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A' ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(en langue grecque)

'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις "Επιστημονικής 'Εταιρείας. 'Εν 'Αθή-
ναις, τόμ. 68 (1965).

Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών, τόμ. IB' (1965), ΙΓ' (1966).

Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν. Έκδιδόμενον ύπό τής Επιτροπής Ποντια-
κών Μελετών, έν "Αθήναις, τόμ. 27 (1966),

'Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Έν Αθήναις, τόμ. Δ' (1964).

Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου. "Εκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευθυντού αύτοΰ,
Αθήναι 1961, τόμ. 8-9 (1958-1959).

Επιστημονική 'Επετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
Έν Αθήναις, τόμ. ΙΣΤ' (1965-66).

'Ηώς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, έκδιδομένη έν Αθήναις, έτ. 8 (1965).

Ίκαριακά. Μηνιαία εκδοσις τής Πανικαριακής Άδελφότητος 'Αθηνών. Αθήναι, τεύχη
35 (1965), 36 (1965-66), 37 (1966).

Κρητική Εστία. Μηνιαίο Ιστορικό, λαογραφικό καί λογοτεχνικό περιοδικό. Χανιά,
χρόν. ΙΕ' - ΙΖ' (1963-65).

Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. Λ' (1966).

Λακωνικά. Διμηνιαία Έπιθεώρησις, όργανον τοΰ Συνδέσμου τών έν Αττική Λακεδαι-
μονίων, ετ. Α - Δ' (1964-1967).

Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ. KB'
(1965).

Μαθητική Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Λευκωσία
Κύπρου, φ. 40-42 (1966).

Μικρασιατικά Χρονικά, Τόμοι 10 (1963), 12 (1965).
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Β ' ΞΕΝΑ

(en langues étrangères)

Arts et Traditions Populaires, Année XIII (1965) Paris.
Albert Colombet, Le folklore de la vigne et du vin en Cote-d'Or (Ή λαογραφία
τής αμπέλου καί τοϋ ο'ίνου εις την Cote-dOr), σ. 181-214.

Περιγράφονται ποικίλα περί οϊνου έθιμα, συνδεόμενα μέ τήν βάπτισιν, τόν γάμον, τήν
τελευτήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. 'Επίσης αναφέρονται έθιμα τοΰ τρυγητοΰ καί
άσμάτια, παροιμιώδεις έκφράσεις καί παραδόσεις έκ Cote-d'Or.
Françoise Lapadou-Hargdes et Georges Henry Rivière, Imagerie, cartes à jouer,
toiles imprimées: problèmes d'évolution et d'interdépendance des styles ('Εργα-
στηριακή παραγωγή εικόνων, παιγνιόχαρτα καί εκτυπώσεις έπί υφασμάτων : προβλή-
ματα εξελίξεως καί άλληλεξαρτήσεως τών μορφών), σ. 217-228.

'Εξετάζονται τά ε'ίδη παραγωγής εικόνων άπό τά τέλη τοΰ μεσαίωνος μέχρι του 19ου
αιώνος. 'Ιδιαιτέρως σημειοϋται ή άκόλουθος έξέλιξις : ή έμφάνισις τών εικόνων έπί
τοϋ χαλκοΰ προεκάλεσε κατ' άρχάς μίαν σχετικήν πτώσιν τής ξυλογραφίας καί έν συνε-
χεία τήν έξαφάνισιν τής έκτυπώσεως ξυλογραφιών έπί υφασμάτων. Κατά τό τέλος τοϋ
18ου αί. παρατηρείται προσωρινή άνθησις τής ξυλογραφικής έκτυπώσεως.
Gyula Ortutay, Les recherches sur les contes populaires en Hongrie. Essai de
méthodologie (Αί έν Ουγγαρία έρευναι διά τά λαϊκά παραμύθια. Δοκίμιον μεθοδολο-
γίας), σ. 229-237.

Μεθοδολογικά! παρατηρήσεις, άναφερόμεναι εΐς τήν έρευναν τοΰ λαϊκοΰ παραμυθιοΰ
έν Ουγγαρία.

Myriam Detton et Marie-Louise Tenèze, Bibliographie d'Ethnologie Française
1963-1964 (Βιβλιογραφία τής Γαλλικής έθνολογίας 1963-1994), σ. 300-402.

Bulletin folklorique d'île-de-France, Nos 29-36, Paris 1965, 1966.
Σημειοΰμεν τά άρθρα : α) «Rabelais» τοΰ M. Françon (σελ. 868). β) «Ή χλωρίς τής
Ile-de-France» τοΰ André-Louis Mercier (σελ. 869-870, 907-909, 940-942). γ) «Δημώ-
δης θρησκευτική νομισματικής τοϋ R. Lecotté (σελ. 871-872). δ) «"Εκθεσις περί τοΰ
24ου Συνεδρίου τοΰ Rambouillet έν Chartres» (σελ. 899-903). ε) «Ό Δημήτριος Λου-
κάτος έν Ίωαννίνοις» τοΰ R. Lecotté (σελ. 930). ς) «Προσωπογραφίαι τοΰ Patrice
Coirault» τής Simone Wallon (σελ. 931-934). ζ) «Ό «πατήρ εκατόν» είναι νεκρός»
τοΰ R. Lecotté (σελ. 935-9381. ι) «Ποιος είναι ό Bineau?» τοΰ R. Lecotté (σελ.
965-967). ια) «Ταφή τοΰ «πατρός έκατόν» τοϋ R. Lecotté (σελ. 968-970). «"Ενας σύν-
τροφος τοΰ 'Αγίου Mathurin τοΰ Larch ant: "Ο "Αγιος Pipe, προστάτης τής Beaune-
la-Roland» τοΰ Μ. Verdier (σελ. 1027-1039, 1091-1096). «Τά ημερολόγια τής τάξεως»
τοΰ R. Lecotté (σελ. 1041-1044) καί «Ή 'Αγία Παρασκευή είς τούς κρεοπώλας Mel-
dois» τοΰ M. Perrin (σελ. 1097-1098).

Δ. Β. Οίκ.
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Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke, Berlin, Band
7 (1961-65)

Kyrei, Hora'lek, Ein Beitrag zur volkskundlichen Balkanologie, σ. 1-32.

Συμβολή εΐς τήν λαογραφίαν τών βαλκανικών χωρών. Εξετάζεται ενδεικτικώς τό
αίγυπτιακόν παραμύθι τών δύο αδελφών, όπερ ευρέθη έπί παπύρου τοΰ 1250 π.Χ.
(ίδέ σχετικώς J. Bolte G. Pouvka, Anmerkungen IV, 1930, σ. 95 κ.έξ.), ή σχέ-
σις τών έλληνικών παραλλαγών του πρός τάς τών άλλων βαλκανικών χωρών και δή
πρός τάς τουρκικός κ.ά.
Geneviève Massignon, T'enfant qui devait être pendu à l'âge d'homme, a. 53 67.
Τό παιδί τό όποιον έπρεπε νά κρεμασθή είς άνδρικήν ήλικίαν. Γαλλοαμερικανικός
μΰθος μή περιλαμβανόμενος είς τόν κατάλογον ιών AaTh.
Gerhard Kübik, Die Erschaffung der Welt. Mythe der Wapangwa, Tanganjika,
σ. 68-75.

Ή δημιουργία τοΰ κόσμου κατά τούς μύθους τών Wapangwa τής Ταγκανίκας.
Heda Jason, Types of jewish-Oriental Oral Tales, σ. 115-224.

8. Band (1966)

Isidor Tevin, Etana, Die keilschriftlichen Belege einer Erzählung. Zur Frühgeschichte
von AaTh 537 (=AaTh 222 B* + 313 B). Eine textkritische Erörterung, σ. 1-63.
Αί άποδείξεις έν ταΐς έπιγραφαϊς σφηνοειδούς γραφής περί τοΰ άρχαίου Άσσυροβα-
βυλωνιακοΰ μύθου ιής Etana. Κριτική συζήτησις έπί τών κειμένο)ν.
Ναι - Tung Ting, The Holy Man and the Snake Woman. A Study of a Tamia Story

in Asian and European Titerature, 145-191.
Maja Boskovic - Stulli, Beitrag zur Diskussion über die Katalogisierung der Volks-
sagen, σ. 192-207.

Fritz, Harkort, Volkserzählungstypen und -motive und Vorstellungsberichte, σ.
208-223.

'Αμφότερα τά άμέσως άνωιέρω άρθρα άναφέρονται είς τό θέμα της συντάξεως κατα-
λόγου τών δημωδών παραδόσεων κατά τούς τόπους αύτών.

Σ. Δ. Η.

Folklore, τόμ. 76 (1965).
Elmer G. Suhr, An interpretation of the Medusa, σ. 90-103.

Περιλαμβάνονται στοιχεία συγκριτικής έθνολογίας, προερχόμενα τόσον άπό τήνάρχαι-
ότητα όσον καί άπό νεωτέρας έποχάς-
Robert Α. Georges, Richard M. Dawkins, σ. 202-212.

'Επί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τοΰ θανάτου τοΰ R. Μ. Dawkins γίνεται λόγος διά
τό συλλεκτικόν, μεταφραστικόν καί ίδια τό σχετικόν μέ τήν παραμυθιολογίαν έργον του.
Venetia Newall, Decorated eggs, σ. 266'272.

ΙΙοικίλαι πληροφορίαι διά τό λατρευτ. έθιμον τής διακοσμήσεως τών πασχαλινών αύγών.
Margaret Robinson, Some fabulous beasts, σ. 273-287.

Μεταξύ τών μυθολογικών θηρίων γίνεται λόγος καί δι' έλληνικά, εικονιζόμενα έπί
άρχαίων άγγείων.
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Vol. 77 (1966)

Ε. F. Cootë Lake, The dance of the spirit of the new corn in Cattaro, σ. 31-40.

"Αποκριάτικα έθιμα σχετικά μέ τήν βλάστησιν είς περιοχήν τής Δαλματίας.
Theo Brown, The triple gateway, σ. 123-131.

'Εθνολογικά κυρίως στοιχεία καί άλλαι παρατηρήσεις, σχετικαί πρός τήν σημασίαν τοΰ
σταυροδρομίου είς τόν λαϊκόν βίον.
R. W. Huschinson, The little lady, σ. 222-227.

'Εξετάζονται διάφοροι όνομασίαι καί δοξασίαι άναφερόμεναι είς τήν ύπό τών άρχαίων
'Ελλήνων καλουμένην γαλήν.

Κ. Ρ.

Journal of American Folklore, τόμ. 78 (1965).
Auxa Naff, Belief in the evil Kye among the christian Syrian-Lebanese in America,
σελ. 46-51.

'Εξετάζονται προλήψεις καί δοξασίαι χριστιανών, μεταναστών είς 'Αμερικήν έκ τής
Συρίας καί Λιβάνου, σχετικαί μέ τήν βασκανίαν (κακό μάτι). Παρουσιάζουν κοινός
ομοιότητας πρός άντιστοίχους ελληνικός, τό δέ γεγονός οφείλεται προφανώς είς τήν
κοινήν καταγωγήν τών ιδεών αύτών έκ τοΰ Βυζαντίου.
Robert Α. Barakat, John the Giant Killer in Mexico, σ. 158-159.

Παραμύθι εύρωπαϊκόν διά τόν Γιάννην πού έσκότωσε τόν Γίγαντα. 'Έχει μεταφερθή
είς τό Μεξικόν διά τής προφορικής παραδόσεως.
Bruce Jackson, Prison folklore, σ. 317-329.

Ό συγγραφεύς συνέλεξεν ύλικόν άπό κρατουμένους είς φυλακάς έν 'Αμερική καί εξε-
τάζει τήν ίδιορρυθμίαν μιας παραδοσιακής μορφής λαογραφικού ύλικοΰ, σχετιζομένου
μέ τούς φυλακισμένους (κοινωνία τής φυλακής, τρόπος ομιλίας καί άφηγήσεως, προσ-
φωνήσεις, παρωνύμια, γλωσσικόν 'ιδίωμα φυλακής, ύλικόν λαογραφικόν).

Vol. 79 (1966)

William Α. Lessa, «Discoverer of the Sun». Mythology as a reflection of culture, σ.
3-51.

'Εξ αφορμής ένός παραμυθιού εξετάζονται οί λόγοι διά τούς όποιους προκαλεί-
ται είς τούς μύθους συσχέτισις μυθικών έπεισοδίων καί στοιχείων πολιτισμού διάφορων
βαθμίδων.

Ernst S. Dick, The Bridesman in the Indo-European tradition. Ritual and myth in
marriage ceremonies, σ. 338-347.

Είς τό άρθρον εξετάζεται ό ρόλος τοΰ παρανύμφου κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου καί
υποστηρίζεται ότι ή τελετή είναι άπομίμησις μυθολογουμένων περί θεών ή περί ούρα-
νοΰ καί γης.

Francis Lee Utley, The song of EM-EL and UNRRA, σ. 371-372.

Πρόκειται περί νεοελληνικού λογίου σατυρικοΰ τραγουδιού,τό όποιον ήτο γνωστόν κατά
τά έτη 1945 1950 έν 'Αθήναις καί διά τοΰ οποίου παρωδούνται αί γραφειοκρατικαί δυ-
σκολίαι είς τήν παρά τοϋ Διεθνούς 'Ερυθροϋ Σταυρού διανομήν δωρεάν ιματισμού
είς απόρους.
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Robert Α. Georges, Addenda to Dorson's «The sailor who went inland», σ. 373-374.
"Ενα άμερικανικόν παραμύθι έχει τήν ιδίαν ύπόθεσιν μέ δσα ό Τειρεσίας συμβουλεύει
τόν 'Οδυσσέα (Νέκυια, Όδ. 11) καί δσα περιέχει ή νεοελληνική παράδοσις περί τοϋ
"Αγίου Ηλία, ό όποιος πιστεύεται ότι ήτο'ναύτης καί διά ν' άποφύγη τήν θάλασσαν
κατέφυγεν εις τάς κορυφάς τών ορέων.
Linda Degh, Approaches to folklore research among immigrant groups, σ. 551-556.

Συζητείται ή άξια τής έρεύνης τών λαογραφικών στοιχείων τών μεταναστών καί ή
πιθανή έπίδρασίς των είς τήν διαμόρφωσιν εθνικών στοιχείων τού άμερικανικοΰ πολι-
τισμού.

Κ. Ρ.

Journal of the International Folk Music Council, τόμ. XVII, 1965.
Ό τόμος άποτελεΐται άπό δύο μέρη. Τό πρώτον περιλαμβάνει βιβλιοκρισίας περιοδι-
κών καί άλλην ύλην. Είς τό δεύτερον, έκ σελ. 358, έκδοθέν έν Βουδαπέστη είς τήν σει-
ράν τών Studia Musicologica (tornus VII) ύπό τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας 'Επιστη-
μών, δημοσιεύονται αί άνακοινώσεις τοϋ XVIIou έτησίου Συνεδρίου τής IFMC, τό
όποιον συνήλθεν έν Βουδαπέστη άπό 17 έως 25 Αυγούστου. Έκ τών περιεχομένων
τού τόμου τούτου σημειοϋμεν τά έξης.
V. bei.aiev, Folk Music and the History of Music (=Δημώδης μουσική καί ή ιστορία τής
μουσικής), σελ. 19-23.

Ό συγγρ. έξετάζει συνοπτικώς τά βασικά προβλήματα τής ιστορίας τής μουσικής
τέχνης καί συμπεραίνει ότι αύτη έξειλίχθη έκ τής πρωταρχικής περιόδου τής άγράφου
παραδοσιακής μουσικής.
P. Cou.aer, Lyrisme baroque et tradition populaire (= Λυρισμός baroque καί λαϊκή
παράδοσις), σ. 25-40.

Συζητείται τό θέμα τών σχέσεων τής λαϊκής παραδοσιακής μουσικής πρός τήν έ'ντεχνον
καί τών διαφορών μεταξύ τούτων έξ επιδράσεως διαφόρων πολιτιστικών καί πνευματι-
κών συντελεστών, ώς καί τό ζήτημα τής γενέσεως τής όπερας baroque.
Α. daniei.ού, Le folklore et l'histoire de la musique (= Ή λαογραφία καί ή ιστορία τής
μουσικής), σελ. 41-45.

Έκ λόγων κοινωνικών, πολιτικών καί τουριστικών παρατηρείται σήμερον έντονον δια-
φέρον πρός τήν δημώδη μουσικήν, έν άντιθέσει πρός τόν παρελθόντα αιώνα, κατά τόν
όποιον αύτη έθεωρεΐιο ώς είδος ύποτυπώδους αύτομάτου δημιουργίας. Τά θεωρού-
μενα ώς τραυλίσματα τής παιδικής ηλικίας τής μουσικής ούδείς έφαντάζετο ότι ήτο
δυνατόν ν' άναγνωρισθούν ώς πολύτιμα μνημεία άρχαίας τέχνης, τών οποίων ή αισθη-
τική άξια είναι άνάλογος πρός τήν τής πολυθορύβου ορχήστρας τής μεταβαγνερικής
μουσικής. Πρός όρθήν δ' έκτίμησιν τής άξιας τών διαφόρων μορφών τής δημώδους
μουσικής πρέπει νά παραμερισθούν ώρισμέναι προκαταλήψεις ώς πρός τήν έξέλιξιν,
τήν πρόοδον, τήν γραφήν, τήν πολυφωνίαν κ.ά.
V. Hadzimanov, Les melodies funèbres du seisme de Skopie (— Τά μοιρολόγια τοϋ
σεισμού τών Σκοπίων), σελ. 71-77.

Ό συγγρ., ήχογραφήσας έπιτοπίως είς τό νεκροταφεϊον τών Σκοπίων θρήνους καί μοι-
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ρολόγια διά τούς χίλιους και πλέον νεκρούς έκ τών σεισμών τοΰ 1963, προβαίνει είς
σχετικός μουσικολογικάς παρατηρήσεις.

Μ Ilijin, Influences réciproques des danses urbaines et traditionnelles en Yougosla-
vie (= 'Αλληλεπιδράσεις τών αστικών καί παραδοσιακών χορών είς Γιουγκοσλαβίαν),
σελ. 85-89.

'Εξετάζονται αί αλληλεπιδράσεις τών χορών τών αστικών κέντρων καί τών χορών τής
υπαίθρου.

R. Pbtroviè, The oldest Notation of Folk Tunes in Yougoslavie (= Ή άρχαιοτέρα μου-
σική καταγραφή δημοτικών μελφδιών έν Γιουγκοσλαβία), σελ. 109-114.
'Εξετάζεται ή μουσική δυο ασμάτων έξ έντυπου τοΰ έτους 1555, καταγραφείσα ύπό τοΰ
Petar Hektoroviô. Πρόκειται περί τής άρχαιοτέρας καταγραφής δημώδους Γιουγκο-
σλαβικής μουσικής. Ή πρώτη μελφδία είναι ενός έπικοΰ, μονοφωνικού άσματος, ανή-
κουσα είς τόν τόνον τοΰ Fa μείζ. Ή δευτέρα λυρική, είς κείμενον εξ στροφών, καλύ-
πτουσα μίαν ένάτην.

F. Stockmann, Towards a History of European Folk Music Instruments (= Περί τήν
ίστορίαν τών παραδοσιακών μουσικών οργάνων), σελ. 155-164.

Ό συγγρ., έπισημαίνων είς τό κεφάλαιον τής δημώδους μουσικής τήν έλλειψιν ειδικών
μελετών διά τά μουσικά όργανα, προτείνει, όπως ή έρευνα δι' αυτά περιλάβη τούς εξής
σχετικούς τομείς, α) Έξέτασιν τής τεχνολογικής δομής τών λαϊκών μουσικών οργάνων,
τής κατασκευής των καί τοΰ ύλικοΰ έν γένει διά τοΰ οποίου παράγονται οί ήχοι. β)
Τήν μουσικήν δυνατότητα παραγωγής ήχων καί τήν χρήσιν αυτών ύπό τών έκτελεστών
(οργανοπαικτών), γ) Τήν κοινωνικήν λειτουργίαν, ήτοι τήν χρήσιν, τόν σκοπόν καί τήν
σημασίαν τών μουσικών οργάνων είς τάς έκδηλώσεις τής ζωής τοΰ λαοΰ.
'Εν συνεχεία σημειώνονται αϊ πηγαί άπό τάς οποίας είναι δυνατή ή άντλησις τών σχε-
τικών πληροφοριών.

Β. Szabolcsi, Folk Music - Art Music - History of Music (= Δημώδης μουσική -
έντεχνος μουσική - ιστορία τής μουσικής), σελ. 171-179.

'Εξετάζονται αϊ διαφοραί μεταξύ δημώδους καί εντέχνου μουσικής, ήτοι οι σκοποί, αί
λειτουργίαι καί ό κοινωνικός ρόλος. Ή δημώδης μουσική δημιουργείται άνωνύμως είς
μίαν κοινότητα, διαδίδεται εΐς αυτήν διά τής προφορικής όδοΰ καί άπευθύνεται είς τόν
λαόν. Παραμένει άγραφος, ούτω δ' ύπόκειται εΐς μεταβολάς. 'Αντιθέτως ή έ'ντεχνος
μουσική είναι άτομική σύνθεσις, διαδίδεται διά τής γραπτής παραδόσεως, μένει δ' ούτω
έπί πολύν χρόνον γνωστή μόνον είς στενόν κΰκλον άτόμων. 'Εάν όμως ό προσωπικός
συνθέτης δέν ζή έξω τής λαϊκής κοινωνίας του, δηλ. είς τό κενόν, τότε ή μουσική του
δημιουργία διαδίδεται είς αύτήν, διαμορφώνεται έντός αύτής, καί άσκεΐ επιδράσεις είς
τήν λαϊκήν μουσικήν. Ό συγγρ. άπό τής απόψεως ταύτης έξειάζει τάς σχέσεις λαϊκών
μουσικών παραλλαγών πρός σχετικάς τής προσωπικής μουσικής, τής εντέχνου, τής
κλασσικής καί τοΰ μελοδράματος.

W. Wiora, Ethnomusicology and History of Music (= 'Εθνομουσικολογία καί ιστορία
τής μουσικής), σελ. 187-193.

Είς τό κεφάλαιον ύπό τόν τίτλον «Όλοκλήρωσις ή άπομόνωσις» (σ. 188-189) ύποστηρί-
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ζεται ότι ή εθνομουσικολογία καί ή ιστορία τής μουσικής ευρίσκονται είς στενήν
έξάρτησιν. Παρ' δλας όμο>ς τάς προσπαθείας πρός συγχώνευσιν τών δύο τούτων τμη-
μάτων τής μο»οικολογίας ταΰτα εξακολουθούν νά παραμένουν άνεξάρτητα αλλήλων.
Ό συγγρ. έξετάζει έν συνεχεία τά αϊτια τής διαφοροποιήσεως ταύτης καί τήν ανάγκην
τής ιστορικής εθνομουσικολογίας.

S. Baud-Bovy, Le systématisation des chansons populaires ( = 'H συστηματοποίησις
(άρχειακή κατάταξις) τών δημοτικών τραγουδιών), σ. 213-229.

Ό συγγρ., άναφερόμενος είς τήν έλληνικήν δημώδη μουσικήν, ύποστηρίζει ότι δι'
ώρισμένας κατηγορίας τραγουδιών τό παλαιόν σύστημα κατατάξεως κατ' είδη δύναται
άκόμη νά είναι χρησιμοποιήσιμον. 'Εκεί όπου ή μουσική προσαρμόζεται είς κείμενα
καί θέματα τύπων καθορισμένων πρέπει νά γίνη είς τήν κάθε κατηγορίαν μία άνακα-
τάταξις μουσικολογική, έσιοτερική. 'Εν συνεχεία σχολιάζει τό σύστημα τοΰ M. Keren3ri
διά τά ουγγρικά παιδικά τραγούδια, συγκρίνων ταϋτα πρός ανάλογα ελληνικά.
Ή κατάταξις κατά ρυθμούς μέ τήν μεγά-ΐην ποικιλίαν τούτων κατά χώρας δέν δύναται
έπίσης νά ικανοποίηση, αν καί είς πίναξ θά έβοήθει πολύ ε'ις τήν άνακατάταξίν των.
Ού'τε ή κατάταξις κατά τρόπους παρέχει καλυτέραν βάσιν κατατάξεως, πράγμα τό
όποιον είχε πιστοποιήσει καί ό Bartok, ότε έμελέτα τά σερβοκροατικά τραγούδια
(1951). 'Εν κατακλείδι όμως εΐς πίναξ κατατάξεως, συμφώνως πρός τάς κυρίας βαθμί-
δας, εις τάς όποιας καταλήγει ή μελωδία, θά είναι πολύ χρήσιμος (classement par les
cadences). "H κατάταξις τέλος κατά τήν μετρικήν δομήν, καίτοι παρουσιάζει πλεο-
νεκτήματα, έν τούτοις δέν καλύπτει τάς άνάγκας τελείου συστήματος άρχειακής κατα-
τάξεως.

Έν συμπεράσματι ύποστηρίζεται ότι διά τήν μουσικήν άρχειακήν κατάταξιν ούτε ό
ρυθμός καί ό τρόπος, ούτε ή διαδοχή τών πτώσεων (cadences) ή ή δομή τού κειμέ-
νου τών στροφών είναι κριτήρια απόλυτα, παρέχουν όμως ταΰτα πρός τόν σκοπόν τοϋ
τον χρησίμους διευκολύνσεις

Hoshovs' Kyj V, The experiment of Systematizing and Cataloguig Folk tunes, follo-
wing the Principles of Musical Dialectology and Cybernetics (=Πείραμα συστη-
ματικής κατατάξεως καί καταλόγου δημοτικών μελωδιών συμφώνως μέ τάς άρχάς τής
μουσικής διαλεκτολογίας καί κατευθύνσεως), σελ. 273-286.

Ή μουσικολογία θεωρείται ώς ή έπιστήμη, ή όποια αποκαλύπτει τούς νόμους τής μου-
σικής σκέψεως ενός λαού, έξετάζουσα καί προσδιορίζουσα τό ύφος καί τόν χαρακτήρα
τών δημοτικών μελφδιών καί τά προβλήματα τής έθνογενέσεως. Οϋτω μόνον αί παρα-
δοσιακοί μελωδίαι ιής υπαίθρου (χωρικών), είς τάς οποίας ένυπάρχει ή ομαδική μου-
σική σκέψις ένός λαοΰ, είναι κατάλληλοι ώς ύλικόν έρεύνης.

Raina Katzarova-Koukudova, La classification des mélodies populaires en Bulgarie
(='H κατάταξις τών λαϊκών μελφδιών είς τήν Βουλγαρίαν), σελ. 293-299.
Ή συγγρ. άναφέρει ότι τό πρόβλημα τής κατατάξεως τών λαϊκών βουλγαρικών μελω-
διών ετέθη είς τούς μουσικολόγους τής χώρας ταύτης κατά τό 1926. Προηγουμένως αί
διάφοροι συλλογαί κειμένων, πού ειχον δημοσιευθή άπό τοΰ 1762 κ.έξ., έβασίζοντο
είς μερικάς μόνον άρχάς. Ώρισμένα τραγούδια κατετάσσοντο συμφώνως πρός τήν λει-
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τουργίαν των καί άλλα κατά κατηγορίας τών κειμένων, ό κάθε δέ συλλέκτης προέκρινε
κατάταξιν, τήν οποίαν έθεώρει ώς καλυτέραν, άνευ έπιστημονικών κριτηρίων.
Αί πρώται μουσικαί καταγραφαί βουλγαρικών τραγουδιών έγένοντο πρό τής άπελευθε-
ρώσεως τής χώρας άπό τούς Τούρκους (1878) εις τήν βυζαντινήν μουσικήν γραφήν. "Η
πρώτη συλλογή περιείχε 215 τραγούδια, τά όποια κατετάχθησαν αναλόγως τής χρησι-
μοποιήσεως αύτών (έρωτικά καί λυπητερά, εύθυμα καί σατυρικά, τραγούδια τοΰ θέρους
τών Χριστουγέννων, τοΰ Λαζάρου κλπ.).

"Ο Stoin είς τήν συλλογήν του «Λαϊκά τραγούδια άπό τό Timok τοΰ Bican» έφήρ-
μοσε πρώτος μουσικολογικήν κατάταξιν τών τραγουδιών, άναλόγως τών μουσικών ιδι-
οτήτων καί στοιχείων τής μελωδίας. Τό σύσιημά του όμως ήτο πολύπλοκολ', περιλαμ-
βάνον περί τάς 10 κατηγορίας. Έκ τής κατόπιν πείρας άπεδείχθη ϋτι τρία δελτία περι-
έχοντα τός κατωτέρω ένδείξεις είναι άρκετά: 1) δελτίον διά τήν γεωγραφικήν προέλευ-
σιν, 2) τήν άλφαβητικήν σειράν (ό πρώτος στίχος τοΰ άσματος), 3) τό βασικόν μουσι-
κόν δελτίον, όπου άναγράφονται άναλυτικώς ai ιδιότητες καί τά μουσικά στοιχεία τοΰ
τραγουδιού (ρυθμός, τρόπος, έκτασις μελφδίας κλπ.).

Gy Martin, Considerations sur l'analyse des relations entre la danse et la musique
des danses populaires (= Σκέψεις έπί τής άναλύσεως τών σχέσεων μεταξύ χοροΰ καί
μουσικής λαϊκών χορών), σελ. 315-338 + 1 πίν.

Ό συγγρ. παρατηρεί ότι έχει παραμεληθή ή άνάλυσις τών σχέσεων, πού υπάρχουν
μεταξύ τών λαϊκών χορών καί τής μουσικής αύτών, ήτοι της μουσικής συνοδείας ώρι-
σμένων τύπων χοροΰ. Ούτως αί μελφδίαι έχουν άποσπασθή άπό τό πεδίον τής χρησι-
μοποιήσεώς των καί έχουν καταταχθή είς διαφόρους κατηγορίας έν δψει τής μελιοδι-
κής των (φωνητικής) κατατάξεως. Έκ τούτου δέν κατέστη δυνατόν ν' άποτελέσουν
aurai άνεξάρτητον όμάδα, συμφώνως πρός τάς λειτουργικάς των σχέσεις, τήν όμοιο-
μορφίαν καί δή τούς ρυθμικούς των συντελεστάς.

Ή ταυτόχρονος έξέτασ^ τοΰ μουσικού ύλικοϋ καί τής γενικής αύτοΰ διατάξεως θά
διηυκόλυνε τήν λύσιν ώρισμένων προβλημάτων μέ τήν βοήθειαν τής μουσικής, ώς π.χ.
τοΰ σχετικοΰ πρός τόν χορόν καί τής βοηθείας αύτοΰ πρός λύσιν προβλημάτων, πού
άφοροΰν είς τήν μουσικήν.
Vol. XVIII (1966).

Ernst Emsheimer, Α Finno-Ugric. — Flute type (= "Ενας τύπος Φιλλανδο-ουγγρικοΰ
αύλοΰ), σελ. 29-35.

Έκ διαφόρων τύπων αύλών, τινές τών οποίων άνάγονται ιστορικώς είς τήν παλαιολιθι-
κήν έποχήν, έξετάζονται δύο, ό mantyhuila, μήκους 30-35 έκ., κατεσκευασμένος έκ
ξύλου πεύκης καί μέ 4 όπάς, καί ό skialtyoh, ό όποιος εχει μήκος 400-500 χιλιοστών.
Είς τόν πρώτον τύπον ό έκτελεστής χρησιμοποιεί τήν γλ,ώσσαν του ώς σφήνα, ένώ εις
τόν δεύτερον υπάρχει σφήν, όπως είς τό έλληνικόν σουραύλι.

AliCa Elschekova, Methods of Folk-Tunes (= Μέθοδοι κατατάξεως δημώδους μουσικής)
σελ. 56-76.

Τό πρόβλημα τής ήχογραφήσεως, συλλογής, μεταγραφής, άριθμήσεως τής λαογραφι-
κής καί μουσικής ύλης αποτελεί άπό τάς άρχάς τοΰ αιώνος μας διαρκές θέμα συζητή-
σεως μεταξύ τών έθνομουσικολόγων.
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Ή έκπόνησις μιας μεθόδου κατατάξεως είναι κυρίως πρόβλημα άναλυτικόν τοϋ μουσι-
κοΰ οργανισμού, ό όποιος πρέπει νά χρησιμεύση ώς κριτήριον δι' έν λογικόν καί έπι-
στημονικόν σύστημα κατατάξεως. Ή συγγρ. έξετάζει ένταϋθα διάφορα συστήματα
κατατάξεως.

Cvjetko Rihtman, Mehrstimmigkeit in der Volksmusik Jugoslaviens (= Πολυφωνία
είς τήν δημώδη μουσικήν τής Γιουγκοσλαβίας), σελ. 23-28.

Ό συγγρ. τονίζει τήν παραδοσιακήν τάσιν είς τόν λαόν τών χωρίων τής εκτελέσεως
τραγουδιών μέ πολυφωνίαν, διακρίνει δέ τάς μορφάς αύτής κατά περιοχάς μετά παρα-
θέσεως μουσικών παραδειγμάτων εις δύο κυρίας κατηγορίας καί άλλας.
Εις τήν πρώτην κατηγορίαν ή πρώτη (ύψηλοτέρα) φωνή είναι τοΰ π α ρ τ ή , ή οποία
έκτελει τήν μουσικήν, ή δέ ετέρα έχει δευτερεύουσαν σημασίαν.

Είς τήν δευτέραν μορφήν ή πρώτη φωνή κινείται ενίοτε κάτωθεν τής συνοδευτικής,
τής δευτέρας, φωνής καί μάλιστα κατά μουσικά διαστήματα. Πλήν τών μορφών τού-
των μουσικής έκτελέσεως υπάρχουν και έτεροι ιδιόμορφοι τρόποι πολυφωνικής έκτε-
λέσεως, ώς ό τής διασταυρώσεως τών φωνών καί τής κατ' άντίθετον φοράν κινήσεως
αύτών κλπ.

Σ. Κ.

L'Homme. Revue française d'Anthropologie. Paris, tome IV, No 1-3

Αι,αν Lomax (en collaboration avec Edith Croweli. Trager). Phonotactique du
chant populaire (Φωνοτακτική τοΰ δημοτικού τραγουδιού) No 1, σ. 5-55.
Μουσικολογική μελέτη άφορώσα είς δημώδη ασματα τής "Ισπανίας, 'Ιταλίας, 'Ελλάδος
(σελ. 14-16), Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, Λιθουανίας, Γερμανίας, 'Ισλανδίας, Αγ-
γλίας καί 'Αμερικής.

Jean Cuisenier, Matériaux et hypothèses pour une étude des structures de la parenté
en Turquie ("Υλη καί υποθέσεις διά μίαν μελέτην τής δομής τής συγγενείας έν Τουρ-
κία) No 1, σ. 73-89.

Ή μελέτη άναφέρεται εις τάς μεταξύ τών μελών τής οικογενείας σχέσεις, τάς μεταξύ
αύτών προσφωνήσεις καί είς τόν γάμον έν Τουρκία.

Tome V (1965), No. ι-4.

Robert Cressweli,, Un presoir à olives au Liban : Essai de technologie comparée
(Έν έλαιοτριβεΐον είς τόν Λίβανον : Δοκίμιον συγκριτικής τεχνολογίας) No 1, σ. 33-63.
Περιγραφή τής λειτουργίας ενός έλαιοτριβείου είς Λίβανον μετά παραθέσεως σχετι-
κών σχεδίων καί εικόνων.
émue Benveniste, Termes de parenté dans les langues Indo-européennes. ( Προσω-
νυμίαι τής συγγενείας είς τάς 'Ινδοευρωπαϊκός γλιόσσας), No 3 καί 4, σ. 5-16.
Ή μελέτη άφορα είς τό κεφάλαιον τής κοινωνικής οργανώσεως : «προσωνυμίαι καί
προσφωνήσεις» τών μελών τής οικογενείας.
J. Cuisenier et Α. Miquel, La terminologie Arabe de la parenté. (Ή 'Αραβική όρολο
γία τής συγγενείας), Αύτόθι, σ. 17-59.
'Εξετάζονται αί προσωνυμίαι τών μελών τής οικογενείας.
Michei. Panoff, La terminologie de la parenté en Polynésie. Essai d'analyse for-
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melle (Ή ορολογία τής συγγενείας έν Πολυνησία. Δοκίμιον μορφολογικής αναλύσεως),
Αυτόθι, σ. 60-87.

Michel Izard, La terminologie de parenté Bretonne. (Ή ορολογία τής συγγενείας τών
Βρετονών), Αυτόθι, σ. 88-100.

Lucien Bernot, Lévirat et sororat en Asie du Sud-Est, Αυτόθι, σ. 101-112.

To le-virat είναι έθιμον ανατολικών τίνων λαών, κατά τό όποιον νυμφεύεται ό αδελ-
φός τήν χήραν τοΰ άνευ κληρονόμου αποθανόντος άδελφοΰ του.

Joseph Chelhod, Le mariage avec la cousine parallèle dans le système Arabe. (Ό γά-
μος μεταξύ δύο πρώτων έκ πατρός εξαδέλφων έν 'Αραβία), Αυιόθι, σ. 113-173.
Πραγματεία λαογραφική και κοινωνιολογική.

Claude Tardits, Stratification sociale et parenté chez les Bamouni (Κοινωνικά στρώ-
ματα καί συγγένεια είς τούς Bamoum), Αυτόθι, σ. 174-188.

Louis Berthe, Aînés et cadets. L'alliance et la hiérarchie chez les Baduj (Java occi-
dental) (Πρωτογενείς καί δευτερογενείς. Συγγένεια καί ιεραρχία παρά τοις Baduj),
Αυτόθι, σ. 189-223.

Δ. Β. Οί.

Laos, tome Ι [1951],

Sigurd Erixon, Ethnologie régionale ού folklore, σ. 9-19. Περί τής λαογραφίας γενικώς
ώς επιστήμης.

Raffaele Corso, La coordination des différents points de vue du folklore, σ. 20-27.
'Εξετάζεται τό πρόβλημα της συνδιατάξεως τών διαφόρων θεωριών, τών άφορωσών
εις τό πεδίον καί τόν σκοπόν τής λαογραφίας.

Sigfrid Svensson, Tradition und Veränderung in der Volkskultur, σ. 32-47.

'Εξετάζεται ή παράδοσις καί αί άλλαγαί είς αυτήν είς τόν λαϊκόν πολιτισμόν. Οί νεω-
τερισμοί (έξελίξεις) άφοροΰν ιδία είς τό λαϊκόν ένδυμα κ.ά.

Leopold Schmidt, Pelops und die Haselhexe. Ein sagenkartographischer Versuch,
σ. 67-78.

'Ενδιαφέρουσα μελέτη, άποτελοΰσα μέρος κύκλου έρευνών, αναφερομένου είς τούς μύ-
θους τών βοσκών τών παρά τήν Αΰστρίαν "Αλπεων. Σημειών γενικώτερον ό συγγρ. ότι
μΰθοι ώς ό τοΰ Σισύφου καί τής έν τω Άδη τιμωρίας του, ό τής ύπό τοΰ 'Απόλλωνος
έκδοράς τοΰ Μαρσύου κ.ά. έχουν τούς παραλλήλους των είς τήν μνημονευθεϊσαν πε-
ριοχήν, άσχολεΐται είδικώτερον μέ τήν διάδοσιν τοΰ περί Πέλοπος άρχαίου μύθου είς
αυτήν.

Wilhelm Pesslër, Die Zeit als volkskundliches Problem, σ. 83-95.
Ό χρόνος ώς λαογραφικόν πρόβλημα.

Richard Weiss, Sprachgrenzen und Konfessionsgrenzen als Kulturgrenzen. Auf
Grund des Atlasses der schweizerischen Volkskunde (ASV), σ. 96-110.
Γλωσσικά καί θρησκευτικά σύνορα είς τόν πολιτισμόν, έξεταζόμενα έπί τή βάσει τοΰ
Λαογραφικού άτλαντος τής 'Ελβετίας.

Ακε Campbell, Notes on a Swedish contribution to the Folk Culture Atlas of Europe,
a. 111-120.
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Παρατηρήσεις επί τής σουηδικής συμβολής είς τήν σύνταξιν άτλαντος τοΰ ευρωπαϊκού
λαϊκοΰ πολιτισμοΰ.

Jorg ε Dias, Die portugiesischen und spanischen Pflüge (auf Grund eigener For-
schung und der Literatur), σ. 121-138.

Πραγματεία περί τών πορτογαλικών καί ισπανικών άροτρων.
Gostav Rank, Baltic Farm-House types, their regional distribution and historical
stratification, σ. 139-153.

Τύποι βαλτικών άγροτικών οικιών, ή διάδοσις καί ιστορική στρωματογραφία των.
André Varagnac, Folklore et civilisation traditionnelle dans le monde moderne,
σ. 165-168.

"Αναφέρεται είς τήν λαογραφίαν καί τόν παραδοσιακόν πολιτισμόν είς τόν σύγχρονον
κόσμον.

Tome II (1952).

Juuo Caro Baroja, Te moulin à vent en Espagne, σ. 38-43

'Εξετάζεται έν συντόμφ ή ιστορία καί αί έν τή 'Ιβηρική ίδια χερσονήσφ μορφαί τοΰ
άνεμομύλου.

Sigurd Erixon, Quelques contributions nordiques à l'histoire des moulins à vent,
σ. 44-45.

Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών άνεμομύλων. Συμπληροΰται τό προηγούμενον άρθρον
δι' ιστορικών παρατηρήσεων, βιβλιογραφίας κ.ά. περί τών άνεμομύλων τών Σκανδι-
ναυϊκών χωρών.

Helmut Petri, Ethnologie im gegenwärtigen Deutschland, σ. 46-50.

Σύντομον άρθρον περί τής θέσεως τής 'Εθνολογίας έν τή σημερινή Γερμανία.
Branimir Bratanil, On the Antiquity of the One-Sided Plough in Europe, Especially

among the Slavic Peoples, σ. 51-61.
Paul G. Brewster, «Zarika in Soncica», a Slovenian ballad (with some Croatian and
greek analogues), σ. 79-86.

Ό συγγρ. έξετάζει σλοβενικήν παραλογήν έν συγκρίσει καί πρός άνάλογα θέματα
άπαντώντα είς έλληνικά δημιόδη άσματα.
Tome III (ϊ955>·

International dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, σ. 18-47.
Προτάσεις περί συντάξεως διεθνούς κατά περιοχάς λεξικού εύρωπαϊκής έθνολογίας καί
λαογραφίας.

International maps of folk culture, σ. 48-86.

Προτάσεις, συμπεράσματα συνεδρίων κ.ά. περί συντάξεως διεθνών χαρτών τοΰ λαϊ-
κοΰ πολιτισμού.

Αύτόθι, σ. 93 ειδήσεις σχετικαί, άναφερόμεναι είς τήν Ελλάδα.

The position of Regional Ethnology and Folklore at the European Universities,
σ. 108 144.

Ή θέσις τής Έθνολογίας καί Λαογραφίας είς τά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έν σ. 134-
136 τά άφορώντα είς τήν Ελλάδα.

Σ. Δ. Η.
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Narodno Stvaralawtvo Folklor. (Folklore de l'Union des associations des
Folkloristes de Jougoslavie), Beograd, vol. 13-16 (1965).
Kiril PenuSliski, Nepoznato predanie za Marko Kralevik' i cekyla detenue, a. 991 -
999, 1115.

Δημοσιεύεται άγνωστος παράδοσις περί τής νίκης, τήν οποίαν κατήγαγεν ό Sekula
κατά τού θείου του Μάρκου Κράλιεβιτς καί ερμηνεύεται ή προέλευσίς της έκ τού συμ-
φυρμού μιας παλαιοτέρας παραδόσεως μέ εν έπικόν §σμα.
Zlatko Spoijar, Dvije narodne pjesme ο Kraljevicu Marku iz Podravine, σ. 1000-
1002, 1115.

Γίνεται λόγος περί τής διαδόσεως τών έπικών διά τον Μ. Κράλιεβιτς ασμάτων έν
Γιουγκοσλαβία, δημοσιεύονται δέ δύο έξ αύτών έκ Yjrovska Drenovica τής Podravina.
Charles Hyart, Srpske narodne pesnie i chansons de geste, a. 1008 - 1016, 1115.

Ό συγγρ., παρακινηθείς έκ τών αναλογιών τής δομής, αϊιινες ύπάρχουν μεταξύ τών
«pjesme» καί τών έπικών ασμάτων (chansons de geste), επιχειρεί νά άνεύρη τάς είς
τά άσματα αύτά έπικρατούσας τεχνικάς μουσικοσυντακτικάς μεθόδους.
Dragoslav Antonijevic, Vuk Karadzic kmuseju brate Grim, σ. 1022 - 1029, 1116.

Δημοσιεύεται σκιτσογράφημα τής μορφής τού Karadzic, άποκείμενον είς τό έν Kassel
μουσεϊον τών άδελφών Grimm. Ή είκών αύιη, κατά τόν συγγρ , πιθανώς έγένετο ύπό
τοϋ Emile Grimm. ΓΙαραιιθεται έτι καί άνέκδοτος σημείωσις τού Jakob Grimm διά
τό σερβικόν παραμύθι «τής σταχτοπούτας», ιό όποιον τού είχε διηγηθή ό Karadzic.
Τό τελευταΐον θέμα εξετάζεται είδικώτερον ύπό τής Maja Boskovié Stulli κατωτέρω
έν σελ. 1197 - 1204.
Savo Orovic, Poroditsna sadruga i folklor, σ. 1036- 1039, 1116.

'Εξετάζεται ή σιενή σχέσις πρός τήν λαογραφίαν τής «ζαντρούγκας», έκφραζούσης τήν
ζωήν καί τό πνεύμα τού λαού. Ζαντρούγκα σημαίνει πολυμελή οίκογένειαν ή πατριάν.
ZmaGa Kumer, Potujoci verzi, σ. 1153 - 1159.

Ερευνάται τό ύφος τού Σλοβενικοΰ δημώδους άσματος.
KiRiL Penususki, Dsenidba ca mrtvatcem u Makedonckom folklori, σ. 1063 - 1068,
1117.

Ή μελέτη άφορφ εις τό θέμα λαϊκής διηγήσεως περί γάμου μετά τεθνεώτος, τό όποιον
περιέχεται είς δημώδες ασμα τών κατοίκων τοϋ Ciflik του Malesevo. Ό συγγρ. πα-
ρέχει μίαν ίστορικοκοινωνικήν έρμηνείαν περί τής προελεύσεως καί τού περιεχομέ-
νου τού θέματος τούτου.
Erici-i Seemann, Das Shwellied von den Tieren, die sich auffressen, σ. 1144 - 1152.

Μελετάται συγκριτικώς τό δημώδες άσμα, τό όποιον παρ' ήμΐν άρχίζει μέ τούς στίχους:
Πήγε τό ποντίκι | κ'έκλεψε τό φυτίλι | *πό μέσ' άπ' τό καντήλι | πού έφεγγε κ' έκέντα
I ή κόρη τό μαντήλι. | Πήγε καί ή γάτα | κ' έπνιξε τό ποντίκι ..
Ό συγγρ. παραπέμπει καί είς ελληνικός γνωστός είς αύτόν παραλλαγάς τού άσματος
(σ. 1148).

Rolf Wilh. BrediiicIi, Alexanders Zug nach dem Lebenswasser in der südosteuro-
päischen Volksüberlieferung, σ. 1179-1191.
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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.


