰιων καί άπό έπόψεως ετι
τών έν αύτοΐς θεμάτων διακοσμήσεως, πρός δέ καί τής άρχικής μαγικής σημασίας
αύτών ώς μέσων άποκρούσεως κακοΰ έκ δαιμονικών δντων.

Leopold Schmidt, Maskenwesen, Maskenbrauch, Maskenspiel. Neuere Maskenlite-
ratur seit 1960, σ. 103 - 125.

Ό συγγραφεύς προβαίνει ένταΰθα είς κριτικήν άνάλυσιν δημοσιευμάτων άπό τοϋ 1960,
σχετικών πρός τήν ίστορικήν έρευναν τής χρήσεως, σημασίας καί προελεύσεως τοΰ
προσωπείου είς μεταμφιέσεις καί τών κατ' έθιμον παραστάσεων μετημφιεσμένων, άνα-
φέρει δ' έτι περισυλλογήν τοιούτων προσωπείων είς μαντεία καί έκθέσεων αύτών κυ-
ρίως είς τήν γερμανόφωνον καί τάς γύρω αύτής περιοχάς-
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Ζοι,τα'ν Ujva'ry, Das Begräbnis parodierende Spiele in der ungarischen Volksüberlie-
ferung, σ. 267 - 275.

'Αναπαραστάσεις κηδειών ήσαν παλαιότερον είς τάς ούγγρικάς περιοχάς πολύ διαδεδο-
μέναι είς διαφόρους περιστάσεις τοϋ λαϊκοΰ βίου. Τό έθιμο ν τοΰτο διατηρείται άκόμη
σήμερον εί'ς τινας τόπους τής χώρας. Τοσαύτη δέ ήτο παλαιότερον ή δημοτικότης
αύτοΰ, ώστε, ώς άναφέρεται, έτελεϊτο κατά τόν 17 αί. μετά μουσικής καί χοροΰ καί
πέριξ πραγματικού νεκροΰ, νέου τήν ήλικίαν, είς τήν οίκίαν καί είς τό νεκροταφειον.
Τό έθιμον τοϋτο τό όποιον συνίσταται είς παράστασιν θανάτου, κηδείας καί είς δεδο-
μένην στιγμήν έπάνοδον εις τήν ζωήν τοΰ παριστώντος τόν νεκρόν άπανταται κυρίως
κατά τόν έορτασμόν τοΰ γάμου, τήν νύκτα τών 'Απόκρεων καί κατά τόν θερισμόν πρός
τόν σκοπόν τής προκλήσεως ευθυμίας. Ό συγγρ. προβαίνει περαιτέρω εΐς σύγκρισιν
τής συνήθειας ταύτης πρός όμοίαν είς τούς Νοτιοσλάβους καί τούς Ούκρανούς.

Γ. Κ. Σ.

Revista de Etnografie si Folclor, tomul X, 1965.
Mihai Pop, Caractere nationale §i stratificäri istorice în stilul basmelor populäre
('Εθνικά χαρακτηριστικά καί Ιστορικά έπάλληλα στρώματα εις τό ύφος τών λαϊ-
κών παραμυθιών), σ- 3-11.

Μεθοδολογική έξέτασις τοΰ λαϊκού παραμυθιοΰ έπί τή βάσει τών τελευταίων ερευνών.
Ε. Moldovbanü - Nestor, Cununa - särbätoare a seceriçului II. (Στεφάνιυσις - έορτή
τοΰ θερισμοΰ), σ. 43 - 79

Μουσικολογική μελέτη περί τών ασμάτων τοΰ θερισμοΰ έκ Νασαούντ Τρανσυλβανίας.
Radu Niculescu, Considera^ii pe marginea anonimatului crea^iei populäre (Παρατη-
ρήσεις είς τό περιθώριον τής άνωνυμίας τής λαϊκής δημιουργίας), σ. 119-150.
Μελέτη θεωρητική περί τής άνωνυμίας τής λαϊκής δημιουργίας καί δή τής δημιΰδους
ποιήσεως.

Gh. Ciobanu, Circula^ia tamburei în tärile romane în perioada medievalä (Κυκλοφο-
ρία τοϋ ταμπουρά είς τάς ρουμανικός χώρας κατά τήν μεσαιωνικήν περίοδον), σ. 205-210.
'Εξετάζεται ό ταμπουράς άπό τοιχογραφίας έκκλησιών (εΐκ. 1 - 3) καί άπό κείμενα
κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας.
Const. Zamfir, Contribuai la cunoa^terea istoriei rauzicii poporului rornân (Συμβο-
λαί είς τήν γνώσιν τής ιστορίας τής μουσικής τού ρουμανικού λαοΰ), σ. 363 - 373.
Μουσικολογική μελέτη.

Anca Giurchescu, Observatii asupra structurii architectonice a dansuriler cu forma
fixa. (Παρατηρήσεις έπί τής άρχιτεκτονικής δομής τών χορών μέ καθωρισμένην μορ-
φήν), σ. 389 -397.

Emilia Comi§ei„ Structura melodicä a dansurilor populäre (Μελωδική δομή τών λαϊ-
κών χορών), σ. 399 - 414.
Μουσικολογική καί χορογραφική μελέτη.
Gheorghe Ciobanu, Culegerea §i publicarea folclorului muzical român. (Συλλογή καί
δημοσίευσις τής ρουμανικής μουσικής λαογραφίας), σ. 549 -583.
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"Ιστορική άνασκόπησις περί τών συλλογών καί τής δημοσιεύσεως τής ρουμανικής
λαϊκής μουσικής.
Tomul il (1966).

Corn. BarbdlESCU, Analiza istoricä a basmului românesc «fata eu mîinile täiate»
(ATh. 706). 'Ιστορική άνάλυσις τοϋ ρουμάνικου παραμυθιού «κορίτσι μέ τά κομμένα
χέρια»), σ. 27 - 40.

Τά σπουδαιότερα έπεισόδια τοΰ παραμυθιού (Ath. 706) απαντούν, κατά τόν συγγρ.,
εις τούς λαούς τοΰ κελτικοΰ πολιτισμού καί εις τόν ρουμανικόν λαόν.
Mariana Καηανε, Un aspectal legäturii dintre text melodie în eîntecul popular
românesc (Μία δψις τής σχέσεως μεταξύ κειμένου καί μελωδίας είς τό ρουμανικόν
δημώδες ασμα), σ. 123-151.
Μουσικολογική μελέτη.

Anca Giurchescü, Filmul ca instrument al cercetärii folclorice. (Τό φιλμ ώς μέσον

λαογραφικής έρεύνης), σ. 251 ■ 258.
Τ. Brill, Principiile clasificärii legendelar populäre româneçti. (Αί άρχαί κατατάξεως
τών ρουμανικών δημωδών παραδόσεων), σ. 259-271.

'Υποστηρίζεται ή κατάταξις ώς εξής : α) παραδόσεις αιτιολογικοί, β) μυθολογικαί,
γ) θρησκευτικοί, δ) ιστορικοί, ε) αί άναφερόμεναι εις ιστορικά καί τοπικά γεγονότα.
Ν. Radulescü, Lazär - ο versiune româneasca a eroului vegetaÇional (Λάζαρος - μία
ρουμανική παράδοσις (έθιμον) τοΰ φυτικοΰ ήρωος), σ. 319 -339.

'Εξετάζεται τό άσμα καί τό έθιμον τής νεκραναστάσεως τοΰ Λαζάρου, συσχετιζομένου
πρός τούς "Οσιριν, "Αττιν καί "Άδωνιν.

Δ. Β. Οί.

Revue des Études Sud - Est Européennes, tome II. Bucarest, 1964, No 1-4.
(Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine).
André Mirambel, Les sources populaires du roman néo - grec (Αί λαϊκαί πηγαί τού
νεοελληνικού μυθιστορήματος), σ. 3 - 15.

'Εξετάζονται αί λαϊκοί πηγαί τοΰ Νεοελληνικού μυθιστορήματος ύπό έποψιν περιεχο-
μένου καί εκφράσεως.

Gheorghe Ciobanu, Altertümliche Elemente in der rumänischen und bulgarischen
Volksmusik (Άρχαιοπινή στοιχεία έν τή ρουμανική καί βουλγαρική λαϊκή μουσική),
σ. 71 - 91.

Μουσικολογική μελέτη.

Α. Graur, Noms de femmes roumains provenant de vocatifs grecs (Ρουμανικά ονό-
ματα γυναικών προερχόμενα άπό έλληνικάς κλητικάς πτώσεις (αύτών)), σ. 215 - 216.
Πρόκειται περί τών ρουμανικών βαπτιστικών ονομάτων Petre, Petrea, Ioane, Ion,
Simioane, Simion, Ioana, Elencu, Catinca, Costanda, Despa, Erosa, Manda,
Mara, Smara καί Stasa, τά όποια προέρχονται έκ κλητικών πτώσεων τών άντιστοί-
χων έκ τής ελληνικής.

EmiI/Ia Comiçel, Éléments folkloriques balkano - roumains dans les musiques du
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rituel nuptial (Βαλκανικό - ρουμανικά λαογραφικά στοιχεία είς τήν μουσικήν τής γα-
μήλιου τελετής), σ. 511 - 525.
Μουσικολογική μελέτη γαμήλιων ασμάτων.
Paul Henri Stahl, Les vieilles maisons à étage de Roumanie. Les facteurs balka-
niques (Αί παλαιαί μονώροφοι οίκίαι έν Ρουμανία. Βαλκανικοί παράγοντες), σ.
527 - 546.

Μελέτη περί τής ρουμανικής μονώροφου οικίας μετά 11 εικόνων.
Andei Buc§an, Similitudes entre les danses populaires roumaines et balkaniques ('Ο-
μοιότητες μεταξύ τών ρουμανικών καί τών βαλκανικών λαϊκών χορών), σ. 607 - 613.
Tome III, 3 965, No 1-4.
Adrian Fochi, Das Doitschin - (Doicin -, Dojcin - Aohhhh-). Lied in der Südosteu-
ropäischen Volksüberlieferung. (Τύ ασμα Doitin είς τήν παράδοσιν τών λαών
τής Νοτιοανατολικής Εύρο')πης), σ. 229 -268, 465-511.

Λεπτομερής συγκριτική μελέτη τών παραλλαγών τής δημώδους παραλογής «τοΰ
Ντοϊτσίν» έν Ρουμανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία καί 'Αλβανία.
Paul Henri Stahl, La dendrolatrie chez les Turcs et les Tatares de la Dobroudja.
(Ή δενδρολατρία παρά τοις Τοΰρκοις καί Τατάροις τής Δοβρουτσας), σ. 297 303.
'Εξετάζεται ή λατρεία τοΰ δένδρου καί τοΰ ύδατος είς τούς Τούρκους καί Τατάρους,
τούς έγκατασταθέντας εις τήν Δοβρουτσάν έν μέσο) του γηγενοΰς ρουμάνικου πλη-
θυσμού μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί μέχρι τοΰ 19ου αί.'Ηέν λόγω
δενδρολατρία έμφαίνεται εις τά έ'θιμα καί τήν τέχνην τών έπηλύδων τούτων και τών
χριστιανών κατοίκων τής περιοχής.
Nicolas Al. Mironescu, Mandra, senuna et Sîmbra. Trois termes pastoraux au
Nord et au Sud du Danube (Μάνδρα, σενούνα καί σοΰμπρα. Τρεις ποιμενικοί όροι
βορείως καί νοτίιος τοΰ Δουνάβεως), σ. 651 - 655.

Γλωσσική μελέτη περί τής λέξεως «μάνδρα», τοΰ τοπωνυμίου «Σενούνα» (έκτου λατιν.
sel) καί λ. sîmbra (σεμπριάς, συνεταιρισμού διά ποιμενικός ή αγροτικός έργασίας).
Οί τρεις ούτοι δροι άναφέρονται είς τόν κατά παράδοσιν βίον τών βορείως καί νοτίως
τοΰ Δουνάβεως ποιμενικών πληθυσμών.

Tome IV, 1966, No 1 - 4.
Ν. Al. Mironescu, Contributions à la connaissance du Sud - Est Européen, apportées
par Γ ethnographie et le folklore Roumains. Session d' Ethnographie et de
Folklore, Bucarest, 5 - 8 octobre 1965) (Συμβολαί είς τήν γνώσιν ιής Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης προσφερόμενοι ύπό τής ρουμανικής έθνογραφίας καί λαογραφίας.
Συνεδρία τής έθνογραφίας καί λαογραφίας, Βουκουρέσιιον, 5 - 8 'Οκτωβρίου 1965',
σ. 247 - 249.

Άναφέρονται έν περιλήψει αί άνακοινώσεις : α) τοΰ Ρ. Η. Stahl διά τά κατά παράδοσιν
ένυπάρχοντα βαλκανικά στοιχεία είς τάς μονώροφους έν Ρουμανία οικίας' β) τοΰ
R. - Ο. Maier διά τά άρχαϊκά συστήματα τοΰ διά ράβδου άλωνισμοΰ" γ) τοΰ Α. Fochi
διά μερικά προβλήματα συγκριτικής έρεύνης τής δημώδους έπικής ποιήσεως έν τή
Νοτιοανατολική Ευρώπη,, δ) τοΰ Μ.Ο. Bîrlea διά τήν παραλογήν τής «"Υδρας»' ε)
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τοΰ I. Mouçlea διά τάς συμβολάς είς τήν μελέτην τοϋ άσματος τής «Miorita». 'Επί-
σης γίνεται λόγος διά τάς μουσικολογικάς καί χορογραφικός άνακοινώσεις τοϋ Μ. Ν.
Rädulescu, τοΰ Ν. Ursu, τοΰ G. Ciobarm καί τοΰ C. Eretesu.
Adrian Fochi, Die rumänische Volksballade «Uncheseii» und ihre südosteuropäi-
schen Paralelen. (Das Thema der Rückkehr des Gatten zur Hochzeit seiner Frau).
(Ή ρουμάνικη δημώδης παραλογή «Uncheseii» καί τά νοτιοευρωπαϊκά της παράλ-
ληλα. Τό θέμα τής επιστροφής τοΰ συζύγου κατά ιόν γάμον τής γυναικός του),
σ. 533 -574 + 1 χάρτ.

'Εξετάζεται τό τραγούδι «τής επιστροφής τοΰ ξενιτεμένου» έν Ρουμανία, Βουλγαρία,
Γιουγκοσλαβία, 'Αλβανία, Τουρκία καί 'Ελλάδι.
Eugen Stanescu, Le second congrès International d'études crétoises. (Τό δεύτερον
διεθνές Κρητολογικόν συνέδριον), σ. 617-619.
Γενικαί πληροφορίαι περί τών εργασιών τοϋ έν λόγω Συνεδρίου.

Δ. Β. Οί.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Band 6i (1965).

Ina-Maria Greverus, Heimweh und Tradition, σ. 1-31. (Νοσταλγία καί παράδοσις).
Ή λέξις Heimweh (= νοσταλγία) άρχικώς διαλεκτική έν Αύστρία, έπολιτογραφήθη
εΐια έν Γερμανία. Τό θέμα ερευνάται ύπό τής συγγρ. άπό γερμανικής καί αύστριακής
απόψεως. 'Επιχειρείται είδικώτερον ό προσδιορισμός τής σημερινής έν γένει σημασίας
αύτοΰ, ήτοι τής ιατρικής, ψυχολογικής κ.ά.
Milko MatiSetov, Peto Abano, Racconto resiano del tipo ATh 756B, a. 32 -59.
Richard Weiss, Grundzüge einer protestantischen Volkskultur, σ. 75-91.

Στοιχεία λαϊκής λατρείας τών Διαμαρτυρομένων έξεταζόμενα άπό λαογραφικής
άπόψεως.

Band 62 (i960).

Hans Trumpy, Similia similibus, σ. 1 - 6.

'Εξετάζεται διά βραχυτάτων ή «άρχή» «similia similibus curantur» εις τήν λαϊκήν
ίατρικήν καί τάς δεισιδαιμονίας, ήτις, κατά τόν συγγρ., έχει άρχικώς άιτοτρεπτικήν
καί ούχί θεραπευτικήν δύναμιν. Ή χρησιμοποίησις τών ομοίων πρός θεραπείαν τών
όμοιων έξηγεϊται έκ τοΰ γεγονότος ότι προφύλαξις καί θεραπεία συγχέεται ύπό τοΰ λαοΰ.
Walter Heim, Die «Spende» in der Urschweiz, σ. 29 - 48.

"Ο συγγραφεύς άσχολεΐιαι μέ τό άλλοτε έν τή παλαιά 'Ελβετία εύρέως διαδεδομένον
έθιμον τοΰ έξ αφορμής ενός θανάτου άφιεριόματος διά τούς πτωχούς ή τήν έκκλησίαν
άρτου κ ά. ύπό τών οικείων τοΰ θανόντος. Τοϋ εθίμου κατάλοιπά τινα άπαντοΰν καί
σήμερον.

Milko MaticEtov, Un miovo anello nelle trazioni sulla corsa per il confine, σ. 62-76.
Ό συγγρ. πραγματεύεται τάς παραδόσεις μέ τό θέμα «ό δρόμος πρός τά σύνορα»,
αϊτινες εΰρηνται καί εις άρχαίους συγγραφείς, ώς ό Σαλλούστιος κ.ά.
Rolf Wilh. Brednich, Erich Seemann (1888 - 1966) in memoriam, σ. 77 - 81.

Γίνεται λόγος περί τού βίου καί τοΰ έν γένει έργου τοϋ μεγάλου Γερμανού λαογράφου
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Erich Seemann, όστις γνωρίζων τήν νεοελληνικήν γλώσσαν ήσχολεΐτο πρός τοις άλ-
λοις καί μέ έλ?.ηνικό θέματα είς βιβλιοκρισίας του ή άλλας μελετάς.

Σ. Δ. Η.

Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, Jahrgang ίο. (1959).

Erich Seemann, Die Gestalt des kriegerischen Mädchens in den europäischen Volks-
balladen, σελ. 192 - 212. Προτάσσεται ιστορική εισαγωγή, είς ήν προσάγονται άπο-
δείξεις έκ τής 'Αρχαιότητος καί τών κατόπιν χρόνων περί γυναικών λαμβανουσών μέ-
ρος είς πολεμικός συγκρούσεις ώς άρχηγοί άντί τών άνδρών. Έν συνεχεία γίνεται λό-
γος περί τών τοιούτων πολεμικών γυναικών, ώς αύται έμφανίζονται είς τάς ευρωπαϊ-
κός παραλογάς, μεθ' ών καί έλληνικαί, ώς καί σχετικό κλέφτικα ασματα.
Jahrgang 12. (1961).

Leopold Schmidt, Die goldene Henne mit den sieben Küchen. Das Motiv des The-
odelinden - Schatzes in der Volkserzählung, σ. 23 - 46.

Έξ άφορμής χρυσού τεμαχίου, τού καλουμένου θησαυρού τής βασιλίσσης τών Λαγγο-
βάρδων Θεοδουλίνδης είς Monza τής 'Ιταλίας, όπερ εύρεθέν έντός τής σαρκοφάγου
της χαρακτηρίζεται ώς «ή όρνις μετά τών επτά νεοσσών», ό συγγρ. προβαίνει εις τήν
έξέτασιν τοΰ θέματος τούτου, όπερ είναι γνωστόν εις τήν λαϊκήν πίστιν καί διήγησιν.
Συζητείται ιδία τούτο είς τό παραμύθια, μεθ' ών καί ελληνικά, τάς παραδόσεις καί
τός άλλας διηγήσεις μετ' έξέτασιν τών μέχρι τούδε έξενεχθεισών ύπ' άλλων σχετικών
γνωμών. Ή «χρυσή όρνις μετά τών επτά νεοσσών> τοΰ μνημονευθέντος θησαυρού
είναι κατά τόν συγγραφέα παράστασις τής Πλειάδος, συμβολίζουσα δύναμιν καί κυ-
ριαρχίαν·

Erich Seemann, Die Gottscheer «Kate» - Ballade. Ein Beitrag zu den Liedern von
der «Meererin», σ 63- 79. Πρόκειται περί έξετάσεως άσματος, τοΰ όποιου τό κύριον
περιεχόμενον είναι ή προτίμησις ύπό λ'εάνιδος τής επανόδου έκ τού πολέμου τοΰ άδελ-
φού της έναντι τοΰ μνηστήρος της. Ό βασικός πυρήν αύτοΰ είναι γνωστός ήδη άπό
τής 'Αρχαιότητος, άπαντών είς διήγησιν παρ' Ήροδότο) (III, 19).

Rudolf Kriss und Hubert Kriss - Heinrich, Beiträge zum religiösen Volksleben auf
der Insel Cypern mit besonderer Berücksichtigung des Wallfahrtswesens,
σ. 135 - 210.

Περιγράφονται 50 κήρινα καί 44 αργυρά κυπριακό αναθήματα, κομισθεντα ύπό τών
συγγρ- είς τό έν Βαυαρία Έθνικόν Μουσεΐον, τά προσκυνήματα (ναοί) τής νήσου,
είς τά όποια ταύτα άφιεροϋντσι, οί αύτόθι λαμβάνουσαι χώραν πανηγύρεις ώς καί τό
συνημμένα πρός αύτός γενικώτερον ήθη καί έθιμα.

Jahrgang 13. u. 14. (1963)·

Willy Krogmann, Die Wurzeln des Weihnachtsbaumes, σ. 60 - 80.

Ό συγγρ. συζητών περί τής Ιστορικής αρχής τού έθίμου τοΰ δένδρου τών Χριστουγέν-
νων άναφέρει τάς σχετικός γνώμας άλλων ερευνητών, συμφωνών έν πολλοίς πρός έκεί-
νας τού Otto Lauffer, εκφέρει δέ καί ιδίας άπόψεις.

Karl Meisen, St. Michael in der volkstümlichen Verehrung des Abendlandes,
σ. 195-255.
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Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ είς τήν λαϊκήν λατρείαν τής Δυτικής Ευρώπης.
Jahrgang 15. u. 16. (1965).

Leander Petzoldt, Besessenheit in Sage und Volksglauben, σ. 76-94.

Ό δαιμονισμός εις τήν παράδοσιν καί τήν λαϊκήν πίστιν. 'Εξετάζεται ό τρόπος, δι'οΰ
εισέρχεται ό διάβολος είς τόν δαιμονιζόμενον, οίον δι" ώρισμένων τροφών κ.ά., αί
μορφαί ύπό τάς όποιας ούτος εμφανιζόμενος βλάπτει τούς άνθρώπους, ώς καί οί τρό-
ποι έκδιώξεως αύτοΰ κατά τήν λαϊκήν άντίλη-ψιν.

Anton Dörrer, Erinnerungen an St. Barbara, σ. 95 - 116. Ό συγγρ. εξετάζει γενικώς
τήν λατρείαν, τής οποίας τυγχάνει είς τάς χώρας τής Δυτ. Εύρώπης ή 'Αγία Βαρβάρα'
τόν χρόνον, τήν όδόν ώς καί τούς λόγους διαδόσεως αύτής καί τού συναξαρίου τής
'Αγίας κ.ά. Λατρεία καί συναξαρική διήγησις έκκινήσασαι έκ τής 'Ασίας διεδόθησαν
διά τής Ελλάδος εις τήν Δύσιν, ένθα ή μάρτυς κατέστη προστάτις πολλών τάξεων
άτόμων, οίον τών μεταλλωρύχων, βοηθός κατά τοΰ πυρετοΰ, τής πανώλους και παν-
τός έχοντος άνάγκην. Έκ τούτου άσματα, ποιήματα καί άλλα λαϊκά δημιουργήματα
έποιήθησαν πρός τιμήν της, τής λατρείας της καταστάσης έξαιρετικής παρά τώ λαώ.

Wolfgang Brückner, Ross und Reiter im Leichenzeremoniell. Deutungsversuch
eines historischen Rechtsbrauches, σ. 144- 209. "Ιππος καί ίππεύς είς τήν τελε-
τήν τής κηδείας. "Ερευνα τής σημασίας ένός ιστορικού έθίμου δικαίου.

Sandor Balint, Religiöse Volksbräuche in Ungarn, σ. 239 - 255.

Μελέτη άφορώσα είς τήν καθολικήν λειτουργίαν έν Ουγγαρία, ήτις έχει καί ένταΰθα
διαδραματίσει λαϊκόν, παραδοσιακόν καί κοινωνικόν ρόλον, καί τήν σχετικην λαϊκήν
παράδοσιν. 'Εξετάζονται κατ' έκλογήν είδικώτερα θέματα άπό τής άπόψεως τής σχέ-
σεως καί τής άλληλεπιδράσεως αύτών.

Σ. Δ. Η.

Studia Fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie Finnoises, tome
Xe, Helsinki MCMLXIII.
Tome X.,.

Eino Nieminen, Finnisch Kantele und die damit verbundenen Namen baltischer
Musikinstrumente. (Ή Φιλλανδική καντέλε (είδος κιθάρας) καί τά μετ' αύτής συν-
δεόμενα ονόματα βαλτικών μουσικών οργάνων), σ. 3 - 43.
Μουσικολογική γλωσσική μελέτη.
Tome XI,

Martti Haavio, A la mémoire de Kaarle Krohn lors dn 100e anniversaire de sa nais-
sance (Είς μνήμην τού Karle Krohn έπί τή lOOü έπετείω άπό τής γεννήσεως αύ-
τοΰ), σ. 3-13. Βλ. έτι καί είς τόμ. ΧΙ3, σ. 3-72. ΧΙ4, σελ. 3-22, ΧΙ5, σελ 3-18.
ΧΙ„, σελ. 3 - 33.

Δ. Β. Οί.
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"Αγιοι Σαράντα (κοινώς Σκά-

λωμα) 206
Άγιος Άκάκιος (π. Γόλτσα)
236, 237, 239, 241 - Βασί-
λειος' βλ.Θΰριον—Γεώργιος
316, 319, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 330 —Λέων 261,
262
Άγόριανη 20
'Αθήναι 13, 42

Αίανή 247, 249, 251. 255,257,
321

Αιγαίου νήσοι 41
Αίνος 53
Αιτωλία 11
Αίιωλικόν 193
Άλιάκμων 253
Άμπλιανη 331
Άνατ. Θράκη' βλ. Θράκη.
Άνεράϊδα 301

Άνω Βολίμες 261—Βίτσα 272,
273

Ανώγεια Κρήτης 336, 337
Άνω Μαχαλάς' βλ. Μονοδέν-
δριον

Άνω Μεριά Φολεγάνδρου 304
Άξικά 'Ανώγεια 336
Άπάνου Βιλανιδιά 239
Άπείρανθος Νάξου5,12,19, 22
Αράχοβα ΙΙαρνασσίδος II, 14,
15

Άργιθέα (Κνίσοβον) 308
Άρσαλιά 322
'Ασή Γωνιά (Κρήτης) 49
Βάτακας 294

Βελαν'διά τοΰ Γκουρλίγκα 239
Βίτσα 271, 276

Βογατσικόν Μακεδονίας 23, 33
Βόνιτσα 344
Βοστΐνα 202, 203
Βούρβουρα Κυνουρίας 23, 33

Βρέστενα Λακιονίας 15
Βριίσ" 238
Γαλαράκι 294
Γέρικο 320

Γιαννίτσι Μεσσηνίας 14
Γκόβλιτσα 247
Γκουβέρι 206
Γκουρλίγκα' βλ. Πηγή
Γόλτσα" βλ. Άγιος Άκάκιος
Γομάρα 327
Γουριά 193
Γουρίτσα 237
Γρίζι Πυλίας 14
Δελβινάκιον 204, 206
Δελβινακιώτικο Χάνι 206
Δέλβινον 321
Δεπαλίτσα 202, 203
Δερβέκιτσα 188, 189
Δολός 206

Δοτσικύν 316, 319, 326, 330
Δράκου πατημασιά 242
Δωδεκάνησος 13, 41, 54
ΈμπορεΤον 226
"Εξω Γωνία 226
Έξωχώρα 261

Εφτά Πλατάνια 248, 251, 321
Ζίτσα 320
Ζυγός 188, 191, 192
Ζωνιανά 342
Grévéna 330

Ήπειρος 11, 12, 13, 20,23,

35, 45, 48
Θάσος 53
Θερινόν 308
Θεσσαλία 12
Θεσσαλονίκη 13, 42
Θράκη 13, 41, 53
θΰριον 344
'Ικαρία 52
"Ιμβρος 53
Καισάρεια 247, 248

Καισαριά 328

Κάλλιανη 247

Ιναλλίστρατον 253

Καλόγηρος 251

Κανάλια 236

Καλάβρυτα 53, 62

Καλάμι 233

Καμποχώρια 279

Κάλυμνος 11

Καππαδοκία 53

Καρδίτσα 49, 308

Καρία 28

Καρλόβασι 366

Κάρπαθος 15, 19, 25, 52

Καρυά 344, 348, 353

Καστάνια τής Μελιτίνης 291

Καστελλόριζον 15

Καστόρια 15

Ινάστρον τοΰ Πασαβά 290
Κάτου Βιλανιδιά 239
Κάτω Βάνιτσα 247 — Βίτσα
272

Κάτω Κώμη 247, 251, 253,
321

Κάτω Μαχαλάς βλ. Κάτω Βί-
τσα
Κερασά 336
Κερί 261

Κεφαλόβρυσον 203
Κλείσοβα 187, 189, 191
Κοζάνη 62
Κόκκινο Λιθάρι 206
Κόνιτσα 202
Κορσική 17, 32
Κορώνη 14

Κοσμάς Κυνουρίας 47, 48.
Κουμαραδαΐοι 366
Κρήτη 13, 22, 23, 41, 45, 50
Κρόκος 247
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Κυδωνίαι Μ. 'Ασίας 18
Κυκλάδες 13, 226
Κύπρος 13, 45, 52, 62
Κως 52
Λασίθι 49
Λευθεροχώρι 319
Λεύκας 344
Λήμνος 18
Λιθακιά 261
Λοξάδα 236, 238, 242
Λυγερέα 294

Magne (Péloponnèse) 298
Μακεδονία 13, 20, 35, 45, 59
Μάνη 13, 16; 19, 21, 22, 31,

291, 292, 297
Μαριές 261
ΜαυρατζαΧοι 366
Μαχαιράδο 261
Μεγανήσι Λευκάδος 49, 62
Μελίσσι 327
Μέσες Βολίμες 261
Μεσιός' βλ. "Ανω Βίτσα
Μεσολόγγιον 181, 185, 187,

188, 189, 190, 192
Μεσολούριον 316, 324, 330
Μηλέα 247
Μηλιά 250
Μηλωτίνη 248

Μολυβδοσκεπάστου μονή 203
Μοναστηράκιον 344
Μονοδένδριον 271, 276
Μουζάκιον 261, 308
Μπάφρα 'Ιωαννίνων 12, 14, 18
Μπιτόλια (Μονασιήριον) 329
Μπογιάτο 261

Μπούτηδες 294
Μπουτσικόν 203
Μποχώριον 189
ΜπρΧνος 271
Μύλια 237

Μυρσίνη 290, 294, 297, 298
Μυτιλήνη 23

Νάξος 5, 9, 10, 15, 45, 52
Νεοχώριον 193
Νεστόριον Καστοριάς 12
Νίσυρος 11

Ντοτσικόν 317, 327, 328
Νιουτσ'κό' βλ. Ντοισικόν
Ξηρόμερον "Ακαρνανίας 14
Ξιγκανώγεια' βλ. Άξικά 'Α-
νώγεια
Όμαλός Χανίων 51
Όσιανίτσα 202, 203
Παγώντα 366
Πάνδροσον 366
Παντοκράτωρ 261
Πάτραι 13
Παφλαγονία 5, 9
ΙΙειραιεύς 42
Πελοπόνησος 59
Πηγή 239
Πλάκα 241
Πλάτανος 366
Πολιιάραβος 290
Ποντικάτες 206, 221
Πόντος 12, 23
Πυλία 30

Πύργος Δράμας 50 — Θήρας
226

Πωγώνι 202, 222

Πωγωνιανή 202, 203, 206
Ράχη 327
Ρεβίτσα 206
Ροδιανή 251
Ρούμελη 59, 62
Σαγιάδες 250
Σαλαμίς 27
Σαμαρινα 328, 326
Σάμη Κεφαλληνίας 14
Σάμος 52, 293
Σαντορίνη 226
Σέρραι 53
Σίκινος 299

Σκάλωμα" βλ. Άγιοι Σαράντα
Σκοπός Άνατολ. Θράκης 14
Σκουφομύτης Λυγερέα 291
Σμόλικας 327
Σουφλίον Θράκης 18
Σπάρτη 26
Σφακιά 22
Σωπική 204
Τελώνια Λέσβου 13
Τριφυλία 24
Τρόοδος 253
Τσιράκιον 321

Τσοΰρχλι 326' βλ. καί Άγιος

Γεώργιος
Φανάριον 236, 238, 239, 242,
244

Φολέγανδρος 299
Φούρκα 326, 328
Φούτσι' βλ. Αίανή
Χαλκιδική 53
Χίος 52

Χωριστή Δράμας 328
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