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Π α ρ α σ κ ε υ α ' Ι . Μ η λ ι ο π ο ΰ λ ο υ , Μακεδόνικα παραμυ

θία. Θεσσαλονίκη 1950. 8ον, α. 77. 

"Ο συγγραφεύς, καταγόμενος εκ Μποχωρίνας, χωρίου της περιοχής 

Νεαπόλεως της Δυτικής Μακεδονίας, έχει τήν λογοτεχνικήν Ιδιοφυίαν λαϊ

κού άφηγητοΰ, λαϊκού παραμυθά. 'Ακριβώς δμως ή ιδιοφυΐα αΰτη τον ώδή-

γησε να διάπλαση κατά το δοκούν γνωστά κατά το πλείστον λαϊκά παραμυ

θία, τα όποια ήκουσεν ίσως εις το χοορίον του —λέγω ιοως, διότι πουθενά 

δεν λέγει πόθεν ήντλησεν αυτά—και τα δποΐα ενέχουν μεν στοιχεία λαϊκής 

λογοτεχνικής τεχνοτροπίας, είναι δμως τελείως ακατάλληλα δι9 έπιστημονικήν 

ερευναν, ώς κατά το μάλλον ή ήττον ήλλοιωμέναΤ Το πρώτον μάλιστα, « Ό 

μανδύας του παραμυθά», φαίνεται καθ5 ολοκληρίαν πεπλασμένον. Τήν λογο

τεχνικήν ταΰτην Ιπέμβασιν του έκδοτου είς τα κείμενα είμεθα υποχρεωμένοι 

να τονίσωμεν χάριν τών περί τήν ερευναν τών παραμυθιών ασχολουμένων 

επιστημόνων και Ιδία; τών ξένων, τοσουτφ μάλλον καθ' δσον ταύτα κατέ 

στησαν προσιτά εις αυτούς δια τής μεταφράσεως των είς τήν γερμανικήν υπό 

του Dr Bernard Vonderlage, 1 ó οποίος παραδόξως άπένειμεν εις τον 

μετριόφρονα συγγραφέα τον τίτλον του διδάκτορος, τον όποιον οΰτος ουδέ

ποτε εφιλοδόξησε να απόκτηση. 'Υπερβολική επίσης είναι ή εν τω προλόγω 

του μεταφραστοΰ παραβολή τής συλλεκτικής εργασίας τού έκδοτου προς το 

έργον τών αδελφών. Grimm, ανακριβές δε και δτι πρόκειται περί παραμυ

θιών «τυπικώς μακεδόνικων.». 'Ανακριβώς επίσης Ονομάζεται κορυφή του 

'Ολύμπου με το δνομα "Αγιος 'Ηλίας. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Π α ρ α σ κ ε υ α Μ. Μ η λ ι ο π ο ΰ λ ο υ , Ό Κότσυφας ó Κυρ - Κώ
στας και άλλα μακεδόνικα, θεσσαλονίκη 1952. 8 ο ν , σ. 79. 

Ό συγγραφεύς δημοσιεύει τριάκοντα και μίαν λαϊκός διηγήσεις υπό 
μορφήν παραμυθιών, εκ τών οποίων αί πλεΐσται είναι γνωστά! και άλλα-
χόθεν παραδόσεις περί δημιουργίας ζφων, μεταμορφώσεων κλπ., ενιαι δε 
παραμυθία ή ευτράπελοι διηγήσεις. Κα! εις τήν εκδοσιν ταΰτην ó συγ
γραφεύς δεν δημοσιεΰει πιστώς τα λαϊκά κείμενα, άλλα τα διαπλάττει έπ! 
το λογοτεχνικώτερον, σποραδικώς δε μόνον κάμνει χρήσιν κα! του τοπικού 
Ιδιώματος. 'Οπωσδήποτε τα δημοσιευόμενα κείμενα φαίνονται πλησιέστερα 
προς τα γνησίως λαϊκά και άξιοπιστότερα τών έν τη προγενεστέρα συλλογή 
υπό του Ιδίου δημοσιευθέντων, ή μή δήλωσις δμως του τόπου, εκ του οποί
ου προέρχονται, καθιστή τήν έπιστημονικήν αυτών χρησιμοποίησιν επι· 

» Mazedonische Märchen, gesammelt von Dr Paraskevas I. Miliopulos. 
Übertragen von Dr Bernard Vonderlage. Cram, De Gruyter & Co, Hamburg 
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