
The adventures of a rich youth-Οι περιπέτειες ενός πλούσιοσ νέοσ (Αραβικό) 

Η παξνύζα ηζηνξία απνηειεί πξνθνξηθό αθήγεκα πνπ από ην πεξηερόκελό ηεο θαίλε-

ηαη λα αλήθεη ζηελ θαηεμνρήλ ππόζηαζε ηωλ ιαϊθώλ παξακπζηώλ, ηελ θαηεγνξία  

«Μαγηθά παξακύζηα» (ATU 300-749) ζηελ ππνθαηεγνξία «Τπεξθπζηθά Καηνξζώ-

καηα» (ATU 460-499),  θαη αληαλαθιά ζηνηρεία από ηνλ παξακπζηαθό ηύπν ATU 

465A («Η εθηέιεζε ηνπ άληξα ιόγω ηεο όκνξθεο γπλαίθαο ηνπ»-ζηνλ ειιεληθό 

θαηάινγν «Ο θζόλνο γηα ηελ όκνξθε γπλαίθα»). Ωο ππόζεζε παξνπζηάδεη αξθεηέο 

δηα-θνξνπνηήζεηο από ηνλ αξρηθό ππξήλα ηεο ππόζεζεο ζε επίπεδν πινθήο ελώ ζηελ 

εμέιημή ηεο αλαδεηθλύεηαη ωο ηζηνξία δηιεκκαηηθνύ ραξαθηήξα κε παξόληα ηελ ελδν-

αδειθηθή αληηδειία. ηνλ ειιελόθωλν ρώξν θαηαγξάθνληαη ζηα επίζεκα ιανγξαθη-

θά αξρεία 43 ειιεληθέο παξαιιαγέο από όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ειιελόθωλνπ πνιηηη-

ζηηθνύ θύθινπ  ελώ ε ηζηνξία αληαλαθιά αθόκε ζηνηρεία από ην αθήγεκα ηεο Πέξη 

Μπαλνύ ζηηο «Υίιηεο θαη κηα Νύρηεο». ηα καγηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνύ εληνπί-

δνληαη ην δέληξν ηεο δωήο ηνπ θάζε πξωηαγωληζηή-αδεξθνύ, νη καγηθέο ηδηόηεηεο 

ηθαλόηεηεο ηνπ θαζέλα, ε αλάζηαζε-επαλαθνξά  ζηε δωή ηνπ βαζηθνύ πξωηαγωληζηή 

θαζώο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ καγηθνύ-θαηαζθεπάζκαηνο «πνπιηνύ» πνπ γίλεηαη κέ-

ζνλ δηαθπγήο-απειεπζέξωζεο ηεο θιεκκέλεο ζπδύγνπ ηνπ ήξωα.  

Ο βαζηθόο ππξήλαο ηεο ηζηνξίαο παξνπζηάδεηαη ζε γξαπηή πεγή ληνθνπκέλην ηνλ 7
ν
 

κΥ αη. ζηελ Κίλα θαη ηνλ 8
ν
 κΥ αη. ζηελ Ιαπωλία ελώ ωο παξακύζη εληνπίδεηαη ζηηο 

πξνθνξηθέο παξαδόζεηο ζηηο Βαιηηθέο ρώξεο (Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία), ζηε 

θαλδηλαβία (Ννξβεγία, Φηλιαλδία, θαη ηε Λαπωλία),  ζηελ Ιξιαλδία, ζηε Βαιθαλη-

θή Υεξζόλεζν (Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Διιάδα), ζηελ Πνξηνγαιία, ηελ Οπγγαξία, 

ηελ ινβαθία, ηελ Πνιωλία, ηε Ρωζία, ηελ Οπθξαλία, ηε Λεπθνξωζία, ηελ Σνπξθία, 

ηνπο ηζηγγάλνπο, ηνλ Καύθαζν (Οζζεηία, Σαηαξία, Αξκελία, Γεωξγία), ηε Μνγγνιία, 

ηε Μέζε Αλαηνιή (πξία, Λίβαλνο,  Παιαηζηίλε, Ιζξαήι, Ινξδαλία) ην Ιξάθ, ην Ιξάλ, 

ηελ Ιλδία, ην Παθηζηάλ, ηελ Κίλα, ηελ Κνξέα, ηελ Ιαπωλία, ηνλ Καλαδά, ηηο Γπηηθέο 

Ιλδίεο, ηνλ Παλακά, ηελ Αξαβηθή βόξεην Αθξηθή (Μαξόθν, Αίγππηνο, Αιγεξία), ηελ 

Δξπζξαία θαη ην νπδάλ.  

 

 


