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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΓΕΝΑ» 

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Ό Legrand, ξεκινώντας άπό μιά μαρτυρία τοϋ Άλλατίου (Poeti 
antichi raccolti da codici manoscritti..., Νάπολη 1661, σ. 30), άνα- 
ζήτησε διάφορα δημοτικά έργα, μεταξύ τών δποίων και την τραγωδία 
«Eubiena di Teodoro Mondesse», που δέν κατόρθωσε δμως νά βρή. 
Τό έργο αυτό άνακαλύφτηκε τώρα στη βιβλιοθήκη που ό ίδιος Άλλά- 
τιος κληροδότησε στό Ελληνικό Κολλέγιο Ρώμης. Πρόκειται για την 
«ΤΡΑΓΩΔΙΑ I Ο’ΝΟΜΑΖΟΜΕ'ΝΗ \ ΕΥΒΙΕΝΝΑ. \ ΝΕΟΣΤΑ' ΔΟ

ΣΜΕΝΗ ΕΓΣ ΦΩ'Σ, | διά τήν ωφέλειαν τών πάντων. | ΠΟΙΗΘΗ'ΣΑ 

ΥΠΟ' ΤΟΥ' | κνροϋ Θεοδώρου Μοντζελέζε. \ Con licentia de’ Sn- 
prriori, & Priuilegio. | [= Ξυλογραφία] | Ε’ΝΕΤΙΉΣΙΝ, ,αχμοτ', | 
Παρά Γωάννη Α’ντωνίω τώ Γουλιανώ ο- | Πουλιέται κοντά εις τον 
Πόντε τοϋ Α'γίου Φαντίνον».

Τό έργο έχει γιά υπόθεση τό παραμύθι τής «Κουτσοχέρας», παραλ
λαγές τοϋ όποιου κυκλοφορούν στην παραθαλάσσια Ελλάδα, όπως και 
σε όλη την λοιπή Ευρώπη. Ή δημοφιλής περιπέτεια τής «Κουτσοχέ
ρας», με τό τελικό θαύμα, δέν πέρασε όμως στό έργο τού Μοντελέζε 
άπό τά παραμύθια, άλλα άπό μια λαϊκή ιταλική παράσταση τής ’Ανα
γέννησης, τή «Rappresentazione di Stella». Πολύ πιθανότερα, όπως 
καί στήν περίπτωση τής «Θυσίας τού ’Αβραάμ», τό ελληνικό έργο δέν 
πβοήλθε κατευθεία άπό τό λαϊκό ιταλικό πρότυπό του, άλλά άπό μια 
διασκευή λογοτεχνική. Τέτοια όμως ένδιάμεση βαθμίδα, πού πρέπει νά 
υπήρξε, δέ βρέθηκε ως τώρα άπό τόν μελετητή.

Ή «Εύγένα», καθώς έδειξε σχετική έρευνα, πού άκολούθησε τήν 
άνακοίνωση τοϋ Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, εν όψει τής κριτικής έκδο
σης, άνήκει μέν στήν κρητική θεατρική σχολή γιά τήν προέλευσή της, 
τήν τεχνοτροπία καί γιά ένα σημαντικό στρώμα τοϋ λεκτικού, άλλά 
έχει γραφεί άπό ζακυθινό συγγραφέα, πού πρόσθεσε ζακυθινές λέξεις 
και τύπους, καί πού αναφέρει ζακυθινά τοπωνύμια. Τό όνομα Μον- 
τσελέζε εξάλλου μαρτυρεϊται και στήν Κρήτη (Σκαλάνι 1301 άλλά και 
στή Ζάκυνθο (1727).

Μέ αυτά τά γνωρίσματα ή «Εύγένα» μάς παρουσιάζεται σαν τρανή 
ένδειξη τής άκτινοβολίας τής κρητικής σχολής καί, μαζί, σαφής συν
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δετικός κρίκος, πού έλειπε ώς τώρα, άνάμεσα στό κρητικδ θέατρο καί 
τό ζακυθινό, τού όποιου είναι προϋπόθεση.

]Βλέπε σχετικά τά «Προεισαγωγικά στην Έύβιένα’», Κρητικά Χρο
νικά, ΙΛ', 1960, σ. 435 -451].
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