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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ*

Ό «Κατζοϋρμπος», ανέκδοτη άκόμη κωμωδία (περιέχεται ατό χειρό
γραφο άρ. 2798 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, πού ανήκε άλλοτε στδν 
Κεφαλονίτη λόγιο Π. Βεργωτή) είναι άσφαλώς ή σημαντικότερη άπό 
τις σωζόμενες τρεις. Ή χρονολόγησή της είναι ασφαλής: 1595-1600' 
άσφαλής πρέπει νά θεωρηθή καί ή απόδοσή της στδν Γεώργιο Χορ- 
τάτση.

Τδ πρόβλημα τών πηγών τού «Κατζούρμπου» ίσοδυναμεί μέ τδ 
πρόβλημα τών πηγών όλης τής κρητικής κωμωδίας. ΚΓ αυτές είναι 
φυσικό νά τίς αναζητήσουμε στην ιταλική κωμωδία τού 16ου αίώνα' 
όχι όμως στην «commedia dell’ arte» (πού ως κύρια χαρακτηριστικά 
έχει τον αύτοσχεδιασμό, τούς σταθερούς τύπους καί τίς ομάδες τών 
έπαγγελματιών ήθοποιών πού την παίζουν), άλλά στην «commedia 
erudita» (λόγια). ’Αντίθετα άπό παλιότερες θεωρίες πού τήν συσχέτι
ζαν μέ τούς αρχαίους μίμους ή τό «άτελλανό δράμα», οί μελετητές πι
στεύουν σήμερα πώς ή commedia dell’arte υπήρξε ή φυσική έξέλιξη 
τής commedia erudita, καί πώς στδ κρίσιμο σημείο τής μετάβασης 
αποφασιστική σημασία έπαιξε ή Βενετία. Εκεί ακμάζουν γύρω στα 
μέσα τού 16ου αίώνα τρεις ποιητές κωμωδιών, πού είναι ταυτόχρονα 
καί ηθοποιοί: ό Angelo Beolco (ή Ruzzante), ό Andrea Calmo καί ό 
G. A. Giancarli.

Ό «Κατζοϋρμπος» καί οί λοιπές κρητικές κωμωδίες άντλοϋν βέ
βαια άπδ τήν commedia erudita, υπάρχουν ωστόσο αρκετές διαφορές. 
Μία, ότι στήν erudita τδ κέντρο τοϋ βάρους πέφτει στήν υπόθεση, 
στήν «ίντριγκα», ενώ στις κρητικές κωμωδίες, αντίθετα, πέφτει στούς 
κωμικούς τύπους, τούς «χαρακτήρες». "Αλλη σημαντικότερη : στήν κρη- 
τική κωμωδία παρεμβάλλονται πολλά επεισόδια πού παρουσιάζουν κω
μική σκηνική δράση (ξύλο άνάμεσα στούς δούλους, γροθιές, κατέβασμα *)

*) Ή άνακοίνωσις θ’ άποτελέση ιδιαίτερον κεφάλαιον τής Εισαγωγής είς 
τήν Φιλολογικήν εκδοσιν τοΰ «Κατζούρμπου»' πού έκδίδεται είς τήν σειράν τοϋ 
«Κρητικόν Θεάτρου» τής Εταιρίας Κρητικών ‘Ιστορικών Μελετών.
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από τό παράθυρο κ. α.), στοιχεία πού βρίσκονται κοντύτερα στό λαϊκό 
χωρατό καί στη φάρσα. Τέτοια «δράση» σκηνική δέν υπάρχει στίς συ
νηθισμένες κωμωδίες τοϋ τύπου τής e^dita, ένώ, αντίθετα, παρου
σιάζεται άφθονη στα έργα τών τριών Βενετών κωμωδιογράφων. Καί 
μάλιστα οί ενδείξεις τής σκηνικής δράσης στό κείμενο σημειώνονται 
μέ τό «In questo»· τύ ίδιο καί στίς κρητικές κωμωδίες μέ τό «Εις 
τούτο».

Πρότυπο λοιπόν τής κρητικής κωμωδίας στάθηκε δχι ή commedia 
e^dita γενικά, άλλα ή ιδιαίτερη μορφή πού πήρε αυτή στή Βενετία 
γύρω στά μισό καί στό δεύτερο ήμισυ τού 16ου αίώνα. Καί τούτο 
ήταν πολύ φυσικό, αφού ό ποιητής τού «Κατζούρμπου» τά ίδια αυτά 
χρόνια βρισκόταν νέος (ίσιος καί σπουδαστής) στή Βενετία.
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