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«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ»

ΤΟ ΞΕΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ



ΕΥΡΩΠΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• Οι αρχαιότερες γραπτές ιστορίες που ανακαλύφθηκαν ήταν στην
Ανατολή και αποτελούνταν από μια συλλογή από σανσκριτικά
παραμύθια με πέντε βιβλία τα Ινδικά Πανχατάνρα. Δεν γνωρίζουμε
πότε γράφτηκαν, πιστεύεται όμως ότι έφτασαν στην Ελλάδα την
εποχή του μεγάλου Αλεξάνδρου.

• Υπάρχουν επίσης οι βουδιστικοί θρύλοι Πατάκα, οι οποίοι έχουν
γραφτεί πριν από 2000 χρόνια και οι περσικοί μύθοι Νεράιδες και
Τζίνια ενώ οι αρχαιότεροι από όλους εμφανίστηκαν στην Αίγυπτο το
1400 π.Χ.

• Η παλαιότερη συλλογή παραμυθιών στην Ευρώπη εμφανίστηκε
μετά την εποχή της Αναγέννησης στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη
Βενετία το 1550 από τον Στραπαρόλα όταν δημοσίευσε το Νότι
Πιατσεβόλι. Αποτελούνταν από μια συλλογή που περιελάβανε
αστεία, αινίγματα και ιστορίες.

• Έναν αιώνα αργότερα ο Τζιαν-Μπατίστα Μπαζίλ έγραψε το
Πενταήμερο που θεωρείται και η καλύτερη συλλογή παραμυθιών.



• Ο Γάλλος Σεντύβ μελέτησε τα παραμύθια του Περρώ και
διατύπωσε την άποψη ότι προέρχονταν από παλιές τελετουργίες.
Στη συνέχεια ακολούθησαν τα παραμύθια των αδελφών Γκρίμ από
τη Γερμανία.

• Ο Γάλλος Βαν Γκένεπ συνέδεσε το παραμύθι με τον τοτεμισμό και
τις σχετικές τελετές.

• Ο Γερμανός Νάουμαν υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλά ίχνη
λατρευτικών τελετών στο παραμύθι, πρέπει όμως να διερευνηθούν
προσεκτικά.

• Οι θεωρίες αυτές έχουν συμβάλλει στην κατανόηση των
παραμυθιών αλλά ΔΕΝ μας εξηγούν την καταγωγή τους.

• Κατά την εποχή του Μεσαίωνα κάποιοι απαγορεύτηκαν γιατί
θεωρήθηκαν ως παγανιστικά εργαλεία ή ιδεολογήματα εξέγερσης
κατά της φεουδαρχικής κοινωνίας όπου ο φτωχός νέος της
κατώτατης κοινωνικής τάξης φτάνει να παντρευτεί τη βασιλοπούλα
υπερβαίνοντας το εθιμικό δίκαιο.



ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΑΝΩ
ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

• Στο έργο της συλλογής και καταγραφής παραμυθιών, αφοσιώθηκαν
πολλοί και γνωστοί μελετητές του ξένου παραμυθιού. Κάποιοι από
αυτούς ήταν : οι Αδελφοgί Γκρίμ, ο Charles Perrault, o Giovanni
Francesco Straparola και o Giambattista Basile.

• Οι αδελφοί Γκρίμ γεννήθηκαν σε ένα μικρό χωριό της Γερμανίας, ο
Γιάκομπ στις 4 Ιανουαρίου του 1785 και ο Βίλχεμ στις 24 Φεβρουαριού
του 1786. Και οι δύο σπούδασαν νομικά. Από μικρή ηλικία έδειξαν
τεράστιο ενδιαφέρον για τις γερμανικές λαϊκές αφηγήσεις και
παραδόσεις.

• Από αυτές εμπνεύστηκαν, για να γράψουν περισσότερα από 200
παραμύθια. Ο πρώτος τόμος παραμυθιών που εξέδωσαν το 1812
περιείχε 86 ιστορίες. Ο δεύτερος τόμος περιείχε 70 ιστορίες το 1814.
Οι συλλογές των παραμυθιών περιείχαν συνολικά 211 παραμύθια.



• Ο Σαλρ Περώ ήταν Γάλλος πεζογράφος, ποιητής και συγγραφέας
παραμυθιών, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Σπούδασε νομικά και
εργάστηκε αρχικά ως υπεύθυνος των βασιλικών κτηρίων. Ο Σάρλ Περώ
είναι όμως περισσότερο γνωστός σ’ όλο τον κόσμο από τη συλλογή
παραμυθιών για παιδιά, που περιλαμβάνονται στις «Ιστορίες της μαμάς
μου της χήνας» που τα έγραψε για την διασκέδαση των παιδιών του και
που έφεραν στη λογοτεχνία τη μόδα των παραμυθιών.

• Ο Giovanni Francesco Straparola ήταν ένας Ιταλός συγγραφέας και
συλλέκτης παραμυθιών από το Caravaggio , στην Ιταλία. Έχει
χαρακτηριστεί ως πρόγονος της λογοτεχνικής μορφής του παραμυθιού
στην Ευρώπη. Το κύριο έργο του ήταν μία συλλογή δύο τόμων ~Le
piacevoli notti~ με 75 ιστορίες.

• Ο Giambattista Basile ήταν ένας Ιταλός συλλέκτης ποιημάτων,courtier
και παραμυθιών. Γεννήθηκε από μία Νεοπολιτιανή οικογένεια μεσαίας
τάξης το 1575 (ή 1566). Είναι φημισμένος για την γραφή μιας συλλογής
Νεοπλιτιανών παραμυθιών, με τίτλο ~Η Ιστορία των Ιστοριών ~ ή
~Διασκέδαση για τα παιδιά~.



ΛΑΪΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

• Οι δύο μορφές συνυπήρξαν και αλληλεπέδρασαν στην
Ευρώπη από τα μέσα του 14ου έως τις αρχές του 20ου

αιώνα.

• Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στο λαϊκό
παραμύθι (προϊόν της προφορικής παράδοσης) και στο
λόγιο (προϊόν της γραπτής λογοτέχνιας) αφορούν κυρίως
την παραγωγή, τη μεταβίβαση και τη λειτουργία του
παραμυθιακού λόγου.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ

• Εκτός από τα ξένα παραμύθια της Ευρώπης υπάρχουν παραμύθια
και από άλλες ηπείρους. Πιο συγκεκριμένα, ήπειροι με χαρακτηριστικά
παραμύθια είναι η Ασία, η Αμερική, η Αφρική, η Κίνα και εκτός αυτών
και η Ρωσία. Τα παραμύθια αυτά περιέχουν ηθικά διδάγματα τα οποία
οι μικροί αναγνώστες μπορούν να αντιληφθούν αφού έχουν όλη την
διάθεση και την χαρά να ακούν μικρές ιστορίες για τους αγαπημένους
τους ήρωες!

• Ουσιαστικά το παραμύθι επιτρέπει στον αναγνώστη να ταυτιστεί
με τις «αρχέτυπες» καταστάσεις και εμπειρίες, όπως η σύγκρουση
καλού και κακού, η διαφορά μεταξύ θάρρους, δειλίας, η χρησιμοποίηση
εξυπνάδας σαν όπλο ενάντια στη δύναμη. Αυτή η ταύτιση και η
συμμετοχή βοηθούν στην εξαφάνιση αισθημάτων απομόνωσης και
μοναξιάς, στα μέρη ενός μεγάλου συνόλου. Το ευτυχισμένο τέλος στην
ιστορία δίνει το ευχάριστο συναίσθημα ότι αυτό το σύνολο είναι
ευτυχισμένο.



ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ
• Ε.Τ.Α. Χόφμαν

• Γερμανός συγγραφέας, μουσικοκριτικός και σκιτσογράφος θεωρείται
ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς στο κίνημα του
ρομαντισμού.

• Έζησε στο Koenigsberg. Ήταν τρία παιδιά και οι γονείς του ήταν
νομικοί, που όμως χώρισαν το 1778. Γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου
1776 και πέθανε στις 25 Ιουνίου 1822 σε ηλικία 46 ετών. Ο λόγος
του θανάτου του ήταν η υπερβολική κατάχρηση αλκοόλ και η σύφιλη,
που τελικά προκάλεσαν την αποδυνάμωση των άκρων του το 1821
και στη συνέχεια παράλυση το 1822.



• Ξεχώρισε κυρίως για το έργο του Καρυοθραύστης, το οποίο έγινε
μπαλέτο σε δύο πράξεις και τρεις σκηνές από το Ρώσο Πιότρ Ίλιτς
Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε το έργο που βασίστηκε όμως
στη διασκευή του παραμυθιού.

• Όσκαρ Ουάιλντ

• Ο Όσκαρ Φίνγκαλ Ο’ Φίνγκαλ Γουίλ Ουάιλντ γεννήθηκε στις 16
Οκτωβρίου 1854 και πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 1900 σε ηλικία 46
ετών. Ιρλανδός στη καταγωγή, μυθιστοριογράφος, ποιητής και
θεατρικός συγγραφέας. Κύριος εκπρόσωπος του αισθητικού
κινήματος. Μεγάλωσε σε προτεσταντική οικογένεια. Δύο από τα πιο
γνωστά έργα του είναι το μυθιστόρημα Το Πορτρέτο του Ντόριαν
Γκρέη και το τελευταίο έργο- επιστολή De Profundis ( Εκ βαθέων).



• Ο Ουάιλντ φυλακίστηκε, εξαιτίας μιας διαμάχης με τον Μαρκήσιο, ο
οποίος τον κατηγόρησε για ομοφυλοφιλία. Στην περίοδο της
φυλάκισής του έγραψε ένα γράμμα προς τον Άλφρεντ Ντάγκλας, με
τον οποίο διατηρούσε σχέση, ήταν ακόμα ένα από τα
αριστουργήματά του.

• Ο Ουάιλντ κατηγορήθηκε όχι μόνο από αυτόν, αλλά και από
πολλούς άλλους για τις ερωτικές του επιλογές. Η ομοφυλοφιλία
ήταν απαγορευμένη στη Βρετανία εκείνη την εποχή.

• Στο μυθιστόρημα του το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέη
αποκαλύπτονται πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία και παραλληλισμοί
ανάμεσα στον κεντρικό ήρωα και τον συγγραφέα.

• Υπάρχουν δύο εκδοχές για την αιτία του θανάτου του. Ο βιογράφος
του Richard Ellmann υποστήριξε πως ο θάνατός του οφειλόταν σε
σύφιλη, ενώ ο Μέρλιν Χόλαντ ( επίσης βιογράφος και εγγονός του
Ουάιλντ) θεωρεί πως η ερμηνεία αυτή αποτελεί παρανόηση
συνδέοντας τη μηνιγγίτιδα που τον πρόσβαλε με μία χειρουργική
επέμβαση που είχε προηγηθεί. Ωστόσο μετά και από την
επιβεβαίωση των ιατρών του ο λόγος του θανάτου του τελικά ήταν η
προσβολή του από μηνιγγίτιδα.



• Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ

• Ο Αντουάν Σαν Μπατίστ Μαρί Ροζέ ντε Σαιντ Εξυπερύ γεννήθηκε
στις 29 Ιουνίου 1900 και πέθανε στις 31 Ιουλίου 1944 σε ηλικία 44
ετών. Ήταν Γάλλος συγγραφέας και γνωστός για το έργο του «Ο
Μικρός Πρίγκιπας», το οποίο έχει μεταφραστεί σε 60 γλώσσες και
έρχεται τρίτο σε πωλήσεις μετά τη Βίβλο και το κεφάλαιο του Καρλ
Μάρξ.

• Όμως το όνειρό του ήταν να ασχοληθεί με την αεροπορία, κάτι που
πραγματοποιήθηκε. Επίσης συμμετείχε στον 2ο παγκόσμιο
πόλεμο, στην πτώση της Γαλλίας. Στην χώρα του έχουν ονομαστεί
προς τιμήν του διάφορα ιδρύματα και κέντρα.



ΤΕΛΟΣ


