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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 
195 x· 
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σφαλή. Έ φ ' δσον πρόκειται περί γνωστών καΐ άλλαχόθεν παραδόσεων καί 
διηγήσεων ή απλή δήλωσις μακεδόνικα ουδέν λέγει. 

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

B e r n a r d V o n d e r l a g e , Aus mazedonische Bauernstuben. 

Mazedonische Legenden, Fabeln und Märchen, gesammelt von Dr Pa-
raskevas Miliopoulos, übertragen von—.Hans Christians Verlag, 
Hamburg. 8<>v, σελ. 110. 

Ό εκδότης δημοσιεύει êv μεταφράσει τριάκοντα καΐ μίαν λαϊκός παρα

δόσεις, μύθους καΐ παραμυθία, είλημμένα εκ της ανωτέρω κριθείσης συλλο

γής του Μηλιοπούλου « Ό Κότσυφας δ Κυρ - Κώστας» καΐ άλλης εισέτι αν

εκδότου του αυτού συλλογέως. Αί μεταφράσεις, διατηρούσαι φυσικά τα 

ελαττώματα των πρωτοτύπων, είναι επιτυχείς καί οφείλονται χάριτες είς τον 

μεταφραστήν, δστις καθιστή προσιτήν είς το γερμανικον κοινον και τους 

άγνοούντας τήν Ιλληνικήν ξένους λαογράφους Ιπιστήμονας τήν λαογραφικήν 

ΰλην της Μακεδονίας, είς τήν οποίαν διέμεινε καί τήν δποίαν προφανώς 

ήγάπησε και άγαπςί, Δια να γίνη δμως ή εργασία αΰτοΰ ώφελιμωτέρα, θα 

έπρεπε να προσανατολισθή καλύτερον προς τήν έλληνικήν έν γένει λαογρα-

φίαν καί τάς γενομένας καί γινομένας εργασίας εν τε τη Ελλάδι και εξω 

αυτής δια τας παραδόσεις, τους μύθους καί τα παραμυθία, περί τα όποια 

αρχίζει να άσχολήται. Έ κ των γραφομένων έν τφ προλόγω φαίνεται δτι ó 
μεταφραστής δλίγην γνώσιν έχει των προ του Kretschmer γενομένων εργα

σιών, άλλα καί τών μετ' αυτόν διά τε τήν Ελλάδα καί Ιδιαιτέρως δια τήν 

Μακεδονίαν. Ό δε χαρακτηρισμός του συλλογέως, εκ του δποίου αντλεί, μέ 

τα ίδια ονόματα, δηλ. Forscher καί Gelehrte, μέ τα όποια χαρακτηρίζει 

και τον επιφανέστατον και σεβαστότατον γηραιον καθηγητήν τής Βιέννης 

Paul Kretschmer, καθώς καί ή παράθεσις τής Εταιρείας Μακεδόνικων 

Σπουδών προς τήν εν έμβρυώδει καταστάσει εύρισκομένην καί ούδεμίαν 

μέχρι τοΰδε εργασίαν έπιδείξασαν αΰτοκαλουμένην Άκαδημίαν, δεικνύει δτι 

μακράν τής Ελλάδος ευρισκόμενος αγνοεί καί πρόσωπα καί πράγματα. 

ΙΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

B e r n a r d V o n d e r l a g e , Thessaloniki. Bilder aus der Ver

gangenheit der Stadt; ihre Beziehugen zur deutschen Geschichte. 

Cram, De Gruyter & Co, Hamburg 1953, 8<>v, σ . 174 + πιν. 8. 

Tò κομ-ψον βιβλίον είναι προϊόν ρωμαντικής, δΰναταί τις να εϊπη, 

αγάπης του συγγραφέως προς τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, είς τήν δποίαν 

έ'ίησε προπολεμικώς ως καθηγητής είς τήν Γερμανικήν Σχολήν. Ό συγ

γραφεύς δεν συνέγραψεν ίστορίαν τής πόλεως, δίδει δμως ζωηρός καί εκφρα

στικός εικόνας τών σπουδαιότατων αυτής γεγονότων, δι' ών δ φιλίστωρ 
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