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Ύπό τόν τίτλον «Όνειρο τής Παναγίας» είναι γνωστόν δημώδες άσμα, τοΰ
όποιου υπάρχουν εΐς τόν σχετικόν φάκελον τού Λαογραφικού 'Αρχείου καταγεγραμ-
μένοι μέχρι σήμερον 18 παραλλαγαί. Τούτων τρεις προέρχονται έκ Κρήτης (Ίννα-
χώριον (Τοπόλια) Κισάμου, Λατσίδα Μεραμβέλλου, Λίθινες Σητείας), μία έκ Σά-
μου (Μαυρατζαΐοι), εξ έκ Δωδεκανήσου (Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος, Ψεριμος, Κα-
στελλόριζον, Δωδεκανήσιοι 'Αμερικής), τρεις έκ Κύπρου (Κούκλια Πάφου, Λευκό-
νοικον, Κάρμι Κερύνειας), τρεις έκ Πόντου (Σινώπη, Ίνέπολις, Σαμψούς), μία έκ
δυτικής Μακεδονίας (Πελεκάνος Σιατίστης) καί μία έκ Φαναριού· Κωνσταντινουπό-
λεως. Έκ τών παραλλαγών τούτων αί εννέα είναι έκδεδομέναι, αί δέ ύπόλοιποι
ανέκδοτοι.

Τό ασμα τούτο χρησιμοποιείται ώς προσευχή πρός πρόληψιν παντός κακοΰ
έπαπειλούντος τόν λέγοντα, ώς τούτο εμφαίνεται έκ τοΰ προοιμίου και τής κατα-
κλεΐδος τών περισσοτέρων παραλλαγών του. Ούτως εΐς τήν έκ Λατσίδας Μεραμ-
βέλλου Κρήτης παραλλαγήν λέγεται έν προοιμίω :

Σταυρέ μον, σταυρωμένε μον, σταυρέ μ', αλη&ινέ μον,
κι άπούσταν εγεννήϋηκα στή χάρη σον πιστεύγω .,.
καί έν κατακλείδι :

Κι οποίος θάλασσα πατήση
και στεριά νά προπατήογ),
νά το λέη τρεις φορές τήν ημέρα και τρεις φορές τή νύχτα \

Είς τήν έξ Ίνναχωρίου τής αυτής νήσου υπάρχει έν άρχή :
"Αγγελέ μον, ευλογημένε ...

εΐς δέ τό τέλος:

1 Λαογραφικού'Αρχείου άρ. 1162 Β', σ. 55-56 (συλλ. Μαρίας Λιονδάκη έκ Λατσίδας
Μεραμβέλλου Κρήτης, 1938). Εφεξής αϊ παραπομπαΐ είς χειρογράφους συλλογάς τοΰ Λαογρα-
φικού 'Αρχείου θά σημειοϋνται διά τής βραχυγραφίας : A.A.
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Απου βρεθη
νά τό πη
τρεις το πρωί,
τρεις το μεσημέρι
και τρεις τό βράδυ,
άγγελος εκεί1.

Όμοίως εις τήν εκ Σάμου (Μαυρατζαΐοι) παραλλαγήν άναγινώσκομεν : «Τ' δ-
νειρό σ', μητέρα μου, οποίος του λέει τρεις φουρές τη μέρα και τρεις τη νύχτα, ποτε
δέ θά Îôfj οντ αστραπή ούτι βροντή | κι σε θάλασσα νά μπη | σα στ' στιριά θα
πιρπατη [ κ' η ώρα θανάτ άν του θ'μηθη, | στ' Δευτέρα παρουσία δε θά κριθή»2,
Τά αύτά λέγονται περίπου καί είς άλλας τινάς παραλλαγάς τοΰ άσματος. Έν Σι-
νώπη τοΰ Πόντου τό έλεγον κατά τήν πρωίαν, προτού φάγουν®, καί έν Σαμψούντι
κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν τρις τής ημέρας4. Τέλος εις Πελεκάνον Σιατί-
στης τής Μακεδονίας σημειούται, ότι «οποίος τό ξέρει αυτό, να τό λέη τρεις φορές
την ημέρα κι οκτώ τό Σάββατο»*, έν δέ τή νήσω Ψερίμω Δωδεκανήσου «λέγεται τό
βράδυ που θά κοιμηθούν»β.

Παραθέτων κατωτέρω τά κείμενα τριών παραλλαγών τοΰ άσματος (2 έκ Κρή-
της και 1 έκ Ρόδου), ώς άρτιωτέρων τών άλλων υπό έποψιν περιεχομένου καί μορ-
φής, προβαίνω είς τήν σύγκρισιν αυτού πρός άντίστοιχον έν Ρουμανία δημώδες
ασμα τής αυτής υποθέσεως, τέλος δέ συζητώ τό ζήτημα τής προελεύσεως τοΰ
τελευταίου.

1. Παραλλαγή έξ Ίνναχωρίου (Τοπολίων) Κισάμου Κρήτης7.

"Αγγελε μου, ευλογημένε,
χαίρε, κεχαριτωμένε8,
βλέπε, σκέπε την ψυχή μου,
την ψυχή και τη ζωή μου.

1 Λ.Α. άρ. 1161 Β", σ. 82-83 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη έξ Ίνναχωρίου (Τοπολίων) Κρή-
της, 1938)

2 Λ.Α. άρ. 1428, σ. 38, άρ. 8 (συλλ. Ν. Δημητρίου έκ Μαυρατζαίων Σάμου, 1939).

8 Λ.Α. άρ. 1141, σ. 22-26, 167 -68 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη παρά προσφύγων έκ Σινώ-
πης, 1938).

4 "Ενθ' άνωτ., σ. 61.

δ Λ.Α. άρ. 1369 Α', σ. 85, άρ. 24 (συλλ. Κ. Μπέντα έκ Πελεκάνου Σιατίστης, 1939).

6 Λ.Α. άρ. 2193, σ. 236-37 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη έκ Ψερίμου Δωδεκανήσου, 1956).

' Βλ. άνωτ. σημ. 1.

8 Χφ : και χαριτωμένε.
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5 Μήν ερϋγι μαύρη ταραχή, μήν έ'ρϋη μαύρος φόβος,

νά μον τήν πάρη τήν ψυχή, νά πα νά μον τήν κρίνη,
μόνο ας εράη ό Δαβής1 με τήν ταπεινοσύνη.

Εφτά ουρανοί ανοίξανε, χρνσός στανρός εφάνη,
δεξά πάει ή Παναγιά και πάει κι "Αγιοάννης
10 "Εκειδά σπήλιος φοβερός και τρομερός εφάνη,

πον εκατσ ή μητέρα μας κ' εκαμε τόν αφέντη μας Χριστό.
Tool τρεις εγεννήϋη,
τσοι τέσσερεις εξύπνησε.

— «Κοιμάσαι, μητέρα μον,

15 φως και άναλαμπίδα μον ; »

— *Κοιμονμαι, γιέ μον, και ξνπνώ
κι όνειρο βαρν ϋ·ωρώ,

πώς σ' επιάσανε οΐ σκύλοι οι γΐ 'Ιουδαίοι.
Σάν πονλι σ' επιάσανε,
20 σάν όζο σ' εσφάξανε,

τό τιμητικό σον αίμα χάμαι στη γή εχύ'&η·
στραβός τό 'βαλε,
μάϋια εκαμε·
κοντσός τ' αλείφτηκε,
25 πόδια εκαμε·

ατεκνη τό 'πιε,
παίδι εκαμε.
'Απόν βρεϋή
νά τό πή
30 τρεις τό πρωί,

τρεις τό μεσημέρι
καί τρεις τό βράδυ,
άγγελος έκεϊ.

2. Παραλλαγή έκ Λατσίδας Μεραμβέλλου (Κρήτης)*.

Στανρέ μου, σταυρωμένε μον, στανρέ μ' άληϋινέ μον,
κι άπούσταν1 εγεννήϋηκα ατή χάρη σον πιστεύγω,

1 Δαβίδ. 2 "Αγιος 'Ιωάννης.

3 A.A. άρ. 1162 Β', α. 55-56.

* 'Αφ' ότου.
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στη χάρη σου, στη δόξα σον καί στην ανάσταση σον.
Πιστεύω πώς δά κατεβης στη γης, την οικουμένη,
5 νά κοινής την ψυχούλα μου, την πολυκολασμένη,
άπου την έ'χω κρίματα περισσά φορτωμένη.
Παναγία, χαριτωμένη
κι άγγελοχαιρετιαμένη,
στέκω και παρακαλώ σε,
10 τοΰ Χριστού με παραδώσε.

Κι ό Χριστός νά μέ περάση
άπου τ ση Τρίχας τό γιοφύρι
κι από φοβερό κριτήρι.
Πάνω στο σπήλαιο, στη φάτνη τών άλόγω,
15 έγέννησεν ή Δέσποινα τόν Ίησον Χριστό.

Τριώ μερώ, τριώ νυχτώ βρέχος, παιδί, έμίλησε και είπε :

— «Κοιμάμαι, μάννα μου,
κοιμάσαι, μητέρα μου ; »

— «zJèv κοιμούμαι, ύγιέ μου, μόνο άγρυπνώ
20 κι δνειρο βαρύ σέ θωρώ,

πώς σ' εστεφανώσανε μ' άγκάϋινο στεφάνι,
τό σύντριο> τό μίντριο1 ποτίσασί σε,
πέντε κάρφους εβαστονσαν κ' έκαρφώσασί σε,
δυο στά πόδια
25 δυο στά χέρια

«' êva στά φύλλα τσή καρδούλας.
Κι οποίος θάλασσα πατήση
και στεριά νά προπατήση,
νά τό λέη τρεις φορές την ημέρα
30 και τρέϊς φορές τη νύχτα,

ποτέ κακό δεν τοΰ τυχαίνει,
μήτε στην κρίση του Θεοϋ δεν κρίνεται.

1 «Ξίδι καί χολή. "Ετσι τό ξήγησε ή Μαρία Παπαστεφανάκη, 71 χρόνων», σημειώνει
ή συλλογεύ; Μαρία Λιουδάκη.
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3. Παραλλαγή έκ Ροδου 1.

Ή Κυρά ή Θεοτόκος
ατά κλαδάκια εκοιμάτο,
κι δ μονογενής Υιός της
ξάγρυπνος εστεκεν κοντά της.

5 — « Κοιμάσαι, μάννα μου, καλή

καί μητέρα δλου τοΰ κόσμου ; »

— «Μηδέ κοιμούμαι, γιούκα μου,
μηδέ ξαγρυπνώ, παιδί μου,
μόνον όνειρο σέ 'δα και τρέμω

10 και σνλλογιονμαι πώς νά σου τό πώ».

— «Πές μου, μάννα μου καλή,
κ' εγώ ϋά ατό διαλύνω».

— «Χρυσό μον, κλωναράκι μου,
στον Παράδεισο α' είδα σήμερα

15 κ' εκαμες μεγάλο κάλεσμα·

κάλεσες οϋλους τους 'Αποστόλους
κ' ενας σέ κατάδωσε
στους άπιστους Όβραίονς,
καί τά σκνλιά σ' επιάσασι

20 και στον Πιλάτον τήν αυλή

σ' επήραν νά σέ κρεμμάσουσι.
"Εβγαλαν τ αγια σου παπούτσια
και τά τσαρούχια σου φορέσασι,
βγάλλουσ' σου τ' άγιοζώναρο

25 και βάτοσ σ' ετνλίξασιν,
κρύο νερό τονς ζήτηξες,
ξίδιν και χολήσ σον δώσααι».

— «Άληύινή 'σαι, μάννα μον,
άλη&ινό και τ' όνειρο σον,

30 κι όποιος τό 'πή για τό φογγραστή,
κακοϋ· ϋάνατον 'έν ϋωρεΐ
και στον καιρό τής κρίσης τον
.καλό ϋ·ά βγή γιά τήν ψνχήν τον».

1 Άναστ. Βρόντη, Ροδιακά λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος 1950, σ. 88 - 89, άρ. 4.
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Εις τό ασμα, κατά τάς ώς άνω παραλλαγάς, κύριον θέμα είναι ό διάλογος
μεταξύ Χριστού καί Παναγίας. Ό Χριστός, ιστάμενος παρά τό πλευρόν τής μητρός
του, ευρισκομένης μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως, τήν έρωτά, αν κοιμάται, εκείνη δέ
τοΰ απαντά, ότι έξύπνησε τρομαγμένη, διότι έβλεπεν είς τό ό'νειρόν της τήν υπό
των 'Ιουδαίων σύλληψιν, τους εμπαιγμούς καί τήν σταύρωσιν αυτού. Ό 'Ιησούς,
άκούων άτάραχος τό όνειρον τής μητρός, έπιβεβαιώνει τήν άλήθειαν αύτοΰ1.

Ή προσευχή 2 αύτη είς τάς περισσοτέρας τών παραλλαγών παρουσιάζεται άπό
μετρικής έπόψεως 'ιδιόμορφος. Τοΰτο έξηγείται έκ τοΰ ότι ή ποιητική σύνθεσίς
της είναι σύμφωνος πρός τήν τεχνικήν τών έπφδών. Άλλως τε οί στίχοι:
Τό τιμητικό οον αίμα χάμαι στη γη εχύθη,
στραβός τό 'βαλε,
μάϋια εκαμε,
κουτσός τ αλείφτηκε,
πόδια εκαμε..."

μεταφέρουν ημάς είς άναλόγους κατά τήν μορφήν διατυπώσεις επωδών, άναφερο-
μένων εις τήν θεραπείαν διαφόρων νόσων.

*4σμα δημώδες τοΰ αυτού περιεχομένου γνωρίζομεν ότι άπαντα καί παρά
τφ ρουμανικώ λαώ, χρησιμοποιούμενον έν Ρουμάνι^ ώς «φυλαχτό» καί άπαγγελ-
λόμενον ώς προσευχή \ Παραθέτω καταιτέρω τό κείμενον αυτού έν τώ πρωτοτύπω
μετά μεταφράσεως εις τήν ελλην ικήν κατά λογάδην :

1 Κατά τήν ώς άνω παραλλαγήν τοΰ ασματος έκ Ρόδου ό Χριστός λέγει :
Άληύινή 'σαι, μάννα μου,
άληϋινο και τ' ονειρό σου.
Καί εις τήν έκ Σάμου παραλλαγήν λέγεται:

'Αλήθεια εϊνι, μάννα μον,
μητέρα μου . . .

Λ.Α. άρ. 1428, σ. 37 - 38. άρ. 8.

" Μόνον έν Κύπρφ «τό τραγουδοϋν με λυπητερό σκοπό. Τό τραγονδονν συνή&ως στη
γιορτή της Παναγίας». Λ.Α. άρ 1896 Α', σ. 131 (συλλ. Δ. 'Α. Πετροπούλου, άπό Κουκλιά Πάφου,
1953).

* Βλ. τήν ώς άνω ύπ' άρ. 1 παραλλαγήν, στίχ. 21 - 25.

* Τοΰτο λέγουν εις τόν νομόν Muscel τής Βλαχίας κατά τήν 15ην Αυγούστου, έορτήν
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ώς καί κατά τάς ώρας κινδύνου. Βλ. Τ. Pamfile, Särbätorile
la Români. Särbätorile de toamnä postul Cräciunului, Bucureçti 1914, a. 33 - 34.
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Piaträ peste piaträ
Maica Domnului
Jos pe piaträ §edea ;
Domnul Hristos
5 P'altä parte venea...
—Ο Maica noasträ ce iubeçti
Ori dormi, ori odihneçti?

— Ο Doamne, fiul meu,
Nici dorm, nici odihnesc

10 Pu^inel somti însomnai
§i mare vis cä visai :
Unde te prinsese câinii de Jidovi
In Udeia,

Te cäsnia, te chinuia,
15 Cu o£et §i fiere te - adäpa...
Te 'mbräcase
Cu cäma§e de urzicä,
Te 'ncinsese eu brâu de märäcine
§i - Çi pusese
20 Coroanä de spini în cap.
—Ο Doamne, Maica noasträ,
Cine mä vrea bate cu palmele
Peste fa£ä obrazului,
Cu biciu de foe din cer
25 L'oiu sägeta.

— Ο Doamne, fiul meu,
Cine va vrea zice
Aceste cuvinte
Ziua de trei ori

30 §i noaptea de douä ori,
Nici focu nu-1 va arde.
Nici Tätari nu-1 va robi.
Nici de ciuma nu va muri \

Πέτρα στην πέτρα. | Ή Παναγία !
κάτω σέ πέτρα έκάθονταν | καί ο Κύ-
ριος Ιησούς Χριστός | άπ' άλλο μέ-
ρος έρχονταν... | —Ώ μητέρα μου,
τί έχεις, | κοιμάσαι ή αναπαύεσαι; |
— "Ω Κύριε, υιέ μου, | ούτε κοιμού-
μαι, ούτε αναπαύομαι. I Λίγονύπνον
έπήρα | και μεγάλο δ'νειρο είδα : |
πώς σ' έπιαναν οί σκύλοι οί Εβραίοι,|
στήν 'Ιουδαία | σ' έτυραννούσαν,
σ' έβασάνιζαν, | ξίδι καί χολή σ' έ-
πότιζαν... | Σοΰ έ'βαζαν πουκάμισο
άπό τσουκνίδα, | σ' έδεναν μέ σχοινί
από αγκάθια ! καί σοΰ έβαζαν στήν
κεφαλήν άκάνθινο στεφάνι. | — Ώ
Κυρία, μητέρα μου, | οποίος θά μέ
ραπίση | στο μάγουλο, | μέ πύρινη
ρομφαία άπό τόν ουρανό | θά τόν
κτυπήσω. | —Ώ Κύριε, υίέ μου, |
οποίος θά είπη | αυτάς τάς λέξεις |
τήν ήμερα τρεις φορές | καί τήν νύ-
κτα δυό φορές, | ούτε φωτιά θά τον
καύση I ούτε άπό τούς Τατάρους
θά ύποδουλωθή | ούτε άπό χολέρα
θά πεθάνη.

1 Tudor Pamfile, ενθ·' άν., σ. 33 - 34. Βλ. καί παρά C. Rädulescu - Codin §i D. Mihalache,
Särbätorile poporului, Bucure§ti 1910, σ. 84. Ν. Cartojan, Carole populäre in literaturä
Romäneascä. Epoca influence! grece§ti, τόμ. II, Bucure§ti 1938, σ. 105.
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Φανερά είναι ή όμοιότης τού ρουμανικού τούτου άσματος πρός τό έλληνικόν1.
Τό περιεχόμενον εις αμφότερα είναι τό αύτό, ή δέ πλοκή των επεισοδίων καί ή σειρά
τών στίχων είναι περίπου αί ί'διαι. Κύριον θέμα και εις τό ρουμανικόν είναι ό κα-
τόπιν τοΰ φρικτού ονείρου τής Παναγίας διάλογος μετά τού Χριστού περί τής έπι-
κειμένης έκείνου σταυρώσεως. "Ετι δ' ώρισμένοι τών στίχων τού άσματος τούτου
νομίζει τις οτι μετεφράσθησαν άπ' ευθείας έκ τοΰ ελληνικού ή καί άντιστρόφως
Διαφοραί παρατηρούνται μόνον είς τό προοίμιον. Τό ρουμανικόν άρχίζει μέ τόν
τυπικόν στίχον Piaträ peste piatra ( = Πέτρα στήν πέτρα), τό δέ έλληνικόν εΐς τάς
περισσοτέρας γνωστάς παραλλαγάς αύτοΰ μέ τήν έρώτησιν τού Χριστού : Κοιμάσαι,
μητέρα μου ; Σημειωτέον δ' οτι ή αποστροφή πρός τόν Aγγελov ή τόν Σταυρόν, ή
υπάρχουσα μεν εΐς τά δύο ώς άνω έκ Κρήτης παρατεθέντα κείμενα, μή άπαντώσα
δ εΐς τάς άλλας έλληνικάς παραλλαγάς *, ώς φαίνεται έκτής μελέτης τοΰ σχετικού φα-
κέλου τού Λαογραφικού 'Αρχείου, νομίζω, οτι είναι μεταγενεστέρα τής συνθέσεως
τοΰ άσματος προσθήκη. Ή δέ κατακλείς εΐς άμφότερα τά άσματα, τό έλληνικόν καί
τό ρουμανικόν, είναι τοΰ αυτού περιεχομένου μέ τήν διαφοράν, οτι έν τω ρουμα-
νικω γίνεται μνεία καί τών Τατάρων, ήτις κατά τόν Ν. Cartojan δεικνύει οτι τούτο
«είναι προγενέστερον τής Φαναριωτικής εποχής ή τό δλιγώτερον τών άρχών αύτής,
έπειδή κατά τήν Φαναριωτικήν περίοδον εΐχον παύσει αί έπιδρομαί τών Τατάρων»4.

"Ηδη τίθεται τό έρώτημα. Πόθεν προέρχεται τό δημώδες τούτο έν Ρουμα-
νίςι ασμα; Κατά τον Ν. Cartojan πρότυπον αύτοΰ είναι ή γνωστή εν Ρουμανία
άπόκρυφος διήγησις «Τό δνειρον τής Παναγίας». Εΐς λαϊκόν φυλλάδιον, κυκλοφο-
ρούμενον εκεί ύπό τόν τίτλον «'Επιστολή τής Παναγίας», περιέχονται καί τό «"Ονει-
Qov τής Παναγίας» καί ή "Κά&οδος εις τον "Αδην». 'Εν τή Βιβλιοθήκη τής έν
Βουκουρεστίφ ρουμανικής 'Ακαδημίας ευρίσκονται πολλαί έκδόσεις μέ τά έν λόγο„)
κείμενα, έξ ών ή παλαιοτέρα έξετυπώθη έν Βουκουρεστίω τό έτος 1863 εΐς τό τυ-
πογραφειον Rassidescu, ετέρα δέ έκδοσις τούτων έδημοσιεύθη καί πάλιν έκεΐ κατά
τό 1887 διά κυριλλικών, ώς καί παλαιότερον, γραμμάτων'.

1 'Οφείλω να σημειώσω, οτι τήν ομοιότητα ταύτην πρώτοι ημείς παρατηροΰμεν εν-
ταύθα. Οί έν Ρουμανία έρευνηχαί αγνοούν τήν ΰπαρξιν τοΰ ελληνικού άσματος, μή έξαιρου-
μένου καί τοΰ αειμνήστου Ν. Cartojan, ό όποιος μάλιστα έπεσκέφθη τήν Ελλάδα πρό τοΰ τε-
λευταίου παγκοσμίου πολέμου καί έμελέτησε συν τοις άλλοις τά ασματα τά σχετικά μέ τήν
σταΰρωσιν τοΰ Χριστοΰ. Βλ. Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 106.

2 Πρβλ. τους σιίχους 17 - 26 τής ώς άνω έκ Λατσίδας Μεραμβέλλου Κρήτης παραλλα-
γής πρός τους στίχους 6-20 τοΰ ρουμανικοΰ άσματος.

8 'Εξαιρουμένης τής έκ Ψερίμου της Δωδεκανήσου.

4 Ν. Cartojan, ένθ' άν., σ. 105.

6 Βλ. βιβλιογραφίαν περί τών χειρογράφων καί εκδόσεων τής άποκρύφου ταύτης διη-
γήσεως παρά Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 106.
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Εΐς όλας τάς παραλλαγάς αυτής ή εν λόγω ρουμανική διήγησις τοΰ «'Ονεί-
ρου» έχειέν περιλήψει ώς εξής: «Ή Παναγία κοιμάται έν Βηθλεέμ παρά τό όρος
τών Έλαιών. Ό Χριστός έρχεται πρός αυτήν, τήν έξυπνα, εκείνη δέ τοΰ λέγει τό
όνειρον, τό όποιον έβλεπε δι3 αύτόν. — Υιέ μου, γλυκύτατε, τοΰ λέγει, είδα τόν Πέ-
τρον εις τήν Ρώμη ν, τόν Παΰλον είς τήν Δαμασκόν, αλλ' έσέ σέ ειδον σταυρού με-
νον έν τώ μέσω δύο ληστών. Οί Γραμματείς, οί Φαρισαΐοικαί οί άπιστοι 'Ιουδαίοι
όξος καί χολήν σέ έπότιζον..., στέφανον έξ ακανθών έπί τήν κεφαλήν σου έθε-
τον... »'. Τό κείμενον τελειώνει μέ τήν συμβουλήν τής Παναγίας: «Όποιος θά τό
γράψη καί θά τό έχη έπάνω του, θά έχη τόν οικτον τοΰ Θεού... καί κατά τήν
ώραν τοΰ θανάτου του θά παρουσιασθώ εγώ καί θά παρακαλέσω μετά τών αγγέ-
λων τον υίόν μου διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής του»2. Έν Ρουμανία, κατά τόν
Ν. Cartojan, τό τελευταΐον τούτο μέρος τής έν λόγω διηγήσεως συνετέλεσεν, ώστε
τό «Όνειρον τής Παναγίας» νά κατακτήση τάς λαϊκάς τάξεις, άφοΰ καί σήμερον
oî Ρουμάνοι χωρικοί φέρουν τοΰτο ώς «φυλαχτό», προωρισμένον νά προφυλάττη
αύτούς άπό τάς δυστυχίας8. 'Αλλά καί εΐς τάς πόλεις τής Ρουμανίας, επάγεται, ή
άπόκρυφος αύτη διήγησις μεγάλως τιμάται*.

Πρότυπον καί πηγή τής διηγήσεως ταύτης, κατά τόν ίδιον έρευνητήν, είναι
τό άπόκρυφον κείμενον τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», τό όποιον διεσώθη, ώς
έδειξεν ό Tischendorf, εΐς διαφόρους παραλλαγάς, ελληνικήν, άραβικήν, 2 λατινι-
κός, κοπτικήν καί συριακή νδ. Εις μίαν έκ τών δύο λατινικών παραλλαγών, δημο-
σιευθεΐσαν υπό τοΰ Tischendorf, έχομεν, λέγει ό Cartojan, διάλογον μεταξύ τής
Παναγίας καί τοΰ Σωτήρος. Ή Παρθένος παρακαλεί τόν Χριστόν νά εΐπη εΐς αύ-

1 Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 104 - 105.

2 Ν. Cartojan. ενθ' άν., σ. 105. "Ας σημειωθή, ότι τό «"Ονειρον τής Παναγίας» συμφύρε-
ται μέ τήν «Έπιστολήν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ», περί τής οποίας βλ. Hipp. Delehaye, La lettre
tombée du ciel, έν Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe de lettres, 1899,
σ. 211 κ.έξ. Maximilian Bittner, Der vom Himmel gefallene Brief Christi in seinen mor-
genländischen Versionen und Rezensionen, έν Denkschriften der kaiserlichen Aka-
demie d. Wissensch, in Wien. Pilosoph. - hist. Kl. 51 (1906). Ό Delehaye, στηριζόμενος
είς τό γεγονός, ou αί παλαιότεραι παραλλαγαί τής «'Επιστολής τοΰ Χριστοΰ» είναι λατινικαί,
πιστεύει οτι ή «'Επιστολή», ήτις, ώς γνωστόν, έγένετο γνωστή τό πρώτον κατά τόν 6ον αΐ. (τφ
584), έπλάσθη έν τή λατινική 'Αφρική. Ό δέ Bittner, βασισθείς είς τήν κριτική ν τής έσωτε-
ρικής μορφής τών κειμένων, πιστεύει ότι τό πρωτότυπον αυτής έγράφη ελληνιστί. Βλ. Ν. Car-
tojan, Cär^ile populäre, τόμ. I, Bucureçti 1929, σ. 102, ενθα καί σχετική βιβλιογραφία.

8 Ν. Cartojan, Cär^ile populäre, τόμ. II, σ. 105.

4 Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 106.

5 Βλ. παρά Ν. Cartojan, ενθ' άν., σ. 104.



44

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

τήν περί τοΰ θανάτου της τρεις ημέρας πρότερον. Καί ό Χριστός λέγει: «Πώς εί-
ναι δυνατόν νά σέ έγκαταλείψω ; ... Οί άγγελοι μου θά σέ φυλάττουν ... Άφ' ου
δ' υποστώ τό πάθος διά τό άνθρώπινον γένος, θά αναστηθώ μετά τριήμερον»
Ό διάλογος οΰτος, καθ' ον ό Χριστός αποκαλύπτει εΐς τήν μητέρα του τά συμβησό-
μενα, ύπήρξεν, ώς ύπεστήριξεν ό Ν. Cartojan, ή άφετηρία τής άποκρύφου διηγή-
σεως περί τοΰ «'Ονείρου τής Παναγίας» 2.

Δυστυχώς δέν επέτυχαν νά εύρω εΐς τάς δημοσίας βιβλιοθήκας τών 'Αθηνών
τό έλληνικόν άπόκρυφον κείμενον τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», αλλ'εΐδον έν τή
Μπενακείφ βιβλιοθήκη τό λατινικόν καί τό κοπτικόν κείμενον τής διηγήσεο)ς ταύ-
της μετ' άντιστοίχου αγγλικής μεταφράσεως τοΰ δευτέρου*. Έκ τής μελέτης τών
σχετικών κειμένων διεπίστωσα ότι ή δημώδης ρουμανική διήγησις: «Τό όνειρον τής
Παναγίας» δέν απορρέει άπό τήν άπόκρυφον διήγησιν τής «Κοιμήσεως τής Θεο-
τόκου», καθώς ύπεστήριξεν ό Ν. Cartojan· έκ τής συγκρίσεως τοΰ περιεχομένου
άμφοτέρων τών ώς άνω διηγήσεων δέν δύναται νά έξαχ&ή τοιούτο συμπέρασμα.
Τό μόνον κοινόν μεταξύ τούτων σημεΐον είναι απλώς ό τής Παναγίας μετά τοΰ
Χριστού διάλογος, όστις όμως ούδεμίαν έχει εις τάς διηγήσεις ταύτας ομοιότητα.

Άλλαχοΰ λοιπόν πρέπει ν' άναζητήσωμεν τήν πηγήν τής προελεύσεως τής
ρουμανικής διηγήσεως τού «'Ονείρου τής Παναγίας».

Ή ΰπαρξις τοΰ μέ τό αύτό περιεχόμενον ελληνικού δημώδους άσματος, τό

1 Παραθέτω ένταϋθατό σχετικόν απόσπασμα έκ τής λατινικής παραλλαγής τοΰ άποκρύ-
φου κειμένου τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», τό όποιον δέν παραθέτει ό Ν. Cartojan :
«In tempore illo antequam Dominus ad passionem veniret, et inter multa verba, quae
mater filio inquisibit, de suo transitu interrogare coepit eum tali affamine. Ο caris-
sime fili, precor sanctitatem tuam ut, quando anima mea de corpore exierit, tertio die
ante facias me scire, et tu, dilecte fili, cum tuis angelis eam suscipe. Tum suscepit
deprecationem dilectae matris dixitque ei. Ο aula et templum dei vivi, ο perpetua
benedicta, ο regina omnium sanctorum et benedicta super omnes feminas ; antequam
me portares in tuo utero, semper custodivi te et cibare feci te cotidie meo angelico
cibo, ut nosti : quomodo de deseram postquam tu me portasti et nutristi, fugiendo in
Egyptum detulisti et multas angustias pro me sustinuisti ? Ecce scias quia angeli
mei semper custodierunt te et custodient usque ad transitum tuum. Sed postquam
sustinuero passionem propter homines, sicut scriptum est, et in die tertio resurrexero
et post LX dies in celum ascendero, cum videris me cum angelis et archangelis, cum
sanctis et cum virginibus et cum meis discipulis ad te venientem ...». Apocalypses
Apocryphae .... ed C. Tischendorf, Lipsiae 1866, σ. 113 -14.

2 Ν. Cartojan, ενθ' άνωτ., σ. 104.

' Coptic Apocryphal Gospels Translations... by Forbes Robinson, Cambridge
1896, σ. 33, 95.
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οποίον, ώς εΐπομεν ανωτέρω, ήγνόει ό Cartojan, γεννά τήν εύλογον υποψίαν 1 μή-
πως τούτο είναι ή πηγή, έξ ης άπέρρευσεν ή έν λόγω απόκρυφος ρουμανική διή-
γησις τού «'Ονείρου», έκ ταύτης δέ ακολούθως καί τό σχετικόν δημώδες έν Ρουμα-
νία ασμα.

Τήν υποψίαν ταύτην ενισχύουν, νομίζω, τά εξής, σχετικά πρός τό ύπό εξέτα-
σιν ζήτημα.

Παλαιότερον τοΰ Ν. Cartojan ό λαογράφος S. Fl. Marian έθεώρει τήν ώς
άνω ρουμανικήν διήγησιν τοΰ « Ονείρου», έν συμφυρμφ μετ' άλλου τινός χριστια-
νικού άποκρύφου καί μετά ειδωλολατρικής τίνος παραδόσεως, προγενεστέρας τής
σταυρώσεως τοΰ Χριστού, ώς πηγήν συνί}έσεως τών γνωστών έν Ρουμανία έμμε-
τρων «διηγήσεων» περί τής άναζητήσεως τοΰ Κυρίου ύπό τής Παναγίας2. 'Η Θεο-
τόκος, συμφώνως πρός τάς «διηγήσεις» ταύτας, συναντήσασα τόν ήγαπημένον μα-
θητήν τού υίοΰ της Ίωάννην, ερωτά αυτόν περί τοΰ διδασκάλου του". "Επειτα
αύτη ζητεί πληροφορίας άπό τόν ξυλουργόν, τόν κατασκευάσαντα τόν σταυρόν, καί
κατόπιν άπό τόν σιδηρουργόν, ό όποιος έχάλκευσε τούς ήλους τής σταυρώσεως.
'Επίσης ε'ις τά έν λόγω ρουμανικά άσματα άναφέρονται οί παρηγορητικοί λόγοι,
τούς οποίους άπηύθυνεν ό Κύριος πρός τήν μητέρα του επάνω άπό τόν σταυρόν.

Προς πληρεστέραν κατατόπισιν τού "Ελληνος άναγνώστου θά παραθέσω εν-
ταύθα απόσπασμα μακροσκελούς παραλλαγής τοΰ ρουμανικού άσματος έκ Μπου-
κοβίνης, λεγομένου κατά τά Χριστουγεννιάτικα κάλανδα.

Ν'ο väzut pe fiul säu, (Ή Παναγία) δεν είδε τόν υίόν της, |

Pe fiul lui Dumnezeu, τόν υΐόν τοΰ Θεού, | άλλα ειδε

Da ο väzut pe Ion, τόν 'Ιωάννην, | τόν Άγιον Ίωάννην, |

Pe Sânt-Ion τόν νουνόν τοΰ Θεοΰ | καί κουμπά-
Nanaçul lui Dumnezeu

1 'Εκφράζω υποψίαν καί ούχί βεβαιότητα, διότι δέν γνωρίζομεν, άν τό έλληνικόν άσμα
είναι προγενέστερον χρονικώς τής ρουμανικής διηγήσεως τοΰ «'Ονείρου». 'Επίσης ύπο-
πτεύομεν μήπως είς τήν σύνθεσιν τοΰ έλληνικοΰ άσματος υπόκειται άγνωστος ήμΐν ελληνική
απόκρυφος διήγησις, ήτις πιθανώς εγένετο γνωστή καί έν Ρουμανία, χρησιμείίσασα ώς πρότυ-
πον τής συνθέσεως τοΰ «'Ονείρου», ώς τοΰτο συνέβη μέ τόσα άλλα έλληνικά αγιολογικά κεί-
μενα, έπί τή βάσει τών όποιων έσχηματίσθησαν αντίστοιχα ρουμανικά. Βλ. περί τούτων
Legende hagiografice, έν Ν. Cartojan, ένθ' άν., σ. 131 -134.

2 .S- F. Marian, Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic. Bucure§ti 1904,
σ. 106- 107 (έκδ. τής Ρουμαν. Άκαδημ.).

3 '■Μην είδες τον νγιόκα μον κ' εοε το δάσκαλο σον, ώς λέγεται είς τό έλληνικόν δημώδες
ασμα τής Μεγάλης Παρασκευής.
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ρον της. | Κα! σάν τον είδε,
τόν ερώτησε | κ' έτσι τού
ώμίλησε: | —'Ιωάννη, |
"Αγιε 'Ιωάννη ! | Δεν είδες, |
δεν άκουσες | γιά τόν υιόν
μου, I γιά τόν υίόν τού
Θεού I καί άναδεκτόν σου ; |
-Μητερούλα ! νά τόν
'ιδώ, I εγώ δέν τον ειδα, |
άλλά έχω άκουστά, |
εγώ άκουσα, | πώς οί
Εβραίοι τον τυραννούν |
καί τόν βασανίζουν | κοντά
στήν θύρα τοΰ Πιλάτου, | πού
είναι άσπρη άπό έ'λατο, | σταυ-
ρωμένον σέ σταυρό | άπό γλυ-
κομηλιά. | Μέ πουκάμισο
άπό τσουκνίδα | τόν έντυσαν, |
μέ ζώνην άπό βάτον | τόν έ'ζωσαν, |
στεφάνι άπ' άγκάθια | τοΰ
έβαλαν στο κεφάλι, 1 μέ
καλάμι τόν έκτύπησαν. I
'Από τό αίμα του σέ πο-
τήρι I έβαλαν I οί Εβραίοι
καί στο τραπέζι | μέ
τήν σειράν τό ήπιαν.

$i cumätul säu.
§i vazându-1 l-o întrebat
§i astfei i-o cuvântat:

— Ioane,

Sänt-Ioane!
N'ai väzut,
N'ai auzit
De fiul meu,
De fiul lui Dumnezeu
§i de cinul ( = finul) tau?

—Maicä ! de väzut
Eu nu 1-am väzut.
Da de auzit
Eu am auzit
Cä Jidovi-1 ehinuesc
§i amar îl mai muncesc
Längä poarta lui Pilât
Cea alba de brad,
Rästignit pe cruce
De mär dulce.
Cu camaçâ de urzicä
L-o îmbrâcat,
Cu cureà de mäcie§
L o încins.
Coroana de spini
Pe cap i-o pus,
Trestie sub unghii
I-o bätut,
Sânge în pähar
I-o sprijinit,
Jidovii la masä
De-a rândul l-o baut'.

Άξιόλογον διαφέρον παρουσιάζει έν τή συνεχεία τοΰ ςίσματος ό διάλογος τής
Παναγίας άφ' ενός μέ τόν ξυλουργόν καί άφ' ετέρου μέ τόν σιδηρουργόν. Έκ τού-
των παραθέτω τόν δεύτερον:

S. F. Marian, ενθ' άνωτ., σ. 109.
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-Buna ziuä, me§tere!

-MulÇumesc dumi-tale,
Maicä Sfäntä, preacuratä.
Ce plângi, ce oftezi,
Ce te väerezi?

-Cum n'oiu plânge §i oftà
§i cum nu m'oiu vâerà,
Ca numa-un fiu am avut
§i pe-acela 1-am perdut.
§i acum am auzit
Ca Jidovi-1 chinuesc
§i amar îl mai muncesc
Lânga poarta lui Pilât,
Cea alba de brad,
Rästignit pe cruce
De mär dulce!
N'ai väzut,
N'ai auzit
De fiul meu,
De fiul lui Dumnezeu?

-Ba, eu, Maie', am auzit
§i eu ochii l'am väzut
Lângâ poarta lui Pilât,
Cea albä de brad,
Rästignit pe cruce
De mär dulce.
Da nu numai 1-am väzut,
Ci §i cuie i-am fäcut
Cu cari a fost rästignit

-Καλημέρα, μάστορα! | —Σας ευχα-
ριστώ, I 'Αγία Παρθένα. | Γιατί κλαις,
γιατί άναστενάζεις, | γιατί θλίβε-
σαι; I —Πώς νά μή κλαίω καί
νά μή άναστενάζω I καί πώς
νά μή θλίβωμαι, | πού εΐχα
ένα μοναχοπαίδι | καί τό έχασα. |
Καί τώρα ήκουσα, | ότι οί 'Εβραίοι
τό τυραννούν | καί πικρά
τό βασανίζουν | κοντά στή θύρα
τοΰ Πιλάτου, | τήν άσπρη άπό
έ'λατο, I σταυρωμένον σέ σταυρό |
άπό γλυκομηλιά ! | Δέν είδες, |
δέν ήκουσες | διά τόν υίόν μου, |
διά τόν υιόν τοΰ Θεοΰ ; | —Ναί,
Παρθένα, ήκουσα | καί μέ τά
μάτια μου τόν ειδα | κοντά στοΰ
Πιλάτου τήν θύρα, | πού είναι
άσπρη άπό έλατο, | σταυρω-
μένον σέ σταυρό | από γλυκο-
μηλιά. I Κι όχι μονάχα πού
τόν είδα, ! αλλά έκαμα καί
τά καρφιά | πού μ' αύτά τον
έκάρφωσαν.

Έξ άλλης παραλλαγής τοΰ άσματος, προερχομένης έκ Βλαχίας, παραθέτω
κατωτέρω άπόσπασμα:

Jidovii, când au väzut Οι Εβραίοι, σάν είδαν | πώς ό Ίη-

Cä Isus e domnul Sfânt, σοΰς είναι ό Άγιος ό Κύριος, | τόν

1 S. F. Marian, ενθ' άν., σ. 110.
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Dupa el au alergat,
Cu lanÇuri cä 1-au légat
§i 1-au dus §i la Pilat.
Sus pe cruce 1 au suit
§i pe el 1-au rästignit:
Cu piroane de otel
Ca sä moarä u§urel.
Cu fiere 1-au adäpat
Pe Christos eel înselat,
Pe Dumnezeu împârat.
Pâmântul s'a tremurat,
Soarele s'a întunecat,
Luna fata §i-a schimbat,
Jidovii s'au spaimântat
§i eu glas tare-au strigat:
Ca Isus cu adevärat
Fost al lumii împârat.
Impäratul cerurilor,
Bucuria oamenilor,
Präpädul Jidovilor!1
Αί έμμετροι αΰται ρουμανικοί «διηγήσεις» χρησιμοποιούνται, όπως καί τό
<|σμα: «Τό όνειρον τής Παναγίας» ώς «φυλαχτό» (προσευχή), διότι εΐς τινας πα-
ραλλαγάς καταλήγουν ώς εξής: «Όποιος θά τό λέγη τό πρωί, όταν έξυπνα, αύτός
θά όδηγηί)ή ύπό τοΰ Κυρίου, τής Παναγίας καί τών 'Αγγέλων εις τόν Παράδεισον».

Πρότυπον τών έμμετρων τούτων «διηγήσεων» έθεωρήθη καί ύπό τοΰ Μ.
Gaster3 ή απόκρυφος διήγησις «Visul Maicii Domnului» ( = Τό όνειρον τής
Παναγίας). Τήν γνώμην ταύτην τοΰ S. F. Marian και τοΰ Μ. Gaster δέν παρεδέχθη
ό Ν. Cartojan καί ύπεστήριξεν, ότι αί έν λόγω «διηγήσεις» περί τής αναζητήσεως
τοΰ Κυρίου ύπό τής μητρός του δέν απέρρευσαν έκ τής άποκρύφου ρουμανικής
διηγήσεως τοΰ «'Ονείρου τής Παναγίας», αλλ' απ' εύθείας έκ τών ελληνικών δη-
μωδών Ασμάτων, τών άδομένων εις τά χωρία τής Ελλάδος κατά τήν Μεγάλην

1 S. F. Marian, ενθ' άν., σ. 222.

2 Μ. Gaster, Studies and Texts in folklore magic mediaeval romances hebrew

apocrypha. II. London, 1925-1928. Βλ. παρά Ν. Cartojan, ενθ' άνωτ., τόμ. II, σ. 106, σημ.

έκυνήγησαν καί μέ αλυσίδες τόν
έδεσαν | καί στοΰ Πιλάτου τόν έφε-
ραν. I Επάνω σέ σταυρό τόν άνέ-
βασαν | καί τόν έσταύρωσαν: | μέ
περόνια άπό άτσάλι | διά νά
άργοπε9άνη. | Μέ χολήν έπότισαν |
τόν προδομένο Χριστό, | τόν
βασιλέα, τόν Θεόν. | Ή γή έσεί-
στηκε, I ό ήλιος έμαΰρισε, ! τό φεγ-
γάρι άλλαξε όψη. | Οί Εβραίοι
έτρόμαξαν | καί μέ δυνατή φωνή
έφώναξαν : | Ό Ιησούς άληθινά |
υπήρξε τοΰ κόσμου βασιλιάς. | Βα-
σιλιάς τών ούρανών, [ χαρά τών
άνθρώπων, | καταστροφή τών Ε-
βραίων.
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Παρασκευήν καί γνωστών ύπό τούς τίτλους: «Τό μοιρολόι τού Χριστού», «τής
σταύρωσης», «ό θρήνος τής Παναϊάς» κ.τ.δΛ

Μέ τήν γνώμην ταύτην τοΰ Ν. Cartojan συνετάχθη έπ' εσχάτων καί ό Ούγ-
γρος καθηγητής L. Galdi γράφων : «Είς τήν Μολδαβίαν oU μακράν τής Suceava
ό S. Fl. Marian κατέγραψε περίεργον ασμα συγκείμενον έκ σειράς διαλόγων. Ή
Παναγία, ή οποία φαίνεται νά μή είναι καθόλου πληροφορημένη διά τά γεγονότα
τοΰ Γολγοθά, ζητεί πανταχού τόν υίόν της καί εΐς τόν δρόμον τών άναζητήσεών
της συναντά πρώτον τόν "Αγιον Ίωάννην, ό όποιος τής αναφέρει τό πάθος τοΰ
Χριστού, έπειτα τόν ξυλουργόν, ό όποιος εΐργάσθη διά τήν κατασκευήν τοΰ σταυ-
ρού, τέλος δέ τόν σιδηρουργόν, ό όποιος έκαμε τούς αναγκαίους διά τήν σταύρωσιν
ήλους. Οί διάλογοι έχουν τήν μορφήν παραλογής. Αί ερωτήσεις τής Παναγίας καί
αί άπαντήσεις τών μετ' αυτής διαλεγομένων προσώπων είναι κατά τό μάλλον ή
ήττον στερεότυποι. Προσθέτομεν άκόμη ότι τά τοιούτου είδους άσματα, γνωστά ύπό
τό όνομα «Povestea Maicii Domnului» ή «Povestea lui Christos» ( = «Διήγησις
τής Παναγίας» ή «Διήγησις τοΰ Χριστού») συνήθως τελειώνουν διά διαλόγου τής
Παναγίας μέ τόν έσταυρωμένον. Κατά τήν συνδιάλεξιν ταύτην δ Χριστός προσπα-
θεί νά παρηγορήση τήν μητέρα του»2. «'Αλλά ποία ή αρχή τής παραλογής ταύτης;»
έρωτα ό Galdi, καί απαντά ό ίδιος: «'Αντιθέτως πρός τάς γνώμας τοΰ S. F. Ma-
rian καί τοΰ Μ. Gaster, οί όποιοι προσεπάθησαν νά ερμηνεύσουν τό ασμα... διά
τής επιδράσεως έτερου κειμένου λεγομένου «Visul Maieii Domnului» ( = Τό ô-
νειρον τής Παναγίας), προτιμώμεν νά παραδεχθώμεν τάς απόψεις τοΰ Ν. Carto-
jan, κατά τόν δποΐον τό άσμα τής άναζητήσεως τοΰ Ιησού πρέπει ν' άναχθη εις
γνωστόν είδος τής Νεοελληνικής λαογραφίας, ήτοι εις «τό μοιρολόγι τού Χριστοΰ»,
«τής σταύρωσης», «δ θρήνος τής Παναϊάς», «δ θρήνος τής Μεγάλης Παρασκευής»,
«τά πάθη τοΰ Χριστού» κτλ.»*.

Εις τό συμπέρασμα τούτο, προσθέτομεν ημείς, κατέληξεν δ Ν. Cartojan,
διότι έγνώριζε τά άντίστοιχα πρός τό ρουμανικόν «τής άναζητήσεως» ελληνικά
ςίσματα, έκ τής μελέτης τών όποιων έπείσθη, ότι ταΰτα ου μόνον είναι προγενέ-

1 Ν. Cartojan, ενθ·' άνωτ. Βλ. καί Στίλπ. Π. Κνριακίδην, έν Λαογρ., τόμ. 11 (1934/37),
σ· 253, ενθα βιβλιογραφία περί τών φσμάτων τούτων.

2 L. Galdi, Les échos Roumains des Μοιρολόγια neohelléniques, έν Byzantino-
slavica, τόμ. XI, 1. Prague 1950, σ. 1 -2.

3 L. Galdi, ένθ'άνωτ., σ. 2. Έκ του ίδίου «μοτίβου» προέρχεται κατά τόν Galdi (ενθ' άν.,
σ. 4 - 5) καί ή παραλογή τής Miori^a, ενθα «ό δολοφονηθείς ποιμήν υιός αναζητείται ύπό
τής μητρός του».
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στερα τού ρουμανικού, αλλ' ότι υπήρξαν καί το πρότυπον δια τήν σύνθεσιν αυτού
Όσον δ' αφορ§ είς τό επίσης ρουμανικόν ασμα : «Τό Όνειρον τής Παναγίας»
καί τήν διήγησιν περί αυτού, νομίζομεν, ότι διάφορον θά διετύπωνε γνώμην ό
ίδιος ερευνητής, ό Cartojan, εάν εγνώριζε τήν ύπαρξιν τοΰ αντιστοίχου ελληνικού
άσματος μέ τό αυτό περιεχόμενον καί τήν ιδίαν παρά τε τώ ελληνικώ καί τώ ρου-
μανικώ λαφ χρησιμοποίησαν. Τό ελληνικό ν δημώδες άσμα — προσευχή — τοΰ «'Ονεί-
ρου τής Παναγίας» πιθανώς γενόμενον γνωστόν εν Ρουμανία πρό τής Φαναριωτι-
κής εποχής συνετέλεσεν εις τήν δημιουργίαν τής τε άποκρύφου ρουμανικής διηγή-
σεως καί τοΰ ομωνύμου άσματος.

résumé

La chanson populaire : Le songe de la Sainte Vierge

Dans certaines régions du monde grec (Chypre, Dodécanèse, Crète,
Macédoine, Pont - Euxin et plus particulièrement celles de Sinope et de
Samsun) le peuple chante comme prière «le songe de la Sainte Vierge»,
chanson à laquelle on attribue la valeur d'une protection contre les mala-
dies ; elle peut empêcher ou guérir tous les maux.

Le sujet principal de toutes les variantes de la chanson est un dialo-
gue entre le Christ et la Sainte Vierge ; Jésus se tient à côté de sa Mère
qui se trouve dans un état de rêve, mais sans dormir; il lui demande
si elle dort; elle répond qu'elle vient de se réveiller, effrayée par un songe
terrible : les Juifs auraient arrêté, torturé, et, finalement, crucifié son fils.
Jésus, ayant entendu dans le calme le rêve de sa Mère, l'assure qu'il n'est
que trop prophétique.

Cette chanson populaire est connue aussi en Roumanie, où, récitée
comme prière, elle protège des maladies.

L'auteur du présent article compare la chanson grecque à la chanson
roumaine et tire au clair leur parenté évidente. Au sujet de la chanson
roumaine, il réfute la thèse de N. Cartojan, selon laquelle l'original de cette
chanson était une narration du même nom, tirée du texte apocryphe de la
«Dormition de la Sainte Vierge». Cartojan ignorait l'existence de la chan-
son grecque, qui l'aurait aidé à découvrir l'origine de la chanson roumaine.
Le savant roumain, dans son effort de fixer l'origine des contes populaires
en vers de son pays ayant comme sujet la «recherche du Seigneur par la

1 «Επιβιώσεις ρουμανικός ενός περιφήμου «είδους» τής έλληνικής λαογραφίας» ονο-
μάζει τά κάλανδα τής αναζητήσεως τοΰ ' Ιησοΰ καί τήν παραλογήν τής Miorita ό Ζ. Galdi,
ενθ' άνωτ-, σ. 5.
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Sainte Vierge», avait abouti à la conclusion qu'elles proviennent des chan-
sons populaires grecques concernant la Crucifixion, connues sous le nom
de Μοιρολόγι τής Παναγίας (Lamentation de la Sainte Vierge). C'est exac-
tement le cas aussi bien des contes en vers que de la chanson populaire
roumains, ayant comme sujet le «Songe de la Sainte Vierge». Leur com-
paraison à la chanson grecque entreprise par l'auteur du présent article
nous amène à conclure à leur origine grecque·


