
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΗΝ «ΕΥΒΙΕΝΑ»

«ΤΡΑΓΩΔΙΑ» «ΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΝΤΖΕΛΕΖΕ»

Οί προεισαγωγικές αυτές μερικές σημειώσεις ύπακούουν κυριότατα 
στο καθήκον, πού αισθάνομαι να πληροφορήσω τούς συναδέλφους 
μου, και δσους ασχολούνται ιδιαίτερα μέ παρόμοια θέματα, σχετικά 
μέ την ανεύρεση ενός θεατρικού έργου, αν ό'χι μεγάλης αισθητικής 
αξίας, τουλάχιστο σημαντικού για την ιστορία των νεοελληνικών γραμ
μάτων. Τό γεγονός δτι σήμερα μπορούμε νά πλουτίσουμε τό δραματο
λόγιο τού ιζ' αιώνα, πού από τά οκτώ έργα του ό Ροδολίνος και ό 
Κατζυύρμπος έχουν πρόσφατα ακόμη άποκαλυφτή, μέ ένα άλλο ακόμη 
έργο, την «Εύβιένιι», είναι αρκετά σημαντικό γιά νά τό κρατήσω 
στην σιωπή V

A
Το έργο «Εύβιένα» μνημονεύεται από τον Λέοντα Άλλάτιο σέ μια 

σελίδα χαρακτηριστική γιά την προσωπικότητα τού λατινοθρεμμένου 
και σοφού χίου οΰμανιστή. Μιλώντας γιά τούς πρώτους Ιταλούς ποιη
τές a υποστηρίζει μιάν άποψή του σχετικά μ5 αυτούς προστρέχοντας σέ 
ένα επιχείρημα, πού βασίζεται στην κατάσταση τής σύγχρονής του ελλη
νικής δημοτικής ποίησης, «Poesia de Greci communale odierna». 
’Αφού πληροφορήση γιά τον πολιτικό στίχο, πού τον συσχετίζει μέ 
τις πολιτικές (σελ. 26), γιά νά έξηγήοη δτι είναι κοινός γιά δλους δσο 
καί αυτές είναι «communi a tutti», επωφελείται από μιάν ορθή πα
ρατήρηση γιά την μετάφραση, από τά λατινικά σέ ιταλικές δκτάστιχες 
στροφές, τού Stabat Mater τού Jacopone da Todi, πού χάνει έτσι

‘) Πριν δημοσιεύσω τήν κριτική έκδοση τοΰ έργου, μέ τήν σχετική μελέ
τη, ελπίζω νά παρουσιάσω, άπό τις φιλόξενες αυτές σελίδες, καί τά κεφάλαια 
των «Προεισαγωγικών» πού άφοροϋν τήν γλωσσική εξέταση, τά τυπογραφικά 
προβλήματα (μέ βάση τήν συγκριτική μελέτη μέ τόν Ροδολίνο καί τήν Έρω- 
φίλη τής πρώτης έκδοσης, τυπωμένα στό ίδιο πιεστήριο) καί άλλα ουσιαστικά 
ζητήματα πού θέτει ή έκδοση τής «Εΰβιένας». Πρόκειται, πάντως, γιά έργο 
πού αιτεί νέα τοποθέτηση πολλών προβλημάτων τής κρητικής θεατρικής σχο
λής. Σ’ αυτήν τήν τοποθέτηση θά βοηθήσουν ασφαλώς μελέτες πρόσφατα δη
μοσιευμένες στήν ’Ιταλία σχετικά μέ τό Ιταλικό θέατρο μετά τήν ’Αναγέννηση.

’) Poeti antichi raccolti da codici manoscritti.. da Monsignor Leone 
Allacci... In Napoli, per Sebastiano d’ Alecci, 1661.
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την πραγματική του καλλιτεχνική αρτιότητα, για νά παρεμβάλη δυο 
σελίδες πού δεν είναι άσκοπο νά τις διαβάσουμε ολόκληρες:

«Ε questa proprieta di lingua ίο la scorgo in alcune Ottave 
fatte in Greco a modo d’ Italia, le quali, non ostante che habbi· 
no tante sillabe e le rime a suoi luogbi, niente dimeno in quella 
lingua cascano senza nissuna melodia o suono, e non si conosce 
se sono prosa o verso. Pero tutta la Poesia de“ Greci commu- 
nale odierna si riduce, come si e detto, a Distici, ancorche in 
quella lingua infin’ora non si veda compositione alcuna di con- 
sideratiorie, ma certe bagatelle, come Γ Istoria d’ Imperio, di 
Michele Vaivoda. di Alessandro magno, di Santo Nicola, di De- 
metrio Re di Moscovia, e questa scritta da Matteo Archiman- 
drita, di Apollonio Tirio, da Costantino Temeno Candiotto, delli 
luoghi santi Ierosolimitani, da Antonio d’ Arze Cipriotto; et al
cune Tragedie, tra quali mi passorno per le mani Eubiena di 
Teodoro Mondesse, Rodolino di Gio. Andrea Troilo, Erofila di 
Georgio Cortazi Candiotto, e in questi ultimi anni Michele 
Summachi Candiotto tradusse in lingua Greca commune e ne’ 
Distici di Cielo il Pastor fido, Pastorale del Guarino. Ma la rima 
in ogni dua versi et ultimatione di sentenza perde quella deli- 
catezza e tenerezza che si scorge nella lingua Italiana per li 
versi mozzi e mancamento di rima. E questo lo dico non perche 
voglia biasmare la rima nella Poesia, ma per notificare quello 
che essa caggiona nella Greca. Si legge di pm, appresso loro, in 
maggiore mole la Teseide e Γ Interpretatione dell’ Iliade di 
Omero et altre cosuccie. Ma, per finirla, non νΐ ha cosa che pos- 
si portare preggio. E questo avviene perche la lingua che si 
parla non ha ancora sussistenza ne fermezza, ma, vaga et im- 
perfetta, viene da diversi linguaggi e varie pronuncie e toto ge· 
nere diversi dominii cosi malamente menata che pm presto s; 
puo chiamare stroppio e guasto di lingua che lingua; e credo 
che sempre andera peggiorando se non si stabilische qualche 
Dominio» (σελ. 29 - 31).

Ψάχνοντας στα βιβλία πού ό Άλλάτιος κληροδότησε στο ελληνικό 
κολλέγιο 'Αγίου “Αθανασίου Ρώμης, βρήκα την «Εύβιένα», πού ό 
Legrand μάταια ζητούσε αλλού9, ξεκινώντας από την ίδια μνεία τού 
χίου σοφού, άλλα εφθαρμένη όπως είδαμε (Mondesse αντί Μοντζελέ- 
ζε). Στην προμετωπίδα μάλιστα τού unicum αυτού, σχήματος 155 μέ

*) Πρβ. Bibliographic Hellenique XVIIe, III σελ. 565, V σελ. X - XI.
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105 χιλιοστά, δεμένο με περγαμηνή, και πολύ καλά διατηρημένο, 
υπάρχει, στα δυο περιθώρια τής ξυλογραφίας, ή υπογραφή τοϋ ιδιο
κτήτη : «ex biblioth : Allatij» Τό δράμα, πού δεν μνημονεύεται από 
άλλους συγγραφείς, επιγράφεται : «ΤΡΑΓΩΔΙΑ | Ο'ΝΟΜΑΖΟΜΕ'ΝΗ 

I ΕΥΒΙΕΝΑ I ΝΕΟΣΤΑ ΔΟΣΜΕΝΗ ΕΊΣ ΦΩΣ, | διά ώφέλειαν των 
πάντων. | ΠΟΙΗΘΗ’ΣΑ Υ’ΠΟ’ ΤΟΥ | Κυροϋ Θεόδωρόν Μοντζελέζε. \ 
Con licentia de’ Superior!, lbPriuilegio. [Ξυλογραφία] Ε’ΝΕΤΓηςιν, 
(αχαστ\ | Παρά Γωάννη Α'ντωνίφ τφ Γονλιανφ ο - | Πουλιέται κον
τά είς τον Πόντε τοϋ Α'γίον Φαντίνου».

Τό έντυπο άποτελεΐται από δύο δεκαεξασέλιδα, μέ φύλλα άριτθμη- 
μένα Α, . Α8 καί Bt - Β„, μέ εξηντατέσσερις συνολικές σελίδες, ανα
ρίθμητες. “Εχει είκοσιοχτώ στίχους στην σελίδα.

Μετά από μιαν αφιέρωση «Τοΐς άναγινώοκουσι» καί μια περίλη
ψη, «Ή ύπό&επις τής παρόν τραγωδίας», έχουμε ένα μακρύ πρόλογο 
(στίχοι 158), «όπου κάνει ό Φιλόσοφος», έ'νας γέρος μάγος. ’Αφού από 
τά παραληρήματα τοϋ Φιλόσοφου πληροφορηθοΰμε μέσες άκρες για 
τήν υπόθεση, αρχίζει ή δράση. Πρόκειται για τά ακόλουθα.

Ό Ρήγας μιας εξωτικής χώρας έχει μιά κόρη καλή και ό'μορφη 
πού τήν λένε Εύγένα(αυτός είναι δ ήχος τοϋ ονόματος Εύβιένα), γιατί 
είναι ευγενική (βλ. στ. 375). Μένει χήρος και ξαναπαντρεύεται. Ή 
καινούργια Ρήγισσα, βλέποντας πώς ό Ρήγας είναι άφοσιωμένος στήν 
κόρη του, φοβάται πώς δταν γεννηθούν παιδιά άπ’ αυτήν, δ Ρήγας 
θά τά αγαπά λιγότερο από τήν Εύγένα, και αποφασίζει, συμβουλευ- 
μένη από τήν γριά Άρκολιά, νά εξοντώση τήν Εύγένα. Θά τήν στείλη 
στο δάσος μέ δύο μπράβους νά τήν σφάξουν.

Ό Ρήγας φεύγει γιά κυνήγι καί ή Ρήγισσα, πού ποτέ δέν άφησε 
νά φανούν τά πραγματικά της κακόβουλα αισθήματα, τού προτείνει, 
δταν αύτός θά πρόκειται νά έπιστρέψη, μετά από τρεις μέρες, νά στεί
λη τήν κόρη του στούς κήπους νά τον προϋπαντήση. Μ* αύτήν τήν 
πρόφαση τήν παραδίνει στούς δύο μπράβους, πού τούς έχει κολακέψει 
μέ υποσχέσεις.

“Οταν πιά βρεθούν πολύ μακρυά, σέ δάσος ερημικό, ή Εύγένα κα
ταλαβαίνει τούς σκοπούς των δούλων καί ζητεί οίκτο. Οί δούλοι, όχι 
ακριβώς από καλωσύνη, αλλά μάλλον από αδυναμία, πού τήν έχουν 
εκδηλώσει καί νωρίτερα, τής χαρίζουν τή ζωή. ’Αλλά επειδή ή Ρήγισ
σα περιμένει τά χέρια τής Εύγένας γιά σημάδι τού θανάτου της, αύ- 
τοί τής τά κόβουν καί φεύγουν. Τήν αφήνουν νά θρηνή τήν κακή της 
τύχη μέσ’ τό δάσος περιμένοντας τά θηρία νά ’ρθουν νά τήν φάνε. 
Λέγει ένα πολύ μεγάλο μοιρολόγι.
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Στο ίδιο δάσος έχει πάει γιά κυνήγι ένα Ρηγόπουλο, ακούει τούς 
θρήνους και στέλνει τον κυνηγό του νά δή τί είναι. Ό κυνηγός, πού 
στην αρχή παίρνει την Εύγένα για νεράιδα και φοβάται δτι θα τοΰ 
χαλάση την τύχη στο κυνήγι, σιγά σιγά καταλαβαίνει. Τοΰ αρέσει ή 
κοπέλα και είναι πρόθυμος νά τήν πάρη γιά γυναίκα. Τό Ρηγόπουλο 
δμως δταν την πλησιάζει και συνομιλούν, την ερωτεύεται και θέλει νά 
τήν παντρευτή. Τήν παίρνει και φεύγουν νά πάνε στο παλάτι του νά 
τήν γιατρέψουν οί γιατροί του. Μένει ό κυνηγός στήν σκηνή, άγανα- 
κτημένος πού γελάστηκε.

Επιστρέφει ό Ρήγας στο παλάτι, ανήσυχος πού δεν βρήκε τήν 
Εύγένα στούς κήπους, καί μαθαίνει από τήν Ρήγισσα, πού ήρθε στην 
πόρτα νά τον συναντήση, τον θάνατο τής κόρης του. Ή Ρήγισσα ε
ξηγεί δτι στον κήπο οί δούλοι πού τήν συνόδευαν αποκοιμήθηκαν πε
ρί μένοντάς τον καί ή Εύγένα τράβηξε προς τά δάση, δπου τήν έφαγαν 
οί λύκοι. ’Αφού οί δούλοι έψαξαν τάχα δλη μέρα, βρήκαν τά χέρια 
της κρεμασμένα από τό στόμα ενός λύκου. Τά πήραν καί τά ’φεραν. 
'Ο Ρήγας θρηνεί τήν κόρη του απελπισμένος. Λ,ίγο αργότερα δέχεται 
νά διοργάνωση γκιόστρα στή χώρα του γιά νά γελάση τον καημό του.

'Ο διαλαλητής δίνει τήν είδηση. Εμφανίζονται «δυο ταμπονροι, 
και έπειτα ή καβαλαρία, κατόπι ό Ρήγας μέ τήν κόρτε τον και όμπρός 
ή τρονμπέτα' και ή Ρήγισσα είς τήν πορτέλα της στέκει και θωρεΐ».

«”Αρχισε ή γκιόστρα και ώσάν ετελείωσεν» ό Ρήγας, ενθουσιασμέ
νος από τήν λεβεντιά τού νικητή (πού είναι, φυσικά, τό Ρηγόπουλο 
πού παντρεύτηκε την Εύγένα καί πού δεν ξέρει δτι ό Ρήγας είναι πα
τέρας της) τού λέγει καλά λόγια καί τοΰ περνά στο λαιμό τό χάρισμα.

Ή Ρήγισσα στο μεταξύ συναντά έναν μανταιοφόρο, τον ροιτά 
ποιόν ζητά καί ποιος τον στέλνει. Καί αύτός αποκρίνεται δτι φέρνει 
«μαντάτα άττό τήν Ρήγισσα τήν κουτσοχεριασμένη». Ή κακή μητριά 
μαθαίνει έτσι δτι ή Εύγένα είναι ζωντανή καί γέννησε παιδί. ’Απο
φασίζει αμέσως νά πλαστογραφήση τήν γραφή, κάνει τον μαντατοφό
ρο νά μεθήση καί τό πετυχαίνει εύκολα βάζοντας άλλη γραφή μέ συ
κοφαντίες. 'Ο δούλος τήν παραδίνει στο Ρηγόπουλο, παίρνει απάντη
ση. Ή μητριά τον σταματά, τον ξαναγελά, αλλάζει τήν γραφή δεύτε
ρη φορά.

Σέ σύντομη σκηνή (έξη στίχων) τό Ρηγόπουλο αποχαιρετά τον Ρή
γα, πού τού δηλώνει δτι είναι «τού χεριού» του.

«Ή Ρηγοπονλα μέ τό παιδίον όπον εγέννηαε εκείνες τές ήμερες 
καί τό άλλον τό μεγαλείτερον, μαθαίνοντας ό Ρήγας δ Πατέρας τοΰ 
Ρηγόπουλου από τήν γραφήν όπου έλαβε, τόσα κακά δι’ αυτήν, τήν ε
ξορίζει /ιέ τά παιδιά' καί τό ένα τήν εκράτειε από τήν ποδιά καί τό
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άλλο είς την Αγκάλην, και κλαίγοντας ή Ρηγοπούλα ει; την έρημον πά- 
γει». “Ενας ασκητής την βρίσκει, τήν παίρνει για ξωτικό καί την ξορ
κίζει. “Οταν δμως μάθη τήν ατυχία της, τήν φιλοξενεί στο κελλί του.

Ή Εΰγένα ικετεύει τήν Παναγία νά τής δώση τά χέρια για νά 
ζήση τά παιδιά της, και ή Παναγία κάνει τό θαύμα της.

Τό Ρηγόπουλο αναζητεί τήν γυναίκα του στο δάσος, συναντά τον 
ασκητή, αυτός τοϋ ζητεί σημάδι χαρακτηριστικό τής γυναίκας. Γό Ρη
γόπουλο λέγει για τά κομμένα χέρια καί γιά τον τρόπο, πού τήν βρή
κε. Ό ασκητής τότε τοϋ αποκαλύπτει τό θαύμα. Τό Ρηγόπουλο είνοιι 
ευτυχισμένο. 'Η Ρηγοπούλα τού ομολογεί τώρα πιά πού έγιανε, πώς 
καί γιατί τής είχαν κόψει τά χέρια.

Τό Ρηγόπουλο αμέσως πηγαίνει στον Ρήγα, πατέρα τής Εύγένας, 
τοϋ αποκαλύπτει τό έγκλημα τής Ρήγισσας, εμφανίζεται τότε και ή 
ίδια ή Εύγένα. Δεν λέγεται τότε ή χαρά τοϋ Ρήγα, πού δίχως αναβο
λή διατάζει νά κόψουν τό κεφάλι τής κακής γυναίκας του.

Τό δράμα τελειώνει μέ μία σκηνή, δπου ή Ρήγισσα χεροδεμένη λέ
γει τό πάθημά της, δείχνοντας σέ τί οδηγεί ή ζήλεια.

“Οτι ή υπόθεση είναι παρμένη από παραμύθι σάν εκείνα πού πέ
ρασαν στήν ιταλική διηγηματογραφία καί είχαν μεγάλη διάδοση στή 
Δύση, καί πού πολλά έφτασαν στήν Ελλάδα, γίνεται αμέσως αντιλη
πτό καί στούς λιγότερο ενήμερους. Τό ξετύλιγμα τής υπόθεσης ακο
λουθεί μία παραμυθιακή οικονομία μέ μία αφέλεια, πού αγνοεί τήν 
κλασσική διάρθρωση. Ό διαχωρισμός σέ πράξεις είναι ανύπαρκτος. Ή 
διάκριση χπρδξις πρώτη, σκηνη πρώτη» καί οϋιω καθ’ εξής είναι ει
κονική καί ασύστατη, βαλμένη αυθαίρετα. Πρόκειται μάλλον γιά σκη
νές παρά γιά πράξεις. Έκτος από τον πρόλογο υπάρχουν δώδεκα τέτοια 
τμήματα. Στήν πραγματικότητα δμως έχουμε σκηνές πολύ περισσότε
ρες από δώδεκα. Έχουμε επίσης πολύ συχνές αλλαγές σκηνικού περι
βάλλοντος, πού πολλές φορές γίνονται απότομα καί έχουν σύντομη 
διάρκεια*. Διέπει τήν σκηνική διάρθρωση μία αφέλεια τεχνική, πού 
θυμίζει μάλλον τήν περίπτωση τής θυσίας τού ’Αβραάμ παρά τών 
άλλων θεατρικών έργων τής ίδιας εποχής στήν Ελλάδα. Θά μάς γί
νουν φανεροί οΐ λόγοι αυτής τής απλοποίησης δταν θά ’χουμε παρα
κολουθήσει από τήν αρχή τήν πορεία τής υπόθεσης τής Εύγένας.

'Η υπόθεση τής Εύγένας είναι γνωστή, μέ διάφορες παραλλαγές, 
σέ δλη τήν παραθαλάσσια Ελλάδα. Πολλά σχετικά παραμύθια είναι 4

4) Γιά νά καταλάβη ευκολότερα ό αναγνώστης προσθέτω ότι αυτό συμβαί
νει όπως καί σε μερικά έργα τοϋ Shakespeare.
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δημοσιευμένα από τούς ειδικούς, άλλα βρίσκονται κατατεθειμένα στο 
Λαογραφικό ’Αρχείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών6. Σ’ αύτά πρέπει να 
προστεθούν και δύο, πού 6 L,egrand είχε καταγράψει στην Λέρο καί, 
τό δεύτερο, από ένα Μανιώτη στην ’Αθήνα, και πού για τήν ώρα δεν 
είναι γνωστά8. "Οπως βλέπουμε λοιπόν από τήν διάδοση τού μύθου 
αυτού στην Ελλάδα, εκείνος πού έγραψε την Εύγένα άνταποκρινόταν 
πέρα για πέρα στην ευαισθησία τού ελληνικού λαού, στα ηθικά του 
’ιδεώδη δσο και στην καλλιτεχνική του νοημοσύνη. Ή Εύγένα είναι ή 
αγνή καί ενάρετη κοπέλα, δπως τήν βλέπουμε στα ελληνικά παραμύ
θια καί στα ξένα, καί είναι σέ τόνο ελάσσονα βγαλμένη από τό καλού· 
πι τής Άρετούσας καί δλων τών άλλων γυναικείων τυποποιημένων 
μορφών τής ελληνικής παράδοσης.

'Ωστόσο δεν μπορεί νά άποδειχτή δτι δ συγγραφέας τής Εύγένας 
άντλησε τήν υπόθεση από δημοτική ελληνική πηγή. Έχει συμβή μ’ 
αυτό τό έργο μάλλον εκείνο, πού ετυχε καί στα έργα τού κρητικοΰ θε
άτρου, τού τραγικού καί τού «θρησκευτικού». Ό ελληνας συγγραφέας, 
δηλαδή, είχε μπροστά του ενα ξένο πρότυπο, συγκεκριμένα ιταλικό ή 
ιταλικής κυκλοφορίας. Τό άμεσο αύτό πρότυπο, άν ύπάρχη, δεν τό 
έχω βρει για τήν ώρα', άλλα καί τα στοιχεία τά σχετικά με τό δράμα 
πού έχουν συγκεντρωθεί ώς τώρα προβάλλουν τήν πιθανότητα αυτής 
τής λύσης.

‘Η υπόθεση τής Εύγένας είναι, με όνομα διαφορετικό, πού αλλά
ζει από τόπο σέ τόπο, διαδομένη σέ δλη τήν Εύρώπη. Τά λαογραφι- 
κά παραμυθιακά μοτίβα πού συγκεντρώνει είναι από τά πιο μεταχει
ρισμένα, καί γιά νά τό διαπιστώσουμε αρκεί νά κοιτάξουμε τό Motif

δ) Ευχαριστώ τον σεβαστό καθηγητή Γεώργιο Μέγα πού πρόθυμα μοϋ 
πρόσφερε μερικά άγνωστα μου στοιχεία, καθώς καί τήν πληροφορία τριών α
νέκδοτων παραμυθιών, κατατιθειμένων στό Λαογραφικό 'Αρχείο τής ’Ακαδη
μίας Αθηνών (α' Αίγιου ΣΠ 24, 1-7, β' Σμύρνης ΣΠ 93, 45 - 48, γ* * Ζα
κύνθου ΣΠ 118, 6 - 10).

*) Ό Herman Suchier, Oeuvres poetiques de Philippe de Rem) 
κτ.λ., Παρίσι I, 1884, σελ. L, σέ σημείωση, λέγει: «Μ. Legrand m’ ecrit 
que les deux contes qu’ il avait recueillis et qu’ il n’ a plus entre les 
mains procedent certainement du texte d’ Agapios: Γ un lui avait ete 
raconte dans la petite ile de Leros, Γ autre par un vieux Maniote a 
Athenes». *0 Legrand δέν είχε πιά τά κείμενα αυτά στά χέρια του επειδή 
τά παρέδωσε στις γαλλικές αρχές (’Υπουργείο Παιδείας υποθέτω) πού τόν 
είχαν στείλει στην 'Ελλάδα για επιστημονική αποστολή. Θά πρέπει κάποτε νά 
κοινοποιηθή τό υλικό αυτό.

') Βλ. σημ. 18.
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Index τοΰ Stith Thompson8 9. Μά καί ή υπόθεση ολόκληρη, μέ τις 
βασικές της παραλλαγές είναι καταταγμένη 9. Ό πρώτος μελετητής, πού 
Ιρευνησε τον μύθο αυτό άνακεφαλαιώνοντας τα κυριότερα έντυπα φα
νερώματα του είναι ό Herman Suchier. Ό γερμανός αυτός φιλόλο
γος, δημοσιεύοντας στα 1884 την Manekine τοΰ Philippe deRemi10, 
ανάγει τον μύθο στον ιβ' αιώνα στην βόρειο’Αγγλία, δταν υπήρχε μια 
και μόνη βασική υπόθεση, δπου ένας βασιλιάς, πού έμεινε χήρος, θέλει 
να παντρευτή την κόρη του καί αυτή φεύγει. ’Αργότερα δημιουργή- 
θηκε ό μύθος τοΰ καλοΰ πατέρα, πού ξαναπαντρεύεται καί ή μητριά 
κατατρέχει τήν κόρη του. Καί στις δύο περιπτώσεις έχουμε όμως κοι
νά μοτίβα πού ό Suchier (σελ. XXIV - V) τα χωρίζει έτσι:

«Les versions de ce conte se divisent en deux types que j’ap- 
pelle celui de 1’ ermite et celui du senateur. Dans celles du pre
mier type 1’ heroine a deux fils; deux fois elle est conduite dans 
la foret; la seconde fois elle est recueillie par un ermite, et c’est 
chez lui qu’ a la fin elle est retrouvee par son mari. Dans celle 
de Γ autre type elle n’ a qu’ un fils; deux fois elle est abandon- 
nee a la mer; la seconde fois elle parvient a Rome, ou elle re- 
trouve un refuge chez un senateur, chez lequel a la fin elle est 
retrouvee par son mari. Ces deux traditions, qui primitivement 
n’ en font qu’ une, ont existe a cote 1’ une de 1’ autre dans 1’ 
Angleterre septentrionale avant la fin du douzieme siecle. Plus 
tard on trouve des versions mixtes ou elles se sont plus ou 
moins confondues. On peut cependant distinguer les deux types 
encore apres des siecles».

Γενικότερα δε ό Suchier κατατάσσει τα παραλλάσσοντα μοτίβα μέ 
τό ακόλουθο σχήμα (σελ. LXVIII):

«Selon le commencement on peut diviser les quarante - deux

8) Motif - Index of Folk - Literature, Copenhagen 1956: E 782. 1 
(Hands restored), K 1851 (Substitued letter), K 2100 (False accusation), 
K 2117 (Calumniated wife: substited letter [falsified message)], N. 711.1 
(King [prince] finds maiden in woods [tree] and marries her), N 741 
(Unexpected meeting of husband and wife), N 825.2 (Old man helper), 
S 51 (Cruel mother - in - law), S 143 (Abandonnement in forest), S 161 
(Mutilation: cutting off hands [arms]). S 451 (Outcast wife at last united 
with husband and children).

*) Stith Thompson, The Folktale, New York 1946, σελ. 120 - 125: 
«Banished wife or maiden»: μία άνασκόπιση τοΰ μύθου. Βλ. καί Antti 
Aarne · Stith Thompson, Helsinki 1927, Type 706.

I0) Oeuvres poetiques de Philippe de Remi Sire de Beaumanoir pu- 
bliees par Herman Suchier, Paris I 1884, II 1885.
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versions de notre conte (οί γραπτέ? παραδόσεις πού ήξερε ό Su- 
chier) en trois groupes qui se subdivisent en neuf:

A1 le pere veut epouser sa fille [...] ;
A2 le pere veut empecher sa fille de prier Dieu [...], de faire 

Γ aumone (...);
A8 le pere vend sa fille au diable [...];
A* la maratre accuse sa fille aupres du pere (...) (combinai- 

son avec B‘);
B' la fille est persecutee par la maratre (...) ;
B2 la fille est persecutee par la mere (...) ; qul tient une au- 

berge [...[;
O le frere veut epouser la soeur (...) ;
C2 elle est accusee aupres du frere (...) aupres du mari [...), 

par la belle - soeur [...), par la maratre (combinaison 
avec B')

C* la belle - soeur commet trois crimes pour mettre le tout 
sur Γ heroine [...]».

Την χατάταξη αυτή, μολονότι δεν την βρήκαν ικανοποιητική, την 
υιοθέτησαν και οί Bolte - Polivka 11 και πρόσφατα ό Espinosa ,s.

Στην ’Ιταλία τό παραμύθι, μέ τις δυο κυριότερες μορφές του, διο
χετεύτηκε σε δυο παράλληλες λαϊκές παραστάσεις : γύρω στο θέμα τοϋ 
πατέρα, που θέλει νά παντρευτή την κόρη του καί την κατατρέχει, δη· 
μιουργήθηκε ή Rappresentazione di Santa Oliva, ενώ γύρω στο 
δικό μας θέμα τής κατατρεγμένης κόρης από την μητριά της, δημιουρ- 
γήθηκε ή Rappresentazione di Stella. Και οί δυο είναι γραμμένες 
σέ δκτάστιχες ομοιοκατάληκτες στροφές, ottave, πράγμα πού δηλώνει 
την προέλευσή τους από τα δημοτικά τραγούδια18.

Ή Stella βασίζεται στο ια' κεφάλαιο των Miracoli della glo- 
riosa Vergine Maria14, πού επιγράφεται «Come la gloriosa Vergi-

“) Bolte - Polivka, Anmerkungen zu den Kinder und Hasrnarchen 
der Briider Grimm, Leipzig I, 1913, σελ. 302

,2) Aurelio M. Espinosa, Cuentos populares espanoles recogi- 
dos de la tradicion oral de Espana, II, Madrid 1947, σελ. 383

,s) Βλ. καί Paolo Toschi, Origine del teatro italiano, Torino 
195B, σελ. 692: «Senza dubbio, fu dal mondo dei cantari che passa- 
rono alia «sacra rappresentazione» temi e soggetti che appartengono di 
diritto alia fiabistica popolare, come la Santa Guglielma, la San
ta Uliva, Stella e Rosanna».

“) Είδα νήν έκδοση : Miracoli della gloriosa Vergine Maria in lingua 
Tosca historiati & nuovamente reuisti corretti & ristampati & con piu 
miracoli aggionti, MDXXXVI.
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ne Maria campo da molte insidie una figliuola de uno Impera- 
dore, alia quale gli era state tagliate le mani». Αυτό ακριβώς to 
κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε στο αφήγημα «Περί τής Βααιλίοοης τής 
Φραγκίας, ής τάς κεκομμένας χεΐρας ίάτρενσεν ή παντοδύναμος Δέ
σποινα», «ΰαϋμα ια'» τοΰ βιβλίου 'Αμαρτωλών Σωτηρία 15 16 τού κρητι- 
κοϋ ’Αγαπίου Λάνδου. Αυτό τό θαύμα πρέπει νά θεωρηθή σαν μία 
από τις αφετηρίες τών ελληνικών παραμυθιών πού πραγματεύονται τό 
ϊδιο θέμα 1β.

Τής Rappresentazione di Stella 17 την αρχαιότερη έκδοση δημο-

15) Βλ τόν πλήρη τίτλο τής πρώτης έκδοσης, 1364, στον Leg rand, 
Bibliographie Hellenique XVIle, V σελ 83. "Εχω υπόψη μου έκδοση Βε
νετίας τοΰ 1805 παρά Πάιψ Θεοδοσίου τφ εξ Ίωαννίνων.

16) Ό Legrand, Recueil de contes populaires grecs traduite sur les 
textes originaux (Collection de Chansons et de contes populaires. I. Con
tes populaires grecs), Paris, Ernest Leroux, 1881, τό μεταφράζει (σελ. 
241 · 256) σάν πρωτότυπο καί πρότυπο τών ελληνικών παραμυθιών, αγνοών
τας, φυυικά, δτι ή άμεση προέλευση βρίσκεται στά Miracoli. Ό D’ Anco- 
n a, προγενέστερα είχε δηλώσει αυτό τό γεγονός (Sacre rappresentazioni, 
III, Firenze 1872, σελ. 318): <Dal testo italiano dei Miracoli deriva, 
secondo noi, la narrazione di Agapio di Creta (s. XVI) che il Gidel 
(Etud. sur la litter, grecque moderne, Paris 1866, pag. 289 e segg.) fa in- 
vece derivare dal romanzo francese della Manekine. Chiunque con- 
fronti la versione greca colla leggenda italiana e col poema francese, si 
avvedra dell’ errore in che e caduto il Gidel; tanto piu che la narrazio
ne del monaco Agapio fa porte del libro intitolato La salute dei 
peccatori, ove trovansi molti altri racconti, dai quali pei titoli che 
di alcuni reca Gidel (op cit. pag. 501), abbiamo un nuovo rincalzo alia 
nostra supposizione». Τά ακόλουθα λέγει σχετικά δ Legrand (Recueil 
σελ XVIII - XIX): «Parmi les contes que nous avons rapportes de notre 
premier voyage en Grece [πρβλ. τήν αποστολή πού αναφέρω στήν σημ. 6), 
il en est deux qui reproduisaient plus ou moins exactement le recit que 
nous traduisons plus loin. Ces contes sont, a n’ en pas douter, un echo 
affaibli de la legende que le moine cretois Agapios insera jadis dans son 
‘Αμαρτωλών Σωτηρία, livre qui n’ a rien perdu de la grande popularity 
qu’il avail en Grece, il y a deux siecles. L’ edition dont nous nous som· 
mes servis est celle qu’ a ete publiee, a Venise, en 1859, [...] Notre con- 
te rappelle la Manekine, mais ne saurait en decouler directement, car 
il est inadmissible qu’ Agapios ait pu connaitre ce vieux roman’ il est 
vraissemblable qu’ il avait entre les mains quelque imitation italienne 
de la Manekine, et qu’ il s’ en est servi pour rediger sa «pieuse elucu· 
bration». Ό Legrand βρισκόταν στον καλό δρόμο.

”) Βλ. τόν πλήρη κατάλογο τών εκδόσεων τής Στέλλας: Alfredo 
Cioni, Bibliografia delle Sacre Rappresentazioni (Bibloteca bibliogra- 
fica italiana diretta da M. Perenti. 22), Firenze 1961, σελ. 279 κ.έ. Ή 
πρώιη είναι: [Firenze, Antonio Misconini ? Francesco Bonaccorsi ? c.
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σίεψε 6 Alessandro D’ Ancona στα 1872 στην τετράτομη συλλογή 
Sacre Rappresentazioni (III, 317 - 359), συγχρόνως μέ την παρά
σταση τοΰ ’Αβραάμ, κι αυτή προσφιλέστατο Ιταλικό λαϊκό θέαμα. Ή 
παράδοση ό'μως τής Stella, μέσα στις 27 εκδόσεις πού μετρά ό Al
fredo Cioni στήν βιβλιογραφία του, άπό περίπου τό 1495 στο 1692, 
δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου

Μία λεπτομερειακή περίληψη τής Στέλλας θά φανή χρήσιμη σ’ αυ
τό τό σημείο τής έκθεσής μου.

’Άγγελος άγγέλει τήν παράσταση τοΰ θαύματος τής Παναγίας.
Ό Αύτοκράτορας πρέπει να πάη στήν ’Αγγλία και παραδίδει τήν 

κόρη του Στέλλα στήν Βασίλισσα. Ή Βασίλισσα ακούει δυο εμπόρους 
νά επαινούν τήν ομορφιά τής Στέλλας, ζηλεύει και στέλνει νά φωνά
ξουν δυο δούλους. Μένει μόνη μ’ αυτούς και τούς αναθέτει νά πάρουν 
τήν Στέλλα καί νά τήν σκοτώσουν στο δάσος. Θέλει τά χέρια της γιά 
σημάδι. Οί δούλοι βρίσκουν στον κήπο τήν Στέλλα, δπου τήν έχει 
στείλει ή Βασίλισσα, καί τήν παίρνουν μαζί τους, μέ τήν πρόφαση οτι 
θά συναντήσουν τον πατέρα της. Πηγαίνουν πολύ μακρυά, ή Στέλλα 
φοβάται στο δάσος, καί οί δούλοι τής ομολογούν τήν αλήθεια. 'Η 
Στέλλα γονατιστή λέγει αύτά, κοιτάζοντας τον ουρανό:

Che vuol dir queslo, o Vergin gloriosa ?
D’ onde procede una tal nimicizia?
Almen sapessi ove V error si posa 
Che si segni inver me tanta giustizia.
Temulo ho semprc Iddio sopr’ ogni cosa.
Lassa! debb’ io morir in tal tristezza 9 
Ragion per me el tuo potere e morto,
Da poi che ingiustamente V muoi a torto».

Οι δούλοι συγκινούνται, τής κόβουν τά χέρια καί τήν αφήνουν στο 
δάσος νά μοιρολογά («Piangete, pietre; piangete erbeegreppi; 
Piangimi, padre mio, quando il saprai»). Ή Βασίλισσα κάνει με
γάλα δώρα στούς δούλους καί αύτοί μαλλώνουν ενώ τά μοιράζουν.

«Ή ιστορία πάει στον Γιο τού Δούκα τής Borgogna, πού ζητά 
τήν χάρη άπό τον πατέρα του νά πάη κυνήγι». ’Απότομη αλλαγή σκη
νής : ή Στέλλα στο δάσος. ’Ακούονται μιά οί θρήνοι τής Στέλλας, μιά * 18

1495?) 4ο cc. 39 nn. rom 27 11. k - n8. Ή τελευταία, παλιά: Lucca Ma· 
rescandoli, 1692. Ό Cioni αναφέρει ώς συγγραφέα τοΰ κειμένου τόν Muzio 
Fiordani.

18) “Εκανα σύγκριση τής έκδοσης τοΰ D’ Ancona, πού είναι ή παλαιότε· 
ρη διαθέσιμη, μέ τήν έκδοση τοΰ 1692.
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τά λόγια τοϋ Γιου τοϋ Δούκα, ώσπου οί δυο συναντοΰνται. Ό νέος 
παίρνει την κοπέλα μαζί του, την πηγαίνει στον Δοϋκα καί ζητεί νά 
την θεραπεύσουν. Έρχονται οί γιατροί καί μαλλοόνουν. 'Ο Γιος τούς 
πληρώνει καί πηγαίνει στον πατέρα του καί ζητεί νά παντρευτή την 
νέα. Ό Δούκας, υστέρα από μερικές αντιρρήσεις για την άγνωστη κα
ταγωγή τής Στέλλας, υποχωρεί Σκηνή τοϋ γάμου.

Επιστρέφει ό Αύτοκράτορας καί πληροφορείται τον θάνατο τής 
Στέλλας. Ή γυναίκα του προσποιείται τήν δυστυχισμένη καί, όταν 
αυτός τελειώση τό μακρύ του μοιρολόγι, τοΰ προτείνει για παρηγοριά 
νά διοργάνωση κονταροχτύπημα. Φεύγουν οί διαλαλητές.

"Ενας διαλαλητής φέρνει τήν πρόσκληση, πού είναι προσταγή, 
στον γέρο Δοϋκα. Προσφέρεται νά πάη ό Γιός του.

Σκηνή μέ τον Δοϋκα, τον Γιό, τον Αύτοκράτορα, τήν Βασίλισσα 
καί έναν Εγγλέζο, πού πολεμά λίγο μέ τον Γιό καί χάνει.

"Ενας Βαρόνος τοϋ Δοϋκα στέλνει μαντατοφόρο στον Δοϋκα μέ 
τήν πληροφορία δτι ή Στέλλα γέννησε δύο παιδιά.

'Η Βασίλισσα ξεμοναχιάζει τον μαντατοφόρο καί μαθαίνει δτι ή 
Στέλλα ζή. Θρηνεί τήν κακή της τύχη. Λέγει :

«Ohime lassa ! ah me isventurata !
Che quella e Stella; per dolore scoppio;
Io fui da’ servi tradita e ingannata,
E temo c-he non segua V error doppio.
Ma se il messo fara ritornata 
Γ penso addormentarlo con un loppio,
E torgli il breve e quel dissuggellare,
Legqerlo; poi lo fard contrafare».

'Ο μαντατοφόρος παραδίδει τήν σωστή γραφή στον Γιό, παίρνει 
απάντηση καί αποχαιρετά τήν Βασίλισσα. Αυτή τον κάνει νά κοιμηθή 
καί πλαστογραφεί τήν απάντηση, γράφοντας δτι τάχα ή Στέλλα άπά- 
τησε τον άντρα της καί πρέπει νά τήν σκοτώσουν μαζί μέ τά παιδιά 
της. Ό Δούκας, πού τώρα βρίσκεται στήν Borgogna, διαβάζει τήν 
γραφή, αλλά είναι καλός καί διατάζει νά πάν νά έγκαταλείψουν τήν 
Στέλλα μέ τά παιδιά της στο δάσος, δπου τήν βρήκαν. Ή Στέλλα πά
λι μοιρολογά :

«Ο Madre santa di misericordia,
0 somma speme d’ ogni peccatore,
0 spegnitrice di lite e discordia,
0 Vergin figlia e sposa del Signore,
0 luce dove regna ogni concordia,
0 dolcezza infinita del mio core,
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0 area piena d’ ogni magnitudine,
Soccorri me eh' aspetto amaritudine.

Or non morranno questi mie’ figliuoli 
Pover, maschini, meco in compagnia ?
Per lor d’ un sol tormento ho mille duoli;
Soccorrici, soccorri, alta Maria;
Senz’ altra speme siam nel loco soli:
Che la tua grazia sia umile e pia,
Siami propizia, qual gid nel preterito 
Fusti per tua bontd, non per mio merito.

0 figliuo’ miei, al mondo sventurati,
Come vi potrd io mai dar la poppa ?
Ch’ eri da died balie nutricati,
Chi servia di coltello e di coppa:
Li diletti e’ piacer sono or mancati.
Perd chi di fortuna ha il vento in poppa 
Pensar, considerare al miser voglia,
E ch’ ella volge come al venlo foglia.

0 me! che mosse mia fortuna invidia 
Della falsa regina esser condotta 
Nel bosco dove crudeltd s’ annida;
Lassa, dolente, incominciai allotta.
Or s’ i’ sto qui, figliuol, chi vi sossidia 
Fra stipe e olmi e faggi in questa grotta?
Forse fie buon che pel diserto vada 
Dove fortuna mi dard la strada.

0 madre di Gesu, virgo Maria,
Dammi tanto intelletto con tua luce,
Ch’ i’ mi dirizi per la miglior via 
Che fuor d’ esto salvatico conduce».

Ένας ερημίτης την βλέπει καί τρομάζει. “Οταν μαθαίνη δμως 
την τΰχη της την φιλοξενεί στην σπηλιά του. Ή Στέλλα γονατίζει καί 
ζητεί βοήθεια από την Παναγία. Τότε τής φανερώνεται ή Παναγία 
(δεν την βλέπουν οϊ θεατές) καί τής λέγει οτι θά ξαναμπή στην αρχον
τική σειρά της καί θά τής έρθουν τά χέρια στην θέση.

Ό Γιος αποχαιρετά τον Αύτοκράτορα. Στην επόμενη σκηνή βρί
σκεται απότομα μέ τον Δοΰκα. Ζητεΐ τήν γυναίκα του καί μαθαίνει 
γιά τήν πλαστογραφία.

«Oim'e! lasso a me isventurato!
Che ben mi posso doler di fortuna;
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Misero a me, ch’ Ϊ son stato ingannato !
Per doglia il sangue al cor mi si raguna.»

Στο δάσος ό Γιος αναζητεί την γυναίκα του. Συναντά τον Ερη
μίτη, πού τον οδηγεί σ’ αυτήν. «Φτάνει στην σπηλιά, βλέπει την γυ
ναίκα του καί, πιάνοντάς την από τό χέρι, λέγει:

Levati su, ο sposa mia diletta;
Da poi ch’ el sommo bel della natura 

Ci ha grazia tale prestata e concetta,
E posto fine a tua disaventura,

Ch’ inverso di Borgogna il cammin metta 
Per ristorarti d’ ogni tua sciagura.»

’Επιστρέφουν στην Borgogna, οπού πανηγυρίζεται τό θαυματουρ
γό γεγονός. Την ώρα, πού βρίσκονται στο τραπέζι ή Στέλλα σηκώνε
ται και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στούς παρευρισκόμενους. “Ολοι 
μαζί παρουσιάζονται στον Αύτοκράτορα καί τό νέο ζευγάρι λέγει για 
τό έγκλημα τής μητριάς. Ό Αύτοκράτορας διατάζει νά τής πάρουν 
την κορώνα από τό κεφάλι καί νά την κάψουν στην πλατεία. “Ολοι 
είναι ικανοποιημένοι καί ό Αύτοκράτορας δίνει τό βασίλειό του στον 
γαμπρό του.

'Η θεατρική παράσταση τής Στέλλας, όπως μπορούμε νά τό άντι- 
ληφτοΰμε καί από την περίληψη αυτήν ακόμη, βρίσκεται θρυμματι
σμένη σέ πολυάριθμες σκηνές (από ανάγκη φυσικά, νά μεταφερθή 
στην σκηνή τό παραμύθι: αυτή δεν είναι μοναδική περίπτωση) πού 
αλλάζουν υπερβολικά απότομα. Μερικές σκηνές, πού μεταφέρουν σέ 
τόπους μακρινούς σχετικά μέ τον τόπο τής προηγούμενης σκηνής, είναι 
πολύ σύντομες, μόλις μιά εμφάνιση μέ λίγους στίχους.

Τά αισθήματα, πού εκφράζουν τά πρόσωπα είναι χοντροκομμένα 
καί εξογκωμένα αποβλέποντας στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα ενός λαϊ" 
κοΰ ακροατήριου.

Στήν Εύγένα οί απότομες αλλαγές, τά χοντρά αισθήματα μαλακώ
νουν. Ό αριθμός τών σκηνών, πού στήν Στέλλα είναι τριαντατέσσε- 
ρις, περιορίζεται σημαντικά προς ό'φελος τής συνολικής θεατρικής συ
νοχής. ’Αποβάλλονται διάφορες λεπτομέρειες, πού στήν Στέλλα αποτε
λούν μικρές σκηνές ή μέρη σκηνής. Μερικά αισθήματα έμβαθύνονται 
καί πλησιάζουν κάπως τις φυσιολογικές διαστάσεις, οσο καί αν παρα
μένουν τυποποιημένα καί «στυλιζαρισμένα». Μέ άλλα λόγια ή Εύγένα 
απέναντι στήν Στέλλα έχει νά άναδείξη περισσότερη πλαστικότητα καί 
μιά πνοή πιο άρτια, πού, άν έλειπαν από τό έργο διάφορα άλλα ελατ
τώματα, θά πραγματοποιούσε ένα καλλιτεχνικά πετυχημένο έργο στο
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είδος του, σαν ιήν Θυσία τοϋ Αβραάμ λόγου χάρη. Κι’ ακριβώς μέ 
την Θυσία ή Εύγένα παρουσιάζει μερικά κοινά βασικά στοιχεία. Αυτά 
μπορούν νά μάς βοηθήσουν στην αναζήτησή μας. Έτσι όπως στην 
Θυσία εχουμε ενα έργο, πού από ιταλική λαϊκή παράσταση περνά, μέ 
τήν λογοτεχνική επεξεργασία της, στήν ελληνική περιοχή, και ή Εύγέ- 
να στήν λαϊκή παράσταση έχει τ'ις ρίζες της. Ή απόσταση, πού χωρί* 
ζει τήν Εύγένα από τήν Στέλλα, και στο περιεχόμενο καί στο καλλι
τεχνικό αποτέλεσμα, τηρουμένων τών αναλογιών, βρίσκει τό αντιστάθ
μισμα στήν απόσταση, πού υπάρχει μεταξύ τής Rappresentazione d’ 
Abraam και τής Θυσίας. "Οπως μεσολάβησε ό Isach τού Groto, έτσι 
μπορούμε νά πιστέψουμε ότι μεσολάβησε καί ένα άλλο δράμα, ενδιά
μεση βαθμίδα, λογοτεχνική, πρ'ιν άπό τήν Εύγένα, πού ό συγγραφέας 
τής Εύγένας είχε μπροστά του 10. Αυτός 6 συλλογισμός είναι κατ’ αρ
χήν σωστός, αλλά ως τήν στιγμή, πού αυτό τό άμεσο πρότυπο δεν θά 
βρεθή δεν μπορούμε νά τον υποστηρίξουμε μέ ασφάλεια : ή Εύγένα 
είναι ένα κράμα αδέξιας γραφής και δυσανάλογης οικονομίας σέ βαθ
μό, πού θά μπορούσε νά ύποστηριχτή ότι ή κατασκευή της είναι ανε
ξάρτητη και δέν ακολουθεί ένα άμεσο υπόδειγμα. 'Ωστόσο μπορούμε 
καί νά πιστέψομε ότι ό αδέξιος έλληνας διασκευαστής είχε υπόψη του 
ένα πρότυπο, πού τό κακομεταχειρίστηκε φέρνοντάς το στά δικά του 
μέτρα, έτσι όπως άλλος διασκευαστής διαφορετικής ικανότητας, πέτυχε 
τό αντίθετο ανεβάζοντας παραπάνω τήν Θυσία απ’ ότι ήταν τό νεανι
κό έργο τού αρχάριου Groto19 20.

19) ‘Από κάμποσο καιρό ασχολούμαι μέ τήν αναζήτηση τών «προτύπων» 
τοϋ κρητικοϋ θεάτρου καί τά συμπεράσματά μου θά άποτελέσουν ειδικό δημο
σίευμα. Ή ερευνά μου είναι γιά τήν ώρα συγκεντρωμένη στήν μεγάλη συλλο
γή θεατρικών έργων πού είχε συγκεντρώσει ό Άλλάτιος καί πού χρησιμοποίη
σε στήν βιβλιογραφία του Drammaturgia, Roma 1666. Ή συλλογή αυτή, 319 
τόμων σύμμικτων, περιέχει περίπου χίλια εξακόσια έργα τής παραγωγής 1550- 
1650, τής εποχής δηλαδή πού μάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ώς τώρα δέν συνάν
τησα τό άμεσο πρότυπο τής Εύγένας.

20) Καί άλλα κοινά στοιχεία υπάρχουν ανάμεσα στήν Θυσία καί τήν Εύ
γένα, πού προέρχονται άπό τήν λαϊκή καταγωγή του οάν rappresentazione, 
άμεσα ή έμμεσα : α’ καί τό ένα καί τ" άλλο δράμα πραγματεύονται ένα θαύμα 
μέ τήν ίδια κατανυκτική διάθεση, β' ή λαϊκότροπη διάθεση (τό νεανικό έργο 
τοΰ Groto διατηρεί αύτόν τόν χαρακτήρα), γ' λείπει ή διαίρεση σέ πράξεις (ό 
Groto διαιρεί σέ πέντε πράξεις τό έργο του, αλλά ή διαίρεση είναι εξωτερική- 
δέν άποκλείεται όμως ό ποιητής τής Θυσίας νά είχε ύπόψη του τήν παλιά 
rappresentazione, πού εξακολουθούσε νά κυκλοφορή τά χρόνια εκείνα. 'Οπως 
είπα ή διαίρεση σέ δώδεκα κομμάτια τής Εύγένας είναι σάν νά μήν υπάρχει), 
δ' καλλιέργεια τοΰ μοιρολογιού (στήν Θυσία τά μοιρολόγια βρίσκουν μιά σω
στή ανάπτυξη πού πλουτίζει τό έργο, ένώ στήν Εύγένα πνίγουν τό έργο μέ τήν
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Β
Δεν μπορούμε νά αναβάλλομε, σ’ αύτό τό σημείο, την εξέταση τής 

προσωπικότητας τού συγγραφέα. Στο προοίμιο διαβάζουμε τά εξής, 

πού αντιγράφω αυτούσια, μέ την πρωτότυπη ορθογραφία.

Τοΐς άι αγινώσκουσι χαίρειν :
Ή παρούσα τραγωδία ονομαζόμενη Εύβιένα είναι ποίημα τον Κυ· 

ροΰ Θεοδώρου Μοντζελέζε. Την όποιαν, διά ενλάβειαν τής νπεραγίας 
Θεοτόνον ” έκαμε. Διατί, ώσάν μεσίτρια κο'ι έλεημοι ίτρια των πιατεν- 
όντων και καλοό<^ν^>των αυτήν, και μάλιστα των ευλαβούμενων εύρί- 
σκεται. Ε”τζη καί εις την παρόν Τραγωδία ακούσει ϋέλετε, τό μέγιστον 
θαύμα όπου ή Κυρία αας εκαμε. Χαρίζοντας της τον Ρ’ηγός έλνγατρός 
τάς χεϊρας, οπού αδίκως τής έκοψαν. Και διά νά μη είναι ή τοιαΰτη 
πολυδιήγητος, καί πολυ&αύμαστος διήγησις αφανισμένη, είς τό φώς με 
Ιδίαν αυτού δαπάνην δ αυτός Θεόδωρος την εχάρισε. Δίδοντας την τον 
Κυρίου Α'ντωνίου Ι’ουλιανοϋ Τυπογράφον τών Γραικών, και ταντην 
ετνποαε. Παρακαλώ την άυΰεντίανσας μετά πάοης χαράς την κα&αράν 
αγάπην αυτού δέξαα&αι. Μέ τό νά λάβετε αυτήν, κ(α'ι) λαμβάνοντάς 
την καλώς άναγνώοετε, κ(αί) άναγιωνίας την την ύπεραγίαν Θεοτόκον 
είς τον παρόντα βίον, και εις τον μέλλοντα βοή&ειαν, και μεσίτριαν 
έξετε. Ε^ρδωσέλαι. [σελ. (Α, ν.)].

Ή δήλωση πού γίνεται εξαρχής κατηγορηματικά, στην πρώτη κιό
λας πρόταση, δτι ή τραγωδία ” είναι «ποίημα τού κυροϋ Θεοδώρου

κατάχρηση πού γίνεται καί οί λαϊκές rappresentazioni είναι γεμάτες άπό μοι- 
ρολόγισ).

’‘) Διάβαζε Θεοτόκου.
”) Θά νομίζαμε δτι άπό -αφέλεια τό έργο άποκαλεΐται «τραγωδία», άν 

σχετικά μέ τήν τραγωδία, τά χρόνια έκεϊνα, δέν υπήρχε μιά γνώμη διάφορε, 
τική άπό τήν σημερινή γιά τό είδος. Έκτος τήν μνεία τοϋ Shakespeare, πού 
θά μπορούσε νά γίνη καί σ' αυτό τό σημείο, εχω μιάν άλλη μαρτυρία τής νοο 
τροπίας, πού προέρχεται άπό πρόσωπο γνωστό στά ελληνικά γράμματα και 
άντιπροσωπευτικό γιά τό ιταλικό θέατρο τής εποχής, τυΰ Giovambattista Gi- 
raldi στήν πραγματεία του Discorsi... intorno al comporre dei Romanzi, 
delle Comedie e delle Tragedie... In Vinegia appresso Gabriel Giolito de 
Ferrari et Fratelli, 1554. Εκεί μάς μιλεϊ γιά τραγωδίες μέ ευχάριστο τέλος 
(καί που δέν αποκλείουν τήν παρουσία «προσώπων λιγότερο ευγενικών» — στήν 
δική μας περίπτωση οί δονλοιΐμέ τά κωμικά καμώματά τους): «1/ altra ch’ha 
lieto il fine, ma non si parte^pero [δέν αποχωρίζεται δμως), nel maneggio 
del condurre la azione al fine, dal terribile et dal compassionevole, per- 
che senza eio non si^puo fare tragedia che buona sia. Questo modo di 
tragedia (alia quale diede Aristotile nome di mista) ci mostro Plauto nel 
Prologo del suo Amfitrione, quando disse che in essa eran persone men

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ' 29
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Μυπζελέζε·» (to ίδιο βιβοιώνεται >.αί στον τίτλο), δεν μπορεί νά γίνη 
δεκτή δίχως επιφύλαξη. 'Ότι δ ίδιος ανέθεσε την εκτύπωσή της στον 
’Ιωάννη ’Αντώνιο Ίουλιανό μέ δικά του έξοδα δεν υπάρχει λόγος νά 
το αμφισβητήσουμε: είναι πιθανό, άνθρωπος πού είχε τέτοια αισθή
ματα ευλαβικά, πού αποβλέπουν στην σωτηρία τής ψυχής καί επικά· 
λεΐται την Θεοτόκο σαν μεσίτρια58, νά έχει ξοδέψει για την διάδοση 
ενός οίκοδομητικοΰ έργου, άλλα δτι και το έργο, έκτος την αγαθή δια
χείριση, είναι τοΰ ίδιου, το θέτει σε αμφιβολία το γεγονός δτι δ κύρ 
Θεόδωρος εμφανίζει το θαύμα σαν κάτι πού θά μείνη στήν άφάνεια 
δίχως τήν συνδρομή του.

"Οταν δ κύρ Θεόδωρος δηλώνη δτι το δράμα είναι δικό του ποίη
μα, δεν λέγει πολλά πράγματα. Ή οίκειοποίηση ξένου έργου στά χρό
νια του, και στήν ελληνική περιοχή καί στήν Δόση, δεν είναι δίχως 
προηγούμενα. ’Αρκεί νά θυμηθούμε δτι δ Τέμενος περνούσε γιά συγ 
γραφέας τού ’Απολλώνιου — τό πίστευε καί δ Άλλάτιος, δπως είδαμε 
— ενώ στήν πραγματικότητα είναι δ Άκοντιανός

Εξάλλου αν είναι ή δχι δ Μοντζελέζε συγγραφέας τού έργου, δεν 
σημαίνει καί πολλά πράγματα έφ’ δσον τό δνομα uvio δεν προσθέτει 
τίποτε. Καί αυτό τό δνομα σάν άλλα ονόματα πού μάς έχουν παραδο- 
θή συνδυασμένα μέ έργα θεατρικά τής εποχής, σάν τού Τρωΐλου ή τού 
Φιόσκολου ή καί τοΰ Χορτάτζη ακόμη, γιά τον δποΐον υπάρχουν λίγες 
μαρτυρίες, δεν πλουτίζουν τις γνώσεις μας γιά τό έργο. Τό δνομα τού 
Μοντζελέζε πάντως δεν μπορεί νά μάς ξενίση μέ τήν ιταλική προέλευ
ση. Τό 1301, εξάλλου, υπάρχει έ'νας Michael Moncelese, πού υπο
γράφει μία συμβολαιογραφική πράξη στο Σκαλάνι τής ΚρήτηςΜ. * 25

nobili mescolate con le grandi et reali [...] Ed iu questa spezie di trage- 
dia ha specialruente luoco la cognizione od agnizione, che la vogliam 
dire, delle persone, per la quale agnizione sono tolti dai pericoli et dalla 
morte coloro dai quali veniva l’ orrore et la compassione... (σ. 221).

2J) Σιήν ευλαβική καί θρησκευτική στάση αυτή θά έπανέλθω οέ άλλη ευ
καιρία : βρισκόμαστε μπρος οέ ένα θέμα πολύ πλατύτερο απ’ δσο φαίνεται 
στήν πρώτη όψη.

’*) Βλ Λ. Πολίτη, «Προσφορά εις Σ. Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 1953, 
σελ. 500, σημ. 10.

25) Βλ. Benvenuto de Brixano notaio in Candia, 1301 · 1302, a cura 
di Raimondo Morozzo della Rocca (Fonti per la storia di Venezia), Ve
nezia 1950, σελ. 147, πράξη άρ. 408, πού αναφέρει τόν Moncelese σάν κά
τοικο στό Σκαλάνι. Ευχαριστώ τόν κύριο Σ. Σπ^νάκη πού μοΰ υπενθύμισε 
τήν συλλογή αυτή καί διόρθωσε τό Scalari πού τύπωσε ό εκδότης. “Ονομα 
Moncelese δέν άναφέρεται ούτε στον Noiret, στούς Miklosieh · Muller, στόν 
Sommervogel ή στήν Ierachia Catholica (άν υπήρχαν κληρικοί καθολικοί 
συνονόματοι καί συγκαιρικοί τοΰ κυροϋ Θεοδώρου).
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Πρόκειται επομένως γιά δνομα βενετσιάνικης καταγωγής σαν τόσα 
άλλα τής βενετοκρατημένης ελληνικής περιοχής.

“Οταν αμφισβητήσουμε την πατρότητα την δηλωμένη στην έκδοση, 
αυτόματα μπαίνει σε συζήτηση καί ή χρονολογία πού διαβάζουμε στο 
έντυπο. Το 1646 μπορεί νά έγγυηθή μονάχα δτι το έργο γράφηκ 
πριν από το έτος αυτό. Ίο έργο γράφηκε πολύ ή λίγον καιρό νωρίτε
ρα; “Αν ό κύρ Θεόδωρος οϊκειοποιήθηκε έργο προγενέστερο, ποιος 
μπορεί να βεβαίωση για τον χρόνο συγγραφής του; Στην περίπτωση 
πού ή Εύγένα είναι κρητικό έργο, ξανοίγονται τρεις πιθανότητες, πού 
βασίζονται στην διαπίστωση δτι ύφος καί γλώσσα είναι αρχαϊκότερα 
από τα ιδιωματικά έργα τής κρητικής παραγωγής : α' ή 6 Μοντζελέζε 
(είτε καί άλλος) άρχαϊκοποίησε διορθώνοντας τό κείμενο, β” ή τό έργο 
είναι προγενέστερο από τό 1646 (σύμφωνα μέ την αρχή δτι ή ώριμη 
κρητική παραγωγή έχει συντελέσει τον γλωσσικό έξιδιωματισμό), γ' ή 
τό έργο είναι μέν γραμμένο τον καιρό πού δηλώνει ή έκδοση, άλλα 
άπό συγγραφέα καθυστερημένο.

Στην περίπτωση, φυσικά, πού τό έργο δεν είναι κρητικό, αυτές οί 
υποψίες δεν στέκουν, καί μπαίνουν σέ ενέργεια άλλοι παράγοντες πού 
μεγαλώνουν τις δυσχέρειες για μιαν ικανοποιητική απόκριση γύρω άπό 
τήν χρονολογία συγγραφής τοΰ έργου. Ή άκριβής τοποθέτηση τού ε
ρωτήματος θά είναι δυνατή μονάχα δταν ή μορφολογική καί λεξιλογι
κή εξέταση τοΰ δλου κειμένου θά συγκεντρώση τά γλωσσολογικά στοι. 
χεια, πού εξέχουν στο έργο. Πάντως άν ή Εύγένα δεν είναι έργο κρη
τικό, άλλά απλά «κρητικής σχολής», δπως τό χαρακτηρίζω γιά λόγους 
πρακτικούς, πάλι ή άκτινοβολία τής κρητική; λογοτεχνίας βγαίνει ένι- 
σχυμένη, μιά καί ή διαπίστωση μίας παρόμοιας επιβολής, πού τήν ξέ" 
ρομε καί άπό τά θεατρικά έργα τοΰ Κεφαλλωνίτη Κατσαΐτη, πού μάς 
άποκάλυψε 6 καθηγητής Ε. Κριαράς26, θά έχη τώρα πλατύτερη χρο
νική έκταση. Παράλληλα θά διαπιστώσουμε δτι ή θεατρική συγγρα
φική άναγέννηση στήν νεώτερη 'Ελλάδα δεν είναι άποκλειστικά κρη
τική, άλλά καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια, πάντοτε βέβαια περιορι
σμένη στήν βενετοκρατημένη ελληνική περιοχή ή υπό τήν επιρροή της.

MARIO VITTI

2β) Ε. Κ ρ ι α ρ α, Κατσαΐτης..., ’Αθήνα 1950, σελ. κδ'. Βλ καί δσα σχε. 
τικά μέ τήν «Κωμωδία των -ψευτογιατρών» τοΰ Σαβόγια Ρούσμελη (1745) γρά
φει ή κυρία Γλυκερία Πρωτοπαπδ-Μπουμπουλίδου, Τό θέα* 
τρον εν Ζακύνθφ άπό τού ιζ'μέχρι τοΰ ιθ' αΐώνος...,’Αθήνα 1958, σελ. 77-8
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