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ΠΡΟΛΟΓΟ 

H Commedia dell’arte, θ αυτοςχζδια λαϊκι κωμωδία τθσ Αναγζννθςθσ, αποτελεί ζνα από τα πιο 

ςθμαντικά κεατρικά κινιματα ςτθν παγκόςμια ιςτορία του κεάτρου. Μοναδικό ςτο είδοσ του, το 

πολυςφνκετο αυτό κεατρικό φαινόμενο του 16ου αιϊνα, κατάφερε να κυριαρχιςει ςτθν ιταλικι ςκθνι 

επί διακόςια και πλζον χρόνια, εμπνζοντασ τουσ μεγαλφτερουσ δραματουργοφσ και ςκθνοκζτεσ του 

κεάτρου κι αποτελϊντασ, ζωσ και ςιμερα, ανεξάντλθτθ κεατρικι πθγι για θκοποιοφσ και 

κεατρανκρϊπουσ του παγκόςμιου γίγνεςκαι.                                                                                                   

Θ απουςία ολοκλθρωμζνου κεατρικοφ κειμζνου, ο αυτοςχεδιαςτικόσ χαρακτιρασ και οι ςτακεροί 

τφποι-μάςκεσ του είδουσ, ζδωςαν νζα πνοι ςτθ δραματικι τζχνθ, ανατρζποντασ τισ κεατρικζσ 

ςυμβάςεισ του παρελκόντοσ, ορίηοντασ τον θκοποιό παντοδφναμο εκπρόςωπο επί ςκθνισ, δίνοντασ 

κεατρικό βιμα για πρϊτθ φορά ςτθ γυναίκα και ςυμβάλλοντασ ςτθν ίδρυςθ των  πρϊτων 

επαγγελματικϊν κιάςων ςτθν ιςτορία. 

Από τουσ τρεισ περίπου αιϊνεσ κυριαρχίασ τθσ Commedia dell’arte ςτθν ευρωπαϊκι  ςκθνι, από 

τουσ δεκάδεσ κιάςουσ που χειροκροτικθκαν και υμνικθκαν από βαςιλείσ και ανκρϊπουσ του 

πνεφματοσ και από τισ εκατοντάδεσ παραςτάςεισ τθσ αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ που ψυχαγϊγθςαν 

ανκρϊπουσ κάκε κοινωνικισ τάξθσ, μοναδικι γραπτι παρακατακικθ του είδουσ ςτισ επερχόμενεσ 

γενιζσ αποτελοφν τα 800 περίπου ςενάρια που ζχουν διαςωκεί και φυλάςςονται ςε βιβλιοκικεσ τθσ 

Λταλίασ.  

Ανάμεςά τουσ, ξεχωρίηει μία ςυλλογι από πενιντα ςενάρια που φζρει τθν υπογραφι του Flaminio 

Scala, ενόσ από τουσ ςθμαντικότερουσ εκπροςϊπουσ του είδουσ, με τίτλο Il Teatro delle Favole 

Rappresentative (1611). Θ ςπουδαιότθτα τθσ εν λόγω ςυλλογισ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αποτελεί τθν 

πρϊτθ και τελευταία τυπωμζνθ ζκδοςθ ςεναρίων τθσ Commedia dell’arte από ζναν εν ενεργεία 

θκοποιό-capocomico τθσ Αναγζννθςθσ και τθ μοναδικι ςυλλογι ςεναρίων που οι αναγνϊςτεσ 

ελεφκερα μποροφν να ζχουν ςτα χζρια τουσ για μελζτθ.  

Ραρόλα αυτά, τόςο ο Flaminio Scala, όςο και θ ςυλλογι των ςεναρίων του, παραμζνουν άγνωςτοι 

ςτο ευρφ κοινό, απαςχολϊντασ μονάχα μερικοφσ μελετθτζσ κι ανκρϊπουσ του κεάτρου που 

ανακάλυψαν τθν αξία τουσ και προςπάκθςαν να μεταλαμπαδεφςουν τα ευριματά τουσ και ςτουσ 

υπόλοιπουσ. Στθν Ελλάδα θ εικόνα είναι ακόμθ πιο ηοφερι, κακϊσ δεν υπάρχει καμία μαρτυρία 

μετάφραςθσ τθσ ςυλλογισ ι ζςτω κάποιων ςεναρίων τθσ, παρά μονάχα λιγοςτζσ πλθροφορίεσ για τον 

Scala και το ζργο του ςε πανεπιςτθμιακά ςυγγράμματα και μελζτεσ.  

Με αφορμι το γεγονόσ αυτό, μα κυρίωσ από ςεβαςμό και ενδιαφζρον για τθν ελάχιςτα γνωςτι 

ςυλλογι των πενιντα ςεναρίων τθσ Commedia dell’arte, θ παροφςα διπλωματικι εργαςία κζτει ωσ 

ςτόχο τθ μελζτθ του κεατρικοφ φαινομζνου Flaminio Scala και τθ διερεφνθςθ τθσ λογοτεχνικισ, 

κεατρολογικισ και δραματολογικισ αξίασ τθσ κλθρονομιάσ του, επιδιϊκοντασ παράλλθλα τθν 

αποκάλυψθ τυχόν άγνωςτων πτυχϊν τθσ αυτοςχεδιαςτικισ κωμωδίασ και του οράματοσ του Scala για 

τθν τζχνθ τθν οποία υπθρζτθςε. 

Δομικά θ εργαςία διαρκρϊνεται ςε δφο κφριεσ κεματικζσ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ ενότθτα αναφζρεται 

ςτον Λταλό θκοποιό τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, ςτθ ςυλλογι του και ςτον αντίκτυπό τθσ ςτον 

ακαδθμαϊκό και κεατρικό χϊρο, με ιδιαίτερεσ αναφορζσ ςτο είδοσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ 

Commedia dell’arte και γενικότερα ςτθν περίοδο τθσ Αναγζννθςθσ και ςτο κεατρικό γίγνεςκαι μζςα 

ςτο οποίο γεννικθκε και γαλουχικθκε  ο Flaminio Scala .  

Θ δεφτερθ κεματικι ενότθτα αςχολείται με τθ μετάφραςθ και τθ δραματολογικι προςζγγιςθ τριϊν 

από τα πενιντα τρίπρακτα ςενάρια του Flaminio Scala. Συγκεκριμζνα, πρόκειται για τα Li duo Vecchi 

Gemeli (Οι δφο Δίδυμοι Γζροι), Il Pedante (Ο Σχολαςτικόσ) και La Pazzia d’ Isabella (Θ Τρζλα τθσ 

Isabella). Θ επιλογι των τριϊν ςεναρίων ζγινε με γνϊμονα τισ βαςικζσ υποκζςεισ και τα επιμζρουσ 
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κεματικά τουσ μοτίβα, τισ ομοιότθτεσ και κυρίωσ τισ διαφοροποιιςεισ που παρουςιάηουν μεταξφ τουσ, 

κακϊσ και το δομικό, το υφολογικό και το ιδεολογικό τουσ πλαίςιο.  

Θ ζρευνα για τθν πρϊτθ ενότθτα βαςίςτθκε κυρίωσ ςε ξενόγλωςςεσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ, τόςο ςε 

ζντυπεσ, όςο και ςε θλεκτρονικζσ εκδόςεισ βιβλίων, ςυλλογικϊν τόμων, ακαδθμαϊκϊν ςυγγραμμάτων  

κι επιςτθμονικϊν άρκρων. Για το δεφτερο μζροσ τθσ διπλωματικισ θ ζρευνα βαςίςτθκε ςτθν ίδια τθ 

ςυλλογι του Flaminio Scala και ςτισ λιγοςτζσ μελζτεσ και μεταφράςεισ κάποιων ςεναρίων ςτθν αγγλικι 

και ιταλικι γλϊςςα, περιορίηοντασ αρχικά τθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ και τθσ ςυγκριτικισ μελζτθσ, 

δίνοντασ ςτθ ςυνζχεια κίνθτρο για μία εκ βακζων διερεφνθςθ του κζματοσ.  

Ολοκλθρϊνοντασ το προλογικό ςθμείωμα, κα ικελα να εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μου ςτα πρόςωπα 

τα οποία ςτιριξαν αυτι τθν προςπάκεια, κάνοντασ αρχι από τθν κυρία Ξεπαπαδάκου Αφρα, τθν πρϊτθ 

επόπτριά μου,  ςτθν οποία μάλιςτα οφείλω και τθν επιλογι τθσ εν λόγω ερευνθτικισ εργαςίασ. Στθ 

ςυνζχεια, κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν τριμελι επιτροπι, θ οποία κα αναλάβει τθ μελζτθ και 

αξιολόγθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Τζλοσ, κα ικελα να εκφράςω τθν ευγνωμοςφνθ μου ςτον 

κφριο Σειραγάκθ Εμμανουιλ, κακθγθτι μου κακ’ όλθ τθ διάρκεια των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ο 

οποίοσ ςτθν πορεία τθσ εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ, ανζλαβε τθν επίβλεψθ και 

κακοδιγθςι μου για τθν ολοκλιρωςι τθσ.    
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Ο FLAMINIO SCALA ΚΑΙ ΣΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΠΡΑΚΣΑ ΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ  

Σο φαινόμενο Flaminio Scala1 

Ο Flaminio Scala (27 Σεπτεμβρίου 1552 - 9 Δεκεμβρίου 1624),2  γνωςτόσ και με το όνομα Flavio3 από τον 

τφπο των innamorati με τον οποίο υπθρζτθςε τθν Commedia dell’arte,4 ςυνεργάςτθκε ωσ θκοποιόσ και  

ςκθνοκζτθσ - capocomico5 με τουσ πιο φθμιςμζνουσ κιάςουσ τθσ εποχισ6 και κεωρείται πλζον από 

                                                           
1
 Χαρακτθριςμόσ που κα μποροφςε να δοκεί ςτον Scala, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςπουδαιότθτα τθσ ςυλλογισ του Il 

Teatro delle Favole Rappresentative (1611) και τθσ κεατρικισ του παρουςίασ ςτθν ιταλικι ςκθνι τθσ Αναγζννθςθσ, 
ςφμφωνα με τθν ακαδθμαϊκό και μελετιτρια του Scala, Natalie Schmitt. Μάλιςτα  το 2007, ανζβθκε ςτθν Αμερικι το 
μιοφηικαλ The Glorious Ones τθσ Lynn Ahrens και του Stephen Flaherty βαςιςμζνο ςτθ ηωι και τθ κεατρικι πορεία 
του γνωςτοφ capocomico. Βλ. ςχετικό άρκρο του Charles Isherwood ςτθν εφθμερίδα The New York Times. 
- Schmitt, Crohn Natalie, 2014. Befriending the Commedia dell'arte of Flaminio Scala: The Comic Scenarios, Toronto: 
University of Toronto Press, ς. xi-xiii. 
-  Isherwood, Charles, 2007. «Those Smutty, Nutty Kids With Heart, Treading the Boards in Merry Olde Italy» ςτο The 
New York Times: Theater Reviews, Nov. 6, 2007 (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα The New York Times: 
http://www.nytimes.com/2007/11/06/theater/reviews/06glorious.html, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 19/06/2017).  
2
Ο ακαδθμαϊκόσ Richard Andrews παρακζτει ςτθν ειςαγωγι του βιβλίου του για τον Scala και τθ ςυλλογι του, τισ 

ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ ωσ τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ γζννθςθσ και κανάτου του, ςφμφωνα με μία διακικθ του 
1616 που φζρει τθν υπογραφι του capocomico. Με τθν άποψθ αυτι ςυντάςςεται και ο ακαδθμαϊκόσ Salvatore 
Cappelletti ςτθ βιογραφία που παρακζτει για τον Scala ςτο ςχετικό Λεξικό με τισ βιογραφίεσ λογοτεχνϊν του 17ου 
αιϊνα. 
- Andrews, Richard, 2008. The Commedia dell'arte of Flaminio Scala: A Translation and Analysis of 30 Scenarios, 
Lanham MD: Scarecrow Press, ς. ix. 
- Cappelletti, Salvatore, 2008. «Flaminio Scala (27 September 1552-9 December 1624)» ςτο Seventeenth-Century 
Italian Poets and Dramatists. Dictionary of Literary Biography, V. 339, (ed.) Mancini A.N. και Pierce G. P., Detroit: Gale 
Cengage Learning, ςς. 286-293. 
3
 Σε μεγαλφτερθ θλικία πικανότατα ανζλαβε τθ φιγοφρα του Claudio ι Claudione (θλικιωμζνοσ Γάλλοσ με ιταλικι 

καταγωγι - Italianate Frenchman Claudione) από τουσ γζρουσ (vecchi) τθσ Commedia dell’ arte, αφινοντασ το ρόλο 
του innamorato Flavio ςε κάποιον νεότερο θκοποιό.  
- Schmitt (2014), ς. 8. 
- Andrews, (2008), ς. x. 
- Nicoll, Allardyce, 1963α.  The World of Harlequin: A Critical Study of the Commedia Dell'Arte, Cambridge University 
Press, ςς. 61 και 172. 
4
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ιταλικι ςκθνι τθσ Αναγζννθςθσ, τα είδθ (τραγωδία, κωμωδία, 

τραγικωμωδία ι βουκολικό δράμα), τθ Λόγια και τθν Αυτοςχζδια Κωμωδία (Commedia Erudita και Commedia dell’ 
Arte αντίςτοιχα) και τουσ τφπουσ-φιγοφρεσ, μπορεί κάποιοσ ν’ ανατρζξει ςτθν παρακάτω βιβλιογραφία: 
- Andrews, Richard, 1993. Scripts and Scenarios: The Performance of Comedy in Renaissance Italy, Cambridge 
University Press, ςς. 169-203. 
- Ταμπάκθ Α., Σπυριδοποφλου Μ., Αλτουβά Α., 2015. Ιςτορία και Δραματολογία του Ευρωπαϊκοφ Θεάτρου. Από τθν 
Αναγζννθςθ ςτον 18ο αιϊνα, Ακινα: ΣΕΑΒ, ςς. 18-47 και 101-1116. 
- Andrews, (2008), ςς.xi-xiv. 
-Chaffee Judith, Crick Olly (eds.), 2015. The Routledge Companion to Commedia dell’Arte, New York: Routledge.  
- Brand Peter, Pertile Lino (eds.), 1999. The Cambridge History of Italian Literature, Cambridge: Cambridge University 
Press, ςς. 277- 285. 
- Lea, Kathleen Marguerite, 1962. Italian popular comedy: a study in the Commedia dell'arte, 1560-1620, with special 
reference to the English stage, V. 1, New York: Russell & Russell. 
- Nicoll, Allardyce, 1963β.  Masks, mimes and miracles: studies in the popular theatre, New York: Cooper Square 
Publishers Inc., ςς.214-350. 
-Ferrone, Siro, 1989. «La Vendita del Teatro: Tipologie Europee tra Cinque e Seicento» ςτο The Commedia Dell' Arte 
from the Renaissance to Dario Fo, (ed.) Christopher Cairns, London: The Edwin Mellen Press, ςς.  35-72. 
-Ferrone, Siro, 1997. «La Commedia dell’Arte» ςτο Dalla commedia dell'arte a Goldoni  ςτο Quaderns d'Italià, Νο 2, 
1997, Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ςς. 9-20. 
5
 Σφμφωνα με τθ διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto della Enciclopedia Italiana: Treccani,  capocomico ονομαηόταν ο 

ιδρυτισ και διευκυντισ ενόσ κεατρικοφ κιάςου (Chi costituisce e dirige una compagnia drammatica), ενϊ ο Perrucci 
αναφζρει πωσ ςε κάκε ομάδα υπιρχε κι ζνασ αρχθγόσ, γνωςτόσ ωσ capocomico ι guida maestro ι και corago (κατά 

http://www.nytimes.com/2007/11/06/theater/reviews/06glorious.html
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αρκετοφσ ακαδθμαϊκοφσ κι ανκρϊπουσ του κεάτρου, μία από τισ ςθμαντικότερεσ προςωπικότθτεσ τθσ  

ιταλικισ ςκθνισ και του αναγεννθςιακοφ κεάτρου εν γζνει. 

Από τα πιο ςθμαντικά κεατρικά του επιτεφγματα κεωρείται θ ζκδοςθ πενιντα τρίπρακτων ςεναρίων 

αυτοςχζδιασ λαϊκισ κωμωδίασ το 1611 ςτθ Βενετία, ςε μία ςυλλογι που φζρει τον τίτλο  Il Teatro delle 

Favole Rappresentative, κερδίηοντασ  τα πρωτεία, κακϊσ είναι ο μοναδικόσ θκοποιόσ και capocomico ςτθν 

ιςτορία τθσ Commedia dell’arte που εξζδωςε ςενάρια. Σενάρια που πολφ πικανόν ν’ αποτζλεςαν πθγι 

ζμπνευςθσ και ζρευνασ, τόςο για τουσ ςφγχρονοφσ του δραματουργοφσ,  όπωσ ο Lope de Vega, ο William 

Shakespeare, ο Ben Jonson, όςο και για τουσ μεταγενζςτερουσ, όπωσ ο Molière, ο Marivaux, ο Dario Fo, 

κακϊσ  και για κεατρικοφσ ςκθνοκζτεσ, όπωσ ο Meyerhold, o Strheller, o Graig και o Brecht.7  

Λιγοςτζσ είναι οι πλθροφορίεσ που ζχουμε για τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του, αλλά και για τθν 

αριςτοκρατικι του καταγωγι.8  Αντίκετα, περιςςότερεσ είναι οι πλθροφορίεσ για τθ  κεατρικι του 

ςταδιοδρομία, θ οποία ξεκίνθςε με τον κίαςο του θκοποιοφ-capocomico Alberto Naselli (Naseli), γνωςτοφ 

                                                                                                                                                                      
το αρχαιοελλθνικό «χορθγόσ»), ο οποίοσ ςε ρόλο ςκθνοκζτθ-διευκυντι ςκθνισ, αναλάμβανε τθν προετοιμαςία των 
θκοποιϊν και του ζργου, δίνοντασ τισ απαραίτθτεσ ςυμβουλζσ και οδθγίεσ. Από τθν άλλθ, οι επαγγελματίεσ θκοποιοί 
με οδθγό το ςενάριο, ςφμβουλο τον capocomico κι ζτοιμο υλικό από το zibaldone τουσ (το προςωπικό τουσ 
θμερολόγιο-κεατρικό ςθμειωματάριο), προετοίμαηαν τον ςτερεοτυπικό τουσ τφπο κινθςιολογικά και λεκτικά. 
- Istituto della Enciclopedia Italiana: Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/capocomico, (όπωσ εμφανιηόταν 
ςτισ 13/02/2017). 
- Henke, Robert, 2015α. «Form and Freedom: Between scenario and stage» ςτο The Routledge Companion to 
Commedia dell’ Arte, (eds.), Chaffee J., Crick O., New York: Routledge, Taylor & Francis Group, ς. 24. 
- Henke, Robert, 2002. Performance and Literature in the Commedia Dell'Arte, Cambridge: Cambridge University Press, 
ςς.10 και 73. 
- Rudlin John, Crick Olly, 2001. Commedia Dell'arte: A Handbook for Troupes, London, New York: Roudledge, Taylor 
and Francis Group, ς. 172. 
- Ταμπάκθ, Σπυριδοποφλου, Αλτουβά, (2015), ςς. 113-114.  
6
 Το 1ο ςυμβόλαιο για fraternal compagnia (αδελφικό κίαςο) υπογράφτθκε ςτθν Ράδοβα από τουσ θκοποιοφσ του 

κιάςου του Ser Maphio (Compagnia di Ser Maphio) ςτισ 25 Φεβρουαρίου 1545, θμερομθνία  που ζχει κακιερωκεί 
από τον ιταλικό πολιτιςμικό οργανιςμό SAT ωσ Ραγκόςμια Θμζρα τθσ Commedia dell’arte. Τα τελευταία χρόνια 
μάλιςτα, ζχει υποβλθκεί αίτθμα ςτθν Unesco, ϊςτε θ αυτοςχζδια ιταλικι κωμωδία ν’ αναγνωριςκεί ωσ «άυλθ 
πολιτιςτικι κλθρονομιά». 
-  Henke, (2002), ςς. 69-73.  
-  Κακουδάκθ Τηωρτηίνα, Απζργθ Ρατρίτςια, 2008.  Θζατρο-Θεατρικι Ραιδεία, Ακινα: ΥΡΕΡΚ-ΛΔΕΚΕ, ς.87. 
- Ταμπάκθ, Σπυριδοποφλου, Αλτουβά, (2015), ςς. 103-104. 
7
- Andrews, Richard, 2016. «Recourses in Common: Shakespeare and Flaminio Scala» ςτο Transnational Exchange in 

Early Modern Theater Transnational Exchange in Early Modern Theater, (eds.) Henke Robert, Nicholson Eric, New 
York: Routledge, Taylor and Francis Group, ςς. 37-52. 
- Radulescu, Domnica, 2011. Women’s Comedic Art as Social Revolution: Five Performers and the Lessons of Their 
Subversive Humor, USA: McFarland, ς. 48. 
- Andrews, (2008), ς. xiii. 
-Balme Christopher B., Vescovo Piermario, Vianello Daniele (eds.), Vianello, Daniele, 2018. Commedia dell'Arte in 
Context, UK: Cambridge University Press, Clays St Ives plc, ςς. 11-13 και 227-310.  
8
 Ρικανότατα ςχετίηεται με τον οίκο των Della Scala τθσ Βενετίασ, ζναν από τουσ πιο επιφανείσ οίκουσ τθσ ιταλικισ  

Αναγζννθςθσ, όπωσ και οι Medici ςτθ Φλωρεντία, οι Gonzaga ςτθ Μάντοβα, οι D’ Este ςτθ Φερράρα, οι Carrara ςτθν 
Ράντοβα, οι Visconti ςτο Μιλάνο και οι Montefeltre ςτο Ουρμπίνο. Οι ςυγκεκριμζνοι οίκοι, κακϊσ και αρκετοί άλλοι, 
διαδραμάτιςαν ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν πολιτικι, διοικθτικι, οικονομικι και πολιτιςμικι ηωι των πόλεϊν τουσ, 
ςθματοδοτϊντασ ταυτόχρονα το κακεςτϊσ των ανεξάρτθτων πριγκιπάτων (principati), μζχρι και τθν ενοποίθςθ τθσ 
Λταλίασ το 1860. Θ άποψθ περί ευγενικισ καταγωγισ του Scala ενιςχφεται από το ςχόλιο του Francesco Andreini 
(Flauio gentile) ςτο ποίθμά του για τον capocomico και ςυνάδελφό του θκοποιό που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν 
ειςαγωγι τθσ ςυλλογισ των πενιντα ςεναρίων Il Teatro delle Favole Rappresentative.  
- Scala Flaminio, 1611. Il Teatro delle Favole Rappresentative: overo La ricreatione comica, boscareccia, e tragica : 
divisa in cinquante Giornate, Venetia: Pulciani, ς. xvii. (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Google: 
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&dq=FLAMINIO%20SCALA%20il%20commedia%20delle%20favole%2
0scala%20DOWNLOAD&hl=el&pg=PR6#v=onepage&q&f=false, όπωσ εμφανιηόταν ζωσ τισ 31/08/2017). 
- Ταμπάκθ, Σπυριδοποφλου, Αλτουβά, (2015), ςς. 18-19. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/capocomico
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&dq=FLAMINIO%20SCALA%20il%20commedia%20delle%20favole%20scala%20DOWNLOAD&hl=el&pg=PR6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&dq=FLAMINIO%20SCALA%20il%20commedia%20delle%20favole%20scala%20DOWNLOAD&hl=el&pg=PR6#v=onepage&q&f=false
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και ωσ Zan Ganassa και δθμιουργοφ, κατά πολλοφσ, του Arlecchino.9 Το 1569 ο Scala ιδρφει ςτο Milano τθν 

Compagnia dei comici Gelosi (Θίαςοσ των κωμικϊν Ηθλωτϊν, 1569-1604) και για αρκετά χρόνια κα είναι ο 

capocomico του κιάςου με παραςτάςεισ εντόσ κι εκτόσ Λταλίασ. Το 1577 ςυγκεκριμζνα, φαίνεται να 

ςυμμετζχει ςε παραςτάςεισ προσ τιμι του Βαςιλιά Henri III, ςε περιοδεία του κιάςου ςτθ Γαλλία.10  

Μεταξφ των ετϊν 1570 και 1576 μζλοσ του κιάςου των Gelosi γίνεται και ο Francesco Andreini,11 ενϊ 

λίγα χρόνια αργότερα, το 1578, ςτον κίαςο κα ςυμπεριλθφκεί και θ δεκαεξάχρονθ Canali Isabella, γνωςτι 

ςε όλουσ ωσ Isabella Andreini, 12 μετά και το γάμο τθσ με τον ομϊνυμο θκοποιό. Χρονιά ορόςθμο και για 

                                                           
9
 Υπάρχουν αναφορζσ για παραςτάςεισ του κιάςου το 1568 ςτθ Μάντοβα (Mantua) και το 1570 ςτθ Φερράρα 

(Ferrara), όπου  ο κίαςοσ ςυμμετείχε ςτουσ γαμιλιουσ εορταςμοφσ τθσ Lucrezia d’ Este και του Francesco Maria II 
della Rovere, Δοφκα του Urbino. Ο Ganassa φαίνεται να εντυπωςίαςε τον προςκεκλθμζνο Γάλλο βαςιλιά Charles IX, ο 
οποίοσ και τον κάλεςε να επιςκεφτεί και να παίξει με τον κίαςό του ςτο Ραρίςι. Ρράγματι, το 1571 ο κίαςοσ 
βρίςκεται ςτθ Γαλλία παρουςιάηοντασ «τραγωδίεσ και κωμωδίεσ» ςτο Βαςιλιά και τθν αυλι του μζχρι και το τζλοσ 
του ίδιου ζτουσ, όταν αναγκάηεται να εγκαταλείψει τθ γαλλικι πρωτεφουςα με απόφαςθ του γαλλικοφ 
κοινοβουλίου. Μερικά χρόνια αργότερα ο Ganassa Κα διαπρζψει κεατρικά ςτισ αυλζσ τθσ Λςπανίασ.  Μια από τισ πιο 
ςθμαντικζσ κεατρικζσ εμφανίςεισ του ίδιου και του κιάςου του, ιταν εκείνθ ςτουσ γάμουσ του Βαςιλιά τθσ 
Ναβάρρασ, Henry III (Henri de Bourbon),  αργότερα γνωςτοφ ωσ Henri IV τθσ Γαλλίασ, με τθ Marguerite de Valois, 
κόρθ τθσ Caterina των Μεδίκων, γνωςτι και ωσ Βαςίλιςςα Margot.  
- Katritzky, Margaret A., 2006. The Art of Commedia: A Study in the Commedia Dell'Arte 1560-1620 with Special 
Reference to the Visual Records, Amsterdam, N. York: Rodopi, ςς. 44 και 236. 
- Henke, (2002), ςς.82-83 και 230. 
- Rudlin, Crick, (2001), ςς. 7-13. 
- Lea, (1962), ς. 259. 
- Attinger, Gustave, 1993. L'esprit de la commedia dell'arte dans le théâtre français, Genève: Slatkine Repr., ςς. 96-97. 
- Duchartre Pierre Louis, 2012. The Italian Comedy, (trans.) Weaver Randolph, N. York: Dover Publications Inc., ςς. 81-
82. 
10

 Σφμφωνα με τθ μαρτυρία του Γάλλου ευγενι Charles-Henry de Clermont, ο  κίαςοσ των Gelosi είχε δϊςει 
παράςταςθ για τον Henry III τθσ Γαλλίασ τον Μάιο του 1571 ςτθν επαρχία Nogent-le-Roi τθσ Β. Γαλλίασ, ενϊ, 
ςφμφωνα με τθ Lea, ο Γάλλοσ Βαςιλιάσ είχε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςει κι άλλεσ παραςτάςεισ τουσ εντόσ κι 
εκτόσ του βαςιλείου του.  
- Katritzky, (2006), ς. 44. 
- Lea, (1962), ςς. 262-263. 
11

 Θκοποιόσ, δραματουργόσ, μζλοσ και κιαςάρχθσ των Gelosi, ο Andreini (1548-1624) ζκανε το ντεμποφτο του ωσ 
ερωτευμζνοσ (innamorato), αλλά ζμεινε ςτθν ιςτορία τθσ αυτοςχζδιασ κωμωδίασ ωσ Il Capitano Spavento della Valle 
Inferna (Καπιτάνο Τρομάρασ από τθν κοιλάδα τθσ κολάςεωσ). Στα 1607 και 1618, εξζδωςε δφο τόμουσ με τίτλο  
Bravure del Capitano Spavento, κλθροδοτϊντασ ζτςι, ςτουσ επόμενουσ Capitani τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία του. Ο 
Andreini μζςα ςε μια πορεία 76 ετϊν, όπωσ χαρακτθριςτικά επιςθμαίνει θ Schmitt, « …κατάφερε να μεταμορφωκεί 
από ζνασ απλόσ ςτρατιϊτθσ, ςε  ποιθτι, μουςικό και προικιςμζνο γλωςςομακι…». 
- Frajese, Franca Angelini, 1961. «Dizionario Biografico degli Italiani», V. 3, ςτο Διαδικτυακό Βιογραφικό Λεξικό 
Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-andreini_(Dizionario-Biografico), όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 
23/02/2017.  
 - Schmitt, (2014), ςς. 8-9 και 232. 
- Henke, (2002), ςς. 175-181. 
- Tessari, Roberto, 2004. «Il testo postumo. Strategie promozionali e letterarie degli attori professionisti» ςτο L’Arte 
dei Comici: Omaggio a Isabella Andreini nel quarto centenario della morte (1604-2004), (ed.) Marco De Marinis, 
Culture Teatrali: Studi, Interventi e Scritture sullo Spettacolo, 10, primavera 2004, DAMS di Bologna, Bologna: 
Carattere, ςς. 26-27. 
12

 Αντίςτοιχθ ιταν και θ πορεία τθσ Isabella Canali Andreini (1562-1604) τόςο ςε κεατρικό, όςο και ςε ςυγγραφικό 
επίπεδο, με δικυράμβουσ και εγκϊμια από βαςιλιάδεσ, αριςτοκράτεσ και λόγιουσ για τθν innamorata Isabella, τον 
τφπο που δθμιοφργθςε, ζχοντασ πρότυπο τον ίδιο τθσ τον εαυτό. Θ Andreini υπιρξε μία από τισ πιο 
ακριβοπλθρωμζνεσ θκοποιοφσ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ ςτθ Γαλλία κι εξυμνικθκε ςε ςθμείο φανατιςμοφ από 
ποιθτζσ όπωσ ο Ludovico  Ariosto, ο Pietro  Aretini, ο Giambattista Giraldi, ο Giovanni Battista Guarini, ο Giambattista  
Marino και ο Torquato Tasso. Δεν ακοφγεται παράλογθ επομζνωσ, θ μαρτυρία του Duchartre πωσ «…τθν θμζρα τθσ 
κθδείασ τθσ, ολόκλθρθ θ πόλθ πιγε να τθσ αποδϊςει τιμζσ … Οι Δθμόςιοι Δικαςτζσ, ζςτειλαν τουσ κομιςτζσ τουσ και 
το ςωματείο των εμπόρων παρζλαςε με δάδεσ…», οφτε και το ςχόλιο τθσ Χάρτνολ πωσ «…θ πιο διάςθμθ μορφι είναι 

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-andreini_(Dizionario-Biografico)
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τουσ τρεισ θκοποιοφσ και ςυνεργάτεσ υπιρξε το ζτοσ 1589, όταν οι Gelosi ςυμμετείχαν ςτισ γαμιλιεσ 

εκδθλϊςεισ του Ferdinando de’ Medici και τθσ Christine de Lorraine ςτθ Firenze,13 ενϊ μζχρι και το 1604, 

ζτοσ κανάτου τθσ Isabella, οι Gelosi με επικεφαλισ το ηεφγοσ Andreini, υπιρξε ζνασ από τουσ πιο 

φθμιςμζνουσ ιταλικοφσ κιάςουσ ςτθν Ευρϊπθ.14   

Από αρκετοφσ μελετθτζσ μάλιςτα ζχει εκφραςτεί θ άποψθ ότι θ επιτυχία τθσ Isabella Andreini ωσ 

inamorata και του κιάςου των Gelosi γενικότερα, οφείλονται ςτον Flaminio Scala.15 Δεν είναι τυχαίο 

άλλωςτε, το γεγονόσ πωσ θ φιγοφρα τθσ Isabella πρωταγωνιςτεί ςε όλα ςχεδόν τα ςενάρια τθσ ςυλλογισ 

του,16 δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτθ βιρτουόηα θκοποιό τθσ Commedia dell’arte ν’ αναδείξει το ταλζντο τθσ,  

εμπλουτίηοντασ τον ςτερεοτυπικό χαρακτιρα τθσ innamorata επί ςκθνισ, άλλοτε ωσ ςφηυγοσ, χιρα, 

μθτζρα κι άλλοτε ωσ απατθμζνθ, μοιχαλίδα, τρελι ι ακόμθ και μεταμφιεςμζνθ ςε άνδρα.17    

Ο Scala, εκτόσ από τθ ςυνεργαςία του με το ηεφγοσ Andreini, ςυνεργαςία που ζλθξε οριςτικά με το 

κάνατο τθσ Isabella και τθ διάλυςθ των Gelosi, ςυνυπιρξε επί ςκθνισ και με άλλουσ γνωςτοφσ θκοποιοφσ 

                                                                                                                                                                      
ίςωσ θ Isabella Andreini, κιαςάρχιςςα των Gelosi, θ οποία και μετζτρεψε το ςτερεότυπο ερωτευμζνο κορίτςι  
(innamorata) ςε εξζχοντα χαρακτιρα…».                                                                                                                                      
 - Robin D.M., Larsen A.R., Levin C., 2007, Encyclopedia of Women in the Renaissance: Italy, France, and England, 
California: ABC CLIO, ςς. 9-12. 
- Mazzoni, Stefano, 2004.  «La Vita di Isabella» ςτο L’Arte dei Comici: Omaggio a Isabella Andreini nel quarto 
centenario della morte (1604-2004), (ed.) Marco De Marinis, Culture Teatrali: Studi, Interventi e Scritture sullo 
Spettacolo, 10, primavera 2004, DAMS di Bologna, Bologna: Carattere, ςς. 85-105. 
- Tessari, (2004), ςς. 20-21. 
-Διαδικτυακι Βιβλιοκικθ του πανεπιςτθμίου του Chicago -Library of the University of Chicago. 
https://www.lib.uchicago.edu/efts/IWW/BIOS/A0003.html, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 23/02/2017. 
- MacNeil, Anne, 1995. «The Divine Madness of Isabella Andreini» ςτο Journal of the Royal Musical Association, Taylor 
and Francis, Ltd., Vol. 120, No. 2 (1995), ς.48. 
- Duchartre, (2012), ςς. 272-273. 
- Χάρτνολ, Φφλλισ, 1980. Ιςτορία του κεάτρου, (μτφρ.) οφλα Ρατεράκθ, Ακινα: Εκδ. Υποδομι, ς. 78. 

- Santosuosso, Stefano, 2013. «Le Egloghe boscherecce di Isabella Andreini nelle opere di Giovan Battista Marino» ςτο 

Studi Secenteschi (Rivista Annuale), Vol. 54, 2013, Firenze: Leo S. Olschki Editore, ςς. 49-57. 
13

 Γίνεται  εκτενζςτερθ αναφορά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ παραςτάςεισ τθσ Φλωρεντίασ ςτα ςχόλια και ςτισ παραπομπζσ 
του ςεναρίου La Pazzia d’ Isabella. 
- Katritzky, (2006), ς. 247. 
- Lea, (1962), ς. 266. 
14

 - Duchartre, (2012), ςς. 88-89 και 91. 
- Tessari, Roberto, 1989. «Sotto il segno di Giano: la commedia dell’arte di Isabella e Francesco Andreini» ςτο The 
Commedia Dell' Arte from the Renaissance to Dario Fo, (ed.) Christopher Cairns, London: The Edwin Mellen Press, ςς.  
1-33. 
15

 - Duchartre, (2012), ς. 88. 
- Vazzoler, Franco, 2004. « La saggezza di Isabella» ςτο L’Arte dei Comici: Omaggio a Isabella Andreini nel quarto 
centenario della morte (1604-2004), (ed.) Marco De Marinis, Culture Teatrali: Studi, Interventi e Scritture sullo 
Spettacolo, 10, primavera 2004, DAMS di Bologna, Bologna: Carattere, ς. 107. 
16

 Από τα 40 κωμικά ςενάρια τθσ ςυλλογισ, τ’ όνομα τθσ Isabella δεν αναφζρεται ςτο La Fortuna di Flavio (Θ Τφχθ του 
Flavio, Θμζρα 2), ενϊ από τα τελευταία δζκα μθ κωμικά ςενάρια τθσ ςυλλογισ, τ’ όνομα δεν αναφζρεται ςτα: La 
forsennata Principessa (Θ Τρελι Ρριγκίπιςςα, Θμζρα 41), L'Alvida (Θ  Alvida, Θμζρα 43),  Rosalba incantatrice (Rosalba 
θ Μάγιςςα, Θμζρα 44), L'innocente persiana (Θ Ακϊα Ρερςίδα, Θμζρα 45), Orseida parte I (Θμζρα 46), Orseida parte 
II (Θμζρα 47), Orseida parte III (Θμζρα 48), L'orbore incantato (Το μαγικό δζντρο, Θμζρα 49) και La fortuna eli Foresta 
principessa (Θ τφχθ ι Θ πριγκίπιςςα του Δάςουσ, Θμζρα 50). Από τα ςυγκεκριμζνα ςενάρια, εκείνο τθσ 41θσ  Θμζρασ, 
το οποίο αποτελεί και τθ μοναδικι τραγωδία τθσ ςυλλογισ, περιλαμβάνει αντίςτοιχα κεματικά μοτίβα με το ςενάριο 
τθσ 38θσ Θμζρασ (φυγι του ερωτευμζνου ηευγαριοφ, τρζλα τθσ θρωίδασ κ.α.) και ςφμφωνα με τον Andrews ο ρόλοσ 
τθσ  πριγκίπιςςασ Alvira προοριηόταν για τθν Andreini, παρά το γεγονόσ ότι τ’ όνομα Isabella δεν αναφζρεται ςτα 
πρόςωπα τθσ ιςτορίασ. 
-Andrews, (2008), ς. 272.   
17

 Radulescu, (2011), ςς. 44-48 και 50-51. 

https://www.lib.uchicago.edu/efts/IWW/BIOS/A0003.html


 
 

10 
 

και κιάςουσ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ του.18 Μεταξφ των 

κιάςων εκείνων ιταν θ Compagnia dei Desiosi (Θίαςοσ των Επικυμθτϊν) το 1597 ςτθ Genova,19 οι Comici  

Uniti (Ενωμζνοι κωμικοί) το 159820 και θ Compagnia degli Accesi (Κίαςοσ των Αναμμζνων/Φωτιςμζνων)21 

με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε αρχικά το 1600 ςτθ Mantua ωσ θκοποιόσ και αργότερα, μετά το 1604, ωσ 

θκοποιόσ και capocomico του κιάςου. Με τουσ Accesi μάλιςτα, ςφμφωνα με τον ακαδθμαϊκό Attinger, ο 

Scala επιςκζφτθκε τθ Γαλλία το 1600, δίνοντασ παραςτάςεισ ακόμθ και ςτο κζατρο του Palais Bourgogne 

για τον Henry IV και τθ νζα του ςφηυγο Marie de Médicis.22   

Σφμφωνα με μαρτυρίεσ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςυλλογισ του το 1611 κι ζωσ και το κάνατο του το 1621, 

ανζλαβε ωσ capocomico ςτον κίαςο Confidenti (Ζμπιςτοι) υπό τθν προςταςία του Don Giovanni de 

Medici.23 Από τθν περίοδο τθσ ςυνεργαςίασ του με τουσ Confidenti, ζχει ςωκεί θ αλλθλογραφία του 

capocomico, θ οποία κι εκδόκθκε το 1993 κι αποτελεί μία από τισ βαςικζσ πθγζσ για τθ ηωι και το ζργο 

του τα τελευταία αυτά χρόνια. Τζλοσ, το 1618, μετά και από παρότρυνςθ του Don Giovanni, ο Scala 

εξζδωςε τθν πρϊτθ του πεντάπρακτθ κωμωδία με τίτλο Il Finto Marito (Ο Ψεφτικοσ Σφηυγοσ), όπωσ 

ακριβϊσ τιτλοφορείται και το ςενάριο τθσ 9θσ Θμζρασ τθσ Συλλογισ που, ςφμφωνα και με τθν ακαδθμαϊκό 

Rosalind Kerr, αποτελεί κεατρικό ντοκουμζντο για τθν εξζλιξθ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ με 

                                                           
18

 Φαίνεται πωσ αρκετοί ανεξάρτθτοι θκοποιοί τθσ εποχισ είχαν τθ δυνατότθτα να μετακινοφνται από τον ζνα κίαςο 
ςτον άλλο και να ςυνεργάηονται με περιςςότερουσ κιάςουσ ταυτόχρονα, αν δεν δεςμεφονταν από κάποιο 
ςυμβόλαιο.  
-Henke, (2002), ς. 182. 
- Andrews, (2008), ς. xiii. 
19

Οι Comici Desiosi εμφανίςτθκαν επί ςκθνισ πριν το 1581 με επικεφαλισ τθ διάςθμθ θκοποιό Diana da Ponti, θ 
οποία αργότερα μεταπιδθςε ςτον κίαςο Confidenti,  προκειμζνου να λάβει μζροσ ςτισ εκδθλϊςεισ για τουσ γάμουσ 
του βαςιλιά τθσ Αυςτρίασ Φερδινάνδου ςτθ Μάντοβα. Πςον αφορά τθν οικονομικι ςτιριξθ, ο κίαςοσ είχε πάτρωνά 
του τον Cardinal Montalto, γνωςτό για τον πολυδάπανο τρόπο ηωισ του, τθν αγάπθ του για τθ μουςικι και τισ 
πολυτελείσ κεατρικζσ παραγωγζσ.  
- Duchartre, (2012), ς.90. 
- Wilkes, John, (ed.), 1828. Encyclopaedia Londinensis - Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature, V.23, 
London, ςς. 260-261. (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Google, 
https://books.google.gr/books?id=Ul0MAQAAMAAJ&pg=PA260&dq=Cardinal+Montalto+and+the+arts&hl=el&sa=X&v
ed=0ahUKEwi08tOn2ePWAhUKM5oKHe3nCq84ChDoAQgxMAI#v=onepage&q=Cardinal%20Montalto&f=false,   όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 20/03/2017).  
-Andrews, (2008), ς. ix. 
20

 -Schmitt, (2014), ς. 8. 
- Galli, Quirino,  2005. Gli scenari di Flaminio Scala: lingua e teoria teatrale, Salerno: Laveglia editore, ς. 20. 
21

 Ο κίαςοσ των Accesi ιδρφκθκε το 1599 από τον Tristano Martinelli με τθν αρχικι επωνυμία Arlecchino, από τον 
τφπο  δθλαδι που ο γνωςτόσ θκοποιόσ υπθρετοφςε επί ςκθνισ. Με πάτρωνα τον Δοφκα τθσ Μάντοβα και λαμπερά  
ονόματα τθσ αυτοςχζδιασ κωμωδίασ, όπωσ ο Pier Maria Cecchini (Fritellino), ο Silvio Fiorillo (Capitan Matamoros) και 
θ Diana Ponti, οι Accesi κυριάρχθςαν ςτθν ιταλικι ςκθνι για αρκετά χρόνια. 
- Andrews, (2008), ς. ix. 
22

 Οι Accesi και ο Scala φαίνεται να παραμζνουν ςτθ Γαλλία μζχρι και το 1601, δίνοντασ παραςτάςεισ για τον Henry IV 
και τθ νζα του ςφηυγο Marie de Médicis, οι οποίοι τουσ παραχϊρθςαν ακόμθ και το κζατρο του Palais Bourgogne.  
- Attinger, (1993), ς. 97. 
- Duchartre, (2012), ς. 92. 
23

 Νόκοσ γιοσ του Cosimo I de’ Medici, Δοφκα τθσ Φλωρεντίασ, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ζγινε Μζγασ Δοφκασ τθσ 
Τοςκάνθσ. Οι Μζδικοι υπιρξαν αρωγοί των κιάςων τθσ Commedia dell’Arte, ζχοντασ μεγάλο μερίδιο από τα ζςοδα 
των παραςτάςεων. 
- Henke, (2002), ς. 183. 
- Andrews, (2008), ς. x. 
- Duchartre, (2012), ς.96. 
- Arcaini, G. Roberta, 1995. «I comici dell' Arte a Milano : accoglienza, sospetti, riconoscimenti» ςτο La scena della 
gloria: drammaturgia e spettacolo a Milano in età spagnola, (eds.) Annamaria Cascetta, Roberta Carpani, Milano: Vita 
e pensiero, ς. 278. 

https://books.google.gr/books?id=Ul0MAQAAMAAJ&pg=PA260&dq=Cardinal+Montalto+and+the+arts&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi08tOn2ePWAhUKM5oKHe3nCq84ChDoAQgxMAI#v=onepage&q=Cardinal%20Montalto&f=false
https://books.google.gr/books?id=Ul0MAQAAMAAJ&pg=PA260&dq=Cardinal+Montalto+and+the+arts&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi08tOn2ePWAhUKM5oKHe3nCq84ChDoAQgxMAI#v=onepage&q=Cardinal%20Montalto&f=false
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μεταμορφϊςεισ και ανατροπζσ ςε γζνοσ (gender) και είδοσ (genre), αποκαλφπτοντασ νζεσ δομζσ και 

μορφζσ, τόςο ςτθν κοινωνία, όςο και ςτθν τζχνθ που υπθρζτθςε ο Scala.24 

Ενδιαφζρον ςτθν ςυγκεκριμζνθ κωμωδία παρουςιάηει θ εμφάνιςθ δφο προςωποποιθμζνων μορφϊν,  

του Forestiero που εκπροςωπεί τθν Commedia Erudita και τθσ Comico που αντιπροςωπεφει τθν Commedia 

dell’Arte. Οι δφο φιγοφρεσ ξεδιπλϊνουν τισ αρετζσ των ειδϊν που εκπροςωποφν μζςω δφο προλόγων, υπό 

τθ μορφι «λογομαχίασ», ςφμφωνα πάντα με τισ τεχνικζσ και το φφοσ του κάκε είδουσ.25 

Εκτόσ από τθ ςυλλογι με τα ςενάρια, τθν πεντάπρακτθ κωμωδία και τθν αλλθλογραφία του, ο Scala 

κεωρείται από τον Henke, τον Andrews, κακϊσ και αρκετοφσ άλλουσ μελετθτζσ ωσ ο ςυγγραφζασ του 

ανϊνυμου ζργου Il Postumio (Επακόλουκο) που εκδόκθκε ςτθ Lyon 1601 με τα αρχικά “Signor I.S.”.26 

Με τθ διάλυςθ των Confidenti το 1621 και ςε θλικία 70 ςχεδόν ετϊν, ο Scala ζγινε δεκτόσ ςτθν αυλι 

του Δοφκα Ferdinando Gonzaga ςτθ Mantua με τον οποίο διατθροφςε άριςτεσ ςχζςεισ όλα αυτά τα χρόνια.  

Στθν υπθρεςία του Δοφκα, και με τθν ιδιότθτα του αρωματοποιοφ, αςχολικθκε ολοκλθρωτικά με το 

δεφτερο επάγγελμά του που μζχρι τότε ιταν και θ βαςικι πθγι ειςοδιματόσ του. Το 1624 και ςε θλικία 72 

ετϊν, ο Flaminio Scala αφινει τθν τελευταία του πνοι, μετά από 28 χρόνια κεατρικισ πορείασ, μζνοντασ 

ςτθν ιςτορία ωσ ο πρϊτοσ θκοποιόσ-capocomico τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ που ςυγκζντρωςε, τφπωςε 

και κυκλοφόρθςε μία ςυλλογι με 50 τρίπρακτα ςενάρια και ωσ ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ 

εκπροςϊπουσ τθσ Commedia dell’arte. Σφμφωνα μάλιςτα με το ςθμείωμα του φίλου και ςυνεργάτθ του 

Francesco Andreini ςτθ ςυλλογι, ο Scala υπιρξε ιδιαίτερα αγαπθτόσ και ςεβαςτόσ εντόσ κι εκτόσ Λταλίασ27: 

 

Κάκε φορά και ςε κάκε μζροσ λάμβανε μεγάλεσ τιμζσ.28 

  

 

 

 

 

                                                           
24

 - Andrews, (2008), ς. x.                                                                                                                                                                         
-  Henke, (2002), ςς. 192-196. 
- Kerr, Rosalind, 2004. «Transvesting Gender and Genre in Flaminio Scalas Il finto marito» ςτο Queer Italia: Same-Sex 
Desire in Italian Literature and Film, (ed.) G. Cestaro, U.K.: Palgrave Macmillan, ς. 113. 
- Tessari, (2004), ςς. 11-16. 
25

 - Henke, (2002), ςς. 192-193. 
- Tessari, (2004), ςς. 12-14. 
- Taviani Ferdinando, Schino Mirella, 1982. Il segreto della commedia dell'arte. La memoria delle compagnie italiane 
del XVI, XVII e XVIII secolo, Firenze: La Casa Usher, ςς. 309-329 
26

- Henke, (2002), ς. 182. 
- Anrews, (2008), ς. ix. 
- Scala, Flaminio, 1976. Il Teatro delle Favole Rappresentative, (ed., trans.) Marotti, Ferruccio, Milan: Il Polifilo, ς. xxii. 
27

 Δεν ζλειπαν βζβαια και οι ορκιςμζνοι εχκροί, όπωσ ο Καρδινάλιοσ Bonifacio Caetani που εκδιλωςε απερίφραςτα 
τθν απζχκεια ςτο πρόςωπο του Scala,  απαγορεφοντάσ του το 1610 ν’ ανεβάςει παραςτάςεισ ςτθ Μόντενα (Modena) 
για ζναν ολόκλθρο χρόνο.  
-Henke, (2002), ςς. 183 και 197. 
-Andrews, (2008), ς. ix. 
28

 Ζνασ  τελευταίοσ φόροσ τιμισ ζρχεται από τον Giovanni Battista Andreini, γιο του γνωςτοφ ηεφγουσ Andreini και 
ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ θκοποιοφσ και ςυγγραφείσ τθσ ιταλικισ κωμωδίασ,  ο οποίοσ ςτο ζργο του Le due 
commedia in commedia, αναφζρει πωσ τον χαρακτιρα του Γάλλου ςεφ τον εμπνεφςτθκε βαςιηόμενοσ ςτθν 
προςωπικότθτα του Flaminio Scala. 
-Scala, (1611), Cortesi Lettori, ςς. xviii-xix. 
-Schmitt, (2014), ςς. 8-9. 
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Οι ςυλλογζσ τησ Commedia dell’ arte 29
 

To 1611 ο Flaminio Scala εκδίδει ςτθ Βενετία μία ςυλλογι θ οποία περιλαμβάνει πενιντα ςενάρια τθσ 

Commedia dell’arte και φζρει τον ακριβι τίτλο: 

 

Il Τeatro                                                                                                                                                                                              

delle Favole rappresentative,                                                                                                                                                             

overo                                                                                                                                                                                                   

La Ricreatione                                                                                                                                                                            

Comica, Boscareccia, e Tragica:                                                                                                                                                

Divisa in CInquanta Giornate                                                                                                                                               

composte da Flaminio Scala detto Flavia Comico                                                                                                                        

del Sereniss. Sig.  Duca di Mantova. 

Το Θζατρο των Μφκων  για Ραράςταςθ:                                                                                                                                

ι για Κωμικι, Ροιμενικι και Τραγικι Ψυχαγωγία:                                                                                                              

χωριςμζνοι ςε πενιντα θμζρεσ                                                                                                                                    

ςυντεκειμζνοι από τον Flaminio Scala, επονομαηόμενο Flavio, Κωμικό                                                                                                                              

του Γαλθνότατου κυρίου Δοφκα τθσ Μάντοβα.30 

                                                           
29

 -Scala, Flaminio, 1967. Scenarios of the Commedia del'Arte: Flaminio Scala's Il Teatro delle Favole Rappresentative, 
(trans.) Salerno H. F., (frwrd) Kenneth McKee, New York: New York University Press. 
- Schmitt, Natalie Crohn, 2014. Befriending the Commedia dell'arte of Flaminio Scala: The Comic Scenarios, Toronto: 
University of Toronto Press. 
- Cuppone, Roberto, 2001. «“In this”, the theater and the scenery of the commedia dell’arte», ςτο Trans/Form/Ação, 
São Paulo, V.24, No.1, Marília, 2001, ςς. 136-138.                                                                                                                      
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Scientific Electronic Library Online-SciELO: 
http://www.scielo.br/pdf/trans/v24n1/v24n1a09.pdf, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31732001000100009, όπωσ εμφανίηονταν ςτισ 17/06/2017) 
-Nicoll, (1963α), ςς. 224-225. 
-Ροφχνερ, Βάλτερ, 2014. «Βιβλιοκριςίεσ» ςτο  Επιςτθμονικό Ρεριοδικό του τμιματοσ Θεατρικϊν Σπουδϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Ραράβαςισ, Ακινα: Στοιχειάγρα, Τόμοσ 14/2, 2014, ςς. 15-32. 
30

 Σχετικά με τον τίτλο, αξίηει να επιςθμανκεί πωσ παρόλο που ο Ducharte τον βρίςκει φλφαρο, κα πρζπει να 
λάβουμε υπόψθ το γεγονόσ πωσ οι περιςςότεροι τίτλοι ςυλλογϊν και ζργων τθσ εποχισ ιταν εκτενείσ. Σφμφωνα με 
τα τυπογραφικά πρότυπα τθσ εποχισ  και ςε μια προςπάκεια των δθμιουργϊν να προςελκφςουν το ενδιαφζρον των 
αναγνωςτϊν, περιγράφοντασ τον τίτλο κι αναφζροντασ τον δθμιουργό του ζργου ι ακόμθ και τον πάτρωνα, ζχοντασ 
αντίςτοιχο ρόλο με τα ςθμερινά ειςαγωγικά κεφάλαία, όπωσ επιςθμαίνει και ο αμερικανόσ τυπογράφοσ De Vinne. 
-Duchartre, (2012), ς. 50. 
- Parker, Robert H., 1984. Papers on Accounting History (RLE Accounting), N. York, London: Garland Publishing, ςς. 
168-169. 
- Irving, Albert, Leonard, 1949. Books of the Brave: Being an Account of Books and of Men in the Spanish Conquest and 
Settlement of the Sixteenth-century New World, Low Angeles: University of California Press, ςς. 137 και 335. 
-Scala Flaminio, 1611, Il teatro delle favole rappresentative: overo La ricreatione comica, boscareccia, e tragica : divisa 
in cinquante Giornate, Venetia: Pulciani. 
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Google: 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v24n1/v24n1a09.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732001000100009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732001000100009
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Θ ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ αποτελεί τθν πρϊτθ και τθν τελευταία τυπωμζνθ ζκδοςθ ςεναρίων τθσ 

Commedia dell’arte από ζναν εν ηωι και εν ενεργεία θκοποιό-capocomico του 16ου - 17ου αιϊνα.31 

Ταυτόχρονα, αποτελεί μία από τισ παλαιότερεσ ςυλλογζσ ςεναρίων τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ που ζχουν 

ςωκεί και τθ μοναδικι ςυλλογι που, από τθν πρϊτθ ςτιγμι, μποροφςε κάποιοσ να βρει ςτο εμπόριο, αλλά 

και ςε πανεπιςτθμιακζσ και δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ. Στισ μζρεσ μασ θ ςυλλογικι ζκδοςθ του 1611, υπάρχει 

τόςο ςτο εμπόριο, όςο κι ελεφκερα ςε διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ32 και βιβλιοκικεσ,33 ςε αντίκεςθ με τισ 

υπόλοιπεσ ςυλλογζσ των οποίων τα μοναδικά χειρόγραφα αγνοοφνταν για πολλά χρόνια ςε ιταλικζσ 

βιβλιοκικεσ, όπου ακόμθ και ςιμερα θ πρόςβαςθ είναι περιοριςμζνθ.  

Οι εν λόγω χειρόγραφεσ ςυλλογζσ, Locatelli Basilio,34 Casamarciano,35 Correr,36 Corsini,37 Bartoli,38 

Casanatense,39 Vatican Λ και  ΛΛ,40 Adriani41 και Modena,42 αρικμοφν 750 ςενάρια, είναι μεταγενζςτερεσ  τθσ 

                                                                                                                                                                      
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&dq=FLAMINIO%20SCALA%20il%20commedia%20delle%20favole%2
0scala%20DOWNLOAD&hl=el&pg=PR6#v=onepage&q&f=false, όπωσ εμφανιηόταν ζωσ και τισ 31/08/2017).  
31

 -Schmitt, (2014), ς. 4. 
-Andrews, (2008), ςς.xiii-xiv. 
- Scala Flaminio, 1996, Scenarios of the Commedia del'Arte: Flaminio Scala's Il Teatro delle Favole Rappresentative, 
(trans. and ed.) Salerno H. F., (frwrd) Kenneth McKee, New York: Limelight Editions, ς. xiii. 
- Jaffe-Berg, Erith, 2016. Commedia Dell' Arte and the Mediterranean: Charting Journeys and Mapping “Others”, 
London: Routledge, Taylor & Francis Group, ς.39. 
- Alberti, Carmelo (ed.), 1996. Gli scenari Correr. La commedia dell’arte a Venezia, Roma: Bulzoni, ςς. 16-22. 
- Tamburini, Elena, 2016. Culture ermetiche e commedia dell’arte Tra Giulio Camillo e Flaminio Scala: Una macchina di 
memoria del teatro: Il Teatro delle favole rappresentative, Roma: Aracne editrice int.le S.r.l., κεφ. VI,  ς. 205. 
 
32

 Θ ςυλλογι του Scala διατίκεται δωρεάν διαδικτυακά ςε ψθφιακι μορφι:  
- Διαδικτυακι πλατφόρμα Google: 
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&printsec=frontcover&dq=il+commedia+delle+favole+scala+DOWNL
OAD&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjqyNCK2e3VAhUFsxQKHXKCBmUQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false, και 
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&printsec=frontcover&hl=nl&output=html_text,  
όπωσ εμφανίηονταν ζωσ και τισ 31/08/2017. 
- Διαδικτυακι Βιβλιοκικθ τθσ Bayerische Staatsbibliothek και του Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut: 
https://bildsuche.digitale-
sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00048646&pimage=1&v=150&nav=&l=en, όπωσ 
εμφανιηόταν ζωσ και τισ 31/08/2017. 
33

Οι βιβλιοκικεσ που φυλάςςουν τισ χειρόγραφεσ ςυλλογζσ είναι οι: Casanatense ςτθ ϊμθ, Museo Correr ςτθ 
Βενετία, Biblioteca Corsiniana ςτθ ϊμθ, Biblioteca Nationale ςτθ Νάπολθ, Biblioteca Vaticana ςτο Βατικανό, 
Biblioteca Estense ςτθ Μόντενα και Biblioteca Comunale ςτθν Ρεροφτηια. 
- Jaffe-Berg, (2016), ς. 17. 
34

 Θ ςυλλογι αποτελείται από δφο χειρόγραφουσ τόμουσ με ςυνολικά 100 ςενάρια που φαίνεται να γράφτθκαν ςε 
δφο περιόδουσ και βρίςκονται ςτθ βιβλιοκικθ Casanatense τθσ ϊμθσ. Σφμφωνα με τθν  Εγκυκλοπαίδεια Treccani 
πρόκειται για τα ζτθ 1628 και 1632, ενϊ ςφμφωνα με τον Cuppone, είναι τα ζτθ 1618 και 1622 αντίςτοιχα.  Θ 
προςζγγιςθ του Locatelli δεν είναι ενόσ επαγγελματία θκοποιοφ, αλλά ενόσ εραςιτζχνθ ακαδθμαϊκοφ, μζλουσ των 
Ακαδθμιϊν Umoristi και Intrigati.  
 - Cuppone, (2001), ς.136. 
- Nicoll, (1987), ς. 224. 
-Megale, Teresa, 2005. «Locatelli Basilio» ςτο Dizionario Biografico degli Italiani , V. 65 (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα 
του Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana http://www.treccani.it/enciclopedia/basilio-
locatelli_(Dizionario-Biografico), όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 17/06/2017).  
35

 Θ ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι του 18ου αιϊνα, είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ ςυλλογζσ, αρικμϊντασ 176 ςενάρια ςε 
δφο χειρόγραφουσ τόμουσ και φυλάςςεται ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Νάπολθσ. Ζωσ και ςιμερα, ζχει  μεταφραςτεί ςε δφο 
γλϊςςεσ κι ζχει εκδοκεί από τον οίκο Scarecrow Press. 
36

 Τα ςενάρια τθσ ςυλλογισ πικανόν να ζχουν γραφτεί τον 17ο αιϊνα από επαγγελματίεσ θκοποιοφσ τθσ Βενετίασ για 
χριςθ του κιάςου Teatro S.Cassiano. Σφμφωνα δε με τον κεατρολόγο Ludovico Zorzi τα ςενάρια τθσ ςυλλογισ κα 

https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&dq=FLAMINIO%20SCALA%20il%20commedia%20delle%20favole%20scala%20DOWNLOAD&hl=el&pg=PR6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&dq=FLAMINIO%20SCALA%20il%20commedia%20delle%20favole%20scala%20DOWNLOAD&hl=el&pg=PR6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&printsec=frontcover&dq=il+commedia+delle+favole+scala+DOWNLOAD&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjqyNCK2e3VAhUFsxQKHXKCBmUQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&printsec=frontcover&dq=il+commedia+delle+favole+scala+DOWNLOAD&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjqyNCK2e3VAhUFsxQKHXKCBmUQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=fsyC_kG06C8C&printsec=frontcover&hl=nl&output=html_text
https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00048646&pimage=1&v=150&nav=&l=en
https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00048646&pimage=1&v=150&nav=&l=en
http://www.treccani.it/enciclopedia/basilio-locatelli_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/basilio-locatelli_(Dizionario-Biografico)
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ςυλλογισ του Scala και κατονομάηονται είτε με τ’ όνομα του δθμιουργοφ τουσ, είτε με τ’ όνομα τθσ 

βιβλιοκικθσ ςτθν οποία φυλάςςονται. 

Τα 800 ςυνολικά ςενάρια των ςυλλογϊν τθσ Commedia dell’arte, παρά τισ διαφοροποιιςεισ που 

παρουςιάηουν μεταξφ τουσ ςε δομι και φφοσ, ζχουν όλα ζναν κοινό παρανομαςτι που ονομάηεται Λόγια 

Κωμωδία και υπιρξε για τουσ δθμιουργοφσ τουσ, τουσ εγγράμματουσ θκοποιοφσ τθσ Αυτοςχζδιασ 

Κωμωδίασ, βαςικι πθγι ζμπνευςθσ και άντλθςθσ ςτοιχείων.  

Εντφπωςθ πάντωσ προκαλεί το γεγονόσ πωσ, ενϊ αρκετοί θκοποιοί και capocomici ζγραψαν ςενάρια 

για τουσ κιάςουσ που ιταν μζλθ, όπωσ ακριβϊσ ζκανε κι ο Scala, κανζνασ τουσ δεν ςκζφτθκε ι δεν 

πρόλαβε να τα εκδϊςει πριν από εκείνον. Στουσ θκοποιοφσ αυτοφσ ςυγκαταλζγονται και οι ςφγχρονοι του 

Scala, Silvio Fiorillo, Basilio Locatelli, Ciro Monarca, Pier Maria Cecchini και Niccolo Barbieri, γνωςτόσ και ωσ 

Beltrame.43 Εξαίρεςθ ςτον κανόνα, αποτελεί ο μεταγενζςτεροσ Gherardi Evariste, θκοποιόσ τθσ Comédie 

Italienne ςτο Ραρίςι, ο οποίοσ το 1700 εξζδωςε κάποια ςενάριά του, τα οποία όμωσ ζχουν 

αποςπαςματικό χαρακτιρα.  

Σφμφωνα με τον ακαδθμαϊκό Richards, αρκετά από τα παραπάνω κείμενα ιταν «λογοτεχνικζσ 

αςκιςεισ». Τα περιςςότερα όμωσ, κατά τθν άποψθ των Farrell και Puppa, ιταν κανονικά ςενάρια για 

παράςταςθ, παρά το γεγονόσ πωσ αρκετά από αυτά δεν παρουςιάςτθκαν ποτζ επί ςκθνισ.44  

                                                                                                                                                                      
μποροφςαν να κεωρθκοφν «απλουςτευμζνεσ μεταγραφζσ για τθ χριςθ άλλων εραςιτεχνϊν» των ςεναρίων  τθσ 
ςυλλογισ του Flaminio Scala. 
- Alberti, (1996), ςς. 11 και 16-17.   
-Jaffe-Berg, (2016), ς. 55. 
-Baldini, Ilaria, 2013-2014. Coviello, primo Zanni della Commedia dell’Arte, Firenze: UniFI, ς. 24. 
37

Θ ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι χρονολογείται μετά το 1600, από τθν περίοδο 1573-1613 και αποτελείται από δφο τόμουσ 
με  102 ςενάρια διαφόρων κιάςων και δθμιουργϊν (70 απ’ αυτά ανικουν ςτον Locatelli και υπάρχουν και αυτά ςτθν 
ομϊνυμθ ςυλλογι του), 100 ζγχρωμα ςκίτςα με ςκθνικά και υποκριτικά δεδομζνα, μία ειςαγωγι, κακϊσ και μια 
πραγματεία του Stefano Mengarelli για τα ςκίτςα. Αρκετά από τα ςενάρια είναι ςφντομα και λιτά ςε οδθγίεσ, ενϊ 
μερικά απ’ αυτά φαίνεται να είναι πιο ςφντομεσ εκδοχζσ των ςεναρίων του Locatelli. Από το 2014 υπάρχει και μία 
νζα ζκδοςι τουσ με ειςαγωγικά και ςχόλια από τον κεατρολόγο Stefan Hulfeld. 
- Ροφχνερ, Βάλτερ, 2016. «Νζα δεδομζνα ςτθν ζρευνα για τα ςενάρια τθσ commedia all’ improvviso του 16ου/17ου 
αιϊνα. Ο γραπτόσ λόγοσ μεταξφ δραματικισ λογοτεχνίασ και ςκθνικοφ αυτοςχεδιαςμοφ»  ςτο Επιςτθμονικό 
Ρεριοδικό του τμιματοσ Θεατρικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Ραράβαςισ, Ακινα: Στοιχειάγρα, Τόμοσ 
14/2, 2016, ςς.17-18 και 20-24. 
38

 Θ ςυλλογι φζρει τον τίτλο Scenari inediti della Commedia dell Arte contributo alla storia del teatro popolare italiano 
(1880), περιλαμβάνει 22 ςενάρια διαφόρων κιάςων και μια ειςαγωγι και βρίςκεται ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Φλωρεντίασ.  
 Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι υπάρχουν αρκετζσ αναφορζσ ςτα ςενάρια του Scala.  
39

 Στθν εν λόγω ςυλλογι ανικουν 48 χειρόγραφα ςενάρια, κυρίωσ από τον 17ο αιϊνα, δφο εκ των οποίων ζχουν 
ςυμπεριλθφκεί ςτο Commedia dell'Arte. Canovacci della Gloriosa Commedia dell'Arte Italiana raccolti e presentati da 
A. G. Bragaglia. 
- Bragaglia, Anton Giulio, 1943. Commedia dell'Arte. Canovacci della Gloriosa Commedia dell'Arte Italiana raccolti e 
presentati da A. G. Bragaglia, Torino: Ed. di Il Dramma. 
40

 Οι δφο τόμοι περιλαμβάνουν 24 ςενάρια γραμμζνα ςτα τζλθ του 17ου αιϊνα. 
41

 Ρρόκειται για 22 εραςιτεχνικά ςενάρια του 1734 που βρίςκονται ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Ρεροφτηια. 
42

 Τα 12 ςενάρια που βρίςκονται ςτθ ςυλλογι, προζρχονται από διαφορετικζσ περιόδουσ. Ανάμεςά τουσ βρίςκεται κι 
ζνα μεταγενζςτερο ςενάριο με τίτλο La schiava (Θ ςκλάβα) και κεντρικό κζμα τθν επιςτροφι, μετά από χρόνια, ενόσ 
κοριτςιοφ που είχε απαχκεί από πειρατζσ. 
43

 Οι ςυλλογζσ του Basilio Locatelli τιτλοφοροφνται Della scena de' sogetti comici και Della scena de’ soggetti comici e 
tragici και περιλαμβάνουν 103 ςενάρια, ενϊ θ ςυλλογι του Ciro Monarca αρικμεί 48 ςενάρια. 
-Andrews, (2008), ς. 321. 
- Cuppone, (2001), ςς. 136 -137. 
44

 -Violi, Unicio J., 1969. «Reviewed Work: Scenarios of the Commedia dell' Arte: Flaminio Scala's Il Teatro delle favole 
rappresentative by Henry F. Salerno» ςτο Italica, Vol. 46, No. 2 (Summer, 1969), American Association of Teachers of 
Italian, ςς. 197-200. 
-Διαδικτυακι πλατφόρμα JSTOR.org, https://www.jstor.org/stable/477955, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 15/03/2017.  
-Farrell Joseph, Puppa Paolo, 2006.  A History of Italian Theatre, Cambridge: Cambridge University Press,  ς. 111. 

https://www.jstor.org/stable/477955
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Στουσ παραπάνω δθμιουργοφσ μποροφμε να προςκζςουμε και τουσ dilettanti, τουσ εραςιτζχνεσ 

δθλαδι θκοποιοφσ, οι οποίοι ζγραψαν κείμενα με χαρακτιρεσ-τφπουσ και χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ 

Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, ξεφεφγοντασ με τον τρόπο αυτό από τα κανονιςτικά όρια τθσ λόγιασ παράδοςθσ, 

γεφυρϊνοντασ το χάςμα μεταξφ των δφο ειδϊν κι επιτυγχάνοντασ να είναι περιηιτθτοι ςτουσ κεατρικοφσ 

κφκλουσ τθσ εποχισ. 45  

Ρολλζσ λόγιεσ κωμωδίεσ επίςθσ, ενζπνευςαν ι ακόμθ και χρθςιμοποιικθκαν από τουσ κιάςουσ τθσ 

Λαϊκισ Κωμωδίασ και αρκετά ςενάρια πζραςαν από τθν αυτοςχζδια ιταλικι ςκθνι ςτο γραπτό κεατρικό 

κείμενο.46 Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα του ςεναρίου του Scala με τίτλο Il Finto Marito (Ο 

Ψεφτικοσ Σφηυγοσ) που μεταγράφθκε ςε πεντάπρακτθ κωμωδία, διατθρϊντασ τον πρωτότυπο τίτλο, τουσ 

τφπουσ-χαρακτιρεσ και τθν υπόκεςθ κι εκδόκθκε ςτθ Βενετία το 1618.47 Αντίςτοιχθ περίπτωςθ, είναι και 

το ςενάριο με τίτλο Suppositi  (Υποτικζμενοι), τθσ ςυλλογισ Correr που παραπζμπει ςτθν ομϊνυμθ 

κωμωδία του Ariosto.48  

Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο το γεγονόσ ότι ο Scala ςτον τίτλο του κάνει αναφορά και για ςενάρια 

τραγικοφ και ποιμενικοφ φφουσ και περιεχομζνου, ενϊ ςε αρκετά από τα κωμικά του ςενάρια, είτε θ 

προϊςτορία είτε και κάποια κεματικά μοτίβα, κλίνουν περιςςότερο ςε κζματα τραγικά παρά κωμικά, με 

κυρίαρχο παράδειγμα εκείνο τθσ La Pazzia d’ Isabella  που κα προςεγγίςουμε παρακάτω.  

Δεν ιταν λίγεσ επίςθσ, και οι περιπτϊςεισ διάςθμων θκοποιϊν τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ ]που 

ενςάρκωςαν «υψθλά δραματικά πρόςωπα» τθσ λόγιασ γραμματείασ, λαμβάνοντασ δικυραμβικά ςχόλια 

από τουσ υψθλά ιςτάμενουσ κεατζσ τουσ, ςε χϊρουσ που μζχρι τότε ιταν προςβάςιμοι μονάχα ςτουσ 

εκπροςϊπουσ τθσ λόγιασ παράδοςθσ. Σφμφωνα μάλιςτα και με τθ μαρτυρία του θκοποιοφ, ςυγγραφζα 

και capocomico τθσ Αναγζννθςθσ, Adriano Valerini, οι «ντίβεσ» τθσ εποχισ Isabella Andreini, Flaminia, 

Vitoria Armani και Vitoria Piissimi, ςυμμετείχαν ςε παραςτάςεισ Λόγιασ Κωμωδίασ, Τραγωδίασ και 

Ροιμενικοφ Δράματοσ ςτισ αυλζσ τθσ Λταλίασ και τθσ Ευρϊπθσ, εκδθλϊνοντασ γι’ άλλθ μια φορά τθν 

επικυμία τουσ να εξευγενίςουν το επάγγελμά τουσ και να καταξιωκοφν οι ίδιοι ςε κοινωνικό κι 

                                                           
45

 Ιταν όλοι οι εραςιτζχνεσ, οι εραςτζσ τθσ τζχνθσ του κεάτρου (άνκρωποι κυρίωσ από τουσ ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ) 
που ςυνζχιηαν τθν παράδοςθ τθσ Commedia Erudita, υπό τθν επιρροι πια τθσ Commedia dell’arte. Αργότερα, 
ιδρφκθκε ςτθν Αγγλία, από ευγενείσ και λόγιουσ που επιςκζφκθκαν τθν Λταλία, θ Eταιρεία των Dilettanti (1734) με 
ςκοπό τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ των τεχνϊν και τθν πραγματοποίθςθ ςθμαντικϊν αρχαιολογικϊν αποςτολϊν. 
- Richards, Kenneth and Laura, 1990. The Commedia dell’arte, A Documentary Account, Oxford: Basil Blackwell, ς. 104. 
-Sainsbury, John, 2006.  John Wilkes: The Lives of a Libertine, Cornwall: Ashgate Publishing, Ltd., ς. 104. 
46

 -Andrews, (2008), ςς. vi-vii. 
47

 Το κείμενο υπάρχει για ανάγνωςθ ςτθ Διαδικτυακι πλατφόρμα τθσ Biblioteca Italiana: 
http://www.bibliotecaitaliana.it/indice/visualizza_testo_html/bibit001491, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 15/03/2017. 
48

 Στον κατάλογο του Correr αναφζρεται ωσ Suppositi dell’Ariosto, δθμιουργϊντασ ερωτιματα για το αν το εν λόγω 
κείμενο είναι θ πρωτότυπθ κωμωδία του Ariosto ι θ φράςθ dell’Ariosto λειτουργεί ωσ διευκρίνιςθ. Το ςυγκεκριμζνο 
πάντωσ ιταλικό ζργο κα χρθςιμοποιιςει ωσ πθγι ζμπνευςθσ και ο Shakespeare για τθν κωμωδία του The Taming of 
the Shrew (Το θμζρωμα τθσ Στρίγκλασ).  
- Henke, Robert, 2008. «Systems and Theatergrams:The Taming of the Shrew, Italian Intertexts, and Cultural Mobility» 
ςτο  Transnational Exchange in Early Modern Theater Transnational Exchange in Early Modern Theater, (eds.) Henke 
Robert, Nicholson Eric, New York: Routledge, Taylor and Francis Group, ςς. 23-36. 
- Marrapodi, Michele, 2014. «The Aretinean Intertext and the Heterodoxy of The Taming of the Shrew» ςτο 

Shakespeare and the Italian Renaissance: Appropriation, Transformation, Opposition, UK and USA: Ashgate Publishing, 

Ltd., ςς.235-255. 

-Boas, Frederick, Samuel (ed.), 1908. “The Taming of a Shrew”: Being the Original of Shakespeare's “Taming of the 
Shrew”, V. 8, London: Chatto and Windus, ςς. 113-128. 
-Διαδικτυακι πλατφόρμα τθσ Nuova Biblioteca Manoscritta 
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=11281&tipoRic
erca=S&urlSearch=area1%3DCorrer+1040&codice=&codiceDigital , όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017. 

http://www.bibliotecaitaliana.it/indice/visualizza_testo_html/bibit001491
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=11281&tipoRicerca=S&urlSearch=area1%3DCorrer+1040&codice=&codiceDigital
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=11281&tipoRicerca=S&urlSearch=area1%3DCorrer+1040&codice=&codiceDigital


 
 

16 
 

επαγγελματικό επίπεδο. Άποψθ που ςυμμερίηονται και προςεγγίηουν ςτα ζργα τουσ ακαδθμαϊκοί και 

μελετθτζσ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, όπωσ οι Henke, Richards, Brown, MacNeil, Clubb, Kerr κ.α. 49  

Ο Scala και η ςυλλογή Il Teatro delle Favole Rapprezentative… 

 

Ο Flaminio Scala υπιρξε ο πρϊτοσ από μία πλειάδα επαγγελματιϊν θκοποιϊν τθσ Αναγζννθςθσ που 

προςπάκθςε ν’ απακανατίςει το πνεφμα τθσ Commedia dell’arte και των ςτερεοτυπικϊν χαρακτιρων  τθσ, 

ςυλλζγοντασ κι εκδίδοντασ για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, πενιντα τρίπρακτα 

ςενάρια, απευκυνόμενοσ τόςο ςε επαγγελματίεσ θκοποιοφσ, όςο και ς’ εραςιτζχνεσ, κακϊσ και ςε απλοφσ 

κεατρόφιλουσ που επικυμοφςαν ν’ ανεβάςουν κάποια παράςταςθ προσ τζρψθ και ψυχαγωγία.50  

Ο χαρακτθριςμόσ του εγχειριματοσ αυτοφ, ωσ «μία νζα αντίλθψθ», από τον Francesco Andreini ςτθν 

επιςτολι που ζγραψε για τον φίλο και ςυνάδελφό του ςτθν ειςαγωγι τθσ ςυλλογισ,51 είναι από τουσ πιο 

εφςτοχουσ, κακϊσ επιςθμαίνει τθν πρωτοτυπία από τθ μια και τθν αρχι μιασ νζασ περιόδου για τθν 

Commedia dell’arte, ωκϊντασ αρκετοφσ μελετθτζσ να μιλιςουν για πειραματιςμό (sperimentalismo) του 

Scala τόςο ςε επίπεδο φφουσ, δομισ και γλϊςςασ, όςο και ςε επίπεδο ςκθνικισ απόδοςθσ.52   

Χαρακτθριςτικά είναι τα ςχόλια του Pandolfi για τα ςενάρια τθσ ςυλλογισ του Scala τα οποία και 

κεωρεί αντιπροςωπευτικά παραδείγματα «κεαματικισ τζχνθσ» (arte spettacolare) που δθμιουργοφν μια 

«αδιάκοπθ ςκθνικι ηωι» (ininterrotta vita scenica) και μοιάηουν με μουςικά ςφμβολα που ηωντανεφουν 

μονάχα όταν ερμθνευκοφν.53Αντίςτοιχα, ο Ferruccio Marotti κα χαρακτθρίςει τα ςενάρια ωσ «πρότυπα 

που αποτελοφν τθ βάςθ τθσ τζχνθσ του κεάματοσ» (modelli che costituiscono la base dell’arte dello 

spettacolo), τονίηοντασ ςυνάμα το εξιδανικευμζνο πλαίςιο τθσ ςυλλογισ και του κιάςου για τον οποίο 

γράφτθκαν τα ςενάρια.54 

Από τθν άλλθ, αρκετοί μελετθτζσ διαφϊνθςαν ςχετικά με τα κίνθτρα  που ϊκθςαν τον Scala να εκδϊςει 

τα ςενάριά του,55 αποκαλφπτοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτουσ ανταγωνιςτζσ του ό,τι πολυτιμότερο είχε 

ζνασ θκοποιόσ, τον προςωπικό του κεατρικό κθςαυρό δθλαδι, τον οποίο με το τζλοσ τθσ κεατρικισ του 

καριζρασ ι και το κάνατό του κα ζπρεπε να κλθροδοτιςει ςτα παιδιά του ι ςτο κίαςό του.  Είναι γνωςτό 

ςε όλουσ άλλωςτε, το πόςο καλά φφλαγε ο κάκε θκοποιόσ - κίαςοσ το κεατρικό του υλικό, για να μθν 

πζςει ςτα χζρια των ανταγωνιςτϊν.56  

                                                           
49

 - Henke, (2002), ςς. 89-100.  
- Brown Allen, Pamela, 2016. «Dido, Boy Diva of Carthage: Marlowe’s Dido Tragedy and the Renaissance Actress» ςτο, 
Transnational Mobilities in Early Modern Theater, (eds.) Henke Robert, Nicholson Eric, N.York: Routledge, ςς. 113-130. 
- MacNeil, Anne E., 2003. Music and Women of the Commedia dell' Arte, N.York: Oxford University Press, ςς. 187-263. 
- Clubb, Louise George, 1989. The Italian Drama in Shakespeare’s Time, New Haven & London: Yale University Press, 
ςς. 249-280. 
- Richards K. and L., (1990), ςς. 80-104. 
- Kerr, Rosalind, 2015. The Rise of the Diva on the Sixteenth-Century Commedia dell'Arte Stage, University of Toronto 
Press, ςς. 68-74 και 109-118. 
50

 -Schmitt, (2014), ςς. 3 και 6. 
-Ροφχνερ, (2014), ς. 28. 
-Andrews, (2008), ς. xiv. 
-Cuppone, (2001), ς. 127. 
51

- Scala, (1611), ςς. xviii-xix. 
52

- Cuppone, (2001), ς.ς. 127-140. 
53

- Pandolfi, Vito, 1988. La Commedia dell'Arte: Storia e testo, V. 2, Florence: Casa editrice le Lettere, ςς. 74-75. 
54

 - Scala, (1976), ςς. xlvii, lii. 
55

 -Andrews, (2008), ς, xiv. 
56

 Σφμφωνα με τον θκοποιό τθσ Commedia dell’arte Andrea Perrucci και τα όςα κατακζτει ςτθν πραγματεία του με 
τίτλο Dell’ arte rappresentativa premeditate e dall’ improviso (Ρερί τθσ αναπαραςτατικισ προςχεδιαςμζνθσ τζχνθσ και 
περί τθσ αυτοςχζδιασ τζχνθσ, A Treatise on Acting, from Memory and by Improvisation), γίνεται αντιλθπτό πωσ 
αρκετοί αυτοςχεδιαςμοί των θκοποιϊν τθσ ιταλικισ κωμωδίασ ιταν προετοιμαςμζνοι και αποτελοφςαν μζροσ ενόσ 
προςωπικοφ τουσ βιβλίου, γνωςτοφ και ωσ  zibaldone ι repertorio ι libro generico. Σ’ αυτό το προςωπικό του 
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Κα μποροφςε να ιςχυριςτεί κανείσ πωσ θ «πρωτοποριακι», για τθν εποχι και τα δεδομζνα κίνθςθ, 

ςφμφωνα και με τον Henke,57 ιταν ςτρατθγικισ ςθμαςίασ εκ μζρουσ του Scala, κακϊσ γνϊριηε ότι ςε 

μερικά χρόνια κα άφθνε το ςανίδι λόγω θλικίασ. Επομζνωσ, υπάρχει μεγάλθ πικανότατα να κζλθςε με τθ 

ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ ν’ αφιςει μια αιϊνια παρακατακικθ, προςιτι ςε όλουσ, γράφοντασ τ’ όνομά του 

ςτθν ιςτορία του Κεάτρου και  αναδεικνφοντασ τθν ίδια ςτιγμι το δθμιουργικό και κεατρικό του ταλζντο, 

αλλά και το είδοσ τθσ Commedia dell’arte.  

Ο ίδιοσ ο Scala μάλιςτα, ςτο ειςαγωγικό του ςθμείωμα με τίτλο L’ Autore a Cortesi Lettori (Ο 

Συγγραφζασ προσ το Ευγενζσ Κοινό), αναφζρει τουσ λόγουσ που τον οδιγθςαν ςτθ ςυγγραφι κι ζκδοςθ 

των ςεναρίων. Συγκεκριμζνα αναφζρει ότι απευκφνεται:  

 

gli appettiti e gusti di molti intelletti, li quali di simil cose,                                                                                                         

o per ricreamento o per loro professione, si dilettano 

ςτισ προτιμιςεισ και τα γοφςτα πολλϊν διανοοφμενων, που τζρπονται                                                                           

από τζτοιου είδουσ πράγματα είτε για ψυχαγωγία, είτε για το επάγγελμά τουσ.58 

 

προτρζποντασ ουςιαςτικά το αναγνωςτικό κοινό για τθν παράςταςι τουσ, μιασ και  είναι εφκολα για 

πρόβα και παράςταςθ (più agevolmente- rappresentare - pore in scena).59   

Ραρόλο που αναφζρεται και ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ τζχνθσ, κφριοσ ςτόχοσ του Scala, ςφμφωνα με 

τον  Andrews, αλλά και τουσ Kenneth και Laura Richards, ιταν οι πλοφςιοι και εγγράμματοι  κεατρόφιλοι 

τθσ ιταλικισ κοινωνίασ, τουσ οποίουσ ο Andreini προςφωνεί, Dame e Cavalieri  και τουσ παρωκεί ν’ 

ανεβάςουν επί ςκθνισ  τα ςενάρια του Scala. 60 

H άποψθ αυτι ενιςχφεται και από τον ιδιαίτερα εξευγενιςμζνο λόγο του capocomico, κακϊσ και από 

τισ αβροφροςφνεσ, τα αφιερωματικά κείμενα από και προσ τον ίδιο, αλλά και από το γεγονόσ ότι ο κίαςοσ 

των Gelosi που ιταν μζλθ μαηί με τον Andreini, είχε ιδιαίτερεσ ςχζςεισ με τισ ανϊτερεσ τάξεισ και τουσ 

θγεμόνεσ.  

Στα παραπάνω κα μποροφςε να προςτεκεί και θ όλθ προςπάκεια από πλευράσ, τόςο του Scala, όςο και 

του ηεφγουσ Andreini ν’ αναδείξουν τθν καλλιτεχνικι αξία και ποιότθτα τθσ Commedia dell’arte και να τθν 

εξευγενίςουν, χρθςιμοποιϊντασ από τθ μία κείμενα και ποιιματα τθσ λόγιασ γραμματείασ και από τθν 

άλλθ απομακρφνοντασ ό,τι χυδαίο κι ακαλαίςκθτο είχαν αφιςει ςτθν Αυτοςχζδια Κωμωδία τα μεςαιωνικά 

κεάματα και το κζατρο δρόμου. 61  

                                                                                                                                                                      
κεατρικό ςθμειωματάριο, ο κάκε θκοποιόσ ςυγκζντρωνε υλικό από διαφορετικζσ πθγζσ τθσ προφορικισ και γραπτισ 
παράδοςθσ και γραμματείασ, κακϊσ και διάφορα λεκτικά μοτίβα (αποφκζγματα, ςχιματα λόγου, ομιλίεσ κι 
ερωτικοφσ διαλόγουσ, επιπλιξεισ, φράςεισ απελπιςίασ ι ενκουςιαςμοφ κ.α.), τα οποία χϊριηε ανά κεματικζσ 
ενότθτεσ για κάκε περίςταςθ αυτοςχεδιαςμοφ. 
- Perrucci, Andrea, 1699. Dell'arte rappresentativa premeditata, ed all'improviso, Napoli: Stampa di M.L. Mutio, 
ςς.192-243.   (Βλ. Διαδικτυακι Βιβλιοκικθ τθσ Biblioteca Nazionale di Napoli: 
http://vecchiosito.bnnonline.it/biblvir/perrucci/indice.htm,  όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 14/06/2017).  
- Richards, Kenneth, 2015.  «The Commedia dell’Arte acting companies» ςτο The Routledge Companion to Commedia 
dell’ arte, ch. 4, (eds.) Chaffee J., Crick O., New York: Routledge, Taylor & Francis Group, ς. 44. 
- Andrews, (2008), ς. xi. 
57

 -Henke, (2002), ς. 185. 
58

 -Scala, (1611), ςτο L’ Autore a Cortesi Lettori, ς.x. 
59

 - Andrews, (2008), ς. xv. 
60

 -Richards, Kenneth, Laura, (1990), ς. 145. 
- Andrews, (2008), ςς. xv. 
61

 Σχετικά με τισ ςυγγραφικζσ και ποιθτικζσ δθμιουργίεσ τουσ, τθ βακειά γνϊςθ τθσ κλαςικισ γραμματείασ, τισ 
ςχζςεισ τουσ  με τθν αριςτοκρατία και τισ Ακαδθμίεσ, αλλά και τισ παραςτάςεισ που ζδωςαν ςε θγεμονικζσ αυλζσ και 
αρχοντικά, ζχει γίνει αναφορά παραπάνω. 

http://vecchiosito.bnnonline.it/biblvir/perrucci/indice.htm
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Από τα αφιερωματικά κείμενα και ποιιματα, από και προσ τον Scala που υπάρχουν ςτισ πρϊτεσ 

ςελίδεσ τθσ ςυλλογισ, αξίηει ν’ αναφζρουμε το ςθμείωμα του capocomico προσ τον ευγενι και πάτρωνά 

του Conte Ferdinando Riario, γραμμζνο ςτισ 10 Απριλίου 1611.62 Στο ςυγκεκριμζνο αφιερωματικό κείμενο 

αναφζρονται ςυχνά λζξεισ όπωσ «virtù» (αρετι), «nobiltà» (αριςτοκρατικι καταγωγι, ευγζνεια) κι 

«Illustrissimo» (επιφανισ)63 από τθ μία, και φράςεισ όπωσ «Cinquanta Sogetti per  opere Drammatische» 

(πενιντα ςενάρια για δραματικι πράξθ/παράςταςθ), «opera cosi humile» (τόςο ταπεινό ζργο) και 

«picciolezza del  dono» (μικρι αξία του δϊρου) από τθν άλλθ, ςε μία προςπάκειά του να ευχαριςτιςει τον 

χορθγό του και να κερδίςει τισ εντυπϊςεισ. Με ζντεχνο τρόπο επίςθσ, προλαμβάνει τυχόν κακοικθ ςχόλια 

για το βιβλίο του (morsi di maligno dente questo libro), αναφερόμενοσ ςτθν προςταςία που του παρζχει τ’ 

όνομα και μόνο του προςτάτθ του ςτον τίτλο (che lo porta in fronte). 

Σε αντίςτοιχο πνεφμα άλλωςτε με το προλογικό κείμενο του Scala κινοφνται και τα αφιερωματικά που 

ζπονται, γραμμζνα από εξζχουςεσ πνευματικζσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ, όπωσ ο φιλόςοφοσ και 

ποιθτισ Claudio Achillini,64 ο ποιθτισ Ridolfo Campeggi,65  ο ποιθτισ Cesare Orsini,66 ο λιμπρετίςτασ Count 

Ercole Marigliani,67 εκκειάηοντασ τον Scala και τθ ςυλλογι του.68  

Αντίςτοιχοσ είναι και ο ρόλοσ του ποιιματοσ, αλλά και του κειμζνου με τίτλο «Ρροσ το ευγενζσ κοινό» 

(Cortesi Lettori) τα οποία αφιερϊνει ςτον Scala ο φίλοσ και ςυνεργάτθσ του Francesco Andreini.  Στουσ 

πρϊτουσ κιόλασ ςτίχουσ του ποιιματοσ ο Capitano Spavento προςφωνεί τον Scala «gentile (ευγενι) 

Flavio», χρθςιμοποιϊντασ το κεατρικό όνομα του capocomico κι επιςθμαίνοντασ τθν ευγενι του 

καταγωγι, ενϊ λίγο παρακάτω χαρακτθρίηει εξίςου ευγενικι «nobil tuo desio» και τθν εκδοτικι του 

προςπάκεια.   

                                                           
62

 All’ Illustrissimo Signor, & Patron mio Colendifs. Il Sig. Conte Ferdinando Riario, Marchese di Castiglione di Vald’ 
Orcia, & Senatore in Bologna. Ππωσ ακριβϊσ και με τον τίτλο τθσ ςυλλογισ, ο Scala είναι ιδιαίτερα λεπτομερισ ςτθν 
περιγραφι του προςϊπου και των τίτλων του, ενδυναμϊνοντασ ταυτόχρονα τθν αξία του ζργου του και τθν αποδοχι 
του από το αναγνωςτικό κοινό, κυρίωσ τθσ αριςτοκρατίασ ςτο οποίο και απευκυνόταν κατά κφριο λόγο, όπωσ κα  
δοφμε και παρακάτω. Θ εν λόγω κίνθςθ αποτελοφςε πάγια πρακτικι των ςυγγραφζων από τθν αρχαιότθτα κιόλασ, 
εξυπθρετϊντασ ποικίλουσ ςκοποφσ εκατζρωκεν.   
63

 Ιταν ςφνθκεσ το αφιερωματικό ςθμείωμα να ξεκινάει με προςφϊνθςθ τθσ εξοχότθτασ – εκλαμπρότθτασ του 
αριςτοκράτθ πάτρωνα με όρουσ όπωσ Illustrissimo ι Serenissimo. 
- Συλλογικό, 1722. Giornale de' letterati d'Italia, V. 2, Venezia: Gio. Gabbriello Hertz., ςς. 368-369. 
-Διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana 
http://www.treccani.it/vocabolario/illustrissimo και http://www.treccani.it/vocabolario/serenissimo όπωσ 
εμφανίηονταν ςτισ 30/08/2017. 
64

 - Rosa, Asor, Alberto, 1960. «Dizionario Biografico degli Italiani», V. 1 ςτο Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani 
La cultura italiana (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/claudio-achillini_(Dizionario-Biografico), όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017). 
65

 -Mutini, Claudio, 1974. «Dizionario Biografico degli Italiani», V. 17, ςτο Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La 
cultura italiana (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ridolfo-campeggi_(Dizionario-Biografico), όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017). 
66

- Pignatti, Franco, 2013. «Dizionario Biografico degli Italiani», V. 79 ςτο Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La 
cultura italiana (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-orsini_(Dizionario-Biografico), όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017). 
67

 Ο Ercole Marigliani ι Margliani ι Marliani υπιρξε ςφμβουλοσ του Δοφκα Ferdinando Gonzaga τθσ Μάντοβα και 
γνωςτόσ λιμπρετίςτασ και ςυνεργάτθσ του Monteverdi. 
- Fabbri, Paolo, 2007. Monteverdi, Cambridge: Cambridge University Press, ς. 154. 
68

 Ενδεικτικά αναφζρω κάποιουσ ςτίχουσ: «che tant’ glorie hà sparte Flavio honor de’ Teatri hà per tesoro»(που τόςεσ 
δόξεσ ενζπνευςαν τον Flavio να τιμά το κζατρο) – C. Achillini, «honor de le prose, alme de i versi... fiamma abbondi» 
(τιμι τθσ πρόηασ/των λόγων, ψυχι των ςτίχων … φλόγα ςε αφκονία) – R. Campeggi, «Flavio, ... scopri in poche carte 
alto valor, somma virtù, grand’ arte ... Il Teatro per te via piu gentile» (Flavio,... φανζρωςε ςε μερικζσ ςελίδεσ μεγάλθ 
αξία, ουςιαςτικι αρετι, μεγάλθ τζχνθ… Το κζατρο χάρθ ς’ εςζνα  είναι πιο ευγενζσ) – C. Orsini, «Tu ne I Teatri, e ne le 
Scene illustri» (Εςφ ςτα Κζατρα και ςτισ λαμπρζσ Σκθνζσ) – E. Margliani. 
-Scala, (1611), ςς. xi, xii, xiii. 

http://www.treccani.it/vocabolario/illustrissimo
http://www.treccani.it/vocabolario/serenissimo
http://www.treccani.it/enciclopedia/claudio-achillini_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/ridolfo-campeggi_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-orsini_(Dizionario-Biografico)
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Στθ ςυνζχεια, κ’ αναφερκεί κι εκείνοσ ςτουσ κακοικεισ εχκροφσ του, εκκειάηοντασ ξανά τον φίλο και το 

ζργο του με τθ φράςθ:  «Glorioso il tuo nome, e l’ empia, e vile Invidia, paga il doloroso fio» (Χάρθ ς’ εςάσ 

απολαμβάνουν τισ Σκθνζσ τθσ πατρίδασ τουσ. Τιμι… Δοξαςμζνο τ’ όνομά ςου και οι αςεβείσ, οι άνανδρεσ 

ηθλοφκονίεσ πλθρϊνουν το οδυνθρό αντίτιμο), για να καταλιξει:  «A le Scene darai Gloria, e Splendore» 

(επί Σκθνισ κα χαρίςεισ Δόξα και Μεγαλείο).  

Ολοκλθρϊνοντασ το αφιερωματικό του κείμενο προσ το αναγνωςτικό κοινό, ο Andreini επιςθμαίνει κι 

εκείνοσ τον λόγο ςυγγραφισ τθσ ςυλλογισ, τουσ αναγνϊςτεσ-κεατζσ ςτουσ οποίουσ απευκφνεται και τθ 

δομι που ακολουκείται από τον δθμιουργό τθσ, τονίηοντασ ότι μπορεί να ςυμβάλει  ςτθν ευχαρίςτθςι 

τουσ «piacevo trattenimento», πραγματοποιϊντασ αυτό που τόςο επικυμοφςαν «sono tanto bramosi»: ν’ 

ανεβάςουν κι εκείνοι επί ςκθνισ κάποιο ςενάριο.                     

Συγκεκριμζνα αναφζρει: 

Εδϊ κα βρείτε τισ προςπάκειεσ που ποτζ δεν είναι ικανοποιθτικζσ του αγαπθμζνου μασ 

Signor Flavio, που κα κάνει τισ αδρανείσ ϊρεσ τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ να πετάξουν και 

να δϊςει ειλικρινι και ευχάριςτθ ψυχαγωγία ςε κυρίεσ και κφριουσ που ζχουν 

επικυμιςει κεάματα όπωσ αυτά. Ρροκειμζνου τα ζργα του να μποροφν να 

αναπαρίςτανται ευκολότερα επί ςκθνισ, ζχει επιςυνάψει ςε κάκε μία από τισ ιςτορίεσ 

του μια διόλου ευκαταφρόνθτθ υπόκεςθ, ζχει ονομάςει και απαρικμιςει τουσ 

χαρακτιρεσ και ζχει καταγράψει όλα τα κοςτοφμια που χρθςιμοποιοφνται (ςτο ςενάριο), 

ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει ςφγχυςθ με τθν ενδυματολογία.69 

 

Εφλογα ο Fitzpatrick κεωρεί το κείμενο ςυνζχεια του ποιιματοσ, κακϊσ και τα δφο εξυπθρετοφν το ίδιο 

ηθτοφμενο: ν’ αναδείξουν τον ανϊτερο ςκοπό του εγχειριματοσ και τισ ανιδιοτελείσ προκζςεισ του 

ςυγγραφζα.70 Συνεχίηοντασ τα επαινετικά του λόγια για τον Scala, ο Capitano Spavento αναφζρει: 

 

bellissimi ingeni (nati solo ‘all ecceleza del dire) 

υπζροχα ταλζντα (που γεννικθκαν ζχοντασ απλά δεξιότθτα ςτο λόγο).71 

 

Με τθ φράςθ αυτι ο Andreini ζρχεται να εξυμνιςει τθ δθμιουργικι πζνα του ςυνεργάτθ του, 

αντικροφοντασ παράλλθλα τθν άποψθ κάποιων μελετθτϊν που ιςχυρίηονται πωσ δεν είναι ο Scala ο 

ςυγγραφζασ των ςεναρίων, αλλά απλά εκείνοσ που τα ςυνζλεξε και τα εξζδωςε.  

Ωσ capocomico, επικεφαλισ δθλαδι θκοποιόσ-ςκθνοκζτθσ, είναι αδιανόθτο να μθν είχε γράψει 

ςενάρια για τουσ κιάςουσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε ςτθν πορεία τθσ κεατρικισ του καριζρασ. Συν 

τοισ άλλοισ, εάν είχε εκδϊςει ςενάρια άλλων δθμιουργϊν, χωρίσ ν’ αναφζρει ζςτω τ’ όνομά τουσ, κα 

υπιρχαν ζντονεσ αντιδράςεισ, μετά και τθν ζκδοςθ τθσ ςυλλογισ, κακϊσ γνωρίηουμε τθν αξία που είχαν 

για τουσ κιάςουσ, μα κυρίωσ για τουσ ίδιουσ τουσ δθμιουργοφσ τουσ, τα ςενάρια.  

Ριο πικανι κα μποροφςε να είναι θ περίπτωςθ ο Scala να «ξαναζγραψε» κάποια ςενάρια, 

παραλλάςςοντασ οριςμζνα ςτοιχεία τουσ, για να αποφφγει τθν κατθγορία τθσ πνευματικισ κλοπισ. 

Εφλογοσ ιςχυριςμόσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περίπτωςθ του ςεναρίου La Pazzia d’ Isabella και τθσ 

                                                           
69

 Eccovi adunque le non mai a bastanza lodate fatiche del vostro tanto affezzionato Signor Flavio, le quali serviranno 
nell'ore oziose del giomo e della notte per passar via la noia, e per dar onesto e piacevol trattenimento a Dame e 
Cavalieri, che di simili spettacoli sono tanto bramosi. E perche pih agevolmente si possano rappresentare l'opere sue, a 
porre in scena, egli ha a ciascheduna d'esse fatto il suo non disdicevole argomento, ha dichiarati, e distinti i 
personaggi, et ha per ordine posto tutti gli abiti che in esse si ricercano per non generar confusione nel vestire. 
- Scala, (1611), ς. xix. 
70

 -Richards, (2008), ς. xiv. 
71

 -Scala, (1611), ςς. xvii, xviii. 
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ομϊνυμθσ παράςταςθσ του 1589, παρά τισ όποιεσ διαφοροποιιςεισ ςτουσ γνωςτοφσ τφπουσ, τα κεματικά 

μοτίβα και τθν πλοκι.  

Άξιο αναφοράσ είναι το γεγονόσ ότι, ενϊ ο Scala είχε υποςχεκεί ςτο αναγνωςτικό του κοινό και μία 

δεφτερθ ςυλλογι ςεναρίων,72 αυτι δεν εκδόκθκε ποτζ και δεν ξαναζγινε αναφορά ςτο κζμα οφτε από τον 

ίδιο οφτε από κάποιον άλλον, δθμιουργϊντασ νζα ερωτιματα και εικαςίεσ ςτουσ μελετθτζσ.73   

Πποιεσ κι αν ιταν πάντωσ οι πρoκζςεισ του Scala με τθ ςυλλογι του 1611, όποιεσ κι αν ιταν οι 

αντιδράςεισ των ςυναδζλφων του θκοποιϊν, μα και του αναγνωςτικοφ κοινοφ κι όποια κι αν ιταν θ 

εμπορικι πορεία τθσ ςυλλογισ ςτθν εποχι του, δεν παφει να αποτελεί τθν πρϊτθ ζντυπθ ςυλλογι 

ςεναρίων τθσ Commedia dell’arte του 17ου αιϊνα. Και παρά τα πολλαπλά ερωτιματα και τισ 

αντιπαρακζςεισ που ζχει εγείρει, παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και πολλαπλζσ επιλογζσ ςε κιάςουσ 

και ερευνθτζσ που επικυμοφν να προςεγγίςουν είτε ακαδθμαϊκά είτε πρακτικά τθν Αυτοςχζδια Κωμωδία 

τθσ Αναγζννθςθσ.74   

 

 

Μεταφράςεισ και εκδόςεισ  

Τζςςερισ αιϊνεσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςυλλογισ, λίγοι είναι εκείνοι που ζχουν αςχολθκεί και τθν ζχουν 

μελετιςει και λιγότεροι εκείνοι που τθν ζχουν μεταφράςει, ζςτω και αποςπαςματικά. Οι περιςςότεροι 

αγνοοφν τθν φπαρξι τθσ, παρά το γεγονόσ ότι είναι θ πρϊτθ καταγεγραμμζνθ ζκδοςθ ςεναρίων τθσ 

Commedia dell’arte, και μάλιςτα κατά τθν «χρυςι εποχι» τθσ (1570-1630), και από ζναν από τουσ πιο 

διάςθμουσ θκοποιοφσ και capocomici του είδουσ.   

Από τθν άλλθ πάλι, οι περιςςότεροι που ζχουν αςχολθκεί, είναι κυρίωσ ακαδθμαϊκοί και μελετθτζσ τθσ 

Commedia dell’arte, κακϊσ και ελάχιςτοι ςκθνοκζτεσ και θκοποιοί, παρά το αυξθμζνο ενδιαφζρον που 

εκδθλϊκθκε τον 20ό αιϊνα για τθν αυτοςχζδια ιταλικι κωμωδία του 16ου και 17ου αιϊνα, ενδιαφζρον 

που διατθρείται ζντονο, ακόμθ και ςτισ μζρεσ μασ.  

Στθ χϊρα μασ τα πράγματα είναι ακόμθ πιο απογοθτευτικά, κακϊσ είναι ελάχιςτοι εκείνοι που ζχουν 

γνϊςθ του φαινομζνου Flaminio Scala και τθσ κλθρονομιάσ που άφθςε ςτισ μελλοντικζσ κεατρικζσ γενιζσ, 

κακιςτϊντασ λογικό κι επόμενο το γεγονόσ να μθν υπάρχει ελλθνικι μετάφραςθ τθσ ςυλλογισ ι ζςτω 

κάποιων από τα ςενάριά τθσ.   

Θ πρϊτθ προςπάκεια προςζγγιςθσ και μετάφραςθσ αποςπαςμάτων από τθ ςυλλογι του Scala, ζγινε 

από τον Vito Pandolfi ςτο εξάτομο ζργο του La Commedia dell’Arte (1957-1961), όπου ςυνάμα παρακζτει 

κι ζναν πίνακα με τουσ τίτλουσ όλων των ςεναρίων και τισ υποκζςεισ τουσ. Χαρακτθριςτικι άλλωςτε είναι 

και θ τοποκζτθςθ που κάνει ο Pandolfi για τθ ςυλλογι: 

 

Οι αντιπροςωπευτικοί μφκοι για παράςταςθ του Scala, είναι το καλφτερο παράδειγμα 

«κεαματικισ τζχνθσ»: θ ικανότθτα να δθμιουργεί μια ςκθνικι ηωι χωρίσ διακοπι, μια 

δράςθ που γθτεφει το μυαλό του κεατι και το δζνει μζχρι και τθ λφςθ …  είναι ςαν να 

είμαςτε μπροςτά ςε μια μουςικι παρτιτοφρα που δεν μασ λζει τίποτα μζχρι να 

ερμθνευκεί. 75 
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Αντίςτοιχθ, ιταν και προςζγγιςθ από τον Allardyce Nicoll ςτο ζργο του The World of Harlequin,76 ςτο 

οποίο καταπιάνεται με τθν ανάλυςθ τριϊν ςεναρίων τθσ ςυλλογισ τα οποία και μεταφράηει 

αποςπαςματικά.  Ρρόκειται για τα ςενάρια Il Pelegrino Fido Amante (Ο αγαπθμζνοσ πιςτόσ προςκυνθτισ), 

Il Vecchio Geloso (Ο Ηθλιάρθσ Γζροσ) και La Fortuna di Flavio (Θ Τφχθ του Flavio). 

Θ τρίτθ αποςπαςματικι προςζγγιςθ ζγινε με τθ δθμοςίευςθ  των ςεναρίων Il Fido Amico (ο Ριςτόσ 

Φίλοσ) και Il Ritratto (Το Ρορτραίτο) από τον Eric Bentley ςτθ μελζτθ του The Genius of the Italian Theater 

το 1964.77 Λίγα χρόνια αργότερα, τo 1967, εκδίδεται θ πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ μετάφραςθ τθσ Συλλογισ ςτα 

αγγλικά από τον Henry F. Salerno με τίτλο Scenarios of the Commedia dell'Arte (Σενάρια τθσ Commedia 

dell'Arte) και ειςαγωγικά ςχόλια του Kenneth McKee.78 Δζκα χρόνια μετά τθν αγγλικι μετάφραςθ του 

Salerno, το 1976, κ’ ακολουκιςει μια νζα ιταλικι ζκδοςθ του ζργου του Scala από τον ςυμπατριϊτθ του 

Ferruccio Marotti.79   

Τζλοσ, το 2008 είδε το φωσ μια νζα μελζτθ τθσ ςυλλογισ του capocomico με τίτλο The Commedia dell’ 

arte of Flaminio Scala: a Translation and Analysis of 30 Scenarios (Θ Commedia dell’ arte του Flaminio Scala: 

μια Μετάφραςθ κι Ανάλυςθ 30 Σεναρίων)80 τθν οποία υπογράφει ο ακαδθμαϊκόσ Richard Andrews. Θ 

ςυγκεκριμζνθ μελζτθ αςχολείται με τθ μετάφραςθ τριάντα από τα πενιντα ςενάρια τθσ ςυλλογισ ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα ςυνοδεία ερμθνευτικϊν ςχολίων που, ςφμφωνα και με τον ςυγγραφζα, λειτουργοφν ωσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ, προτάςεισ για παράςταςθ, κακϊσ και ωσ πλθροφοριακό υλικό για τουσ 

ιςτορικοφσ του κεάτρου. Ο Andrews ζχει ωσ ςκοπό  

 

*…+ να κζςει κάκε ζνα ςενάριο  ςε ςυνκικεσ υπαρκτϊν κεατρικϊν προςδοκιϊν και 

βοθκθμάτων με υλικά που είναι ιδθ εφκαιρα/γνωςτά ςτουσ θκοποιοφσ*…+ 

 

και ςυνάμα επιηθτά να μεταφράςει ακαδθμαϊκά όςο το δυνατόν περιςςότερα ςενάρια του Scala με τθ 

βοικεια προθγοφμενων γραπτϊν κεατρικϊν, ςτα οποία και βαςίςτθκε. Αναφορικά δε με τθ ςυνειδθτι 

παράλειψθ των είκοςι ςεναρίων, ο Andrews τθ δικαιολογεί με το επιχείρθμα πωσ τα ςυγκεκριμζνα 

ςενάρια αποτελοφν επαναλαμβανόμενεσ μορφζσ των υπολοίπων.81 

Συγκριτικά, μεταξφ των δφο αγγλικϊν μεταφράςεων, εκείνθ του Andrews είναι πιο εμπεριςτατωμζνθ 

και ακριβισ από τθν παλαιότερθ του Salerno. Ραρά το γεγονόσ ότι θ μετάφραςθ του Salerno αφορά και τα 

πενιντα ςενάρια κι ζχει εκδοκεί τζςςερισ φορζσ, ζωσ και ςιμερα, δεν κατάφερε να πείςει  τουσ 

ςφγχρονουσ μελετθτζσ για τθν ακρίβεια και τθν πιςτότθτά τθσ, κακϊσ  εμπεριζχει αρκετά λάκθ που πολλζσ 

φορζσ αλλάηουν το νόθμα του εκάςτοτε ςεναρίου, μεταλλάςςοντασ ακόμθ και το “status quo” των 

ςτερεοτυπικϊν χαρακτιρων.82  

Τα τελευταία κυρίωσ χρόνια, μετά και τθ μετάφραςθ του Andrews το 2008,  ζχουν δει το φωσ τθσ 

δθμοςιότθτασ αρκετζσ μελζτεσ και άρκρα ςχετικά με το φαινόμενο Scala και τθ ςυλλογι των ςεναρίων 

του. Μεταξφ αυτϊν είναι μια πρωτοποριακι και επιμελισ  μελζτθ του ακαδθμαϊκοφ Timothy Fitzpatrick 
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(1995) με τίτλο The Relationship of Oral and Literate Performance Processes in the Commedia dell’Arte: 

Beyond the Improvisation/Memorization Divdide από τθ μία, και το βιβλίο τθσ Schmitt, Befriending the 

Commedia dell' arte of Flaminio Scala: The Comic Scenarios (2014) από τθν άλλθ, τα οποία αποςαφθνίηουν 

και διαφωτίηουν ςε αρκετά ςθμεία, τα ςυνοπτικά ςενάρια του Scala.  

Σ’ αυτά μποροφν να προςτεκοφν και τα ζργα που καταπιάνονται γενικά με τθν Commedia dell’arte και 

ςτα οποία οι ςυγγραφείσ τουσ αναφζρονται ςτον Scala και τθ ςυλλογι του. Μερικοί εξ’  αυτϊν είναι οι: 

Andrews, Henke, Cairns, Duchartre, Lea, Oreglia, Richards και Richards, Clubb, MacNeil, Sand, Smith κ.α.83  

Θ ευρφτερθ άγνοια για τθν φπαρξθ τθσ ςυλλογισ, μα κυρίωσ θ αδιαφορία των ειδικϊν για το κζμα, 

ϊκθςαν τθν ακαδθμαϊκό και μελετιτρια του Scala, Schmitt, να ςχολιάςει ςχετικά:  

 

*…+κα περίμενε κανείσ οι μελετθτζσ  και οι ακαδθμαϊκοί να ηουηουνίηουν γφρω από 

αυτό το ζργο, όπωσ οι μζλιςςεσ γφρω από τθν κυψζλθ*…+ 

 

Τθν ίδια άποψθ υποςτθρίηει και ο ιςτορικόσ του κεάτρου Louis George Clubb, ο οποίοσ κεωρεί πωσ θ 

κλθρονομιά του Scala είναι «ζνα γεγονόσ πρωτίςτθσ ςθμαςίασ για τθν ιςτορία του κεάτρου…», κακϊσ  τα 

ςενάριά του μασ δίνουν μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ δυναμικισ των κιάςων και τθσ ποικιλίασ τθσ 

αυτοςχζδιασ κωμωδίασ, παρά το γεγονόσ ότι αντιπροςωπεφουν  

 

…το ρεπερτόριο ενόσ κιάςου που δεν υπιρξε ποτζ.84 
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Αντιφάςεισ, ερωτήματα, υποθζςεισ 

Ρροτοφ προχωριςουμε ςτθν προςζγγιςθ των τριϊν ςεναρίων από τθ ςυλλογι του Flaminio Scala, κα ιταν 

ςυνετό ν’ αποςαφθνιςτοφν ι ζςτω να  διαςαφθνιςτοφν  κάποιεσ απορίεσ, αντιφάςεισ και ερωτιματα που 

προκφπτουν από τα παραπάνω, με αφορμι και το ςχόλιο τθσ Schmitt για τθν άγνοια ι ακόμθ και τθν 

«απαξίωςθ» τθσ ςυλλογισ από τουσ ακαδθμαϊκοφσ και τουσ ανκρϊπουσ του κεάτρου. 

Ρράγματι, θ βαςικότερθ αντίφαςθ που προκφπτει ςχετικά με τθν Commedia dell’arte, τον Flaminio 

Scala και τθ ςυλλογι του, είναι το γεγονόσ ότι, ενϊ θ Αυτοςχζδια Κωμωδία από τον 16ο αιϊνα ζωσ και 

ςιμερα, απαςχόλθςε τουσ ανκρϊπουσ του κεάτρου κι αγαπικθκε από ζνα ευρφ κεατρικό κοινό, τόςο το 

όνομα του Flaminio Scala, όςο και θ ςυλλογι του παραμζνουν άγνωςτα ι είναι γνωςτά ςε ελάχιςτουσ.  

Ρικανότατα αυτό να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα ςενάρια δεν αποτελοφν ολοκλθρωμζνα κεατρικά 

κείμενα για παράςταςθ, αλλά είναι απλά ςχεδιάςματα και ςκελετοί. Επομζνωσ, μπορεί για τουσ κιάςουσ 

τθσ εποχισ εκείνθσ να ιταν κατανοθτά, ωσ είχαν, και επεξεργάςιμα, δίνοντασ τθ δυνατότθτα για άμεςεσ 

εναλλαγζσ ρεπερτορίου και μετακινιςεισ ςε διαφορετικζσ πόλεισ, όμωσ για τουσ ςθμερινοφσ καλλιτζχνεσ 

είναι αχαρτογράφθτα φδατα, κακϊσ οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ που δίνονται δεν είναι επαρκείσ και οι 

πλθροφορίεσ για τουσ αυτοςχεδιαςμοφσ, προςχεδιαςμζνουσ ι και αυκόρμθτουσ, ελάχιςτεσ.   

Ραρά το ότι θ Αυτοςχζδια Κωμωδία επανιλκε ςτο προςκινιο τον 20ό αιϊνα με τθν αρωγι 

οραματιςτϊν και πρωτοπόρων ςκθνοκετϊν και ςυγγραφζων, οι περιςςότεροι κίαςοι περιορίςτθκαν ςτθν 

αςφάλεια των γραπτϊν κεατρικϊν κωμωδιϊν των Goldoni, Gozzi και Marivaux, αποφεφγοντασ τα 

ςχθματικά ςενάρια που απαιτοφςαν μια ιδιαίτερα εξειδικευμζνθ γνϊςθ κι εμπειρία, αλλά κι επιπρόςκετθ 

εργαςία  από τουσ ίδιουσ.85  

Ενδεχομζνωσ, να είχε δθμιουργθκεί λανκαςμζνα και θ εντφπωςθ πωσ θ γραπτι παρακατακικθ τθσ 

Commedia dell’arte περιορίηεται ςτα ζργα των προαναφερκζντων ςυγγραφζων, οπότε και το κεατρικό 

ενδιαφζρον περιορίςτθκε ςε αυτοφσ και ςε ομοίουσ τουσ. 

Από τθν άλλθ, θ άγνοια φπαρξθσ, για πολλά χρόνια, και των υπολοίπων 750 ςωηόμενων ςεναρίων που 

βρίςκονταν ςτισ ςυλλογζσ και τα ράφια των ιταλικϊν βιβλιοκθκϊν, μεταξφ χιλιάδων άλλων χειρογράφων86 

και με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ευρφτερο κοινό, πικανότατα να ςυμπαρζςυρε ςτθν αφάνεια και τθ 

μοναδικι τυπωμζνθ ςυλλογι τθσ εποχισ.  

Οι ςυγκεκριμζνεσ χειρόγραφεσ ςυλλογζσ άρχιςαν ν’ ανακαλφπτονται από τουσ ειδικοφσ μόλισ τον 19ο 

αιϊνα. Ζκτοτε, άρχιςε θ μελζτθ τουσ, κακϊσ και οι  περιοριςμζνεσ ςε αρικμό  μεταφράςεισ κι εκδόςεισ 

τουσ, κυρίωσ ςτθν ιταλικι, γερμανικι και αγγλικι γλϊςςα.87 Ακόμθ και ςιμερα, οι περιςςότερεσ ςυλλογζσ 

παραμζνουν άγνωςτεσ εκτόσ Λταλίασ, τθν ίδια ςτιγμι που και οι παραςτάςεισ ςεναρίων τθσ Commedia 

dell’arte ςτθ γενζτειρα του ςυγγραφζα τουσ, είναι αρικμθτικά περιοριςμζνεσ.88 
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Στθν απορία που εκφράηει θ Schmitt κα μποροφςε κάποιοσ ν’ αντιπαρατάξει το επιχείρθμα πωσ ακόμθ 

και ςτθν τζχνθ του κεάτρου οι εμπλεκόμενοι φορείσ επιλζγουν ζργα τα οποία με λιγότερο χρόνο 

προετοιμαςίασ, αποδίδουν δραματουργικά επί ςκθνισ το μζγιςτο και ςυμφζρουν από οικονομικισ 

άποψθσ, λαμβάνοντασ ςυνάμα υπόψθ τθν αιςκθτικι και τισ προςδοκίεσ του κοινοφ, ςτο οποίο 

απευκφνονται. Τα ςενάρια επομζνωσ τθσ Commedia dell’arte, τα οποία απαιτοφν από τουσ θκοποιοφσ 

πολλζσ και εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ και είναι χρονοβόρα ςτθν προετοιμαςία τουσ, δεν αποτελοφν    

Από τισ λίγεσ περιπτϊςεισ κεατρανκρϊπων ςτθν ιςτορία του κεάτρου που αςχολικθκαν με τθ μελζτθ 

και παρουςία επί ςκθνισ ςεναρίων τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, είναι εκείνεσ του Dario Fo και του Ferrucio 

Soleri, οι οποίοι κατάφεραν με τθ φοβερι μνθμοτεχνικι και τον πλοφςιο κινθςιολογικό τουσ κϊδικα να 

ηωντανζψουν επί ςκθνισ τουσ τφπουσ και τα ςενάρια τθσ Commedia dell’arte.89 

Ραρόλα αυτά, δεν μπορεί να εξθγθκεί κι ενδεχομζνωσ να δικαιολογθκεί το περιοριςμζνο ενδιαφζρον 

για ζνα ςφνολο ςεναρίων sui generis, τα οποία είναι λογοτεχνικά και δραματουργικά πλθρζςτερα,  

γράφτθκαν ι παραςτάκθκαν από τουσ πιο διάςθμουσ θκοποιοφσ τθσ εποχισ και χειροκροτικθκαν από 

τουσ πιο καλλιεργθμζνουσ κι απαιτθτικοφσ κεατζσ, μια ςυλλογι ςεναρίων που οι  ακαδθμαϊκοί Robert 

Henke και Eric Nicholson κα χαρακτθρίςουν ωσ «μνθμειϊδθ» (monumental) και «ρθξικζλευκθ» 

(groundbreaking).90 

Ζναν αιϊνα πριν τθν αναμόρφωςθ τθσ Commedia dell’arte από τον Goldoni, ο Flaminio Scala 

προςπάκθςε ν’ αναβακμίςει τθν Αυτοςχζδια Κωμωδία με εκτενι γραπτά ςενάρια και με δραματουργικά 

τεκμθριωμζνεσ υποκζςεισ που ακολουκοφςαν τισ βαςικζσ αρχζσ του οράματόσ του. Εξαρχισ, και ωσ 

θκοποιόσ, μα κυρίωσ ωσ capocomico, κζλθςε να αποβάλει τισ άςκοπεσ μπουφονερίεσ, τουσ  εκχυδαϊςμοφσ 

και τισ αςφνδετεσ δραματουργικά ςκθνζσ, επιηθτϊντασ μια πιο προςεγμζνθ δομι κι αλλθλουχία, ζνα 

ευρφτερο  λογοτεχνικό υπόβακρο για τθν αφιγθςθ και τα διαλογικά μζρθ και καλά μελετθμζνουσ 

αυτοςχεδιαςμοφσ και τφπουσ, εκφράηοντασ από τθ μια τισ δραματουργικζσ ανθςυχίεσ των θκοποιϊν και 

ικανοποιϊντασ από τθν άλλθ ακόμθ και τισ πιο ςφνκετεσ ανάγκεσ των κεατϊν. Στόχοσ του, μια νζα 

Αυτοςχζδια Κωμωδία, βαςιηόμενθ ςτθν υποκριτικι και λεκτικι δεξιότθτα του ςυνόλου των θκοποιϊν για 

μια ομαδικά εναρμονιςμζνθ ςυλλογικι διάδραςθ.91 

Αντίςτοιχα, ζναν αιϊνα μετά, ο Carlo Goldoni, επιηθτϊντασ από το κζατρο τθν Αλικεια (La verita) και 

τθ ςφνδεςθ του Κόςμου και του Κεάτρου, επιδιϊκει τθν απομάκρυνςθ τθσ κωμωδίασ από τισ 

χοντροκομμζνεσ φάρςεσ και τθν απλι διαςκζδαςθ, ειςάγοντασ το ικοσ ςτθ γλϊςςα και ςτθ δράςθ και 

                                                                                                                                                                      
πλατφόρμα Università degli Studi di Roma "La Sapienza": http://www.uniroma1.it/sapienza/archivionotizie/la-fedele-
isabella, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017), κακϊσ και τθν παράςταςθ The Plague in Venice (Θ Ρανϊλθ ςτθ Βενετία, 
2016) βαςιςμζνθ ςε ανζκδοτο ςενάριο του Scala από φοιτθτζσ τθσ Σχολισ Κεάτρου του Carnegie Mellon University, 
υπό τθν κακοδιγθςθ του ακαδθμαϊκοφ και διευκυντι τθσ ςχολισ Peter Cooke  (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Carnegie 
Mellon University:  https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2016/march/plague-venice.html, όπωσ εμφανιηόταν 
ςτισ 30/08/2017). Επίςθσ, τθν παράςταςθ La Folie d'Isabelle (Il Pazzia d’Isabella, Θ Τρζλα τθσ Isabella, 2003) από τθν 
ομάδα La Compagnie Alegría τθσ Académie Internationale Des Arts du Spectacle (AIDAS) ςτθ Γαλλία υπό τθν 
κακοδιγθςθ του δραματουργοφ και ςκθνοκζτθ τθσ Commedia dell’Arte, Carlo Boso (Βλ. διαδικτυακι πλατφόρμα La 
Compagnie Alegría: https://www.compagniealegria.com/la-compagnie, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017). Tζλοσ 
παραςτάςεισ ςεναρίων από τον κίαςο των iSebastiani ςτθν Αμερικι (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Κιάςου iSebastiani:  
http://www.isebastiani.com/about-isebastiani, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017). Μεταξφ των ςεναρίων που 
παρουςιάςτθκαν επί ςκθνισ, είναι και το Il Pedante (Ο Σχολαςτικόσ, 2013), ζνα από τα τρία ςενάρια με τα οποία 
καταπιάνεται θ παροφςα εργαςία ςτο δεφτερο μζροσ τθσ. 
89

 -Ferrone, (1989), ςς. 315-328, 330-334. 
- Fischer-Lichte, Erika, 2018. «Staging Goldoni» ςτο Commedia dell'Arte in Context, (eds.) Balme Christopher B., 
Vescovo Piermario, Vianello Daniele, UK: Cambridge University Press, Clays St Ives plc, ςς. 266-276.  
90

-Henke Robert, Nicholson Eric, 2016. Transnational Exchange in Early Modern Theater, New York: Routledge Taylor & 
Francis Group, ς. 8. 
- Henke, (2002), ςς. 176 και 185. 
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 -Ροφχνερ, (2014), ς. 35. 
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δθμιουργϊντασ κείμενα με πλοκι, εφςτοχουσ και ευφάνταςτουσ διαλόγουσ, και ρεαλιςτικοφσ χαρακτιρεσ 

ςυνόλου.92 Αναηθτιςεισ που ςυμπλζουν μ’ εκείνεσ του Flaminio Scala και των ςυνεργατϊν του, όπωσ 

άλλωςτε αποκαλφπτουν, με εφγλωττο τρόπο, τα ζργα τουσ Il Teatro Comico (Το κωμικό Θζατρο, 1750)  και 

Il Finto Marito (1618) αντίςτοιχα.  

Στθν τρίπρακτθ κωμωδία του ο Goldoni πρότεινε ξεκάκαρα ζνα πρόγραμμα αναμόρφωςθσ του ιταλικοφ 

κεάτρου, μεταφζροντασ τουσ κεατζσ ςτισ πρόβεσ ενόσ φανταςτικοφ κιάςου που ςυηθτά μια νζα κεατρικι 

μζκοδο με τον δραματουργό του.93 Ο δραματουργόσ δεν ιταν άλλοσ από τον ίδιο τον Goldoni και οι 

θκοποιοί κα μποροφςαν ν’ ανικουν ςτον κίαςο του Medebach με τον οποίο ςυνεργαηόταν ο ςυγγραφζασ. 

Ο φανταςτικόσ κίαςοσ, αντικατοπτρίηοντασ τθ κεατρόφιλθ κοινωνία τθσ εποχισ του ςυγγραφζα που ιταν 

χωριςμζνθ ςτουσ υπζρμαχουσ τθσ αναμόρφωςθσ που επιηθτοφςε ο ίδιοσ και ςτουσ πολζμιοφσ τθσ και 

λάτρεισ τθσ «παλιάσ κωμωδίασ», ιταν χωριςμζνοσ κι αυτόσ ςε δφο ομάδεσ, όπου θ κακεμία αντιπαρζκετε 

επί ςκθνισ τα επιχειριματα τθσ.94 

Ανάλογα ο Scala, ςτουσ δφο εκετενείσ διαλογικοφσ προλόγουσ τθσ πεντάπρακτθσ κωμωδίασ του, 

αντιπαραβάλει τισ αρετζσ τθσ Λόγιασ ζναντι τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, διά ςτόματοσ των μορφϊν 

Comico και Forestiero που εκπροςωποφν τθν Commedia dell’arte και τθν Commedia Erudita αντίςτοιχα και 

παρακζτει βαςικζσ κεωρίεσ και απόψεισ για  τθν τζχνθ του Κεάτρου.95 

Μολονότι δεν υπάρχουν γραπτζσ μαρτυρίεσ για το αν ο Goldoni γνϊριηε τθν φπαρξθ τθσ ςυλλογισ, οφτε 

γίνεται αναφορά ςτ’ απομνθμονεφματα του Λταλοφ ςυγγραφζα για τον Flaminio Scala, και οι δφο 

οραματίηονταν, ο κακζνασ από τθ δικι του οπτικι και φιλοςοφία, μια νζα μορφι Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, 

αιςκθτικά και δραματουργικά ανϊτερθσ από τθν εκάςτοτε «πεπεραςμζνθ», δίνοντάσ κίνθτρο για 

περαιτζρω μελζτθ κι ζρευνα.  

Αφορμι κα μποροφςαν να αποτελζςουν δφο ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειεσ που αναφζρει ο Andrews 

ςτθ μετάφραςθ και προςζγγιςθ τθσ 14θσ θμζρασ τθσ ςυλλογισ του Scala. Συγκεκριμζνα, ο capocomico 

χρθςιμοποιεί το επϊνυμο Aretusi (II, 6-7), επϊνυμο που δεν ςυναντάται ξανά ςτθν ιταλικι κωμωδία, παρά 

αρκετά χρόνια αργότερα ςτο ζργο του Goldoni Il Servitore di due Patroni (Υπθρζτθσ δφο αφεντάδων) και 
                                                           

92
 Σχετικά με τον Goldoni και τθν αναμόρφωςι του: 

 -Fischer-Lichte Erika, 2012, Ιςτορία του ευρωπαϊκοφ δράματοσ & κεάτρου, (μτφρ.: Γ. Καλλιφατίδθσ), τόμοσ Αϋ, Ακινα: 
Ρλζκρον 
- Griffin Mike, 2015. «Goldoni and Gozzi: Reformers with separate agendas» ςτο The Roudledge Companion to 
Commedia Dell’Arte, (eds.) Chaffee J., Crick O., London-New York: Routledge Taylor & Francis Group, ςς. 329-337. 
- Farrell, Joseph (ed.), 1997. Carlo Goldoni and the Eighteenth Century Theatre. New York: Edwin Mellen Press. 
- Strehler, Giorgio, 1997. «Goldoni ed il Teatro» ςτο Dalla commedia dell'arte a Goldoni, ςτο Quaderns d'Italià, Νο 2, 
1997, Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ςς. 39-46. 
93

 Άποψθ που υποςτθρίηει και ο βιογράφοσ του, Hobart C. Chatfield-Taylor:  *…+Το Teatro Comico ιταν περιςςότερο 
μια ομολογία πίςτθσ παρά ζνα ζργο… ο Goldoni άδραξε τθν ευκαιρία να καταδείξει τισ απαρχαιωμζνεσ μεκόδουσ τθσ 
αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ και τθν ίδια ςτιγμι να προετοιμάςει το μυαλό του κοινοφ του για τθ μεταρρφκμιςθ που ιταν 
ζτοιμοσ να ειςάγει*…+ 
- Chatfield-Taylor H. C., 1913, Goldoni a Biography, New York: Duffield, ς.192. 
- Kennard, J. Spencer, 1932. The Italian theatre: from its beginning to the close of the seventeenth century, New York: 
W.E. Rudge, ς. 261. 
- Goldoni Carlo, 1877. Αutobiography. Μemoirs, (trans.) John Black, (ed.) William D. Howells, Boston: James R. Osgood 
& Company, ς. 269. 
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 Χρόνια αργότερα, ο Goldoni κα ςυνατιςει ςτο πρόςωπο του Λταλοφ λόγιου και υπζρμαχου τθσ παραδοςιακισ 
Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, Conte Carlo Gozzi (1720-1806), τον μεγαλφτερο πολζμιο τθσ αναμορφωτικισ του 
προςπάκειασ με αποτζλεςμα τθν «αυτοεξορία» του ςυγγραφζα μασ ςτο Ραρίςι (1762), μζχρι και τθν θμζρα του 
κανάτου του (6 Φεβρουαρίου 1793). 
- Goldoni, (1877), ςς. 25-26 και 32-33. 
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 -Andrews, (2008), ς. 49. 
-Scala, Flaminio, 1982. «Il finto marito» ςτο Commedie dei Comici dell'Arte, (ed.)Falavolti, Laura, 1982. Turin:UTET, 
ςς.229-241. 
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ανικει ςτον χαρακτιρα Florindo, ο οποίοσ εμπλζκεται ςε μια κωμικι ςκθνι αυτοκτονίασ, όπωσ ακριβϊσ 

και ο Flavio του Scala ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο (II, 18-20). 96  

Ρράγματι, κα ιταν ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα θ διερεφνθςθ του εν λόγω κζματοσ τόςο ςε ακαδθμαϊκό, 

όςο και ςε κεατρικό επίπεδο, κακϊσ κα μποροφςαν να αναδυκοφν νζα και ενδιαφζροντα ςτοιχεία τόςο 

για τον Λταλό capocomico του 17ου αιϊνα και το προδρομικό του ζργο ςτθν Αυτοςχζδια Κωμωδία, όςο και 

για τον ςυνεχιςτι κι αναμορφωτι τθσ Commedia dell’arte, Carlo Goldoni και τθσ «μετα-Scala» ι «προ-

Goldoni» εποχισ που τουσ χωρίηει.  

 

 

Δομή και θεματική ςτα ςενάρια του Scala97 

Με μια πρϊτθ ματιά ςτθ ςυλλογι του Scala, ςυνειδθτοποιεί κανείσ ότι τα ςενάρια, τα αφθγθματικά 

soggetti δθλαδι, ςφμφωνα και με τον Ροφχνερ, παρόλο που δεν ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ 

δραματουργίασ,  αποτελοφν μ’ ζναν ιδιαίτερο τρόπο, «ολοκλθρωμζνα» κωμικά ζργα», οπότε και θ 

προςζγγιςι τουσ κα πρζπει να γίνει με ποικίλα κριτιρια κι όχι μονοδιάςτατα ςε οριςμζνο δραματουργικό, 

αιςκθτικό ι ιςτορικοκοινωνικό πλαίςιο. 

Από τον  τίτλο κιόλασ, ο  Scala χρθςιμοποιεί ζννοιεσ που παραπζμπουν ςτθ λογοτεχνικι και ποιθτικι 

παράδοςθ: teatro και favole rappresentative, ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ακαδθμαϊκζσ ςυηθτιςεισ 

για το κζατρο και το δράμα, όπου κυρίαρχο ρόλο, από τθν εποχι του Αριςτοτζλθ ζωσ και τθν Αναγζννθςθ, 

κατζχει θ υπόκεςθ. Αντίςτοιχθ είναι και θ ςτάςθ που ακολοφκθςε ο Scala ςτο κζμα τθσ γλϊςςασ, 

επιλζγοντασ ςυνειδθτά τθ χριςθ τθσ τοςκανικισ, δθλαδι τθσ ιταλικισ κοινισ και αποφεφγοντασ τισ 

ςυνικεισ διαλζκτουσ τθσ αυτοςχζδιασ κωμωδίασ, επιλογι που κ’ ακολουκιςει χρόνια μετά και ο Goldoni 

ςτα ζργα του.  

Τα πενιντα τρίπρακτα ςενάρια για παράςταςθ (favole rapresentative) χωρίηονται αντίςτοιχα ςε 

πενιντα θμζρεσ (giornate), προκαλϊντασ ςυνειρμοφσ και παραλλθλιςμοφσ με το Decamerone (Δεκαιμερο) 

του Boccaccio, κακϊσ  και με τισ άλλεσ αναγεννθςιακζσ novelle.98 Κάκε ςενάριο αρχίηει με ζνα argomento, 

μ’ ζνα κείμενο δθλαδι, ςτο οποίο εξιςτορείται θ υπόκεςθ του ςεναρίου, ενϊ ςυνάμα παρατίκενται και 

ςτοιχεία τθσ προϊςτορίασ, ςφμφωνα με το τυπικό του Ρλαφτου.99 Το argomento επομζνωσ, κα μποροφςε 

να κεωρθκεί ωσ ζνα aide-memoire (βοθκθτικό υπόμνθμα) για τον αναγνϊςτθ τθσ ςυλλογισ. 

Εν ςυνεχεία, ο Scala παρακζτει τα «personaggi della comedia» (δραματικά πρόςωπα) ςτθν αριςτερι 

πλευρά, ενϊ ςτθ δεξιά τα «robbe per la comedia» (ςκθνικά αντικείμενα) και τζλοσ, αναφζρει και τον 

δραματικό χϊρο. Οι τφποι-χαρακτιρεσ είναι ομαδοποιθμζνοι ανά οικογζνεια και επομζνωσ ανά οίκο, 

διευκολφνοντασ ζτςι τουσ θκοποιοφσ, οι οποίοι άλλαηαν ςυνεχϊσ γονείσ κι αγαπθμζνουσ με τθ ςυνεχι 

εναλλαγι του ρεπερτορίου του κιάςου. Με τθ ςυγκεκριμζνθ ομαδοποίθςθ επομζνωσ, μποροφςαν εφκολα 

ν’ ακολουκιςουν τθν πλοκι του τρίπρακτου ςεναρίου, απλά γνωρίηοντασ ςε ποιο από τα ςπίτια που 

βρίςκονταν επί ςκθνισ ανικαν. 

Το ςενάριο με τθ ςειρά του ακολουκεί  τθ δομι των τριϊν πράξεων κατά τισ οποίεσ  εξελίςςεται θ 

δράςθ, θ οποία και πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ είκοςι τεςςάρων ωρϊν. Θ πρϊτθ πράξθ λειτουργεί ωσ 

ενθμερωτικό ςκθνικό, παρουςιάηοντασ τουσ ιρωεσ και τισ ςχζςεισ με τουσ υπολοίπουσ τφπουσ, τισ 
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 Το επϊνυμο κα χρθςιμοποιθκεί ξανά από τον Scala ςτθν 27θ θμζρα τθσ ςυλλογισ του. 
- Andrews, (2008), ς. 78. 
- Goldoni, (1877), ςς. 21-22. 
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 -Andrews, (2008), ςς.xvi – xlvi. 
- Henke, (2014), ς. 189. 
98

 -Andrews, (2008), ς. xv. 
-Ροφχνερ, (2014), ς. 31. 
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 Ανάλογα με το ςενάριο, θ υπόκεςθ είναι περιςςότερο ι λιγότερο ςφνκετθ κι εκτενισ , ενϊ πολλζσ φορζσ υπάρχουν 
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επικυμίεσ και τα εμπόδια, αλλά και τουσ τρόπουσ επίτευξθσ των ςτόχων, και κακϊσ θ πράξθ εκτυλίςςεται, 

οι ςχζςεισ μπλζκονται ς’ ζναν περίπλοκο ιςτό. Θ δεφτερθ πράξθ, ζρχεται να περιπλζξει περαιτζρω τισ 

καταςτάςεισ και τουσ τφπουσ-ιρωεσ με ανατροπζσ και απροςδόκθτα ςυμβάντα και να οδθγιςει με 

γριγορο ρυκμό ςτθν κορφφωςθ τθσ πλοκισ και των αδιεξόδων των πρωταγωνιςτϊν.  

Τζλοσ, τρίτθ πράξθ φζρνει μια παρζμβαςθ ι μια ανακάλυψθ, ζνα μινυμα, ζνα χαμζνο μζλοσ τθσ 

οικογζνειασ, μια επιςτροφι, επαναφζροντασ ζτςι τθν ιςορροπία, με τθν τελικι ςκθνι να λειτουργεί ωσ 

ζνα είδοσ τελετουργίασ και γιορτισ για όλουσ τουσ ιρωεσ, ακόμθ και για τουσ «χαμζνουσ». 

Τα πενιντα ςενάρια τθσ ςυλλογισ επιηθτϊντασ να προςεγγίςουν τθν ζντεχνθ δραματουργία 

καταπιάνονται με ιςτορίεσ που επιδιϊκουν ψυχολογικά τεκμθριωμζνεσ πράξεισ και πικανοφανι γεγονότα, 

ενϊ θ τρίπρακτθ απόδοςθ του ςεναρίου επιτυγχάνεται μζςα από πλθρζςτερεσ αφθγιςεισ, αλλά και 

περιςςότερα και μεγαλφτερα μονολογικά και διαλογικά αποςπάςματα, προςεγγίηοντασ με τον τρόπο 

αυτόν ακόμθ περιςςότερο το είδοσ τθσ δραματικισ λογοτεχνίασ.   

Τθν ίδια ςτιγμι, οι αναγνϊςτεσ-κεατζσ καλοφνται να παρακολουκιςουν πενιντα «κεατρικζσ 

παραςτάςεισ» ςε φανταςιακό επίπεδο, αντίςτοιχεσ των πενιντα ςεναρίων του Scala.  Κα μποροφςαν 

επομζνωσ τα ςενάρια τθσ ςυλλογισ να χαρακτθριςτοφν ωσ «ςταχυολογιματα» από το ρεπερτόριο των 

κιάςων με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε ο Scala και αντίςτοιχα οι τφποι-χαρακτιρεσ, ωσ ο κορυφαίοσ 

κίαςοσ από καταξιωμζνουσ επαγγελματίεσ θκοποιοφσ τθσ εποχισ που είχε κατά νου ο capocomico 

δθμιουργϊντασ τθ ςυλλογι.  

Ασ μθν ξεχνάμε άλλωςτε, πωσ θ ςυλλογι δεν βαςίηεται ςτο παραςταςιολόγιο ενόσ  ςυγκεκριμζνου 

κιάςου τθσ εποχισ, αλλά δθμιουργικθκε από τον Scala και βαςίςτθκε ςε ςενάρια που είχαν παραςτακεί 

επί ςκθνισ από διάφορουσ κιάςουσ, με τουσ οποίουσ είχε κατά καιροφσ ςυνεργαςτεί, κακϊσ και ςε 

τφπουσ-θκοποιοφσ με τουσ οποίουσ είχε ενίοτε ςυνυπάρξει κεατρικά. 

Τα παραπάνω ζρχονται να επιβεβαιϊςουν τθν απόφαςι του ν’ αναδείξει και να εξευγενίςει τρόπον 

τινά τθν Αυτοςχζδια Κωμωδία, χρθςιμοποιϊντασ μζςα και όρουσ τθσ λόγιασ γραμματείασ και παράδοςθσ 

με αντίςτοιχθ δόμθςθ, αλλθλουχία και ςτιςιμο, φζρνοντασ με τον τρόπο αυτό τθ ςυλλογι του πιο κοντά 

ςτθ «δραματικι λογοτεχνία», άποψθ που ενςτερνίηεται και ο Ροφχνερ.100  

Ρροσ απόδειξθ των ςυγκεκριμζνων ιςχυριςμϊν, αρκεί ν’ ανατρζξει κανείσ ςε δφο περιπτϊςεισ 

ςεναρίων. Θ πρϊτθ, αφορά το ςενάριο La pazzia di Isabella (Θ τρζλα τθσ Isabella) που παραςτάκθκε  ςτουσ 

γάμουσ του Ferdinando των Μεδίκων και τθσ Christina τθσ Λωραίνθσ ςτθ Φλωρεντία το 1589, με τθ 

διάςθμθ Isabella Andreini ςτο ρόλο τθσ ερωτευμζνθσ. Σφμφωνα με το θμερολόγιο του Giuseppe Pavoni,101 

το ςενάριο που παραςτάκθκε τότε, διαφζρει αρκετά από το ςενάριο τθσ ςυλλογισ, το οποίο κα 

μελετιςουμε παρακάτω.102 

                                                           
100

 -Ροφχνερ, (2014), ςς. 27-32. 
-Henke, Robert, 2007. «Transporting Tragicomedy: Shakespeare and the Magical Pastoral» ςτο Early Modern 
Tragicomedy, (eds.) Mukherji Subha, Lyne Raphael, Cambridge: DS Brewer ς. 49. 
101

 Το θμερολόγιο εκδόκθκε τθν ίδια χρονιά ςτθν Μπολόνια (Bologna), διαφθμίηοντασ με τον καλφτερο τρόπο τθν 
θκοποιό και τθν εν λόγω παράςταςθ. 
-Pavoni, Giuseppe, 1589. Diario descritto da Giuseppe Pauoni: delle feste celebtate nelle solennissime nozze delli 
serenissimi sposi, il sig. don Ferdinando Medici, & la sig. donna Christina di Loreno gran duchi di Toscana: nel quale con 
breuità si esplica il torneo, la battaglia nauale, la comedia con gli intermedii, & altre feste occorse di giorno in giorno 
per tutto il dì 15. di maggio, MDLXXXIX ; alli molto illustri, & miei patroni offeruandiss. li signori Giasoni & Pompeo 
fratelli de' Vizani, Bologna: Giovanni Rossi. 
- MacNeil, (1995), ςς. 195-215. 
-Meredith, K., 2009. «Between stage and the pen: The Letters of Isabella Andreini» ςτο Writing Gender in Women's 
Letter Collections of the Italian Renaissance, Toronto: University of Toronto Press, ςς. 156-157. 
-Marroti, Ferruccio, 1976. Introduction to Flaminio Scala’s Il Teatro delle Favole rappresentative, 2 vols, Ferruccio 
Marroti, v 1, Milano, ςς. ixxiii-ixxv. 
102

-Heck, Thomas F., 2015. «Incidental music in Commedia dell’Arte performances» ςτο The Routledge Companion to 
Commedia dell’Arte, (eds.) Chaffee J. and Crick O., New York: Routledge, ςς.259-261. 
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Αντίςτοιχα, ςτο δεφτερο ςενάριο με τίτλο La travagliata Isabella (Θ ταλαιπωρθμζνθ Isabella), δεν 

εμφανίηεται καμία Isabella, παρά μόνο θ  Flaminia, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι ο Scala, ςτθν προςπάκειά 

του να βρει τον κατάλλθλο τφπο-θκοποιό για το ςυγκεκριμζνο ςενάριο, μπζρδεψε ονόματα και 

φιγοφρεσ.103   

Κοινό ςτοιχείο των περιςςότερων ςεναρίων τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ και του Scala, είναι το κεντρικό 

κζμα τθσ αγάπθσ μεταξφ των innamoratti και τα ςυνεχι εμπόδια που ζχουν ν’ αντιμετωπίςουν από το 

πατριαρχικό κατεςτθμζνο που  εκπροςωποφν οι γονείσ τουσ. Κι ενϊ όλα δείχνουν πωσ θ αγάπθ τουσ είναι 

καταδικαςμζνθ, τθ λφςθ κα δϊςουν οι zanni, και το ςενάριο κα ολοκλθρϊςει τθν πορεία του μ’ ζνα 

ευτυχζσ τζλοσ, επιφζροντασ τθν ιςορροπία που είχε διαςαλευκεί με τισ ςυνεχείσ ανατροπζσ. 

Τα πιο ςφνκετα ςενάρια του Scala, αλλά και των άλλων ςυλλογϊν, είναι εκείνα που περιλαμβάνουν 

ιςτορίεσ αγάπθσ ςτθ  Μεςόγειο  (circum-Mediterranean romance) και καλαςςινά ταξίδια, με αιχμαλωςίεσ 

και απελευκερϊςεισ, με ελευκερία ςτο χϊρο και το χρόνο, με μοιραίουσ χωριςμοφσ, αναγνωρίςεισ και 

ευτυχείσ επαναςυνδζςεισ, με μεταμφιζςεισ, μαγικά φίλτρα, εγκλιματα πάκουσ κ.ο.κ., κζματα τα οποία 

ιταν ιδιαιτζρωσ αγαπθτά ςτον Shakespeare, τον Lope de Vega και τον Calderon.104 

Το κεντρικό κζμα πλαιςιϊνεται πάντοτε από διάφορεσ δευτερεφουςεσ κεματικζσ και κωμικζσ ςκθνζσ, 

όμοιεσ με αυτζσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, γνωςτζσ και ωσ parti ridicule που προςφζρονται για  

lazzi105 και αςτεϊςμοφσ και περιπλζκουν τουσ εκ φφςεωσ αςτείουσ ςτερεοτυπικοφσ χαρακτιρεσ, όπωσ οι 

zanni, ο  Capitano, ακόμθ και ο άναρχα λογικόσ Dottore. Ρολλζσ φορζσ μάλιςτα, το υλικό γι’ αυτζσ τισ 

ςκθνζσ αυτοςχεδιαςμοφ, προςφερόταν από τθν επικαιρότθτα και τα διάφορα ςκάνδαλα τθσ εποχισ.  

Ζνασ από τουσ προβλθματιςμοφσ μάλιςτα του ακαδθμαϊκοφ και ςυγγραφζα τθσ πρϊτθσ πραγματείασ 

για τθν Commedia dell’arte, Pier Maria Cecchini,106  ιταν τα όρια και θ ιςορροπία μεταξφ του κεντρικοφ 

κζματοσ και των επιμζρουσ κωμικϊν ςκθνϊν και ο κίνδυνοσ τθσ υπερβολισ των θκοποιϊν και του 

αποπροςανατολιςμοφ των κεατϊν από το κεντρικό κζμα.107 Ρράγματι, θ ελευκερία κινιςεων και λόγου,  

κα μποροφςε εξίςου να κεωρθκεί ωσ  θ «αχίλλειοσ πτζρνα», μα και θ κινθτιρια δφναμθ τθσ Commedia 

dell’arte. 

Κακοριςτικό επίςθσ ρόλο ςτθ ροι τθσ πλοκισ παίηει και ο αρικμόσ των τφπων-θρϊων επί ςκθνισ. 

Σφμφωνα με τον Timothy Fitzpatrick,108 ο αυτοςχεδιαςμόσ λειτουργεί πολφ καλφτερα, όταν ο αρικμόσ των 

τφπων επί ςκθνισ δεν υπερβαίνει τα δφο άτομα. Φυςικά, υπάρχουν αρκετά ςενάρια όπου οι επί ςκθνισ 

ιρωεσ είναι περιςςότεροι, εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ του ςεναρίου.109  
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- Schmitt, (2014), ς. 12. 
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 -Henke, (2014), ς.22. 
-Henke, Robert, 2015β. «Private and Public Spheres and the “Civic Turn” in Da Porto, Bandello, and Shakespeare’s 
Romeo and Juliet» ςτο Shakespeare, Romeo and Juliet, and Civic Life: The Boundaries of Civic Space, (eds.) Bigliazzi 
Silvia, Calvi Lisanna, New York: Routledge, ς. 67. 
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 Σφμφωνα με τον μελετθτι - ςυγγραφζα Giacomo Oreglia, ο  Scala δεν χρθςιμοποιεί ποτζ τον όρο lazzi, παρόλο 
που τα ςενάρια που μασ κλθροδότθςε βαςίηονται ςε τζτοιου είδουσ  κωμικζσ/φαρςικζσ ςκθνζσ. 
-Oreglia, (1968), ςς. 11-12. 
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 Pier Maria Cecchini (Ferrara 1563–1645): Λταλόσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ, θκοποιόσ και capocomico του κιάςου των 
Accesi, ςφγχρονοσ του Scala και των Andreini. Σ’ αυτόν ανικει θ πρϊτθ πραγματεία για τθν Commedia dell’ arte με 
τίτλο Trattato sopra l’arte comica (1601). 
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 -Romei Giovanna και Marotti Ferruccio, 1991. La commedia dell'arte e la società barocca, Vol. 2: La professione del 
teatro Roma: Bulzoni, ς. 85 
-Henke, Robert, 2015α. «Form and Freedom: Between scenario and stage» ςτο The Routledge Companion to 
Commedia dell’ Arte, (eds.) Chaffee J., Crick O., ς.2. 
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 -Fitzpatrick, Timothy, 1995. Τhe Relationship of Oral and Literate Performance Processes in the Commedia Dell'Arte: 
Beyond the Improvisation-Memorisation Divide, Edwin Mellen Press Limited, ς. 106. 
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 Συνικωσ είναι οι υπθρζτεσ που υποςτθρίηουν τα αφεντικά τουσ ςε κάποια ςφγκρουςθ/λογομαχία. Άλλοτε, 
ειςζρχονται επί ςκθνισ ο ζνασ μετά τον άλλο κάνοντασ τθν ίδια κίνθςθ/δράςθ, ςαν μια μορφι «χορογραφίασ» και 
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Το περίεργο πάντωσ με τα ςενάρια και τισ φιγοφρεσ  τθσ Commedia dell’arte είναι πωσ υπάρχει χϊροσ 

για όλουσ. Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ δυςαναλογιϊν και δυςαρμονίασ επί ςκθνισ, τθ λφςθ ζδινε ο 

εκάςτοτε capocomico, επαναφζροντασ τισ ιςορροπίεσ. Ασ μθν ξεχνάμε άλλωςτε, ότι οι θκοποιοί ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είχαν μεγάλθ εμπειρία ςτον αυτοςχεδιαςμό και τθ διάδραςθ με το κοινό, 

ζχοντασ αναπτφξει ιδιαίτερουσ κϊδικεσ επικοινωνίασ, μα και αιςκθτιρια, ϊςτε να ελζγχουν τθ ροι του 

ζργου επί ςκθνισ.110  

Ο αναγνϊςτθσ-θκοποιόσ επομζνωσ, καλείται ν’ αναπαραςτιςει ςτο μυαλό του τουσ χαρακτιρεσ και τισ 

καταςτάςεισ που κινοφν τθ δράςθ, βαςιηόμενοσ ςτισ εκτενείσ ζντεχνεσ αφθγιςεισ (argomento) τθσ 

ςφνκετθσ ςκθνικισ υπόκεςθσ. Κι ενϊ τα πρακτικά αςτεία (burle), οι κωμικζσ ρουτίνεσ και τα lazzi δίνονται 

τισ περιςςότερεσ φορζσ με λεπτομζρειεσ από τον Scala, πρόβλθμα υπάρχει ςτθν ελλειπτικι απόδοςθ 

κάποιων κινιςεων, ειςόδων κι εξόδων των τφπων κ.λπ.111 

Ακόμθ και με αυτζσ τισ ελλείψεισ, τα ςενάρια του Scala υπερζχουν  των υπολοίπων  ςεναρίων, τα οποία 

δίνουν τθ δράςθ πολφ ςχθματικά, απευκυνόμενα μονάχα ι κυρίωσ ςε επαγγελματίεσ θκοποιοφσ. 

Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα του ςεναρίου τθσ ςυλλογισ Correr με τίτλο Zanni finto morto (Ο 

υπθρζτθσ που το ζπαιηε πεκαμζνοσ), όπου ολόκλθρθ θ ιςτορία περιςτρζφεται γφρω από πνεφματα, δζοσ 

και τρόμο και θ μοναδικι οδθγία που δίνεται ςτο ςενάριο είναι: 

 

Negromante scopre ogni cosa, e fanno finir la comedia 

Ο μάγοσ τα φανερϊνει όλα και το ζργο τελειϊνει.112 

 

Στα παραπάνω κα μποροφςε να προςτεκεί και μία ακόμθ καινοτομία του Scala ςχετικά με τα τθσ 

ςυλλογισ του. Μεταξφ των κωμικϊν ςεναρίων ςυμπεριλαμβάνονται και δζκα μθ κωμικά που φζρουν 

ζντονα τθ ςφραγίδα τθσ Commedia Erudita, όςον αφορά τθ κεματολογία, τθ δομι, τουσ τφπουσ και το 

δραματικό χϊρο. Συγκεκριμζνα, τα ςενάρια αυτά περιλαμβάνουν μία τραγωδία (tragedia),  ζνα ανάμεικτο 

δράμα (opera mista: 1θ πράξθ-κωμωδία, ποιμενικό 2θ πράξθ-δράμα και 3θ πράξθ-τραγωδία), ζξι βαςιλικά 

δράματα (opere regie ι opere reale), ζνα θρωικό δράμα (opera heroica) κι ζνα ποιμενικό ςενάριο 

(pastorale), 113 αποδεικνφοντασ το ενδιαφζρον προσ ζνα νζο είδοσ που απζχει αρκετά από τισ κωμωδίεσ 

τθσ Commedia dell’arte.114 

                                                                                                                                                                      
προςχεδιαςμζνου ςχιματοσ (Il cavadente, Θμζρα 12) κι άλλοτε, ο ίδιοσ τφποσ επαναλάμβανει μια δράςθ ςε όλουσ 
τουσ υπόλοιπουσ (Li duo Capitani simili, Θμζρα 17). 
110

 Στουσ πιο γνωςτοφσ κιάςουσ τθσ Commedia dell’arte, ο κίνδυνοσ για ςκθνικζσ παραδρομζσ, δυςαναλογίεσ και 
λάκθ, ιταν μικρότεροσ, κακϊσ γινόταν καλφτερθ προετοιμαςία τόςο ςε ατομικό, όςο και ςε ομαδικό επίπεδο. Ακόμθ 
και ςτισ περιπτϊςεισ βεντετιςμοφ και  ανταγωνιςμοφ μεταξφ των θκοποιϊν, υπιρχε θ αςφαλιςτικι δικλείδα 
αςφαλείασ των ςυμβολαίων που ζκεταν τουσ όρουσ και τα όρια ςτουσ θκοποιοφσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των 
κιάςων. Από τθν άλλθ, δεν μποροφμε να ιςχυριςτοφμε  με βεβαιότθτα πωσ οι μικρότεροι κίαςοι που προςπακοφςαν 
να επιβιϊςουν χωρίσ πάτρωνεσ και χορθγίεσ, λειτουργοφςαν ςτθν ίδια βάςθ και λογικι.  
111

 Με φράςεισ όπωσ: si ritira-ritirano: οπιςκοχωρεί – αποςφρεται, parte-partono-via: φεφγει, resta-restono: 
παραμζνει ι in questo:ςε ςυνζχεια, κακορίηονταν οι είςοδοι-ζξοδοι, οι παρουςίεσ-απουςίεσ κ.ο.κ. 
-Testaverde, Annamaria, 2007. I canovacci della Commedia dell’Arte, (ed.) Anna Evangelista, Turin, Italy: Einaudi, 
ςς.xx–xxi. 
-Nicoll, (1963α), ς. 24. 
-Henke, (2015α), ς. 24. 
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- Alberti, (1996), ς. 259.  
- Henke, (2015α), ςς. 21-28. 
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 1) Θ Τρελι πριγκίπιςςα – La forsennata principessa (41θ θμζρα - tragedia), 2) Τα κωμικά, ποιμενικά και τραγικά 
γεγονότα – Gli Avvenimenti Comici, Pastoralli e Tragici (42θ θμζρα – opera mista), 3) Θ Αλβίδα –L’ Alvida (43θ

 
θμζρα – 

opera regia), Θ Ακϊα Ρερςίδα – L’ Innocente Persiana (45θ θμζρα – opera reale), Θ Ορςθίσ Λ, ΛΛ, ΛΛΛ – Dell’ Orseida I,II,III 
(46θ, 47θ και 48θ θμζρα –opere reale, με κζμα από τθν ελλθνικι μυκολογία), Θ Τφχθ τθσ Φορζςτα, Ρριγκίπιςςασ τθσ 
Μόςχασ – La Fortuna di Foresta Prencipessa di Moscovia (50θ θμζρα - opera regia), 4) οηάλμπα θ Ξελογιάςτρα – 
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Στα πρϊτα ςαράντα κωμικά ςενάρια, θ δράςθ τοποκετείται ςτο δθμόςιο ανδροκρατοφμενο χϊρο τθσ 

πλατείασ και του δρόμου, πλαιςιωμζνα από ςπίτια και νοικοκυριά με  πολλά ανοίγματα και κλίμακεσ, με  

ειςόδουσ και εξόδουσ, ορατζσ ι και νοθτζσ, αλλά και με πολλά παράκυρα που δθμιουργοφν νζα επίπεδα 

κζαςθσ και ςκθνικισ απόδοςθσ. 115   

Αντίκετα, ςτα δζκα μθ κωμικά ςενάρια τθσ ςυλλογισ, θ δράςθ απομακρφνεται από τον «μιαρό» αςτικό 

χϊρο τθσ πλατείασ και του δρόμου και τοποκετείται ςε ποικίλουσ φανταςτικοφσ και ιδεατοφσ χϊρουσ, 

φιλοξενϊντασ επί ςκθνισ αριςτοκρατικζσ και ποιμενικζσ φιγοφρεσ, ςφμφωνα και με τθν παράδοςθ των 

τραγωδιϊν και των ποιμενικϊν δραμάτων του παρελκόντοσ, και ςε μια προςπάκεια αναβάκμιςθσ και 

εξφψωςθσ τθσ κοινωνικισ και θκικισ υπόςταςθσ των θκοποιϊν ςτθν κοινωνία.116   

Το ςτοιχείο εκείνο που δίνει μια ιδιαίτερθ αξία ςτθ ςυλλογι, όπωσ επιςθμαίνει ςτθ μελζτθ τθσ και θ 

Schmitt, είναι θ ποικιλία που υπάρχει ςε όλα τα επίπεδα των τρίπρακτων ςεναρίων από τισ αμζτρθτεσ 

ειςόδουσ κι εξόδουσ και τισ πολλαπλζσ ςκθνζσ, μζχρι τα διαφορετικά ςκθνικά επίπεδα και μζρθ  

(παράκυρα, πόρτεσ, πλατεία, δρόμοι), ςυμπεριλαμβανομζνων κι εκείνων που απλά αναφζρονται.117  

Σφμφωνα δε με τθν Günsberg, ο δρόμοσ – πλατεία με τουσ οίκουσ των θρϊων, ο οποίοσ αποτελεί και το 

βαςικό ςκθνικό χϊρο των ςεναρίων, ζχει διττό χαρακτιρα και ρόλο, ενϊνοντασ  τθν ιδιωτικι με τθ 

δθμόςια ηωι, το μυςτικό με το φανερό, τον τφπο-χαρακτιρα με το κοινό, αναγνωςτικό και κεατρικό.118 

 

 

Οι tipi fissi του Scala  

Ο Scala, ακολουκϊντασ τθν παράδοςθ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, κα διατθριςει το μοντζλο των 

ςτακερϊν χαρακτιρων-τφπων: δφο vecchi (γζροι), τζςςερισ innamorati (ερωτευμζνοι) από δφο ηεφγθ, ζνασ 

Capitano και Servi-zanni (υπθρζτεσ και από τα δφο φφλα), προςκζτοντασ παράλλθλα και άλλεσ φιγοφρεσ 

με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε ςεναρίου, δίνοντασ ςυνάμα με τον τρόπο 

αυτό υλικό προσ εξζταςθ ςτον Clubb και τα κεατρογράμματά του (theatergrams).119  

Διατθρεί το πατριαρχικό ηεφγοσ των θλικιωμζνων Pantalone και Dottore, προςκζτοντασ επιπλζον 

φιγοφρεσ γζρων (Cassandro, Tofano και Zanobio), όποτε το απαιτεί το ςενάριο. Πςον αφορά τον pedantic-

ςχολαςτικό Dottore των Νόμων και των Γραμμάτων, ο Scala τον παρουςιάηει, άλλοτε ωσ νομικό κι άλλοτε 

ωσ γιατρό ι και φυςιοδίφθ. Ο Gratiano του Scala εμφανίηεται ςε τριάντα τζςςερα από τα ςαράντα 

ςενάρια τθσ ςυλλογισ, κακϊσ και ς’ ζνα από τα μθ κωμικά ςενάρια. Σφμφωνα δε με τον Andrews, ο 

                                                                                                                                                                      
Rosalba Incantatrice (44θ θμζρα –opera heroica) και 5) Το μαγικό Δζντρο – L’arbore incantanto (49θ θμζρα - 
pastorale).  
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 -Henke, Robert, 2007. «Transporting Tragicomedy: Shakespeare and the Magical Pastoral» ςτο Early Modern 
Tragicomedy, (eds.) Mukherji Subha, Lyne Raphael, Cambridge: DS Brewer, ςς. 49-50. 
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 -Bakhtin, Mikhail, 1981. The Dialogic Imagination, (ed.) Michael Holquist, Austin: University of Texas Press. 
116

 -Tessari, Roberto, 1969. La Commedia dell'arte nel Seicento: '”ndustria” e “arte giocosa” della civilta barocca, 
Florence: Casa Usher. 
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  -Schmitt, (2014), ς.62. 
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-Günsberg, Maggie, 1997. Gender and the Italian Stage: From the Renaissance to the Present Day, Cambridge 
University Press, ς.46. 
119

 Είναι όλα εκείνα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τουσ τφπουσ, τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ, μα και με τουσ άλλουσ 
χαρακτιρεσ, τισ ενζργειεσ και τισ ομιλίεσ, κακϊσ και τουσ κεματικοφσ ςχεδιαςμοφσ, τα οποία ο Clubb ονομάηει 
«theatergrams» (κεατρικά διαγράμματα) ι «reshuffleable pieces» (ανακατατάξιμα κομμάτια). 
-Müller, Werner, 1996. Θζατρο του ςϊματοσ & Commedia dell’ Arte, (μτφρ: Δ. Μαυρομοφςτακου), Κεςςαλονίκθ: 
University Studio Press, ς. 111-136. 
-Andrews, (2008), ςς. vii και lii. 
- Clubb, Louise, George, «The Italian Drama in Shakespeare’s Time» ςτο Renaissance Drama, no36/37, 2010, ςς. 3-19. 
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ιδεατόσ Pantalone για τον Scala και τθ ςυλλογι του, κα ιταν ο γνωςτόσ Giulio Pasquati120 και για τον 

Gratiano, ο Ludovico dei Bianchi από τουσ Gelosi. 

Πςον αφορά τον τφπο του Capitano, o Scala τον παρουςιάηει να κεωρεί τον εαυτό του μεγάλο 

πολεμιςτι, ετοιμοπόλεμο ανά πάςα ςτιγμι, ο οποίοσ, μόλισ απειλεικεί θ ηωι του, ηαρϊνει και υποχωρεί, 

βρίςκοντασ διάφορεσ δικαιολογίεσ. Μια από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ δικαιολογίεσ, είναι εκείνθ που 

ξεφουρνίηει ςτο ςενάριο Flavio tradito (Ο προδομζνοσ Flavio, 5θ Hμζρα), λζγοντασ πωσ δεν μπορεί αν δεν 

ζχει τθν άδεια του Άρθ, για ν’ αποφφγει τθ μάχθ. Στο προφίλ του Capitano, ο Scala προςκζτει και το 

ςτοιχείο του εραςτι, προκαλϊντασ ςειρά κωμικϊν ςχολίων και ςκθνϊν. Ρικανότατα, θ ιδζα αυτι να 

προζκυψε από τον φίλο και ςυνεργάτθ του, Francesco Andreini που ωσ γνωςτόν ιταν ο διάςθμοσ Capitano 

Spavento, ενϊ ςτο παρελκόν υπιρξε και innamorato. 

Οι θλικιωμζνεσ γυναίκεσ ςπανίηουν ςτα ςενάρια του Scala με εξαίρεςθ δφο γυναικείεσ φιγοφρεσ ςε 

εννζα ςενάρια τθσ ςυλλογισ. Από αυτζσ, θ πρϊτθ φζρει το όνομα Laura κι εμφανίηεται, άλλοτε ωσ ςφηυγοσ 

και άλλοτε ωσ χιρα ςε τζςςερα ςενάρια, ενϊ θ δεφτερθ, θ Pasquale, αντιςτοιχεί ςτθν υπθρζτρια τθσ 

ςιενζηικθσ κωμωδίασ Gli Ingannati κι εμφανίηεται, άλλοτε ωσ ςφηυγοσ και άλλοτε ωσ ruffiana121 και 

μάγιςςα (Θμζρα 1θ και 2θ). Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ πάντωσ, αντιπροςωπεφει μια γυναίκα με 

ελευκεριάηουςεσ αρχζσ, θ οποία και ςτερείται ςεβαςμοφ κι υπόλθψθσ.  

Ο Arlecchino του Scala δεν ανταποκρίνεται διόλου ςτθν αγνι και γοθτευτικι φιγοφρα που ζχουμε κατά 

νου, κακϊσ παραμζνει ακόμθ ο τφποσ των κεαμάτων του δρόμου. Ο Capocomico προςπάκθςε να τον 

τικαςεφςει  και από «antic zanni» (χαηό υπθρζτθ) του Ρλαφτου και του Τερζντιου να τον μεταμορφϊςει ςε 

«astute stratagem» (ιδιοφυΐα) των υπθρετϊν που υπάρχουν ςτισ γραπτζσ κωμωδίεσ. Συνικωσ εμφανίηεται 

ςτο πλάι του Capitano και ο πιο πικανόσ υποψιφιοσ για τον Scala, κα ιταν ο γνωςτόσ Tristano Martineli. 

Ραρόλ’ αυτά, ο Scala ap;o toyw ηαννι,φαίνεται να προτιμά τον τφπο του Burattino122  που εμφανίηεται με 

πολλαπλζσ ιδιότθτεσ (πανδοχζασ, κθπουρόσ, υπθρζτθσ, επαίτθσ κ.λπ.), ςε είκοςι ζνα από τα πενιντα 

ςενάριά του.  

Ακολουκϊντασ τα χνάρια του Burattino, θ υπθρζτρια Franceschina εμφανίηεται ςε τριάντα τρία ςενάρια 

τθσ ςυλλογισ και ς’ ζνα μθ κωμικό, ενϊ αντίςτοιχα, όπωσ και θ Pasquella, υπάρχει κι αυτι ςτουσ Gli 

Ingannati, κυμίηοντασ όμωσ περιςςότερο καρικατοφρα γυναίκασ, χωρίσ καμία κθλυκότθτα. Στα ςενάρια 

του Scala, αςχολείται με διάφορα επαγγζλματα και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχει κι ζναν πιο ςοβαρό 

ρόλο.123 Θ πιο πικανι επιλογι για τον ςυγκεκριμζνο τφπο, κα ιταν θ θκοποιόσ των Gelosi, Silvia Roncagli. 

Με τουσ ερωτευμζνουσ ν’ αποτελοφν τα βαςικά ηεφγθ για τθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ, το ιδανικό κουαρτζτο 

για τον Scala, όπωσ άλλωςτε αποδεικνφεται κι από τα ςενάριά του, κα ιταν οι πρωταγωνιςτζσ των πιο 

διάςθμων κιάςων τθσ εποχισ: Orazio, Flavio, Isabella, Flaminia κι ενίοτε και κάποιοσ Fabrizio που γι’ άλλθ 

μια φορά μασ οδθγεί ςτθ ςιενζηικθ κωμωδία. Από τουσ παραπάνω, ο Orazio εμφανίηεται και ςτα ςαράντα 

ςενάρια και πικανότατα θ φιγοφρα να ταυτιηόταν με τον ςυνάδελφο του Scala, Orazio dei Nobili. 

Αντίςτοιχα, ο τφποσ τθσ Isabella, παρζπεμπε ςτθν Isabella Andreini, ενϊ  για τθ φιγοφρα τθσ Flaminia124 θ 

πιο πικανι υποψιφια ιταν θ Orsola Posmoni, ςφηυγοσ του θκοποιοφ Pier Maria Cecchini.  

                                                           
120

 -Andrews, (2008),  ς. xxii. 
121

 Ο ρόλοσ τθσ ruffiana εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτθν κωμωδία La Cortigiana (1525) του Aretino κι ζκτοτε 
υιοκετικθκε ςε αρκετζσ κωμωδίεσ, ανάμεςα ςτισ οποίεσ ςυγκαταλζγονται και αυτζσ τθσ κρθτικισ Αναγζννθςθσ (π.χ. 
οι ρουφιάνεσ γειτόνιςςεσ Αννζηα και Αρκολιά ςτον Κατςοφρμπο του Χορτάτςθ και θ Ρετρονζλα ςτον Φορτουνάτο του 
Μάρκου-Αντωνίου Φϊςκολου). 
122

 Σφμφωνα με τον Andrews, ο ρόλοσ ανικε ςε κάποιον Carlo ι Carleto, θκοποιό των Accesi, τον οποίο ο Pier Maria 
Cecchini (primo zanni) ςκότωςε ς’ ζναν καβγά ςτο Τορίνο υπεραςπιηόμενοσ τθν τιμι τθσ γυναίκασ του. 
-Andrews, (2008), ς. xxvii. 
123

 Ππωσ ςτθν 9θ Θμζρα όπου εμφανίηεται ωσ νοςοκόμα, εξυψϊνοντασ κοινωνικά τθ φιγοφρα τθσ Franceschina. 
124

 Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτερεοτυπικόσ χαρακτιρασ πιρε τ’ όνομά του από τθ γνωςτι θκοποιό Barbara Flaminia, γυναίκα 
του διάςθμου θκοποιοφ τθσ Commedia dell’Arte Alberto Nase(l)li, γνωςτοφ και ωσ Zan Ganassa που διζπρεψε ωσ 
Arlecchino. 
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Αξίηει να ςχολιαςτεί το γεγονόσ ότι από τα δφο ηεφγθ των ερωτευμζνων, ο Scala χρθςιμοποιεί τα 

ονόματα τθσ Isabella και του Flavio ωσ τίτλουσ ςε ζξι και τρία ςενάρια αντίςτοιχα, μια κίνθςθ που κα 

μποροφςε να κεωρθκεί ωσ φόροσ τιμισ ςτο ηεφγοσ Andreini, κακϊσ ο τφποσ τθσ Isabella αντιςτοιχεί ςτθ 

μία και μοναδικι Isabella Andreini, ενϊ εκείνοσ του Flavio παραπζμπει ςτθ φιγοφρα του ερωτευμζνου που 

υπθρετοφςε ο Francesco Andreini, όςο ιταν ακόμθ νζοσ. 125 

                                                           
125

 La fortunata Isabella, Le burle d' Isabella, La travagliata Isabella, La gelosa Isabella, Isabella Astrologa, La pazzia di 
Isabella και La fortuna di Flavio, Flavio finto Negromante, Le disgratie di Flavio. (Βλ. Scala, (1611), ςς. xx-xxi). 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ 

Li duo Vecchi Gemeli, Il Pedante και La Pazzia d’ Isabella 

 

χετικά με τα ςενάρια  

Τα ςενάρια που ακολουκοφν ςτθν παροφςα εργαςία με μετάφραςθ και δραματολογικι προςζγγιςθ, 

κακϊσ και αναφορζσ ςε ιςτορικοκοινωνικά ςτοιχεία τθσ εποχισ, αποτελοφν μια πρϊτθ προςπάκεια 

μελζτθσ κι ζρευνασ τθσ ςυλλογισ από ζλλθνα ερευνθτι, παρά το γεγονόσ ότι ςυνιςτοφν πολφ μικρό 

δείγμα, εάν λάβει κανείσ υπόψθ το ςυνολικό αρικμό των ςεναρίων του Scala.   

Μια πρϊτθ ςκζψθ ςχετικά με τθν επιλογι τουσ, ιταν θ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ του capocomico ςτθ 

διάρκεια των ςαράντα θμερϊν, εξζλιξθ αντίςτοιχθ με τα ςαράντα κωμικά ςενάρια τθσ ςυλλογισ. Μια 

δεφτερθ ςκζψθ, ιταν να επιλεχκοφν ςενάρια που προκάλεςαν αίςκθςθ με τθν ζκδοςι τουσ ι 

απαςχόλθςαν, κατά κάποιον τρόπο, τθν κοινι γνϊμθ, ενϊ μια τελευταία ςκζψθ, ιταν ν’ αναηθτθκοφν 

ςενάρια που ςχετίηονταν με πραγματικά γεγονότα τθσ ηωισ του Scala ι κάποιων ςυνεργατϊν του, κακϊσ 

και ςενάρια που ζκιγαν ςθμαντικά ηθτιματα τθσ εποχισ.   

Ρράγματι, το πρϊτο ςενάριο τθσ μελζτθσ αποτελεί και το πρϊτο τθσ ςυλλογισ του Scala, το δεφτερο 

παρουςιάηει αρκετά προβλιματα ςτθ δομι και τθν πλοκι του, παρά το γεγονόσ ότι ανικει ςτθν 31θ 

Θμζρα τθσ ςυλλογισ και το τελευταίο απαςχόλθςε αρκετά τθν κοινι γνϊμθ με τθν ομϊνυμθ, αλλά αρκετά 

παραλλαγμζνθ παράςταςι του, λίγα χρόνια πριν τθν ζκδοςθ τθσ ςυλλογισ. Πςον αφορά δε τθ κεματικι 

τουσ, και τα τρία ςενάρια καταπιάνονται με ηθτιματα που απαςχολοφςαν τθν τότε κοινωνία, όπωσ θ 

τρζλα ι υποκριςία, τα ελευκεριάηοντα ικθ, θ πειρατεία, τα ςκλαβοπάηαρα τθσ Ανατολισ, θ αλλαξοπιςτία 

κ.ο.κ.. Ράνω απ’ όλα όμωσ, τα ςυγκεκριμζνα ςενάρια δίνουν τθ δυνατότθτα ζρευνασ ςε πολλαπλά 

επίπεδα, κακϊσ χαρακτθρίηονται από ποικιλομορφία ςε κεματικό, δομικό, υφολογικό, δραματικό, και 

ςκθνικό επίπεδο. 

Τα τρία ιταλικά κείμενα ζχουν μεταφερκεί αυτολεξεί από τθ ςυλλογι του 1611 με ιδιόμορφα 

γράμματα και ςφμβολα, αποτυπϊνοντασ ζτςι τθν καλλιγραφία τθσ εποχισ και διατθρϊντασ παράλλθλα 

και το φφοσ γραφισ του capocomico. Λζξεισ και φράςεισ ιδιότυπεσ τθσ Αναγζννθςθσ, αλλά και του 

Μεςαίωνα, επεξθγοφνται και προςεγγίηονται ετυμολογικά ςτισ παραπομπζσ τθσ ελλθνικισ μετάφραςθσ, 

όπου υπάρχουν και οι αντίςτοιχοι ςφνδεςμοι για επαλικευςθ και περαιτζρω μελζτθ.  

Αντίςτοιχα, οι μεταφράςεισ των πρωτότυπων ςεναρίων είναι όςο το δυνατόν πιςτότερεσ, 

διαφυλάςςοντασ τθ δομι, τθ ςφνταξθ και το φφοσ του ςυγγραφζα τουσ. Εξοφ και θ αποςπαςματικι και 

αςφντακτθ μορφι τουσ ενίοτε, κακϊσ το ςενάριο δεν αποτελεί ολοκλθρωμζνο κεατρικό κείμενο, αλλά 

δραματικό ςκελετό μιασ ιςτορίασ που αποδίδεται με ελλειμματικό και τθλεγραφικό τρόπο. Ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ του Scala, όπου τα ςενάριά του είναι ςαφϊσ πιο εκτενι και προςεγμζνα υφολογικά και 

νοθματικά, υπάρχουν χωρία αςφντακτα και ελλειμματικά που απαιτοφν τθν προςκικθ βοθκθτικϊν λζξεων 

ι και φράςεων εντόσ παρενκζςεων.  

Σε ανάλογο πλαίςιο κινείται και ο ευκφσ λόγοσ που χρθςιμοποιείται ςυχνά από τον Scala και 

αποδίδεται με τθ χριςθ του ονόματοσ του ομιλθτι και τθν αντίςτοιχθ φράςθ με τθ χριςθ άνω και κάτω 

τελείασ. Τζλοσ, τα ομιλοφντα πρόςωπα τθσ κάκε ςκθνισ, αναφζρονται ςτ’ αριςτερά του ςεναρίου μαηί μ’ 

εκείνα που βρίςκονται και δρουν τθν ίδια ςτιγμι επί ςκθνισ. Ραρά τθν ελλειπτικι εικόνα του κειμζνου 

ωςτόςο, γίνεται ςαφζσ ςτον αναγνϊςτθ-κεατι, από τισ επαρκείσ ςκθνικζσ οδθγίεσ που παρακζτει ο Scala, 

το πιο πρόςωπο μιλάει και το τι ςυμβαίνει επί ι κι εκτόσ ςκθνισ.    
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DEL                                                                                                                      

THEATRO 

Delle Fauole Rappre∫entatiue, ouero                                      

Ricreatione Comica, 

BOSCARECCIA, E TRAGICA. 

GIORNATA PRIMA 

Li duo Vecchi Gemelli Comedia 

ARGOMENTO 

Vrono già in Venetia duo fratelli gemelli nomati l’vno Pantalone de’ Bi∫ogno∫i, ilquale hebbe 

vn figlio Flauio nominato; e l’ altro Tofano Bi∫ogno∫i, ilquale parimente hebbe vn figlio Oratio 

chiamato. Erano quei duo fratelli mercanti ricchi∫∫imi, e negotiauano con Naui per Soria, & per 

l’altre parti di Leuante. Auuenne,che e∫∫endo li duo fratelli ∫opra d’vna Naue per Ale∫∫andria 

d’Egitto, furono da Cor∫ari fatti ∫cbiaui, e ventuti in terra, ad vn Mercante turco il quale alla volta di Per∫ia 

conduße:  Rima∫ero i figli Flauio, & Oratio di età di 12. anni ogn’ vno d’e∫∫i, al gouerno  delle loro madri; e 

per gran diligenza che ∫i pote∫∫ero v∫are mai non poterono de’ Padri loro hauer noua alcuna: la onde 

pre∫ero per partito di leuar∫i dalla patria, & attendere alla mercatura, & al negotio,  in Fiorenza, e co∫i 

∫tando∫ene ∫oprauenne loro il contagio, nel quale delle madri loro priui rima∫ero;  per la qual co∫a ce∫∫ato il 

male à Fiorenza ∫i trasfevirono, per la quale andata, e fuora d’ogni loro ∫peranza hebbero nuoua di Soria, 

come vn ricco mercante Armeno, haueua in Per∫ia ri∫cattato duo ∫chiaui fratelli, e che li conduceua à 

Fiorenza hauendo il detto mercante in detta cittàà trattare delli ∫uoi negotÿ.  Capitò finalmente il detto 

mercante Armeno, co’ ∫udetti ∫chiavi, i quali dopo molti gratio∫i auuenimenti cagionati per loro gran 

∫imiglianza ricono∫cono I propri figli, i quali con due belli∫∫ime vedoue s’accompagnano, eco i padri loro 

viuono poi vita lieta, e contenta.  
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Li duo Vecchi Gemeli 

Per∫onaggi della Comedia           Robbe per la Comedia 

Flauio, &             Duo habiti ∫imili da ∫chiavi per li                   

Oratio fratelli cugini            duo Vecchi gemeli                        

France∫china             Ma∫chere, e berbe ∫imili per li duo                  

Pedrolino ∫erui               Vecchi gemeli                                                                     

              Habito ricco per lo mercante Armeno                

Pa∫quella vecchia ruffiana                                                                                                         

                      Vna lettera ∫critta                                                       

I∫abella Vedoua nobile            Vn ba∫tone  da ba∫tonare                                       

             Arme per Pedrolino, e per Arlecchino     

Gratiano Dottore            Vna di∫fida ∫critta                                         

Flaminia Vedoua figlia 

Capitano Spauento                                                                                                                   

Arlecchino ∫eruo                                                                                                                 

Hibrahim mercante Armeno, e Chri∫tiano,                                                                                  

Ramadan ∫chiauo, detto poi Pantalone de’ Bi∫ogno∫i,                                                                   

Mu∫taffà ∫chiauo detto poi Tofano  Bi∫ogno∫i, fratello ∫imile. 
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FIORENZA 

A T T O   P R I M O . 

Oratio  Vien leggendo vna lettera, e mentre legge, batte à ca∫a in quello ve∫tito con                         

Pedrolino  feltro, e ∫tiuali decendo à Oratio come Flauio vuole andar’ in Villa; Oratio che v’ è altro  

  che fare in quello 

Flauio  ve§tendosi da campagna per andar’ in Villa; Oratio dice che bi∫ogna, che vno di loro vada 

∫ubito à Pi∫a, & à Liuorno, dicento come de Venetia hà ricento vna lettera, per la quale 

viene aui∫ato da vn ∫uo amico, come in Fiorenza deurà comparire frà vn me∫e, vn 

mercante Armeno nomato Hibrahim, ilquale conduce ∫eco duo Fratelli ∫chiaui ri∫cattati in 

Per∫ia di mano de’ Turchi,  e che hormai debbe e∫∫er gionto à Liuorno e∫∫endo arriuata 

vna Naue, che viene di Soria, e che mandino a dire alla compagnia delle donne, e de  gli 

huomini, che non po∫∫ono andare, Pedr. ∫i di∫perà per non poter’ andar’ in Villa à 

mangiare, Oratio và per metter’ all’ ordine volendo∫i partire il ∫eguente giorno per Pi∫a: 

Flauio in ca∫a à ∫pogliar∫i.  Ped. rimane in quello 

I∫abella ved. alla fine∫tra motteggiando con Pedr. ∫opra del loro andare in Villa, e come i ∫uoi Padroni 

hauranno bel tempo con quelle cortigiane; Ped. per darli martello, dice che Flauio non vi 

vuole andare per ri∫petto del la ∫ua innamorata la quale þ gelo∫ia di molt’ altre, che ∫ono 

innamorate di Flauio nō(non) hà voluto andarui: & entra dicendo s’io §tò male, tu ∫tai 

peggio di me:  I∫ab. di∫corre intorno l’ amor ∫uo, e crudeltà di Flauio, e di voler’ con la 

prima occa∫ione ∫coprirli l’ amor ∫uo, di nouo in quello 

Pa∫quella vec. ruffiana, e maliarda ignorante, ∫aluta I∫ab. chiedendole la cagione del ∫uo dolore, ella 

come viue innamorata di Flauio, il quale ama vna cortigiana, e che ∫eco uoleua andare in 

Villa: Pa∫quella le promette con l’arte ∫ua di farla riamar da Flauio, e che non anderà più 

in Villa, I∫ab. le dona alcuni dinari promettendole molt’ altre co∫e ancora,  e tutta 

con∫olata ∫i ritira: Pa∫quella  di∫. l’altre ∫ua, e delle molte a§tutie con le quali campa la 

uita ∫ua, in quello 

   Oratio dicendo hauer’ inte∫o, che gli ∫chiaui ∫ono arriuati in Liuorno, & che, non potranno §tare 

ad arriuare in Fiorenza: uede Pa∫quella, dallaqua le intende hauer parlato à Flaminia dell’ 

amor ∫uo, e d’ hauerla trouata più crudele che mai: e come à lei da l’ animo con gli incanti 

∫uoi di farlo riamare: e∫∫endo co∫a impo∫∫ibile che una Vedoua po∫sa ∫tar’ ∫enza marito: 

in quello 

Flaminia  che dalla fene∫tra hà inte∫o il tutto uien fuora ingiuriando Pa∫quella e chiamandola 

§trega;  Pa∫quella ∫enza dir’ altro ∫e ne fugge in ca∫a ∫ua, Flaminia riprende Oratio che la 

uada menando per bocca di quella ∫celerata vecchia, e che confidi ne i burgiardi 

incante∫mi ∫uoi; e che pé∫ando∫i di far bene, fà il ∫uo male, & adirata entra: Oratio ∫i 

lamenta, poi dice ricorda∫i come Pedr. gli hà più uolte detto, che Pa∫quella è vna ∫celerata 

uecchia, e che lo ingannar. in quello 

Pedrolino  intedendo quanto ha pa∫∫ato Oratio con Flam. e Pa∫quella, dice hauer ∫o∫petto che 

Flaminia ∫ia innamoratta del Cap. Spauento. ma che uuol chiarir∫ene, & aiutarlo in quello 
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Gratiano  Padre di Flam. arriua. Pedr. ∫ubito manda uia Oratio, dicendo la∫ciate fare à me: poi 

∫alutando il Dottore li domanda ∫e è uero, che egli dia Flam. ∫ua figlia per moglie al Cap. 

come ∫i dice: Grat.  che non è uero. Ped. gli propone Oratio, Grat. ∫o∫pira dicendo amar’ 

France∫china ∫ua ∫erua, e che uederà di ri∫oluerlo in bene: in quello 

Flaminia alla fene§tra chiama con gran fretta ∫uo padre, che uada in ca∫a a dar’aiuto, a chi n’ha di 

bi∫ogno, Grat. dicendo a Ped. che ∫i riuedranno entra in ca∫a. Ped. e∫∫endo anch’ egli 

innamorato di France∫china, dice uoler fa re una burla à Grat. ∫uo riuale: in quello 

Isabella dimanda à Pedrolino ∫e Flauio ha fatto pace con la ∫ua Dama, e ∫e anderanno in Villa:  

Ped. che la pace è fatta, e che anderanno: I∫ab. ∫oridendo dice che s’ella uorrà non ∫i farà 

la pace, non andranno in Villa, e ∫e non ∫arà riamata da Flauio che egli s’in∫piritarà 

in∫ieme con Pedr. e che sà quello, che hà in manica & entra:  Pedr. riman confu∫o per 

quelle parole in quello 

Cap. Spau.    vien raccontando l’amor che porta à  Flaminia.  Arlecc. dice hauer ∫ospeto, che                   

Arlecchino  ella ∫ia innamorata  d’ altra per∫ona : Cap. che  non può e∫∫ere  e∫∫end’ egli huomo tanto 

  perfetto raccontando la ∫ua bellezza, forza, & valore :  Ped. dice al Cap. come Oratio ∫uo  

  padrone piglia dormiranno in∫ieme: Cap. in collera minaccia di uoler’ ammazzare  Oratio 

  ∫e la piglia, e brauando∫i parte con Arlecc. Ped. ride,  in quello 

France∫china di ca∫a piangendo. Ped. ∫i ritira, batte à ca∫a Pa∫quella 

Pa∫quela intende da France∫china e∫∫erli ∫tata rubata  una pezza di teladi braccia ∫e∫∫anta, e 

perche ∫e le raccomanda promette  far’ gliela trouare, la manda nella ∫ua camera 

terrena, dicendole, che colà l’a∫petti ∫in tanto che ella uada a pigliar’ alcune co∫e, 

che le bi∫ognano di ∫opra al granaio, & entrano, Ped. ∫i ride di France∫c. e di 

Pa∫quella, e come lor farebbe vna burla, in quello 

Gratiano ridendo∫i che Flaminia lo chiamò perche de∫∫e aiuto alla cagnolina, che voleua fare i 

cagnolin: Ped. ∫ubito dice à Grat. come France∫c. è in ca∫a di Pa∫quella, perche le 

faccia ritrouare certa tela, che gli è §tata rubata, in quello 

Pa∫quela di dentro fà lo ∫congiuro bugiardo per trouar la tela facendo dire 

France∫china alcune parole à Francesc. Ped. dice à Grat. che gli vuol far goder France∫c. con bell’ 

inganno, gli ordina, che a∫petti, che France∫c. ∫ia fuora di ca∫a, e che dopo uada da 

Pa∫quella, e dica d’e∫∫er quello che ha rubata la tela per i∫cherzo, ma che la uuol rendere 

à lei propria: e come li ∫uoi incanti l’ hanno a∫tretto a uenire a confeßare il furto, e che la 

vecchia chiami France∫c. alla quale dica poi hauer’ trouata quella inuentione per hauer 

comodità di ragionar ∫eco promettedole di comperarle altrettanda tela. Grat. ∫i contenta: 

∫entono uenir le donne ∫i vitirano. 

Pa∫quela  dice à France∫c. che bi∫ogna la ∫era rifar l’ incante∫mo nelquale ui bi∫ogna vn    

France∫china  fia∫co d’olio d’ oliua, & uno d’aceto forte,  Franc. che li porterà, e uia. Pa∫quella  rimane: 

  in quello 

Gratiano  ∫ele appre∫enta innanzi disendole, che ∫forzato da ∫uoi incante∫mi è venuto à pale∫are il 

furto della tela, dicendo eßer lui §tato il ladro.  Pa∫quella ∫i marauiglia di ciò ∫apendo ella 
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non ∫aper far’ nulla  d’incanti, comincia à tremare, Grat. gridādo dice chiamala, chiamala. 

Pa∫q. fugge in ca∫a. Grat. dietro gridando chiamala. Ped. ∫ubito chiama France∫. 

France∫china intende da Ped. come in ca∫a Pa∫quella è entrato uno, ilquale cōfessa e∫∫ere §tato il ladro 

della tela, e che uada ad aiutar à Pa∫quella à pigliar’ il ladro, condurlo alla giu∫tittia.  

Gratiano     Franc.entra. Ped. rimane ∫ente che dentro fanno romore col ladro in quello                 

Pa∫quela 

France∫china tengono Grat. per le braccia chamandolo ladro, e li danno di buone pugna.  Grat. fugge, le 

donne dietro. Ped. ride, e via, e fini∫ce l’ Atto primo. 

 

 

ATTO SECONDO. 

Hibrahim Mercante Armeno con Ramadan ∫uo ∫chiauo, ilquale dice al ∫uo padrone di farli hauere             

Ramadan  in breue il ∫uo ri∫catto,  e d’auuātaggio per l’ infinite corte∫ie da lui riceuute in∫ieme con  

  ∫uo fratello Mustaffà:  Hibraim,  che ∫e hanno da far co∫a alcuna in Fiorenza ∫i ∫pedi∫chino,  

  perche frà duo giorni vuol partir’ col Procaccio per Venetia, e via.  Ramadan rimane  

  lodando la gentilezza  del mercante Armeno  in quello 

Flauio  con una lettera per mandarla in Villa à ∫uoi compagni, che lo §tanno a∫pettando, e 

vedendo lo ∫chiano li fà elemo∫ina pregandolo,  che uoglia portar’ quella lettera ad vn 

Tanaiolo nominato Sandrino da Norcia, in mercato vecchio, e che ∫ubito la porti alla ∫ua 

Villa: Schiauo che farà il ∫eruigio via. Flavio rimane in quello 

France∫china  allegra per hauer trouata la tela, Flauio le domanda di Ped. ella che non sà dou’ei ∫i ∫ia,  in 

quello 

Pedrolino ridendo∫i della burla fatta à Grat. Frances. il ∫imile, & entra in ca∫a Ped. dice à Flauio come 

I∫ab. gli hà detto ella e∫∫er §tata cagione,  che non ∫i uadi in Villa, e che ∫e Flauio non ∫i 

ri∫oluerà  d’amarla, che lo farà ∫piritare in∫ieme con lui, Flauio ∫e ne burla, in quello 

 Oratio arriua, e da Ped. intende hauer dato ad intendere al Cap. come egli, ∫posa  Flam. per 

burlarlo, e com’ egli incollera lo uà cercando per far qui∫tione ∫eco. e∫∫i ∫e ne ridono, in 

quello 

I∫abella alla fene§tra: Flauio ∫alutandota le domanda come ∫i pre∫to haue appre∫a l’arte magica, 

minacciando di uoler fare ∫piritare chi non l’ama: ella dice d’hauer detto co∫i à Pedr. per 

i∫cherzo, lo prega ad amarla, & prenderla per moglie e∫∫end’ ella ∫ua pari com’ei sà: Flauio 

le dice, che in breue potrebbe uenire che ∫arebbe cagione della loro commune allegrezza. 

I∫abella che non lo intende, Oratio ∫e ne maraviglia, dicendole, che ∫apend’ ella di magìa 

dourebbe ∫apere il tutto; & anco aiutarlo nel l’amor ∫uo con Flam. e far ch’ ella non gli ∫ia 

co∫i crudele: che egli promette d’aiutar lei nell’amor ∫uo con ∫uo fratello. I∫abella che farà 

ogni ∫forzo, in quello 
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Mustaffà  ∫chiauo fratello di Ramadan, domanda elemo∫ina. Ped. che ogni uno ∫i guardi la borsa. 

Flauio credendo quello à cui dette la lettera per la grā ∫imiglianza, li domanda ∫e portò la 

lettera à Sadrino Tanaiolo, Schiauo non ∫aper quello, che ∫i dica, e di non hauer mai alter 

uolte parlato ∫eco. Ped. lo ∫caccia uia, in quello 

Ramadā ∫chiauo fratello di Mu§taffà vede Flauio, alquale dice hauer data la lettera à quel Sandrino 

Zanaiolo, Flauio lo priglia per imbriaco, e ∫i parte con Oratio, e rimane Ped. solo, in quello 

I∫abella dalla fene§tra interroga Ped. ∫opra quelle parole detteli da Flauio, che in breue potrebbe 

venire chi ∫arebbe cagione della loro commune allegrezza      in quello 

Pa∫quela alla fine§tra ∫tà à ∫entire il tutto. Ped. racconta ad I∫abella come uenti anni ∫ono, furono 

fatti ∫chiaui il padre di Flauio, & il padre d’ Oratio, iquali erano fratelli, e come mai non ne 

poterono hauer nuoua alcuna, per la qual co∫a i giouani ∫i ri∫oluerono d’ abbandonar la 

patria di Venetia, e di uenire ad habitare in Florenza, e come Oratio ha riceuto una lettera 

di Venetia, da un ∫uo amico, ilquale lo auuisa come frà un me∫e capiterà in Florenza un 

mercante Armeno nomato Hibrahim, il quale in Per∫ia ha ri∫cattato duo fratelli Venitiani, 

che erano ∫chiaui di Turchi, e che que§to è quello, che uoleua dir Flauio ∫perando, che 

uno di quelli ∫ia ∫uo padre, ∫enza del quale non piglierebbe mai moglie il quale ∫i chiama 

Pantalone de’Bi∫ognosi Venitiano: Pa∫quella ∫i rallegra à quelle parole, e ∫i ritira; in quello 

Flaminia  alla fine§tra ∫aluta I∫abella; la quale inuita Flaminia andrar’ à ∫pa∫so in ca∫a ∫ua; ella che 

∫enza licenza del padre non può; in quello 

Gratiano  arriva, e da I∫abella uien pregato a mandare Flam. da lei. Grat. che la manderà. Flam. ∫i 

ritira: & il ∫imile fà I∫abella. Grat. dice à Pedr. che quella inuentione fù cattiua per lui. Ped. 

dice come France∫. hà ritrouata la tela, che era na∫co∫a in ca∫a: poi l’e∫orta à dar Flam. à 

Oratio, e non al Cap. come ∫i dice. Grat. dice non e∫∫er uero, in quello 

Capitano in collera, che non troua Oratio, vede Grat. il quale gli dice, che ∫i rimanga di                    

Arlecchino  nominar Flam. ∫ua figlia, perche non gliela vuol dare. Cap. braua, dicendo ∫aper che la  

  vuol dare à Oratio, e ch’egli ammazzerà Oratio, e tutti quelli, che dependeranno da lui.  

  Arlecc. braua anch’egli. Ped. li dà  un ∫chiaffo. Cap. caccia mano, tutti fuggon, ed egli  

  dietro. 

Pa∫quela  d’ haver pen∫ato di guadagnar da uiuere per un me∫e, per le parole inte∫e da Pedr. e di 

uoler dare ad intendere à I∫ab. di ∫aper il ∫egreto di Flauio, accioch’ ella le habbia più fede; 

in quello 

Ramadā ∫chiavo arriua,Pa∫quella uedendolo ∫i ri∫olue uoler∫i ∫ervir dell’opra ∫ua, l’accarezza, li fà 

elemo∫ina, dicendoli volerli far guadagnare meza dozzena  di ∫cuti ∫olamente à ∫eruirla di 

parole. Schiavo ∫i contenta. Ella gli dice uoler’ che egli ∫i finga il padre d’ un giouane 

innamorato d’una donna, ilquale è ∫chiavo come egli, e che §tia ritirato in di∫parate, e nō 

compari∫ca mai ∫e non ∫entirà dire il nome di quell tal padre ∫chiauo, perche ella vuol 

mo∫trare di farlo uenire con i ∫uoi incanti da lontana parte. e quì auuertita Pa∫quella di 

non nominarli il nome del padre. Schiauo ∫i contenta. ella lo fa ritirare in di∫parte, e per 

i§trada: poi batte da Isabella. 

Pedrolino vede Pa∫quella ∫i ritira incamuffato per uedere ciò che ella vuol fare. in quello 
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I∫abella fuora accarezza Pa∫quella, la quale ∫i mo∫tra adirata con Flam. perche non la tiene per 

nulla: ma che à lei ∫ta di farla contenta. I∫ab. ∫i rallegra, che ella po∫∫a contentarla. 

Pa∫quella li dice ∫aper il ∫egreto di Flauio meglio di lei, e che per ∫eruirla le vuol far ∫aper 

con l’arte ∫ua, ∫e il padre di Flauio è viuo, e ∫e ∫ar∫ viuo volerlo far comparire alla ∫ua 

pre∫enza. I∫ab. la prega à farlo. Pa∫quella finge di guardare un ∫uo libretto bugiardo, e di 

mormorare alcune magiche parole; in quello 

Pedrolino in di∫parte ∫e ride della balordaggine della Vecchia, e ∫tà à uedere, in quello Pa∫quella ∫i 

ri∫olue di chiamare il padre di Flauio, & ad alta uoce dice,  Pantalone de Bi∫ogno∫i 

compari∫chi hor hora quà da me; in quello 

Ramadā ∫chiauo ∫entendo∫i chiamar per lo ∫uo uero nome, ∫i merauiglia, poi ∫ubito compar∫o dice, 

∫on quà, io ∫on Pantalone de’ Bi∫ogno∫i. Ped. ∫i merauiglia. I∫ab. il ∫imile in quello, e ∫ubito 

Mustaffà ∫chiauo, e fratello di Ramadan. ∫ubito dice, ∫on quà anch’ io ∫uo fratello. Pa∫quella gli 

crede ∫piriti da ∫enno. I∫ab. il ∫imile, & ogn’ una fugge in ca∫a ∫ua: gli Schiaui uanno 

attorno a Pedr. ilquale credendoli diauoli ∫e ne fugge tutto impaurito. Schiaui dietro,         

e fini∫ce l’ Atto ∫econdo.  

 

A T T O     T E R Z O. 

Flauio Ridendo∫i con Oratio di Ped. ilqual dice, che quello Schiauo, alquale egli dette la                                      

Oratio         lettera è vn diauolo.Pedr. dice e∫∫er vero, e di più dice I∫ab. e Pa∫quella e∫∫er due 

Pedrolino  Stregbe incantatrici; e che nō ∫enza a cagione di∫∫e quelle parole di farli ∫piritare; e quì 

 racconta come  Pa∫quella hà fatto  comparire  quelli duo Vecchi ∫chiaui ; e∫∫i ∫i 

 merauigliano, e che vogliono parlar con Pa∫quella;  in quello 

Capitano  arriua, e brauando dice à Oratio, che rimanga d’ importunar Flam. per che ella al di∫petto 

di ∫uo padre ∫arà ∫ua moglie; in quello 

Arlecchino  per vendicar∫i dello ∫chiaffo riceuuto da Ped. lo vede, e li dà delle ba∫tonate, tutti 

cacciano mano all’armi,e facendo qui§tione uanno tutti per i∫trada. 

Gratiano ∫i ri∫olue di uoler dar Flam. per moglie ad Oratio per leuarsi di tanto fa∫tidio, & per poter 

hauer qualche contento con France∫china, batte  

France∫china fuora, laquale ∫i ∫cu∫a con Grat. di quello che trà di loro ∫ucce∫∫e. Grat. fà ∫eco all’amore, 

in quello 

I∫abella  alla fine∫tra di nuouo prega Grat. à mandarle Flam. e uien fuora. Grat.la chiama. 

Flaminia fuora, và con I∫abella in ca∫a ∫ua.  Grat. ricerca Franc. d’andar ∫eco in ca∫a ∫ua à godersi; 

in quello arriua il Cap. e∫∫i fuggono. 

Capitano hauendo ∫critta una di∫fida contra Flauio, & Oratio la legge ad Arlec. 

Arlecchino  acciò che a loro la porti, & in quello, che la vuol leggere, arriuano 
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Ramadan     Schiaui, e fratelli ∫imili: e ∫tanno à ∫entire quello, che vuol leggere il Cap. il quale                        

& Mustaffà  leggendo dice. Io il Cap.  Spauento da Valle Inferna, di∫fido te, Flauio,  e te Οratio, 

  Bi∫ogno∫i, à combattere a ∫pada, e pugnale in camicia fuora della porta al prato;  in quello 

Ramadā ∫i fà innanzi, dicendo al Cap. che quelli giouani nominati in quella di∫fida ∫ono ∫uoi figlioli, 

e che ∫ono huomini da ri∫ponderli. Cap. in collera gli uuol dare: in quello 

Mustaffà ∫alta fuori con una ∫tanga. Cap. & Arlec. li credono  duo ∫piriti, dicendo che non 

combattono con diauoli, e uia. I Vecchi ∫i rallegrano d’ hauer ∫entito nominar i loro figlioli, 

uanno per trouare il loro mercante Armeno per intender di que§to negotio: e uanno l’uno 

per vna §trada, e l’ altro per l’ altra, e uia. 

Pa∫quella tutta impaurita ∫i ri∫olue di uiuer da donna da benne, e di non attender più, ne alle 

∫tregherie, nè à i ruffiane∫mi, poiche ∫ono tutte opere diaboliche, ∫timando, che quelli 

duo che li comparirono innanzi ∫ieno duo diauoli per i∫pauentarla, in quello 

I∫abella hauendo dalla fine∫tra ueduta Pa∫quella uien fuora con Flam. & a∫∫icurata Pa∫quella da 

Flam. I∫abella domanda del ∫eguito di quelli ∫chiaui, che comparuero; Pa∫quella, che non 

sà s’ erano ∫piriti, ò corpi humani, in quello arriuano li duo Schiaui. 

Ramadane Schiaui, e fratelli ∫imili arriuano, le donne ∫i ∫pauentano: & e∫∫i con bel mode le                   

Mustaffà a∫∫icurano, dicendo non e∫∫er diauoli. Pa∫quella a∫∫icurata, e ∫tando in mezo à Flam. & à 

  I∫abella gli e∫∫aminando dell e∫∫er loro, & alli loro nomi, e cognomi cono∫cequelli e∫∫ere i 

  Padri d’ Oratio, e di Flauio, cono∫ciutoli dice loro, che co∫a pagherebbono à ritrouare i  

  propri figli. Schiaui che pagherebbono  a∫∫ai. Pa∫quella dice loro, che  facciano carezze  

  à quelle due gentildonne Vedoue, per mezo delle quali ∫arā no felici. Schiaui baciano le  

  mani alle giouani,honorandole d’ inchini, e di sì fatti modi d’ honorare. alla fine Pa∫quella 

  ordina che le dōne mandino i Vecchi in ca∫a Flam. & Isab. Schiaui entrano in ca∫a d’  

  I∫abella; Poi le donne rimangono à consiglio, e qui I∫abella fà che Flam. pigli Oratio per ∫uo 

  marito, Pa∫quella allegra le manda in ca∫a à refitiare i Vecchi, dicendo, che la∫cino fare à  

  lei del re∫tante. Pa∫quella rimane, in quello  

Pedrolino Tutto carico d’armi per uendicar∫i delle ba∫tonate riceuute da Arlec. Pa∫quella lo manda à 

cercar di Flauio, e d’ Oratio per co∫a di grande importanza. Ped. la prega aiutarlo à far le 

∫ue uendette contra Arlec. e uia. Pa∫quella rimane, in quello 

Oratio         con Flauio ∫i ridono della be∫tialità del Cap. vedono Pa∫quella, e da lei intendono                     

Flavio   e∫∫er uenuto il giorno delle loro allegrezze, e de’ loro contenti, dicendo à Flauio,  che I∫ab. 

  li vuol parlare di co∫a di grandi∫∫ima importanza. Giouani ∫i rallegrano, e fanno battere. 

I∫abella  Fuora dice à Flauio, che ∫e lui vuole e∫∫er ∫uo marito, che gli vuol donare la più cara co∫a c’ 

habbia al mondo, & à Oratio ∫uo fratello due delle più care co∫e, ch’ egli de∫idera al 

mondo: i Giouani pieni d’allegrezza ∫i contentano d’ogni co∫a, I∫abella và in ca∫a, e 

conduce fuora Flaminia. 

Flaminia fuora, I∫abella la con∫egna à Oratio per ∫ua moglie, il quale dimo∫tra d’ hauer gran 

contento, fatto ciò I∫a. ritorna in ca∫a, e conduce fuora li duo ∫chiaui. 

I∫abella        conduce fuora li duo ∫chiaui, & à Flauio riuolto dice, eccoui la più cara co∫a c’ hauete      

Ramadā   al mondo mo∫trandoli Pantalone ∫uo padre, & Oratio Tofano ∫uo Padre, e qui                      
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Mustaffà    padri, e figli ∫i ricono∫cono in∫ieme abbracciando∫i l’ un l’ atro, e facendo  grande  

  allegrezze, in quello 

Hibrahim armeno arriua e, da gli ∫chiaui ∫uoi intende come hanno ritrouati li figli loro mercanti 

ricchi∫∫imi, e che qui in Fiorenza lo ∫oddisfaranno d’ogni qualunque co∫a ch’ egli habbia 

hauer da loro: Hibrabim ∫i rallegra con e∫∫i loro: i Vecchi pregan i giouani à ∫po∫ar le due 

Vedoue, e∫∫i che ∫ono contenti∫∫imi, & ogn’ uno tocca la mano alla ∫ua, in quello  

Gratiano ∫i merauiglia à veder tante per∫one  innanzi à ca∫a ∫ua, Oratio ∫otto breue giro di parole li 

dice tutto l’auuenimento de i Vecchi padre, e delle nozze contratte, Grat. ∫i contenta&  

accarezza Pant. e Tofano fratelli marauigliando∫i della gran ∫imigliāza ch’ è  trà li loro. in 

quello 

France∫china ∫i rallegra  dell’ arriuo de i Vecchi fratelli fà loro riverenza; in quello 

Capitano       tutto armato con Arlecc. parimente, ∫ubito veduto Grati. li dice Flaminia e∫∫er ∫ua 

Arlecchino   moglie, Oratio li dice, che pen∫i in altro, perch’ ella di già è ∫tata ∫po∫ata da lui, e che  

  quelli che egli credeua diauoli, ∫ono i padri loro, Capi. ∫i placa, ∫aluta Pant. e Tofano  

  rimanendo ∫tupido della gran ∫imiglianza che è in quei duo Vecchi fratelli; in quello 

Pedrolino tutto armato arriua vede Arlecc. ∫ubito l’ a∫∫alta  metendo   mano all’ armi, Arlecc. il 

mede∫imo. Tutti mettono di mezo, e li fanno far pace: poi trattano di maritar France∫. 

Ped. la vuole, Arlecc. il ∫imile, e qui di nuouo mettono mano all’ armi, il Cap. mette di 

mezo e∫ortandoli à §tare al detto, & alla eletione di France. i serui  ∫i contentano, France∫.  

piglia Ped. co∫i, Oratio ∫po∫a Flaminia, Flauio I∫abella, & Ped. France∫china, & Flauio, & 

Oratio accettano in ca∫a loro Pa∫quella ∫ino alla ∫ua morte per hauerli fatto trouare i 

Padri, e per che la∫ci d’ e∫∫ercitar più incanti, e truffarie,  e fini∫ce la comedia dei duò 

Vecchi gemelli; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

ΑΡΟ ΤΟ 

ΚΕΑΤΟ 

Των Μφκων126 για Ραράςταςθ, ςυγκεκριμζνα 

Ψυχαγωγία Κωμικι, 

ΡΟΛΜΕΝΛΚΘ ΚΑΛ ΤΑΓΛΚΘ 

ΘΜΕΑ ΡΩΤΘ 

Οι δφο δίδυμοι γζροι     Κωμωδία  

ΥΡΟΚΕΣΘ127 

ταν κάποτε ςτθ Βενετία δφο δίδυμοι αδελφοί, ο ζνασ ονομαηόταν Pantalone de’ Bisognosi, ο 

οποίοσ είχε κι ζναν γιο ονόματι Flavio, και ο άλλοσ ονομαηόταν Tofano Bisognosi128 που 

αντίςτοιχα είχε ζνα γιο ονόματι Oratio. Αυτοί οι δφο αδελφοί ιταν πολφ πλοφςιοι ζμποροι 

και διαπραγματεφονταν  με πλοία ςτθ Συρία και ς’ άλλα μζρθ τθσ Ανατολισ.129 Συνζβθ, όταν τα δφο 

αδζρφια ιταν ς’ ζνα πλοίο με προοριςμό τθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου, να πιαςτοφν όμθροι από 

                                                           
126

 Θ λζξθ favole προζρχεται από τθ λατινικι fabula και ςτα ελλθνικά μεταφράηεται ωσ φανταςτικι ιςτορία ι διιγθςθ 
και μφκοσ.  
- Santoli Vittorio, F. Ber., 1932. «Enciclopedia Italiana» ςτθ Διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto dell' Enciclopedia 
Italiana Treccani La cultura italiana: http://www.treccani.it/enciclopedia/favola_%28Enciclopedia-Italiana%29, όπωσ 
εμφανιηόταν  ςτισ 13/03/2017. 
-Διαδικτυακι πλατφόρμα τθσ Ρφλθσ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF
%CF%82&dq, όπωσ εμφανιηόταν  ςτισ 13/03/2017. 
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 Θ ιςτορία εξελίςςεται ςε μια γειτονιά τθσ Φλωρεντίασ (Fiorenza) με τζςςερα ςπίτια που ορίηουν ταυτόχρονα και 
τισ οικογζνειεσ των βαςικϊν τφπων του ςεναρίου, ακολουκϊντασ τισ τζςςερισ ομάδεσ τθσ διανομισ. Συγκεκριμζνα, 
ςτθν πρϊτθ οικία μζνουν ο Flavio και ο Oratio με τουσ υπθρζτεσ τουσ Franceschina και Pedrolino, ςτθ δεφτερθ θ 
Isabella, ςτθν τρίτθ ο Graziano και θ κόρθ του Flaminia και ςτθν τζταρτθ θ Pasquella. Το ςκθνικό, βαςιηόμενο ςτισ 
ςκθνικζσ πρακτικζσ τθσ Αναγζννθςθσ και τθσ προοπτικισ του Λταλοφ αρχιτζκτονα Serlio, κα ζχει παράκυρα και 
πόρτεσ, δθμιουργϊντασ ειςόδουσ κι εξόδουσ, κακϊσ και ευκαιρίεσ για ςκθνζσ ςε άλλα επίπεδα. Στθν υπόκεςθ που 
προθγείται του ςεναρίου, εξιςτορείται θ προϊςτορία των Βενετϊν εμπόρων, μζχρι και το δραματικό παρόν, όπου ζνα 
νζα ςτοιχείο (το γράμμα από τθ Βενετία) ανατρζπει τα δεδομζνα τθσ αφιγθςθσ και κινεί τθ δράςθ. Θ ςκθνικι 
παρουςία των θρϊων οριοκετείται ςτθν πλατεία, ζξω από τισ οικίεσ, αλλά και ςτα παράκυρα, εκεί απ’ όπου οι 
γυναικείεσ φιγοφρεσ ςυνομιλοφν με τουσ περαςτικοφσ, κρυφακοφν (ςυνεχίηοντασ τθ κεατρικι παράδοςθ των 
ωτακουςτϊν) ι παρακολουκοφν τα όςα ςυμβαίνουν ςτο δρόμο. 
-Nicoll, (1976), ςς. 122-124. 
- Katritzky, (2006), ς. 182. 
128

  Σφμφωνα με τθν παράδοςθ τθσ Commedia dell’ arte, ο Pantalone είναι Βενετόσ ζμποροσ και ςυχνά ονομάηεται 
Pantalone de’ Bisognosi, Ρανταλόνε των απζνταρων. O Scala χρθςιμοποιεί για το δεφτερο Βενετό ζμπορο το όνομα 
Tofano, ζνα από τα τρία επιπλζον ονόματα των γζρων τθσ αυτοςχζδιασ κωμωδίασ (Cassandro, Tofano και Zanobio), 
κρατϊντασ το ίδιο επίκετο, αλλά και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ φιγοφρασ. 
129

 Ιδθ από τον 15ο αιϊνα τα εξερευνθτικά ταξίδια των καλαςςοπόρων άνοιξαν τουσ καλάςςιουσ δρόμουσ για το 
εμπόριο και τα ταξίδια αναψυχισ και περιιγθςθσ ανά τθν υφιλιο. Δεν είναι τυχαία επομζνωσ, θ ςυχνι αναφορά 
πόλεων και χωρϊν εξωτικϊν ςε κεατρικά κείμενα και ςενάρια τθσ εποχισ, κακϊσ τα ταξίδια και οι πλθροφορίεσ απ’ 
αυτά αποτελοφςαν βαςικά κζματα ςυηιτθςθσ ςτθν κακθμερινότθτα των Λταλϊν. Δεν κα μποροφςε επομζνωσ και ο 
Scala να μθν χρθςιμοποιιςει τα ταξιδιωτικά μοτίβα ςτθ ςυλλογι του, ταξιδεφοντάσ μασ από τθν 1θ κιόλασ θμζρα, 
ςτισ χϊρεσ τθσ Μεςόγειου και ςτα ςκλαβοπάηαρα τθσ Ανατολισ (Levante), από τθ Βενετία (Venetia), ςτθν Ρίηα (Piza) 
και το Λιβόρνο (Livorno) και από τθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου (Alessandria d’ Egitto), ςτθ Συρία (Soria) και τθν 

http://www.treccani.it/enciclopedia/favola_%28Enciclopedia-Italiana%29
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82&dq
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πειρατζσ και να πωλθκοφν ςτθ ςτεριά ς’ ζναν Τοφρκο ζμπορο που τουσ πιρε μαηί του με προοριςμό τθν 

Ρερςία.130 Οι γιοι τουσ Flavio και Oratio, ο κακζνασ από 12 ετϊν, ζμειναν υπό τθν προςταςία των μθτζρων 

τουσ και, παρά τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ που ζκαναν, δεν κατάφεραν ποτζ να ζχουν νζα από τουσ πατζρεσ 

τουσ. Ζτςι, αποφάςιςαν ν’ αφιςουν τθν πατρίδα τουσ και ν’ αςχολθκοφν με το εμπόριο και τισ ςυναλλαγζσ 

ςτθ Φλωρεντία. Ενϊ βρίςκονταν εκεί, ξζςπαςε επιδθμία πανοφκλασ131 κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ 

ζχαςαν και οι δφο τισ μθτζρεσ τουσ. Συνεπϊσ, μόλισ πζραςε θ πανϊλθ, μετακόμιςαν μόνιμα ςτθ 

Φλωρεντία. Εξαιτίασ αυτισ τθσ απόφαςθσ και πζρα από κάκε ελπίδα, ζλαβαν νζα από τθ Συρία132 πωσ 

ζνασ πλοφςιοσ Αρμζνιοσ ζμποροσ είχε εξαγοράςει ςτθν Ρερςία δφο αδζλφια ςκλάβουσ και τουσ ζφερνε 

ςτθν Φλωρεντία, κακϊσ είχε να κάνει εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν πόλθ αυτι. Ζτςι επιτζλουσ, αυτόσ ο 

ίδιοσ Αρμζνιοσ ζμποροσ ζφταςε με τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςκλάβουσ που μετά από αρκετά διαςκεδαςτικά 

ςυμβάντα, εξαιτίασ τθσ εκπλθκτικισ εξωτερικισ ομοιότθτάσ τουσ, αναγνωρίηουν τουσ γιουσ τουσ που  

παντρεφονται δφο όμορφεσ χιρεσ και ηουν από τότε μια ευτυχιςμζνθ και ικανοποιθτικι ηωι με τουσ 

πατζρεσ τουσ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Ρερςία (Persia), και από ιςτορίεσ με πειρατζσ και ομθρίεσ, ςε απελευκερϊςεισ κι επαναςυνδζςεισ, ςφμφωνα και με 
τθν επικαιρότθτα τθσ εποχισ. 
-Jaffe-Berg, (2016), ςς. 24, 25. 
-Braudel, Fernard, 1995.  The Mediteranean: and the mediterranean World in the age of Philip ii (V.I and II), V. 1, 
London: Univ. of California, New York: Routledge, ςς.194, 264, 401 και 627. 
130

 Συνάμα με τθν οικονομικι κι εμπορικι ανάπτυξθ ςτισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου, υπιρξε και τρομερι ζξαρςθ του 
φαινομζνου τθσ πειρατείασ, τθσ ομθρίασ και των ςκλαβοπάηαρων ςε χϊρεσ τθσ ανατολισ, όπου οδθγοφνταν οι 
άτυχοι ναυτικοί-ταξιδιϊτεσ ωσ ςκλάβοι.  
-Jaffe-Berg,( 2016), ςς. 24-25. 
-Braudel, (1995) ςς. 130-133, 182, 286-289 και 464. 
131

 Ρικανότατα ο Scala ν’ αναφζρεται ςτθν επιδθμία βουβωνικισ πανοφκλασ, γνωςτισ και ωσ Μαφρθ πανϊλθ και 
Μαφροσ εμετόσ, μα κυρίωσ ωσ Μαφροσ Θάνατοσ που εμφανίςτθκε ςτθν Λταλία τον 14ο αιϊνα (1348-1350) κι 
εξαπλϊκθκε ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, φζρνοντασ το κάνατο ςε χιλιάδεσ ανκρϊπουσ. Ζκτοτε, θ πανϊλθ 
ταλαιπωροφςε ςυχνά τθν ιταλικι χερςόνθςο με χειρότερθ όλων τθν πανδθμία του 17ου αιϊνα (1629-1631). Οι 
επιπτϊςεισ κάκε φορά ιταν τεράςτιεσ ςε όλα τα επίπεδα, ανατρζποντασ ταυτόχρονα τθν μζχρι τότε επικρατοφςα 
κοςμοκεωρία και πίςτθ των ανκρϊπων. Στο ςυγκεκριμζνο ςενάριο, ο Scala αναφζρεται αναχρονιςτικά είτε ςτισ 
επιδθμίεσ πανϊλθσ που αποδεκάτιςαν τθ Φλωρεντία τα ζτθ 1347-1348 (ςχετικι αναφορά ςτθν επιδθμία γίνεται και 
ςτο Decamerone του Boccaccio, 1353),  1417 και 1430  ι ακόμθ και ς’ εκείνθ που ζπλθξε τθ γενζτειρά του, τθ Βενετία 
κατά τα ζτθ 1477-1478 και 1575-1577. Ο Scala ενδεχομζνωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο να κάνει χριςθ τθσ τεχνικισ 
του αναχρονιςμοφ, ακολουκϊντασ μια πάγια κεατρικι τακτικι, προσ χάριν εντυπωςιαςμοφ ι και δραματικότθτασ. 
- Caplan C., Cluggish E., Danseyar S., 2007. Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present, 
(ed.) Kohn C. George, USA: Infobase Publishing, ςς. 126-128, 475-477 και 200-201 
-Cipolla, M. Carlo, 1981. Fighting the Plague in Seventeenth-century Italy, Wisconsin: Univ of Wisconsin Press, ςς. 24 
και 51. 
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 Το γράμμα, χρθςιμοποιείται ςτο ςενάριο ωσ ζνα κεατρικό τζχναςμα-εφρθμα ανατροπισ κι αποτελεί το πρϊτο 
καταλυτικό ςτοιχείο για τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ και τθσ ιςτορίασ, φζρνοντασ τα νζα του γυριςμοφ των χαμζνων 
πατζρων κι αλλάηοντασ τα ςχζδια και τθν κακθμερινότθτα των υπολοίπων τφπων. 
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Πρόςωπα τησ Κωμωδίασ       Αντικείμενα τησ Κωμωδίασ                              

Flavio &                  Δφο ίδια ενδφματα για ςκλάβουσ                         

Oratio, αδελφικά ξαδζρφια         για τουσ δφο γζρουσ δίδυμουσ                     

Franceschina                           

Pedrolino, υπθρζτθσ                       Ρανομοιότυπεσ μάςκεσ και γζνια για                                                                                                                                                       

                         τουσ δφο διδφμουσ                                                                                                                                                 

Pasquella, γριά ρουφιάνα           

Isabella, ευγενισ χιρα                            Ακριβι ρόμπα για τον Αρμζνιο ζμπορο 

Gratiano, Γιατρόσ                        Ζνα γράμμα                                                  

Flaminia, χιρα κόρθ           

           Ζνα ξφλο για να χτυπάει                                      

Capitano Spavento                        Ππλα για τον Pedrolino & τον Arlecchino                                                                        

Arlecchino, υπθρζτθσ                                         Μία γραπτι πρόκλθςθ (ςε μονομαχία) 

                                                                                                   

Hibrahim, ζμποροσ Αρμζνιοσ και Χριςτιανόσ                           

Ramadan ςκλάβοσ, ονομαηόμενοσ πριν Pantalone de’ Bisognosi                                         

Mustaffa, ςκλάβοσ ονομαηόμενοσ πριν Pantalone de’ Bisognosi, δίδυμοσ αδελφόσ 
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ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ                                       

 ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΣΗ 

Oratio  Έρχεται διαβάηοντασ ζνα γράμμα κι ενϊ το διαβάηει, χτυπάει ςτο ςπίτι (το δικό του και    

  του Flavio).                   Σε ςυνζχεια 133  

Pedrolino
134 Ντυμζνοσ με τςόχινα ροφχα και μπότεσ λζει ςτον Oratio ότι ο Flavio κζλει να πάνε ςτθν 

εξοχικι τουσ κατοικία.135 Ο Oratio (του απαντά) ότι ζχει να κάνει κάτι άλλο.          Σε ςυνζχεια 

Flavio Ντυμζνοσ με ροφχα τθσ εξοχισ136 για να πάει ςτθν εξοχικι κατοικία. Ο Oratio του λζει ότι 

ζνασ από τουσ δφο είναι απαραίτθτο να πάει αμζςωσ ςτθν Ρίηα και ςτο Λιβόρνο,137 

                                                           
133

 Θ φράςθ in questo/in quello, ςφμφωνα με τισ ςθμειϊςεισ του θκοποιοφ τθσ Αναγζννθςθσ Andrea Perrucci (1699)  
υποδθλϊνει ότι ο/οι θκοποιόσ/-οί παραμζνει/-ουν ςτθ ςκθνι μετά τθν ζξοδο των άλλων τφπων τθσ κωμωδίασ κι ότι 
θ ςκθνικι δράςθ παραμζνει ωσ ζχει μζχρι και τθν εμφάνιςθ νζων προςϊπων επί ςκθνισ. O Andrews ςτισ 
μεταφράςεισ των ςεναρίων του Scala χρθςιμοποιεί τθν κυριολεκτικι ςθμαςία τθσ φράςθσ: at that point=ς’ αυτό το 
ςθμείο, ακολουκϊντασ τθ μετάφραςθ τθσ Salvadori Lonergan C.: next=ζπειτα/μετά, όπου εννοείται ότι τα πράγματα 
μζνουν ωσ ζχουν, όπωσ και οι επί ςκθνισ ιρωεσ, πριν τθν εμφάνιςθ ενόσ νζου ιρωα. Αντίκετα, ο Salerno παραλείπει 
τθ φράςθ ςε όλεσ τισ μεταφράςεισ του, παρά το γεγονόσ ότι ο Scala  τθν επαναλαμβάνει ςε όλα ςενάρια τθσ 
ςυλλογισ του και ςφμφωνα με τουσ Perrucci και Andrews πρζπει να ιταν βαςικι ςκθνικι οδθγία για τουσ θκοποιοφσ. 
Στισ μεταφράςεισ τθσ παροφςασ εργαςίασ θ φράςθ in questo υπάρχει με πλάγια γράμματα, δίνεται ςε ελεφκερθ 
μετάφραςθ ςε ςυνζχεια εννοϊντασ τθ ςυνζχεια τθσ ςκθνισ, όπου ο εκάςτοτε τφποσ παραμζνει επί ςκθνισ και θ 
πλοκι/ςκθνικι δράςθ ςυνεχίηεται ωσ ζχει ζωσ ότου γίνει αναφορά ςε νζα δράςθ και πρόςωπα. 
-Lea, (1962), ς. 129. 
-Andrews, (2008), ςς. l-li. 
134

 Στο ςενάριο δεν υπάρχει ςκθνικι οδθγία για το αν ανοίγει τθν πόρτα του ςπιτιοφ από μζςα ι αν ζρχεται ςτο ςπίτι 
από ζξω. Σφμφωνα και με το argomento (υπόκεςθ), το πιο λογικό είναι να βρίςκεται ςτο ςπίτι και ν’ ανοίγει τθν 
πόρτα ςτον  Oratio που ζρχεται με τα νζα για τον Αρμζνιο ζμπορο και να τον ενθμερϊνει ςχετικά με το ταξίδι τουσ 
ςτθν εξοχι. Σ’ αυτό ςυμφωνεί και ο Andrews, ενϊ αντίκετα ο Salerno ιςχυρίηεται πωσ ο Pedrollino χτυπάει τθν 
πόρτα, ενϊ διαβάηει το γράμμα και πωσ ο Oratio είναι ντυμζνοσ με τα πρόχειρα ροφχα. Λςχυριςμόσ που δεν ζχει 
βάςθ, κακϊσ ο Oratio κα ηθτιςει να ακυρωκεί θ εκδρομι, ζχοντασ λάβει και διαβάςει το γράμμα. Επίςθσ, ςτθν 
Αυτοςχζδια Κωμωδία το γράμμα του κυρίου/κυρίασ διαβάηεται από τον υπθρζτθ/-τρια πάντα ςτα κρυφά, δίνοντασ 
ζτςι κίνθτρο για burle και μπουφονερίεσ (π.χ. Υπθρζτθσ δφο αφεντάδων, Ρράξθ 1θ, Σκθνι 14θ – ςκθνι Trufaldino με 
το γράμμα), κάτι που εδϊ δεν αναφζρεται.   
135

 Ραράλλθλα με τθν μεταμόρφωςθ των ιταλικϊν πόλεων με εντυπωςιακά και πολυτελι κτίρια, ναοφσ και πλατείεσ 
από εμπνευςμζνουσ αρχιτζκτονεσ όπωσ ο Filippo Brunelleschi, ο Sebastiano Serlio, ο Leon Battista Alberti και ο 
Andrea Palladio, μεταμορφϊνεται και θ επαρχία με υπερπολυτελείσ εξοχικζσ κατοικίεσ των πλοφςιων ευγενϊν κι 
εμπόρων τθσ Aναγζννθςθσ που αποτελοφςαν «χϊρο αναψυχισ και πνευματικισ αναηιτθςθσ, κοινωνικισ προβολισ 
και ελζγχου τθσ γεωργικισ παραγωγισ», επιδεικνφοντασ ςυνάμα τθν «κοινωνικι ιςχφ» και τθν «πνευματικι 
υπεροχι» ενόσ ουμανιςτι ανκρϊπου. Ο Scala επομζνωσ, αναφερόμενοσ ςτθν εξοχικι κατοικία των νεαρϊν εμπόρων, 
όπου κα μαηεφονταν με φίλουσ και «κυρίεσ» (εταίρεσ) για να διαςκεδάςουν, αποτυπϊνει τθν ιταλικι 
πραγματικότθτα τθσ εποχισ του.  
- Byrne, P. Joseph, 2017. The World of Renaissance Italy: A Daily Life Encyclopedia, V. 2, USA: Greenwood-ABC-CLIO, 
ς.ς. xviii-xix και 404-407. 
- Goldthwaite, A. Richard, 1982. The Building of Renaissance Florence: An Economic and Social History, London: JHU 
Press, ς. 22. 
- Ρετρίδου Β., Ηιρϊ Ο., Μερτηάνθ Ε., Ιςτορία τθσ Τζχνθσ Γ’ Λυκείου: Θ τζχνθ τθν εποχι τθσ Αναγζννθςθσ, κεφ. 10, 
Ακινα: ΥΡΑΛΚ:ΟΕΔΒ), ςς. 135-141. 
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 Στθν Λταλία του πλοφτου και τθσ μόδασ είναι λογικό να υπάρχει ενδυματολογικόσ κϊδικασ για κάκε περίςταςθ. 
Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ εκδρομι ςτθν εξοχι επιβάλλει αντίςτοιχα ροφχα, για ζνα πιο κακθμερινό και άνετο 
ςτυλ, από πιο ανκεκτικά και ηεςτά υφάςματα, ςυνδυαςμζνα με μπότεσ. 
137

 Το Λιβόρνο, παρακαλάςςια πόλθ ςτθν περιοχι τθσ Τοςκάνθσ, υπιρξε ζνα από τα πιο ςθμαντικά λιμάνια τθσ 
Λταλίασ, το οποίο με τθ ςυνειςφορά των Μεδίκων τθσ Φλωρεντίασ, αποτζλεςε τθν "ιδεατι πόλθ" τθσ Αναγζννθςθσ. 
Εξαιτίασ τθσ κζςθσ και τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτάσ τθσ πόλθσ άλλωςτε, ο Γάλλοσ ιςτορικόσ Braudel τθν αναφζρει 
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αναφζροντασ πωσ ζλαβε μια επιςτολι από τθ Βενετία με τθν οποία ζνασ φίλοσ του τον 

διαβεβαιϊνει πωσ ςτθ Φλωρεντία κα φτάςει ς’ ζνα μινα ζνασ Αρμζνιοσ ζμποροσ, ονόματι 

Λμπραιμ και μαηί  του δφο αδζρφια ςκλάβοι που τουσ αγόραςε ςτθν Ρερςία από τοφρκικα 

χζρια138 και πωσ πρζπει να είναι ιδθ ςτο Λιβόρνο, κακϊσ ζχει φτάςει εκεί ζνα πλοίο  από τθ 

Συρία. Οπότε, πρζπει να ςτείλουν μινυμα ςτθν παρζα με τισ κυρίεσ139 και τουσ άνδρεσ πωσ 

δεν μποροφν να πάνε.  

Pedrolino  Σε απελπιςία που δεν κα πάνε ςτθν εξοχικι κατοικία για να φάει.140 Ο Oratio πθγαίνει να 

αςχολθκεί με το ταξίδι τθσ επομζνθσ (θμζρασ) ςτθν Ρίηα. Ο Flavio (μπαίνει ξανά) ςτο ςπίτι 

για να αλλάξει ροφχα. Ο Pedrolino παραμζνει.       Σε ςυνζχεια 

Isabella χήρα  Στο παράκυρο141 αςτειευόμενθ με τον Pedrolino ςχετικά με το ταξίδι ςτθν εξοχικι κατοικία 

και με το πόςο ωραία κα περάςουν τα αφεντικά του μ’ εκείνεσ τισ εταίρεσ142. Ο Pedrolino 

                                                                                                                                                                      
ωσ ζνα από τα πιο ςθμαντικά πειρατικά κζντρα τθσ εποχισ, ςτοιχείο που ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο του Scala, 
εξυπθρετεί το μοτίβο τθσ πειρατείασ και τθσ ςκλαβιάσ. 
 - Jaffe-Berg, (2016), ςς. 24-25, 50-51, 80 και 149. 
-Phillips, Rahn, Carla, 2013. «Navies and the Mediterranean in the Early Modern Period» ςτο Naval Strategy and 
Power in the Mediterranean: Past, Present and Future, (ed.) Hattendorf, B. John, London: Frank Cass, ς.ς.21-22. 
-Fusaro, Maria, 2015. Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean: The Decline of Venice and the 
Rise of England, 1450–1700, Cambridge: Cambridge University Press, ςς. 99-104. 
-Braudel, (1995), ς. 889. 
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 Οι Τοφρκοι αναφζρονται ςε πολλά κεατρικά ζργα και ςενάρια ωσ ζμποροι ςκλάβων, μοτίβο το οποίο ςυμφωνεί 
και με τα ιςτορικά ςτοιχεία και τθν πραγματικότθτα τθσ εποχισ. 
-Schmitt, (2014), ςς. 53-54. 
-Davis Robert C., 2003. Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and 
Italy, 1500-1800, U.K.-U.S.A.: Palgrave Macmillan, ςς. 3-103.  
- Fisher, W. Alan, 1978. «The Sale of Slaves in the Ottoman  Empire: Markets and State  Taxes on Slave  Sales,  some  
Preliminary   Considerations» ςτο  Bogaziçî  Universitesi Dergisi  Beseri,  Bilimler- Humanities, V. 6, ςς. 149-152. 
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα The Internet Archive: 
https://web.archive.org/web/20120111084616/http://www.dlir.org/archive/archive/files/bogazici_1978_vol-6_p149-
174_95c6548ada.pdf, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 27-06-2017.) 
-Grabmeier, Jeff, 2010. «Research Reveals Massive Extent of Slavery between Muslims, Christians for Three Centuries» 
ςτο Phys.org Science X network (9 March 2010), (Βλ.  Διαδικτυακι πλατφόρμα Phys.org Science X network:  
https://phys.org/news/2010-03-reveals-massive-extent-slavery-muslims.html, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 27-07-2017.) 
-Wood, Paul, 2007. «Art in fifteenth-century Venice: “an aesthetic of diversity”» ςτο Locating Renaissance Art, (ed.) 
Richardson Carol M., London: Yale University Press, ς. 241. 
- Sider, Sandra, 2007. Handbook to Life in Renaissance Europe, Oxford: Oxford University Press, ςς. 218-219. 
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 Ο Flavio αναφζρεται ςτισ γυναίκεσ που κα ςυντρόφευαν τον ίδιο και τουσ φίλουσ του ςτθν εξοχι με τον όρο 
Donne, δθλ. κυρίεσ, ενϊ αμζςωσ μετά θ Isabella, από ερωτικι ηιλια και γυναικείο φκόνο, κα  τισ χαρακτθρίςει 
cortigiane δθλ. εταίρεσ. Τθν εποχι εκείνθ υπιρχαν δφο κατθγορίεσ εταίρων ςτθν Λταλία, οι  μορφωμζνεσ που 
ονομάηονταν cortigiane oneste και οι cortigiane di lume που ανικαν ςτθν κατϊτερθ τάξθ. Μάλιςτα, ςτα πρϊτα 
χρόνια τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, προτοφ εμφανιςτοφν οι επαγγελματίεσ γυναίκεσ θκοποιοί κι εξαιτίασ και των 
κοινωνικϊν περιοριςμϊν που υπιρχαν, τουσ  γυναικείουσ ρόλουσ αναλάμβαναν εταίρεσ. Θ πρϊτθ μαρτυρία για 
γυναικεία παρουςία επί ςκθνισ χρονολογείται είκοςι χρόνια μετά τθν εμφάνιςθ του πρϊτου κιάςου, το 1565. 
Ρρόκειται για μια  πόρνθ ανϊτερθσ τάξθσ, εταίρασ (cortigiana onesta) δθλαδι, με ιδιαίτερεσ μουςικζσ και 
λογοτεχνικζσ γνϊςεισ, κακϊσ και χορευτικζσ δεξιότθτεσ. 
-Poulsen, Rachel, 2008. «Women Performing Homoerotic Desire in English and Italian Comedy La Calandria 
GlIngannati and Twelfth Night» ςτο Women Players in England 1500-1660: Beyond the All-Male Stage, (eds.) Pamela 
Allen Brown, Peter Parolin, England: Ashgate Publishing, Ltd., ς. 175. 
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 Ο κοιλιόδουλοσ υπθρζτθσ αποτελεί μία ςτερεοτυπικι εικόνα τθσ αυτοςχζδιασ κωμωδίασ, ζχοντασ τισ ρίηεσ τθσ 
ςτουσ υπθρζτεσ τθσ αριςτοφανικισ κωμωδίασ, αλλά και ςτα ζργα  του Μενάνδρου και τθσ ρωμαϊκισ κωμωδίασ με το 
χαρακτιρα του «παράςιτου». Οι ςκθνζσ που ςχετίηονται με το φαγθτό και τουσ υπθρζτεσ, ζδιναν τθ δυνατότθτα 
ςτουσ θκοποιοφσ για αυτοςχεδιαςμό και lazzi, προκαλϊντασ το άφκονο γζλιο των κεατϊν. Στα επόμενα χρόνια, ο 
τφποσ/υπθρζτθσ που κα ταυτιςτεί με το φαγθτό είναι ο Arlecchino  (π.χ. Υπθρζτθσ δφο αφεντάδων, Goldoni). 

https://web.archive.org/web/20120111084616/http:/www.dlir.org/archive/archive/files/bogazici_1978_vol-6_p149-174_95c6548ada.pdf
https://web.archive.org/web/20120111084616/http:/www.dlir.org/archive/archive/files/bogazici_1978_vol-6_p149-174_95c6548ada.pdf
https://phys.org/news/2010-03-reveals-massive-extent-slavery-muslims.html
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για να τθν πειράξει143 τθσ λζει ότι ο Flavio δεν κζλει να πάει επειδι φοβάται/ςζβεται 144 τθν 

αγαπθμζνθ του που ηθλεφει όλεσ τισ άλλεσ γυναίκεσ που είναι ερωτευμζνεσ με τον Flavio και 

μπαίνει μζςα (Pedrolino) λζγοντασ: Αν εγϊ είμαι χάλια, εςφ είςαι ακόμθ χειρότερα.145           

                                                                                                                                                                      
141

 Το παράκυρο αποτελεί ζναν από τουσ βαςικότερουσ χϊρουσ δράςθσ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ. Σε αυτό 
ςυνικωσ εμφανίηονται ι κρφβονται γυναίκεσ, ςυνομιλϊντασ, μονολογϊντασ ι κρυφακοφγοντασ και 
κρυφοκοιτάηοντασ αντίςτοιχα. Σφμφωνα με τισ θκικζσ και κοινωνικζσ αρχζσ τθσ Λταλίασ του 16ου αιϊνα, δεν 
επιτρεπόταν ςτισ ευγενείσ γυναίκεσ να κυκλοφοροφν μόνεσ τουσ ςτο δρόμο ι ακόμθ και να εμφανίηονται ςε χϊρουσ 
εκτόσ ςπιτιοφ (ακόμθ και ςτο μπαλκόνι τουσ ι ςτθν εξϊπορτα) χωρίσ ςυνοδεία κάποιου υπθρζτθ ι ςυγγενι. 
Απαγόρευςθ που κα οδθγιςει ςτον κεςμό του Cicisbeo, του «επίςθμου ςυνοδοφ», με τθν ανοχι τθσ βενετςιάνικθσ 
κοινωνίασ του 18ου αιϊνα και τθσ εκκλθςίασ. Με τθν Commedia dell’Arte οι γυναίκεσ ανεβαίνουν επί ςκθνισ κι 
αποκτοφν ςταδιακά μια ςχετικι οικονομικι, επαγγελματικι και κοινωνικι αυτονομία. Ο Scala ςτθ ςυλλογι του 
ςυμπεριλαμβάνει γυναίκεσ απ’ όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα, ζχοντασ ζτςι μία ποικιλία δραματικϊν τφπων επί 
ςκθνισ, με κφριο χϊρο παρουςίασ και δράςθσ τουσ το παράκυρο. 
- Tylus, Jane, 2016. «Women at the Windows: Commedia dell’Arte and Theatrical Practice in Early Modern Italy» ςτο 
European Theatre Performance Practice, 1580-1750 (Critical Essays on European Theatre Performance Practice), (eds.) 
Henke R., Katritzky M.A., Roudledge-Taylor & Francis, ςς. 143-162.                  
 -  Gunsberg, (1997), ς. 91.                                                                                                                                                                                                                                    
- Richards, Kenneth, 2015. «The Commedia dell’Arte acting companies» ςτο The Routledge Companion to Commedia 
dell'Arte, (eds.) Chaffee J., Crick O., New York: Roudledge, ς. 45. 
- Hildy Franklin J., Wilson Matthew R., 2014. «Stages and Staging Practices in early Commedia dell’Arte» ςτο The 
Routledge Companion to Commedia dell'Arte, (eds.) Chaffee J., Crick O., New York: Roudledge, ςς. 234-235.                                                                                                                                                                                                                               
– Monnier, Philippe, 1910. Venice in the eighteenth century, London: Chatto & Windus, ςς. 70 και 73.     
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 Ρροφανϊσ παρακολουκοφςε από το παράκυρο τθν κίνθςθ ςτο ςπίτι του Flavio και τισ προετοιμαςίεσ για το ταξίδι 
ςτθν εξοχι, αλλά πικανότατα δεν άκουςε τισ αλλαγζσ ςτα ςχζδια του αγαπθμζνου τθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
ςυνάντθςθσ με τισ Cortiggiane, όπωσ τισ χαρακτθρίηει υποτιμθτικά από ηιλεια και κυμό. Οι φιμεσ για τισ εξοχικζσ 
κατοικίεσ και τισ ςυνευρζςεισ ανδρϊν και γυναικϊν ςε αυτζσ, ιταν ζνα από τ’ αγαπθμζνα κζματα για το 
κουτςομπολιό  τθσ εποχισ, μα και αγαπθτό μοτίβο τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ και των ςυνεχιςτϊν τθσ. 
Χαρακτθριςτικό άλλωςτε είναι και το παράδειγμα τθσ Τριλογίασ του Ραρακεριςμοφ (Villeggiatura Trilogy) του 
Goldoni. Στο ςενάριο του Scala, το μοτίβο τθσ ςυναναςτροφισ των νζων με «αμφιβόλου θκικισ γυναίκεσ» δεν 
αξιοποιείται ςτον βακμό που κα μποροφςε, κακϊσ θ δράςθ ςτρζφεται ςε άλλα μοτίβα, όπωσ οι παρεξθγιςεισ που 
προκαλοφνται από τθν ταυτόχρονθ παρουςία επί ςκθνισ διδφμων, θ λανκαςμζνθ ταυτότθτα, τα ξόρκια κ.α.. 
Μάλιςτα, μετά από αυτι τθ ςκθνι, δεν ξαναγίνεται λόγοσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ «κυρίεσ». 
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  Σφμφωνα με το λεξικό Degli Accademici della Crusca, θ φράςθ αυτι χρθςιμοποιείται για να νευριάςει κάποιοσ 
ζναν ερωτευμζνο που ζχει αμφιβολίεσ (E martello lo diciamo per una certa passione amorosa, che è quando si dubita, 
che la cosa amata non ti sia tolta da altri). 
- Διαδικτυακό Λεξικό Degli Accademici della Crusca,  http://vocabolario.sns.it/html/_s_index2.html, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 27/07/2017. 
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 Θ ςκθνι αυτι δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ηαβολιάρθ υπθρζτθ ν’ αυτοςχεδιάςει πάνω ςτο μοτίβο τθσ κοροϊδίασ ενόσ 
ερωτευμζνου (εδϊ τθσ Isabella) που εξαιτίασ τθσ ηιλειασ και του αρρωςτθμζνου πάκουσ, μπορεί να πιςτζψει τα 
πάντα. Το ψζμα αυτό κα μποροφςε επίςθσ να ιδωκεί υπό το πρίςμα τθσ «ανδρικισ αλλθλεγγφθσ» ι ακόμθ και τθσ 
κάλυψθσ του αφζντθ από τον υπθρζτθ. Ο Andrews το μεταφράηει ωσ φόβο και ο Salerno ωσ ςεβαςμό. Ασ μθν 
ξεχνάμε όμωσ, ότι θ λζξθ φόβοσ ζφερε πάντοτε μια νοθματικι αμφιςθμία (π.χ. «Ἡ δζ γυνι ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα»). 
Ακόμθ και ςτο λεξικό Treccani μεταφράηεται και ωσ «φόβοσ»: incutere timore=προκαλεί φόβο. Εάν δεχτοφμε τθν 
πρϊτθ εκδοχι, είναι ξεκάκαρο το ςχόλιο του υπθρζτθ για τον χαρακτιρα τθσ Isabella (δυναμικι, ηθλιάρα, 
τρομακτικι), εάν δεχτοφμε τθν ερμθνεία του ςεβαςμοφ, το ςχόλιο εμπεριζχει ςαρκαςμό. 
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 Ρικανότατα θ ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςθ να γίνεται προσ τουσ κεατζσ με αντίςτοιχεσ κινιςεισ απελπιςίασ και 
πείνασ, ακολουκϊντασ, ςφμφωνα με τον Camporesi, το ρεπερτόριο «τθσ τζχνθσ τθσ πείνασ» που βαςίηεται από τθ μια 
ςτθ γλϊςςα του ςϊματοσ κι απ’ τθν άλλθ ςτθ γλϊςςα των zanni, τθ γνωςτι Grammelot. Θ γλϊςςα αυτι μοιάηει με 
Βαβζλ από ιχουσ , λζξεισ ςε απομίμθςθ ιχων και κινιςεισ, με αυξομειϊςεισ ςτθν ζνταςθ και τον ρυκμό που εντζλει 
επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό τθσ ςτόχο, δίνοντασ μια νζα δυναμικι ςτο ζργο και άφκονο γζλιο ςτουσ κεατζσ. Αν 
πάλι δεχτοφμε τθν άποψθ του Robert Garapon για τθν μάςτιγα πείνασ που βάρυνε τθν Λταλία του 16ου αιϊνα

 
ςαν 

«φριχτόσ εφιάλτθσ» και το γεγονόσ ότι αρκετοί  άνκρωποι «ηοφςαν κυρίωσ με  beau language (ωραία γλϊςςα) και 
γιόρταηαν με ονόματα αντί να γεφονται πράγματα», τότε το ςχόλιο αποκτά άλλθ βαρφτθτα και εμπεριζχει μθνφματα 
και ςχόλια κοινωνικοπολιτικοφ περιεχομζνου. 

Το δε ςχόλιο του Pedrolino, μεταφράηεται από τον  Andrews ωσ: If it’s bad for me, it’ worse for you (εάν είναι κακό 
για μζνα, για εςζνα είναι χειρότερο), ενϊ από τον  Salerno ωσ: If it makes me feel bad, I’ m sure it makes you feel  

http://vocabolario.sns.it/html/_s_index2.html
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Θ Isabella μιλάει για τθν αγάπθ τθσ και για τθ ςκλθρότθτα του Flavio και πωσ κζλει με τθν 

πρϊτθ ευκαιρία να του φανερϊςει ξανά  τθν αγάπθ τθσ.     Σε ςυνζχεια 

Pasquella γριά ουφιάνα και ψευτο-μάγιςςα.146 Χαιρετά τθν Isabella και ηθτά να μάκει τθν αιτία τθσ 

ςτεναχϊριασ τθσ κι εκείνθ τθσ εξθγεί πωσ, ενϊ θ ίδια ηει αγαπϊντασ τον Flavio, εκείνοσ 

αγαπά μία εταίρα και πωσ ικελε μ’ εκείνθ να πάει ςτθν εξοχικι κατοικία. Θ Pasquella τθσ 

υπόςχεται πωσ με τθν τζχνθ τθσ (δθλαδι τθ μαγεία), κα τον κάνει να τθν ξαναγαπιςει147  και 

ότι δεν κα ξαναπάει ςτθν εξοχικι κατοικία. H Isabella τθσ δίνει μερικά δθνάρια148 και 

υπόςχεται να τθσ δϊςει κι άλλα πολλά πράγματα κι απόλυτα ικανοποιθμζνθ, αποςφρεται. Θ 

Pasquella εκκειάηει τθν τζχνθ τθσ και τα πολλά τεχνάςματά τθσ με τα οποία και «κερδίηει το 

ψωμί τθσ».          Σε ςυνζχεια 

Oratio
149 (Μπαίνει ο Oratio) Λζγοντασ πωσ άκουςε πωσ οι ςκλάβοι ζχουν φτάςει ςτο Λιβόρνο και δεν 

κ’ αργιςουν να φτάςουν και ςτθ Φλωρεντία. Βλζπει τθν Pasquella και μακαίνει (ζπειτα) πωσ 

μίλθςε ςτθ Flaminia για τθν αγάπθ του και πωσ τθ βρικε πιο ςκλθρι από ποτζ και πωσ 

                                                                                                                                                                      
even worse (εάν με κάνει να νιϊκω άςχθμα, είμαι ςίγουροσ ότι εςζνα ςε κάνει να νιϊκεισ χειρότερα). Το ςίγουρο 
είναι πωσ ο Scala με αυτό το ςαρκαςτικό λογοπαίγνιο, τονίηει τθν πακολογικι αγάπθ τθσ Isabella για τον Flavio που 
ξεπερνά ακόμθ και το πάκοσ του κοιλιόδουλου υπθρζτθ τθσ Commedia dell’ arte, προϊδεάηοντασ ςυνάμα τον κεατι-
αναγνϊςτθ για πικανζσ ανατροπζσ τθσ δράςθσ. 
- Stefanelli, Stefania, 2010. «Enciclopedia dell'Italiano» ςτο Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura 
italiana (Διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/grammelot_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 
15/06/2017). 
-Garapon, Robert, 1957. La fantaisie verbale et le comique dans le théâtre français du Moyen Age à la fin du XVIIe 
siècle, Paris, ς. 87. 
-Camporesi, Piero, 1996. The Land of Hunger, U.K.: Polity Press, ςς. 116-117 και 120. 
- Cairns, (1989), ς. 36. 
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 Ο capocomico χρθςιμοποιεί τον ςτερεοτυπικό χαρακτιρα τθσ ρουφιάνασ και τθσ ψευτομάγιςςασ, 
αποκαλφπτοντασ τθν άποψθ που είχαν, κυρίωσ οι μορφωμζνοι τθσ εποχισ, περί μαγείασ και μαγικϊν φίλτρων, ςε 
αντίκεςθ μ’ ζναν μεγάλο αρικμό ςφγχρονϊν τουσ, κυρίωσ γυναικϊν, που ζψαχναν να βρουν απαντιςεισ για τα 
προςωπικά τουσ κζματα, ςε μάγουσ, χειρομάντεσ και κάκε είδουσ τςαρλατάνουσ. Το μοτίβο τθσ μαγείασ-εξαπάτθςθσ, 
ιταν από τα πιο αγαπθτά ςτθν Αυτοςχζδια Κωμωδία, κρίνοντασ και από πολλοφσ τίτλουσ (ςτθ ςυλλογι υπάρχουν 
τρεισ τίτλοι και αρκετά μοτίβα μαγείασ). Ο πρϊτοσ απατεϊνασ-μάγοσ ςτθν ιταλικι κωμωδία εμφανίηεται ςτο ζργο 
του Ariosto Il Negromante, το οποίο και αποτζλεςε πρότυπο για τουσ επόμενουσ, μεταξφ αυτϊν και ο Scala. Με τουσ 
δφο χαρακτθριςμοφσ, ο capocomico υποβιβάηει τθν Pasquella πιο κάτω ακόμθ και από τουσ zanni. Ο τφποσ τθσ 
ρουφιάνασ, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, χάνεται ςτισ κωμωδίεσ τθσ αρχαιότθτασ, ενϊ κατζχει ιδιαίτερθ κζςθ 
και ςτα αριςτουργιματα του κρθτικοφ κεάτρου.    
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 Με τθ φράςθ αυτι καταλαβαίνουμε ότι θ αγάπθ τθσ Isabella δεν ιταν μονόπλευρθ, αλλά ςίγουρα δεν ιταν ςτον 
ίδιο βακμό και από τισ δφο πλευρζσ. Ρικανότατα ο Flavio ζχαςε ςτθν πορεία το ενδιαφζρον του για τθν Isabella, 
προκαλϊντασ τθν εμμονι και το κυμό τθσ και δίνοντασ ζτςι, κίνθτρο και υλικό για ςκθνζσ ηιλιασ και κυμοφ. 
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 Dēnårius ι dēnåriī. Μικρισ αξίασ νομιςματικι μονάδα που χρθςιμοποιοφςαν ςτθν αρχαία ϊμθ και αποτζλεςε τθ 
βάςθ για τα μετζπειτα νομίςματα των Ρριγκιπάτων. Συγκεκριμζνα, το 1202 ο Δόγθσ τθσ Βενετίασ, Enrico Dandolo, 
ζκοψε αργυρό νόμιςμα ίςο με 26 denari και τ’ ονόμαςε αρχικά ducato d' argento κι ζπειτα grosso. Τα επικρατζςτερα 
νομίςματα ςτθν πορεία ιταν το fiorino (φιορίνι), γνωςτό ςτθ Φλωρεντία ωσ Fiorino d'oro και ςτθ Βενετία/Λομβαρδία 
ωσ  Fiorino del Lombardo Veneto. Στα επόμενα χρόνια χρθςιμοποιικθκαν κι άλλα νομίςματα, όπωσ τα soldi (ςόλδια), 
οι lire (λίρεσ) και τα διάφορα scudi (ςκοφδα) του 16ου αιϊνα. Ο Scala χρθςιμοποιεί γι’ άλλθ μια φορά τθν τεχνικι του 
αναχρονιςμοφ, κζλοντασ ίςωσ  να υποβιβάςει, ακόμθ περιςςότερο τθν Pasquella με το ευτελζσ ποςό των δθναρίων, 
προκαλϊντασ παράλλθλα και τθ χλεφθ του κοινοφ.  
-Brown, Judith, 2014α. «Economies», ςτο The Cambridge Companion to the Italian Renaissance, (ed.) Michael Wyat, 
Cambridge: Cambridge University Press, ςς. 320-337. 
149

 Ο Scala δεν αναφζρει τθν είςοδό του, αλλά το πιο πικανό είναι να μπαίνει ςτθ ςκθνι αμζςωσ μετά τθν ζξοδο τθσ 
Isabella, ακολουκϊντασ ζνα από τουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ που κζλει τθν παρουςία δφο 
μονάχα τφπων επί ςκθνισ για τα διαλογικά μζρθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει πωσ δεν υπάρχουν και κάποιεσ ςκθνζσ με 
περιςςότερεσ φιγοφρεσ επί ςκθνισ. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/grammelot_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29
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 εκείνθ με τα μαγικά τθσ κα τθν κάνει να τον ξαναγαπιςει ολόψυχα, γιατί είναι αδφνατον μια 

χιρα να παραμζνει χωρίσ άντρα.150       Σε ςυνζχεια 

Flaminia Από το παράκυρό τθσ τα ζχει ακοφςει όλα, βγαίνει ζξω (ςτθ ςκθνι-πλατεία), προςβάλλει 

  τθν Pasquella και τθν αποκαλεί μάγιςςα.151 Θ Pasquella χωρίσ να πει τίποτα άλλο τρζχει ςτο 

  ςπίτι τθσ. Θ Flaminia ξαναπλθςιάηει τον Oratio επιπλιττοντάσ τον που ςυνεχίηει να ακοφει 

  αυτά που του λζει θ καταραμζνθ γριά και να πιςτεφει τα ψεφτικα  ξόρκια τθσ, κεωρϊντασ 

  ότι κάνει καλό ςτον εαυτό του, ενϊ του κάνει κακό και κυμωμζνθ μπαίνει μζςα (ςτο ςπίτι 

  τθσ). Ο Oratio μετανιϊνει κι ζπειτα λζει πωσ κυμάται τον Pedrolino πολλζσ φορζσ να λζει 

  πωσ θ Pasquella είναι μια ακεόφοβθ γριά που κα τον εξαπατιςει.            Σε ςυνζχεια 

Pedrolino Ζχοντασ κατά νου, όςα ζχουν περάςει ο Oratio με τθ Flaminia και τθν Pasquela, λζει ότι 

υποπτεφεται πωσ θ Flaminia είναι ερωτευμζνθ με τον Capitano Spavento,152 μα κζλει να το 

επιβεβαιϊςει και να τον βοθκιςει.       Σε ςυνζχεια 

Gratiano  Μπαίνει ο πατζρασ τθσ Flaminia και ο Pedrolino αμζςωσ διϊχνει τον Oratio λζγοντασ: 

«Άφθςζ το πάνω μου».  Στθ ςυνζχεια,  χαιρετάει  τον Dottore  και τον ρωτάει εάν είναι 

αλικεια, όπωσ ακοφγεται, ότι δίνει τθν  κόρθ του  Flaminia για γυναίκα 153 ςτον Capitano. Ο 

Gratiano (απαντάει): δεν είναι αλικεια. Ο Pedrolino προτείνει  (για ταίρι)  τον  Oratio. Ο  

Gratiano αναςτενάηει, λζγοντασ πωσ αγαπάει τθ Franceschina, τθν υπθρζτριά του (Oratio) 

και κα φροντίςει αυτό να ζχει αίςιο τζλοσ.154     Σε ςυνζχεια 

                                                           
150

 Θ φράςθ είναι αμφίςθμθ και είτε υποδθλϊνει πωσ θ Flaminia κ’ αναγκαςτεί να ξαναπαντρευτεί για να ξεφφγει 
από τθν εποπτεία του πατζρα τθσ, είτε για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ ωσ γυναίκα. Από κοινωνικισ πλευράσ, το 
ςυγκεκριμζνο ςχόλιο παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, κακϊσ μασ πλθροφορεί για τουσ κοινωνικοφσ κϊδικεσ και 
τθν θκικι τθσ εποχισ. Συγκεκριμζνα, το γεγονόσ ότι, ωσ χιρα, μζνει ςτο πατρικό τθσ ςπίτι, υπό τθν επίβλεψθ του 
πατζρα τθσ κι όχι ςτθ ςυηυγικι τθσ οικία, φανερϊνει πωσ διεκδικεί εκ νζου τθν προίκα τθσ, αποποιοφμενθ τθν 
περιουςία του ςυηφγου. Επίςθσ, ότι είναι κάτω των 40 ετϊν, θλικία που τθσ επιτρζπει να ξαναπαντρευτεί, 
αποφεφγοντασ το μοναςτιρι και τθ μοναχικι ηωι που ακολουκοφςαν οι μεγαλφτερεσ θλικιακά χιρεσ. Από   
δραματουργικισ πλευράσ, οι χιρεσ αποτελοφςαν πρόκλθςθ για τουσ δθμιουργοφσ, δίνοντασ περιςςότερεσ ςκθνικζσ 
δυνατότθτεσ  (γάμο, ςκάνδαλα, αυτονομία, μυςτικά κ.α.), όπωσ άλλωςτε φαίνεται και από τα ςενάρια του Scala,  ςτα 
οποία υπερτεροφν αρικμθτικά, ζναντι των άλλων γυναικϊν. 
-Schmitt, (2014), ςς. 35-37. 
- Klapisch-Zuber, Christiane, 1987. Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy, Chicago: University of Chicago 
Press, ςς. 117-124. 
151

 Θ Flaminia δθλϊνει εξαρχισ τθν απζχκεια και το μίςοσ τθσ απζναντι ςτθν Pasquella, αποκαλϊντασ τθν «μάγιςςα». 
Τόςο θ λεκτικι, όςο και κινθςιολογικι ςυμπεριφορά και ςτάςθ τθσ Flaminia, προκαλoφν τθ φυγι τθσ Pasquella από 
τθ ςκθνι, εξυπθρετϊντασ ζτςι τθ δράςθ και τον κανόνα των δυο δρϊντων προςϊπων επί ςκθνισ. 
152

 Θ ψευδισ πλθροφορία ςχετικά με τον ζρωτα τθσ Flaminia για τον Capitano που εκςτομίηεται από τον Pedrolino, 
δίνει νζα τροπι και περιπλζκει τθν ιδθ περίπλοκθ πλοκι, προκαλϊντασ ζνα ντόμινο παρεξθγιςεων κι ευτράπελων, 
όπωσ γίνεται αντιλθπτό με τθν ατάκα του Pedrolino ςτον Dottore περί γάμου. Στθ ςυνζχεια, ο Pedrolino αναλαμβάνει 
να ξεδιαλφνει τα πάντα, «ρίχνοντασ άδειεσ για να πιάςει γεμάτεσ» ςχετικά με τα αιςκιματα τθσ Flaminia. 
153

Per moglie=για γάμο, ωσ ςφηυγο. 
-Costa Paulo, 1820. Dizionario della lingua italiana: compilato principalmente,v. 3, ∫ III, Bologna: Fratelli Masi, ς. 460. 
154

 Δεν ςχολιάηεται κακόλου από τον Dottore ο προτεινόμενοσ γαμπρόσ από τον Pedrolino για τθν κόρθ του, αλλά με 
αφορμι του ονόματόσ του, ο Gratiano αποκαλφπτει τον δικό του ζρωτα για τθν υπθρζτριά του Oratio. Στθν 
Αυτοςχζδια Κωμωδία, μια από τισ πιο ςτερεοτυπικζσ εικόνεσ διακωμϊδθςθσ, είναι ο γεροντο-ζρωτασ των vecchi με 
μία νεότερθ γυναίκα, τθν οποία διεκδικεί και κάποιοσ άλλοσ, πολφ νεότερόσ τουσ. Αντίηθλοσ του Gratiano ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςενάριο, όπωσ κα δοφμε παρακάτω, είναι ο ίδιοσ ο Pedrolino που δεν χάνει ευκαιρία να γελοιοποιιςει 
τον γζρο και τον ζρωτά του, επιλζγοντασ πικανότατα κάποιο από τα γνωςτά lazzi di consigli amorosi. 
-Capozza, Nicoletta, 2006. Tutti i lazzi della commedia dell'arte: un catalogo ragionato del patrimonio dei comici, 
Roma: D. Audino ςς. 122-123. 
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Flaminia Από το παράκυρο φωνάηει με μανία τον πατζρα τθσ να πάει ςτο ςπίτι να βοθκιςει κάποιον 

  που ζχει ανάγκθ. Ο Gratiano,  λζγοντασ ςτον Pedrolino  ότι κα το επανεξετάςουν, μπαίνει 

  ςτο ςπίτι.  Ο  Pedrolino που είναι κι αυτόσ ερωτευμζνοσ με τθν Franceschina, λζει πωσ κζλει 

  να ςκαρϊςει μία φάρςα ςτον  αντίηθλό του, τον Gratiano.155     Σε ςυνζχεια 

Isabella Ηθτά να μάκει από τον Pedrolino αν ο Flavio τα βρικε με τθ «ντάμα»156 του και αν κα πάνε 

ςτθν εξοχικι κατοικία. Ο Pedrolino (λζει): τα βρικαν και κα πάνε. H Isabella χαμογελϊντασ 

λζει πωσ, αν εκείνθ το κελιςει δεν κα τα βρουν και δεν κα πάνε ςτθ Villa και αν δεν τθν 

ξαναγαπιςει ο Flavio, κα τον καταραςτεί 157 μαηί με τον Pedrolino και πωσ αυτι ξζρει «τι 

ζχει κρυμμζνο ςτο μανίκι τθσ».158 Ο  Pedrolino μζνει άφωνοσ  με αυτά τα λόγια.159                  

          Σε ςυνζχεια 

Cap. Spavento Μπαίνει εκφράηοντασ τθν αγάπθ που ζχει για τθ Flaminia. O Arlecchino λζει πωσ                   

Arlecchino    υποψιάηεται πωσ εκείνθ είναι ερωτευμζνθ με κάποιον άλλον. Ο Capitano (απαντά): αυτό  

  δεν γίνεται, γιατί είναι τόςο τζλειοσ άνδρασ. Μιλάει για τθν ομορφιά, τθ δφναμθ και τθν 

  ανδρεία του. Ο Pedrolino λζει ςτον Capitano  πωσ ο  Oratio ηιτθςε  τθ  Flaminia για γυναίκα 

  του απ’ τον πατζρα τθσ κι ότι τθν επόμενθ νφχτα κα κοιμθκοφν μαηί. Ο Capitano: οργιςμζνοσ 

  απειλεί να ςκοτϊςει τον Oratio, αν τθν παντρευτεί και αφοφ καυχιζται (πάλι για τον εαυτό 

  του) φεφγει με τον Arlecchino. Ο Pedrolino γελά. 160    Σε ςυνζχεια 

 

Franceschina (Βγαίνει) Από το ςπίτι κλαίγοντασ.161 Ο Pedrolino αποςφρεται κι εκείνθ χτυπάει ςτο ςπίτι τθσ                   

Pasquella.  

Pasquella     (Θ Pasquella) Μακαίνει από τθν Franceschina ότι τθσ ζκλεψαν ζνα πανί162 εξιντα πιχεσ κι 

αφοφ (θ Franceschina) τθν εμπιςτεφεται, εκείνθ υπόςχεται να τθ βοθκιςει να το βρει και  τθ 

ςτζλνει ςτο υπόγειο, λζγοντάσ τθσ να περιμζνει εκεί μζχρι να πάει να φζρει κάποια  

                                                           
155

 Ο Pedrolino ςε ρόλο «ερωτικοφ μεςάηοντα» των innamorati Oratio και Flaminia, κοιτάηει και τθ δικι του 
αποκατάςταςθ με τθν Franceschina, εισ βάροσ του αντιπάλου του Gratiano. Το «ερωτικό γαϊτανάκι» που 
δθμιουργείται και ςυνεχϊσ περιπλζκεται, δίνει τθν ευκαιρία για επιπλζον lazzi και ςκθνζσ διακωμϊδθςθσ του 
ερωτφλου γζρου από τον πονθρό υπθρζτθ και διάδραςθσ των ςτερεοτυπικϊν χαρακτιρων τθσ Αυτοςχζδιασ 
Κωμωδίασ με το κοινό. 
156

 Χρθςιμοποιεί τθ λζξθ Dama (ταίρι) ειρωνικά και πικανότατα το πρόςωπο και θ ςτάςθ του ςϊματόσ τθσ να 
δείχνουν το κυμό και τθ ηιλεια τθσ.  
157

 (In)spiritare= Essere invasato da uno spirito maligno, dal demonio= κάποιοσ κυριεφεται από κακό πνεφμα, από τον 
διάβολο  
-Διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana: 
http://www.treccani.it/vocabolario/spiritare, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 18/06/2017.  
158

 Υπονοεί τα ξόρκια τθσ Pasquella. Θ όλθ ςκθνι δομείται ςε δφο εξίςου εκφραςτικά επίπεδα, το γλωςςικό και το 
ςωματικό, τα οποία και αλλθλοςυμπλθρϊνονται.  
159

 Θ Αναγζννθςθ δεν κατάφερε να ξεπεράςει πολλζσ μεςαιωνικζσ αντιλιψεισ και προκαταλιψεισ, μεταξφ των 
οποίων κι εκείνθ τθσ μαγείασ  που επθρζαηε και κυριαρχοφςε κυρίωσ ςτουσ ανκρϊπουσ των κατϊτερων κοινωνικϊν 
ςτρωμάτων, όπωσ οι zanni, λόγω τθσ άγνοιασ και τθσ αγραμματοςφνθσ που τουσ χαρακτιριηε. 
160

 Από τα πιο κλαςικά μοτίβα τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ είναι κι εκείνο του Capitano που «αυτοεκκειάηεται» 
κορδωμζνοσ, τθν ίδια ςτιγμι που ο υπθρζτθσ του ςχολιάηει τα πάντα, χλευάηοντασ και γελϊντασ εισ βάροσ του μαηί 
με το κοινό. Ο Pedrolino, κλαςικόσ υπθρζτθσ τθσ Commedia dell’ arte, παραποιεί τθν αλικεια, λζει ψζμματα και 
υποδαυλίηει τθν κατάςταςθ με τον «ανφπαρκτο» γάμο του Oratio με τθ Flaminia, εισ βάροσ του Capitano, προσ 
όφελοσ όμωσ τθσ δράςθσ και του κωμικοφ ςτοιχείου.  
161

 Ο Andrews μεταφράηει: out, of her house (ζξω από το ςπίτι τθσ), ενϊ ο Salerno: bursts into tears in Pasquela’s 
house(ξεςπάει ςε κλάματα ςτο ςπίτι τθσ Pasquela). 
162

 Συχνά ςτθν κωμωδία, ζνα αντικείμενο λειτουργεί ωσ καταλυτικό ςτοιχείο τθσ δράςθσ. Αντίςτοιχα και ςτο ςενάριό 
μασ, το «κλεμμζνο φφαςμα» προκαλεί μια ςειρά από ανατροπζσ κι ευτράπελα, περιπλζκοντασ τθ δράςθ, 
επιτείνοντασ το ενδιαφζρον και προκαλϊντασ ακόμθ περιςςότερο γζλιο.  

http://www.treccani.it/vocabolario/spiritare
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πράγματα που ζχει ανάγκθ από τθν αποκικθ. Ο Pedrolino γελάει με τθν Franceschina και 

τθν Pasquella και (λζει) πωσ κα ικελε να τουσ κάνει ζνα αςτείο.    Σε ςυνζχεια 

Gratiano         (Βγαίνει) Γελϊντασ επειδι θ Flaminia τον φϊναξε να βοθκιςει τθ ςκυλίτςα να γεννιςει τα 

ςκυλάκια τθσ.163  Ο Pedrolino λζει αμζςωσ  ςτον Gratiano  πωσ θ Franceschina  είναι  ςτο 

ςπίτι τθσ Pasquella και τθ βοθκάει να βρει κάποιο  φφαςμα που τθσ ζκλεψαν.     Σε ςυνζχεια 

Pasquella (Ακοφγεται θ Pasquella) Από μζςα να λζει ζνα ψεφτικο ξόρκι για να βρεκεί το φφαςμα.                                                     

Franceschina   (Ακοφγονται από μζςα) Κάποια λόγια από τθν Franceschina. Ο Pedrolino λζει ςτον Gratiano  

 πωσ κα  τον βοθκιςει ν’ «απολαφςει»164 τθ Franceschina μ’ ζνα καλό κόλπο και να 

 περιμζνει (πρϊτα) να βγει θ Franceschina από το ςπίτι και μετά να πάει ςτθν Pasquella και 

 να τθσ πει πωσ εκείνοσ είναι που ζκλεψε, για πλάκα το φφαςμα και πωσ τϊρα κζλει να το 

 δϊςει πίςω ςτθν ίδια (τθν Pasquella) και πωσ τα ξόρκια τθσ (ιταν που) τον ανάγκαςαν να 

 πάει και να ομολογιςει τθν κλοπι. Και θ γριά να φωνάξει τθν Franceschina, ςτθν οποία και 

 να ομολογιςει (εκείνοσ) πωσ όλο αυτό το ςκζφτθκε ςαν δικαιολογία για να τθσ μιλιςει, 

 δίνοντάσ τθσ μετά υπόςχεςθ να τθσ αγοράςει φφαςμα τθσ  ίδιασ αξίασ. Ο Gratiano  

 ςυμφωνεί μ’ αυτό. Ακοφγοντασ τισ γυναίκεσ να ζρχονται, αποτραβιοφνται. 

Pasquella  Λζει ςτθν Franceschina πωσ πρζπει να ξανακάνουν τα ξόρκια το βράδυ, γιατί χρειάηεται ζνα                       

Franceschina  φλαςκί με ελαιόλαδο και άλλο ζνα με δυνατό ξφδι.165  Θ Franceschina (απαντάει): κα τα 

  φζρει και φεφγει. Θ  Pasquella παραμζνει.        Σε ςυνζχεια 

Gratiano    Εμφανίηεται μπροςτά τθσ, λζγοντασ πωσ τα μάγια τθσ τον ανάγκαςαν να ζρκει και ν’ 

αποκαλφψει τθν κλοπι του υφάςματοσ κι ότι αυτόσ είναι ο κλζφτθσ. Θ Pasquella μζνει 

άφωνθ με αυτό, γνωρίηοντασ πωσ ςτθν πραγματικότθτα δεν ξζρει τίποτα από ξόρκια κι 

αρχίηει να τρζμει από φόβο.166 Ο Gratiano κραυγάηοντασ λζει: «Φϊναξζ τθν», «Φϊναξζ 

τθν». Θ Pasquella τρζχει ςτο ςπίτι τθσ. Ο Gratiano τθν ακολουκεί, φωνάηοντασ: «Φϊναξζ 

τθν». Ο Pedrolino αμζςωσ φωνάηει τθν Franceschina. 
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 Ο Scala χρθςιμοποιεί διάφορεσ δικαιολογίεσ για να απομακρφνει απ’ τθ ςκθνι τουσ τφπουσ που δεν ζχουν, τθ 
ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, κάποιο ςκθνικό ι δραματικό ρόλο, διατθρϊντασ ζτςι και τθν αναλογία των δρϊντων ςκθνικϊν 
προςϊπων. Μία από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι και θ γζννα τθσ «ςκυλίτςασ» του Dottore που αποτελεί τθν τζλεια 
πρόφαςθ για τθν αποχϊρθςι του. 
164

 Δθλαδι να ςυνευρεκοφν ερωτικά. Το ριμα godere χρθςιμοποιείται προκειμζνου να γελοιοποιθκεί ακόμθ 
περιςςότερο ο ερωτφλοσ Dottore, κακϊσ θ ερωτικι επικυμία του γζρου για τθν υπθρζτριά του ταυτίηεται με τθν 
απολαυςτικι εμπειρία του φαγθτοφ και τθν αίςκθςθ τθσ γεφςθσ. Με το ριμα αυτό, θ νεαρι γυναίκα μοιάηει με 
λαχταριςτό γλυκό, ζτοιμο να το καταβροχκίςει θ «γεροντικι» μαςζλα του Dottore. Ρικανότατα, θ λαγνεία και ο 
πόκοσ του Dottore να εκφράηονται εξίςου κινθςιολογικά και λεκτικά με το γνωςτό πάντα ςτυλ “Dottoresque”. 
165

 Ζνα από τα πιο γνωςτά ξόρκια χωριςμοφ ενόσ ηευγαριοφ, από τθν εποχι του Μεςαίωνα μζχρι και τισ μζρεσ μασ, 
είναι θ ανάμειξθ ελαίου και ξυδιοφ, ςυνοδεία τθσ φράςθσ: «Ππωσ το νερό, το ζλαιο και το ξφδι δεν μποροφν ποτζ να 
μείνουν ενωμζνα, ζτςι και οι…….» και των ονομάτων του ηευγαριοφ που πρζπει να χωρίςει.  
-Anglo, Sydney, 2012. The Damned Art (RLE Witchcraft): Essays in the Literature of Witchcraft, London: Routledge and 
Kegan Paul, ςς. 3-5 
-Ankerloo B., Clark S., Monter W., 2002. Witchcraft and Magic in Europe, Volume 4: The Period of the Witch Trials, 
London: The Athlone Press, ς.9. 
166

 Οι ςκθνζσ εκείνεσ, όπου μονάχα ο κεατισ γνωρίηει και μπορεί να παρακολουκιςει όλα όςα ςυμβαίνουν επί 
ςκθνισ, ςε αντίκεςθ με τουσ ιρωεσ που βρίςκονται ςε άγνοια ι ςφγχιςθ, είναι από τα πιο γνωςτά μοτίβα – gags 
(αςτεία, φαρςικά ςτοιχεία) τθσ κωμωδίασ, τθσ φάρςασ, αλλά και του βωβοφ κινθματογράφου (Chaplin, Keaton), 
προςδίδοντασ ζντονο ρυκμό και ηωντάνια ςτθ δράςθ και προκαλϊντασ άφκονο γζλιο ςτουσ κεατζσ. Το κυνθγθτό του 
κλζφτθ, ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του Scala, διαδραματίηεται τόςο επί ςκθνισ, όςο κι εκτόσ με φωνζσ, με ζντονθ 
κίνθςθ που κυμίηει μπουφονερία και με τον zanni ςε ρόλο μαζςτρου να ςχολιάηει και να ςυνομιλεί με τουσ κεατζσ.  
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Franceschina Μακαίνει από τον Pedrolino πωσ κάποιοσ ζχει πάει ςτο ςπίτι τθσ Pasquella κι ομολόγθςε ότι 

ζκλεψε το φφαςμα και πρζπει να πάει και να βοθκιςει τθν Pasquella να πιάςουν τον κλζφτθ 

και να τον οδθγιςουν ςτθ Δικαιοςφνθ.  Θ Franceschina  πθγαίνει μζςα (ςτθσ Pasquella).  Ο  

Pedrolino παραμζνει. Ακοφει τθ φαςαρία που γίνεται μζςα (ςτο ςπίτι) με τον κλζφτθ.                              

          Σε ςυνζχεια 

Gratiano   (Οι γυναίκεσ βγαίνουν ζξω) Κρατϊντασ τον Gratiano από τα μπράτςα και, φωνάηοντάσ τον 

Pasquella         κλζφτθ, τον γρονκοκοποφν για τα καλά. Ο  Gratiano  το βάηει ςτα πόδια με τισ γυναίκεσ να 

Franceschina   τον κυνθγοφν. Ο Pedrolino γελάει και φεφγει και τελειϊνει θ Ρρϊτθ Ρράξθ.167 

 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΤΣΕΡΗ 

Hibrahim  (Μπαίνει ςτθ ςκθνι) ο Αρμζνιοσ ζμποροσ με τον Ramadan, τον ςκλάβο του που λζει 

Ramadan  ςτον κφριό του πωσ πολφ ςφντομα κα μπορζςει να του ξεπλθρϊςει τα λφτρα κι ακόμθ πιο

   πολλά, ςε αντάλλαγμα για τισ αμζτρθτεσ πράξεισ γενναιοδωρίασ του (που ζκανε) ςτον ίδιο 

   και τον αδερφό του τον Mustafa. Ο Hibrahim (απαντάει):  πωσ αν ζχουν να κάνουν κάτι άλλο 

   ςτθ Φλωρεντία να το κάνουν γριγορα, γιατί ςε δφο μζρεσ κζλει να φφγει για τθ Βενετία με 

   το εμπορικό πλοίο. 168  Φεφγει.    O Ramadan παραμζνει, εξυμνϊντασ τθν καλοςφνθ του 

   Αρμζνιου εμπόρου.169          Σε ςυνζχεια 

 

Flavio (Μπαίνει) Μ’ ζνα γράμμα που κα ςτείλει ςτθν παρζα του που τον περίμενε ςτθν εξοχικι 

κατοικία. Βλζποντασ τον ςκλάβο, του δίνει ελεθμοςφνθ170 και του ηθτά να δϊςει το 

ςυγκεκριμζνο γράμμα ςε κάποιον διανομζα ονόματι Sandrino από τθ Norcia ςτθν παλιά 
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 Το κυνθγθτό μεταφζρεται εκτόσ ςκθνισ και θ 1θ πράξθ τελειϊνει με τθν αποχϊρθςθ του Pedrolino, δίνοντασ τθ 
δυνατότθτα για κάποιο intermezzo. 
168

 Procaccio= μικρό εμπορικό πλοίο, γνωςτό και ωσ vascelo.  
-Giuseppe Baretti, 1829, Dizionario Italiano Ed Inglese Di Giuseppe Baretti, Τόμοσ 2, J.P. Pozzolini & Company, ς. 59. 
169

 Λογικά οι δφο ςκλάβοι κα είναι ντυμζνοι με ανατολίτικα ροφχα και ο Ramadan, δθλαδι ο Pantalone κα ζχει 
αντίςτοιχα ςτοιχεία ςε κίνθςθ και ομιλία ι ακόμθ κι ζναν αζρα δουλοπρζπειασ. Από τθν άλλθ, θ εικόνα του Αρμζνιου 
ζμπορα που ςυχνά εμφανίηεται ωσ μεςάηων ςε αγοραπωλθςίεσ ςκλάβων, ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο 
διαφοροποιείται, κακϊσ ο  Scala για μία και μοναδικι φορά τον παρουςιάηει ωσ ςωτιρα των δφο χριςτιανϊν 
(Pantalone και Τofano) από τουσ Τοφρκουσ δουλεμπόρουσ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι ενδεχομζνωσ να μθν είναι τυχαία, κακϊσ τόςο ςτθ Βενετία, όςο και ςε άλλεσ ιταλικζσ 
πόλεισ, υπιρχε μια αρκετά μεγάλθ και ιςχυρι κοινότθτα Αρμενίων. Οι ςχζςεισ άλλωςτε μεταξφ των δφο λαϊν, ζνεκα 
και τθσ κρθςκείασ, χάνονται ςτουσ πρϊτουσ μεταχριςτιανικοφσ αιϊνεσ με τουσ Αρμζνιουσ τθσ Βενετίασ να ζχουν τθν 
εκκλθςία και  το νεκροταφείο τουσ, ζνα νθςάκι μ’ ζνα αρμενικο-κακολικό μοναςτιρι, γνωςτό ωσ San Lazzaro degli 
Armeni, αλλά και ςθμαντικζσ διοικθτικζσ κζςεισ. Αντίκετα, ο χαρακτιρασ του Τοφρκου δουλεμπόρου, επαναλαμβάνει 
ςτερεοτυπικά τθν απζχκεια των Λταλϊν απζναντι ςτουσ μουςουλμάνουσ, κακϊσ από παλιά οι δφο λαοί διεκδικοφςαν 
τα πρωτεία ςτθ Μεςόγειο και τα νθςιά τθσ (π.χ. Κφπροσ, Κριτθ/Candia κ.λπ.) και ιταν πολφ περιςςότερα αυτά που 
τουσ χϊριηαν, από εκείνα που τουσ ζνωναν (π.χ. κρθςκεία, Άγιοι Τόποι κ.α). 
- Goldwyn A. J., Silverman R. M., 2016, Mediterranean Modernism: Intercultural Exchange and Aesthetic Development 
Springer, ς. 225. 
- Jaffe-Berg, (2016), κεφ.4, ςς. 97-120. 
- Jaffe-Berg, Erith, 2008. «After the Laughter Dies Down; Middle Eastern "Foreigners" in the Commedia dell' Arte» ςτο 
Scripta Mediterranea, V. XXIX, 2008, ςς. 37-50. 
170

 Ο Scala γι’  άλλθ μια φορά επιλζγει να επιτείνει το ενδιαφζρον και να περιπλζξει τθ δράςθ, χρθςιμοποιϊντασ το 
ςτοιχείο τθσ «δραματικισ ειρωνείασ» κι εμφανίηοντασ τον πατζρα και τον γιο να ςυμπεριφζρονται ςαν δφο ξζνοι. Οι 
ιρωεσ, αγνοϊντασ βαςικά ςτοιχεία που τουσ αφοροφν, δίνουν, άκελά τουσ, νζα τροπι ςτθν πλοκι, αυξάνοντασ τθ 
ςυναιςκθματικι φόρτιςθ των κεατϊν που λόγω των κωμικϊν ςτοιχείων του είδουσ, μετατρζπεται ςε γζλιο.  
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αγορά, για να το παραδϊςει αμζςωσ ςτθν εξοχικι κατοικία. Ο ςκλάβοσ (απαντά): πωσ κα 

κάνει τθν εργαςία και φεφγει. Ο Flavio παραμζνει.        Σε ςυνζχεια 

Franceschina Χαροφμενθ που βρικε το φφαςμα. Ο Flavio τθ ρωτάει ποφ είναι ο Pedrolino. Εκείνθ 

(απαντάει) : ότι δεν ξζρει που βρίςκεται.       Σε ςυνζχεια 

Pedrolino Γελϊντασ με τθ φάρςα που ζκανε ςτον Gratiano. Θ Franceschina γελάει κι εκείνθ και μπαίνει 

  μζςα. Ο Pedrolino λζει ςτο Flavio πωσ θ Isabella είπε ότι εξαιτίασ τθσ δεν κα πάνε ςτθν 

 εξοχικι κατοικία και πωσ αν ο Flavio  δεν τθν αγαπιςει, κα τουσ καταραςτεί και τουσ δυο. Ο 

 Flavio γελάει με αυτό.171        Σε ςυνζχεια 

Oratio  Ζρχεται και μακαίνει από τον Pedrolino πϊσ ζδωςε ςτον Capitano να καταλάβει, για πλάκα, 

  ότι αυτόσ (ο Oratio) κα πάρει για γυναίκα του τθν Flaminia και πωσ εκείνοσ (ο Capitano) 

  είναι ζξω φρενϊν (με αυτό) και τον ψάχνει να τον ρωτιςει ςχετικά. Γελοφν με αυτό.172                            

            Σε ςυνζχεια 

Isabella (Βγαίνει) Στο παράκυρο. Ο Flavio τθ  χαιρετάει και ρωτάει πϊσ κατάφερε κι ζμακε τόςο 

γριγορα τθν τζχνθ τθσ μαγείασ, ϊςτε ν’ απειλεί πωσ κα τον καταραςτεί  που δεν τθν 

αγαπά.173 Εκείνθ απαντά πωσ το είπε ςτον Pedrolino για αςτείο, τον εκλιπαρεί να τθν 

αγαπιςει και να τθν πάρει για γυναίκα του, αφοφ ξζρει πωσ είναι ίςθ με εκείνον 

(κοινωνικά).174  Ο  Flavio τθσ απαντά πωσ είναι πικανόν να ζρκει κάποιοσ ςφντομα που κα 

είναι θ αιτία τθσ κοινισ τουσ ευτυχίασ. Θ Isabella (λζει): ότι δεν καταλαβαίνει. Ο Oratio 

απορεί, λζγοντασ πωσ αν γνωρίηει από μαγικά, οφείλει να γνωρίηει τα πάντα και να τον 

βοθκιςει με τθν αγάπθ του για τθ Flaminia και να τθν κάνει (τθν Flaminia) να μθν είναι τόςο 

ςκλθρι (μαηί του).  Τθσ υπόςχεται (ωσ αντάλλαγμα) να τθν βοθκιςει με τθν αγάπθ τθσ για 

τον αδερφό του.175 H Isabella (απαντά): πωσ κα κάνει κάκε προςπάκεια.  Σε ςυνζχεια 

 

Mustafa Ο ςκλάβοσ, αδερφόσ του Ramadan, ηθτάει ελεθμοςφνθ. Ο Pedrolino τουσ προειδοποιεί να  

  προςζξουν όλοι τισ τςάντεσ τουσ.176 Ο Flavio κεωρϊντασ πϊσ είναι εκείνοσ (ο ςκλάβοσ) ςτον 

                                                           
171

  Διαφορετικζσ κοινωνικζσ τάξεισ και διαφορετικζσ κοςμοκεωρίεσ. Ο μεν Pedrolino εμμζνει να είναι δζςμιοσ των 
προκαταλιψεων του Μεςαίωνα και αφελισ ςτισ απειλζσ και τισ κατάρεσ τθσ Isabella, ενϊ ο Flavio, λόγω κζςθσ και 
γνϊςθσ, γελάει με τθν αφζλεια του υπθρζτθ του, επιβεβαιϊνοντασ για ‘άλλθ μια φορά το δίπολο υπθρζτθ –αφζντθ. 
172

 Άλλο ζνα δίπολο ςτερεοτυπικϊν χαρακτιρων είναι κι αυτό μεταξφ των νζων εραςτϊν και του ερωτευμζνου 
Capitano που ψευτοπαλικαρίηει, απειλϊντασ κεοφσ και δαίμονεσ, αλλά και τουσ αντίηθλοφσ του. Τθν ίδια ςτιγμι, ο 
δαιμόνιοσ υπθρζτθσ Pedrolinο, ςαν άλλοσ Ρουκ, φζρνει τα πάνω κάτω με τ’ αςτεία και τισ φάρςεσ του και κφμα του 
τον αδαι Capitano. 
173

 Το ςυγκεκριμζνο ςχόλιο είναι ειρωνικό, κακϊσ ο Flavio γνωρίηει ότι θ Isabella δεν ξζρει τίποτα από μαγεία και 
ξόρκια και πωσ όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από γυναικείεσ χαηομάρεσ. 
174

 Ο γάμοσ τθν εποχι τθσ Αναγζννθςθσ αποτελοφςε βαςικι προχπόκεςθ για τθ δθμιουργία οικογζνειασ και τθ 
ςυνζχιςθ του γενεαλογικοφ δζντρου. Σφμφωνα μάλιςτα με τθ Schmitt, ο γάμοσ βριςκόταν ςτθν καρδιά των 
κοινωνικϊν και πολιτικϊν κεςμϊν, οπότε και θ ζνωςθ ανκρϊπων από διαφορετικζσ κοινωνικζσ τάξεισ και κυρίωσ οι 
γάμοι μεταξφ αριςτοκρατϊν και πλθβείων, κεωροφνταν ωσ «διαφκορά» ι ακόμθ και «ςιψθ» του κοινωνικοφ ιςτοφ. 
Ζτςι εξθγείται και το ςχόλιο-επιχείρθμα τθσ Isabella περί «ιςότθτασ», ςτθν προςπάκειά τθσ να πείςει τον αγαπθμζνο 
τθσ να τθν παντρευτεί, ξεχνϊντασ τθν κοινωνικά κατϊτερι τουσ cortigiana.  
-Schmitt, (2014), ςς. 21-22. 
175

 Εννοεί τον ξάδερφό του Flavio που ο Scala τον παρουςιάηει ςτα πρόςωπα του ζργου με τθ φράςθ: fratelli cugini 
(αδελφικά ξαδζρφια). 
176

 Ο Scala ςτο ςθμείο αυτό παρουςιάηει τον Mustafa να ηθτάει ελεθμοςφνθ, ενϊ προθγουμζνωσ (αρχι 2θσ πράξθσ) ο 
Ramadan δζχτθκε ελεθμοςφνθ από τον Flavio. Και οι δφο περιπτϊςεισ αποτυπϊνουν μία διαχρονικά ςτερεοτυπικι 
εικόνα ςχετικά με τουσ ηθτιάνουσ-ςκλάβουσ και πικανότατα ςυνοδεφονταν και από κάποιο lazzo dell’ elemosina. 
Αντίςτοιχα, διαχρονικι και ςτερεοτυπικι είναι και θ αντίδραςθ των υπολοίπων τφπων απζναντι ςτουσ 
επαίτεσ/ηθτιάνουσ-ςκλάβουσ, ακόμθ και από τουσ υπθρζτεσ. Θ καχυποψία και θ αντίδραςθ του Pedrolino (που ωσ 
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  οποίο ζδωςε το γράμμα, λόγω τθσ μεγάλθσ ομοιότθτασ, τον ρωτά αν παρζδωςε το γράμμα ς

  ςτον Sandrino, τον διανομζα. Ο ςκλάβοσ πωσ δεν γνωρίηει για τι πράγμα του μιλάει κι ότι 

  δεν του ζχει μιλιςει ποτζ ξανά.177 Ο Pedrolino τον διϊχνει.     Σε ςυνζχεια 

Ramadan Ο ςκλάβοσ, αδερφόσ του Mustafa, βλζπει τον Flavio και του λζει πωσ ζδωςε το γράμμα ςτον 

  Sandrino, τον διανομζα. Ο Flavio υποκζτει πωσ είναι μεκυςμζνοσ178 και  φεφγει μαηί με τον 

  Oratio. Ο Pedrolino μόνοσ.         Σε ςυνζχεια 

Isabella   Από το παράκυρο ανακρίνει τον Pedrolino ςχετικά με αυτά που τθσ είπε ο Flavio, ότι δθλαδι 

ςφντομα μπορεί να ζρκει κάποιοσ που κα είναι θ αιτία τθσ κοινισ τουσ ευτυχίασ.                                       

          Σε ςυνζχεια 

Pasquella (Βγαίνει) Στο παράκυρό τθσ, κρυφακοφγοντασ το κακετί. Ο Pedrolino εξιςτορεί ςτθν Isabella 

πωσ είκοςι χρόνια πριν ο πατζρασ του Flavio και ο πατζρασ του Oratio που ιταν αδζρφια, 

ζγιναν ςκλάβοι και από τότε δεν είχαν κανζνα τουσ νζο. Για το λόγο αυτό οι νζοι (οι γιοι 

τουσ) αποφάςιςαν ν’ αφιςουν τθν πατρίδα τουσ, τθ Βενετία και να ζρκουν να 

εγκαταςτακοφν ςτθ Φλωρεντία. (Ακόμθ) Ρωσ ο Oratio ζλαβε ζνα γράμμα από τθ Βενετία, 

από ζναν φίλο (του) που τον πλθροφοροφςε πωσ μζςα ς’ ζνα μινα κα ζφτανε ςτθ 

Φλωρεντία ζνασ Αρμζνιοσ ζμποροσ ονόματι Hibrahim που  είχε εξαγοράςει ςτθν  Ρερςία  

δυο  αδζρφια  από τθ Βενετία  που ιταν ςκλάβοι Τοφρκων. Ρωσ αυτό είναι που ικελε να τθσ 

πει ο Flavio, ελπίηοντασ ότι ζνασ από αυτοφσ (τουσ ςκλάβουσ) κα είναι ο πατζρασ του που 

δίχωσ του (τθν άδεια/παρουςία του) δεν κα μποροφςε να παντρευτεί ποτζ καμιά γυναίκα 

και πωσ τ’ όνομά του είναι Pantalone de’  Βisognosi, ο Βενετόσ. Θ Pasquella καταχαροφμενθ 

μ’ αυτά τα λόγια (που άκουςε), αποςφρεται.179        Σε ςυνζχεια 

 

Flaminia (Εμφανίηεται) Στο παράκυρό τθσ. Χαιρετά τθν Isabella θ οποία τθν προςκαλεί να περάςουν 

  ευχάριςτα, λίγθ ϊρα ςτο ςπίτι τθσ. Εκείνθ (τθσ λζει): ότι δεν μπορεί, αν δεν πάρει άδεια από 

  τον πατζρα τθσ.180           Σε ςυνζχεια 

Gratiano Ζρχεται181 και θ Isabella τον παρακαλεί ν’ αφιςει τθ Flaminia να πάει ς’ εκείνθ. Ο Gratiano: 

(τθσ λζει) ότι κα τθ ςτείλει. Θ Flaminia αποςφρεται (από το παράκυρο) και ςτθ ςυνζχεια 

πθγαίνει ςτθν Isabella. Ο Gratiano λζει ςτον Pedrolino πωσ το ςχζδιό του πιγε άςχθμα για 

εκείνον. Ο Pedrolino λζει πωσ θ Franceschina ξαναβρικε το φφαςμά τθσ που ιταν κρυμμζνο 

                                                                                                                                                                      
υπθρζτθσ φζρει το χαρακτθριςτικό τθσ πονθριάσ και τθσ εξαπάτθςθσ) μασ φζρνει ςτο μυαλό μια αντίςτοιχθ ςκθνι 
από το ζργο του Federico Garcia Lorca, La casa di Bernarda Alba (Φ.Γ.Λόρκα Σπίτι τθσ Μπερνάρντα Άλμπα) μεταξφ τθσ 
υπθρζτριασ και τθσ ηθτιάνασ ςτθν 1θ πράξθ.  
-Capozza, (2006), ςς. 166, 204 και 354. 
177

 Οι παρεξθγιςεισ που προκαλοφνται από τθν παρουςία των διδφμων επί ςκθνισ, λόγω τθσ ομοιότθτάσ τουσ από τθ 
μία και τθσ άγνοιασ των υπολοίπων για τθν φπαρξι τουσ από τθν άλλθ, αποτελοφςαν αγαπθμζνεσ δραματουργικζσ 
και ςκθνικζσ δράςεισ από τθν αρχαιότθτα. Ο Scala αξιοποιεί το μοτίβο αυτό ςτο ζπακρο με τθ βοικεια ενόσ 
γράμματοσ, δφο χαμζνων γονιϊν, μαγείασ, ερωτικϊν τριγϊνων, αλλά και αρκετϊν παιχνιδιϊν ίντριγκασ και γζλιου. 
178

 Imbriaco=οινόφλυξ, δθλ. Μεκυςμζνοσ. 
-Academici della Crusca, 1836, Vocabolario della lingua italiana: A-C, D. Pssigli, ς. 1605. 
179

 Ο Scala επαναλαμβάνει, διά ςτόματοσ τθσ Pasquella, τθν υπόκεςθ του ςεναρίου προσ ενθμζρωςθ των τφπων-
θρϊων και υπενκφμιςθ των αναγνωςτϊν-κεατϊν τθσ ςυλλογισ.  
180

 Ραρά το γεγονόσ ότι θ Flaminia είναι χιρα κι επομζνωσ πιο ανεξάρτθτθ από τισ ανφπανδρεσ γυναίκεσ, ηθτάει τθν 
άδεια του πατζρα τθσ για να βγει εκτόσ ςπιτιοφ και να επιςκεφτεί τθν Isabella, θ οποία μζνει μόνθ τθσ. Τθν ίδια 
ςτιγμι ο Scala, ξεδιπλϊνει το κεατρικό-δθμιουργικό του ταλζντο, παρουςιάηοντασ μια ευρεία γκάμα ςτερεοτυπικϊν 
χαρακτιρων και ςτοιχείων. 
181

 Ρικανότα από το δρόμο απ’ όπου είχε φφγει τρζχοντασ ςτθν πρϊτθ πράξθ, για να γλιτϊςει το ξφλο από τθν  
Pasquella και τθ Franceschina. 
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μζςα ςτο ςπίτι και τον παροτρφνει να δϊςει τθ Flaminia ςτον Oratio κι  όχι ςτον Capitano, 

όπωσ ακοφγεται.  Ο Gratiano λζει πωσ αυτό δεν είναι αλικεια.     Σε ςυνζχεια 

Capitano (Μπαίνει) Εξοργιςμζνοσ που δεν βρίςκει τον Oratio, βλζπει τον Gratiano ο οποίοσ του λζει 

Arlecchino  ότι πρζπει να ςταματιςει ν’ αναφζρει τ’ όνομα τθσ κόρθσ του, τθσ Flaminia, κακϊσ δεν κζλει 

  να του τθ δϊςει. Ο Capitano τον προκαλεί, λζγοντασ πωσ γνωρίηει ότι (ο Gratiano) κζλει να 

  τθ δϊςει ςτον Oratio και πωσ κα ςκοτϊςει τον Oratio και όλουσ εκείνουσ που βαςίηονται ς’ 

  αυτόν. Ο Arlecchino το ίδιο προκλθτικά.182 Ο Pedrolino  του δίνει μια ςφαλιάρα. Ο Capitano 

  βγάηει  το ςπακί  του183  και όλοι τρζχουν μακριά, ενϊ αυτόσ τουσ κυνθγά. 

Pasquella Σκζφτεται πωσ κα μποροφςε να επωφελθκεί (από τθν κατάςταςθ) ϊςτε να βγάλει τα ζξοδα 

για ζνα μινα184 με όλα αυτά που άκουςε από τον Pedrolino. Κζλει να κάνει τθν Isabella να 

πιςτζψει πωσ γνωρίηει (θ Pasquella) το μυςτικό του  Flavio για να ζχει περιςςότερθ πίςτθ 

(ςτα ξόρκια τθσ).185                         Σε ςυνζχεια 

Ramadan Μπαίνει ο ςκλάβοσ. Θ Pasquella μόλισ τον βλζπει αποφαςίηει να τον χρθςιμοποιιςει ςτο 

ςχζδιό τθσ. Τον πλθςιάηει, τον καλοπιάνει, του δίνει ελεθμοςφνθ, λζγοντάσ του πωσ αν κζλει 

να κερδίςει μιςι ντουηίνα ςκοφδα, να επιβεβαιϊςει απλά τα  λεγόμενά τθσ. Ο ςκλάβοσ 

δζχεται με χαρά. Του λζει πωσ κζλει (από εκείνον) να προςποιθκεί πωσ είναι ο πατζρασ 

ενόσ νζου άνδρα, ο οποίοσ είναι ερωτευμζνοσ με μια κυρία και πωσ ο πατζρασ είναι  

ςκλάβοσ, όπωσ κι εκείνοσ. Ρρζπει να μείνει κρυμμζνοσ και να μθν εμφανιςτεί, παρά μόνο 

όταν τθν ακοφςει να προφζρει τ’ όνομα του ςκλάβου πατζρα, γιατί κζλει να φανεί ςαν να 

τον ζχει φζρει από μακριά, με τα ξόρκια τθσ . Κι εδϊ  θ Pasquella (κα πρζπει) να προςζξει να 

μθν του πει το όνομα του πατζρα 186.  Ο ςκλάβοσ δζχεται . Τον βάηει να αποςυρκεί 

παράμερα,  ςε μια γωνιά  του δρόμου κι ζπειτα χτυπά ςτο ςπίτι τθσ Isabella.187  

 

Pedrolino  Βλζπει τθν Pasquella και αποτραβιζται, κρφβοντασ τον εαυτό του, για να δει τι πρόκειται να 

  κάνει.                          Σε ςυνζχεια 
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 Από τισ λίγεσ φορζσ που ο υπθρζτθσ του Capitano υποςτθρίηει τον αφζντθ του και δεν τον χλευάηει. Ππωσ 
αναφζραμε και ςτα ειςαγωγικά, ςτθ ςυλλογι του Scala βαςικι φιγοφρα των zanni είναι ο Pedrolino κι όχι ο 
Arlecchino , οποίοσ και απζχει πολφ από τον τφπο-χαρακτιρα που ζχουμε κατά νου.  
183

 Caccia mano (all’ armi). Θ ακριβισ μετάφραςθ κα ιταν «κυνθγϊ με το χζρι», αλλά κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ φράςθ 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε ςκθνζσ του Capitano, μεταφράηεται «βγάηω το ςπακί», ωσ προζκταςθ του χεριοφ του. 
Αποτελεί μάλιςτα κι ζνα από τα πιο γνωςτά lazzi τθσ Commedia dell’ arte, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ θκοποιοφσ να 
ξεδιπλϊςουν τισ ςκθνικζσ και υποκριτικζσ τουσ δυνατότθτεσ. Το αξιοςθμείωτο ςτο εν λόγω ςενάριο είναι ότι ο 
Capitano, παρουςία κοινοφ «εχκροφ», (υπο)ςτθρίηει τον υπθρζτθ του, ορμϊντασ με το ςπακί του και οδθγϊντασ τθ 
λογομαχία και το αντίςτοιχο lazzi του κυνθγθτοφ. 
-Fitzpatrick, (1995), ς. 309. 
184

 Di guadagnar da vivere per un mese. Στο ςυγκεκριμζνο ςθμείο χρθςιμοποιικθκε μια πιο ελεφκερθ μετάφραςθ, 
για να αποδοκεί καλφτερα το νόθμα ςτα ελλθνικά. 
185

 Θ Pasquella ςυνεχίηει τθν αυτοςκιαγράφθςι τθσ, δικαιολογϊντασ επάξια τουσ χαρακτθριςμοφσ που τθσ ζχουν 
αποδοκεί ςτθν Commedia dell’Arte. Συνάμα, χτίηει τον «αντιπακι» τφπο τθσ απατεϊνιςςασ ρουφιάνασ, ςφμφωνα και 
με τισ απαιτιςεισ του ςεναρίου, θ οποία ςτο τζλοσ κα πρζπει να «τιμωρθκεί». 
186

 Ο Scala, υπό μορφι ςκθνικισ οδθγίασ, επιςθμαίνει πωσ δεν πρζπει να ειπωκεί τ’ όνομα του Pantalone, ϊςτε τθν 
κατάλλθλθ ςτιγμι να επιτευχκεί θ ανατροπι τθσ δράςθσ. 
187

 Άλλο ζνα τζχναςμα που προκαλεί μια ςειρά ευτράπελων ςκθνϊν και ανατροπϊν και δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 
τφπουσ για διάδραςθ με τον αναγνϊςτθ-κεατι, ο οποίοσ γνωρίηει εκ των προτζρων τθ ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ 
(“δραματικι ειρωνεία”). Θ Pasquella γι’ άλλθ μια φορά εκδθλϊνει τον παραδόπιςτο και μικροπρεπι χαρακτιρα τθσ, 
με κφμα τον ανυποψίαςτο ςκλάβο-Tofano, επιτείνοντασ με τον τρόπο αυτόν τθν ανάγκθ για δικαιοςφνθ, τθν 
αντιςτροφι των ρόλων κφτθ-κφματοσ και τθ λφςθ του ςεναρίου. 
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Isabella Βγαίνει ζξω και μιλάει κερμά ςτθν Pasquella, θ οποία προςποιείται πωσ είναι κυμωμζνθ με 

τθν Flaminia που δεν τθν πιρε ςτα ςοβαρά, (λζγοντασ) πωσ αυτι (θ Pasquella) ζχει τθ 

δφναμθ να τθν κάνει (τθν Isabella) ευτυχιςμζνθ. H  Isabella είναι ικανοποιθμζνθ που (θ 

Pasquella) μπορεί να τθν κάνει ευτυχιςμζνθ. H  Pasquella τθσ λζει πωσ γνωρίηει ζνα μυςτικό 

του Flavio, ακόμθ καλφτερο κι ότι κζλει να τθ βοθκιςει με το να τθσ αποκαλφψει, με τθν 

τζχνθ τθσ μαγείασ τθσ,  αν ο πατζρασ του Flavio είναι ηωντανόσ, εμφανίηοντάσ τον μπροςτά 

τθσ. Θ  Isabella τθν εκλιπαρεί να το κάνει. H  Pasquella κάνει πωσ κοιτάηει το ψεφτικο βιβλίο 

τθσ με τα ξόρκια και ψικυρίηει κάποιεσ μαγικζσ λζξεισ.      Σε ςυνζχεια 

 

Pedrolino Ραράμερα παρακολουκεί και γελάει με τθ βλακεία τθσ γριάσ. Σε ςυνζχεια.                                                    

Θ Pasquella επιλζγει τθ ςτιγμι για να φωνάξει τον πατζρα του Flavio και λζει δυνατά: 

«Pantalone de’ Bisognosi, εμφανίςου τϊρα αμζςωσ μπροςτά μου».    Σε ςυνζχεια 

 

Ramadan Ο ςκλάβοσ ακοφγοντασ να τον φωνάηουν με το πραγματικό του όνομα μζνει άφωνοσ και 

εμφανίηεται αμζςωσ λζγοντασ:  «Εδϊ είμαι. Εγϊ είμαι ο   Pantalone  de’ Bisognosi».  Ο 

Pedrolino  είναι ςαςτιςμζνοσ. Θ Isabella το ίδιο.                   Σε ςυνζχεια αμζςωσ 188 

   

Mustafa Ο ςκλάβοσ και αδερφόσ του Ramadan (μπαίνει και) λζει αμζςωσ: «Κι εγϊ είμαι εδϊ. Είμαι ο 

αδερφόσ του». Θ  Pasquella  νομίηει πωσ είναι πραγματικοί δαίμονεσ. Θ Isabella το ίδιο. Και 

οι δφο φεφγουν τρζχοντασ, θ κακεμιά ςτο ςπίτι τθσ. Οι ςκλάβοι πλθςιάηουν τον Pedrolino 

που κεωρϊντασ τουσ διαβόλουσ, τρζχει μακριά ζντρομοσ. Οι ςκλάβοι τον κυνθγοφν μζχρι 

ζξω189  και θ Δεφτερθ Ρράξθ τελειϊνει. 

 

ΠΡΑΞΗ ΣΡΙΣΗ 

Flavio  Γελϊντασ με τον Oratio για τον Pedrolino. O ίδιοσ, (Flavio) λζει πωσ ο ςκλάβοσ                      

Oratio  είναι αυτόσ που του ζδωςε το γράμμα και πωσ είναι ζνασ διάβολοσ. Ο Pedrolino λζει πωσ 

Pedrolino αυτό είναι αλικεια κι ακόμθ πωσ θ Isabella και θ Pasquella είναι δφο διαβολομάγιςςεσ και 

  πωσ δεν ιταν χωρίσ λόγο αυτό που είπε (θ Isabella), ότι κα τουσ καταραςτεί. Ζπειτα, τουσ  

  αφθγείται  πϊσ θ Pasquella ζκανε να εμφανιςτοφν εκείνοι οι δφο γζροι ςκλάβοι. Μζνουν και 

  οι δφο  άφωνοι και λζνε πωσ κζλουν να μιλιςουν με τθν Pasquella.   Σε ςυνζχεια 

 

Capitano Φτάνει και με κομπαςμό λζει ςτον Oratio πωσ πρζπει να ςταματιςει να ενοχλεί τθ Flaminia, 

  γιατί κα γίνει γυναίκα του, παρά τθ κζλθςθ του πατζρα τθσ.      Σε ςυνζχεια 

                                                           
188

 Ο Scala επιςθμαίνει τθν ανάγκθ για ταυτόχρονθ παρουςία των Tofano και Pantalone, ϊςτε να τρομάξουν οι 
Pasquella, Isabella και Pedrolino με τουσ διδφμουσ-“δαίμονεσ” και ν’ απομακρυνκοφν από τθ ςκθνι, προκαλϊντασ το 
γζλιο και κλείνοντασ τθ δεφτερθ πράξθ. 
189

 Οι παρεξθγιςεισ που προκαλοφνται από τθν παρουςία διδφμων ι μεταμφιεςμζνων, αποτελοφν πρόςφορο 
ζδαφοσ για νζουσ αυτοςχεδιαςμοφσ και γζλιο με κζμα τα πνεφματα-φαντάςματα-διαβόλουσ,  γνωςτά και ωσ lazzi del 
sosia, lazzi di spiriti e diavoli και lazzi di paura που μαηί με το μοτίβο τθσ μαγείασ και των τεχναςμάτων τθσ 
ρουφιάνασ-ψευτομάγιςςασ (lazzi del ruffiano) μασ δίνουν μια ξεκάκαρθ εικόνα τθσ εποχισ με ζντονα τα κατάλοιπα 
του ςκοτεινοφ Μεςαίωνα. Οι πιο αςτείεσ φιγοφρεσ τθσ ςκθνισ δεν είναι άλλεσ από τθν Pasquella και τθν Isabella που 
από εξαπατοφςεσ, γίνονται εξαπατθκείςεσ, αποκαλφπτοντασ τθν τςαρλατανοςφνθ και τθν ανιδεότθτά τουσ 
αντίςτοιχα, ςε κζματα μεταφυςικισ και μαγείασ.  
- Capozza, (2006), ςς. 185, 240 και 294-298. 
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Arlecchino Ζρχεται να εκδικθκεί για τθ ςφαλιάρα που ζφαγε από τον Pedrolino. Τον βλζπει και τον 

χτυπάει με ζνα μπαςτοφνι.190  Πλοι βγάηουν τα όπλα από τισ κικεσ 191 και διαμαχόμενοι192  

κινοφνται ςτο δρόμο. 

 

 Gratiano Αποφαςίηει ότι κζλει να δϊςει τθ Flaminia για γυναίκα ςτον Oratio, ϊςτε να γλιτϊςει από 

  κάκε μπελά και να μπορζςει να απολαφςει τθ Franceschina. Χτυπά (τθν πόρτα).  

Franceschina Βγαίνει ζξω και ηθτάει ςυγγνϊμθ από τον Gratiano για ό,τι ςυνζβθ μεταξφ τουσ. Ο  Gratiano 

  τθσ εκδθλϊνει τθν αγάπθ του.         Σε ςυνζχεια 

Isabella (Εμφανίηεται) Από το παράκυρό τθσ παρακαλεί ξανά τον Gratiano να τθσ ςτείλει τθ Flaminia 

  και βγαίνει ζξω. Ο Gratiano τθ φωνάηει (Flaminia). 

Flaminia  Βγαίνει ζξω και μαηί με τθν Isabella (πθγαίνουν) ςτο ςπίτι τθσ. Ο Gratiano αναηθτά τθ 

Franceschina για να πάει μαηί του ςτο ςπίτι (του) για λίγθ ευχαρίςτθςθ.193  Στο ςθμείο αυτό 

μπαίνει ο Capitano  κι εκείνοι το βάηουν ςτα πόδια. 

Capitano   Ζχοντασ γραπτι πρό(ς)κλθςθ μονομαχίασ194 για τον Flavio και τον Oratio, τθ διαβάηει 

Arlecchino  ςτον Arlecchino, ο οποίοσ και κα (αναλάβει να) τουσ τθν παραδϊςει. Τθ ςτιγμι που τθ 

Ramadan  διαβάηει,  καταφκάνει ο Ramadan και ο Mustafa, ςκλάβοι και αδζρφια δίδυμα κι ακοφνε        

& Mustafa  αυτό που κζλει να πει ο Capitano. Eκείνοσ, διαβάηοντασ λζει: «Εγϊ ο Capitano Spavento da 

  Valle Inferna195 ςασ προκαλϊ, Flavio και Oratio Bisognosi, να μονομαχιςουμε με ξίφοσ και 

  ςτιλζτο, (και) με πουκάμιςο ζξω από τθν Ρφλθ Prato».196   Σε ςυνζχεια 

                                                           
190

 Το μπαςτοφνι, batocchio, γνωςτό και ωσ slapstick, αποτελεί χαρακτθριςτικό εξάρτθμα του κοςτουμιοφ του 
Arlecchino και βαςικό ςτοιχείο του μοτίβου τθσ «κωμικισ βίασ» που είναι κεατρικά κορυβϊδθσ κι εντυπωςιακι, 
αλλά και αλθκοφανισ. Το ςυγκεκριμζνο lazzo του ξυλοδαρμοφ (lazzi di bastone e pignatta) επομζνωσ, ςυμπλθρϊνει 
οπτικά τισ ςκθνζσ κομπαςμοφ του Capitano που ζχουν προθγθκεί κι αποτελοφν κυρίωσ λεκτικά lazzi. Κοινόσ 
παρανομαςτισ και των δφο lazzi, είναι θ υπερβολι και τα κεαματικά ςτοιχεία που τα ςυνοδεφουν (κοςτοφμια, 
αντικείμενα κ.λπ.), ενιςχφοντασ ζτςι τθν κωμικότθτα και το γζλιο.  
- Dr Louise, Peacock, 2015.  «Slapstick and Comic Violence in Commedia dell’arte» ςτο The Routledge Companion to 

Commedia dell’Arte, (eds.) Chaffee J., Crick O., New York: Routledge, ςς. 184-186.  
191

 Cacciano mano. Ακολουκεί πικανότατα κάποιο από τα lazzi di bastone e archibugio ι di pugnale e spada το οποίο 
και ςυνεχίηεται κι εκτόσ ςκθνισ.  
-Costa Paulo, 1820. Dizionario della lingua italiana: compilato principalmente,v. 2,  Fratelli Masi, ∫.XVI- ς. 165. 
- Capozza, (2006), ς.ς. 227 και 230. 
192

 Facendo quistione. Με τθν ζννοια του «παίρνω κάτι επί προςωπικοφ», «μεγαλοποιϊ κάτι» ι ακόμθ και «κάνω κάτι 
μζγα κζμα-ηιτθμα». Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζγινε ελεφκερθ μετάφραςθ, αποδίδοντασ καλφτερα τθν ςκθνι. 
-Διαδικτυακό λεξικό La Republica.it: http://dizionari.repubblica.it/Italiano-Inglese/Q/questione.php, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 27/08/2017. 
193

 Ο Gratiano για τρίτθ φορά αναφζρεται ςτθ φανταςίωςι του να «γευτεί» τθν Franceschina, δθλαδι να κοιμθκεί 
μαηί τθσ, κακϊσ του ζχει γίνει πλζον εμμονι. Ο Scala, ξεφεφγοντασ από τθ ςτερεοτυπικι φιγοφρα του ςχολαςτικοφ 
Dottore, φωτίηει ςε υπερβολικό βακμό τθν πλευρά του ερωτφλου γζρου, αφινοντασ ςε δεφτερθ κζςθ τον 
ςχολαςτικό επιςτιμονα.  
194

 Συχνά θ  λογομαχία ι ο καβγάσ, μεταφζρεται και τελειϊνει εκτόσ ςκθνισ, αφινοντασ ςτουσ κεατζσ τον απόθχό 
του (οπτικό και θχθτικό). Θ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι ςυγκαταλζγεται ςτα Lazzi della disfida, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ 
ςτερεοτυπικοφσ χαρακτιρεσ τθσ κωμωδίασ να επιδοκοφν ςε άλλον ζναν αυτοςχεδιαςμό, προκαλϊντασ το γζλιο και 
τθ ςυμμετοχι του κοινοφ.   
-Συλλογικό,1741. Vocabolario Degli Accademici Della Crusca: D - I, V.2, Venezia: Pitteri, ς. 123. 
- Capozza, (2006), ς. 234. 
195

 Θ φράςθ Capitano Spavento da Valle Inferna δθλαδι «Καπιτάνο Τρομάρασ τθσ Κοιλάδασ τθσ Κολάςεωσ» ανικει 
ςτον πιο γνωςτό Capitano τθσ αυτοςχζδιασ κωμωδίασ, τον Francesco Andreini κι αποτελεί μζροσ ενόσ μεγαλφτερου 

http://dizionari.repubblica.it/Italiano-Inglese/Q/questione.php
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Ramadan Ζρχεται μπροςτά, λζγοντασ ςτον Capitano πωσ αυτοί οι νζοι άνδρεσ που κατονόμαςε ςτθν 

πρό(ς)κλθςθ μονομαχίασ είναι οι γιοι τουσ και είναι αρκετά άνδρεσ, για να δεχτοφν τθν 

πρόκλθςι του. Ο Capitano οργιςμζνοσ, κζλει να τον χτυπιςει.     Σε ςυνζχεια 

Mustafa Ρετάγεται μ’ ζνα ραβδί. Ο Capitano και ο Arlecchino νομίηουν πωσ είναι δφο πνεφματα.  

Λζνε πωσ δεν μάχονται με διαβόλουσ και φεφγουν.197  Οι γζροι χαίρονται που άκουςαν  τα 

ονόματα των γιων τουσ και πθγαίνουν να βρουν τον Αρμζνιο ζμπορό τουσ  και να του πουν 

γι’ αυτό. Φεφγουν. Ο ζνασ από τον ζνα δρόμο και ο άλλοσ από τον άλλο. 

Pasquella Κατατρομαγμζνθ, αποφαςίηει να ηιςει ςαν αξιοπρεπισ γυναίκα και να μθν αςχολθκεί ξανά 

με τισ μαγείεσ και τισ ρουφιανιζσ, κακϊσ όλ’ αυτά είναι διαβολικζσ πράξεισ. Ριςτεφει πωσ 

εκείνοι  οι δφο που  εμφανίςτθκαν  μπροςτά  τθσ,  ιταν δφο διάβολοι  (που ιρκαν)  για  να   

τθν τρομάξουν.198                       Σε ςυνζχεια 

Isabella Ζχοντασ δει τθν Pasquella  από το  παράκυρό τθσ,  βγαίνει  ζξω  με  τθ  Flaminia και    

Flaminia κακθςυχάηει τθν Pasquella για τθ Flaminia (ότι δεν κα τθν πειράξει). Ζπειτα, θ Isabella τθ

  ρωτάει τι ζγινε μ’ εκείνουσ τουσ ςκλάβουσ που εμφανίςτθκαν. Θ Pasquella (λζει): πωσ δεν 

  γνωρίηει αν ιταν πνεφματα ι ανκρϊπινα πλάςματα (ςϊματα).199  Στθ ςυνζχεια, ζρχονται οι 

  δφο ςκλάβοι. 

                                                                                                                                                                      
λεκτικοφ ςχιματοσ με το οποίο ςυςτθνόταν ο Capitano-Andreini επί ςκθνισ, επθρεαςμζνοσ πικανότατα από το ζργο 
του Δάντθ. Σφμφωνα με το λογφδριο αυτό, όπωσ παρατίκεται ςτο ζργο του Le bravure del Capitano Spavento, ο 
Capitano αναφζρει: «Io sono il Capitano Spavento da Valle Inferna, soprannominato il Diabolico, Principe dell’ordine 
equestre, Termigisto cioè grandissimo bravatore, grandissimo feritore e grandissimo uccisore, domatore e dominator 
dell’universo, figlio del Terremoto e della Saetta, parente della Morte, e amico strettissimo del gran Diavolo 
dell’Inferno» (Εγϊ είμαι ο Καπιτάνο Τρομάρασ τθσ  Κοιλάδασ τθσ Κολάςεωσ, με το παρατςοφκλι ο Διαβολικόσ, 
Ρρίγκιπασ του τάγματοσ των Ιππζων, Termigisto δθλαδι ο πιο  γενναίοσ, μζγιςτοσ εκτελεςτισ (χειριςτισ των όπλων) 
και μζγιςτοσ δολοφόνοσ, δαμαςτισ και θγεμόνασ του κόςμου, γιου του Σειςμοφ και  τθσ Αςτραπισ, ςυγγενι του 
Χάρου και ςτενοφ φίλου του μζγα Διαβόλου τθσ Κολάςεωσ). 
-Andreini,  Francesco, 1669. Le bravure del Capitano Spavento, Venetia: Michel’ Angelo Barnboni, ς. 105. 
-Florio, John, 1611.  New World of Words, London: Melch Bradwood, ς. 558. 
-Διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani La cultura italiana,  
http://www.treccani.it/enciclopedia/ordine-equestre, http://www.treccani.it/vocabolario/feritore, κακϊσ και 
http://www.treccani.it/vocabolario/uccisore_(Sinonimi-e-Contrari), όπωσ εμφανίηονταν ςτισ 30/08/2017). 
196

 Ο Capitano προκαλεί, προςκαλϊντασ εγγράφωσ ςε μονομαχία (Disfida) τουσ Flavio και Oratio, ςφμφωνα και με το 
πρωτόκολλο των Ευγενϊν του Μεςαίωνα που όριηε ωσ πρόςκλθςθ ςε μονομαχία το πζταγμα κάποιου αντικειμζνου 
ςτα πόδια του αντιπάλου (γάντι, μαντιλι, δαχτυλίδι, ςτιλζτο κ.ο.κ) και απαιτοφςε από τουσ «μονομάχουσ» 
ςυγκεκριμζνο ενδυματολογικό κϊδικα. Θ δε Porta al Prato που αναφζρεται ωσ το μζροσ τθσ μονομαχίασ, είναι ζνα 
από τα πιο παλαιά και γνωςτά μνθμεία τθσ Φλωρεντίασ (1285). Θ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι πικανότατα ςυνοδευόταν και 
από κάποιο lazzo della disfida. 
-Weinstein, Donald, 1994. «Fighting or flyting? Verbal duelling in midsixteenth century Italy» ςτο Crime, Society and 
the Law in Renaissance Italy, Dean Trevor, (eds.) Lowe K. J. P., Cambridge: Cambridge University Press, ςς. 211-213. 
-Hughes, C. Steven, 2016. «Anachronism Duelling and the Chivalric Ethic in NineteenthCentury Italy» ςτο Chivalry and 
the Medieval Past, (eds.) Katie Stevenson and Barbara Gribling, Sufolk: Boydell & Brewer, ςς. 153-155. 
- Capozza, (2006) ς. 234. 
197

 Κλαςικι περίπτωςθ «ςτρίβειν δια …» κάποιου αναπάντεχου γεγονότοσ που ανατρζπει τα δεδομζνα. Στθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ o Capitano, προαςπιηόμενοσ τθν τιμι του, προκαλεί ςε μονομαχία τουσ αντιπάλουσ του, 
αλλά «δοκείςθσ τθσ ευκαιρίασ» (παρουςία διδφμων γζρων-πνευμάτων) λακίηει, αποφεφγοντασ με τον τρόπο αυτό να 
κζςει ςε κίνδυνο τθ ηωι του.  
198

 Ακόμθ και εν μζςω κωμικϊν καταςτάςεων το θκικό δίδαγμα διατθρεί τθν ιδιότθτά του, αποδίδοντασ ςυνάμα και 
το αίςκθμα δικαίου που αποτελεί και ηθτοφμενο, όχι μονάχα των κωμωδιϊν, καταςτάςεων και χαρακτιρων, αλλά 
και τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ.  
199

 Corpi umani. Θ φράςθ κα μποροφςε να μεταφραςτεί και ανκρϊπινα πτϊματα. O Andrews το μεταφράηει ωσ 
human beings (ανκρϊπινα πλάςματα/όντα) και ο Salerno ωσ live beings (ηωντανά πλάςματα/όντα). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ordine-equestre
http://www.treccani.it/vocabolario/feritore
http://www.treccani.it/vocabolario/uccisore_(Sinonimi-e-Contrari)
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Ramadan  Σκλάβοι και όμοια αδζρφια (δίδυμοι), καταφκάνουν. Οι γυναίκεσ τρομάηουν κι εκείνοι με 

Mustafa  καλό τρόπο τισ κακθςυχάηουν, λζγοντάσ τουσ πωσ δεν είναι διάβολοι. Θ  Pasquella ιρεμθ, 

  ςτζκεται ανάμεςα ςτθ Flaminia και τθν Isabella, κάνοντάσ τουσ ερωτιςεισ ςχετικά με τουσ 

  εαυτοφσ τουσ.200 Πταν ακοφει τα ονόματα και τα επϊνυμά τουσ, ςυνειδθτοποιεί πωσ είναι  

  οι  πατζρεσ του Oratio και του Flavio. Αφοφ τουσ αναγνωρίηει, τουσ ρωτά τι  κα ζδιναν για να 

  ξαναβροφν τουσ γιουσ τουσ. Οι ςκλάβοι (λζνε) ότι κα πλθρϊςουν πολλά.  Θ Pasquella τουσ 

  λζει να τιμιςουν τισ δφο ευγενείσ χιρεσ, χωρίσ τισ οποίεσ δεν κα είναι ευτυχιςμζνοι. 

  Οι ςκλάβοι φιλάνε  τα  χζρια των νεαρϊν γυναικϊν και τισ  τιμοφν με υποκλίςεισ και άλλεσ 

  πράξεισ ςεβαςμοφ.201 Στο τζλοσ, θ Pasquella λζει ςτισ γυναίκεσ να πάνε τουσ γζρουσ ςτα 

  ςπίτια τουσ. Οι  ςκλάβοι μπαίνουν ςτο  ςπίτι   τθσ  Isabella.202   Μετά απ’ αυτό,   οι   γυναίκεσ   

  παραμζνουν  για να μιλιςουν  και  θ Isabella  λζει  ςτθ  Flaminia να πάρει για άντρα τθσ τον 

  Oratio. Θ Pasquella χαροφμενθ τισ ςτζλνει ςτο ςπίτι να φροντίςουν τουσ γζρουσ,203 λζγοντάσ 

  τουσ ν’ αφιςουν τα υπόλοιπα πάνω τθσ.   Θ Pasquella παραμζνει.    Σε ςυνζχεια 

 

Pedrolino (Εμφανίηεται) Ράνοπλοσ 204 για να εκδικθκεί το ξυλοφόρτωμα που του ζδωςε ο Arlecchino. 

Θ Pasquella τον ςτζλνει να ψάξει να βρει τον Flavio & τον Oratio για ζνα κζμα μεγάλθσ 

ςθμαςίασ.  Ο Pedrolino τθν παρακαλεί να τον βοθκιςει να πάρει τθν εκδίκθςι του από τον  

Arlecchino και πθγαίνει. Θ Pasquella παραμζνει.                                 Σε ςυνζχεια 

 

Oratio  Με τον Flavio γελοφν με τθν «αγριότθτα»205 του Capitano. Βλζπουν τθν Pasquella και          

Flavio   μακαίνουν πωσ ζχει ζρκει θ θμζρα τθσ ευτυχίασ και τθσ ικανοποίθςι τουσ. (Θ Pasquella) 

Λζει    ςτον  Flavio πωσ θ Isabella κζλει να του μιλιςει για ζνα πάρα πολφ ςθμαντικό κζμα. Οι νζοι 

  άνδρεσ χαίρονται μ’ αυτό και χτυποφν επανειλθμμζνα και γριγορα (τθν πόρτα). 
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 Essaminando dell’ esser oro. Ο Andrews μεταφράηει τθν εν λόγω φράςθ ωσ quizzes them about their circumstances 
(τουσ ανακρίνει/ρωτά για τθν κατάςταςι τουσ) και ο Salerno ωσ asking them who they are  (ρωτϊντασ τουσ ποιοι 
είναι). 
201

 Υπάρχουν καταγεγραμμζνεσ αρκετζσ χειρονομίεσ μεταξφ των ευγενϊν ςτθν Λταλία τθσ εποχισ του Scala, οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνταν προκειμζνου να εκφραςτεί θ ευγνωμοςφνθ και ο ςεβαςμόσ. Από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ ιταν το 
αναςικωμα του καπζλου, το χαμιλωμα του βλζμματοσ, θ υπόκλιςθ και το χειροφίλθμα, ενϊ δεν ζλειπαν και οι 
υπερβολζσ με γονυκλιςίεσ και άλλεσ δουλοπρεπείσ κινιςεισ, κυρίωσ από τουσ κατϊτερουσ ςε κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο πολίτεσ προσ τουσ αριςτοκράτεσ, τουσ ιερωμζνουσ και τουσ αςτοφσ. Στθν περίπτωςθ των δφο 
Βενετςιάνων εμπόρων – ςκλάβων, οι χειρονομίεσ που αναφζρει ο Scala κα μποροφςαν να είναι τόςο κινιςεισ 
ευγζνειασ, όςο και δουλοπρζπειασ, προδίδοντασ ζτςι το διττό του χαρακτιρα (ζμποροι-ςκλάβοι) και τθσ διπλισ τουσ 
ταυτότθτασ (χριςτιανοί-μουςουλμάνοι). Αυτό το ςυνονκφλευμα χειρονομιϊν και πολιτιςμϊν με τισ αξιοπερίεργεσ 
χειρονομίεσ και τα εξωτικά ικθ εξ ανατολισ (φίλθμα ροφχου, όρκοσ υποταγισ κ.λπ.), κα προκαλοφςαν από τθ μία το 
γζλιο και από τθν άλλθ το ενδιαφζρον. 
- Cohen Storr Elizabeth, Cohen Vance Thomas, 2001. Daily Life in Renaissance Italy, London: Greenwood Publishing 
Group, ςς. 85-86. 
- Konrad, Felix, 2001. «Global and local patterns of communication at the court of the Egyptian khedives (1840–1880)» 
ςτο Court Cultures in the Muslim World: seventh–nineteenth centuries, (eds.) Albrecht Fuess, Jan-Peter Hartung, 
London: Roudledge-Taylor & Francis Group, ςς. 239-240. 
202

 Ενϊ αρχικά ο Scala αναφζρει και τα δφο ςπίτια (τθσ Isabella και τθσ Flaminia), οι γζροι οδθγοφνται ςτο ςπίτι τθσ 
Isabella. 
203

 Refitiare/refiziare/reficiare. Εδϊ προςλαμβάνει τθν ζννοια του φροντίηω, περιποιοφμαι, αναηωογονϊ.                                                                                        
-Διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto della Enciclopedia ItalianaTreccani:http://www.treccani.it/vocabolario/reficiare, 
όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 18/07/2017. 
204

 Ακόμθ άλλο ζνα εφρθμα του Scala, ζνα είδοσ  «οπτικοφ ανταγωνιςμοφ» με ζντονο το ςτοιχείο τθσ υπερβολισ. Ο 
capocomico, παρουςιάηοντασ τον Pedrolino ςε κζςθ Capitano, εξοπλιςμζνο ςαν αςτακό, απογειϊνει το κωμικό 
ςτοιχείο κι εμπλουτίηει τισ ςκθνζσ λογομαχίασ και παντομίμασ-κίνθςθσ. 
205

 Bestialitá (bestia=κτινοσ, κθρίο). Ειρωνικό ςχόλιο για τον Capitano που κα μποροφςε να ςυνοδευτεί από κάποιο 
lazzo παντομίμασ άγριου ηϊου (Lazzi mimetici — animali). 

http://www.treccani.it/vocabolario/reficiare
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Isabella (Βγαίνει) Ζξω και λζει ςτον Flavio πωσ αν γίνει άνδρασ τθσ, κα του δϊςει το πιο αγαπθμζνο 

(για εκείνον) πράγμα ςτον κόςμο και ςτον Oratio, τον αδερφό του, δφο από τα πιο 

αγαπθμζνα πράγματα που επικυμεί ςτον κόςμο. Οι νζοι άνδρεσ γεμάτοι χαρά ςυμφωνοφν 

ςε όλα. Θ Isabella πθγαίνει μζςα και φζρνει ζξω τθ Flaminia. 206                                                                                     

Flaminia (Βγαίνει) Ζξω. Θ Isabella τθν παραδίδει ςτον Oratio για γυναίκα του. Εκείνοσ δείχνει μεγάλθ 

ικανοποίθςθ.  Στθ ςυνζχεια θ Isabella πθγαίνει μζςα και φζρνει ζξω τουσ δφο ςκλάβουσ. 

Isabella  Φζρνει ζξω τουσ δφο ςκλάβουσ και απευκυνόμενθ ςτον Flavio λζει: «Εδϊ είναι το       

Ramadan  πιο αγαπθμζνο ς’ εςζνα πράγμα ςτον κόςμο», δείχνοντάσ ς’ εκείνον τον πατζρα του,                      

Mustafa Pantalone και ςτον Oratio τον πατζρα του, Tofano. Και  ς’ αυτό  το ςθμείο, πατζρεσ και  

  γιοι αναγνωρίηουν ο ζνασ τον άλλο, αγκαλιάηονται κι ζχουν μεγάλθ χαρά.207     Σε ςυνζχεια 

Hibrahim Καταφκάνει ο Αρμζνιοσ κι ακοφει από τουσ ςκλάβουσ πωσ ζχουν ξαναβρεί τουσ γιουσ τουσ, 

οι οποίοι είναι πλοφςιοι ζμποροι και πωσ εδϊ, ςτθ Φλωρεντία, κα τον ικανοποιιςουν για 

κακετί που τουσ ζχει προςφζρει. Ο Hibrahim χαίρεται μαηί τουσ. Οι γζροι παρακαλοφν τουσ 

νζουσ να παντρευτοφν τισ δφο χιρεσ. Εκείνοι (λζνε): πωσ είναι ευχαριςτθμζνοι και ο 

κακζνασ ακουμπάει το χζρι τθσ δικισ του (γυναίκασ).208                    Σε ςυνζχεια 

Gratiano Σαςτίηει, βλζποντασ τόςουσ ανκρϊπουσ μπροςτά ςτο ςπίτι του. Ο Oratio του λζει ςφντομα 

και με τθ ςειρά ολόκλθρο το  γεγονόσ  με τουσ  γζρουσ  πατζρεσ  και τουσ  γάμουσ που ζχουν 

ςυμφωνθκεί. Ο Gratiano είναι ευχαριςτθμζνοσ και καλωςορίηει τ’ αδζρφια Pantalone και 

Tofano,  μζνοντασ ζκπλθκτοσ από τθν απίςτευτθ ομοιότθτα που υπάρχει μεταξφ τουσ.   

           Σε ςυνζχεια 

Franceschina Χαίρεται με τθν άφιξθ των γζρων αδερφϊν και τουσ τιμά.     Σε ςυνζχεια 

Capitano  (Εμφανίηεται) Ράνοπλοσ, όπωσ και ο Arlecchino. Με το που βλζπει τον Gratiano, λζει ότι θ 

Arlecchino   Flaminia είναι γυναίκα του. Ο Oratio του λζει να το ξαναςκεφτεί, κακϊσ εκείνθ είναι ιδθ 

  παντρεμζνθ μαηί του  και  πωσ  αυτοί τουσ οποίουσ κεωροφςε διαβόλουσ, είναι οι πατζρεσ 

  τουσ. O  Capitano θρεμεί, χαιρετά τον Pantalone και τον Tofano, παραμζνοντασ χαηεμζνοσ209 

  από τθν πολφ μεγάλθ ομοιότθτα που υπάρχει μεταξφ των δφο γζρων αδερφϊν.  Σε ςυνζχεια 

Pedrolino Καταφκάνει πάνοπλοσ, βλζπει τον Arlecchino κι αμζςωσ ορμά, βάηοντασ τα χζρια του ςτα 

όπλα.210 Ο Arlecchino το ίδιο. Πλοι μπαίνουν ςτθ μζςθ, για να κάνουν ειρινθ. Στθ ςυνζχεια, 

πρζπει να τακτοποιιςουν το κζμα τθσ παντρειάσ τθσ Franceschina. Ο Pedrolino τθ κζλει, 
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 Από τθν αρχι του ςεναρίου θ Isabella αναλαμβάνει τθν Flaminia υπό τθν προςταςία τθσ, ςε ρόλο μεγαλφτερθσ 
αδερφισ και φίλθσ. 
207

 Θ αναγνϊριςθ μεταξφ πατζρων και γιων,  γίνεται με απλό και γριγορο τρόπο, χωρίσ ςθμάδια ι «βοςτρφχουσ» 
προσ ζρευνα κι εξακρίβωςθ. Αρκοφν τα ονόματα και οι ιςτορίεσ των χαμζνων γονζων. Αντίςτοιχα,, το lazzo di 
allegrezza και di riconoscimento που κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι από τουσ ιρωεσ, δίνει 
πολλαπλζσ δυνατότθτεσ αυτοςχεδιαςμοφ και διάδραςθσ. 
- Capozza, (2006), ςς. 88 και 183-184. 
208

 Θ ςκθνι κα μποροφςε να βαςιςτεί ςτο αντίςτοιχο lazzo di matrimonio, κακϊσ, ςφμφωνα και με τα ζκιμα τθσ 
εποχισ, ακόμα και το πιάςιμο των χεριϊν του ηευγαριοφ, αποτελοφςε ςυμφωνία γάμου, όπωσ ςυμβαίνει ακόμθ και 
ςιμερα με το γνωςτό λογοδόςιμο. 
-Korpiola, Mia, 2011. Regional Variations in Matrimonial, Law and Custom in Europe 1150-1600, Brill, ςς. 281-283. 
209

 Το πρόβλθμα που δθμιουργείται από τθν ταυτόχρονθ παρουςία πανομοιότυπων διδφμων επί ςκθνισ και 
ταλανίηει τουσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ και θκοποιοφσ, δεν υφίςταται ςτθν Commedia dell’Arte, κακϊσ θ χριςθ τθσ 
μάςκασ επιλφει ηθτιματα τζτοιου είδουσ, δίνοντασ ςτουσ κεατζσ τθν αίςκθςθ τθσ απόλυτθσ ομοιότθτασ.    
210

 Ππωσ και παραπάνω, θ φράςθ μπορεί να μεταφραςτεί και «βγάηοντασ τα όπλα». 
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όπωσ (ακριβϊσ) και ο Arlecchino. Σε αυτό το ςθμείο ξαναπιάνουν τα όπλα και ο Capitano 

μπαίνει ςτθ μζςθ, προτρζποντάσ τουσ να κρατιςουν το λόγο τουσ και να είναι θ επιλογι τθσ 

Franceschina. Οι υπθρζτεσ  (μζνουν)  ικανοποιθμζνοι. Θ  Franceschina  επιλζγει  τον 

Pedrolino. Ζτςι ο Oratio παντρεφεται τθ Flaminia, o Flavio τθν Isabella και ο Pedrolino τθν 

Franceschina. Ο Flavio με τον Oratio δζχονται (να ζχουν) τθν Pasquella ςτο ςπίτι τουσ, μζχρι 

και το κάνατό τθσ, μιασ και βρικε τουσ πατζρεσ τουσ και δεν αςχολείται πια με μάγια και 

ξόρκια211 και τελειϊνει θ κωμωδία των δφο γζρων διδφμων. 

 

 

χόλια για την 1η Ημζρα  

Το πρϊτο ςενάριο τθσ ςυλλογισ του Scala αςχολείται κεματολογικά με τθν επιςτροφι των δφο 

θλικιωμζνων διδφμων (vecchi gemelli) Βενετϊν εμπόρων, οι οποίοι υπιρξαν κφματα πειρατείασ με 

αποτζλεςμα να καταλιξουν να είναι για πολλά χρόνια ςκλάβοι ςτθν Ανατολι. Οι δίδυμοι ζμποροι, ζπειτα 

από μια ςειρά παρεξθγιςεων, βαςιςμζνων ςτο γνωςτό μοτίβο τθσ λανκαςμζνθσ ταυτότθτασ (mistaken 

identity), κα επαναςυνδεκοφν με τουσ γιουσ τουσ. 

Το ςενάριο, ωσ είκιςται, ζχει ευτυχζσ τζλοσ, πρϊτα με τθν αναγνϊριςθ κι επανζνωςθ πατζρων – γιων 

και ςτθ ςυνζχεια με τθν τζλεςθ τεςςάρων γάμων. Ο Scala ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ξεπζραςε εαυτόν, 

ειςάγοντασ ςτθν υπόκεςθ τζςςερα ηεφγθ ερωτευμζνων (innamorati), ζναντι των δφο που ιταν το ςφνθκεσ 

ςτθν Commedia dell’ arte.  

Ιδθ από τον τίτλο, Li duo vecchi gemelli, ο Scala  κάνει γνωςτά τα κινθτιρια ςτοιχεία του ςεναρίου του, 

το ςτοιχείο των διδφμων γζρων από τθ μια και θ ςφγχυςθ που εκείνο προκαλεί ςτουσ υπόλοιπουσ  τφπουσ, 

οι οποίοι και αγνοοφν τθν φπαρξι τουσ, από τθν άλλθ. Τθν ίδια ςτιγμι, ο κεατισ είναι γνϊςτθσ των 

πάντων, εξαιτίασ τθσ «διπλισ όραςθσ», τθσ γνϊςθσ δθλαδι που ζχει εντόσ και εκτόσ δράςθσ.212 Οι κεατζσ 

βλζπουν, ακοφν και γνωρίηουν πράγματα που αρκετοί τφποι του ςεναρίου αγνοοφν ςκοπίμωσ. 

Τα ςτοιχεία που κεωροφνται άξια αναφοράσ και περαιτζρω μελζτθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο 

ποικίλουν ςτο είδοσ (κεματικά, ςκθνικά, ιςτορικοκοινωνικά κ.ο.κ), κακϊσ και ςτθ ςυμβολι τουσ ςτθν 

εξζλιξθ τθσ πλοκισ και ςτθν πλαιςίωςθ των φιγοφρων. Συγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφνται: 

 Το μοτίβο των διδφμων. Εμφανίηεται αρκετά ςυχνά ςτθν ιταλικι ςκθνι ιδθ από τα χρόνια του 

Ρλαφτου με κφριο παράδειγμα το ζργο του, Μζναιχμοι (Plautus: Menaechmi).213 Αντίςτοιχθ 

χριςθ γίνεται και ςτο ζργο Καλάντρα ι και Κωμωδία του Καλάντρο του Μπερνάρντο Ντοβίτηι, 

γνωςτοφ ωσ Μπιμπιζνα (Bernardo Dovizi da Bibbiena: Calandra, 1513),214 ςτουσ 

Εξαπατθμζνουσ (Gli ingannati, 1532), ζργο ανϊνυμου από τθ Σιζνα (Siena),215 κακϊσ και ςτα 
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 Το τζλοσ του ςεναρίου βρίςκει τουσ πάντεσ ικανοποιθμζνουσ ι τουλάχιςτον χωρίσ να τουσ ζχουν βρει τα 
χειρότερα, ςφμφωνα και με τθ γνωςτι ριςθ «τζλοσ καλό, όλα καλά».  
212

 Schmitt, (2014), ς. 99. 
213

 Οι Μζναιχμοι του Ρλαφτου με τθ ςειρά τουσ βαςίςτθκαν ςε παλαιότερα ζργα ςυγγραφζων τθσ Νζασ Κωμωδίασ 
(π.χ. Μζνανδροσ, Δίφιλοσ, Φιλιμων). 
214

 Bibbiena, Machiavelli, Aretino and Anonymous, 2003. Five Comedies from the Italian Renaissance, (trans. and ed.) 
Giannetti Laura and Ruggiero Guido, Baltimore-London: J. Hopkins Univ., ςς. xi-xli. 
215

 Το ζργο πρωτοπαρουςιάςτθκε το 1532, κατά τθ διάρκεια του καρναβαλιοφ από τθν Ακαδθμία των 
Κεραυνόπλθκτων/Σαςτιςμζνων (Academia degli intronati) και πρωτοτυπϊκθκε ςτθ Βενετία το 1537. Ζκτοτε, 
επανεκδόκθκε 8 φορζσ, μεταφράςτθκε αρκετζσ φορζσ ςτα γαλλικά και ςτα αγγλικά, ενϊ το 1595 παρουςιάςτθκε ςτο 
πανεπιςτιμιο  του Cambridge. Σφμφωνα  μάλιςτα με  το θμερολόγιο  του  John Manningham, ςφγχρονου  του 
Σαίξπθρ,  θ Δωδζκατθ Νφχτα που παρακολοφκθςε ςτισ 2/2/1601, παρουςιάηει αρκετζσ ομοιότθτεσ με τθν ιταλικι 
κωμωδία Gli inganni (αντί για Gli ingannati).  
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μεταγενζςτερα ζργα: Κωμωδία των Ραρεξθγιςεων (Comedy of Errors) του Shakespeare και Οι 

Δίδυμοι τθσ Βενετίασ (I due Gemelli Veneziani, 1745) του Carlo Goldoni.216 

Με τουσ διδφμουσ κα αςχολθκεί ξανά ο Scala ςε άλλα δφο ςενάρια, αυτά τθσ 17θσ  και 

25θσ Θμζρασ, με τίτλουσ: Οι δφο Ρανομοιότυποι/Πμοιοι Καπιτάνοι – Li duo Capitani Simili και  

Θ ηθλιάρα Isabella – La Gelosa Isabella αντίςτοιχα. Στο πρϊτο ςενάριο, δίδυμοι είναι δφο 

Capitani, o Capitano Spavento και ο δίδυμοσ αδερφόσ του, ενϊ ςτο δεφτερο ςενάριο, δίδυμα 

είναι τα παιδιά του Pantalone, Isabella και Fabritio. 

Το ςτοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί το ςυγκεκριμζνο ςενάριο από τα παραπάνω, είναι 

ότι  ο Scala επιλζγει για διδφμουσ, τφπουσ από τθν κατθγορία των γζρων εμπόρων τθσ 

Βενετίασ (vecchi Pantalone και Tofano) και όχι από τουσ ερωτευμζνουσ (innamorati) ι ακόμθ 

και από τουσ υπθρζτεσ (zanni) ι και τουσ Καπιτάνο (Capitani). Το ςεναριακό αυτό εφρθμα, των 

χαμζνων, γζρων, διδφμων, τουσ οποίουσ και αναηθτοφν οι γιοι τουσ, μετά τθν ομθρία τουσ από 

πειρατζσ και τθν πϊλθςι τουσ ςε ςκλαβοπάηαρα τθσ Ανατολισ, πικανότατα ν’  αποτζλεςε μία 

ευχάριςτθ ζκπλθξθ για τουσ αναγνϊςτεσ-κεατζσ τθσ εποχισ.  

 

 Το κζμα τθσ ςκλαβιάσ-ομθρίασ προςϊπων κφρουσ κι εξουςίασ, αλλά και απλϊν ανκρϊπων από 

πειρατζσ. Το ςυγκεκριμζνο κζμα είναι επίςθσ γνωςτό ςτοιχείο πλοκισ τόςο ςτθ λογοτεχνία, 

όςο και ςτο κζατρο και ςτα ςενάρια τθσ Commedia dell’ arte.217  Από καλλιτεχνικισ άποψθσ, θ 

ςυχνι χριςθ του εξθγείται από τθν ζξαρςθ του φαινομζνου τθσ πειρατείασ που ςυμβαδίηει με 

τθν εμπορικι ανάπτυξθ και τθν αφξθςθ των ταξιδιϊν από τθ μία, αλλά και τον εξωτικό 

χαρακτιρα του μοτίβου από τθν άλλθ. Με τον τρόπο αυτόν εγκαινιάηεται μια νζα παράδοςθ 

κρφλων με πειρατζσ – κουρςάρουσ, όπωσ ο Μπαρμπαρόςα (Κοκκινογζνθσ), ο Σερ Φράνςισ 

Ντρζικ (Sir Francis Drake) και ο ίτςαρντ Χόκινσ (Richard Hawkins) που τρομοκρατοφςαν 

ναυτικοφσ, ταξιδιϊτεσ και κατοίκουσ των παρακαλάςςιων περιοχϊν τθσ Μεςογείου. Το δε 

Λιβόρνο που αναφζρεται ςτθν πρϊτθ κιόλασ πράξθ, ωσ ςτακμόσ του ταξιδιοφ του Αρμζνιου 

ζμπορα Hibrahim, υπιρξε τθν εποχι εκείνθ ςθμαντικότατο οικονομικό και πειρατικό κζντρο, 

μαηί με τθ Βαλζτα τθσ Μάλτασ και το Αλγζρι.218  

Το κζμα τθσ πειρατείασ, χρθςιμοποιείται από τον Scala ςε ζξι από τα πενιντα ςενάρια τθσ 

ςυλλογισ, ενϊ ςε τρία από αυτά, όμθροι-ςκλάβοι είναι βαςικοί τφποι τθσ Αυτοςχζδιασ 

Κωμωδίασ.219 Δεν ιταν λίγοι άλλωςτε  και οι καλλιτζχνεσ τθσ εποχισ που υπιρξαν κφματα 

ομθρίασ,220 με τρανταχτό παράδειγμα εκείνο του θκοποιοφ-κιαςάρχθ των Gelosi και 

ςυνεργάτθ του Scala, Francesco Andreini.221 Θ εμπειρία του αυτι, αποδείχτθκε ςτθν πορεία 

                                                                                                                                                                      
-Bibbiena, Machiavelli, Aretino and Anonymous, 2003. Five Comedies from the Italian Renaissance, (trans. and ed.) 
Giannetti Laura and Ruggiero Guido, Baltimore-London: J. Hopkins Univ., ςς. xi-xli. 
-Manningham, John, 1868. Diary of John Manningham: Of the Middle Temple, and of Bradbourne, Kent, Barrister at 
Law, 1602-1603, (ed.) John Bruce, Westminster: J. B. Nichols and Sons, ς. 18 και ςχόλιο 47.  
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/41609/41609-h/41609-h.htm, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 17/05/2017). 
216

- Andrews, (2008), ςς. 15-18. 
217

 -Jaffe-Berg, (2016), ς. 25. 
218

 -Jaffe-Berg, (2016), ςς. 24 και 25. 
- Jordan, Peter, 2013. The Venetian Origins of the Commedia dell'Arte, London- New York: Routledge, ς.ς. 59-61. 
219

 Jordan, (2013), ς. 59. 
220

 Ανάμεςά τουσ ο Juan Ramirez  και ο Miguel Cervantes, απ’ όπου εμπνεφςτθκε και τα ζργα: The Bagnios of Algiers 
και The Great Sultana. 
-Jaffe-Berg, (2016), ς. 26. 
221

- Snyder, Jon, 2010. «Bodies of Water: The Mediterranean in Italian Baroque Theater», ςτο California Italian Studies 
Journal, V. 1, Issue 1, ς.2. (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Open Access Publications from the University of California – 
eScholarship:  https://escholarship.org/uc/item/8dv7n1dk, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 16/05/2017).  

http://www.gutenberg.org/files/41609/41609-h/41609-h.htm
https://escholarship.org/uc/item/8dv7n1dk
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του χρόνου «καλλιτεχνικά δθμιουργικι» τόςο για τον ίδιο, όςο και για τουσ ςυνεργάτεσ του, 

όπωσ μαρτυροφν άλλωςτε και τα ζξι ςενάρια τθσ ςυλλογισ του Scala που καταπιάνονται με το 

κζμα, κακϊσ και οι κωμωδίεσ του γιου του θκοποιοφ, Giovan Battista Andreini (1576-1654):222 

Το ςκλαβάκι (Lo schiavetto, 1620), Θ Τουρκάλα (La Turca 1611) και Θ Σουλτάνα (La Sultana 

1622).223 

 

 Το μοτίβο των ξζνων. Στθ Συλλογι του Scala γίνονται αρκετζσ αναφορζσ ςε ξζνουσ που ηουν ι 

επιςκζπτονται τισ πόλεισ τθσ Λταλίασ κυρίωσ για εμπορικοφσ λόγουσ. Οι περιςςότεροι 

προζρχονται από χϊρεσ τθσ Ανατολισ και είναι κυρίωσ Τοφρκοι, Αρμζνιοι, Άραβεσ, Σφριοι, 

ακόμθ και τςιγγάνοι. Ππωσ και ςτισ χειρόγραφεσ ςυλλογζσ Correr και Corsini, ζτςι και ςτον 

Scala, οι ξζνοι αυτοί παρουςιάηονται με ςτερεοτυπικά χαρακτθριςτικά. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονόσ ότι ςε οκτϊ ςενάρια του Scala οι Τοφρκοι που ονομάηονται Μουςουλμάνοι, είναι 

πειρατζσ και δουλζμποροι, ιδιότθτεσ που μποροφν να εξθγθκοφν από ιςτορικζσ μαρτυρίεσ και 

ντοκουμζντα.  

Άξια λόγου ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο, είναι και θ παρουςία του Αρμζνιου εμπόρου που 

εμφανίηεται ωσ ςωτιρασ κι ευεργζτθσ των δφο γζρων ςκλάβων, αφοφ χάρθ ςε αυτόν είναι 

ηωντανοί κι επιςτρζφουν ςτθν πατρίδα τουσ. 

Από τουσ πιο γνωςτοφσ ξζνουσ ςτθ ςυλλογι του Scala, είναι και ο Capitano, ο οποίοσ 

χρθςιμοποιείται από τον capocomico ςε τριάντα ζξι ςενάρια. Σε είκοςι οκτϊ από αυτά, 

διακωμωδείται ωσ απζνταροσ κι άςτεγοσ, καυχθςιάρθσ πολεμιςτισ και ψευτοπαλικαράσ που 

ξεπερνά ςτθν αποκοτιά ακόμθ και τον υπθρζτθ του, παραπζμποντασ ςτον αντίςτοιχο 

ρωμαϊκό, κωμικό τφπο, αλλά και ςτθ φιγοφρα του Λςπανοφ κατακτθτι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

τθσ Νάπολθσ. Σφμφωνα μάλιςτα με τθ Schmitt, είναι  εμφανισ θ ομοιότθτά του με τον 

μιςκοφόρο ςτρατιϊτθ του 15ου αιϊνα condottiere.224 

Σε αντίκεςθ με τθν παραπάνω ςτερεοτυπικι εικόνα, ο Scala εμφανίηει τον Capitano ςε 

οκτϊ κωμικά ςενάρια τθσ ςυλλογισ, ωσ ιςότιμο μζλοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ με τθν ιδιότθτα 

άλλοτε του αδερφοφ, του γιου ι και του φίλου κι άλλοτε του μζλλοντα γαμπροφ, του ςυηφγου 

ι του οικοδεςπότθ.225 

 

 Το μοτίβο των παρακφρων. Λδιαίτερο δραματικό και ςκθνικό ρόλο ςτο ςενάριο κατζχουν τα 

παράκυρα των οικιϊν, δίνοντασ πολλαπλζσ δυνατότθτεσ επαφισ των ςτερεοτυπικϊν 

χαρακτιρων του ςπιτιοφ με τον ζξω κόςμο, από ζνα άλλο, ανϊτερο επίπεδο.226 Το παράκυρο 

αποτελεί ουςιαςτικά το νοθτό όριο μεταξφ δφο χϊρων, δφο κόςμων και δφο κοςμοκεωριϊν: 

αυτόν τθσ ιδιωτικισ ηωισ, τθσ κρεβατοκάμαρασ και τθσ αςφάλειασ που παρζχει ο οίκοσ και θ 

                                                                                                                                                                      
- D’Ancona, Alessandro, 1891, Origini del Teatro Italiano, (2nd ed. V. 1, 2 and 3),  V.2, Turin: Loesher, ς. 482. 
222

 Ροιθτισ, δραματουργόσ και θκοποιόσ (capocomico) των Gelosi, γιοσ του ηεφγουσ Andreini. 
223

 Θ Τουρκάλα εκδόκθκε τθν ίδια χρονιά που παρουςιάςτθκε Θ Τρικυμία του Σαίξπθρ ςτο Λονδίνο, με κοινζσ 
αναφορζσ ςε κζματα όπωσ θ πειρατεία και θ ςκλαβιά. Το εν λόγω ζργο μάλιςτα (ζκδοςθ του 1620), ο ςυγγραφζασ το 
αφιερϊνει ςτον Βενετό ευγενι, Vincenzo Grimani που υπιρξε κι εκείνοσ κφμα πειρατείασ.  Πςον αφορά το τελευταίο 
του ζργο, ο Snyder κεωρεί ότι βαςίςτθκε ςε προθγοφμενο ςενάριο των Fedeli, περιλαμβάνοντασ μάλιςτα κι ζνα 
μικρό διάλογο ςτα τοφρκικα. 
- Snyder, (2010), ςς. 8-11. 
-Jaffe-Berg, (2016), ςς. 26 και 27. 
224

 - Schmitt, (2014), ςς. 54-57. 
225

 - Schmitt, (2014), ς. 54. 
226

 Στα πενιντα ςενάρια του Scala υπάρχουν αρκετζσ ςκθνζσ όπου οι χαρακτιρεσ εμφανίηονται ςε ανϊτερα επίπεδα 
όπωσ τα τείχθ και τα παράκυρα. Κι ενϊ ςτα τείχθ-προμαχϊνεσ εμφανίηονται ιςότιμα χαρακτιρεσ και των δφο φφλων, 
ςτισ ςκθνζσ με παράκυρο τθν πρωτοκακεδρία ζχουν οι γυναίκεσ. 
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οικογζνεια κι εκείνον τθσ δθμόςιασ ηωισ που ταυτίηεται με τθν ανδροκρατοφμενθ πλατεία-

δρόμο ςε μια ανδροκρατοφμενθ κοινωνία, όπωσ εκείνθ τθσ Λταλίασ και τθσ Αναγζννθςθσ.227 

Σε περιςςότερα από τα μιςά ςενάρια τθσ ςυλλογισ, αρικμοφνται 120 ςκθνζσ παρακφρου, 

από τισ οποίεσ οι 109 φιλοξενοφν γυναίκεσ διαφορετικϊν κοινωνικϊν τάξεων, θλικιϊν και 

ρόλων (ςφηυγοι, χιρεσ, ανφπαντρεσ κοπζλεσ, υπθρζτριεσ). Οι γυναίκεσ τθσ Commedia dell’arte, 

από ζνα ανϊτερο και αςφαλζσ ςθμείο, εξυπθρετοφςαν ποικιλότροπα τθ δράςθ, διακόπτοντασ 

ι ακόμθ και ανατρζποντασ τα όςα λάμβαναν χϊρα ςτο κατϊτερο επίπεδο τθσ πλατείασ-

δρόμου.  

Θ «ανατρεπτικι ςυμπεριφορά» τθσ γυναικείασ φιγοφρασ ςτο παράκυρο, αποτελεί, 

ςφμφωνα με τθν Jane Tylus, το ςχόλιο του Scala για τθν αντίςτοιχα «ανατρεπτικι παρουςία» 

των γυναικϊν ςτθν ιταλικι  κεατρικι ςκθνι του 16ου αιϊνα. 228  Θ γυναικεία παρουςία επί 

ςκθνισ, κακιζρωςε τθ «γυναικεία κεατρικι κουλτοφρα», ανατρζποντασ τισ κεατρικζσ 

ςυμβάςεισ του παρελκόντοσ κι αναςτατϊνοντασ ικθ και κοινωνικζσ νόρμεσ τθσ εποχισ,.  

Σφμφωνα δε με τον ακαδθμαϊκό Timothy Fitzpatrick «…θ ςυλλογι του Scala, όπωσ και οι 

άλλεσ ςυλλογζσ, χρειάηεται ζνα ανϊτερο επίπεδο: τα παράκυρα των ςπιτιϊν ςτισ κωμωδίεσ, 

τισ επάλξεισ ι τα ςυναφι ςτισ τραγωδίεσ…»229 και ςυνεχίηοντασ, οδθγείται ςτο ςυμπζραςμα 

πωσ: «Το παράκυρο παρζχει ζνα προφανζσ πλεονζκτθμα, όςον αφορά τθν οριοκζτθςθ τθσ 

ςκθνισ: ζνασ από τουσ χαρακτιρεσ είναι ςτακερόσ, παρζχοντασ μια προςχεδιαςμζνθ εςτίαςθ 

για τισ κινιςεισ των άλλων χαρακτιρων ...»230 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, τόςο θ Flaminia, όςο και θ Isabella, νζεσ χιρεσ και οι δφο, 

χρθςιμοποιοφν τα παράκυρά τουσ, για να παρακολουκοφν τα ςυμβάντα ςτθν πλατεία, να 

ελζγχουν τουσ αγαπθμζνουσ τουσ, να κρυφακοφνε και να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ. Ζτςι, 

ακολουκοφν από τθ μία τισ κοινωνικζσ αρχζσ περί τιμισ και κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτθν 

οικογζνεια και τθν κοινωνία και από τθν άλλθ, λειτουργοφν καταλυτικά ςτθν εξζλιξθ τθσ 

δράςθσ, από το ανϊτερο κι αςφαλζσ επίπεδο του παρακφρου. 
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 -Tylus Jane, 1997. «Women at the Windows: "Commedia dell'arte" and Theatrical Practice in Early Modern Italy» 
ςτο Theatre Journal, Vol. 49, No. 3 (Oct., 1997), Johns Hopkins University Press, ς. 325. 
228

- Tylus, (1997), ςς. 327 και 328. 
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 -Fitzpatrick, (1989), ς. 188. 
230

 -Fitzpatrick, (1989), ς. 189. 
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GIORNATA  XXXI 

Il Pedante Comedia. 

ARGOMENTO 

Iueua nella ∫ua patria di Venetia vn mercante ricchi∫imo Pantalone de’ Bi∫ogno∫i nominato; il 

quale hauendo per moglie una belli∫∫ima giouane I∫abella detta; di lei hebbe un figliolo 

nominato Oratio, il quale per alleuarlo con quelli honorati co∫tumi, che à ben nato giouane ∫i 

conuengono, ∫otto la cura, e di∫ciplina d’ un M. Cataldo Pedante lo teneuano. E perche il detto Pātal. era 

huomo, che uolentieri alla crapula, & alle meretrici attendeua, uenne più, e più uolte con la propria moglie 

∫eco à conte∫a, e più, e più uolte fù ella dal detto Pedante riconciliata, e pacificata ∫eco: Occor∫e un giorno 

(come occorrer ben ∫pe∫∫o ∫uole) che al buon Pedante venne volontà di∫apere di che gu§to era la moglie 

del detto Pant. & a∫pettata l’occa∫tone di nuoua di∫cordia, e di nuoua rißa trà la moglie, & il marito, di lei 

innamorato ∫i di∫coper∫e, pregandola con efficaci parole à compiacerlo: la Donna, che molto l’ honor ∫uo 

∫timava, dopo l’ haverli prome∫∫o, fece del tutto con∫apeuole  il marito, alquale dipoi, e di comune accordo 

ordirono un belli∫∫imo inganno, & un ca§tigo ad e∫∫empio de gli altri Pedanti, come nella fauola ∫i uerrà 

cono∫cendo. 

 

 

 

Personaggi della Comedia    Robbe per a Comedia 

Pantalone Venitiano .    Vna conca di rame grande              

I∫abella moglie.      Tre cortelacci grandi                             

Oratio figlio.      Tre habiti da Beccaio                   

Pedrolino ∫eruo.     Vna camicia per Cataldo       

Gratiano Dottore.     Vna corda longa                            

Flaminia figlia,      Ba∫toni da ba§tonare                        

Fabritio figlio, giouine sbarbato                                                                                                                    

Burattino ∫eruo.                                                                             

Cataldo Pedante d’ Oratio.                   

Cap. Spauento forestiero.                              

Arlecch. ∫eruo.    
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VENETIA 

ATTO PRIMO. 

Pantalone VIen ripre∫o da Oratio ∫uo figlio dell’ e∫∫ere huomo crapulatore, e concubinario, e                       

Oratio di dar cattiua uita à ∫ua madre I∫ab. Pant. lo ∫grida, dicendo voler uiuere a modo ∫uo,                         

  in quello                                         

Cataldo Pedante arriua, mette di mezo con parole piaceuoli, e∫∫end’ egli §tato Mae§tro d’ Oratio, e 

conduce via Pantal. Oratio, che ∫uo padre non cono∫ce la pe∫∫ima natura del Pedante, e che 

hora ∫tanno bene in∫ieme, in quello 

I∫abella ba∫tonando Pedrol. & il facchino per hauerli trouati in cantina, che rubbauano una                    

Pedrolino barila di uino, Facchino fugge, Oratio riprende la madre, I∫ab. li dice, ch’ egli è uno                        

Facchino ∫celerato come ∫uo padre, e che ∫e ne vendicherà, & entra: Oratio via addolorato, e 

 Pedr. và per trouar Pant. via. 

Capitano qual uiene da Napoli per pa∫∫are à Milano, dice piacerli Venetia, tocando le ∫ue                        

Arlecchino lodi, in quello  

I∫abella alla  fene§tra uede il Cap. ∫i la∫cia cadere il fazzoletto, Cap. lo piglio, I∫ab. fuora, Cap. gli vuol 

rendere il fazzoletto, ella nega di uolerlo, offerendogliene de gli altri. Cap. li dona un’ anello, 

ella l’ accetta. Cap. li domanda s’ella è maritata, I∫abella ∫o∫pirando dice di sì, in quello 

Pedrol. arriua, ella lo uede, ∫e n’entra. 

Pedrolino  arriua, & indi∫parte ∫ente il ∫o∫piro, & hà ueduto dar l’ anello à I∫ab. fà del bello humor col 

Cap. dicendoli quella donna con la quale egli parlaua, e∫∫er ∫ua moglie, Cap. lo pregatrouarli 

qualche bella giouane da goder∫i ∫eco, offerendole molte co∫e, Pedr. che lo ∫eruirà trà lui, e 

∫ua moglie, Cap. uia con Arlecc. Ped. di uoler, che Pant. ∫appia ogni co∫a per uendicar∫i delle 

ba§tonate, in quello 

I∫abella alla fene∫tra hauendo inte∫o il tutto, chiama Pedrol. con nome di marito, vien fuora 

∫imulandolo, poi dicendoli villania, dice uoler ∫coprir tutte le ∫ue furfanterie à Pantal. & entra: 

Pedrolino di∫perato, via. 

Oratio trauagliato per ∫uo padre, e per Flamin. ∫endo di lei innamorato, in quello 

Flaminia alla fene∫tra ragiona con Oratio, facendo ∫cena di cambieuole amore, Flam. poi li dice, che 

Fabrittio ∫uo fratello uorrebbe un ∫eruitio da lui, e che lo manderà fuora, entra: Oratio 

rimane, in quello 

Fabritio prega Oratio à far ogni opera, che Cataldo ∫uo mae∫tro l’ accetti per ∫uo ∫colaro. Oratio, che 

lo farà, ma che per premio li faccia hauere Flamin. ∫ua ∫orella per moglie, Fabritio dice, orsù 

uoi mi farete e∫∫er ∫colaro del vo∫tro mae∫tro, & io farò che mia ∫orella ∫arà vo§tra moglie 

∫ubito arriua ∫uo Padre dicendo, 

Cratiano  ∫ubito dicendo tù non ∫arai ∫colaro del ∫uo mae§tro, nè quello hauerà per moglie                        

Pedrolino  mia figlia, ∫ubito arriua qual dice, Fabritio ∫arà ∫colaro del pedante, e Oratio hauerà  

  vo∫tra figlia per moglie. Grat.  ridendo dice, chi gliela darà, Pedr.  ri∫ponde ∫arò  quell’io. 
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  Grat. manda in ca∫a Fabritio poi ridendo∫i di Pedr. ∫i parte; Ped. Dice, à  Oratio che la∫ci l’ 

  impaccio à lui di quel negotio dicendoli volerli dire non∫o che di  ∫ua madre, in quello 

Isabella Che dalla fene∫tra hà il tutto viē fuora cō ba∫tone, e ba∫tona Ped. bē bene, e qua∫i ∫i volta 

anco à Oratio, ilquale ∫enza far dife∫a si parte, I∫ab. minacciando Ped. entra:   

Arlecchino     egli rimane piangendo, in quello con un piatto di maccheroni da pre∫enttar à Ped. da parte 

del Cap.  glielo da, Ped. piangendo li riceue dicendo piangere per vno accidente venuto à ∫ua 

moglie, e co∫i piangendo comincia à mangiare, Arlecchino piange anch’ egli, e ∫i mette à 

mangiare piangendo, in quello 

Burattino vede queli che mangiano I maccheroni piangendo, ∫i mette à piangere, e piagendo mangia 

ancor egli finito che hanno di māgiarli: Ped. piangendo dice ad Arlecc. baciate le mani da 

parte mia al Cap. e uia: Buratt. dice il ∫imile piangendo, e uia. Arlecch. Piangendo, e leccando 

il piatto ∫i parte,  e fini∫ce l’Atto Primo.  

 

 

ATTO SECONDO 

Pantalone  INtende da Ped. come ∫ua moglie ha donato Vn fazzoletto, à un Cap.                                               

Padrolino    fore∫tiero, e da quello ha riceuuto in dono un’ anello,  e delle ba∫tonate riceuute; Pant. ∫i

  marauiglia, non hauendo mai cono∫ciuto atto di∫one§to in ∫ua moglie,  in quello                                                         

Gratiano arriua, dicendo à Pant. come il ∫uo seruitore vuol maritare le figliuole altrui à ∫uo modo, poi 

e∫orta Pant. attendere à ca∫a ∫ua, riprendendolo della uita, che tiene e∫∫endo uecchio,  in 

quello    

Arlecchino      domanda Ped. come ∫tà ∫ua moglie chiamādolo Signor Sen∫ale; Ped. dice à Pant. colui e∫∫er 

pazzo, le ∫pinge uia, in quello                

Cataldo      pedante arriua, vien ∫alutato da tutti, alquale Pantal. narra tutto il ∫ucce∫∫o della moglie ∫ua, 

col Cap. fore§tiero; dicendo Ped. hauerli riferito il tutto, in quello                                                                     

Fabritio saluta il Pedante con di∫gu§to di Grat. ∫uo padre, ilquale tiene il Pedante per vno ∫ciagurato; 

∫i come il Pedante s’ accorge, che Grat. lo tiene per quello che egli è, ilquale per farli di∫petto 

accarezza Fabritio, e li dona un libretto di rime pedante∫che fatte de Fidentio mae∫tro de gli 

altri pedāti. Pant. domāda cō∫iglio à Cataldo ∫opra ğllo (quello) che gli hà detto, Pedan. che 

Ped. no deueua dir mai co∫e ∫imile, e che la∫ci fare à lui cō la ∫ua moglie, che ne ∫aperà il 

uero. Pan. ∫i cōtēta, in ğllo (quello) 

Oratio  arriua, ∫aluta il mae∫tro, Pedante lo riprende, perche non attende allo §tudio, & alle co∫e di 

ca∫a, riprendendo Pant. perche troppo per tēpo (tempo) lo leuò dalla ∫ua di∫ciplina: poi li 

con∫ola, e manda uia tutti: & rimanēdo (rimanendo) ∫olo. Dis. la uita(vita) ∫ua, i ∫uoi uitÿ: e 

come ∫otto il māto (manto) della ∫imulatione, e delle co∫e morali, ricopre tutte le ∫ue 

∫celleraggini, batte dal I∫a. 
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I∫abella fuora saluta il Pedante, ilquale piangendo, e ∫imulando li dice la calunia, che li dà ∫uo marito 

per l’ anello riceuuto dal Cap. I∫ab. confe∫∫a d’ hauer fatto gran mancamento, e che di ciò n’è 

cagione ∫uo marito per attender ad altre donne. Il Pedante li dice, che douendo∫i ella cauar 

qualche moglia, non douerebbe ricorrere à fore∫tieri, mà à per∫one dome§tiche, e 

cono∫ciute, e con de§trezza di parole offeri∫ce ∫e mede∫imo per ∫oddi∫fattione di lei; 

promettendole di pacificarla col marito, I∫ab. allegra entra per riconciliar∫i col marito; 

Pedante d’e∫∫er∫i auueduto, che I∫ab. ∫enz’ altro lo farà contento. allegro ∫i parte. 

Pedrolino  che indi∫parte ha vdito il tutto, dice il Pedante eßer un tri§to, e che la padrona ∫ia d’animo di 

contentarlo,in quello 

 Flaminia  alla fene§tra domanda à Ped. d’Oratio, in quello 

Capitano uede Flam. Domanda à Ped. della giouane; Ped. che ella è figlia da marito, che ragioni ∫eco, 

che egli anderà in ca∫a, à trattener le per∫one di ca∫a perche habbia commodità di parlarle. 

entra, poi ∫i pone alla fene§tra dietro à Flam. e contrafacendo la uoce, li dice che uenga 

traue∫tito da facchino, che lo farà entrare in ca∫a ∫enza ∫o∫pettione alcuna di quelli di ca∫a, e 

venga frà meza hora. Cap. uia, & ella ∫i ritira: 

Oratio  che ha vdito il tutto, ∫i di∫pera, in quello 

Pedrolino  di ca∫a con∫ola Oratio, col dirli quella e∫∫ere una burla trouata da lui, promettendoli che 

Flam. ∫arà ∫ua, ma che bi∫ogna, che lo difenda del Pedante, lo conduce via per dirli di molte 

co∫e uia. 

Pantalone a∫pettando la ri∫posta del Pedante ∫opra il negotio d’ I∫ab. e del Cap. 

Gratiano Grat. dice male del Pedante, e d’ hauerlo per un’ huomo ∫cellerato, & addulatore: Pant. 

di∫ende, Grat. batte à ca∫a. 

Fabritio  fuora, Grat. li domanda ∫e hà ueduto il Pedan. egli dice di nò, in ğllo(quello) 

Cataldo  pedante arriua, tutti lo ∫alutano, ilquale dice à Pant. ch’ egli hà per moglie la più hone§ta, e 

più honorata donna che uiua, e che vuole, ch’egli faccia ∫eco una perpetua pace. Pant. 

contento, Cataldo la chiama. 

Isabella  fuora, & à preghiere, e per∫ua∫ioni del pedante ∫i riconcillia col marito; all’ hora il buon 

pedante ∫i licentia da tutti dicendo la pace ∫ia con uoi, e nel dire quelle parole bacia tutti, e 

per ultima I∫ab. e ua uia, Fabritio fà anch’ egli il ∫imile uia; Grat. fà il ∫imile uia, I∫ab.abbraccia 

il marito, e baciandolo dice la pace ∫ia con noi, & entrano allegri,  e finisce l’ Atto Secondo. 

 

ATTO TERZO 

Oratio  INcollera col Pedante, e con I∫ab. per quello che gli hà detto Pedr. e che non l’                           

Pedrolino  haurebbe mai creduto co∫i cattiuo, in quello 

Flaminia  Fuora, e con Oratio fà Scena di complimenti: Ped. Che bi∫ogna ba§tonar quel Cap. in quello 
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Capitano    da facchino arriua, e∫∫i lo ∫trapazzano, in quello mo§tra accarezzarlo per condurlo                           

Flaminia in ca∫a, poi lo ba∫tona, Cap. fugge, dapoi Oratio, e Flamin. ∫i toccano la mano  per ∫egno di

  matromonio: in quello. 

Burattino arrina dicendo, non uoler che ∫ia fatto co∫a alcuna, e∫∫i lo placano, entra in casa con Flam. 

Oratio uia, per trouar il padre, Ped. rimane incollera col Pedante, in quello 

Pantalone    vien  benedicendo il Pedante, che gli habbia posti d’ accordo, & in pace: I∫ab.                                   

Isabella       ∫orridendo racconda al marito tutto quello, cbe è pa∫∫ato tra lei, e lui, e come s’ è la∫ciato

  intendere di ∫ouuenirla nei bi∫ogni venerei; Pant. ∫i §tupi∫ce hauendolo  ∫empre tenuto per 

  un grand’ huomo da bene; e prega ∫ua moglie à farli conos∫ere, ch’egli s∫a un tri∫to, I∫ab. che 

  lo troui, e li faccia ∫apere com’ egli le ∫eguente notte non dormirà in ca∫a bi∫ognandolo e∫∫er 

  fuora della città, per co∫a molto importante, Pant. che lo farà ella entra, & egli rimane,             

  in quello 

Gratiano che ha inte∫o il tutto, ∫aluta Pant. dicendoli e∫∫er∫i ∫ognato, che il Pedante lo faceua un 

becco,  in quello 

Pedrolino arriua,Pant. lo ta∫∫a di mala lingua, e di bugiardo,Pedr. che ha detto il uero, e che lo ∫aprà 

poi, Grat. che ∫empre ha tenuto il Pedante per un gran tri∫to, in quello 

Cataldo pedante arriua, u∫ando le ∫ue belle paroline, & adulādo  cia∫cheduno, Pant. lo prega hauer 

cura di ca∫a ∫ua per 3 ò 4 giorni, che li bi∫ogna §tar fuora di ca∫a, e che ∫ta notte ∫arà fuora 

della città. Pedante, che viua ∫ecuro ∫otto la ∫ua vigilanza, e fedeltà, e che egli sà beni∫∫imo 

come ∫i gouernano le famiglie hauendo, e per ∫apere, e per hontà gouernatone di molte, e 

che uada con la pace del Signore. e ∫i parte con molte cerimonie: Pant.che dura una gran 

fatica à credere, che’l Pedante ∫ia un tri§to come ∫i dice. la∫cia Ped. alla guardia, poi parte 

con Grat. per andare à Rialto. Ped. ∫i ritira, in quello 

Cataldo  pedante arriua, Ped. ∫i tira indi∫parte, egli dice eßer uenuta la commodità di goder I∫ab. à ∫uo 

commodo, & hauer cono∫ciuto in lei la uolontà di compiacerlo, ∫e ben non l’ hà detto batte à 

ca∫a ∫ua. 

I∫abella vede Cataldo tutto addolorato, li domanda la cagione del ∫uo male, il buon Pedante all’ hora 

li dice, che ∫i ∫ente morire per amor ∫uo, e che s’ella non lo cōpiace(compiace), che morirà 

∫enz’ altro, e tanto più quanto che il marito gliene porge occa∫ione con lo §tar fuora di ca∫a la 

notte: I∫abella per trappolarlo con belle parole li ordina, cbe uada nella ∫ua camera, e cbe ∫i 

ponga nel ∫uo letto, e ∫i ∫pogli, ch’ella frà tanto vuole andar’ à vi∫tar Flam. acciò ch’ ella non 

uenga poi a di∫tur barla, eßento ∫olita di uenir da lei quando ∫uo marito non è in ca∫a la 

notte, Pedante allegro entra à ∫pogliar∫i, Pedr. ∫i la∫cia uedere, I∫ab. lo manda auui∫ar il 

marito, il figlio, e che conduchino altri amici, e parenti con e∫∫i loro, & ella entra per ∫errar il 

Pedante in camera, Pedr. rimane, in quello 

Artecchino cbe non troua il ∫uo padrone, parla con Pedr. e ∫i ricono∫cono paesani, nominando di molti 

parenti, e S’accarezzano, in quello 

Oratio  intende da Ped. Arlecc. Eßer(esser)  ∫uo parente, e come il Pedante è in ca∫a ∫errato nella 

camera, in quello 

Flaminia  fuora, Oratio la ∫po∫a alla pre∫enza de I duo ∫eruitori, in quello 
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Burattino fuora, Ped. cbiama Arlec. e Burat. dicendo loro che l’ hanno d’ aiutare à far giu§titia, in quello 

Pantalone  intendendo le nozze trà Oratio, e Flam. ∫e ne contentano, Pedr. dice, 

Gratiano  come il Pedante è nella trappola, in quello 

Isabella ridendo∫i del Pedante, che è chiu∫o in camera, e la ∫tà a∫pettando, pē∫ano (pensano), che 

castiga li debbono dare, e frà molti ∫upplitÿ raccontati cōcludono (concludono) di ca∫trarlo. 

entrano tutti con la chiaue della camera, donne rimangono, in quello 

Fabritio  arriua, Flam. li dice, che to∫to vedrà il ∫uo mae§tro, il ∫uo nuouo Pedante bene acconcio, in 

quello ∫entono gridare, & e∫cono fuora 

Oratio         Conducono Cataldo Pedante in camicia legato con buona corda, ∫gridandolo,                              

Pantalone   ilquale ∫i raccomanda; Pedr. Arlecc. e Burat. Di nuouo entrano in ca∫a: il Pedante                              

Gratiano  ginocchioni chiede perdonanza, confe∫∫ando la ∫ua furfanteria, e dichiarando                             

Pedrolino I∫abella per giouane hone§ta, & honorata, in quello                                                                                          

Arlecchino                                                                                                                                                                                                         

Burattino                                                                                                                                                                                                         

Cataldo 

Pedrolino tutti tre ve∫titi da Beccari, e da Ca§traporci, con cortellacci grandi in mano, & una                       

Burattino  conca di rame, in quello 

Capitano  arriua allo ∫pettacolo, Pedante ∫e li raccomanda, Cap. che non hà alcuna autorità, e 

∫entendo, che lo uogliono ca§trare, gli e∫orta tutti à darle ca§tigo minore, come di fru§tarlo, 

co∫i d’accordo con tre ba§toni lo ba∫tomano ben bene, poi tutti gridandoli dietro, e 

uituperādolo, lo di∫cacciano come huomo infame, e vitupero∫o ad e∫∫empio de gli altri 

Pedanti manigoldi, e furfanti come lui: poi dicono dipreparar le nozze di Flam, inuitano il Cap.  

e fini∫ce la Comedia 
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ΘΜΕΑ 38θ 

Ο Σχολαςτικόσ231 

Il Pedante - Κωμωδία 

Υπόκεςθ 

Ηοφςε ςτθν πατρίδα του, τθ Βενετία, ζνασ πολφ πλοφςιοσ ζμποροσ  που ονομαηόταν Pantalone 

de’ Bisognosi, ο οποίοσ είχε για γυναίκα του μια όμορφθ νζα, ονόματι Isabella κι ζναν γιο, 

ονόματι Oratio τον οποίο, για να τον μεγαλϊςει με τισ ζντιμεσ αρχζσ που αρμόηουν ς’ ζναν νζο 

καλισ γενιάσ, τον ζκεςαν υπό τθ φροντίδα κι επίβλεψθ ενόσ δαςκάλου, ονόματι Maestro Cataldo. Κι 

επειδι αυτόσ ο Pantalone ιταν ζνασ άνκρωποσ που με προκυμία παρζμενε ςτθν ακολαςία και τισ 

πόρνεσ,232 όλο και πιο ςυχνά ερχόταν ςε κόντρα με τθ νόμιμθ γυναίκα του. Κι εκείνθ, όλο και πιο ςυχνά, 

ςυμφιλιωνόταν (με τον άνδρα τθσ/ τθν κατάςταςθ) και θρεμοφςε, εξαιτίασ του ςυγκεκριμζνου 

Σχολαςτικοφ. Συνζβθ μια μζρα -όπωσ ςυμβαίνει πολφ ςυχνά με αυτά-233 ο καλόσ δάςκαλοσ κι αιςκάνκθκε 

τθν επικυμία να μάκει πόςο  γευςτικι234 ιταν θ γυναίκα αυτοφ του Pantalone. Ρερίμενε να δοκεί θ 

ευκαιρία μιασ νζασ διαφωνίασ κι ενόσ νζου καβγά, μεταξφ γυναίκασ και ςυηφγου, για να τθσ αποκαλφψει 

τον ζρωτά του, παρακαλϊντασ τθν με πειςτικά λόγια να τον ικανοποιιςει.235 Θ κυρία, θ οποία υπολόγιςε 

πολφ τθν τιμι τθσ, αφοφ του ζδωςε υπόςχεςθ, ςτθ ςυνζχεια ενθμζρωςε τον  άνδρα τθσ για όλα. Ζπειτα, 

ςυμφϊνθςαν από κοινοφ να ςτιςουν μια ωραιότατθ παγίδα και μια τιμωρία προσ παραδειγματιςμό των 

άλλων δαςκάλων, όπωσ κ’ αποκαλυφκεί με αυτι τθν ιςτορία.  

 

 

                                                           
231

 Σφμφωνα με το λεξικό Treccani o όροσ pedante αναφζρεται ςτον δάςκαλο, τον παιδαγωγό, αλλά και ςτον 
ςχολαςτικό άνκρωπο που λειτουργεί βάςει των νόμων και του τυπικοφ. Στθν Αυτοςχζδια Κωμωδία, ο όροσ βρίςκει 
τον γνιςιο εκπρόςωπό τθσ ςτον επιτθδευμζνο τφπο του ςχολαςτικοφ Dottore με τθν «παραμορφωμζνθ μόρφωςι» 
και το πομπϊδεσ φφοσ του. Στο ομϊνυμο ςενάριο του Scala, o pedante ονομάηεται Cataldo και ςφμφωνα με τον 
Andrews, είναι δθμιοφργθμα του ίδιου, κακϊσ δεν ςυναντάται ςε καμία άλλθ ςυλλογι, μα οφτε και ςε άλλο ςενάριο 
του capocomico. (Βλ. Andrews, (2008), ς. 189.)  
232

 Το μοτίβο των εξωςυηυγικϊν ςχζςεων του Pantalone με πόρνεσ, αναφζρεται για πρϊτθ φορά από τον θκοποιό 
Massimo Troiano ςτθν πρϊτθ παράςταςθ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ (1568) ςτισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ του γάμου του 
Δοφκα Wilhelm τθσ Βαυαρίασ με τθ Renée τθσ Λωρραίνθσ (παράςταςθ για τθν οποία ζγινε λόγοσ παραπάνω). 
- Kerr R., 2015, The Rise of the Diva on the Sixteenth-Century Commedia dell'Arte Stage, Un. Toronto Press, ςς. 43-45. 
- Troiano, Massimo, 2005. «Dialoghi ne’ quali si narrano le cose più notabili fatte nelle Nozze dello Illustriss and Eccell. 
Prencipe Guglielmo (1569)», ςτο D. Vianello, L’arte del buffone. Maschere e spettacolo tra Italia e Baviera nel XVI 
secolo, Roma, Bulzoni, ς. 391. 
233

 Come occorrer ben ∫pe∫∫o ∫uole. Θ φράςθ αυτι υπάρχει αυτοφςια ςτο ζργο: Discorsi morali evangelici 
(Ευαγγελικζσ θκικζσ ομιλίεσ, 1605)  του Rernardino Obiziko  και ςτο μεταγενζςτερο  Rettorica aurea: Del vicio del 
Predicatore (Χρυςόσ Ρρφτανθσ: Για τον φαφλο Ιεροκιρυκα, 1632) του F. Michele Zanardi.  
-Obiziko, Rernardino, 1605. Discorsi morali evangelici, Bergamo: Comin Ventura, , ς. 38. 
- Zanardi, F. Michele, 1632. Rettorica aurea: Del vicio del Predicatore, Bologna: Francesco Catanio, ςς. 65 και 597. 
234

 Di saperedi che gusto. Ππωσ και ςτο προθγοφμενο ςενάριο, ζτςι και ς’ αυτό χρθςιμοποιείται το μοτίβο των 
λάγνων γζρων που επικυμοφν να «γευτοφν» (sapere-gusto, godere) νεαρζσ γυναίκεσ. Ο Scala για δεφτερθ φορά, 
παρουςιάηει τον τφπο του γζρου με τισ ερωτικζσ επικυμίεσ που αυτι τθ φορά τισ κρφβει με ζντεχνο τρόπο πίςω από 
το προςωπείο του καλοφ και ςεβαςτοφ ςχολαςτικοφ, ο οποίοσ είναι «πανταχοφ παρϊν» και βοθκάει τουσ πάντεσ. 
Μιςό αιϊνα πριν τον Tartuffe (Ταρτοφφο) του Molière, ο Λταλόσ capocomico ςκιαγραφεί τον δικό του «ερωτφλο 
απατεϊνα», κίγοντασ το κζμα τθσ υποκριςίασ και τθσ κεκαλυμμζνθσ κολακείασ.  
235

 Να ικανοποιιςει τισ ορζξεισ του και να κοιμθκεί μαηί του. 
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Πρόςωπα τησ κωμωδίασ                 Αντικείμενα για την κωμωδία         

Pantalone, Βενετςιάνοσ                      μια μεγάλθ χάλκινθ λεκάνθ                              

Isabella, ςφηυγοσ            τρία μαχαίρια μεγάλα                                                                                                                                                                  

Oratio, γιοσ                       τρία ενδφματα χαςάπθ/κρεοπϊλθ 

Pedrolino, υπθρζτθσ         ζνα πουκάμιςο για τον Cataldo 

Gratiano, γιατρόσ         ζνα μακρφ ςχοινί                                 

Flaminia, κόρθ                         ξφλα για ξφλο                                                    

Fabritio γιοσ, νζοσ αμοφςτακοσ                                                                                                                                                            

Burattino υπθρζτθσ                                                                                                                                                                                               

Cataldo δάςκαλοσ του Oratio                                                                                                                                                                                                          

Cap. Spavento ξζνοσ                                                                                                                                                                               

Arlecchino υπθρζτθσ   &   Ρορτιζρθσ                            
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Ο ΧΟΛΑΣΙΚΟ 

ΒΕΝΕΣΙΑ236 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΣΗ 

Pantalone Δζχεται κριτικι από τον γιο του τον Oratio επειδι είναι άνκρωποσ τθσ ακολαςίασ                         

Oratio   και γυναικάσ και κάνει τθ ηωι δφςκολθ ςτθν μθτζρα του Isabella. O Pantalone του βάηει τισ 

 φωνζσ, λζγοντασ πωσ πρόκειται να ηιςει με το δικό του  τρόπο.237    Σε ςυνζχεια 

Cataldo       Φτάνει ο Σχολαςτικόσ και μπαίνει ανάμεςά τουσ με ωραία λόγια, λόγω τθσ ιδιότθτάσ του ωσ 

δάςκαλοσ του Oratio κι απομακρφνει τον Pantalone. Ο Oratio (λζει ςτο κοινό) πωσ ο πατζρασ 

του δεν γνωρίηει τθν κακι φφςθ του δαςκάλου και πωσ τα βρίςκουν μεταξφ τουσ.238                          

           Σε ςυνζχεια 

Isabella  Χτυπάει τον Pedrolino και τον πορτιζρθ,239  γιατί τουσ βρικε ςτο κελάρι να κλζβουν ζνα 

Pedrolino  βαρζλι κραςί. Ο πορτιζρθσ το βάηει ςτα πόδια. Ο Oratio πλθςιάηει τθ μθτζρα του,     

Facchino
240 θ Isabella  του λζει ότι είναι ζνασ αχρείοσ,241 όπωσ ο πατζρασ του κι ότι κα πάρει τθν 

 εκδίκθςι τθσ και μπαίνει μζςα. Ο Oratio φεφγει πικραμζνοσ και ο Pedrolino βγαίνει για να 

 βρει τον Pantalone. 

Capitano Ερχόμενοσ από τθ Νάπολθ και κακ’ οδόν προσ το Μιλάνο, λζει με το ςυγκινθτικό του 

Arlecchino  εγκϊμιο πωσ του αρζςει θ Βενετία.242       Σε ςυνζχεια 
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 Το ςκθνικό δείχνει μία πλατεία τθσ Βενετίασ με τα ςπίτια των: Pantalone - Isabella – Oratio –Pedrollino, Cataldo και 
Gratiano-Flaminia-Fabritio, όπου τα παράκυρα, γι’ άλλθ μια φορά, αποτελοφν βαςικά «ςκθνικά ςθμεία» τθσ 
επικοινωνίασ των δφο γυναικϊν (Flaminia και Isabella) με τον ζξω κόςμο, αλλά και βαςικά «δραματικά ςθμεία» για 
τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ.                       
237

 Από τθν πρϊτθ κιόλασ ςκθνι προβάλλεται ο τφποσ-χαρακτιρασ του Pantalone από τον γιο του που  τον 
επιπλιττει, αντιςτρζφοντασ τουσ ρόλουσ. Δεν δίνεται οδθγία αν οι χαρακτιρεσ βγαίνουν ι ειςζρχονται ςτθν οικία, 
αλλά μποροφμε να φανταςτοφμε τον Pantalone να προςπακεί να ξεφφγει και τον Oratio να του κάνει κατιχθςθ και 
να τον κυνθγά ςτθν πλατεία, φωνάηοντασ και χειρονομϊντασ. 
238

 Πςον αφορά τον Σχολαςτικό, φανταηόμαςτε πωσ ζρχεται από το ςπίτι του για να κάνει μάκθμα ςτον Oratio και ςε 
ρόλο ειρθνοποιοφ να προςπακεί να τουσ θρεμιςει.  Ο Scala ενϊ μασ πλθροφορεί πωσ ο Pantalone αγνοεί τον 
ςκοτεινό χαρακτιρα του Σχολαςτικοφ (che hora stanno bene insieme: είναι καλά μεταξφ τουσ),  δεν μασ αναφζρει 
κάτι αντίςτοιχο για τον μακθτι του, τον Oratio . 
239

 Θ Isabella πρωτοεμφανίηεται ςτθ ςκθνι, χτυπϊντασ τουσ υπθρζτεσ τθσ , γιατί ζκλεψαν κραςί απ’ το κελάρι. Θ 
εικόνα τθσ Κυρίασ του ςπιτιοφ να χτυπάει δφο άνδρεσ υπθρζτεσ, εκτόσ οικίασ, εκπλιςςει και προκαλεί αρκετά 
ερωτθματικά για τθ φιγοφρα  τθσ Isabella ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο, λαμβάνοντασ υπόψθ και τον κακιερωμζνο 
ςτερεοτυπικό χαρακτιρα τθσ ςτθν Commedia dell’arte.  
Facchino: Portatore-chi porta i bagagli,  Βλ. Tommaseo-Bellini, 1861-1879, Dizionario della Lingua Italiana, Torino 
240

 Ο Scala δεν τον αναφζρει ςτα πρόςωπα του ζργου, αν και εμφανίηεται από τθν πρϊτθ κιόλασ πράξθ. 
241

 Οι κατθγορίεσ τθσ μθτζρασ ςτον γιο τθσ (πωσ είναι το ίδιο αχρείοσ με τον πατζρα του - scelerato), δεν φαίνεται να 
ζχουν βάςθ. Από τθν πρϊτθ κιόλασ ςτιγμι ο νζοσ παρουςιάηεται εκ διαμζτρου αντίκετοσ χαρακτιρασ από τον 
«επιρρεπι ςτθν ακολαςία» πατζρα του, τον οποίο και επιπλιττει για το κζμα τθσ ακολαςίασ. Μάλιςτα, όπωσ κα 
δοφμε παρακάτω,  ο νζοσ επικυμεί να παντρευτεί τθν αγαπθμζνθ του Flaminia και κα κάνει τ’ αδφνατα δυνατά, για 
να το πετφχει . Ο Andrews μεταφράηει το scelerato ωσ layabout, δθλαδι οκνθρόσ, τεμπζλθσ, αχαΐρευτοσ και ο Salerno 
ωσ wretch, δθλαδι αχρείοσ, κάκαρμα, ρεμάλι. Και οι δφο όροι πάντωσ, ζχουν αρνθτικι ςθμαςία και ςκιαγραφοφν 
ζναν τφπο κατακριτζο και μθ αποδεκτό ςτθν κοινωνία. 
242

 Ο Capitano ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτορία παρουςιάηεται ωσ ζνασ περαςτικόσ ξζνοσ που ερωτεφεται τθν Isabella και τθ 
διεκδικεί, αφινοντασ πίςω του τον γνωςτό παλλικαρά Capitano Spavento della Valle Inferna. Αντίςτοιχα, ςτθ κζςθ 
των γεμάτων κομπορρθμοςφνθ λόγων του για μάχεσ και κανάτουσ, ζρχεται να απαγγείλει ζνα «ςυγκινθτικό εγκϊμιο» 
(ο Andrews μεταφράηει praising the city in detail) για τθ Βενετία, δείχνοντασ ζναν ευαίςκθτο και ρομαντικό 
χαρακτιρα, ακόμθ και ςτθν υπερβολι του. Αντίςτοιχο εγκϊμιο κα πλζξει και ςτο ςενάριο τθσ 27θσ Θμζρασ για τθ 
Μάντοβα.  
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Isabella (Βγαίνει) Στο παράκυρό τθσ βλζπει τον Capitano και αφινει να πζςει το μαντιλι.243 Ο                 

Capitano  το πιάνει, θ Isabella  (βγαίνει)  ζξω, ο Capitano κζλει να τθσ το επιςτρζψει, εκείνθ 

ότι δεν το κζλει, προςφζροντάσ του κι άλλα. Ο Capitano τθσ δίνει ζνα δαχτυλίδι244 κι εκείνθ 

το δζχεται. Ο Capitano  τθ ρωτάει  αν είναι  παντρεμζνθ, θ Isabella αναςτενάηοντασ λζει πωσ 

ναι.245 Στθ ςυνζχεια καταφκάνει ο Pedrolino, εκείνθ τον  βλζπει και πθγαίνει μζςα. 

Pedrolino Μπαίνει (ςτθ ςκθνι) και ςτζκεται παράμερα. Ακοφει τον αναςτεναγμό246 κι ζχει δει το 

δαχτυλίδι που δωρίηεται ςτθν Isabella. Κάνει μια ωραία φάρςα  ςτον  Capitano,  λζγοντάσ 

του ότι εκείνθ θ γυναίκα με τθν οποία μιλοφςε, είναι θ γυναίκα του και ο Capitano τον 

παρακαλεί να του βρει μερικζσ όμορφεσ νεαρζσ για να τισ απολαφςει,  προςφζροντάσ του 

πολλά ανταλλάγματα. Ο Pedrolino (απαντά): ότι κα τον εξυπθρετιςει με τθ «γυναίκα» 

του.247 O Capitano φεφγει με τον Arlecchino. Ο Pedrolino(μονολογεί): ότι κζλει ο Pantalone 

να μάκει τα πάντα, για να εκδικθκεί για τον ξυλοδαρμό του (από τθν Isabella).  Σε ςυνζχεια 

Isabella (Βρίςκεται κρυμμζνθ) Στο παράκυρο. Ζχοντασ ακοφςει τα πάντα, φωνάηει τον Pedrolino 

«άνδρα» τθσ και βγαίνει ζξω προςποιοφμενθ (τθ γυναίκα του).  Στθ ςυνζχεια τον βρίηει248 

και του λζει πωσ κα ξεςκεπάςει όλεσ τισ κατεργαριζσ του ςτον Pantalone και μπαίνει μζςα. 

Ο Pedrolino φεφγει απελπιςμζνοσ.  

Oratio Βαςανίηεται249 ςχετικά με τον πατζρα του και με τθ Flaminia, με τθν οποία είναι 

ερωτευμζνοσ.          Σε ςυνζχεια 
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 Κλαςικό μοτίβο γυναικείασ πονθριάσ, για να προςεγγίςει κάποια τον άνδρα που επικυμεί. Το μαντίλι-fazzoleto, 
προςγειϊνεται «όλωσ τυχαίωσ» κι «εντζχνωσ» ςτα πόδια του Capitano κι εκείνοσ ςτα πόδια τθσ Isabella, δίνοντασ το 
ζναυςμα για μια παράλλθλθ ιςτορία με τθ βαςικι και προκαλϊντασ ςειρά ανατροπϊν και κωμικϊν ςκθνϊν. Θ εν 
λόγω εικόνα που παραπζμπει οπτικά ςε αντίςτοιχεσ ςκθνζσ μπαλκονιοφ με ιππότεσ και πρίγκιπεσ, αλλά και 
κεατρικοφσ ιρωεσ, κα προκαλοφςε ςίγουρα τα γζλια και τα ςκωπτικά ςχόλια των κεατϊν-αναγνωςτϊν του Scala με 
τθν υπερβολι και τθν αγαρμποςφνθ του ερωτοχτυπθμζνου Capitano.  
244

 Ράντοτε ςε εγριγορςθ ο ερωτευμζνοσ Capitano, ζχει ςτθν τςζπθ ακόμθ και το δαχτυλίδι για τθν πρόταςθ γάμου. 
245

 Θ παραπάνω ςκθνι ανικει ςτα Lazzi amorosi-di corteggiamento, όπωσ και θ ςκθνι του Oratio και τθσ Flaminia. 
246

 Ο Pedrolino βρίςκεται τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, ςτο κατάλλθλο ςθμείο. Ακοφει τον αναςτεναγμό, ι καλφτερα, 
βρυχθκμό του Capitano που ακόμθ και ςε αυτό είναι υπερβολικόσ και πομπϊδθσ. Ακζατοσ μάρτυρασ, κα βρει τθν 
ευκαιρία να εκδικθκεί για τον ξυλοδαρμό του από τθν Isabella, ειςάγοντασ ςτο ςενάριό μασ το κλαςικό μοτίβο-
δίπολο: «αφζντθσ-υπθρζτθσ ςε ςυνεχι ςφγκρουςθ». Τθν ίδια ςτιγμι, επί ςκθνισ, διαδραματίηονται δφο παράλλθλεσ 
ςκθνζσ με αφορμι το ίδιο πρόςωπο, τθν Isabella. Από τθ μια το νζο ηευγάρι κι από τθν άλλθ ο Pedrolino με το κοινό.  
247

 Από τισ πιο κωμικζσ ςκθνζσ του ςεναρίου με αρκετά ςτοιχεία για αυτοςχεδιαςτικά lazzi. Ο Pedrolino ςτθ κζςθ του 
ςυηφγου-Pantalone παηαρεφει τθ «γυναίκα του» ςτον Capitano, ο οποίοσ, ακόμθ πιο χαηόσ, λόγω κεραυνοβόλου 
ζρωτα, τον πιςτεφει.  
248

 Θ Isabella ςε ρόλο «ωτακουςτι», όπωσ και ο Pedrolino νωρίτερα, γίνεται μάρτυρασ τθσ απάτθσ και των 
εκδικθτικϊν του προκζςεων ςτο πρόςωπό τθσ . Από τθ ςτιγμι που αφινει τον κατεξοχιν γυναικοκρατοφμενο χϊρο 
τθσ οικίασ για τον κατεξοχιν ανδροκρατοφμενο χϊρο τθσ πλατείασ, μεταμορφϊνεται ςε μια γυναίκα τθσ «αγοράσ» 
και του «δρόμου», αφινοντασ πίςω τθ ςυηυγικι και μθτρικι τθσ ταυτότθτα, κακϊσ και τουσ κοινωνικά αποδεκτοφσ 
γυναικείουσ τθσ τρόπουσ. Συμπεριφζρεται ςφμφωνα με τον αγοραίο κϊδικα ςυμπεριφοράσ ,«κατεβάηοντασ villania», 
βρίηοντασ δθλαδι ςαν άνδρασ, ςυμπεριφορά γνϊριμθ, λόγω καταγωγισ, ςτον υπθρζτθσ zanni.   

O Scala πειραματίηεται ξανά με τουσ ςτερεοτυπικοφσ χαρακτιρεσ τθσ Commedia dell’arte, ςτοχεφοντασ πάντα 
ςτθν ανάδειξθ, με ζξυπνο και παραςτατικό τρόπο, του κωμικοφ ςτοιχείου. Τθν ίδια ςτιγμι, θ Isabella Andreini, για 
τθν οποία και προοριηόταν ο ρόλοσ, κα είχε τθν ευκαιρία να «ξεδιπλϊςει» το υποκριτικό και κινθςιολογικό τθσ 
ταλζντο, «τςαλακϊνοντασ» τον ζντιμο, θκικό και ςεβάςμιο χαρακτιρα τθσ, επί ςκθνισ. 
-Villania: Vocabolario degli Accademici della Crusca, Venetia MDCXII, ς. 919. 
249

 Travagliato από το ιταλικό ριμα travagliare, δάνειο από το γαλλικό travailler που ςιμερα ςθμαίνει «δουλεφω», 
αλλά κάποτε ςιμαινε «βαςανίηω». Ζωσ και ςιμερα υπάρχει ςτθν κρθτικι διάλεκτο θ λζξθ τραβάγια και 
χρθςιμοποιείται με δφο ςθμαςίεσ, άλλοτε ωσ «φαςαρία» κι άλλοτε ωσ «μπελάδεσ» και «τραβιγματα». 
Χαρακτθριςτικόσ είναι άλλωςτε και ο ςτίχοσ από τον Φορτουνάτο του Μάρκου Αντϊνιου Φϊςκολου:  Μα ίντα 
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Flaminia (Βγαίνει) Στο παράκυρο. Κουβεντιάηει με τον Oratio, παίηοντασ μια ςκθνι αμοιβαίασ 

αγάπθσ.250 Ζπειτα,  θ Flaminia του λζει  ότι ο Fabritio, ο αδερφόσ τθσ, κζλει μια εξυπθρζτθςθ 

απ’ αυτόν και κα τον φωνάξει να βγει ζξω. Μπαίνει μζςα. Ο Oratio παραμζνει.  Σε ςυνζχεια 

Fabritio Ραρακαλεί τον Oratio να κάνει ό,τι μπορεί, ϊςτε ο Cataldo, ο δάςκαλόσ του, να τον δεχκεί 

ωσ μακθτι του. Ο  Oratio λζει πωσ κα το κάνει, μα πρϊτα πρζπει να κάνει τθ  Flaminia, τθν 

αδερφι του, να τον παντρευτεί. Ο Fabritio λζει: «Άντε, κάνε με μακθτι του δαςκάλου ςου  

κι εγϊ κα κάνω τθν αδερφι μου να γίνει γυναίκα ςου.»  Αμζςωσ, καταφκάνει  ο πατζρασ 

του λζγοντασ...251 

Gratiano Αμζςωσ λζει:  « Εςφ δεν κα γίνεισ μακθτισ του δαςκάλου του κι αυτόσ δεν κα πάρει για 

  γυναίκα του τθν κόρθ μου». Αμζςωσ καταφκάνει….(ο Pedrolino) 

Pedrolino Ο οποίοσ λζει: « Ο Fabritio κα γίνει μακθτισ του δαςκάλου και ο Oratio κα πάρει τθν κόρθ 

ςου για γυναίκα του. Ο Gratiano γελϊντασ λζει: «και ποιοσ κα τθ δϊςει; ». Ο  Pedrolino 

απαντάει: «Εγϊ κα τθν δϊςω». Ο Gratiano ςτζλνει τον Fabritio ςτο ςπίτι, ζπειτα γελάει με 

τον Pedrolino και φεφγει. Ο Pedrolino λζει ςτον Oratio ν’ αφιςει το κζμα να το κανονίςει ο 

ίδιοσ, λζγοντάσ του πωσ κζλει να του πει κάτι που δεν το γνωρίηει, ςχετικά με τθ μθτζρα 

του.252           Σε ςυνζχεια 

Isabella  Θ οποία ζχει ακοφςει τα πάντα από το παράκυρό τθσ, βγαίνει ζξω με ζνα ραβδί και χτυπάει 

για τα καλά τον Pedrolino και κάποια ςτιγμι, ακόμθ και τον Oratio που φεφγει χωρίσ ν’ 

αμυνκεί. Θ Isabella απειλεί  τον Pedrolino και μπαίνει μζςα.  Εκείνοσ παραμζνει (ζξω) 

κλαίγοντασ.           Σε ςυνζχεια 

                                                                                                                                                                      
τραβάγια γίνεται επά μζςα; ποιοσ φωνιάηει; (Κόδωροσ: πράξθ 4θ, ςκθνι 1θ, ςτιχ. 14-15). Αντίςτοιχα, και ςτο 
Κερκυραϊκό λεξικό του Χυτιρθ υπάρχει θ λζξθ τραβάγιο που ςθμαίνει «ταλαιπωρία». Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 
πάντωσ, είναι εμφανισ θ ιταλικι προζλευςθ των λζξεων, επαλθκεφοντασ τθ βενετςιάνικθ επιρροι ςτθ γλϊςςα και 
τθν κουλτοφρα των δφο νθςιϊν. 
- Boerio, Giuseppe, 1856. Dizionario del dialetto veneziano: Aggiunt. l'indice italiano veneto, Venezia:G. Cecchini,ς.765 
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Google: 
https://books.google.gr/books?id=_8tFAAAAcAAJ&pg=PA765&dq=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3
%CE%B9%CE%BF&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiozbvJ3-
7XAhVBoBQKHYE9CmgQ6AEIQzAE#v=onepage&q=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B
F&f=false , όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017). 
- Φϊςκολοσ, Μάρκοσ Αντϊνιοσ, 1922. Φορτουνάτοσ, (μτφρ.) Σ. Ξανκουδίδου, Ακινα: Ελευκερουδάκθσ, ς. 130. 
(Βλ. Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ Ανζμθ:  
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/f/1/metadata-
9978b4a6243f55b835b14e27bbdea3a5_1268832046.tkl&do=168912_w.pdf&lang=el&pageno=1&pagestart=1&width
=728&height=516&maxpage=134, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 03/07/2017). 
-Χυτιρθσ Γεράςιμοσ, 1992. Κερκυραϊκό γλωςςάρι: ακατάγραφεσ και δίςθμεσ λζξεισ, επίμετρο: γραμματικά ςτοιχεία 
του γλωςςικοφ ιδιϊματοσ τθσ Κζρκυρασ, Κζρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκϊν Σπουδϊν. 
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 Από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ ςκθνζσ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, όπου οι δφο νζοι, ςφμφωνα και με το ςενάριο, 
«παίηουν ςκθνζσ αμοιβαίασ αγάπθσ» με αποςπάςματα από γνωςτά ερωτικά ποιιματα και μυκιςτορίεσ του 
Μεςαίωνα, δίνοντασ αμοιβαίουσ όρκουσ αγάπθσ, ςυνοδεία κινιςεων πάκουσ κι ζρωτα, ςφμφωνα και με τα Lazzi in 
sequenza e lazzi ibridi και τισ Sequenze erotici. 
- Capozza, (2006), ςς. 305-306. 
251

 Ρροφανϊσ ο Fabritio διακόπτεται από τον πατζρα του, Gratiano, ο οποίοσ μπαίνει ςτθ ςκθνι-πλατεία, 
ανακοινϊνοντασ τθν αντίκεςι του τόςο ςτθν πρόκεςθ του γιου του να γίνει μακθτισ του Cataldo, όςο και ςτον γάμο 
τθσ κόρθσ του με τον Oratio. 
252

 Ο Pedrolino ςε ρόλο maestro, δαςκάλου δθλαδι ςε κζματα καρδιάσ, αναλαμβάνει να βοθκιςει τουσ 
ερωτευμζνουσ, ςφνθκεσ μοτίβο  των zanni τθσ Commedia dell’ arte, προκειμζνου να ζχει αίςιο τζλοσ θ ιςτορία 
αγάπθσ των innamorati. 

https://books.google.gr/books?id=_8tFAAAAcAAJ&pg=PA765&dq=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiozbvJ3-7XAhVBoBQKHYE9CmgQ6AEIQzAE#v=onepage&q=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&f=false
https://books.google.gr/books?id=_8tFAAAAcAAJ&pg=PA765&dq=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiozbvJ3-7XAhVBoBQKHYE9CmgQ6AEIQzAE#v=onepage&q=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&f=false
https://books.google.gr/books?id=_8tFAAAAcAAJ&pg=PA765&dq=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiozbvJ3-7XAhVBoBQKHYE9CmgQ6AEIQzAE#v=onepage&q=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&f=false
https://books.google.gr/books?id=_8tFAAAAcAAJ&pg=PA765&dq=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiozbvJ3-7XAhVBoBQKHYE9CmgQ6AEIQzAE#v=onepage&q=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF&f=false
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/f/1/metadata-9978b4a6243f55b835b14e27bbdea3a5_1268832046.tkl&do=168912_w.pdf&lang=el&pageno=1&pagestart=1&width=728&height=516&maxpage=134
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/f/1/metadata-9978b4a6243f55b835b14e27bbdea3a5_1268832046.tkl&do=168912_w.pdf&lang=el&pageno=1&pagestart=1&width=728&height=516&maxpage=134
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/f/1/metadata-9978b4a6243f55b835b14e27bbdea3a5_1268832046.tkl&do=168912_w.pdf&lang=el&pageno=1&pagestart=1&width=728&height=516&maxpage=134
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Arlecchino (Ραρουςιάηεται) Μ’ ζνα πιάτο με μακαρόνια να τα παρουςιάςει (δϊςει) ςτον Pedrolino εκ 

μζρουσ του Capitano. Του  το δίνει. Ο Pedrolino κλαίγοντασ το παίρνει, λζγοντασ πωσ κλαίει 

για ζνα ατφχθμα  που ςυνζβθ ςτθ γυναίκα του και κακϊσ κλαίει, αρχίηει να τρϊει. Ο 

Arlecchino κλαίει και αυτόσ κι αρχίηει να τρϊει κλαίγοντασ.253    Σε ςυνζχεια 

Burattino Τουσ βλζπει να τρϊνε μακαρόνια κλαίγοντασ, βάηει τα κλάματα και κλαίγοντασ τρϊει μζχρι 

και που τελειϊνει αυτό που ζτρωγαν.  Ο Pedrolino κλαίγοντασ λζει ςτον Αrlecchino να 

φιλιςει τα χζρια του Capitano εκ μζρουσ του και φεφγει. Ο Burattino λζει το ίδιο, 

κλαίγοντασ και φεφγει. Ο Arlecchino κλαίγοντασ και γλείφοντασ το πιάτο, φεφγει,254 και 

τελειϊνει θ Ρρϊτθ  Ρράξθ. 

 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΤΣΕΡΗ 

Pantalone Μακαίνει από τον Pedrolino πωσ θ γυναίκα του ζδωςε ζνα μαντιλι ς’ ζναν                               

Pedrolino  ξενόφερτο Capitano και (ςτθ ςυνζχεια) πιρε από εκείνον, ςαν δϊρο, ζνα δαχτυλίδι, μα και 

  για τον ξυλοδαρμό του από τθν Isabella). Ο Pantalone μζνει ζκπλθκτοσ, μθν ζχοντασ δει  

  ποτζ ανζντιμθ πράξθ από τθ γυναίκα του.      Σε ςυνζχεια 

Gratiano Μπαίνει, λζγοντασ ςτον Pantalone πωσ ο υπθρζτθσ του προςπακεί να παντρζψει τισ κόρεσ 

των άλλων με το δικό του τρόπο. Ζπειτα, προτρζπει τον Pantalone να προςζχει το ςπιτικό 

του, λαμβάνοντασ υπόψθ τον βίο που διάγει, όντασ γζροσ.    Σε ςυνζχεια 

Arlecchino ωτά τον Pedrolino πϊσ είναι θ γυναίκα του, αποκαλϊντασ τον «Κφριο Ρροξενθτι».255  Ο 

Pedrolino λζει ςτον Pantalone ότι αυτόσ είναι τρελόσ και τον ςπρϊχνει μακριά.  Σε ςυνζχεια 

Cataldo Φτάνει ο Σχολαςτικόσ. Κακϊσ μπαίνει, τον χαιρετάνε όλοι και ο Pantalone του αφθγείται 

όλα όςα ςυνζβθςαν μεταξφ τθσ γυναίκασ του και του ξενόφερτου Capitano, λζγοντασ πωσ 

του τα είπε όλα ο Pedrolino.        Σε ςυνζχεια 

Fabritio Χαιρετάει τον Σχολαςτικό με (ειςπράττοντασ) τθν αποδοκιμαςία του Gratiano, του πατζρα 

του που κεωρεί ότι ο δάςκαλοσ είναι ζνασ αχρείοσ. Πταν ο δάςκαλοσ ςυνειδθτοποιεί ότι ο 

Gratiano ζχει καταλάβει ποιοσ πραγματικά είναι,  για να τον αγανακτιςει, χαϊδεφει τον 
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 Οι ςκθνζσ φαγθτοφ ςτθν Αυτοςχζδια Κωμωδία, αποτελοφν βαςικό μοτίβο για lazzi και για ςκθνζσ φαρςικοφ 
χαρακτιρα με τουσ κοιλιόδουλουσ υπθρζτεσ να πνίγουν τον πόνο τουσ ςτο φαγθτό, ςτθρίηοντασ ςυναιςκθματικά μα 
και γευςτικά ο ζνασ τον άλλον. Το ενδιαφζρον ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι είναι πωσ οι zanni δθμιουργοφν μια κωμικι 
ςκθνι τελετουργικισ ακολουκίασ ςε λεκτικό και κινθςιολογικό επίπεδο, τόςο ςτθν είςοδο, όςο και ςτθν ζξοδό τουσ 
από τθ ςκθνι, ακολουκϊντασ δφο απλζσ ςυνκικεσ: «κλαίγοντασ και τρϊγοντασ». Θ μακαρονάδα, ςε ρόλο εκνικοφ 
φαγθτοφ τθσ ιταλικισ κουηίνασ και βαςικοφ πιάτου ςτο τραπζηι των κατϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, παραπζμπει 
ςτθν αντίςτοιχθ ελλθνικι φαςολάδα και ςτθν εικόνα του πάντα πειναλζου Καραγκιόηθ.  
- Machado, Eduardo, 1990. «The Sense of Movement: Lazzi» ςτο A Theatre Anthology: Plays and Documents, (eds.) 
Willinger David, Gattnig Charles, Maryland: University Press of America, ςς. 324-326. 
254

 Ο Arlecchino γλείφει μζχρι και το πιάτο, τονίηοντασ ζτςι, ζνα από τα πιο γνωςτά χαρακτθριςτικά τθσ φιγοφρασ του, 
τθν κοιλιοδουλία του. Θ ςθμαςία και θ αξία που δίνει ςτο φαγθτό, κακϊσ  ςτα μάτια του Arlecchino ακόμθ και το 
ψίχουλο φαντάηει  ολόκλθρο καρβζλι, δίνει τροφι για κωμικζσ ςκθνζσ και lazzi με άφκονο γζλιο.  
255

 Signor sensale. Με τθ φράςθ αυτι ο Arlecchino εκφράηει τθν εκτίμθςθ του Capitano, αλλά και του ίδιου ςτο 
πρόςωπο του Pedrolino, επιβεβαιϊνοντασ τθ ςτερεοτυπικι χαηομάρα που χαρακτθρίηει υπθρζτθ κι αφζντθ 
(Arlecchino-Capitano). Σκθνι που με τον κατάλλθλο αυτοςχεδιαςμό, τισ κατάλλθλεσ χειρονομίεσ και τ’ αντίςτοιχα 
λογοπαίγνια από το ηεφγοσ χαηοφ υπθρζτθ (Arlecchino) και πανζξυπνου zanni (Pedrolino), μπορεί να προκαλζςει 
άφκονο γζλιο. 
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Fabritio και του δίνει δϊρο ζνα βιβλίο με ςχολαςτικά ποιιματα (γραμμζνο) από τον 

Δάςκαλο Fidentio256 για  άλλουσ δαςκάλουσ. Ο Pantalone ηθτάει ςυμβουλι από τον Cataldo 

ςχετικά με αυτό που του είπε. Ο Δάςκαλοσ (απαντά): ότι ο Pedrolino δεν κα ζπρεπε ποτζ να 

πει τζτοιο πράγμα και ν’ αφιςει τον ίδιο να μείνει με τθ γυναίκα του, για να αποκαλφψει 

τθν αλικεια. Ο Pantalone ςυμφωνεί.       Σε ςυνζχεια 

Oratio Καταφκάνει και χαιρετά τον Δάςκαλό του. Ο Σχολαςτικόσ τον επιπλιττει που δεν είναι 

ςυνεπισ ςτθ μελζτθ και ςτισ οικογενειακζσ του υποχρεϊςεισ, επικρίνοντασ τον Pantalone 

που εδϊ και πάρα πολφ καιρό τον ζχει απομακρφνει από τθ δικι του πεικαρχία. Στθ 

ςυνζχεια, ςυμβουλεφει τουσ πάντεσ και τουσ ξαποςτζλνει. Μζνοντασ μόνοσ μιλάει για τθ 

ηωι και το ικοσ του257 και πϊσ κάτω από το μανδφα τθσ προςποίθςθσ και των θκικϊν 

αρχϊν, καλφπτει όλεσ του τισ ανόςιεσ πράξεισ.258 Χτυπάει ςτθν Isabella. 

Isabella (Βγαίνει) Ζξω, χαιρετάει τον Δάςκαλο, ο οποίοσ με ψεφτικα δάκρυα τθσ λζει τθ φιμθ που ο 

άνδρασ τθσ διαδίδει για το δαχτυλίδι που πιρε από τον Capitano. Θ Isabella ομολογεί πωσ 

ζχει κάνει μεγάλο ςφάλμα και πωσ αιτία είναι ο άνδρασ τθσ που περνάει το χρόνο του με 

άλλεσ γυναίκεσ. Ο Σχολαςτικόσ τθσ λζει πωσ, εάν εκείνθ ζχει κάποια επικυμία,  δεν πρζπει 

να ςτρζφετε ςε ξζνουσ, αλλά ςε ανκρϊπουσ τθσ οικογενείασ, τουσ οποίουσ γνωρίηει. Με 
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 Ψευδϊνυμο του Λταλοφ ποιθτι του 16ου αιϊνα Camillo Scrof(f)a (Fidenzio Glottocrisio), εκπρόςωπου ενόσ 
ιδιαίτερου ποιθτικοφ είδουσ, τθσ Poesia Fidenciana που χαρακτθρίηεται από τθν πρόςμιξθ λατινιςμϊν, 
επιςτθμονικϊν όρων και ςχολαςτικϊν φράςεων με λαϊκζσ λζξεισ και χυδαϊςμοφσ και κυμίηει αρκετά τθ μακαρονικι 
ποίθςθ. Ρικανότατα το βιβλίο που δωρίηει ο Σχολαςτικόσ ςτον Fabritio, δεν είναι άλλο από το ποιθτικό κείμενο του 
Scrof(f)a με τίτλο I cantici di Fidenzio Glottocrisio Ludimagistro (1562) και κζμα τον καταςτροφικό ζρωτα του 
δαςκάλου Pietro Fidenzio Giunteo da Montagnana ι και Glottocrisio (Γλωςςοχρφςιου) για τον μακθτι του Camillo, 
παρωδϊντασ το ζργο Canzoniere με τα 365 ερωτικά ποιιματα του Francesco Petrarca και τθν πετραρχικι ποίθςθ εν 
γζνει. Θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου βιβλίου ςτο ςενάριο, βιβλίου ευρζωσ γνωςτοφ για το περιεχόμενό του ςτουσ 
ςφγχρονουσ του Scala, ενιςχφει το κεματικό μοτίβο τθσ παιδεραςτίασ-ομοφυλοφιλίασ που υπαινίςςεται ο 
capocomico μεταξφ του Σχολαςτικοφ και του Fabritio. 
- Scroffa Camillo, 1743. I cantici di Fidentio Glottochrysio ludimagistro. Con aggiunta di poche altre vaghe composizioni 
nel medesimo genere alcune delle quali ora solamente sono date in luce, Vicenza: Pierantonio Berno stampatore e 
librajo 
-Hartmann Katharina, 2013. I Cantici di Fidenzio di Camillo Scroffa e la pluralità dei mondi: Il canone classico, l'eredità 
del Petrarca e la tradizione giocosa, Göttingen: V&R unipress GmbH, ςς. 11- 20. 
-Διαδικτυακι πλατφόρμα του Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: https://bonndoc.ulb.uni-
bonn.de/xmlui/bitstream/handle/20.500.11811/529/bup_sap_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y                
https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/529, όπωσ εμφανίηονταν ςτισ 15-07-2017. 
- Brand, Peter, Pertile Lino, 1999. The Cambridge History of Italian Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 
ς. 275 
-Casal, Cacho, Rodrigo, 2003. La poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos, Univ Santiago de Compostela,  
ςς. 303,312-315 και 345.  
- Zorzi, M., 1722. «Supplementi: Zorzi Michelangelo Notizie Istoriche e Letterarie intorno a Fidenzio Glottocrisio» ςτο 
Giornale de' letterati d'Italia, V. 2, Venezia: G. G. Hertz., ςς. 438-482. 
- Symonds, Addington John, 1906. Renaissance in Italy: Italian Literature, USA: Library of Alexandria, ς. 328. 
-Διαδικτυακό Λταλικό Βιογραφικό Λεξικό Treccani, La cultura Italiana, http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-
scroffa/, http://www.treccani.it/vocabolario/fidenziano/, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 15-07-2017. 
257

 Ο Σχολαςτικόσ, αποκαλφπτεται ο ίδιοσ ςτο κοινό και δεν περιμζνει να τον προδϊςουν οι πράξεισ του ι να 
ςκιαγραφθκεί από τα λεγόμενα των άλλων (Suoi vitÿ). Ασ μθν ξεχνάμε πωσ ζχει ιδθ προθγθκεί θ ςκθνι, όπου με το 
«αγγελικό» του πρόςωπο μοιράηει τςιτάτα με ςυμβουλζσ και όμορφα λόγια ςε όλουσ (1θ πράξθ), επιβεβαιϊνοντασ 
τον χαρακτθριςμό του Pedrolino: ςατανικόσ-tristo. Θ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι, προςφζρει ςτον βαςικό τφπο του 
ςεναρίου  τθν ανάπτυξθ ενόσ μονολόγου αυτο-αποκάλυψθσ ςε φφοσ ςχολαςτικό  - “dottoresque” και παράλλθλα 
«μακιαβελίςτικα» ςατανικό. 
258

 - Hartmann, (2013), ςς. 98-109. 

https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/bitstream/handle/20.500.11811/529/bup_sap_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/bitstream/handle/20.500.11811/529/bup_sap_13.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/529
http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-scroffa/
http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-scroffa/
http://www.treccani.it/vocabolario/fidenziano/
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επιδζξια λόγια 259 προςφζρει τον ίδιο του τον εαυτό για τθν ικανοποίθςι τθσ, υποςχόμενοσ 

να τθ ςυμφιλιϊςει με τον άνδρα τθσ. H Isabella χαροφμενθ μπαίνει μζςα για να τα βρει με 

τον άνδρα τθσ. Ο Σχολαςτικόσ, ζχοντασ βεβαιωκεί πωσ θ Isabella κα τον ικανοποιιςει, 

φεφγει χαροφμενοσ. 

Pedrolino Ραράμερα, ζχει κρυφακοφςει τα πάντα. Λζει πωσ ο Δάςκαλοσ είναι ςατανικόσ  και φαίνεται 

πωσ θ Κυρία προκυμοποιείται να τον ικανοποιιςει. 260     Σε ςυνζχεια 

Flaminia (Βγαίνει) Στο παράκυρο, ρωτάει τον Pedrolino για τον Oratio.    Σε ςυνζχεια 

Capitano Βλζπει τθ Flaminia και ρωτάει τον Pedrolino για τθ νζα. Ο Pedrolino (του λζει): ότι εκείνθ 

είναι κόρθ για παντρειά και πωσ αυτόσ είναι λόγοσ (για να τθν πλθςιάςει) και πωσ εκείνοσ (ο 

Pedrolino δθλαδι) κα πάει μζςα ςτο ςπίτι ν’ απαςχολιςει τουσ ανκρϊπουσ εκεί, ϊςτε να 

ζχει τθν ευκαιρία (ο Capitano) να τθσ μιλιςει. Ρθγαίνει μζςα. Ζπειτα, ςτινεται ςτο 

παράκυρο πίςω από τθ Flaminia και μιμοφμενοσ τθ φωνι τθσ261 του λζει (ςτον Capitano) να 

ζρκει ντυμζνοσ βαςτάηοσ και πωσ κα τον αφιςει να μπει ςτο ςπίτι, χωρίσ να υποπτευκεί 

κανείσ από τθν οικογζνεια και να ζρκει ςε μιςι ϊρα. Ο Capitano φεφγει κι εκείνθ 

αποςφρεται (από το παράκυρο). 

Oratio  Ο οποίοσ τα ζχει ακοφςει όλα και είναι ςε απόγνωςθ.262    Σε ςυνζχεια 

Pedrolino (Βγαίνει ζξω) Από το ςπίτι, παρθγορεί τον Oratio, λζγοντάσ του πωσ είναι μία φάρςα 

εμπνευςμζνθ από τον ίδιο και δίνοντάσ του υπόςχεςθ πωσ θ Flaminia κα γίνει δικι του, 

αλλά πρζπει να προςζχει και ο ίδιοσ κα τον προςτατζψει από τον Δάςκαλο. Τον 

απομακρφνει για να του πει περιςςότερα. Φεφγουν. 

Pantalone Ρεριμζνοντασ τθν απάντθςθ του Σχολαςτικοφ ςχετικά με τθ ςυμφωνία τθσ Isabella και του 

Gratiano  Capitano. Ο Gratiano μιλάει άςχθμα για τον Δάςκαλο και (αποκαλφπτει) πωσ κεωρεί  ότι 

  είναι διαβολικόσ  άνκρωποσ και  κόλακασ.263  Ο  Pantalone τον υπεραςπίηεται. Ο Gratiano 

  χτυπάει ςτο ςπίτι (του). 
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Με τον όρο «οικογενειακόσ» υποδεικνφει το άτομό του, κακϊσ κεωρεί πωσ είναι πια άνκρωποσ ζμπιςτοσ του 
ςπιτιοφ και μζλοσ τθσ οικογζνειασ. Με το χάριςμα του λόγου και τθσ πεικοφσ που ο ίδιοσ κεωρεί ότι κατζχει, λόγω 
επαγγζλματοσ και φφςθσ, προςπακεί να πείςει τθν Isabella να τον εμπιςτευκεί, κεωρϊντασ ότι βρίςκεται πολφ κοντά 
ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα, δθλαδι «να τθν γευτεί». Δεν γνωρίηει όμωσ, πωσ από κφτθσ ζχει γίνει πλζον κφμα τθσ 
πλεκτάνθσ του. Οι αναγνϊςτεσ –κεατζσ, γίνονται μάρτυρεσ μιασ μορφισ «κεάτρου εν κεάτρω», όπου «όλα είναι ζτςι, 
αν ζτςι νομίηουν  οι ιρωεσ» με τισ ανατροπζσ και τα φαρςικά ςτοιχεία τθσ πζνασ του Scala να δθμιουργοφν ζνα 
πολφχρωμο και ηωντανό παηλ τφπων-χαρακτιρων και μοτίβων. 
260

 Γι’ άλλθ μια φορά ο υπθρζτθσ-ωτακουςτισ, κρυφακοφει και μακαίνει πράγματα που οι ακόμθ και οι άμεςα 
ενδιαφερόμενοι αγνοοφν. Με τθν οργιϊδθ φανταςία του και το μζνοσ που ζχει απζναντι ςτθν κυρία του, βγάηει και 
τ’ αντίςτοιχα ςυμπεράςματα που κα οδθγιςουν ςε νζεσ παρεξθγιςεισ, μπερδζματα και κωμικζσ καταςτάςεισ. Το 
ηιηάνιο-Pedrolino κα τρζξει να προφτάςει ςτον «καλό» του κφριο τισ «πομπζσ» τθσ κυρίασ του και ςυνάμα κα 
κοιτάξει να ηευγαρϊςει, με το αηθμίωτο πάντα, τον Capitano με τθ Flaminia, ξεχνϊντασ μεμιάσ τον ερωτευμζνο 
Oratio. 
261

 Το παράκυρο ςε ρόλο ςκθνισ, δίνει τθ δυνατότθτα ςτον υπθρζτθ  να μεταμορφωκεί, φωνθτικά τουλάχιςτον, ςε 
Flaminia, εισ βάροσ του απελπιςμζνου για γυναίκα Capitano, ενιςχφοντασ τθν κωμικότθτα τθσ ςκθνισ και 
περιπλζκοντασ  τθ δράςθ με τθν παρουςία του απελπιςμζνου ερωτικά Oratio.  
262

 Σίγουρα ο θκοποιόσ-Oratio κα είχε αρκετά αποςπάςματα-τςιτάτα ςτο zibaldone του, ϊςτε ν’ αποδϊςει με 
ποιθτικό τρόπο τθν ερωτικι απογοιτευςθ και τθ ηιλεια του.   
263

 Ο Gratiano είναι ο μοναδικόσ τφποσ ςτο ςενάριο που ζχει εξ’ αρχισ αντιλθφκεί τθν υποκριτικι φφςθ του Cataldo 
και προςπακεί «ν’ ανοίξει» τα μάτια του Pantalone, ωσ εκπρόςωποσ τθσ κοινισ λογικισ. 
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Fabritio (Ζρχεται) Ζξω. Ο Gratiano τον ρωτάει εάν ζχει δει τον Σχολαςτικό, εκείνοσ λζει πωσ όχι.  

            Σε ςυνζχεια 

Cataldo Ζρχεται ο Δάςκαλοσ και όλοι τον χαιρετοφν. Στθ ςυνζχεια λζει ςτον Pantalone πωσ ζχει τθν 

πιο ζντιμθ και αξιοςζβαςτθ κυρία από τισ γυναίκεσ, θ οποία είναι και ηωντανι και πωσ κζλει 

να ςυμφιλιωκοφν για πάντα. O  Pantalone ςυμφωνεί. Ο Cataldo τθ φωνάηει. 

Isabella (Ζρχεται) Ζξω και μετά από παράκλθςθ και πεικϊ από τον Σχολαςτικό, ςυμφιλιϊνεται με 

τον άνδρα τθσ.  Στθ ςυνζχεια, ο «καλόσ» Δάςκαλοσ ηθτάει απ’ όλουσ άδεια να φφγει264 

λζγοντασ: «Εἰρινθ ὑμῖν»265 και μ’ αυτά τα λόγια τουσ φιλάει όλουσ και τελευταία τθν 

Isabella και φεφγει. Ο Fabritio  κάνει επίςθσ το ίδιο και φεφγει. Ο Gratiano κάνει το ίδιο και 

φεφγει. Θ  Isabella αγκαλιάηει τον άνδρα τθσ και φιλϊντασ τον λζει: «Θ ειρινθ ασ είναι μαηί 

μασ» και μπαίνουν μζςα χαροφμενοι και τελειϊνει θ Δεφτερθ  Ρράξθ.266 

 

ΠΡΑΞΗ ΣΡΙΣΗ 

Oratio Εξοργιςμζνοσ με τον Δάςκαλο και τθν Isabella, εξαιτίασ αυτϊν που του είπε ο Pedrolino. 

Λζει πωσ ποτζ δεν κα το πίςτευε πωσ είναι τόςο διαβολικόσ.       Σε ςυνζχεια 

Flaminia (Βγαίνει) Ζξω και με τον Oratio κάνουν ςκθνι με φιλοφρονιςεισ (μεταξφ ερωτευμζνων). Ο 

Pedrolino λζει πωσ πρζπει να ξυλοφορτϊςουν τον Capitano.     Σε ςυνζχεια 

Capitano Καταφκάνει ντυμζνοσ βαςτάηοσ. Πλοι του ςυμπεριφζρονται άςχθμα.267                 Σε ςυνζχεια 

Flaminia Ρροςποιείται πωσ τον χαϊδεφει για να τον οδθγιςει ςτο ςπίτι και μετά τον ξυλοφορτϊνει. O 

Capitano το βάηει ςτα πόδια. Ζπειτα ο Oratio και θ Flaminia πιάνουν τα χζρια ςε ζνδειξθ 

γάμου.268           Σε ςυνζχεια 

Burattino Καταφκάνει λζγοντασ πωσ δεν κζλει να το κάνει άλλο αυτό. 269 Τον κακθςυχάηουν. Μπαίνει 

μζςα με τθ Flaminia. Ο Oratio φεφγει για να βρει τον πατζρα (του). Ο Pedrolino παραμζνει, 

(είναι) κυμωμζνοσ με τον Δάςκαλο.        Σε ςυνζχεια 

                                                           
 

265
 Σαν άλλοσ Ταρτοφφοσ χρθςιμοποιεί το χριςτιανικό προςωπείο και τα χριςτιανικά λόγια, για να αποχωριςει από 

τθ ςκθνι, κλείνοντασ τθ δεφτερθ πράξθ με τον ίδιο τρόπο που ζκλειςε και τθν πρϊτθ πράξθ.  
266

 Για δεφτερθ φορά ο Scala χρθςιμοποιεί τθν τεχνικι του επαναλαμβανόμενου μοτίβου ςτο ςενάριο (1θ πράξθ, 
ςκθνι μακαρονάδασ), δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ θκοποιοφσ ν’ αυτοςχεδιάςουν, ςφμφωνα με τον τφπο που 
υπθρετοφν και τα ςτερεοτυπικά – αναγνωρίςιμα χαρακτθριςτικά του. 
267

 Ο Scala υπαινίςςεται για δεφτερθ φορά τθν φπαρξθ ιεραρχίασ και διαφοροποιιςεων, ακόμθ και ςτα κατϊτερα 
κοινωνικά ςτρϊματα, μεταξφ δθλαδι των υπθρετϊν, των βαςτάηων/χαμάλθδων και των ηθτιάνων, όπωσ είχε κάνει 
και ςτθν 1θ θμζρα. Στθν προκειμζνθ ςκθνι, ο Capitano μεταμφιεςμζνοσ ςε βαςτάηοσ, δζχεται τθν απαξίωςθ ακόμθ 
και από τουσ zanni, απαξίωςθ  που δεν μπορεί να αποδεχτεί ο υπερφίαλοσ χαρακτιρασ του. 
268

 Θ ςκθνι του ξυλοδαρμζνου βαςτάηου-Capitano λογικά κα ξεκινάει από το εςωτερικό του ςπιτιοφ τθσ Flaminia, με 
φωνζσ και χτυπιματα του battachio (μπαςτοφνι) και κα ςυνεχίηεται επί ςκθνισ-πλατείασ, με τον ιρωα να μονολογεί 
ςαν δαρμζνο ςκυλί και να τρζχει με τα κουρελιαςμζνα ροφχα του βαςτάηου ςτο δρόμο. H ςκθνι κλείνει με τουσ 
ερωτευμζνουσ να εκφράηουν τον ζρωτά τουσ μ’ ζναν λεκτικό ι και μθ λεκτικό αυτοςχεδιαςμό. 
269

 Ο Scala δεν διευκρινίηει τι ακριβϊσ εννοεί ο υπθρζτθσ που φαίνεται να αρνείται να κάνει κάτι που του ζχει 
ανατεκεί και δεν κζλει. Σφμφωνα με τον Andrews, πικανότατα να ζχει κοπεί μζροσ τθσ ςκθνισ, κακϊσ οBurattino δεν 
ζχει αναφερκεί ςτο ςενάριο από τθ ςκθνι τθσ μακαρονάδασ (τζλοσ 1θσ πράξθσ).  Ο Burattino αποτελεί zanni 
δεφτερθσ επιλογισ για τον Scala, ο οποίοσ ςτα περιςςότερα ςενάριά του προτιμά τον Pedrolino για βαςικό υπθρζτθ, 
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Pantalone Ζρχεται λζγοντασ ευλογίεσ για τον Δάςκαλο που τoυσ ςυμφιλίωςε και ςε ειρινθ (με τθ 

Isabella  γυναίκα του). Θ Isabella χαμογελϊντασ αφθγείται ςτον ςφηυγο (τθσ) όλα όςα ςυνζβθςαν

  μεταξφ τθσ ίδιασ κι εκείνου (δθλ. του Cataldo)  και πωσ (εκείνοσ) άφθςε να εννοθκεί πωσ κα 

  τθ βοθκοφςε ςτισ ερωτικζσ τισ επικυμίεσ.  Ο Pantalone μζνει εμβρόντθτοσ, κακϊσ πάντα τον

  κεωροφςε ζναν ςπουδαίο άνκρωπο, πολφ καλό και παρακαλεί τθ γυναίκα του να του το

  αποδείξει  πωσ είναι  ζνασ διαβολικόσ (άνκρωποσ). Θ Isabella (λζει):  ότι κα το αποδείξει και 

  ότι κα πρζπει να μάκει από τον ίδιο πωσ το επόμενο βράδυ δεν κα κοιμθκεί ςτο ςπίτι, γιατί

  κα βρίςκεται αναγκαςτικά εκτόσ πόλθσ, για ζνα πολφ ςθμαντικό κζμα. Ο Pantalone (δίνει 

  υπόςχεςθ) : πωσ κα το κάνει.  Εκείνθ μπαίνει μζςα κι εκείνοσ παραμζνει.270  Σε ςυνζχεια 

Gratiano Ζχει ακοφςει τα πάντα. Χαιρετάει τον Pantalone και λζει ότι ονειρεφτθκε πωσ ο Δάςκαλοσ 

τον είχε κάνει κερατά.271         Σε ςυνζχεια 

Pedrolino Καταφκάνει. Ο Pantalone τον κατθγορεί πωσ είναι ςυκοφάντθσ και ψεφτθσ, ο Pedrolino πωσ 

όςα είπε ιταν αλικεια και πωσ εκείνοσ (ο Pantalone) κα το διαπιςτϊςει αργότερα. Ο 

Gratiano (λζει) ότι πάντα κεωροφςε τον Δάςκαλο μεγάλο ςατανά.272    Σε ςυνζχεια 

Cataldo  Καταφκάνει ο Δάςκαλοσ, χρθςιμοποιϊντασ τα ωραία του λογφδρια273 και κολακεφοντασ τον 

κακζνα (χωριςτά). Ο Pantalone τοφ ηθτάει να προςζχει το ςπίτι του για τρεισ – τζςςερισ 

μζρεσ, πωσ  είναι ανάγκθ να βρίςκεται εκτόσ ςπιτιοφ και πωσ τθν αποψινι νφχτα κα είναι 

εκτόσ πόλθσ. Ο Δάςκαλοσ (του αποκρίνεται) πωσ μπορεί να είναι ςίγουροσ για τθν 

επαγρφπνθςι και τθν εμπιςτοςφνθ του και ότι γνωρίηει πολφ καλά274 πϊσ να προςζχει το 

ςπιτικό, ζχοντασ εποπτεφςει αρκετά με ςφνεςθ και ευγζνεια και να πάει ςτθν ευχι του 

Κυρίου.275 Φεφγει με πολλζσ τελετουργικζσ χειρονομίεσ.276 Ο Pantalone: (λζει) ότι είναι πολφ 

δφςκολο να πιςτζψει πωσ ο Δάςκαλοσ είναι ζνασ διάβολοσ, όπωσ όλοι λζνε. Τουσ αφινει. Ο 

Pedrolino αναλαμβάνει (υπθρεςία) και μετά βγαίνει με τον Gratiano για να πάνε ςτο Rialto. 

Ο Pedrolino  ςτζκεται πίςω. 

                                                                                                                                                                      
εισ βάροσ ακόμθ και του γνωςτοφ ς’ εμάσ  Arlecchino που τελικά κατάφερε να κυριαρχιςει επί ςκθνισ ςτα επόμενα 
χρόνια. 
-Andrews, (2008), ς. 192.  
270

 Ραρά το γεγονόσ ότι ο Pantalone παρουςιάςτθκε από τθν αρχι άνκρωποσ τθσ κραιπάλθσ και τθσ ακολαςίασ, δεν 
κατάφερε ν’ αντιλθφκεί τθν υποκριςία και τθ λαγνεία του Cataldo και φτάνει ςτο ςθμείο να ηθτιςει αποδείξεισ 
ακόμθ και για τα λεγόμενα τθσ γυναίκασ του ςχετικά με τον Σχολαςτικό. 
271

Ο Gratiano, ζχοντασ γνϊςθ για τισ ορζξεισ του Cataldo, ειρωνεφεται τον Pantalone με τθν αναφορά ςτο όνειρο.  
272

 Κα μποροφςε το ςυμπζραςμά του να ςυνοδεφεται από ζνα κατεβατό ςυνϊνυμων λζξεων για το  Un gran tristo,  
με τθ γνωςτι Grammelot γλϊςςα των zanni (cattivo, diabolico, infame, maleficο, malvagio, peccaminoso, reprobo, 
satanic, scellerato, νsciagurato) 
273

 Sue belle paroline: θ φράςθ χρθςιμοποιείται ειρωνικά για να τονίςει τθν ανοθςία και τθν υποκριςία του Δαςκάλου 
που με τςιτάτα, λογφδρια περί θκικισ και κολακείεσ, προςπακεί να πείςει τουσ πάντεσ για τθν θκικότθτά του και τισ 
γνϊςεισ του.  
274

 Sá benissimo … si governano le famiglie havendo 
275

 Ξανά το χριςτιανικό προςωπείο με το αντίςτοιχο τςιτάτο από το Ευαγγζλιο: Vada con la pace del Signore, κατά το 
« Ρορεφου εἰσ εἰρινθν» (Κατά Λουκά, 7:50). 
276

 Con molte cerimonie: Υλικό για το γνωςτό lazzo di cerimonie, με χαιρετοφρεσ και υποκλίςεισ  που ιταν από τα πιο 
γνωςτά τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ. Στθν Ελλάδα (μζςω τθσ ενετικισ κυριαρχίασ) θ λζξθ τςιριμόνιεσ χρθςιμοποιείται 
για να δθλϊςει τα πάςθσ φφςεωσ τεχνάςματα, ελιγμοφσ, «παγαποντιζσ», προκειμζνου να πετφχει ι να αποφφγει 
κάποιοσ κάτι. Τθν ζννοια αυτι άλλωςτε ζχει και ςτθ Βαβυλωνία του Δθμιτριου Βυηάντιου (πράξθ 5θ, ςκθνι 6θ).  
-Συλλογικό, 1997. Λεξικό τθσ κοινισ νεοελλθνικισ, Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν - Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 
Κεςςαλονίκθσ – Μδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδθ. 
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Cataldo Καταφκάνει ο Δάςκαλοσ. Ο Pedrolino ςτζκεται παράμερα (για ν’ ακοφςει) κι εκείνοσ 

(Δάςκαλοσ) λζει πωσ ζφταςε θ κατάλλθλθ ευκαιρία για ν’ απολαφςει τθν Isabella με τθν 

άνεςι του, γνωρίηοντασ πωσ κι εκείνθ κζλει να τον ευχαριςτιςει, αν και δεν του το ζχει πει. 

Χτυπάει ςτο ςπίτι τθσ. 

Isabella Βλζπει τον Cataldo περίλυπο και τον ρωτάει τθν αιτία τθσ δυςτυχίασ του. Ο καλόσ ο 

Δάςκαλοσ τότε τθσ λζει πωσ νιϊκει ότι πεκαίνει από αγάπθ γι’ αυτιν και πωσ, εάν δεν τον 

διευκολφνει,277 κα πεκάνει ςτα ςίγουρα, ζνα παραπάνω τϊρα που ο άνδρασ τθσ τουσ δίνει 

αυτιν τθν ευκαιρία, με το να μείνει εκτόσ ςπιτιοφ τθ νφχτα. Θ Isabella, προκειμζνου να τον 

παγιδεφςει, του παραγγζλνει με γλυκόλογα να πάει ςτθν κρεβατοκάμαρά τθσ, να μπει ςτο 

κρεβάτι τθσ και να γδυκεί. Στο μεταξφ εκείνθ κα πάει να επιςκεφκεί τθ Flaminia, για να 

ςιγουρζψει πωσ δεν κα ζρκει μετά, να τουσ ενοχλιςει, όπωσ ζρχεται ς’ εκείνθ, όταν ο 

άνδρασ τθσ (ο Pantalone) δεν είναι ςτο ςπίτι τθ νφχτα και είναι μόνθ τθσ. Ο Σχολαςτικόσ 

πθγαίνει χαροφμενοσ μζςα να ξεντυκεί. Εμφανίηεται ο Pedrolino. Θ Isabella τον ςτζλνει να 

ειδοποιιςει τον άνδρα και το γιο τθσ και να φζρουν κι άλλουσ φίλουσ και ςυγγενείσ μαηί 

τουσ. Εκείνθ πθγαίνει μζςα για να κλειδϊςει τον Δάςκαλο ςτθν κάμαρα. Ο Pedrolino 

παραμζνει.          Σε ςυνζχεια 

Arlecchino Δεν βρίςκει τον κφριο του. Μιλάει με τον Pedrolino και καταλαβαίνουν  πωσ είναι από το 

ίδιο χωριό,278 αναφζροντασ τα ονόματα πολλϊν ςυγγενϊν και ανταλλάςοντασ αγκαλιζσ.

          Σε ςυνζχεια 

Oratio Μακαίνει από τον Pedrolino ότι ο Arlecchino είναι ςυγγενισ του και ότι ο Δάςκαλοσ είναι 

μζςα ςτο ςπίτι, κλειδωμζνοσ μζςα ςτθν κρεβατοκάμαρα.                      Σε ςυνζχεια 

Flaminia (Βγαίνει) Ζξω. Ο Oratio τθν παντρεφεται με τθν παρουςία των δφο υπθρετϊν.      Σε ςυνζχεια 

Burattino (Βγαίνει) Ζξω. Ο Pedrolino καλεί τον Arlecchino και τον Burattino, λζγοντάσ τουσ πωσ πρζπει 

να βοθκιςουν για να αποδοκεί δικαιοςφνθ.        Σε ςυνζχεια 

Pantalone Μακαίνοντασ για τον γάμο ανάμεςα ςτον Οράτιο και τθ Flaminia, είναι                                                    

& Gratiano       ικανοποιθμζνοι. Ο Pedrolino τουσ λζει πϊσ ο Δάςκαλοσ ζχει παγιδευτεί.                Σε ςυνζχεια 

Isabella Γελϊντασ με τον Δάςκαλο που είναι κλειδωμζνοσ ςτθν κρεβατοκάμαρα και τθν περιμζνει. 

Σκζφτονται τι τιμωρία να του δϊςουν κι αφοφ αναφζρουν πολλά βαςανιςτιρια, 

καταλιγουν να τον ευνουχίςουν.279 Ρθγαίνουν όλοι μζςα με το κλειδί τθσ κρεβατοκάμαρασ. 

Οι γυναίκεσ παραμζνουν.                        Σε ςυνζχεια 

                                                           
277

 non lo cõpiace. Αν δθλ. δεν τον διευκολφνει ςτθ γιατρειά του. 
278

 Το μοτίβο είναι από τα πιο γνωςτά και δίνει αφορμι για ζνα κατεβατό από ονόματα και μζρθ, πάντα ςτθ γλϊςςα 
Grammelot,  με αγκαλιζσ και φιλιά με τον τρόπο των zanni, δίνοντασ μια ςκθνι τόςο κορυβϊδθ, όςο και οι υπθρζτεσ. 
Riconoscono paesani: Οι υπθρζτεσ (zanni) τθσ Commedia dell’ arte κατάγονται από τθν πόλθ Ρζργκαμο (Bergamo), 
τθσ περιφζρειασ τθσ Λομβαρδίασ (Lombardia). 
279

 Θ τιμωρία ςυνικωσ που δίνεται αφορά τα μζρθ του ςϊματοσ που ζχουν διαπράξει τθν αξιόποινθ πράξθ. Σε 
κάποιεσ χϊρεσ τθσ Ανατολισ π.χ., όταν κάποιοσ κλζψει, του κόβουν το χζρι. Στθν περίπτωςι μασ επομζνωσ, είναι 
λογικό να καταλιξουν ςτα γεννθτικά όργανα του Δαςκάλου και να τον ευνουχίςουν. Θ μζκοδοσ άλλωςτε, ιταν πολφ 
διαδεδομζνθ ςτθν Λταλία του 17ου αιϊνα, ενϊ οι ρίηεσ τθσ χάνονται ςτον Μεςαίωνα και τισ εκκλθςιαςτικζσ χορωδίεσ. 
Το 1701 μάλιςτα, γράφτθκε και θ Ρραγματεία περί Ευνοφχων, όπου εξθγείται θ μζκοδοσ του ευνουχιςμοφ. 
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Fabritio Καταφκάνει. Θ Flaminia του λζει πωσ ςφντομα κα δει τον Δάςκαλό του, τον νζο του 

Ραιδαγωγό, με καλφτερθ εμφάνιςθ. Σε αυτό το ςθμείο ακοφγονται ξεφωνθτά κι 

ζρχονται (όλοι) ζξω. 

Oratio & Pantalone Οδθγϊντασ ζξω τον Cataldo, τον Σχολαςτικό με τo νυχτικό,280 δεμζνο με καλό        

Gratiano & Pedrolino ςκοινί, ενϊ ςκοφηει κι εκλιπαρεί (για ςυγχϊρεςθ). Ο Pedrolino, o Arlecchino         

Arlecchino&Burattino και ο Burattino πθγαίνουν ξανά ςτο ςπίτι. Ο Δάςκαλοσ, ςτα γόνατα, παρακαλεί                           

Cataldo               για  ςυγχϊρεςθ, ομολογϊντασ τθν αχρειότθτά του και δθλϊνοντασ πωσ θ Isabella  

    είναι μια νζα ζντιμθ και  ενάρετθ.          Σε ςυνζχεια 

Pedrolino    (Ζρχονται) Και οι τρεισ, ντυμζνοι χαςάπθδεσ και «ευνουχιςτζσ γουρουνιϊν»,                  

& Arlecchino  κρατϊντασ τεράςτια μαχαίρια ςτα χζρια και μια μπροφτηινθ λεκάνθ.281   Σε ςυνζχεια                                

Burattino 

Capitano Καταφκάνει για το κζαμα. Ο Σχολαςτικόσ τον ικετεφει (να παρζμβει). Ο Capitano: 

(λζει) ότι δεν ζχει καμία εξουςία γι’ αυτό κι ακοφγοντασ πωσ κζλουν να τον 

ευνουχίςουν, τουσ προτρζπει να του επιβάλλουν μικρότερθ ποινι, όπωσ το να τον 

μαςτιγϊςουν και να τον εξορίςουν. Πλοι ςυμφωνοφν και με τρία ραβδιά τον 

ξυλοφορτϊνουν για τα καλά κι ζπειτα όλοι φωνάηοντασ από πίςω του και βρίηοντάσ 

τον, τον διϊχνουν μακριά ςαν κάποιον πολφ κακό και ποταπό, ςαν παράδειγμα 

(προσ αποφυγι) για τουσ άλλουσ παλιανκρϊπουσ δαςκάλουσ και αχρείουσ, όπωσ 

εκείνοσ. Στθ ςυνζχεια αρχίηουν τισ προετοιμαςίεσ του γάμου τθσ Flaminia και 

προςκαλοφν και τον Capitano. Και τελειϊνει θ κωμωδία.  

 

χόλια για την 31η Ημζρα 

Θ 31θ Θμζρα τθσ Συλλογισ του Scala καταπιάνεται με το κζμα τθσ υποκριςίασ ςτουσ ανκρϊπουσ του 

λόγου και των γραμμάτων. Το ςενάριο, ςφμφωνα και με αρκετοφσ μελετθτζσ, κυμίηει αρκετά τον Tartuffe 

του Moliere και πικανότατα βαςίςτθκε ςτο παλαιότερο ζργο του Aretino Lo Ipocrito (1542).282  Ο 

Σχολαςτικόσ Cataldo, Δάςκαλοσ - Ραιδαγωγόσ του Oratio, εκπροςωπεί ό,τι πιο ςκοτεινό υπάρχει ςτον 
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 Ο Scala χρθςιμοποιεί τθ λζξθ camisia που ζχει διττι ερμθνεία, κακϊσ είναι και το πουκάμιςο (ανδρικό ι 
γυναικείο), αλλά και το νυχτικό. Αν κεωριςουμε ότι θ ςκθνι τθσ διαπόμπευςθσ του Δαςκάλου κα πρζπει να είναι θ 
κορφφωςθ του ςεναρίου, αλλά και του κωμικοφ ςτοιχείου, τότε είναι πιο πικανι θ χριςθ του νυχτικοφ που 
παραπζμπει και ςτισ νυχτερινζσ πράξεισ, αλλά και ςτθν κθλυπρζπεια που κα ζχει, μετά και τον ευνουχιςμό του, ο 
Δάςκαλοσ. Συνάμα, θ χριςθ του νυχτικοφ εξυπθρετεί και μια πιο  ευπρεπι ςκθνικι εμφάνιςθ του Cataldo, κακϊσ 
είναι μακρφτερο από το πουκάμιςο , οπότε χωρίσ να προκαλεί τθ δθμόςια αιδϊ, δίνει αρκετι τροφι ςτθ φανταςία 
του αναγνϊςτθ-κεατι τθσ εποχισ. 
281

 Από τα πιο κωμικά lazzi τθσ ςυλλογισ, είναι του ευνουχιςμοφ (di castrazione) ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο. Θ ςκθνι 
λειτουργεί ςε τρία επίπεδα. Το πρϊτο επίπεδο αφορά τουσ τρεισ υπθρζτεσ-ευνουχιςτζσ που, άλλοτε κινθςιολογικά κι 
άλλοτε λεκτικά, κα μποροφςαν να μετατρζψουν τθ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι ς’ ζνα είδοσ τελετουργικισ πράξθσ, 
ακονίηοντασ τα μαχαίρια, ςυηθτϊντασ τον τρόπο κ.ο.κ  Στο δεφτερο επίπεδο βρίςκεται ο Σχολαςτικόσ,  φορϊντασ  το 
ζνδυμα τθσ ντροπισ (νυχτικό) και πικανότατα γονυπετισ, ςτθ κζςθ του γουρουνιοφ να ικετεφει για τθ ςωτθρία του. 
Το τρίτο επίπεδο αφορά τουσ κεατζσ τθσ δίκθσ  και είναι οι υπόλοιποι τφποι-χαρακτιρεσ του ςεναρίου, κακϊσ και οι 
αναγνϊςτεσ-κεατζσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν όλθ διαδικαςία με φωνζσ, χειρονομίεσ και χλευαςμοφσ ςτο πρόςωπο του 
Σχολαςτικοφ. 
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-Andrews, (2008), ςς. 189-190. 
- Nicoll, (1987), ς. 51. 
- Wadsworth, A. Philip, 1987. Moliere and the Italian Theatrical Tradition, Birmingham: Summa Publications, ςς. 20,23. 
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χϊρο του πνεφματοσ, ζναν χϊρο που για τουσ Ουμανιςτζσ τθσ Αναγζννθςθσ ζπρεπε να αποτελεί το πιο 

φωτεινό παράδειγμα τθσ εποχισ. Με εργαλεία του τα κολακευτικά λόγια και τθ ρθτορικι πεικϊ, ζχει τθν 

κοινι αποδοχι και το καυμαςμό, μα και τθν κάλυψθ τθσ αχρειότθτασ του χαρακτιρα του. 

Με τθν αινιγματικι και μοναδικι παρουςία του Cataldo κι ζνα ςενάριο, όπου το κεντρικό του κζμα, 

παρά τθν ευρθματικότθτά του, δεν αρκεί για ν’ αναπτυχκοφν επαρκϊσ οι τρεισ πράξεισ, ο Scala λίγο πριν 

το τζλοσ τθσ ςυλλογισ του μασ αφινει με πολλά ερωτθματικά.  

Συγκεκριμζνα: 

 Ο χαρακτιρασ του Σχολαςτικοφ βαςίηεται ςε ζνα δίπολο του «είναι και του φαίνεςκαι» πάνω ςτο 

οποίο αναπτφςςεται και το κζμα τθσ υποκριςίασ. Από τθ μια το προςωπείο του ενάρετου παιδαγωγοφ 

και «μζλουσ» τθσ οικογζνειασ και από τθν άλλθ ο ερωτφλοσ υποκριτισ που προςπακεί να παραςφρει 

τθν κυρία του οίκου ςε μοιχεία. Στο ςενάριο υπάρχουν αρκετά ςθμεία, όπου ο χαρακτιρασ 

αποκαλφπτεται, είτε από τα  λεγόμενα και τισ πράξεισ του, είτε από τα λεγόμενα των άλλων.  Πμωσ, 

ακόμθ κι αυτά δεν επαρκοφν, για να ςκιαγραφιςουν επί ςκθνισ τον κεντρικό τφπο-χαρακτιρα.283 

 

 Ο Cataldo εμφανίηεται ςτθν αρχι τθσ 1θσ πράξθσ και ςτθ ςυνζχεια εξαφανίηεται από ςκθνισ, μζχρι και 

τα μζςα τθσ 2θσ πράξθσ, αφινοντασ τθν  ιςτορία να διακλαδίηεται ςε επιμζρουσ κζματα, όπωσ θ 

ιςτορία αγάπθσ του Oratio με τθ Flaminia, οι ερωτικζσ περιπτφξεισ τθσ Isabella με τον Capitano, οι 

ςυγκροφςεισ του Pedrolino με τθν Isabella κ.ο.κ. και πρωταγωνιςτζσ τουσ άλλουσ τφπουσ του 

ςεναρίου. 

 

 Ραρόλο που ςτθ 2θ πράξθ ο τφποσ-χαρακτιρασ αυτοαποκαλφπτεται αρχικά ςτο κοινό, μιλϊντασ για τθ 

ηωι και το ικοσ του (la vita sua I suoi vitÿ) και ςτθ ςυνζχεια ςτθν Isabella και τον Pedrolino, δεν 

υπάρχει άλλθ αναφορά ςτο κείμενο που να υποδθλϊνει τθ  ςπουδαιότθτα αυτισ τθσ ςκθνισ ι ζςτω 

κάποιεσ οδθγίεσ από τον Scala για τθν ανάπτυξθ του μονολόγου του Cataldo, όπωσ γίνεται ςε άλλα 

ςενάριά του. 

 

  Ο Fabritio δεν κυμίηει ςε τίποτα τουσ ομϊνυμουσ τφπουσ των άλλων ςεναρίων του Scala και, 

ςφμφωνα με τον Andrews,284  παραπζμπει ςτθν ανϊνυμθ λόγια κωμωδία τθσ Σιζνασ Gli Ingannati, για 

τθν οποία ζγινε λόγοσ προθγουμζνωσ. Αρχικά, αποτελεί γρίφο και προβλθματίηει με τθν εμμονι του 

να γίνει μακθτισ του Cataldo,  ςτθν πορεία όμωσ, αυξάνονται οι υπόνοιεσ πωσ επικυμεί μια ςχζςθ 

περιςςότερο ερωτικισ, παρά παιδαγωγικισ φφςεωσ. Αξίηει μάλιςτα να ςτακεί κανείσ ςτθ ςφγκρουςθ 

με τον πατζρα του (Gratiano), ο οποίοσ εξαρχισ ζχει αντιλθφκεί τθν υποκριςία και τθν αχρειότθτα του 

Σχολαςτικοφ (1θ πράξθ), αλλά και ςτθ διαπραγμάτευςθ που κάνει με τον Oratio, για να γίνει μακθτισ 

του Cataldo, με αντάλλαγμα το γάμο με τθν αδερφι του Flaminia (1θ πράξθ). Ασ μθν ξεχνάμε πωσ το 

κζμα των ερωτικϊν περιπτφξεων μεταξφ δαςκάλων και μακθτϊν, αποτελοφςε κοινό μυςτικό και 

«κλιςζ αςτείο» ςτθν Λταλία τθσ Αναγζννθςθσ, αλλά και ςτθ βενετοκρατοφμενθ Κριτθ.285  

                                                           
283

 Σφμφωνα μάλιςτα με τουσ ακαδθμαϊκοφσ Richard Andrews και Philip A. Wadsworth, τόςο θ ίδια θ φιγοφρα, όςο 
και το ςενάριο κα πρζπει να προςεγγιςκοφν περιςςότερο κεατρικά, παρά ςτθν κοινωνικι, κρθςκευτικι ι και 
ψυχολογικι τουσ διάςταςθ, κακϊσ εκλείπουν τα απαραίτθτα ςτοιχεία «λογικισ», «αλθκοφάνειασ» και 
«αξιοπιςτίασ». 
- Andrews, (2008), ς. 190. 
-Wadsworth, (1987), ς. 23. 
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 Αντίςτοιχα μοτίβα, είναι και οι ερωτικζσ ορζξεισ των δαςκάλων απζναντι ςτουσ μακθτζσ τουσ ςτισ κωμωδίεσ 
Κατςοφρμποσ του Κορνάρου (2θ Ρράξθ ςτιχ. 215-222 και 5θ Ρράξθ ςτιχ. 333-336)  και Φορτουνάτοσ του Μάρκου 
Αντϊνιου Φϊςκολου (1θ Ρράξθ ςτιχ. 355-358). 
-Συλλογικό, 1994. Λοίβθ:  Εισ  μνιμθν  Ανδρζα  Γ.  Καλοκαιρινοφ, Θράκλειο: Εταιρία Κρθτικϊν Λςτορικϊν Μελετϊν,     
ς. 186. 
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 Στθν περίπτωςθ δε του Cataldo, εγείρονται περιςςότερα ερωτιματα ςχετικά με τθν «ανταπόκριςι» 

του απζναντι ςτον Fabritio. Αρχικά με το βιβλίο που δωρίηει ςτον υποψιφιο μακθτευόμενό του με 

κζμα τον ζρωτα ενόσ δαςκάλου για τον μακθτι του και  ςτθ ςυνζχεια με τισ κωπείεσ του προσ τον νζο, 

παρουςία του πατζρα του, Gratiano (2θ πράξθ). Συγκεκριμζνα, ο Scala χρθςιμοποιεί τθ φράςθ «∫i 

come il Pedante s’ accorge, che Grat. lo tiene per quello che egli è, ilquale per farli di∫petto accarezza 

Fabritio…»   ( Πταν ο δάςκαλοσ ςυνειδθτοποιεί ότι ο Gratiano ζχει καταλάβει ποιοσ πραγματικά είναι,  

για να τον αγανακτιςει, χαϊδεφει τον Fabritio…). Επομζνωσ, για άλλθ μια φορά ο Cataldo υποκρίνεται, 

φορϊντασ το προςωπείο του παιδεραςτι δαςκάλου, ενϊ οι κεατζσ-αναγνϊςτεσ  γνωρίηουν  το πάκοσ 

και τθ λαγνεία του για τθν Isabella. 

 

 Άξια ςχολιαςμοφ, είναι επίςθσ και θ ςχζςθ πατζρα και γιου, κακϊσ ιδθ από τα πρϊτα λόγια 

αντιςτρζφονται οι ρόλοι τουσ, μ’ ζναν Pantalone επιρρεπι ςτισ κραιπάλεσ και τισ πόρνεσ κι ζναν 

Oratio να τον επιπλιττει ςε ρόλο «γονζα», προςπακϊντασ να τον επαναφζρει ςτον ίςιο δρόμο κι 

ανατρζποντασ με τον τρόπο αυτόν τθ ςτερεοτυπικι εικόνα που ζχουμε κατά νου κι εφςτοχα 

ςκιαγραφείται από τον Shakespeare ςτον Hamlet, μζςα από το δίπολο Ρολϊνιου-Λαζρτθ (1θ πράξθ, 

ςκθνι 3). 

 

 Αντίςτοιχα ςχόλια προκαλοφν και οι φιγοφρεσ-χαρακτιρεσ των Isabella  και Capitano που, ςε μεγάλο 

βακμό, ξεφεφγουν από τισ ςτερεοτυπικζσ φιγοφρεσ τθσ Commedia dell’ arte. Θ Isabella διατθρεί τθν 

τιμι και τθν αξιοπρζπεια ωσ ςφηυγοσ του Pantalone, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι που επιηθτά τθν 

επαναςφνδεςθ με τον ςφηυγό τθσ, προκαλεί φλερτάροντασ τον Capitano με το γνωςτό μοτίβο του 

μαντιλιοφ. Αντίκετα, δεν υποκφπτει ςτισ κολακείεσ και τα ερωτικά υπονοοφμενα του Cataldo, ζχοντασ 

καταλυτικό ρόλο εντζλει ςτθν αποκάλυψθ τθσ υποκριςίασ και τθσ αχρειότθτάσ του. Τζλοσ, αξίηει να 

επιςθμανκεί ςτο εν λόγω ςενάριο θ «βάρβαρθ κι άγρια πτυχι» του χαρακτιρα τθσ με κφμα τον 

δφςμοιρο Pedrolino, προκαλϊντασ ςειρά ευτράπελων ςκθνϊν, με κορυφαία τθ ςκθνι με τθ 

μακαρονάδα. 

Θ εικόνα τθσ Isabella να ξυλοφορτϊνει τον κατεργάρθ υπθρζτθ μασ ξενίηει, κακϊσ, το ςφνθκεσ 

μοτίβο ξυλοφορτϊματοσ ενόσ ανυπάκουου ι πονθροφ υπθρζτθ, αναλαμβάνουν οι γζροι και ο 

Capitano κι όχι μια γυναίκα και μάλιςτα θ innamorata Isabella. Ο Scala ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

δθμιουργεί ζναν δραματικά και ςκθνικά πολυςχιδι  χαρακτιρα με αντίςτοιχεσ κωμικζσ 

διακλαδϊςεισ. 

Ο Capitano από τθν άλλθ, πρωτοτυπεί με τθν ιρεμθ και ςυγκαταβατικι του ςκθνικι παρουςία. Ο 

γνωςτόσ Καπετάν Τρομάρασ εγκαταλείπει για λίγο τθ κορυβϊδθ και ετοιμοπόλεμθ ςτερεοτυπικι του 

εικόνα ςε μια πιο ρομαντικι και ποιθτικι τθσ εκδοχι (εγκϊμιο για τθ Βενετία, δαχτυλίδι), 

διατθρϊντασ ωςτόςο αρκετά από τα γνωςτά ςτοιχεία του (ευκολοπιςτία, εξαπάτθςθ, ωραιοπάκεια). 

Ενδεικτικι των παραπάνω, αποτελεί και θ παρουςία του ςτθ «δίκθ» του Cataldo, όπου εξαιτίασ του 

δεν υποβάλλεται ςε ευνουχιςμό, αλλά τιμωρείται επιεικζςτερα με ξυλοφόρτωμα και εξορία. 

 

Οι χαρακτιρεσ των zanni αποτελοφν ίςωσ τισ πιο ςυνεπείσ ςκθνικζσ φιγοφρεσ του Scala, δίνοντασ ςτο 

ςενάριο πολλαπλζσ ςκθνζσ lazzi και κίνθτρα αυτοςχεδιαςμοφ. Από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ ςκθνζσ, είναι  

αυτι του ξυλοφορτϊματοσ, του φαγθτοφ μετά δακρφων, μα και τθσ δίκθσ του Cataldo.  Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ, το ξφλο αποτελεί ςυνζπεια τθσ λαιμαργίασ και τθσ κουτοπονθριάσ των υπθρετϊν, ενϊ ςτθ 

δεφτερθ αποτελεί επιβράβευςι τουσ. 

Ρικανότατα ο capocomico να είχε κατά νου μια διαφορετικι ςκθνικι απόδοςθ του ςεναρίου, 

παρουςία μουςικισ και χορευτικϊν, ακολουκϊντασ τθν πρακτικι των αναγεννθςιακϊν ιντερλουδίων και 
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φζρνοντάσ μασ ςτο μυαλό τισ μεταγενζςτερεσ μπαλετικζσ ςκθνζσ των comédies ballets του Mollière, όπωσ 

ορκά επιςθμαίνει και ο Andrews.286  Το ςίγουρο πάντωσ είναι πωσ το ςυγκεκριμζνο ςενάριο παραπζμπει 

ςε αντίςτοιχεσ ςκθνζσ του Tartuffe, ενϊ, ςφμφωνα και με τον Salerno, το ςενάριο παραπζμπει και ςτον 

Volpone του Jonson, ςτθν κωμωδία του Shakespeare Merry Wives of Windsor, κακϊσ και ςτο A Humorous 

Day’s Mirth του Chapman.287 
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GIORNATA XXXVIII 

La Pazzia d’ I∫abella Comedia. 

ARGOMENTO 

Ratio, gentilhuomo Genoue∫e, s'innamora d'una géntildonna nella ∫ua patria, la quale 

e∫∫endo ad una ∫ua Villa lontana dalla città per molte miglia, fece ∫apere all'amante ∫uo, 

che colà dov'ella ∫e ne §tava ∫i trasferi∫∫e. L'amante, che altro non bramava, armato un 

buoni∫∫imo legno, à quella volta incaminando∫i, fù da certi va∫celli Turche∫chi  (che na∫co∫i ∫e ∫tavano) 

pigliato, fatto ∫chiavo, e condottoin Algieri.  Il che ri∫apendo∫i poi da tutta Genova fù cagione che la 

sfortunata amante in un Monasterio ∫i ritira∫∫e, con fermo proposito in quello finirsua vita. Avvenne, che 

il detto  Oratio fù venduto ad un grandi∫∫imo Cap., il quale haveva per moglie una Turca del Serraglio, 

giovane gratio∫a, e bella, la quale non ∫i to∫to vidde lo Schiavo, che d'e∫∫o ardenti∫∫imamente 

s'innamorò; e uenuto più volte Seco à §tretti, & amoro∫i ragionamenti, fù trà di loro conclu∫o, ch'ella 

Chri∫tiana ∫i face∫∫e, & che egli poi conduttala alla patria ∫ua, per moglie la piglia∫∫e; concludédo ancora 

di menar via un ∫uo picciolo figlio d'anni duo, fatto cotale accordo, con altri ∫chiavi Christiani armarono 

una Fu§ta, per prender∫i ∫egreta fuga:Occor∫e in quel mentre, che il Cap. marito della detta Turca (che à 

un ∫uo Ca∫ale poco di∫co∫to ∫e ne ∫taua) mandò à dire alla moglie, che à lui to∫to ∫e ne anda∫∫e, la onde 

cò quella occa∫ione, e ∫enza ∫ospetto de gli altri Turchi ∫i partirono, & à remi, & à vela ∫i condu∫∫ero in 

breue tempo nell'alto del mare, per fuggir∫ene alla volta di Maiorca. Fù dal detto Cap. inte∫a la nuoua 

della fuga dell' armato legno, onde il meglio, che li fù po∫∫ibile con una Galeotta, che quiui per u∫o ∫uo 

teneua, ∫i po∫e à ∫eguitare il fuggitivo legno, né molto tempo pa∫sò che quello gion∫e, qua∫i uicino à i liti 

Chri∫tiani; ciò vedendo la moglie, né vedendo più ∫campo alla ∫ua fuga, fece ve∫tire un Turco forzato de 

gli habiti  di Oratio, e quello, alla uista del marito (che la ∫eguiva) fece nel mar gettare, & il detto Oratio 

na∫condere nel corpo dell’ armata Fu∫ta, poi, ad alta uoce gridando, chiamava il Cap. Marito, che lo 

∫occorre∫∫e, fù l'armata Fu∫ta ∫enza pur far dife∫a pigliata;  ∫opra della quale salendo il Cap. inte∫e, come 

il detto ∫chiavo Oratio la uoleva condur uia, ond’ ella con l’ aiuto de ∫uoi Turchi lo haveva fatto pigliare, 

& e∫porre all'onde del mare, accetto il marito la finta, e ∫imulata scusa della moglie, la quale ∫ubito li 

pose il picciolo bambino in braccio, poi, fatto∫i dare un’ Archibu∫o à ruota ad uno di quelli armati, di∫∫e 

uoler tirare, à quel traditore dello ∫chiavo ilquale notando ancora cercaua di ∫aluari; & cosi in un ∫ubito 

riuolta∫i al marito (che tal colpo non a∫pettaua), li dette un'archibu∫ata, con la quale in uno i∫te∫∫o 

tempo ucci∫e il marito, & il figliolo: ilche ∫entito da Oratio (∫econdo l'ordine dato) ∫ubito u∫cito dal luogo 

oue na∫co ∫o ∫tava: di nuouo Si fece padrone del va∫∫ello, e ∫ignore, &, affrontato∫i con la Galeotta del 

Cap. la po∫e in fuga, la onde poi ∫eguitando il loro uiaggio, à Maiorca arriuarono, dove con ∫olennità fù 

fatta Christianala Turca:  Andarono di là à non molto tempo à Genova, doue felicemente uiuédo 

interuennero alla mi∫era Turca (che Isabella di nuouo nomaua∫i) molti infortunÿ per li quali ella diuenne 

furio∫a, e fuori di ∫enno; e ri∫anata poi, l'amato marito lungo tempo hebbe, e godette∫i. 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

Personaggi della comedia     Robbe per la comedia 

 

Pantalone Venitiano      Vna Valigia grande 

Oratio figlio       

I∫abella tenuta per moglie     Habito per la pazza 

France∫china ∫erva 

Burattino ∫ervo      Più va∫etti da Spetiale 

 

Gratiano Medico      Vn ampolla di uetro bella 

 

Flaminia gentildonna      Ve∫iche con ∫angue                              

Ricciolina ∫erva 

Flauio gentilhuomo 

Pedrolino ∫ervo 

 

Ho∫te 

 

Capitano Spauento 

Arlecch. Servo



ATTO PRIMO 

Flauio  Si duole con Ped. ∫uo ∫ervo, che Flam. dopo l'e∫∫er vs∫cita del moni∫tero, non li  faccia quella 

Pedrolino  buona cera, che li faceva mentre era rinchiu∫a là dentro, e che non ∫e ne maraviglia, poiché 

  v’ è di peggio, e qui narra tutta l' hi∫toria ∫ua con Flam. e con la Turca fatta chri∫tiana in  

  Maiorca come §ta nell' Argomento della Comedia, dicendo Ped. che non crede ch' egli l'  

  habbia ∫po∫ata, ma che vederà d' inténderlo da vn ∫ervitore ∫uo pae∫ano, condotto de  

  Maiorca in Genova; Flauio gliene fà in§tanza, e partono per §trada. 

 

Oratio           vengono da un giardino doue ∫ono §tati a diporto. I∫ab. gli domanda la cagione                      

I∫abella       perch' egli ∫e ne viua co∫i malinconico dopo l'e∫∫er arriuato alla patria ∫ua: Oratio, 

France∫china    che è natura ∫ua. ella lo prega à ∫po∫arla come li prome∫∫e in Algieri, Oratio che in                  

Burattino  breui∫∫imo tempo o∫∫eruerà la prome∫∫a; manda in ca∫a I∫ab. France∫. e Buratt.  ilquale  uà

  motteggiando che Oratio debbe e∫∫er ∫atio d' I∫ab. Oratio rimane ∫ospirando amoro∫amente 

            in quello 

Flaminia  alla fene∫tra, ∫aluta Oratio dicendoli hauete menata vo∫tra moglie à ∫pa∫∫o?  Oratio ∫ubito li 

ri∫ponde, io ho menata la mia morte a ∫pa∫∫o; e non mia moglie. Flam. dice che s' egli non l' 

ha ∫po∫ata, la ∫po∫erà per l' obligo e per l' honore: Oratio la guarda, e qua∫i piangendo ∫i 

parte ∫enza formar parola, Flam. di cono∫cere da quelle parole, e da i ∫o∫piri che Oratio è 

ricordeuole ancora dell'amor che li portaua, & allegra, ∫e n'entra. 

Cap. Spavento il quale uiene dell' i∫ola di Maiorca, doue era per ∫eruitio del ∫uo Rè, per                                   

Arlecchino  andar∫ene à Milano, e di voler∫i trattener qualche giorno in Genoua, per veder  d’ intender

  di quella Turca, che ∫i fece chri∫tiana in Maiorca, Arlecch. ∫e ∫iricorda di quel gentilhuomo

  che la fece battezzare, Capi. che ∫i nomaua Oratio Bi∫ogno∫i; cercano d' un'  ho§teria la 

  vedono, chiamano l'hoste. 

Ho∫te  fuara riceue Arlecch. con le robbe, Cap. di uoler andar ∫ino in banchio e che frà tanto uenirà l' 

hora del de∫inare, in quello 

Ricciolina ∫erua di Flam. uien di Villa, Cap. fà ∫eco all’ amore, in quello   

 

Pedrolino  arriua, e per gelo∫ia contende col Cap. Ricciolina m ca∫a, Cap. braua Pedrolino, e brauando, ∫i 

mette ∫otto le fene∫tre d' Isabella, in quello 

 

Burattino dalla fene§tra li getta una caldara d' acqua tiepida ∫ulcapo, Cap. tutto bagnato entra nell' 

hosteria, Ped. ∫i ritira, in quello 

 

Pantalone  travagliato perche Oratio ∫uo figlio non ∫i ri∫olue di ∫po∫ar I∫abella, ∫econdo la prome∫∫a 

fattale in Algieri batte à ca∫a. 

 

Burattino  fuora, Pant. li domanda ∫e egli sà la cagione perche Oratio non ∫po∫a I∫ab. Buratt. che non la 

sà,  in quello 

 

Pedrolino ∫i ∫copre dicendo à Pant. Che ∫e lo vuol tener ∫egreto, ch'egli li dirà la cagione, Pant. 

Promette. Ped. dice come Oratio innanzi che egli fu∫∫e fatto ∫chiauo, amaua Flam. e com' ella 

l' amaua, & ama ancora, e per l' arrivo ∫uo e∫∫er del mona∫terio v∫cita, e che per que∫ta 

cagione Oratio non ∫i ri∫olve di ∫po∫ar I∫ab. e che direbbe dell' altre co∫e ancora, ma che per 

timore le tace, in quello 
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Flauio  arriua, ∫ubito Ped. ∫e li acco§ta, Pant. ∫aluta Flauio, e con cerimonie ∫i parte, Flauia intende 

da Ped. come Pant. vuol che Oratio ∫i ri∫olva di ∫po∫ar I∫ab.  perche non viua in quel peccato. 

Flauio ∫i rallegra, in quello 

 

Flaminia  alla fene∫tra, Flauio la ∫aluta, querelando∫i ∫eco, del poco conto ch'ella tiene di lui dopo 

l'e∫∫er u∫cita dal moni∫terio: Flam. con belle parole ∫i uà ∫cu∫ando, Ped. ∫eco motteggia 

dicendo che 1'amor vecchio di∫caccia il nuouo, Flaminia fingendo di non l'intendere li dice 

e∫∫ere uno ∫facciato, e ∫i ritira. Flauio ∫i duole di Pedr. qual dice hauerla, toccata ∫ul uiuo,  

      in quello 

 

France∫china  ∫u la porta ∫tà à ∫entire come Ped. dice a Flauio che Flam. è innamorata d'Oratio, e lui di lei, e 

che Oratio non ∫po∫a la Turca fatta chri∫tiana per e∫∫er egli innamorato di Flam. Flauio 

§tizzato con Ped. ∫i parte, & egli uedendo France∫. la ∫aluta, France∫. li domanda che per∫ona 

è quella, che ragionaua ∫eco, Ped. li dice e∫∫ere un riuale del ∫uo padrone, innamorato di 

Flam. che habita in quella ca∫a, e gliela mo∫tra, dellaquale n'è innamorato anche il ∫uo 

padrone Oratio, France∫. in ca∫a, Ped. uà per trouar Oratio uia. 

 

Pantalone  dimanda a Oratio ∫uo figlio perché non ∫po∫a I∫ab. come gli ha pro∫e, Oratio                                        

Oratio  narra la cagione dicendo e∫∫er innamorato di Flam. com'era anco innanzi che e egli fu∫∫e

  fatto ∫chiavo, e che per ciò non ∫i sà ri∫oluere: Pant. che à Flam. non mancheranno partito,

  e che debba attendere à ∫oddi∫fare  I∫ab. e che egli ∫apeva beni∫∫imo que§ta cagione, laquale 

  e∫∫erli ∫tata detta da un facchino, in quello 

 

Pedrolino arriua, Pant. dice quello e∫∫er il facchino, Oratio domanda à Pedr. chi gli ha detto, ch'egli ∫ia 

innamorato di Flam. Pedrol. che tutta Genoua lo ∫à; poi riprende Oratio perche non ∫po∫a 

I∫ab. e non obbedi∫ce suo padre: Oratio in collera, in quello 

 

Flauio  domanda che co∫a egli hà col ∫uo ∫eruitore, Oratio non li da ri∫po§ta, Ped. braua.,Pant. 

uorrebbe metter pace tra di loro, Flauio uà in collera, in quello 

 

I∫abella alla fene∫tra §tà à ∫entire; Flauio uedendola, riuolto à Oratio li dice, che douerebbe ∫po∫ar 

I∫ab. poichr per lui s’ è fatta chri∫tiana, & o∫∫eruarli la prome∫∫a fede, e non cercar di pigliar 

Flaminia per moglie, e farle que§to torto, e che egli non fà co∫e da gentilhuomo, Oratio 

caccia mano alla ∫pada, Flauio il ∫imile, e facendo qui∫tione, uanno per ∫trada, Pant. e Pedr. 

gli uanno dietro, I∫abella, pIangendo ∫i ritira, e fini∫ce l’ Atto Primo. 

  

 

 

ATTO SECONDO 
 

I∫abella Si fà mo§trar la ca∫a di Flam. a France∫. e poi la manda à uedere quello, che è                               

France∫china auuenuto d'Oratio, poi, rimanendo ∫ola, dice auueder∫i del tradimento d' Oratio, ma che per

  l'amore che li porta ∫i contenta più to§to morire, che darli di∫gusto, in quello 

 

Flaminia  alla fine§tra, I∫ab. uedendola la ∫aluta dicendoli, che per e∫∫er ∫ua vicina hauerebbe per 

fauore d'e∫∫erle amica, Flam. la ringratia, & mentre v∫ano parole di complimento arriua 
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Burattino  tutto affannato per la qui§tione delli duo gioveni, Flam. li domanda ∫e Oratio è ferito, Buratt. 

che non lo sà, I∫ab. domanda à Flam. ∫e hauerebbe à male, che Oratio fu∫∫e ferito, Flam. li 

ri∫ponde dicendo for∫e più à me, che à uoi, ∫ignora, in quello 

 

Capitano  vede I∫abella, la ricono∫ce per quella che ∫i fece chri§tiana in Maiorca, la ∫aluta, ella li rende il 

∫aluto, poi, riuolta a Flam. dice Sign. non è più tempo, che io ∫tia quà, mi parto, e ∫pero di 

con∫olarui, & entra con Buratt. Cap. ∫aluta Flam. la quale li domanda dou' egli hà cono∫ciuta 

quella donna, Cap. d' haverla cono∫ciuta in Maiorca, doue fù fatta chri∫tiana, in quello 

 

Arlecchino  con la ∫copetta puli∫ce il ∫uo padrone, Cap. fà del galante con Flamin. in quello 

 

Ricciolina fuora, uede il Cap. lo ricono∫ce per quello che fece ∫eco l'amore, uolta à Flaminia li dice, che 

la∫ci ∫tare il ∫uo innamorato; Arlecch. la ∫aluta, in quello 

 

Oratio uedendo il Cap. ragionar con Flam. uà in collera, Flamin. dice à Oratio che non uada in collera 

∫eco per e∫∫er egli amico di ∫ua moglie Oratio à quelle parole mette mano alla ∫pada, Cap. 

fugge, Oratio dietro, Arlecchino lo ∫eguita, donne ∫i ritirano in casa. 

 

I∫abella dubitando di nuouo della nuoua qui∫tione, in quello 

Burattino 

 

Pantalone viene e∫∫ortando Flauio à placar∫i con Oratio, il qual dice non farà mai pace                                   

Flauio  ∫eco, ∫intanto ch' egli non ∫po∫a I∫ab. come è di obligo ∫uo, e di uolerlo far                                 

Pedrolino cono∫cere che è un grandi∫∫imo traditore,  I∫ab. hauendo un cortello allato, ∫eli  acco§ta, 

  dicendoli, che mente, e li da dui, o tre ferite, Flauio cade in terra uer∫ando il ∫angue, in quello 

 

Oratio arriua., I∫ab. Abbracciandolo, e dicendoli d' haver fatte le ∫ue vendette, lo conduce in ca∫a: 

Pantal. e Buratt. ∫paventati entrano. Pedrol. piange il ∫uo padrone ferito, chiama à ca∫a Flam. 

 

Flaminia intende il ∫ucce∫∫o di Flauio, ∫e ne duole; Flauio, non potendo∫i leuare e                                    

Ricciolina ver∫ando il ∫angue, dice à Flam. come per la ∫ua crudeltà perde la uita e l' honore, morendo 

  per mano d'vna donna: Flam. compunta di ∫imili parole, lo con∫ola, pentita di quanto hà fatto 

  contra di lui: in quello 

 

Gratiano fi∫ico, e chirurgo, Flamin. li raccomanda il ferito, Grat. con Ricciol. e Flam. lo conducono in 

ca∫a, Flam. per medicarlo. 

 

Isabella prega Oratio à dirli liberamente s'egli è innamorato di Flam. e ∫e, prima ch'                                           

Oratio  egli fu∫se ∫chiavo li prome∫∫e di pigliarla per moglie, perche ∫e ciò è vero, cercherà di darli 

  ogni contento: Oratio nega, dicendo non amare altra donna, che lei accarezzandola più  dell'

  vsato, e tanto sà ∫imulare, che la manda in ca∫a  tutta con∫olata: poi rima∫o ∫olo, dice, come 

  nel ∫uo petto combattono amore, obligo, e fede: poi parte, vedendo uenir per∫one; via. 

 

Gratiano  dice à Flam. che bi∫ogna tener’ allegro il ferito, che ciò facendo ∫pera di ∫anarlo, và per alcuni 

medicamenti principali; Flamin. ∫i meraviglia di ∫e mede∫ima, come ella habbia potuto fare 
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un ∫ì gran torto à Flauio, e di volerlo vendicare ∫e non con tra I∫abella, almeno contra Oratio, 

in quello 

 

Oratio  arriua, la ∫aluta, ella con belle parole li domanda quand' egli farà le nozze con quella ∫ua 

guerriera, che hà ∫aputo co∫i ben ferire Flauio. Oratio rimane come in∫en∫ato, in quello 

 

I∫abella alla fine∫tra §tà à ∫entire il tutto, poi viene ∫ulla porta, & ode che Oratio dice à Flam. che egli 

non è mai per ∫po∫are I∫abella, per poter pigliar’ lei, ∫i come prome∫∫o gli haueua prima, che 

fu∫∫e ∫chiavo, e che quando ella voglia e∫ser ∫ua, che ∫i leuerà I∫ab. dinanzi con qualche 

inganno, e finalmente col veleno: Flam. che ∫i contenta di pigliarlo di nuouo, li conferma la 

fede & abbracciandolo, lo conduce in ca∫a: I∫ab. rimane come in∫en∫ata, poi, prorompendo in 

parole e∫∫agera contra Oratio, contra Amore, contra Fortuna, contra ∫e ∫te∫∫a, & per vltimo 

diuenta pazza, e furio∫a,in quello 

 

Ricciolina  gridando, oh pouero giouane, che a∫∫a∫∫inamento è que∫to. dicendo à I∫abella come Oratio è 

∫tato ammazzato, I∫ab. ancor che pazza hauendo alquanto di lucido interuallo le fà replicare 

più e più volte la morte d'Oratio, alla fine dicendo, che l'anima ∫ua uuol quella di quel 

traditore, diuenta pazza affatto, ∫i ∫traccia tutte le ue∫timenta d'attorno, e come for∫ennata 

∫e ne corre per ∫trada. Ricciol. tutta ∫pauentata ∫e ne fugge in ca∫a: e fini∫ce l'Atto Secondo. 

 

 

ATTO TERZO 

 

Oratio  QVerelando∫i di Flam. che ∫otto fal∫e lu∫inghe l' habbia condotto in ca∫a, e poi                          

Flaminia  a∫∫altatolo con armi per vcciderlo,  ella che li di∫piace non hauerli po∫∫uto  leuar  la uita, 

  e∫∫end' egli il capo d! tutti i traditori, & auueder∫i com'era ben cieca à  credere alle parole 

  d’ uno che haueua, e uoleua tradir colei, che li haueua data la libertà, l' honore, le ricchezze,  

  e ∫e ∫te∫∫a: in quello 

 

 

Ricciolina  Gridando, che Flauio ∫i ∫cioglie le fa∫ce delle ferite; Flamin. ∫ubito corre dentro con Ricc. 

Oratio: di hauer ∫cor∫o gran pericolo, e che ∫e Flauio haue∫∫e potuto dar aiuto à Flam. ch'egli 

ui rimaneua morto: & in∫ieme s'accorge del greue error comme∫∫o nel uoler pen∫ar ∫olo 

d'abbandonar I∫ab. in quello 

 

Pantalone arriua, domanda d' I∫ab. dicendo ella non e∫∫ere in ca∫a, in quello 

 

Gratiano  con molti albarelli per medicar Flauio, dice à Pant. hauer durato vna gran fatica à ∫aluar∫i da 

una pazza: poi dice e∫∫er quella Turca, che già condu∫se Oratio ∫uo figlio d' Algieri: Pant. ∫e ne 

maraviglia, Oratio riman §tupido, Grat. entra in ca∫a Flamin. Oratio ∫i parte per trouar I∫ab. 

Pant. dolendo∫i, chiama à ca∫a. 

 

Burattino Pant. li domanda quanto è che I∫ab. manca di ca∫a, Buratt. che non lo sà, in quello 

 

Gratiano dice alla ∫erua, che o∫seruino i medicaméti com'egli hà ordinato. Ricciol. che                                 

Ricciolina non mancherà, & entra. Pant. ∫i raccomanda al medico per conto d' I∫ab. Grat. che la  
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  facciano pigliar’ mentre, che il male è fre∫co perche à lui dà l'animo di  ∫anarla con ∫ui 

  ∫egreti mirabili. Pantal. chiama. 

 

France∫china Fuora, Pant. gli ordina, che con Burat. vada à trouar I∫ab. e che con 1'aiuto d'altre per∫one la 

piglino, e legata, la conduchino à ca∫a: poi uà con Grat. per §trada: Franc. e Burat. 

Rimangono, in quello 

 

I∫abella ve§tita da pazza, ∫i pone in mezo di Burat. e di Franc. dicendo uoler loro dire co∫e di 

grandi∫∫ima importanza.e∫∫i ∫i fermano ad a∫coltare, & ella comincia à dire: lo mi ricordo 

l'anno non me lo ricordo, che un’ Arpicordo' po∫e d'accordo vna Pauaniglia Spagnola con vna 

gagliarda di Santin da Parma, per la qual co∫a poi, le la∫agne, i maccheroni, e la polenta ∫i 

ue§tirono à bruno, non potendo comportare, che la gatta fura fu∫∫e amica delle belle 

fanciulle d'Algieri: pure come piacque al califfa d'Egitto fù conclu∫o che domattina ∫arete tutti 

duo me∫∫i in berlina. ∫eguitando poi di dire co∫e ∫imili da pazza: e∫∫i la uogliono pigliare, & 

ella ∫e ne fugge per ∫trada, & e∫∫i la ∫eguono. 

 

Pedrolino per aui∫are i parenti di Flauio, accioche lo uenghino à leuar di ca∫a Flam. e come Grat. è un 

grandi∫∫imo medico da ∫egreti, in quello 

 

Pantalone  di∫perato che non troua I∫abella, Pedrol. dice trà ∫e di uoler burlar Pant. alquale dice, che 

Flauio è morto per le ferite, che li dette I∫ab. e che la giu§titia la farà morire in∫ieme con 

Oratio. Pant. ∫i dispera, Ped. piangendo ∫i parte, Pant. Rimane, in quello 

 

Oratio  di∫perato, che non può trouar I∫abella, Pant. li dice ella e∫ser diuentata pazza per hauerlo 

ueduto entrare in ca∫a Flam. e ∫eco abbracciata, ma che v'è di peggio, dicendoli come Flauio 

è morto, e che la giu∫titia vuol pigliar I∫ab. e lui, Oratio ∫i dispera, in quello 

 

France∫china gridando, correte, correte, ∫e uolete ueder la pazza: e gli conduce tutti uia per ∫trada. 

 

Capitano  di uoler’ ammazzar’ quell'Oratio prima che pa∫∫i a Milano, in quello 

Arlecchino 

 

I∫abella da pazza, dice al Capit. di cono∫cerlo, lo ∫aluta, e dice d'hauerlo veduto frà le 48. imagini 

cele∫ti che ballaua il canario con la Luna ve∫tita di uerde, & altre co∫e tutte allo ∫propo∫ito, 

poi col ∫uo ba∫tone ba∫tona il Capit. & Arlecchino, quali fuggono, & ella dietro ∫eguitandoli. 

 

Pantalone di∫perato, dubitando, che Oratio per la di∫peratione non s'vccida, in quello 

 

Gratiano  con un alberello, dentro del quale è un ∫egreto compo∫to con Helleboro, col quale dice uoler 

∫anar I∫abella in un ∫ubito, & hauerlo prouato più, e più uolte nello ∫pedale de pazzi à Milano, 

in quello 

 

I∫abella arriua pian piano, e ∫i pone in mezo a Pantal. & a Gratiano, dicendo, che ∫tieno cheti, e che 

non facciano romore, perche Gioue vuol §tranutare, e Saturno vuol tirar una coreggia: poi 

∫eguitando altri ∫propo∫iti domanda loro ∫e haurebbono ueduto Oratio ∫olo contra To∫cana 

tutta, in quello 
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Oratio arriua, dicendo ∫on quà anima mia: & ella ri∫pondendo dice, anima ∫econdo Ari∫totele è 

∫pirito, che ∫i diffònde per le botte del mo∫catello di Monte Fia∫cone; e che per ciò fù ueduto 

l'arco baleno far un ∫ervitiale' all' i∫ola d' Inghilterra, che non poteua pi∫ciare, ∫oggiungendo 

altre co∫e allo ∫propo∫ito, in quello 

 

Pedrolino tutti gridando, piglia la pazza, piglia la pazza, e quì tutti li ∫ono addo∫so, la                                  

Burattino pigliano, e la legano: Grat. ∫ubito piglia il ∫uo ∫egreto, col quale gli unge tutti i                        

France∫china ∫entimenti, e dopo li fà bere un liquore qual’ egli tiene in un' ampollina; ilche                               

Capitano fatto, ella à poco, a poco ∫i ri∫ente, e torna in sè. Ritornata ∫aggia, vede Oratio,                                 

I∫abella al quale ricorda quanto ha fatto per lui con breue giro di parole, lamentando∫i  che l' habbia 

  tradita, e per altra donna abbandonata. Oratio confe∫∫a l'error  ∫uo, & il ∫uo mancamento, li 

  chiede perdono, dicendoli uolerIa ∫posare all’ hora all’ hora: I∫ab. tutta allegra pone in oblio 

  ogni pa∫∫ata co∫a, e l'accetta per ∫uo. Pant. ∫i rallegra, in quello 

 

Flauio   col braccio al collo uede I∫abella, la quale humilmente li chiede perdono,                                      

Flaminia  facendoli ∫apere come Oratio l'ha ∫po∫ata di fede, Flauio ∫i rallegra, e li                                         

Ricciolina  perdona, e co∫i Oratio ∫po∫a I∫abella, Flauio Flaminia, Pedrol. France∫china, e  Buratt. 

  Ricciolina, e fini∫ce la Comedia della pazzia d'I∫abella. 
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ΘΜΕΑ 38θ 

Θ Τρζλα τθσ Isabella Κωμωδία288 

ΥΡΟΘΕΣΘ 

Ο Oratio, ζνασ ευγενισ από τθ Γζνοβα, είναι ερωτευμζνοσ με μια ευγενι κυρία από τθν πατρίδα 

του(Flaminia),θ οποία, ενϊ ζμενε ςε μια εξοχικι κατοικία τθσ, μίλια μακριά από τθν πόλθ, 

ζςτειλε μινυμα ςτον αγαπθμζνο τθσ να τρζξει, να πάει εκεί όπου βριςκόταν.289 Ο αγαπθμζνοσ 

τθσ που δεν επικυμοφςε τίποτα περιςςότερο, ετοίμαςε ζνα πολφ καλό ςκαρί και, τθν ίδια ςτιγμι που 

ζπλεε προσ εκείνθ τθν κατεφκυνςθ, αιχμαλωτίςτθκε από μερικά τοφρκικα πλοία (που βρίςκονταν εκεί 

κρυμμζνα), ζγινε ςκλάβοσ και οδθγικθκε ςτο Αλγζρι.290 Πταν ςτθ ςυνζχεια αυτό ζγινε γνωςτό ςε 

ολόκλθρθ τθ Γζνοβα, θ δφςτυχθ αγαπθμζνθ αποςφρκθκε ς’ ζνα μοναςτιρι απόλυτα αποφαςιςμζνθ να 

τελειϊςει εκεί τθ ηωι τθσ.291  

Συνζβθ, αυτόσ ο Oratio να πωλθκεί ς’ ζναν πολφ καλό Capitano που ιταν παντρεμζνοσ με μια 

Τουρκάλα,  νζα, καλόκαρδθ και όμορφθ, από ζνα χαρζμι, θ οποία δεν άργθςε να δει τον ςκλάβο και από 

τθ ςτιγμι εκείνθ να τον ερωτευτεί παράφορα.292 Μετά από πολλζσ ςτενζσ κι ερωτικζσ ςυηθτιςεισ, 

κατζλθξαν ςτθν απόφαςθ ότι ζπρεπε να γίνει Χριςτιανι293 και ςτθ ςυνζχεια εκείνοσ να τθν μεταφζρει ςτθν 

                                                           
288

 Θ τρζλα – μανία αποτελοφςε από τθν αρχαιότθτα αγαπθμζνο κζμα των ςυγγραφζων και των ανκρϊπων του 
κεάτρου, κακϊσ δίνε τθ δυνατότθτα μεταςτροφισ του ιρωα επί ςκθνισ και ανατροπισ τθσ δράςθσ. Τθν ίδια ςτιγμι, 
με τθν κορφφωςθ τθσ δράςθσ, επιτείνεται θ τραγικότθτα του ιρωα τθσ τραγωδίασ από τθ μία και αυξάνεται το 
κωμικό ςτοιχείο ςτθν κωμωδία από τθν άλλθ. Στο ςυγκεκριμζνο ςενάριο ο ίδιοσ ο τίτλοσ μασ παρζχει δφο πολφ 
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ: ότι θ κωμωδία ζχει ωσ βαςικό κζμα τθν τρζλα τθσ Innamorata Isabella και ότι θ θρωίδα δεν 
είναι άλλθ από τθ διάςθμθ θκοποιό τθσ εποχισ Isabella Andreini, πλθροφορίεσ που αποτελοφςαν βαςικά κίνθτρα για 
τον αναγνϊςτθ-κεατι τθσ εποχισ. 
289

 Εξαρχισ ο Scala οριοκετεί το κοινωνικό επίπεδο των βαςικϊν του τφπων και είναι εμφανζσ πωσ θ επιλογι αυτι 
δεν είναι τυχαία, κακϊσ το ςενάριο αποτελεί μια νζα εκδοχι τθσ παράςταςθσ που δόκθκε το 1589 ςτουσ γάμουσ του 
Φερδινάνδου των Μεδίκων, όπου θ Isabella Andreini ωσ μανικι ερωτευμζνθ  (pazza innamorata), κατζπλθξε τουσ 
πάντεσ με τθ ςκθνικι τθσ ερμθνεία. (Βλ. ςχετικζσ παραπομπζσ ςτθν αρχι για το ηεφγοσ Andreini)   
290

 Το μοτίβο τθσ πειρατείασ και τθσ ομθρίασ χριςτιανϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολισ αποτελοφςε, όπωσ είδαμε και 
παραπάνω, αγαπθμζνο κζμα εν γζνει, μα και ειδικότερα του Scala, ο οποίοσ το ςυμπεριλαμβάνει ςε αρκετά ςενάριά 
του. Άξιο αναφοράσ είναι το γεγονόσ πωσ για άλλθ μια φορά πειρατζσ είναι αλλόκρθςκοι Τοφρκοι. 
-Jaffe-Berg, (2016), ςς. 24, 25. 
- Braudel, (1995), ςς. 130-133, 182, 286-289, 464. 
-Davis, (2003), ςς. 3-103. 
-Stanziani, Alessandro, 2015.  Debt and Slavery in the Mediterranean and Atlantic Worlds, New York: Routledge, ς. 12. 
291

 Τα μοναςτιρια αποτελοφςαν πάντοτε χϊρο πνευματικισ θρεμίασ κι επικοινωνίασ με τον Κεό, μα και χϊρο 
προςφυγισ για αρκετζσ γυναίκεσ που αναγκάηονταν να εγκλειςτοφν ςε αυτά για λόγουσ τιμισ (παράνομεσ ςχζςεισ, 
ανεπικφμθτεσ εγκυμοςφνεσ  κ.α.). Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ επίςθσ, αποτελοφςαν το ιρεμο λιμάνι για τισ χιρεσ και τισ 
γυναίκεσ μεγαλφτερων θλικιϊν που δεν είχαν άλλεσ οικογενειακζσ ι κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ. Στο παρόν ςενάριο θ 
ευγενισ Flaminia αποςφρεται ς’ αυτό απογοθτευμζνθ μετά και τθν εξαφάνιςθ του Oratio. 

-Bornstein D., Rusconi R., 1996. Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy, Chicago: Un.of Chicago Press. 
292

 Για άλλθ μια φορά ο Scala ςκιαγραφεί τον Capitano με τα πιο κετικά ςτοιχεία, ανατρζποντασ τθ ςτερεοτυπικι 
εικόνα του φανφάρα καπετάν Τρομάρα που προκαλεί το γζλιο με τισ γελοιότθτζσ του. Ο Capitano, ιδθ από τθν 
προϊςτορία,  κερδίηει τουσ αναγνϊςτεσ-κεατζσ, δίνοντασ νζα δεδομζνα ςτα δίπολα ηεφγθ (Capitano-Oratio, Capitano-
Isabella, Isabella-Oratio) και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ, ενϊ και θ δράςθ περιπλζκεται, ακόμθ περιςςότερο, με τον 
παράνομο ζρωτα μεταξφ τθσ Τουρκάλασ ςυηφγου του Capitano και του ςκλάβου Oratio. 
293

 Το μοτίβο τθσ αλλαξοπιςτίασ, του εκχριςτιανιςμοφ ι ακόμθ και του εκμουςουλμανιςμοφ,  αποτελοφςε  γνωςτό 
μοτίβο του κεάτρου τθσ Αναγζννθςθσ, λόγω των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, μα και των εδαφικϊν διεκδικιςεων 
εκατζροκεν. Επομζνωσ, είναι λογικό ν’ αποτελεί βαςικό κζμα και ςτα ςενάρια τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ και τθσ 
ςυλλογισ του Scala. Τόςο θ Τουρκάλα τθσ 38θσ Θμζρασ (La Pazzia d’ Isabella), όςο και ο Τοφρκοσ τθσ 2θσ Θμζρασ (La 
Fortuna di Flavio) τθσ ςυλλογισ, εκχριςτιανίηονται ςτ’ όνομα τθσ αγάπθσ και μετονομάηονται ςε Isabella και Oratio. 
-Andrews, (2008), ςς. 20 και 29-30.  
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πατρίδα του, για να τθν κάνει γυναίκα του. Επίςθσ, αποφάςιςαν να πάρουν μαηί τον μικρό γιο τθσ, θλικίασ 

δφο ετϊν. Αφοφ ςυμφϊνθςαν ς’ αυτό, αρμάτωςαν ζνα καράβι με άλλουσ ςκλάβουσ Χριςτιανοφσ,294 για να 

τραποφν κρυφά ςε φυγι.  Ζτυχε εντωμεταξφ o Capitano, ο άνδρασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Τουρκάλασ (ο οποίοσ 

βριςκόταν ς’ ζνα από τα ςπίτια του, ςε μικρι απόςταςθ), να ςτείλει μινυμα ςτθ γυναίκα του να φφγει και 

να πάει γριγορα ς’ εκείνον. Ζτςι, με τθν ευκαιρία αυτι και χωρίσ να τουσ υποψιαςτοφν οι υπόλοιποι 

Τοφρκοι, αναχϊρθςαν ςφντομα, και με κουπιά και με πανιά βγικαν ςτ’ ανοιχτά με κατεφκυνςθ τθ 

Μαγιόρκα.  

Πταν ζμακε ο Capitano το μαντάτο τθσ φυγισ του αρματωμζνου πλοίου, με μια γολζτα295  που είχε εκεί 

για δικι του χριςθ, ςυνζχιςε να καταδιϊκει το “υπό φυγι”296 πλοίο, όςο καλφτερα μποροφςε και πριν 

περάςει πολφσ καιρόσ τουσ ζφταςε κοντά ςτισ χριςτιανικζσ ακτζσ. Πταν το είδε αυτό θ γυναίκα του και 

βλζποντασ πωσ δεν υπιρχε άλλθ διζξοδοσ,  ανάγκαςε ζναν Τοφρκο αιχμάλωτο να φορζςει τα ροφχα του 

Oratio και ςτθ ςυνζχεια, υπό το βλζμμα του άνδρα τθσ (που τθν καταδίωκε), τον ανάγκαςε να πζςει ςτθ 

κάλαςςα και (ανάγκαςε και) τον Oratio να κρυφτεί ςτο κατάςτρωμα του αρματωμζνου πλοίου.297 Ζπειτα, 

φωνάηοντασ δυνατά, κάλεςε τον άνδρα τθσ τον Capitano να τθ βοθκιςει. Το αρματωμζνο πλοίο 

αιχμαλωτίςτθκε χωρίσ καμιά αντίςταςθ. Πταν ο Capitano ςκαρφάλωςε (ςτο πλοίο), άκουςε πωσ ο ςκλάβοσ 

αυτόσ, ο Oratio, ικελε να τθν πάρει μαηί του, ενϊ εκείνθ με τθ βοικεια των Τοφρκων τθσ, τον ζπιαςαν 

αιχμάλωτο και τον πζταξαν ςτθ κάλαςςα. Ο ςφηυγοσ δζχτθκε το ψζμα  και  προςποιικθκε πωσ ςυγχϊρεςε 

τθ γυναίκα του, θ οποία ζβαλε αμζςωσ ςτθν αγκαλιά του το μικρό αγόρι.298 Ζπειτα, ανάγκαςε ζναν από 

τουσ οπλιςμζνουσ (άνδρεσ) να τθσ δϊςει ζνα Αρκεμποφηιο αςφαλείασ,299 λζγοντασ πωσ ικελε να 

πυροβολιςει τον προδότθ ςκλάβο που φαινόταν πωσ ακόμθ προςπακοφςε να ςωκεί. Ξαφνικά,300 το 

ζςτρεψε ςτον άνδρα τθσ (που δεν περίμενε τζτοιο χτφπθμα), τον πυροβόλθςε και ταυτόχρονα ςκότωςε 

τον άνδρα και το γιο τθσ.301 Πταν το αντιλιφκθκε αυτό ο Oratio, αμζςωσ βγικε από το μζροσ που 

κρυβόταν (ςφμφωνα με τθν οδθγία που του είχε δοκεί), πιρε ξανά τον ζλεγχο του πλοίου302 κι αφοφ 

πολζμθςε τθ γολζτα του Capitano,  τθν ζτρεψε ςε φυγι.  

Ζπειτα, ςυνεχίηοντασ το ταξίδι τουσ, ζφταςαν ςτθ Μαγιόρκα, όπου με επίςθμθ τελετι εκχριςτιάνιςε τθν 

Τουρκάλα.303 Μετά από λίγο καιρό πιγαν ςτθ Γζνοβα κι εκεί ζηθςαν ευτυχιςμζνα μζχρι που ςυνζβθςαν 
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 Θ Φοφςτα (fusta ι fuste) ιταν ζνα ελαφρφ και ευκίνθτο πλοίο  (εμπορικό ι πολεμικό) με κουπιά και με πανί . 
295

 Θ θμιολία (ι γολζτα ι ςκοφνα) ιταν τφποσ ιςτιοφόρου εμπορικοφ ι πολεμικοφ πλοίου. 
296

 Il fuggitivo legno.  
297

 Το μοτίβο τθσ μεταμφίεςθσ χρθςιμοποιείται ςτο ςενάριο ωσ αντιπεριςπαςμόσ, επιτείνοντασ τθν ζνταςθ και 
περιπλζκοντασ τθ δράςθ με πολλαπλζσ ανατροπζσ. 
298

 Il picciolo bambino. Αυτολεξεί θ μετάφραςθ κα ιταν «μικρό μωρό». 
299

 Archibuso à ruota (με wheel lock): το πρϊτο φορθτό πυροβόλο όπλο με γάντηο, φυτίλι και κάνθ που εμφανίςκθκε 
ςτισ αρχζσ του 15ου αιϊνα και χρθςιμοποιικθκε μζχρι και το τζλοσ του 16ου αιϊνα, οπότε κι αντικαταςτάκθκε από 
το μουςκζτο (moscetto, μεγαλφτερθ εκδοχι του αρκεβουηίου). 
-Giuseppe, Celli (ed.), 1847. Dizionario teorico-militare contenente le definizioni e gli usi delle diverse voci e comandi 
coll'equivalente in francese accanto ad ogni vocabolo arricchito d'istruzioni secondo la scuola moderna pei militari di 
ogni arma e compilato da un Uffiziale dell'esercito del già Regno d'Italia, V. 1, ς. 46-48. 
300

 così,in un subito.  
301

 Θ θρωίδα μασ, ςαν άλλθ Μιδεια, κυςιάηει το παιδί τθσ ςτο βωμό του παράνομου ζρωτά τθσ με τον χριςτιανό, 
ςκοτϊνοντάσ το μαηί με τον άνδρα τθσ, ςτθν προςπάκειά τθσ να ξεφφγει με τον Oratio. Θ προϊςτορία τθσ 38θσ 
Θμζρασ και  το αντίςτοιχο ςενάριο τθσ ςυλλογισ του Scala δεν κα μποροφςαν, ςε καμία περίπτωςθ, να κεωρθκοφν 
κωμικά. Αντικζτωσ, θ ςυγκεκριμζνθ ιςτορία κα μποροφςε να αποτελζςει κζμα αρχαιοελλθνικισ τραγωδίασ ι αςτικοφ 
δράματοσ, μαρτυρϊντασ τθ κεματικι μεταςτροφι του Scala, όπωσ αποδεικνφεται άλλωςτε και ςτα τελευταία δζκα 
μθ κωμικά ςενάρια τθσ ςυλλογισ του.  
302

 Di nuouo si fece padrone del va∫∫ello, e ∫ignore.   
303

 Το «ςωματικό-φυςικό ταξίδι» ςτθ Μεςόγειο, ουςιαςτικά ςυμβολίηει το ταξίδι τθσ θρωίδασ ςτο χριςτιανιςμό, 
παρόλο που το όλο πλαίςιο παραμζνει κωμικό. Θ κάλαςςα αποτελεί το όριο των δφο κόςμων και των δφο 
κρθςκειϊν, ενϊ το νθςί τθσ Μαγιόρκα, όπου κα τελεςτεί ο εκχριςτιανιςμόσ, είναι ουδζτερο ζδαφοσ, λόγω παρουςίασ 
μουςουλμάνων είτε εκ γενετισ είτε εξιςλαμιςμζνων.  
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ςτθ δφςτυχθ Τουρκάλα (που ονομαηόταν τϊρα Isabella) πολλζσ κακοτυχίεσ, εξαιτίασ των οποίων ζγινε 

μανικι και ζχαςε τα λογικά τθσ. Στθ ςυνζχεια κεραπεφτθκε, για να ζχει και να απολαμβάνει τον 

αγαπθμζνο τθσ άνδρα για πολλά χρόνια.304 

 

Πρόςωπα τησ Κωμωδίασ               Αντικείμενα για την κωμωδία  

Pantalone ο Βενετςιάνοσ                 μια μεγάλθ βαλίτςα                               

Oratio ο γιοσ                                            ζνδυμα για τθν τρελι (Isabella)                                                                         

Isabella ωσ ςφηυγοσ (του Oratio)                                  μερικά ιδιαίτερα βάηα                                                                                              

Franceschina υπθρζτρια                                                                                                                                         

Burattino υπθρζτθσ 

Gratiano γιατρόσ      μια φιάλθ από ωραίο γυαλί305 

Flaminia ευγενισ κυρία                               αςκοί γεμάτοι με αίμα                          

Ricciolina υπθρζτρια 

Flavio ευγενισ άνδρασ                                                                                                                                                   

Pedrolino υπθρζτθσ 

Ρανδοχζασ 

Capitano Spavento (Καπετάν Τρομάρασ) 

Arlecchino υπθρζτθσ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
-Jaffe-Berg, (2016), ςς. 77, 79, 80-83. 
304

 Lungo tempo= για πολφ καιρό 
305

 Un ampolla di ventro bella. 
-Zallo, (1830), ς. 346. 
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ΓΕΝΟΒΑ306          

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΣΗ 

Flavio  Ραραπονιζται  ςτον υπθρζτθ του τον Pedrolinno πωσ θ Flaminia, μετά τθν ζξοδό τθσ από το 

Pedrolino  μοναςτιρι, δεν του φαίνεται τόςο καλά, όςο όταν ιταν κλειςμζνθ μζςα και πωσ αυτό δεν

  τον εκπλιςςει, κακϊσ υπάρχουν και χειρότερα πράγματα (απ’ αυτό).307  Στο ςθμείο αυτό

  του αφθγείται όλθ τθν ιςτορία του (Oratio) με τθ Flaminia και τθν Τουρκάλα που  ζγινε 

 Xριςτιανι ςτθ Μαγιόρκα, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν υπόκεςθ τθσ κωμωδίασ. Ο Pedrolino λζει 

 πωσ δεν πιςτεφει ότι ο ίδιοσ (ο Oratio) τθν παντρεφτθκε,308 αλλά  κα  ψάξει να μάκει 

 ςχετικά, από ζναν υπθρζτθ που ζχει ζρκει από τθ Μαγιόρκα ςτθ Γζνοβα.309  Ο Flavio του 

 ηθτάει να το κάνει και προχωροφν ςτο δρόμο. 

Oratio  Ζρχονται από ζναν κιπο, όπου περνοφςαν ευχάριςτα τθν ϊρα τουσ. Θ Isabella τον ρωτάει                               

Isabella  τθν αιτία που είναι τόςο μελαγχολικόσ, από τότε που γφριςε ςτθν πατρίδα                          

Franceschina  του. Ο Oratio (λζει): ότι είναι θ φφςθ του (τζτοια).310  Εκείνθ τον παρακαλεί να τθν    

Burattino   παντρευτεί, όπωσ τθσ υποςχζκθκε ςτο Αλγζρι.311  Ο Oratio (τθσ απαντά) πωσ ςφντομα κα 

  πραγματοποιιςει τθν υπόςχεςθ  και ςτζλνει τθν Isabella ςτο ςπίτι. (Μπαίνουν ςτθ ςκθνι) Θ 

  Franceschina  και ο Burattino312 που ςυνεχίηει (τθν κουβζντα τουσ) αςτειευόμενοσ  πωσ  O

  Oratio ζχει χορτάςει (βαρεκεί) τθν Isabella.313 Ο Oratio  παραμζνει αναςτενάηοντασ ερωτικά.

             Σε ςυνζχεια 
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 O Scala επιλζγει ωσ δραματικό χϊρο τθν πόλθ τθσ Γζνοβασ, μιασ από τισ πιο ςθμαντικζσ πόλεισ τθσ 
αναγεννθςιακισ Λταλίασ κι ζνα από τα πιο ςθμαντικά λιμάνια τθσ Μεςογείου. Γνωςτι και με το προςωνφμιο La 
Superba (Θ εξαιρετικι), θ Γζνοβα ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτισ Σταυροφορίεσ και τισ ςυγκροφςεισ με τουσ Οκωμανοφσ, 
ςτοιχεία που πικανότατα ζλαβε υπόψθ ο capocomico. 
307

  Με αφορμι τθν άςχθμθ ψυχολογικι διάκεςθ τθσ Flaminia, ο Flavio εξιςτορεί ςτον Pedrolino τθν προϊςτορία του 
ςεναρίου, ιςτορία γνωςτι ςτον αναγνϊςτθ-κεατι, αλλά άγνωςτθ ςτουσ υπόλοιπουσ ιρωεσ, δίνοντασ ςυνάμα ϊκθςθ 
ςτθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ και ςτισ ανατροπζσ που κ’ ακολουκιςουν.    
308

 Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ εννοείται ο Oratio, του οποίου τ’ όνομα αντικακίςταται από τισ αντωνυμίεσ sua και egli 
(παλαιόσ τφποσ του lui), μπερδεφοντασ τουσ αναγνϊςτεσ - μελετθτζσ του ςεναρίου. Άποψθ που επιβεβαιϊνεται, 
αρχικά από το γεγονόσ ότι ο Oratio είναι εκείνοσ που ςχετίηεται και με τισ δφο γυναίκεσ, τισ οποίεσ αναφζρει ο Flavio 
και ςτθ ςυνζχεια από τθ φράςθ του Pedrolino ch'egli l'abbia sposata, ςχετικά με τθ ςχζςθ του Oratio με τθν 
Τουρκάλα. Ιδθ από τθν αρχι, ο Flavio δθλϊνει τθν άποψι του για τθ ςχζςθ του Oratio με τθν εκχριςτιανιςμζνθ 
Isabella, ενϊ θ αμφιςβιτθςθ του γάμου τουσ, δίνει λαβι για νζεσ ανατροπζσ κι εξελίξεισ, προϊδεάηoντάσ μασ και για 
τθ μελαγχολία τθσ Flaminia, ενόψει των νζων δεδομζνων ςτθ ηωι του αγαπθμζνου τθσ. 
309

 Αλλθλεγγφθ μεταξφ ςυγχωριανϊν και υπθρετϊν που μαρτυρά κι ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά των zanni, 
αυτό του κουτςομπολιοφ και τθσ παντογνωςίασ ςε κζματα «κοινωνικοφ» ενδιαφζροντοσ. 
310

 Θ αναφορά ςτθ «μελαγχολικι φφςθ» του, από τον ίδιο τον Oratio, προϊδεάηει τον αναγνϊςτθ-κεατι για τθ 
μετζπειτα ςυναιςκθματικι του αμφιταλάντευςθ. 
311

 Το μυςτιριο με το «γάμο», ι καλφτερα του ανφπαρκτου γάμου,  ξεκακαρίηει αρκετά νωρίσ για τουσ αναγνϊςτεσ-
κεατζσ που για άλλθ μια φορά γίνονται μάρτυρεσ τθσ δραματικισ ειρωνείασ ςτα ςενάρια του Scala, κακϊσ βαςικοί 
του χαρακτιρεσ-τφποι  αγνοοφν ι ζχουν ερωτθματικά για κακοριςτικά κζματα τθσ δράςθσ.  
312

 Δεν διευκρινίηεται από τον Scala, αν οι δφο υπθρζτεσ του Oratio βρίςκονται εξαρχισ επί ςκθνισ, ςυνοδεφοντασ το 
ηευγάρι ςτον περίπατό του, ι αν εμφανίηονται εκ των υςτζρων, ςχολιάηοντασ και πλθροφορϊντασ παράλλθλα και το 
κοινό γι’ αυτό που βλζπουν μεταξφ του «επίμαχου ηευγαριοφ». 
313

 Το λεκτικό μοτίβο περί γεφςθσ και απόλαυςθσ ςε ερωτικζσ ςχζςεισ, τόςο αγαπθτό ςτον Scala, λειτουργεί και ωσ 
λογοπαίγνιο κεατρικό, όπου ανάλογα με τθν περίπτωςθ και τουσ εμπλεκόμενουσ χαρακτιρεσ, προκαλεί άλλοτε 
αποκρουςτικά κι άλλοτε εφκυμα ςυναιςκιματα ςτο κοινό. 



 
 

100 
 

Flaminia  Από το παράκυρο χαιρετά τον Oratio λζγοντασ: « Ζχεισ φζρει τθ γυναίκα ςου για βόλτα;» Ο 

Oratio αμζςωσ τθσ απαντά: «Ζβγαλα τον κάνατό μου για βόλτα κι όχι τθ γυναίκα μου».314 Θ 

Flaminia λζει πωσ αν δεν τθν ζχει (ακόμθ) παντρευτεί, κα τθν παντρευτεί (ςτο τζλοσ) από 

χρζοσ και τιμι.315 O Oratio τθν κοιτάηει και ςχεδόν κλαίγοντασ, φεφγει χωρίσ να πει λζξθ.  Θ 

Flaminia (λζει): ότι καταλαβαίνει απ’ αυτά τα λόγια και τουσ αναςτεναγμοφσ πωσ ο Oratio 

κυμάται ακόμθ τον ζρωτα που είχε για εκείνθ κι ευτυχιςμζνθ μπαίνει μζςα.316 

Cap. Spavente  Ζχει ζρκει από το νθςί τθσ Μαγιόρκασ,317 όπου βριςκόταν ςτθν υπθρεςία του Βαςιλιά 

Arlecchino  του, για να πάει ςτο Μιλάνο και κζλει να μείνει κάποιεσ μζρεσ ςτθ Γζνοβα για να δει και να 

 μάκει για μία Τουρκάλα που ζγινε Χριςτιανι ςτθ Μαγιόρκα. Ο Arlecchino (ρωτάει): αν 

 κυμάται εκείνον τον ευγενι κφριο που τθν βάφτιςε.  Ο Capitano (λζει): πωσ λεγόταν Oratio 

 Bisognosi. Ψάχνουν για ζνα πανδοχείο. Βλζπουν ζνα. Καλοφν τον πανδοχζα.  

Hoste  (Ζρχεται) Ζξω και υποδζχεται τον Arlecchino με τα πράγματα. Ο Capitano (λζει): ότι κζλει να 

πάει ςτθν τράπεηα και ότι μζχρι να γυρίςει, κα είναι θ ϊρα του φαγθτοφ.318  Σε ςυνζχεια 

Ricciolina  Η Υπθρζτρια τθσ Flaminia ζρχεται από τθν εξοχικι κατοικία. O Capitano τθ φλερτάρει 

αμζςωσ.         Σε ςυνζχεια 

Pedrollino   Καταφκάνει και καβγαδίηει από ηιλια με τον Capitano. Θ Ricciolina (μπαίνει) ςτο ςπίτι. Ο 

Capitano προκαλεί τον  Pedrollino κι ενϊ «ψευτοπαλικαρίηουν»319 (με  φωνζσ και βριςιζσ) 

φτάνουν κάτω από το παράκυρο τθσ Isabella.      Σε ςυνζχεια 

Burattino   Από το παράκυρο ρίχνει μια καρδάρα με χλιαρό νερό ςτο κεφάλι του. Ο Capitano 

μοφςκεμα, μπαίνει μζςα ςτο πανδοχείο. Ο Pedrollino αποςφρεται.   Σε ςυνζχεια 

Pantalone (Είναι) Ταραγμζνοσ,320  γιατί ο Oratio, ο γιοσ του, δεν αποφαςίηει να παντρευτεί τθν Isabella, 

ςφμφωνα με τθν υπόςχεςθ που τθσ ζδωςε ςτο Αλγζρι.321  Χτυπάει ςτο ςπίτι (το δικό του). 

                                                           
314

Θ Flaminia από το ανϊτερο επίπεδο του παρακφρου τθσ και με αφορμι τον αναςτεναγμό του Oratio, δράττεται 
τθσ ευκαιρίασ να τον ειρωνευτεί, εκφράηοντασ το κυμό και τθ ηιλια μιασ παρατθμζνθσ γυναίκασ. Ο Oratio 
ανταποδίδει με μια αυκόρμθτθ και ειλικρινι απόκριςθ, προδίδοντασ τθ ςυναιςκθματικι του φόρτιςθ και 
αναποφαςιςτικότθτα, τθν ίδια ςτιγμι που ο Scala ςυνεχίηει το λεκτικό παιχνίδιςμα με τισ λζξεισ moglie 
(ςφηυγοσ/γυναίκα) και morte (κάνατοσ).  
315

 Προι που εκφράηουν βαςικζσ αρχζσ τθσ ιπποςφνθσ και τθσ ευγενικισ καταγωγισ, παραπζμποντάσ μασ ςτθν εποχι 
του Μεςαίωνα και των Μυκιςτοριϊν και οι οποίοι κ’ ακουςτοφν  πολλάκισ  από τα χείλθ των θρϊων μασ ςτθν εξζλιξθ 
τθσ δράςθσ. 
316

 Οι αναςτεναγμοί, οι λζξεισ, μα περιςςότερο το βλζμμα του αγαπθμζνου τθσ, παρζχουν τ’ απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία ςτθ γυναικεία διαίςκθςθ τθσ Flaminia κι ανατροφοδοτοφν τον ζρωτά τθσ για τον Oratio, προετοιμάηοντασ 
παράλλθλα το ζδαφοσ για τθ μανιακι κατάςταςθ τθσ αντιηιλου τθσ, Isabella. 
317

 Στο ςθμείο αυτό γίνεται κατανοθτι θ επιλογι του νθςιοφ τθσ Μαγιόρκα από τον Scala, κακϊσ πρζπει να 
ςυνδεκοφν από τθ μία οι τφποι-χαρακτιρεσ με τον Λςπανό Capitano και από τθν άλλθ θ προϊςτορία με το δραματικό 
ςιμερα του ςεναρίου. Ζτςι ϊςτε να κινθκοφν τα κατάλλθλα νιματα για τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ και να οδθγθκοφν οι 
ιρωεσ ςτθν κορφφωςθ και ςτθ λφςθ τθσ ιςτορίασ.  Συν τοισ άλλοισ, θ επιλογι τθσ Μαγιόρκα βαςίηεται και ςε 
ιςτορικά ντοκουμζντα, κακϊσ υπιρξε ζνα από τα πολφπακα νθςιά τθσ Μεςογείου ςε επιδρομζσ Τοφρκων και 
αλλοκριςκων με πολλζσ επιμειξίεσ και αλλαξοπιςτίεσ.  
318

 Δεν μποροφμε να καταλάβουμε αν αναφζρεται ςτο γεφμα ι το δείπνο, κακϊσ ο Scala δεν διευκρινίηει το χρόνο. 
319

 Brava … bravando. Οι λζξεισ αναφζρονται ςτθν ψευτοπαλικαριά και το νταθλίκι που χαρακτθρίηουν τον Capitano 
τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να φανταςτοφμε μια ςκθνι λογομαχίασ, όπου οι δφο κωμικοί 
τφποι «ςαν τα κοκόρια», βρίηουν και προςβάλουν ο ζνασ τον άλλον χωρίσ να ζρκουν ςτα χζρια και να χειροδικιςουν, 
κακϊσ κανζνασ δεν τολμάει να προχωριςει παραπζρα.  
320

 Βλ. παραπομπι 239 τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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Burattino (Βγαίνει) Ζξω. Ο Pantalone τον ρωτάει αν γνωρίηει ποια είναι θ αιτία που ο Oratio δεν 

παντρεφεται τθν Isabella. Ο Burattino (απαντά): πωσ δεν γνωρίηει.   Σε ςυνζχεια 

Pedrolino  Εμφανίηεται, λζγοντασ ςτον Pantalone πωσ κα του πει τθν αιτία, αν το κρατιςει μυςτικό. Ο 

Pantalone το υπόςχεται. Ο Pedrolino λζει πωσ ο Oratio προτοφ γίνει ςκλάβοσ αγαποφςε τθ 

Flaminia και πωσ κι εκείνθ τον αγαποφςε κι ακόμθ τον  αγαπά και πωσ με τθν  άφιξθ του, 

βγικε κι εκείνθ  από το  μοναςτιρι.  Γι’  αυτό το  λόγο ο  Oratio δεν  αποφαςίηει  να 

παντρευτεί τθν Isabella και πωσ κα μποροφςε να  πει ακόμα άλλο ζνα λόγο, μα από φόβο 

ςιωπά.322          Σε ςυνζχεια 

Flavio Καταφκάνει. Αμζςωσ ο Pedrollino τον πλθςιάηει. Ο Pantalone τον χαιρετά και με 

τςιριμόνιεσ323 αποχωρεί. Ο  Flavio μακαίνει από τον  Pedrollino πωσ ο Pantalone κζλει ο 

Oratio να πάρει τθν απόφαςθ και να παντρευτεί τθν Isabella για να μθν ηει με αυτι τθν 

ντροπι. Ο Flavio είναι ευτυχισ.         Σε ςυνζχεια 

Flaminia (Εμφανίηεται) Στο παράκυρο. Ο Flavio τθ χαιρετά, γκρινιάηοντάσ τθσ για το πόςο λίγο 

αςχολικθκε μαηί του, μετά τθν ζξοδό τθσ από το  μοναςτιρι.  Θ Flaminia με ωραία λόγια του 

ηθτάει ςυγγνϊμθ. Ο Pedrolino τθν κοροϊδεφει, λζγοντασ πωσ θ παλιά αγάπθ διϊχνει τθν 

καινοφρια. Θ Flaminia προςποιοφμενθ πωσ δεν τον καταλαβαίνει του λζει πωσ είναι ζνασ 

αναιδισ και αποςφρεται. O Flavio παραπονιζται ςτον Pedrolino, ο οποίοσ απαντά πωσ 

χτφπθςε το ευαίςκθτο ςθμείο τθσ.324       Σε ςυνζχεια 

Franceschina   Από τθν πόρτα τθσ ακοφει που ο Pedrollino λζει ςτον Flavio πωσ θ Flaminia είναι 

 ερωτευμζνθ με τον Oratio κι εκείνοσ με τθν ίδια και πωσ ο Oratio δεν παντρεφεται τθν 

Τουρκάλα που ζγινε Χριςτιανι, γιατί αγαπάει τθ Flaminia. Ο Flavio κυμϊνει με τον Pedrolino 

και φεφγει. Εκείνοσ βλζποντασ τθ Franceschina, τθ χαιρετάει. H  Franceschina τον ρωτάει ςε 

ποιον μιλοφςε  και ο Pedrolino τθσ λζει πωσ ιταν ζνασ αντίηθλοσ του κυρίου τθσ, (που είναι)  

ερωτευμζνοσ με τθ Flaminia και ηει ςε εκείνο το ςπίτι -και τθσ το δείχνει- τθν οποία  αγαπάει 

και το αφεντικό του, ο Oratio.325 Θ Franceschina (μπαίνει μζςα) ςτο ςπίτι. Ο Pedrolino 

πθγαίνει να ψάξει τον Oratio.  Φεφγει. 

Pantalone ωτάει το γιο του, τον Oratio, γιατί δεν παντρεφεται τθν Isabella, όπωσ τθσ είχε πει            

Oratio και ο Oratio αποκαλφπτει τθν αιτία, λζγοντασ πωσ είναι ερωτευμζνοσ με τθ Flaminia, όπωσ 

  ιταν προτοφ να γίνει ςκλάβοσ και πωσ γι’ αυτόν  τον λόγο δεν μπορεί να αποφαςίςει.                

                                                                                                                                                                      
321

 Ππωσ είδαμε και ςτο πρϊτο ςενάριο, θ ςυμφωνία για γάμο γινόταν είτε μ’ ζνα απλό άγγιγμα των χεριϊν είτε με 
το λογοδόςιμο που ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτορία δεν τθρείται από τθν πλευρά του Oratio. 
322

 Ρροφανϊσ, ο Pedrolino φοβάται το ξυλοφόρτωμα που κα δεχτεί από το αφεντικό του. Ο λόγοσ παραμζνει 
κρυφόσ, ακόμθ και από τουσ αναγνϊςτεσ-κεατζσ, επιτείνοντασ ζτςι, τθν αγωνία και το ενδιαφζρον. 
323

 Cerimonie από τθ λατινικι caerimonia. Στα ιταλικά θ λζξθ ςθμαίνει διάφορεσ χειρονομίεσ και τελετζσ 
κρθςκευτικοφ περιεχομζνου. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, κα ταίριαηε ίςωσ καλφτερα θ επτανθςιακι ζννοια τθσ 
λζξθσ με πιο πειραχτικζσ και γεμάτεσ υπονοοφμενα χειρονομίεσ. Κα μποροφςαμε να φανταςτοφμε τον Pantalone να 
αποχωρεί κάνοντασ τζτοιου είδουσ χειρονομίεσ κι αφινοντασ υπονοοφμενα, για να μπορζςουν οι νζοι να μιλιςουν 
ελεφκερα, χωρίσ τθν παρουςία τθσ γερουςίασ κ.λπ.   Ο Andrews το μεταφράηει “polite exchanges,” ενϊ ο Salerno 
“great ceremony”. 
324

 Si duole di Pedrollino… haverla toccata sul vivo.  
-Manuzzi Guiuseppi, 1840, Vocabolario della lingua italiana, V. 2. 2, Accademia della Crusca, Firenze: D. Passigli, ς. 
1546 §LIX. 
325

 Το ερωτικό μοτίβο, όπου ο κάκε ιρωασ αγαπάει διαφορετικό πρόςωπο από εκείνο που τον αγαπάει, περιπλζκει 
τισ ςχζςεισ μεταξφ των χαρακτιρων, επομζνωσ και τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ, επιτείνοντασ ζτςι τον ρυκμό και τθν 
κωμικότθτα τθσ παράςταςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα του είδουσ αποτελεί θ αντίςτοιχθ ςκθνι από το  Πνειρο 
Θερινισ Νυκτόσ του Shakespeare. 



 
 

102 
 

  Ο Pantalone (λζει): πωσ δεν κα λείψουν οι «καλζσ προτάςεισ γάμου»326 για τθ Flaminia κι ότι 

  κα πρζπει να κοιτάξει να εκπλθρϊςει τθν υπόςχεςι του ςτθν Isabella και πωσ εκείνοσ ιξερε 

  πολφ καλά πωσ αυτόσ ιταν ο λόγοσ, γιατί του είχε μιλιςει για το όλο κζμα ζνασ βαςτάηοσ.

            Σε ςυνζχεια 

Pedrolino Καταφκάνει. Ο Pantalone λζει πωσ αυτόσ (ο Pedrolino) είναι ο βαςτάηοσ. Ο Oratio ρωτάει 

τον Pedrolino ποιοσ του είπε πωσ εκείνοσ είναι ερωτευμζνοσ με τθ Flaminia. Ο  Pedrolino 

(απαντά): πωσ ολόκλθρθ θ Γζνοβα το γνωρίηει Μετά, .(Ο Pantalone) ξαναρχίηει με το γιατί ο 

Oratio δεν παντρεφεται τθν Isabella και δεν υπακοφει ςτον πατζρα του.327 Ο Oratio κυμϊνει.  

          Σε ςυνζχεια 

Flavio (Εμφανίηεται) Τον ρωτά τι δουλειά ζχει με τον υπθρζτθ του. Ο Oratio δεν του απαντά. Ο 

Pedrolino ξεςπακϊνει.328 Ο Pantalone προςπακεί να τουσ θρεμιςει. Ο Flavio εξοργίηεται. 

           Σε ςυνζχεια 

Isabella Βρίςκεται ςτο παράκυρο και ακοφει. Ο Flavio τθν βλζπει και απευκυνόμενοσ ςτον Oratio 

του λζει πωσ πρζπει να παντρευτεί τθν Isabella, επειδι για χάρθ του εκχριςτιανίςτθκε. Να 

τθριςει τθν υπόςχεςθ που τθσ ζδωςε και να μθν τθν βλάψει,329 προςπακϊντασ να κάνει 

γυναίκα του τθν Flaminia και πωσ δεν ςυμπεριφζρεται, όπωσ ζνασ ευγενισ άνδρασ.  Ο Oratio 

βγάηει το ςπακί του. Το ίδιο και ο Flavio και κακϊσ ξιφομαχοφν, προχωροφν ςτο δρόμο.330 Ο 

Pantalone και ο Pedrolino τουσ ακολουκοφν. Θ Isabella κλαίγοντασ, αποςφρεται και 

τελειϊνει θ πρϊτθ πράξθ. 

 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΤΣΕΡΗ 

Isabella Βγαίνει για να δείξει ςτθ Franceschina το ςπίτι τθσ Flaminia κι ζπειτα τθ ςτζλνει να 

Franceschina  δει τι απζγινε ο Oratio. Στθ ςυνζχεια, ενϊ είναι μόνθ, λζει πωσ ζχει καταλάβει τθν προδοςία

  του Oratio, μα πωσ για χάρθ τθσ αγάπθσ τθσ για εκείνον, ζχει καλφτερα να πεκάνει τθν ίδια 

  ςτιγμι, παρά να νιϊςει τθν απζχκειά του.331      Σε ςυνζχεια 

Flaminia Από το παράκυρο. Θ Isabella βλζποντάσ τθν, τθ χαιρετά, λζγοντάσ τθσ πωσ μιασ και είναι 

γειτόνιςςά τθσ, κα τθν ευχαριςτοφςε να είναι και φίλθ τθσ. Θ Flaminia τθν ευχαριςτεί  κι ενϊ 

ανταλλάςςουν κομπλιμζντα, καταφτάνει (ο Burattino) 

                                                           
326

 Non mancheranno partito. Θ λζξθ partito χρθςιμοποιείται με τθν ζννοια τθσ ςυμφζρουςασ οικονομικά και 
κοινωνικά πρόταςθσ γάμου. 
327

 Καταλαβαίνουμε πωσ ο Scala αναφζρεται ςτον Panatalone από το ριμα riprende που ςθμαίνει αρχίηω ξανά, 
ξαναπιάνω. 
328

 Εκ του αςφαλοφσ, λόγω τθσ παρουςίασ των αφεντικϊν του, ο Pedrolino ψευτοπαλικαρίηει ςτον αντίηθλο του 
Oratio, Flavio. 
329

 Αναφζρεται ςτθν τιμι τθσ που ζχει ιδθ χακεί με το που τον ακολοφκθςε ςτθ Γζνοβα, χωρίσ γάμο. 
330

 Faccendo quistione. O Andrews το μεταφράηει «fighting», όπωσ και ο Salerno. Θ ςκθνι τθσ λογομαχίασ-μονομαχίασ 
απομακρφνεται από τθν πλατεία με τθ μορφι χορογραφίασ, αφινοντασ πίςω τθσ τον απόθχο των φωνϊν και των 
ςπακιϊν, δίνοντασ ταυτόχρονα τθν ευκαιρία ςτουσ υπόλοιπουσ τφπουσ-χαρακτιρεσ ν’ αποχωριςουν με τθ ςειρά 
τουσ από τθ ςκθνι-πλατεία, κλείνοντασ ζτςι τθν πρϊτθ πράξθ. 
331

 Ο Scala με τθν αναφορά ςτθν αυτοκτονία τονίηει το μζγεκοσ του ερωτικοφ πάκουσ τθσ Isabella και τθσ 
πλθκωρικότθτασ του χαρακτιρα τθσ, ςτοιχεία που κα παίξουν καταλυτικό ρόλο ςτθν παράνοια και ςτισ πράξεισ τθσ, 
αλλά και ςτθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ. 
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Burattino Κατάκοποσ από τον καβγά των δφο νζων. Θ Flaminia τον ρωτάει, αν ο Oratio ζχει 

τραυματιςτεί. Ο Burattino (απαντά): πωσ δεν ξζρει. Θ Isabella ρωτάει τθ Flaminia, αν κα 

ζνιωκε άςχθμα, αν ο Oratio είχε τραυματιςτεί. Θ Flaminia τθσ απαντά λζγοντασ, 

«περιςςότερο εγϊ, απ’ ό,τι εςείσ κυρία.»332         Σε ςυνζχεια 

Capitano Βλζπει τθν Isabella. Τθν αναγνωρίηει ωσ εκείνθ που ζγινε χριςτιανι ςτθ Μαγιόρκα. Τθ 

χαιρετά. Εκείνθ ανταποδίδει τον χαιρετιςμό. Ζπειτα,  γυρνϊντασ ςτθ Flaminia λζει «Κυρία 

δεν μπορϊ άλλο πια να παραμζνω εδϊ. Φεφγω κι ελπίηω να φζρω ευχάριςτα (νζα).  Εκείνθ 

(Isabella) μπαίνει μζςα με τον Burattino. Ο Capitano χαιρετάει τθ Flaminia που τον ρωτάει 

από ποφ γνωρίηει αυτιν τθν κυρία. Ο Capitano (απαντά): πωσ τθν ξζρει από τθ  Μαγιόρκα, 

από τότε που ζγινε χριςτιανι.          Σε ςυνζχεια

      

Arlecchino Με το ςκουπάκι κακαρίηει τον κφριό του. O Capitano ψευτοπαλικαρίηει ςτθν Flaminia.333 

             Σε ςυνζχεια 

Ricciolina Βγαίνει ζξω. Βλζπει τον Capitano, τον αναγνωρίηει ωσ εκείνον που τθν πολιορκοφςε  και 

ςτρεφόμενθ ςτθ Flaminia τθσ λζει ν’ αφιςει ιςυχο τον αγαπθμζνο τθσ.334 Ο Arlecchino τθν 

χαιρετά.           Σε ςυνζχεια 

Oratio Βλζπoντασ τον Capitano να μιλάει ςτθν Flaminia εξοργίηεται.335 Θ Flaminia: λζει ςτον Oratio 

να μθν κυμϊνει μαηί τθσ, γιατί είναι φίλοσ τθσ γυναίκασ του. Ο Oratio, μ’ αυτά τα λόγια, 

βγάηει το ςπακί του. Ο Capitano τρζπεται ςε φυγι, 336  ο Oratio τον ακολουκεί κι ζπειτα ο 

Arlecchino και οι κυρίεσ μπαίνουν ςτα ςπίτια τουσ.  

Isabella  Αποροφν ακόμθ για τθν πρόςφατθ διαμάχθ.       Σε ςυνζχεια                                                       

Burattino 

 

Pantalone Εμφανίηεται παρακινϊντασ τον Flavio να καταλαγιάςει (τον κυμό του) με τον Oratio κι                               

Flavio   εκείνοσ ανταπαντά πωσ δεν κα κάνει μαηί του ειρινθ, μζχρι να παντρευτεί τθν Isabella,                         

Pedrolino  όπωσ οφείλει, και πωσ μζχρι τότε κζλει να τον κάνει να καταλάβει πόςο μεγάλοσ απατεϊνασ 

  είναι. Θ Isabella, κρατϊντασ ζνα μαχαίρι, τον πλθςιάηει, λζγοντάσ του πωσ είναι ψεφτθσ και 

  τον μαχαιρϊνει δυο τρεισ φορζσ.337  Ο Flavio πζφτει ςτο χϊμα, αιμορραγϊντασ.   Σε ςυνζχεια 

                                                           
332

 Ραράλλθλα με τθ λογομαχία-μονομαχία των ανδρϊν, παρουςιάηεται και μια δεφτερθ αναμζτρθςθ μεταξφ των 
δφο αντίηθλων γυναικϊν, θ οποία κινείται ςε διαφορετικό επίπεδο και φφοσ. Ενϊ θ λογομαχία των ανδρϊν, 
κινθςιολογικά και λεκτικά, είναι κορυβϊδθσ,  θ γυναικεία αναμζτρθςθ από τθν άλλθ, είναι υποχκόνια και 
κεκαλυμμζνθ, μα ςαφϊσ πιο θλεκτριςμζνθ και φορτιςμζνθ ςυναιςκθματικά. Αν κζλαμε δε, να τισ αποδϊςουμε με 
ςκθνζσ από το ηωικό βαςίλειο, θ πρϊτθ κα είχε τθ μορφι κοκορομαχίασ, ενϊ θ δεφτερθ κα ζμοιαηε με αναμζτρθςθ 
αιλουροειδϊν. 
333

 Ο Arlecchino ωσ γνιςιο δείγμα δουλοπρεπι υπθρζτθ φροντίηει, ϊςτε να είναι κακαρι θ γεμάτθ φτερά ςτολι του 
αφεντικοφ του, τθν ίδια ςτιγμι που ο Capitano, ςαν το παγϊνι, απλϊνει τα φτερά του, για να «ρίξει» τθν κοπζλα, 
ςφμφωνα και με τον ςτερεότυπο χαρακτιρα του κομπορριμονα, ψευτοπαλικαρά miles gloriosus. 
334

 Το ερωτικό μπζρδεμα ςυνεχίηεται και ςτο επίπεδο των υπθρετϊν, περιπλζκοντασ τθν κατάςταςθ και προκαλϊντασ 
το γζλιο. 
335

 Va incollera. Θ φράςθ πικανότατα ςχετίηεται με το ελλθνικό χολϊνομαι που με τθ ςειρά του παραπζμπει ςτα οξζα 
που εκκρίνει θ χολι ςε κατάςταςθ κυμοφ ι ζνταςθσ. 
336

 Κλαςικι ςκθνι του Capitano Spavento που τρζπεται ςε φυγι με το που αρχίηουν να ηορίηουν τα πράγματα κι ζνα 
από τα πιο γνωςτά lazzi  τθσ Commedia dell’ arte, γνωςτό ωσ Lazzi di spavento.  
- Capozza, (2006), ς. 258. 
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 Από τθ ςκθνι αυτι θ Isabella κινείται ςϋ ζνα άλλο επίπεδο, προετοιμάηοντάσ μασ για τθν κορφφωςθ τθσ ιςτορίασ. 
Κα μποροφςαμε να φανταςτοφμε τθν θρωίδα να πλθςιάηει τον ανφποπτο Flavio και να τον μαχαιρϊνει με ορμι, ςαν 
λυςςαλζα ςκφλα που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ κζλει να προςτατεφςει τον «άνδρα» τθσ.  
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Oratio Καταφτάνει. Θ Isabella τον αγκαλιάηει, λζγοντάσ του πωσ τακτοποίθςε τθν βεντζτα του. Τον 

οδθγεί ςτο ςπίτι. O Pantalone και ο Burattino μπαίνουν μζςα (ςτο ςπίτι) ζντρομοι.  Ο 

Pedrolino κλαίει τον πλθγωμζνο κφριό του και φωνάηει προσ το ςπίτι τθσ Flaminia.338 

Flaminia Ακοφει τι ζχει ςυμβεί ςτον Flavio και λυπάται γι’ αυτό. O Flavio, μθν μπορϊντασ να            

Ricciolina ςθκωκεί και αιμορραγϊντασ, λζει ςτθ Flaminia πωσ εξαιτίασ τθσ ςκλθρότθτάσ τθσ, χάνει ηωι 

  και τιμι, πεκαίνοντασ από το χζρι μιασ γυναίκασ.339 H  Flaminia, εκτιμϊντασ τα λόγια αυτά, 

  τον παρθγορεί, μετανιωμζνθ για όςα ζπραξε εναντίον του.      Σε ςυνζχεια 

Gratiano (Εμφανίηεται) Ωσ φυςικόσ και χειρουργόσ.340 Θ Flaminia του εμπιςτεφεται τον πλθγωμζνο.  Ο 

Gratiano  με τθ Ricciolina και τθ Flaminia τον πθγαίνουν ςτο ςπίτι τθσ Flaminia, για να τον 

κεραπεφςουν. 

Isabella Ραρακαλεί τον Oratio να τθσ πει με ειλικρίνεια, εάν αγαπά τθ Flaminia κι αν προτοφ       

Oratio  γίνει ςκλάβοσ, τθσ υποςχζκθκε να τθν κάνει γυναίκα του. Γιατί, αν αυτό είναι αλικεια, κα 

  προςπακιςει να του δϊςει ό,τι τον ευχαριςτεί.  Ο Οratio αρνείται, λζγοντασ πωσ δεν αγαπά

  άλλθ γυναίκα από εκείνθν. Χαϊδεφοντάσ τθν περιςςότερο απ’ το ςυνθκιςμζνο. Και το κάνει

  τόςο πειςτικά που τθν ςτζλνει ςτο ςπίτι απόλυτα ικανοποιθμζνθ.341 Ζπειτα, ζχοντασ μείνει

  μόνοσ, λζει πωσ μεσ ςτο  ςτικοσ του αντιμάχεται θ αγάπθ, θ υποχρζωςθ και θ πίςτθ. Στθ 

  ςυνζχεια, κακϊσ βλζπει να ζρχονται κάποιοι, αποχωρεί. 

Gratiano Λζει ςτθ Flaminia πωσ είναι ανάγκθ να κρατιςει χαροφμενο τον άρρωςτο, γιατί ζτςι μόνο 

υπάρχει ελπίδα ν’ αναρρϊςει. Ρθγαίνει (να φζρει) κάποια απαραίτθτα φάρμακα. Θ 

Flaminia, απορϊντασ με τον εαυτό τθσ που μπόρεςε ν’ αδικιςει τόςο πολφ τον Flavio, κζλει 

να πάρει εκδίκθςθ για εκείνον. Αν όχι από τθν Isabella , τουλάχιςτον από τον Oratio.  

           Σε ςυνζχεια 

Oratio Καταφτάνει. Τθ χαιρετά. Εκείνθ με ωραία λόγια τον ρωτά πότε ςκοπεφει να παντρευτεί 

εκείνθ τθ μαχιτριά του, τθν τόςο ικανι να μαχαιρϊςει τον Flavio .  Ο Oratio απομζνει ςαν 

θλίκιοσ.342            Σε ςυνζχεια 

                                                           
338

 Μια ιδιαίτερα περίεργθ ςκθνι, κακϊσ ςε άλλθ περίπτωςθ ςεναρίου του Scala ο υςτερικόσ υπθρζτθσ κα 
προκαλοφςε απίςτευτο γζλιο με τισ χειρονομίεσ, τισ φωνζσ και τον κρινο του ςτθν γλϊςςα των zanni (grammelot). 
Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ όμωσ, όπου δεν αποτελεί κλαςικι κωμωδία αυτοςχεδιαςτικοφ κεάτρου, αλλά φζρει 
αρκετά ςτοιχεία από πιο δραματικά είδθ (με τθ ςφγχρονθ ζννοια του όρου), θ ςκθνι αποκτά άλλθ ςυναιςκθματικι 
φόρτιςθ και βαρφτθτα. 
339

 Ακόμθ και ςιμερα θ εκδίκθςθ τιμισ (βεντζτα) κεωρείται ανδρικό προνόμιο. Είναι εφλογο επομζνωσ, το κζμα περί 
ανδρικισ περθφάνιασ που κίγει ο Flavio, ζνασ ευγενισ του 16ου αιϊνα, να είναι καίριασ ςθμαςίασ ερϊτθμα για τουσ 
αναγνϊςτεσ-κεατζσ τθσ εποχισ του που προςπακοφςαν ακόμθ να «χωνζψουν» τθν ειςβολι των γυναικϊν ςτα 
ανδρικά κεκτθμζνα. 
-Denzel, Valentina, 2009. «Virago Valorosa o “Marfisa Bizarra”? La Donna Guerriera ne La Pazzia d’Isabella (1611) di 
Flaminio Scala e ne Lo Schiavetto (1612) di Giovan Battista Andreini» ςτο Quaderni d’italianistica, V. XXX, No. 2, 2009, 
ςς.  87-104. 
340

 Από τισ λίγεσ περιπτϊςεισ ςεναρίου, όπου ο Dottore εμφανίηεται ωσ φυςιοδίφθσ/φυςιογνϊςτθσ-φυςικόσ και 
χειρουργόσ που με τθ βοικεια τθσ φφςθσ και τθσ επιςτθμονικισ του κατάρτιςθσ καταφζρνει να μθν αποτελειϊςει 
τον αςκενι, αλλά να τον γιατρζψει. Με το ςχολαςτικό του φφοσ και τισ αντίςτοιχεσ τελετουργικζσ του κινιςεισ, ο 
Dottore του Scala κερδίηει τισ εντυπϊςεισ, ωσ ζνασ ουμανιςτισ επιςτιμονασ τθσ Αναγζννθςθσ. 
341

 Στθ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι ο Scala, εκμεταλλευόμενοσ τθν μανιϊδθ Isabella  από τθ μία και τον αμφιταλαντευόμενο 
ερωτικά Oratio από τθν άλλθ, δθμιουργεί άλλθ μία τραγελαφικι και κυνικι ςκθνι ζρωτα, πάκουσ και ηιλιασ, 
γεμάτθσ υπονοοφμενα και χειρονομίεσ. 
342

 rimane come insensato (stultus, stolidus) 
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Isabella Στζκεται ςτο παράκυρο και τ’ ακοφει όλα. Ζπειτα, βγαίνει ςτθν πόρτα και ακοφει τον Oratio 

να λζει ςτθ Flaminia πωσ δεν πρόκειται να παντρευτεί τθν Isabella, κακϊσ κζλει να 

παντρευτεί εκείνθ, όπωσ τθσ είχε υποςχεκεί, προτοφ γίνει ςκλάβοσ. Και αν κι εκείνθ κζλει να 

γίνει δικόσ τθσ, κα ξεφορτωκεί τθν Isabella, παρουςία τθσ με κάποια απάτθ, και εντζλει343 

και με δθλθτιριο. Θ Flaminia, ευτυχιςμζνθ που κα τον ζχει ξανά, επιβεβαιϊνει τθν πίςτθ 

τθσ, τον αγκαλιάηει και τον οδθγεί ςτο ςπίτι.  Θ Isabella μζνει αποςβολωμζνθ. Ζπειτα, 

ξεςπάει λεκτικά, κατθγορϊντασ τον Oratio, τθν Αγάπθ, τθν Τφχθ, τον Εαυτό τθσ και τελικά 

τρελαίνεται και μανιάηει.344        Σε ςυνζχεια 

Ricciolina Φωνάηει: «Ω φτωχζ νζε, τι φόνοσ είναι αυτόσ! » λζγοντασ ςτθν Isabella πωσ ο Oratio ζχει 

δολοφονθκεί. Θ Isabella, ενϊ ςυνεχίηει να είναι τρελι, ςε μια ςτιγμιαία ζκλαμψθ,  

επαναλαμβάνει ξανά και ξανά πωσ ο Oratio είναι νεκρόσ. Στο τζλοσ, λζγοντασ πωσ θ ψυχι 

τθσ επικυμεί εκείνθ του προδότθ, γίνεται απόλυτα τρελι, ξεςκίηει όλα τθσ τα ροφχα 

ςτριφογυρνϊντασ κι ζπειτα, παράφρων τρζχει προσ το δρόμο.345 Θ Ricciolina 

κατατρομαγμζνθ, καταφεφγει ςτο ςπίτι και τελειϊνει θ Δεφτερθ Ρράξθ. 

                                                                                                                                                                      
-Διαδικτυακό Λεξικό τθσ Accademici della Crusca: http://vocabolario.sns.it/html/_s_index2.html, όπωσ εμφανιηόταν 
ςτισ 04/07/2017. 
-Διαδικτυακι πλατφόρμα του Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani-La cultura italiana: 
http://www.treccani.it/vocabolario/insensato_(Sinonimi-e-Contrari)/, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 04/07/2017. 
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 E finalmente. Με τθν ζννοια τθσ «ζςχατθσ λφςθσ», για να «ξεφορτωκοφν» τθν Isabella. 
344

 Ο Oratio παρουςιάηεται ωσ ζνασ αμφιταλαντευόμενοσ innamorato που δεν μπορεί ν’ αποφαςίςει ςχετικά με τα 
αιςκιματά του και να επιλζξει innamorata. Από τον ζρωτά του για τθ Flaminia,  οδθγείται ςτο απαγορευμζνο πάκοσ 
για τθν Isabella κι απ’ αυτό να καταλιξει ξανά πίςω ςτον ζρωτά του για τθ Flaminia, δίνοντάσ τθσ υπόςχεςθ να βγάλει 
από τθ μζςθ τθν Isabella, ακόμθ και με δθλθτιριο. Αποκάλυψθ κακοριςτικι για τθν τροπι τθσ δράςθσ, κακϊσ θ 
Isabella μακαίνει  τθν αλικεια “ιδίοισ όμμαςι», αλλά  και «διά ςτόματοσ” του αγαπθμζνου τθσ,  με το κλαςικό μοτίβο 
του κρυφακοφςματοσ. Το ψυχολογικό προφίλ τθσ τρελισ από ζρωτα και προδοςία θρωίδασ, χτίηεται αριςτοτεχνικά 
από τον Scala, κι αν βαςιςτοφμε ςτθν περιγραφι τθσ παράςταςθσ του 1589, αποδόκθκε ανεπανάλθπτα από τθν 
Andreini τόςο  ςε υποκριτικό, όςο και ςε επίπεδο κίνθςθσ. 
-Clubb, (1989), ςς 263-64. 
-Barasch, K. Frances, 2011. «Hamlet versus Commedia dell’Arte» ςτο Shakespeare and Renaissance Literary Theories. 
Anglo-Italian Transactions, (ed.) Michele Marrapodi, Ch. 6, U.K.: Ashgate Publishing Limited, ςς. 115-116. 
-MacNeil, (2003), ς.ς.56-63. 
345

 Θ τρελι Isabella ακοφει τθ Ricciolina να παραπλθροφορεί τθ Flaminia πωσ ο Oratio είναι νεκρόσ και 
αποτρελαίνεται, ξεςκίηοντασ ακόμθ και τα ροφχα τθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι του ςεναρίου τθσ 38θσ Θμζρασ τθσ 
ςυλλογισ, ζχει προκαλζςει πολλά ερωτιματα ςτουσ μελετθτζσ, μα και ενδιαφζροντα ςχόλια. Αρκετοί από αυτοφσ, 
όπωσ ο Marotti, ο Cuppone, ο Tessari, ο Guerrieri και ο Guardenti, αναφζρονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι με τον όρο 
“strip tease,” ενϊ οι τρεισ τελευταίοι κεωροφν πωσ είναι και ο πρϊτοσ ερωτικόσ χορόσ επί ςκθνισ ςτθν ιςτορία του 
κεάτρου. Ζχοντασ κατά νου, από τθ μία πωσ θ Isabella Andreini  κεωροφνταν από τουσ ςφγχρονοφσ τθσ ωσ μία 
ενάρετθ και ςεβαςτι  γυναίκα που δεν κφμιηε ςε τίποτα τισ αναίςχυντεσ προκατόχουσ τθσ, και από τθν άλλθ τουσ 
θκικοφσ κανόνεσ τθσ Εκκλθςίασ και τα κοινωνικά ςτερεότυπα τθσ εποχισ, θ θκοποιόσ φαίνεται να υπερζβαλε εαυτόν 
υποκριτικά και ενδυματολογικά. Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ, όπου θ ομϊνυμθ παράςταςθ του 1589 βαςιηόταν ςε 
ςενάριο του Scala, δεν μποροφμε να ιςχυριςτοφμε πωσ θ θκοποιόσ κινικθκε ςτο ίδιο υποκριτικό και κινθςιολογικό 
πλαίςιο μ’ εκείνο του ςεναρίου τθσ ςυλλογισ και των οδθγιϊν του Scala. Μια τζτοια άποψθ άλλωςτε, δεν 
υποςτθρίηεται ςε καμία μαρτυρία ι κείμενο τθσ εποχισ.  
- Tessari Roberto, 2013. La Commedia dell'Arte: Genesi d'una società dello spettacolo, Roma-Bari: Gius.Laterza and 
Figli Spa 
- Marotti Ferruccio, 1999. Premessa ςτο  La commedia dell’arte e la società barocca. V. II. La professione del teatro, 
Roma: Bulzoni, ςς. xlvi-xlvii. 
- Cuppone, Roberto, 2014. «Isabella delle Favole» ςτο Isabella Andreini: Una Letterata in Scena. Soggetti rivelati 
ritratti, storie, scritture di donne, Padova: Il Poligrafo ς. 113. 

- Guccini, Gerardo, 2004.  «Gli Andreini e noi. Note intorno alla Pazzia d’Isabella. Vita e morte di comici Gelosi» ςτο 
L’Arte dei Comici: Omaggio a Isabella Andreini nel quarto centenario della morte (1604-2004), (ed.) Marco De Marinis, 

http://vocabolario.sns.it/html/_s_index2.html
http://www.treccani.it/vocabolario/insensato_(Sinonimi-e-Contrari)/
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ 

Oratio  Κατθγορϊντασ τθ Flaminia που με ψεφτικεσ κολακείεσ τον οδιγθςε ςτο ςπίτι κι ζπειτα του 

Flaminia  όρμθςε με όπλα για να τον ςκοτϊςει. Εκείνθ (απαντά): πωσ λυπάται που δεν κατάφερε  να 

  του αφαιρζςει  τθ ηωι,  μιασ και είναι  ο μεγαλφτεροσ  απ’  όλουσ τουσ προδότεσ. Πτι (τϊρα 

  πια)  ςυνειδθτοποιεί πόςο τυφλι ιταν, για να πιςτζψει τα λόγια κάποιου (άνδρα) που  ζχει

  προδϊςει κι ζχει ςκοπό να προδϊςει ξανά, εκείνθ που του ζδωςε  τθν ελευκερία, τθν τιμι,

  τα πλοφτθ  και τον ίδιο τθσ τον εαυτό. 346     Σε ςυνζχεια 

Ricciolina Φωνάηοντασ πωσ ο Flavio ξελφνει τουσ επιδζςμουσ από τα τραφματα, θ Flaminia τρζχει 

αμζςωσ μζςα με τθ Ricciolina. Ο Oratio (λζει): πωσ διατρζχει μεγάλο κίνδυνο και πωσ αν ο 

Flavio μποροφςε να βοθκιςει τθ Flaminia, κα είχε καταλιξει νεκρόσ. Τθν ίδια ςτιγμι, 

αντιλαμβάνεται το μζγα ςφάλμα που κα διαπράξει και μόνο να κζλει να ςκεφτεί να 

εγκαταλείψει τθν Isabella.                                                 Σε ςυνζχεια 

Pantalone Καταφτάνει. ωτάει ςχετικά με τθν Isabella, λζγοντασ πωσ δεν είναι ςτο ςπίτι.     Σε ςυνζχεια 

Gratiano Με πολλά δοχεία για να κεραπεφςει τον Flavio,347 λζει ςτον Pantalone πωσ κατζβαλε μεγάλθ 

προςπάκεια να ξεφφγει από μια τρελι.348 Συνεχίηοντασ, λζει πωσ είναι θ Τουρκάλα που ο 

Oratio, o γιοσ του (του Pantalone), είχε φζρει από το Αλγζρι. Ο Pantalone μζνει ζκπλθκτοσ 

και ο Oratio άφωνοσ. Ο Gratiano μπαίνει ςτο ςπίτι τθσ Flaminia. Ο  Oratio φεφγει για να βρει 

τθν Isabella. O  Pantalone υποφζροντασ, φωνάηει προσ το ςπίτι (του).349 

                                                                                                                                                                      
Culture Teatrali: Studi, Interventi e Scritture sullo Spettacolo, 10, primavera 2004, DAMS di Bologna, Bologna: 
Carattere, ςς. 136-140, 152. 
- Guerrieri, Osvaldo,  2015. Andreini Isabella: Il primo strip tease a teatro, La Stamba, 30/11/1999,  ςτο Il Matt'attore, 
Vicenza:Neri Pozza Editore, (Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Google:  
https://books.google.gr/books?id=KG_bCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q=Andreini&f=false, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 30/08/2017). 
- Guardenti, Renzo, 2004. «Attrici in effigie» ςτο Culture Teatrali Studi, Interventi e Scritture sullo Spettacolo, 10, 
primavera 2004, ς. 60. 
- Denzel, (2009), ς. 102. 
- Pavoni, (1589), ςς. 43- 47. 
-Jaffe-Berg, (2016), ςς. 77, 81-82. 
346

Ξεκινϊντασ μ’ ζναν χειμαρρϊδθ, αλλά γεμάτο ςυνοχι μονόλογο, με πικανά δάνεια από τθν κλαςικι λογοτεχνικι 
παράδοςθ, ο Scala δίνει τθν ευκαιρία ςτθν Andreini ν’ αποδϊςει λεκτικά τθν κλιμακωτι τθσ πορεία προσ τθν τρζλα, 
προτοφ καταρρεφςει ψυχολογικά και ςυνεχίςει κινθςιολογικά τθ μεταςτροφι τθσ ςτθν παράνοια. Θ ςκθνι κυμίηει ςε 
αρκετά ςθμεία τθν αντίςτοιχθ κλιμακωτι πορεία του Orlando του Ariosto (Orlando Furioso) προσ τθ μανιακι του 
κατάςταςθ. Αξίηει να επιςθμανκεί επίςθσ, το πόςο ζντεχνα ζχει προοικονομθκεί από τον capocomico θ ψυχολογικι 
μεταςτροφι τθσ Isabella ςε μανικι θρωίδα, αλλά και το πόςο αριςτοτεχνικά εξελίςςεται και κλιμακϊνεται θ τρζλα 
τθσ από τθν 2θ κιόλασ πράξθ. Με τα όρια μεταξφ λογικισ και παραφροςφνθσ να είναι ςυγκεχυμζνα, ευμετάβλθτα και 
ςυνεχϊσ υπό αναίρεςθ, θ Isabella κα οδθγθκεί ςταδιακά ςτθν κορφφωςθ τθσ τρζλασ, για να αποτρελακεί 
ολοκλθρωτικά ςτθν 3θ πράξθ, προτοφ επανζλκει ςτα ςυγκαλά τθσ. 
347

Albarelli (albarèllo): πιλινο ι γυάλινο δοχείο που πρζπει να περιείχε αλοιφζσ, καταπλάςματα και άλλα γιατρικά ςε 
υγρι/ςτζρεθ μορφι. 
-Διαδικτυακό Λεξικό Istituto della Enciclopedia Italiana nell'Enciclopedia Treccani : 
http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/albarello, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 05/07/2017. 
348

 (h)aver durato una gran fatica a salvarsi da una pazza.  Εννοεί τθν Isabella που προθγουμζνωσ είχε πάρει τουσ 
δρόμουσ αφθνιαςμζνθ, απαντϊντασ ζτςι «εν αγνοία του» και ςτο ερϊτθμα του Pantalone. 
349

 Θ είςοδοσ του ςχολαςτικοφ Gratiano, φορτωμζνου με φιαλίδια και γιατροςόφια, ο οποίοσ αρχίηει ςε γλϊςςα 
gratianesque να ρθτορεφει και να δίνει ordini (οδθγίεσ/προςταγζσ) ςτθν βοθκό του Ricciolina, επαναφζρει τθν 
κωμωδία ςε ιςορροπία, ελαφρφνοντασ αρκετά τθν κατάςταςθ και υπενκυμίηοντάσ μασ πωσ πρόκειται για κωμικό 
ςενάριο τθσ Commedia dell’ arte κι όχι τραγωδία. Ο Gratiano ςτο ςενάριο αυτό κυμίηει αρκετά τον Sganarelle  του 

https://books.google.gr/books?id=KG_bCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Andreini&f=false
https://books.google.gr/books?id=KG_bCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Andreini&f=false
http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/albarello
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Burattino O Pantalone τον ρωτάει πόςθ ϊρα ζχει περάςει που θ Isabella λείπει από το ςπίτι. Ο 

Burattino (απαντά): πωσ δεν γνωρίηει.       Σε ςυνζχεια 

Gratiano Λζει ςτθν υπθρζτρια πωσ πρζπει ν’ ακολουκιςει τθ φαρμακευτικι αγωγι, όπωσ          

Ricciolina  εκείνοσ ζχει ορίςει. H Ricciolina (του απαντά): πωσ δεν κα παραλείψει και μπαίνει μζςα (ςτο 

  ςπίτι τθσ Flaminia). O Pantalone πλθςιάηει τον γιατρό για λογαριαςμό τθσ Isabella. O  

  Gratiano (λζει):  να τθν περιορίςουν, ενϊ βρίςκεται ακόμθ ςτθν αρχι θ αςκζνειά τθσ. Και 

  πωσ ο ίδιοσ κα δϊςει τθν ψυχι του να τθν γιατρζψει με τα καυματουργά μυςτικά του.350 Ο 

  Pantalone φωνάηει.351 

Franceschina (Ζρχεται) Απζξω: ο Pantalone τθσ παραγγζλνει να πάνε μαηί με τον Burattino και να βρουν 

τθν Isabella και με τθ βοικεια άλλων ανκρϊπων να τθν πιάςουν και δεμζνθ να τθ φζρουν 

ςτο ςπίτι. Ζπειτα, φεφγει (ο Pantalone) μαηί με τον Gratiano προσ το δρόμο. Θ  Franceschina 

και o Burattino παραμζνουν.352         Σε ςυνζχεια 

Isabella
353 Ντυμζνθ ςαν τρελι, ςτζκεται ανάμεςα ςτον Burattino και τθν Franceschina. Λζει πωσ κζλει 

να τουσ πει πράγματα εξαιρετικισ ςθμαςίασ. Εκείνοι ςταματοφν, για  να ακοφςουν κι εκείνθ  

ξεκινάει να μιλάει: “Κυμάμαι, ποια χρονιά δεν κυμάμαι. Το Αρπίχορδο354  ζφερε ςε 

ςυγχορδία μια Ραβανίλια ςπανιόλα με μια Καλιάρντα355  του Σαντίνο από τθν Ράρμα,356   με 

                                                                                                                                                                      
Mollière από τισ alla commedia dell’ arte κωμωδίεσ του, Le Médecin Volant και Le Médecin malgré lui, αφινοντασ 
πίςω του τον δυςκίνθτο Dottore τθσ κλαςικισ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ. 
350

 Dà l'animo di sanarla con sui segreti mirabili.  Ο Gratiano του Scala, όπωσ και ο πραγματικόσ Johann Georg Faust, 
παρουςιάηεται άλλοτε ωσ γιατρόσ, άλλοτε ωσ αςτρονόμοσ και μζγασ αςτρολόγοσ ι αλχθμιςτισ και άλλοτε ωσ 
νεκρομάντθσ, πάντοτε όμωσ, κεωρεί τον εαυτό του ιδιοφυία. Στο ςυγκεκριμζνο ςενάριο ο Gratiano, προκειμζνου να 
ςϊςει τουσ ςυνανκρϊπουσ του (Flavio και Isabella) αςχολείται με τθ μαγεία, αλλά ςε διαφορετικό υφολογικό και 
δραματικό πλαίςιο από εκείνο του ιρωα του Marlowe (The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, 
1588 -1593). Ασ μθν ξεχνάμε άλλωςτε, πωσ οι ιςτορίεσ γφρω από τθ ηωι του πραγματικοφ Γερμανοφ «μάγου» Faust, 
ο οποίοσ είχε ςυνάψει, κατά πολλοφσ, «ςφμφωνο αμοιβαίασ υποςτιριξθσ και ςυμμαχίασ» με τον Διάβολο, 
ενζπνευςαν πολλοφσ ςφγχρονουσ και μεταγενζςτερουσ δθμιουργοφσ του capocomico (Ch. Marlowe, J. Spies, L. 
Beethoven, R. Wagner, H. Berlioz, A. Pushkin, I. Stravinsky,  P. Valéry, F. Pessoa κ.λπ). Επομζνωσ, είναι πολφ πικανόν ο 
Scala, όπωσ και οι παραπάνω δθμιουργοί, να εμπνεφςτθκε τισ ςκθνζσ μαγείασ του Gratiano από τον πραγματικό 
Faust, δίνοντασ όμωσ ςτον ιρωά του, τθν κωμικότθτα που απαιτοφςε το είδοσ και επιηθτοφςε το κοινό.  
-Anonymous, 1587. Historia von D. Johann Fausten, (ed.) Johann Spies, Frankfurt am Main. 
-Ruickbie Leo, 2009, Faustus: The Life and Times of a Renaissance Magician, The History Press. 
-Λςτοςελίδα του Professor D. L. Ashliman: http://www.pitt.edu/~dash/faust.html, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 05/07/2017. 
-Διαδικτυακι εγκυκλοπαίδεια Britannica: https://www.britannica.com/topic/Faust-literary-character, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 05/07/2017. 
351

 Φωνάηει τθν υπθρζτριά του, θ οποία κι εμφανίηεται αμζςωσ, για να κάνει αυτό που κα τθσ πει ο Pantalone.  
352

 Ραρά τθν εντολι του Pantalone, θ Franceschina και ο Burattino δεν προλαβαίνουν να φφγουν, κακϊσ θ τρελι 
Isabella εμφανίηεται μπροςτά τουσ. 
353

 Θ είςοδοσ τθσ Isabella, ςφμφωνα και με τισ λιγοςτζσ οδθγίεσ του Scala, κα πρζπει να αποδϊςει ςκθνικά τθ 
ςφγχυςθ (βλζμμα, κινιςεισ κ.λπ.) και τον παραλογιςμό τθσ. Τα ροφχα τρελισ κα μποροφςαν να είναι είτε ζνα 
ςυνονκφλευμα ροφχων είτε ακόμθ και ξεςκιςμζνα από τθν ξζφρενθ περιπλάνθςθ τθσ θρωίδασ. Κι ενϊ αντίςτοιχεσ 
περιπτϊςεισ μανιακϊν χαρακτιρων, όπωσ θ Ophelia του Shakespeare και ο Orlando του Ariosto, προκαλοφν τον 
οίκτο του κοινοφ με αλθκοφάνεια και δραματικότθτα, θ Isabella του Scala, κινοφμενθ ςτα κωμικά μονοπάτια τθσ 
αυτοςχεδιαςτικισ κωμωδίασ, όπωσ αποδεικνφουν και οι αποςπαςματικοί μονόλογοί τθσ, αποτελεί μια τραγικωμικι 
φιγοφρα μανιακισ θρωίδασ, προκαλϊντασ ταυτόχρονα το γζλιο και τον οίκτο ςτουσ αναγνϊςτεσ-κεατζσ.  
354

 Το αρπίχορδο,  γνωςτό και ωσ τςζμπαλο ι κλαβεςζν, είναι ζνα μουςικό όργανο ιταλικισ προζλευςθσ του 14ου 
αιϊνα, ευρζωσ διαδεδομζνο τθν περίοδο τθσ Αναγζννθςθσ και του Μπαρόκ. 
355

 Θ Pavaniglia είναι ζνασ ιταλο-ιςπανικόσ χορόσ του 16ου-17ου αιϊνα που ςυνδυάηει τον αργό ρυκμό τθσ pavana 
(Paduana: Ράδοβα) με τον γριγορο τθσ galliarda. Ο ςυνδυαςμόσ των δφο χορϊν, μπορεί να προιλκε από τθν 
ανάμειξθ των δφο πολιτιςμϊν ςτθν Λταλία μζςω τθσ δυναςτείασ των Αψβοφργων.  

http://www.pitt.edu/~dash/faust.html
https://www.britannica.com/topic/Faust-literary-character
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αποτζλεςμα,  τα λαηάνια, τα μακαρόνια και θ πολζντα να τα βάψουν μαφρα,357 μθν 

μπορϊντασ να ανεχτοφν θ γκαταφοφρα358 να είναι φίλθ με τα όμορφα κορίτςια από  το 

Αλγζρι, αλλά και ςφμφωνα και με τισ ορζξεισ του χαλίφθ τθσ Αιγφπτου, κατζλθξαν  πωσ 

αφριο το πρωί  και οι δφο κα γελοιοποιθκοφν δθμόςια.»359 Συνεχίηοντασ να μιλάει, όπωσ 

ζνασ τρελόσ. Αυτοί κζλουν να τθν πιάςουν, εκείνθ τουσ το ςκάει προσ το δρόμο και τθν 

ακολουκοφν.360 

                                                                                                                                                                      
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα του Oxford University Press: 
 http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195173697.001.0001/acref-9780195173697-e 1338, 
όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 05/07/2017).  
356

 Santino Garsi da Parma (1542 – 1604). Λταλόσ λαουτίςτασ (liutista) και ςυνκζτθσ τθσ Αναγζννθςθσ ςτθν υπθρεςία 
του Οίκου Φαρνζηε (Farnese), ςτο Δουκάτο τθσ Ράρμα (Parma). Οι μουςικζσ γνϊςεισ του Scala επιβεβαιϊνουν για 
άλλθ μια φορά τθν ευγενικι του καταγωγι, αλλά και τθν επαφι του με τθν «καλι» κοινωνία τθσ εποχισ, ςε μια 
προςπάκεια εξευγενιςμοφ κι ανφψωςθσ τθσ τζχνθσ του.  
357

 Vestirono (vestire) a bruno. Το καφζ (ςκοφρο δθλαδι) ιταν το χρϊμα του πόνου και του ςκότουσ, όπωσ κεωρείται 
ςιμερα ςτθ Δφςθ το μαφρο. Σχετικζσ αναφορζσ υπάρχουν ςτο ζμμετρο ζργο του Οβίδιου Μεταμορφϊςεισ, με 
χαρακτθριςτικότερθ όλων τθν αναφορά ςτο πρόςωπο τθσ εξοργιςμζνθσ-φλογιςμζνθσ Μιδειασ (infiammata Medea) 
Si veste tutta à bruno ella (VI Libro) 
L' infiammata Medea , che non intende 
Clic debba il vecchio Esca vestir di bruno (VII Libro) 
Ó che la sorte mia cruda, e maligna 
 Voglia con gli altri farmi il giorno bruno; (X Libro) 
- Naso, Publius, Ovidius, 1828. Le Metamorfosi di Ovidio (Venetia MDLXIII), (trans.) Giovanni Andrea dell' Anguillara, 
Firenze:Leonardo Ciardetti, ςς. 165, 175  και 289. 
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα The Internet Archive:   https://archive.org/details/bub_gb_HzRYCbnZYQwC, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 05/07/2017). 
-Nannini, Francesco, 1805.  Vocabulario portatile Ferrarese-italiano, Ferrara: Rinaldi, ς. 62 CU. 
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Google: 
https://books.google.gr/books?id=sitXAAAAcAAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=vestire+a+bruno&source=bl&ots=LahKFWI
D_8&sig=4gQrCook2XyMWoZheG7UqcKIWAY&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi1vP33j8fUAhUIcRQKHQNLAPQQ6AEIZzAN#
v=onepage&q=bruno&f=false, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 05/07/2017) 
358

 Άλλθ ονομαςία τθσ πίτασ Pasqualina (τάρτα τυριϊν) όπου ςτθν Αναγζννθςθ φτιαχνόταν για τθ γιορτι Pasquale. Θ 
περίεργθ ονομαςία τθσ, gattafura που ςτθν κυριολεξία μεταφράηεται περίεργθ γάτα ι και τρελόγατα, 
χρθςιμοποιείται  για πρϊτθ φορά τον 16ο αιϊνα ςτο ζργο του Aretino Talanta (1542) και του Μιλανζηου ουμανιςτι 
μελετθτι Ortensio Lando (1510-1558), ο οποίοσ ςχολιάηει πωσ αρζςει ςτισ γάτεσ.  
- Schweickard, Wolfgang, 2006. «Νote e discussion: Gaitafura» ςτο Studi Linguistici Italiani, , V. XXXII (XI DpLLA III 
serie), Salerno editrice· Roma, ςς. 105-108. 
359

 Domattina sarete tutti duo messi in berlina (mettere alla berlina). Αναφζρεται ςτο ζκιμο τθσ διαπόμπευςθσ και τθσ 
δθμόςιασ κατακραυγισ, ζκιμο ιδιαίτερα αγαπθτό ςτθν Ευρϊπθ του Μεςαίωνα. Θ ρίμα πάλι που δθμιουργείται από 
τισ λζξεισ domattina – berlina, ςυμβάλλει με τον δικό τθσ τρόπο ςτθν μουςικι απόδοςθ τθσ τρζλασ τθσ Isabella.  

-Διαδικτυακό λεξικό Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/berlina1, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 14/07/2017.  

-Di Pirro Massimiliano, 2014. Compendio di diritto penale, CELT, κεφ. 17.4.e: Il diritto di cronaca e di critica 
giornalistica  
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα Google: 
https://books.google.gr/books?id=l2bsAwAAQBAJ&pg=PT158&lpg=PT158&dq=essere+alla+berlina&source=bl&ots=lw
5cHerMC&sig=zlf99HFKw7k54_yhXSB3Zw0YxzM&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiGruv2gYLVAhXDsxQKHbZxAAEQ6AEIazA
I#v=onepage&q=essere%20alla%20berlina&f=false, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 14/07/2017). 
360

 Άλλο ζνα μοτίβο προσ αυτοςχεδιαςμό, όπου θ τρελι θρωίδα πρζπει να χτίςει αριςτοτεχνικά  τθ ςκθνικι τθσ 
παρουςία και απόδοςθ, ενιςχφοντασ τθν οπτικι τθσ εικόνα με λεκτικά και κινθςιολογικά μοτίβα, ςυνοδεία 
χορευτικϊν κινιςεων και τραγουδιςτικϊν κομματιϊν, ςφμφωνα και με τθν ςτερεοτυπικι εικόνα των τρελϊν. Θ 
άποψθ αυτι ενιςχφεται από τθν αναφορά τθσ Isabella ςε γνωςτά τραγοφδια και χοροφσ τθσ εποχισ , άποψθ τθν 
οποία ςυμμερίηεται και θ Λταλίδα ακαδθμαϊκόσ Franca Angelini ςε ςχετικό κείμενό τθσ για το ςενάριο του Scala.  
-Angelini, Franca, 1986. «La pazzia di Isabella»,  ςτο  Letteraturaitaliana: Teatri moderni, (ed.) Alberto Asor Rosa, 
Turin: Einaudi, V. vi, ςς. 112–113. 
-Clubb, (1989), ςς. 265-266. 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195173697.001.0001/acref-9780195173697-e%201338
https://archive.org/details/bub_gb_HzRYCbnZYQwC
https://books.google.gr/books?id=sitXAAAAcAAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=vestire+a+bruno&source=bl&ots=LahKFWID_8&sig=4gQrCook2XyMWoZheG7UqcKIWAY&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi1vP33j8fUAhUIcRQKHQNLAPQQ6AEIZzAN#v=onepage&q=bruno&f=false
https://books.google.gr/books?id=sitXAAAAcAAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=vestire+a+bruno&source=bl&ots=LahKFWID_8&sig=4gQrCook2XyMWoZheG7UqcKIWAY&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi1vP33j8fUAhUIcRQKHQNLAPQQ6AEIZzAN#v=onepage&q=bruno&f=false
https://books.google.gr/books?id=sitXAAAAcAAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=vestire+a+bruno&source=bl&ots=LahKFWID_8&sig=4gQrCook2XyMWoZheG7UqcKIWAY&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi1vP33j8fUAhUIcRQKHQNLAPQQ6AEIZzAN#v=onepage&q=bruno&f=false
http://www.treccani.it/vocabolario/berlina1
https://books.google.gr/books?id=l2bsAwAAQBAJ&pg=PT158&lpg=PT158&dq=essere+alla+berlina&source=bl&ots=lw5cHerMC&sig=zlf99HFKw7k54_yhXSB3Zw0YxzM&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiGruv2gYLVAhXDsxQKHbZxAAEQ6AEIazAI#v=onepage&q=essere%20alla%20berlina&f=false
https://books.google.gr/books?id=l2bsAwAAQBAJ&pg=PT158&lpg=PT158&dq=essere+alla+berlina&source=bl&ots=lw5cHerMC&sig=zlf99HFKw7k54_yhXSB3Zw0YxzM&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiGruv2gYLVAhXDsxQKHbZxAAEQ6AEIazAI#v=onepage&q=essere%20alla%20berlina&f=false
https://books.google.gr/books?id=l2bsAwAAQBAJ&pg=PT158&lpg=PT158&dq=essere+alla+berlina&source=bl&ots=lw5cHerMC&sig=zlf99HFKw7k54_yhXSB3Zw0YxzM&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiGruv2gYLVAhXDsxQKHbZxAAEQ6AEIazAI#v=onepage&q=essere%20alla%20berlina&f=false


 
 

109 
 

Pedrolino Ρθγαίνοντασ να ενθμερϊςει τουσ γονείσ του Flavio, για να ζρκουν και να τον πάρουν από το 

ςπίτι τθσ Flaminia. (Λζει) Ρωσ ο Graziano είναι ζνασ πολφ μεγάλοσ γιατρόσ με μυςτικά 

γιατροςόφια.361 

Pantalone Απελπιςμζνοσ που δεν βρίςκει τθν Isabella. O Pedrolino μονολογϊντασ, λζει πωσ κα 

κοροϊδζψει τον Pantalone. Του λζει πωσ ο Flavio  πζκανε από τα τραφματα που του ζκανε θ 

Isabella και πωσ  ςφμφωνα με τον Νόμο εκείνθ, όπωσ και ο Orazio,  κα κανατωκοφν. Ο 

Pantalone απελπίηεται. Ο Pedrolino κλαίγοντασ (από τα γζλια), φεφγει. Ο Pantalone 

παραμζνει.362          Σε ςυνζχεια 

Orazio Απελπιςμζνοσ που δεν μπορεί να βρει τθν Isabella.  Ο  Pantalone του λζει πωσ τρελάκθκε, 

γιατί τον είδε να μπαίνει ςτο ςπίτι τθσ Flaminia αγκαλιά (μ’ εκείνθ) και πωσ αυτό δεν είναι το  

χειρότερο. Του λζει πωσ ο Flavio είναι νεκρόσ και πωσ θ Δικαιοςφνθ κα ςυλλάβει τθν Isabella  

και τον ίδιο. Ο Orazio  είναι ςε απόγνωςθ.       Σε ςυνζχεια 

Franceschina Κραυγάηοντασ: «Τρζξτε, τρζξτε, εάν κζλετε να δείτε τθν τρελι». Τουσ οδθγεί όλουσ να πάνε 

προσ το δρόμο. 363 

Capitano Λζει (ςτον Arlecchino) πωσ κζλει να ςκοτϊςει τον Orazio προτοφ φφγει για το Μιλάνο364             

Arlecchino            Σε ςυνζχεια 

Isabella Σε κατάςταςθ τρζλασ. Λζει ςτον Capitano πωσ τον γνωρίηει. Τον χαιρετά και του λζει πωσ 

τον ζχει δει ανάμεςα ςτισ 48 ουράνιεσ εικόνεσ 365 να χορεφει τθν Κανάρια 366 μαηί με τθ 

                                                           
361

 Ο υπθρζτθσ, μονολογϊντασ ςτο κοινό, επιβεβαιϊνει τισ μαγικζσ ικανότθτεσ του Gratiano, ενϊ του δίνεται και θ 
ευκαιρία για αυτοςχεδιαςμό, αναλφοντασ και κουτςομπολεφοντασ περί του κζματοσ, κακϊσ και για το πϊσ κ’ 
ανακοινϊςει τα νζα ςτουσ γονείσ του Flavio. Οι ανακοινϊςεισ-ενθμερϊςεισ από υπθρζτεσ  αποτελοφν  παράδοςθ  τθσ  
Commedia dell’ arte, με τουσ zanni να προετοιμάηονται επί ςκθνισ με τον πιο κωμικό τρόπο. 
- Andrews, (2008), ς. 236. 
362

 Τα ψζματα των zanni ςτουσ ευκολόπιςτουσ vecchi, αποτελοφν ζνα από τα κλαςικά μοτίβα αυτοςχεδιαςμοφ τθσ 
Commedia, ψυχαγωγϊντασ το κοινό με τθν εξαπάτθςθ του αφζντθ από τον δοφλο, ςυνικθσ εικόνα ςτθν Αττικι, αλλά 
και τθ ωμαϊκι Κωμωδία. Γι’ άλλθ μια φορά ο Scala κάνει αναφορά ςτθ Δικαιοςφνθ (1θ Θμζρα, 1θ πράξθ) με τον 
Pantalone να απελπίηεται ςτθν ιδζα τθσ κανατικισ ποινισ, ςφμφωνα και με τουσ νόμουσ τθσ Βενετίασ, που κα 
επιβλθκεί ςτθν κόρθ του. Συγκεκριμζνα, θ κανατικι ποινι αφοροφςε είτε αποκεφαλιςμό είτε εκτζλεςθ. 
-Ruggiero, Guido, 1978. «Law and Punishment in Early Renaissance Venice», ςτο Journal and Criminal Law and 
Criminology, V. 69, Is.2, Αrt. 8, Summer 1978, ς. 250. 
(Βλ. Διαδικτυακι ζκδοςθ περιοδικοφ από το Northwestern University: 
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6072&context=jclc, όπωσ εμφανιηόταν 
ςτισ 14/07/2017). 
363

 Κλαςικι αντίδραςθ υπθρζτριασ που βλζπει το όλο γεγονόσ τθσ τρζλασ ωσ κζαμα και ψυχαγωγία. Τθν ίδια ςτιγμι, 
θ ςκθνι αυτι εξυπθρετεί ςκθνικά, ϊςτε ν’ απομακρυνκοφν όλοι από τθ ςκθνι, για να ειςζλκει ςτθ ςυνζχεια ο 
Capitano με τον υπθρζτθ του. 
364

 Από τισ γνωςτζσ εικόνεσ τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ με τον Capitano να απειλεί ςε πομπϊδεσ φφοσ, εξαπολφοντασ 
απειλζσ και εξυμνϊντασ τον εαυτό του και τισ ςτρατιωτικζσ του ικανότθτεσ, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρεται ςτο 
ζργο του,  Le bravure del Capitano Spavento ο Andreini (Βλ. Andreini, 1669). 
365

 Ρικανότατα ν’ αναφζρεται ςτουσ 48 αςτεριςμοφσ του Ρτολεμαίου, όπωσ καταγράφονται ςτο περίφθμο 
ςφγγραμμά του, Μεγάλθ Μακθματικι Σφνταξισ, κζμα ιδιαίτερα αγαπθτό ςτουσ αναγεννθςιακοφσ καλλιτζχνεσ. 
Χαρακτθριςτικό είναι μάλιςτα το παράδειγμα του ηωγράφου Giorgio Vasari, όπωσ αποτυπϊνεται  ςτουσ πίνακεσ, 
αλλά και το ςυγγραφικό του ζργο. 
- Cheney, Liana de Girolami, 2007. Giorgio Vasari's Teachers: Sacred & Profane Art, New York: Peter Lang, ςς. 53-60 
και 102-105. 
-Vasari, Giorgio, 1838. Le opere di Giorgio Vasari pittore e architetto Aretino,  P. 2, V. 2, Firenze: David Passigli e Socj, 
ςς. 1114, 1115, 1127. 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6072&context=jclc
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Σελινθ, ντυμζνθ ςτα πράςινα και άλλεσ αςυναρτθςίεσ.  Ζπειτα, με το μπαςτοφνι τθσ χτυπάει 

τον Capitano και τον Arlecchino που ξεφεφγουν κι εκείνθ τουσ «παίρνει ςτο κατόπι».367  

Pantalone Απελπιςμζνοσ. Φοβάται πωσ ο Oratio κα αυτοκτονιςει από απελπιςία.368   Σε ςυνζχεια 

Graziano (Εμφανίηεται) Με ζνα δοχείο που περιζχει μια μυςτικι ζνωςθ με ελλζβορο369 με το οποίο 

λζει πωσ κζλει να κεραπεφςει τθν Isabella ςτο λεπτό. Ρωσ το ζχει δοκιμάςει κατ’ 

επανάλθψθ ςτα ψυχιατρεία του Μιλάνου.370      Σε ςυνζχεια 

Isabella  Ζρχεται αργά –αργά και ςτζκεται ανάμεςα ςτον Pantalone και ςτον Gratiano λζγοντάσ τουσ 

να θρεμιςουν και να μθν κάνουν φαςαρία, γιατί ο Δίασ κζλει να φτερνιςτεί και ο Κρόνοσ να 

αεριςτεί.371  Ζπειτα, ςυνεχίηοντασ με άλλεσ αςυναρτθςίεσ, τουσ ρωτά αν είδαν ποτζ τον 

Oratio να πολεμάει μόνοσ του κόντρα ςε ολόκλθρθ τθν Τοςκάνθ.372  Σε ςυνζχεια 

Orazio Καταφκάνει λζγοντασ: «Είμαι εδϊ, ψυχι μου» κι εκείνθ αποκρινόμενθ λζει: «Θ ψυχι κατά 

τον Αριςτοτζλθ είναι ζνα πνεφμα που εξαπλϊνεται μζςω των βαρελιϊν με μοςχάτο από το 

                                                                                                                                                                      
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα The Internet Archive: https://archive.org/details/leoperedigiorgio01vasa, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 14/07/2017).  
- Vasari, Giorgio, 1998. The Lives of the Artists, (trans.) Conaway-Bondanella J. and Bondanella P., Oxford: Oxford 
University Press, ςς. 315 και 563. 
-Cheney, Liana, 2006. The Homes of Giorgio Vasari, New York: Peter Lang, ςς. 60-61. 
366

 Ballava il Canario (ι canaria). Σφμφωνα με τον Λςπανό λεξικογράφο Sebastián de Covarrubias, ιταν χορόσ των 
ικαγενϊν των Κανάριων Νιςων, αρκετά αγαπθτόσ ςτθν Λςπανία από τον 16ο

 
ζωσ και τον 18ο αιϊνα. Στθν Λταλία 

πικανόν να ζγινε γνωςτόσ μετά το 1341, από τον Γενοβζηο καλαςςοπόρο Nicoloso da Recco,  ςφμφωνα και με το 
ζργο De Canaria et insulis reliquis ultra Ispaniam in Occeano noviter repertis, που αποδίδεται ςτον Boccaccio.                             
Θ ςυςχζτιςθ του ςυγκεκριμζνου χοροφ με τον Capitano από τθν «τρελι» Isabella, ίςωσ να ζγινε ςκόπιμα από τον 
Scala, προκαλϊντασ από τθ μια το γζλιο των κεατϊν, κακϊσ ο χορόσ απαιτοφςε χάρθ, ελαφρότθτα και 
δφναμθ/ευφυΐα (Bailar canario significava sapersi muovere con leggerezza, grazia e vigore), ικανότθτεσ που δεν 
κατείχε ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ, τονίηοντασ από τθν άλλθ τθν παραφροςφνθ τθσ Isabella επί ςκθνισ. 
367

Θ Isabella, μετά τον παραλλθρθματικό τθσ μονόλογο ςτον Capitano με τα χορευτικά και τραγουδιςτικά τθσ 
ςτολίδια, χτυπάει τον Capitano και τον Arlecchino κι αρχίηει μια νζα ςκθνι κινθςιολογικοφ αυτοςχεδιαςμοφ που κα 
ςυνεχιςτεί κι εκτόσ ςκθνισ, παραχωρϊντασ τθ ςκθνι ςτουσ επόμενουσ χαρακτιρεσ-τφπουσ.  
 -Martínez, Hernández Marcos, 2001. «Boccaccio y su entorno en relación con las Islas Canarias», ςτο Cuadernos de 
filología italiana, Nº. Extra 8, ςς. 95-118. 
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα MusicaAntigua.com: http://www.musicaantigua.com/el-canario-una-de-las-danzas-mas-
populares-del-xvi-al-xviii, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 14/07/2017). 
368

 Ο Pantalone ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο, παρουςιάηεται ωσ ο κλαςικόσ pater famiglia που νοιάηεται για τθν 
οικογζνειά του και ουδεμία ςχζςθ ζχει με τον ερωτφλο γζρο του Pedante.  
369

 Elleboro. Επιςτθμονικι ονομαςία του Veratrum album, γνωςτοφ και ωσ λευκοφ ελλζβορου που τα χρόνια εκείνα 
κεωροφςαν ότι είχε κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Σφμφωνα με νεότερεσ μελζτεσ, κεωρείται υπεφκυνο για τον κάνατο του 
Μ. Αλεξάνδρου.                                                                                                                                                                                              
- Schroff, Carlo von, 1874. Trattato elementare di materia medica e terapeutica con applicazioni alla farmacopea del 
dottor Carlo von Schroff, Napoli: Stamp. del Fibreno, ςς. 706-710. 
-Διαδικτυακό άρκρο του Bob, Yirka, 2014. «Toxicologists offer possible explanation for cause of Alexander the Great's 

death» ςτθ Διαδικτυακι πλατφόρμα Phys.org: https://phys.org/news/2014-01-toxicologists-explanation-alexander-

great-death.html, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 15/07/2017. 
370

 Ο Gratiano ειδικεφεται και ςτισ ψυχιατρικζσ περιπτϊςεισ, εκπροςωπϊντασ τον pansofus dottore που με τθν 
ρθτορικι και ςωματικι του υπερβολι, προκαλεί το γζλιο. 
371

 Stranutare και tirar una coreggia. Στο λεξικό του Florio μεταφράηονται ωσ sneeze και let a guiding fart αντίςτοιχα. 
-Florio, John, 1598, A World of Wordes, London: Edward Blount, ςς. 401 και 422.  
(Βλ. Διαδικτυακι ζκδοςθ λεξικοφ: http://www.pbm.com/~lindahl/florio1598/florio_1598.pdf, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 
15/07/2017). 
372

 Δεν γνωρίηουμε αν και κατά πόςο αυτό αποτελεί ειρωνικό ςχόλιο ςτισ υπερβολζσ του Capitano που αναφζρει πωσ 
τα βάηει με ολόκλθρουσ ςτρατοφσ ι και πόλεισ, ακόμθ και με μυκικζσ ι διαβολικζσ μορφζσ.  
-Andreini, (1669), ςς. 12, 14-15, 29-30, 44, 57-58, 65-66, 73-74, 94-95. 

https://archive.org/details/leoperedigiorgio01vasa
http://www.musicaantigua.com/el-canario-una-de-las-danzas-mas-populares-del-xvi-al-xviii
http://www.musicaantigua.com/el-canario-una-de-las-danzas-mas-populares-del-xvi-al-xviii
https://phys.org/news/2014-01-toxicologists-explanation-alexander-great-death.html
https://phys.org/news/2014-01-toxicologists-explanation-alexander-great-death.html
http://www.pbm.com/~lindahl/florio1598/florio_1598.pdf
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Μοντεφιάςκο. 373 Για το λόγο αυτό ζχουν δει το ουράνιο τόξο να κάνει κλφςμα374 ςτο νθςί 

τθσ Αγγλίασ που δεν μποροφςε να ουριςει,375 προςκζτοντασ κι άλλεσ αςυναρτθςίεσ.  

            Σε ςυνζχεια 

Pedrolino  Πλοι φωνάηοντασ: «Ριάςτε τθν τρελι, πιάςτε τθν τρελι» και όλοι ορμοφν καταπάνω 

Burattino  τθσ. Τθν πιάνουν και τθν δζνουν.376    Ο Gratiano πιάνει αμζςωσ τθ μυςτικι του ςυνταγι με 

                                                           
373

 Moscatello di Monte Fiascone. Φθμιςμζνο λευκό κραςί (Μοςχάτο) από τθν περιοχι Montefiascone τθσ ϊμθσ, 
γνωςτό και ωσ «Est! Est!! Est!!!». Σφμφωνα με τον μφκο, ζνασ Επίςκοποσ, λάτρθσ του κραςιοφ, λίγο πριν το ταξίδι του 
ςτθ ϊμθ για τθ ςτζψθ του Ερρίκου V ωσ Αυτοκράτορα τθσ Αγίασ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ από τον Ράπα Pasquale II 
(1111 μ.Χ.), ανζκεςε ς’ ζναν μοναχό να βρει τα πανδοχεία με το καλφτερο κραςί και να τα ςθμαδζψει, για να τα βρει 
ο ίδιοσ ςτθ ςυνζχεια. Ο μοναχόσ, όταν δοκίμαςε το ςυγκεκριμζνο κραςί, ενκουςιάςτθκε τόςο που ζγραψε ςτθν 
πόρτα του πανδοχείου τθ ςυνκθματικι φράςθ «Εδϊ είναι, εδϊ είναι, εδϊ είναι!!!».  Θ αςυναρτθςία επομζνωσ τθσ 
Isabella, ςε ςυνάρτθςθ με τθ φράςθ του Orazio «Εδϊ είμαι», ζρχεται ωσ λογοπαίγνιο από τον Scala, ςε μια 
παράςταςθ αφιερωμζνθ ς’ ζνα αντίςτοιχα ςθμαντικό γεγονόσ, το γάμο του Φερδινάνδου I των Μεδίκων, Μζγα 
Δοφκα τθσ Τοςκάνθσ με τθ Χριςτίνα τθσ Λωρραίνθσ ςτα 1589. 
- Cobbett, Paul James, 1830. Journal of a tour in Italy: and also in part of France and Switzerland ... from October, 
1828, to September, 1829 ..., London: Mills, Jowett, and Mills, ςς. 161-164. 
- Percy, Reuben, 1821. The Percy Anecdotes: Original and Select, V. 13, London: T. Boys, ς. 137. 
-MacNeil, (1995), ςς. 195-215. 
374

 Far un serviziale 
-Διαδικτυακό Λεξικό Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/serviziale_%28Sinonimi-e-Contrari%29, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 24/07/2017.  
- Giannetti Laura, Ruggiero Guido, 2003, Five Comedies from the Italian Renaissance, JHU Press, ς. 119, ςθμ. 10. 
Θ χριςθ του κλφςματοσ ωσ κεραπευτικισ αγωγισ, ιταν ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτθν Ευρϊπθ ιδθ από τον 15ο αιϊνα, 
κυρίωσ ςτουσ αυλικοφσ και αριςτοκρατικοφσ κφκλουσ (Λουδοβίκοσ IA, Λουδοβίκοσ ΛΓ, Λουδοβίκοσ ΛΔ κ.α), όπου κ’ 
αγγίξει και τα όρια τθσ υπερβολισ με το γνωςτό φαινόμενο τθσ «κλυςμολατρείασ». Φαινόμενο που κα  
εκμεταλλευκεί δραματουργικά και ο Μολιζροσ ςτθν κωμωδία του Κατά φανταςίαν αςκενισ (1673) και αφορμι τον 
«Βαςιλιά Ιλιο». Ρικανότατα μαηί με το άμεςο ςχόλιο του Scala να ενυπάρχει κι ζνα δεφτερο για τισ «ιδιαίτερεσ 
ςεξουαλικζσ ορζξεισ» των Άγγλων, οι οποίοι με τθ δικαιολογία διαφόρων αςκενειϊν, χρθςιμοποιοφςαν το κλφςμα 
για τθν προςωπικι τουσ ικανοποίθςθ, γνωςτι και ωσ «κλυςμοφιλία», πράξθ καταδικαςτζα και παράνομθ ζωσ και τον 
προθγοφμενο αιϊνα.  
- Brockbank, William, 2003.  Ancient Therapeutic Arts: The Fitzpatrick Lectures Delivered in 1950 and 1951 at the Royal 
College of Physicians, Butterworth-Heinemann, ς. 43. 
- Belofsky, Nathan, 2013. Strange Medicine:  A Shocking History of Real Medical Practices Through the Ages: The Royal 
Flush, New York: Penguin, κεφ. 3. 
- Saunders, Ben, 2004. «Iago's Clyster: Purgation, Anality, and the Civilizing Process» ςτο Shakespeare Quarterly, 
Folger Shakespeare Library and G. Washington University, Vol. 55, No. 2, Summer 2004, ςς. 148-176. 
-  Adelman, Janet, 1997. «Iago's Alter Ego: Race as Projection in Othello» ςτο Shakespeare Quarterly, Folger 
Shakespeare Library and G. Washington University, Vol. 48, No. 2, Summer 1997, ςς. 125-144. 
375

 All'Isola d'Inghilterra che non poteva pisciare.  
Μια ενδιαφζρουςα άποψθ είναι κι αυτι τθσ Marrapodi που ιςχυρίηεται πωσ ο Scala ςατιρίηει τθ Βαςίλιςςα Ελιςάβετ, 
θ οποία ςφμφωνα και με τα ιατρικά ντοκουμζντα τθσ εποχισ υπζφερε από νεφρίτιδα. Θ χριςθ «ςκατολογικϊν», 
ςεξουαλικϊν ςτοιχείων και άςεμνων κινιςεων, δεν αποτελεί βζβαια κεατρικό εφρθμα του Scala, αλλά 
χρθςιμοποιείται ζντεχνα από τον Λταλό capocomico μζςω των Lazzi osceni e escatologici. Ρρωτοπόροσ άλλωςτε ςτθ 
βωμολοχία επί ςκθνισ, υπιρξε ο Αριςτοφάνθσ, ενϊ ςτο ιταλικό κζατρο εμφανίηεται μζςα από το ζργο του  Pietro 
Aretino που κεωρείται από πολλοφσ και ο πατζρασ τθσ λογοτεχνικισ πορνογραφίασ. Χαρακτθριςτικότερο 
παράδειγμα αποτελεί θ κωμωδία Il Marescalco - Ο Ιπποτρόφοσ, (1533), όπου εκτόσ των βωμολοχιϊν, θ ιςτορία 
περιςτρζφεται και γφρω από τθν ομοφυλοφιλία, κζμα που ςχολίαςε δραματουργικά και ο Scala ςτον Pedante.  
- Haggerty George, Zimmerman Bonnie, 2003. Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories and Cultures, Garland 
Science, ς. 1349. 
- Gianneti και Ruggiero, (2003), ςς. 118-123. 
- Furdell-Lane, Elizabeth, 2001. The Royal Doctors, 1485-1714: Medical Personnel at the Tudor and Stuart Courts, 
University Rochester Press, ς. 68. 
-Barasch, (2011), ς. 116. 
-Capozza, (2006), ςς. 124-127 και 309. 
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Franceschina  τθν οποία αλείφει όλα τθσ τα αιςκθτιρια όργανα κι ζπειτα τθν αναγκάηει να πιει377         

Capitano  ζνα λικζρ που ζχει ς’ ζνα μικρό φιαλίδιο. Με αυτό, ςιγά  ςιγά, εκείνθ επθρεάηεται και 

Isabella επανζρχεται ςτον εαυτό τθσ. Ζχοντασ επιςτρζψει ςτα λογικά τθσ, βλζπει τον Oratio και  τθν 

 ίδια ςτιγμι  του υπενκυμίηει, με λίγα λόγια,  όςα ζχει κάνει για  εκείνον, γκρινιάηοντασ πωσ 

 τθν ζχει προδϊςει κι εγκαταλείψει  για μια άλλθ γυναίκα. Ο Oratio παραδζχεται το λάκοσ 

 και τθν αδυναμία του378 και ικετεφει να τον ςυγχωριςει, λζγοντασ πωσ κζλει να τθν 

 παντρευτεί τθν ίδια ςτιγμι. Θ Isabella πανευτυχισ, ξεχνά κακετί περαςμζνο και τον δζχεται 

 (για άνδρα τθσ).379 Ο Pantalone ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοσ.   Σε ςυνζχεια 

Flavio Με το χζρι του (δεμζνο) ςτον λαιμό βλζπει τθν Isabella που τόςο ταπεινά ηθτά              

Flaminia ςυγχϊρεςθ, λζγοντάσ του πωσ τϊρα ο Oratio τθσ ζχει υποςχεκεί γάμο.380 Ο Flavio                 

Ricciolina ικανοποιθμζνοσ τουσ ςυγχωρεί. Ζτςι, ο Oratio παντρεφεται τθν  Λsabella, ο Flavio τθν 

 Flaminia, ο Pedrolino τθν Franceschina και  ο Burattino τθν Ricciolina, και τελειϊνει θ 

 κωμωδία τθσ Τρζλασ τθσ Isabella.381  

  

  

χόλια για την 38η Ημζρα 

Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο ανικει ςτα πιο καλοδουλεμζνα του Scala και ςφμφωνα με τον Ροφχνερ αποτελεί   

*…+ παράδειγμα τθσ ζντεχνθσ δραματουργικισ επεξεργαςίασ, όπου αυξάνεται θ ψυχολογικι 

τεκμθρίωςθ των πράξεων και θ πικανοφάνεια των γεγονότων*…+382 

ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ τόςο του ίδιου, όςο και των Andreini, αλλά και άλλων θκοποιϊν τθσ εποχισ 

ν’ απομακρφνουν τθν αυτοςχζδια κωμωδία από τισ λεκτικζσ και κινθςιολογικζσ αιςχρότθτεσ των πρϊτων 

χρόνων. Ιδθ από τθν υπόκεςθ που είναι κατά πολφ περιςςότερο εκτενισ, ο Scala μασ προϊδεάηει για τθν 

εξίςου εκτενι πλοκι του ςεναρίου, αλλά και τθσ διαφοροποιθμζνθσ προςζγγιςισ του, όπωσ επαλθκεφεται 

άλλωςτε ςτθν πορεία τθσ δράςθσ, τόςο από τουσ χαρακτιρεσ και τισ ψυχολογικζσ ςκιαγραφιςεισ τουσ, 

όςο και από τισ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται και αλλθλεπιδροφν.  

Θ ερωτομανία383 αποτελοφςε ζνα από τα πιο δθμοφιλι κζματα τθσ λογοτεχνίασ και τθσ κεατρικισ 

ςκθνισ τθσ εποχισ του Scala, δίνοντασ πρόςφορο ζδαφοσ για αναλφςεισ και αναπαραςτάςεισ ιδιαηουςϊν 

                                                                                                                                                                      
376

 Θ όλθ ςκθνι λειτουργεί ωσ κρεςζντο και δραματουργικι κορφφωςθ, με ζντονθ κινθςιολογικι και λεκτικι ςκθνικι 
παρουςία όλων των τφπων-χαρακτιρων  του ςεναρίου, προκαλϊντασ ςκθνικό πανδαιμόνιο και επιβεβαιϊνοντασ τθν 
μπουφόνικθ καταγωγι τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ. 
377

 Fa  (fare) bere (bevere): Θ χριςθ τθσ ρθματικισ φράςθσ fa bere υποδθλϊνει πωσ θ Isabella βρίςκεται ακόμθ ςε 
μανία και ο Gratiano τθσ επιβάλει τθ φαρμακευτικι του αγωγι. Θ κεραπεία του Gratiano καλφπτει εξ ολοκλιρου τθν 
«τρελι», εςωτερικά και εξωτερικά, ϊςτε να τθν κεραπεφςει ψυχικά και ςωματικά αντίςτοιχα. 
378

 Confessa l'error suo et il suo mancamento. Ο Scala με τον όρο mancamento πικανόν ν’ αναφζρεται ςτθν αδυναμία 
των ανδρϊν για το γυναικείο φφλο και τισ εξωςυηυγικζσ ςχζςεισ, παρά τισ ζντονεσ απαγορεφςεισ τθσ Εκκλθςίασ. 
Κζματα ιδιαίτερα αγαπθτά ςτουσ κιάςουσ τθσ commedia και ςτο κοινό τθσ, τα οποία προκαλοφςαν άφκονο γζλιο, 
κακϊσ λειτουργοφςαν ωσ κακρζφτθσ τθσ ιταλικισ κοινωνίασ τθσ εποχισ. 
-Brown, C. Judith, 2014β. Gender and Society in Renaissance Italy, New York: Routledge, ςς.41, 54, 152 και 154.  
379

 Ρολφ γριγορα επανζρχεται θ ψυχικι ιςορροπία τθσ μανιακισ θρωίδασ, αλλά και θ ερωτικι ιςορροπία του 
ηεφγουσ, ενϊ ταυτόχρονα επιςπεφδεται και θ λφςθ τθσ πλοκισ. 
380

 L'ha sposata di fede. Θ λζξθ fede ςτα ιταλικά ςθμαίνει και το δαχτυλίδι του γάμου, το γνωςτό αμανάτι ςτθν Κριτθ 
-Ajmar-Wollheim, Marta, 2017. «“The spirit is ready, but the flesh is tired”: Erotic objects and marriage in early 
modern Italy» ςτο Erotic Cultures of Renaissance Italy, (ed.) Sara F. Matthews-Grieco), New York: Routledge, ς. 153. 
381

 Το ςενάριο τελειϊνει με τζςςερισ  γάμουσ, δφο ςτθν άρχουςα τάξθ και άλλουσ δφο ςτουσ zanni κι επανζρχεται με 
τον τρόπο αυτό θ ιςορροπία ςε κοινωνικό επίπεδο. 
382

-Ροφχνερ, (2016), ς. 31. 
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ιατρικϊν περιπτϊςεων που παλαιότερα αποδίδονταν ςε δαιμονικζσ ι κεϊκζσ αιτίεσ, με ζντονεσ ςωματικζσ 

και ψυχολογικζσ διαςτάςεισ. Θ ςκθνικι απόδοςθ επομζνωσ τθσ τρζλασ κα πρζπει να γίνει μ’ ζναν 

απολφτωσ κατανοθτό ςτο κοινό κινθςιολογικά και λεκτικά τρόπο, ςτόχο που ςφμφωνα με τα γραφόμενα 

του Pavoni θ Isabella πζτυχε επί ςκθνισ και ο Scala επί χάρτου, κακϊσ οι αυτοςχεδιαςτικζσ 

παραλθρθματικζσ ςκθνζσ τθσ θρωίδασ ζχουν μια καλοδουλεμζνθ ςεναριακι βάςθ να ςτθριχκοφν, 

επιβεβαιϊνοντασ για άλλθ μια φορά τθ διαφοροποιθμζνθ δραματικι ματιά του Scala. 

Ακόμθ και θ ςκθνι με τθν Isabella να ξεςκίηει τα ροφχα τθσ και να ορμάει αφθνιαςμζνθ ςτουσ δρόμουσ, 

διαφοροποιείται από αντίςτοιχεσ ςκθνζσ των προκατόχων τθσ εταίρων (cortigiane), ζχοντασ μία πολφ 

ιςχυρι αιτιολογικι βάςθ που διευκολφνει ςε μεγάλο βακμό τθν ςκθνικι παρουςία τθσ θρωίδασ. 

Ραρουςία που υποςτθρίηεται και λεκτικά με τουσ παραλθρθματικοφσ και γεμάτουσ «ςκατολογικά» 

ςτοιχεία μονολόγουσ που όχι μόνο δεν ςοκάρουν, αλλά  τουναντίον προκαλοφν γζλιο. Θ εικόνα τθσ τρελισ 

Isabella, ολοκλθρϊνεται ςφμφωνα και με τισ υποδείξεισ του Scala από ςυγκεκριμζνα ροφχα που 

αποδίδουν τθν ψυχοςυναιςκθματικι κατάςταςθ του χαρακτιρα (πράξθ 2θ και 3θ), δίνοντασ αφορμι ςτθν 

Franceschina να διαλαλεί τθν αφθνιαςμζνθ innamorata ωσ ζνα νζο είδοσ ψυχαγωγίασ και κεάματοσ, 

δθμιουργϊντασ ςτουσ αναγνϊςτεσ-κεατζσ τθν αίςκθςθ του «κεάτρου εν κεάτρω».  

Γνωρίηουμε πωσ το εν λόγω ςενάριο είχε παρουςιαςτεί με τον ίδιο τίτλο και τθν ίδια πρωταγωνίςτρια, 

αλλά με αρκετζσ διαφοροποιιςεισ,384 ςτουσ γάμουσ του Μζγα Δοφκα Ferdinando των Μεδίκων και τθσ 

Cristine τθσ Λωρραίνθσ το 1589 ςτθ Φλωρεντία. Σφμφωνα μάλιςτα και με τθ γραπτι μαρτυρία του 

Giuseppe Pavoni,385 ενόσ προςκεκλθμζνου που παρακολοφκθςε τθν ομϊνυμθ παράςταςθ, μεγάλο μερίδιο 

τθσ επιτυχίασ  ανικε ςτθν πρωταγωνίςτρια Isabella Andreini τθν οποία κι εκκειάηει ςτο θμερολόγιό του για 

τθν ςκθνικι τθσ απόδοςθ και τισ άψογα προετοιμαςμζνεσ λεκτικά και κινθςιολογικά ςκθνζσ τθσ τρζλασ. 386  

Θ λεπτομερισ εξιςτόρθςθ τθσ υπόκεςθσ από τον Pavoni επιβεβαιϊνει μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ 

των δφο ςεναρίων τόςο ςτθ κεματικι και ςτουσ τφπουσ, όςο και ςε λεκτικό επίπεδο. Το γιατί ζπρεπε να 

                                                                                                                                                                      
383

 -Roussau, George, 1999. «No Sex Please Were American Erotophobia Liberation and Cultural History» ςτο Cultural 
History After Foucault, (ed.) Neubauer John, New York: Aldine de Gruyter, ςς. 3- 10. 
384

 Θ ιςτορία διαδραματίηεται ςτθν Ράδοβα όπου θ μοναχοκόρθ του Pantalone, Isabella αγαπάει τον ευγενι νζο 
Fileno και κζλει να τον παντρευτεί. Πταν ο νζοσ ηθτά το χζρι τθσ, από τον πατζρα τθσ, εκείνοσ αρνείται με πρόφαςθ 
τθν θλικία. Οι δφο νζοι κανονίηουν κρυφι ςυνάντθςθ με ςκοπό να φφγουν από τθν πόλθ. Πλα όμωσ ανατρζπονται, 
όταν ζνασ μακθτισ ονόματι Flavio (τον εν λόγω τφπο υποδφκθκε ο Scala) που είναι κρυφά ερωτευμζνοσ με τθν  
Isabella, κρυφακοφει τουσ ερωτευμζνουσ και παρουςιάηεται ςτο ραντεβοφ μεταμφιεςμζνοσ ωσ Fileno. Εξαπατά τθν 
Isabella που φεφγει μαηί του, ενϊ ο αγαπθμζνοσ τθσ τρελαίνεται τθ ςτιγμι που ςυνειδθτοποιεί πωσ ζχει εξαφανιςτεί 
μαηί του. Αντίςτοιχα και θ Isabella, όταν αντιλαμβάνεται πωσ ζχει φφγει μ’ ζναν απατεϊνα, ζχοντασ χάςει και τθν 
τιμι τθσ, αρχίηει να τριγυρνάει ςτουσ δρόμουσ, παραλθρϊντασ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ, τραγουδϊντασ διάφορα 
γαλλικά τραγοφδια και μιμοφμενθ όλουσ τουσ τφπουσ που ςυναντά. 
-Pavoni, Giuseppe, 1589. Diario descritto da Giuseppe Pauoni, Bologna:Stamperia di Giouanni Rossi, ς.ς. 43-47              
(Βλ. Διαδικτυακι βιβλιοκικθ πανεπιςτθμίου Yale: https://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/4142971, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 25/07/2017).   
-MacNeil,(2003), ςς. 32-33 και 46-76. 
-Andrews, (2008), ςς. 236-238. 
385

 Για βιογραφικά ςτοιχεία του Pavoni βλ. Luca Rivali, 2014. «Dizionario Biografico degli Italiani», Vol. 81 ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του Istituto Giovanni Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pavoni_(Dizionario-
Biografico), όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 25/07/2017.  
 -Marroti, Ferruccio, 1976. Introduction to Flaminio Scala’s Il Teatro delle Favole rappresentative, 2 vols, Ferruccio 
Marroti, v 1, Milano, ςς. lxxiii-lxxv. 
386

-Pavoni, (1589), ςς. 43- 47.                                                                                                                                                                       

-Clubb, (1989), ςς. 263-64.  

-Tempera, Mariangela, 2011. «Shakespearean Outdoings: Titus Andronicus and Italian Renaissance Tragedy» ςτο 

Shakespeare and Renaissance Literary Theories. Anglo-Italian Transactions, (ed.) Michele Marrapodi, Ch. 4, U.K.: 

Ashgate Publishing Limited, ςς. 80-81.                                                                                                                                                                                   

-MacNeil Anne, (2003), ςς. 56-63. 

https://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/4142971
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pavoni_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pavoni_(Dizionario-Biografico)
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διαφοροποιθκεί το ςενάριο τθσ ςυλλογισ από τθν ομότιτλθ παράςταςθ παραμζνει ακόμθ αδιευκρίνιςτο 

και επιδζχεται πολλζσ αιτιολογιςεισ. Ππωσ αναφζραμε και παραπάνω, μπορεί ο Scala να βαςίςτθκε ςτο 

ςενάριο τθσ παράςταςθσ των Gelosi που ο ίδιοσ ιταν capocomico, οπότε και να ζπρεπε κάπωσ να το 

μεταλλάξει, για να μπορζςει να το ςυμπεριλάβει ςτθ ςυλλογι χωρίσ  προβλιματα με τον ι τουσ 

δθμιουργοφσ του. Μια άλλθ εξιγθςθ κα μποροφςε να είναι ότι ο Scala, διατθρϊντασ το βαςικό ςκελετό 

τθσ ιςτορίασ παράλλαξε τα επιμζρουσ ςτοιχεία εμπλουτίηοντασ το υλικό του ι διορκϊνοντασ κάποια 

ςθμεία που δεν του άρεςαν ςτθν παράςταςθ. Τζλοσ, μια άλλθ αιτία για τθν μετατροπι του αρχικοφ 

ςεναρίου κα μποροφςε να είναι το γεγονόσ ότι δεν ιταν ο μοναδικόσ δθμιουργόσ, οπότε και κράτθςε 

μονάχα τα δικά του κομμάτια. 

Πποιοσ κι αν ιταν πάντωσ ο λόγοσ, θ παράςταςθ δζχκθκε δικυραμβικά ςχόλια με μια Isabella να 

παραλογίηεται ςε διάφορεσ γλϊςςεσ, ακόμθ και ςτα ελλθνικά387 και να εντυπωςιάηει με τθ ςκθνικι τθσ 

παρουςία, κερδίηοντασ πάνω απ’ όλα τον καυμαςμό τθσ γαλλίδασ πριγκίπιςςασ με τα chanson388 και τα 

χορευτικά τθσ. Τθν ίδια ςτιγμι, μιμοφμενθ τισ φωνζσ των υπολοίπων τφπων τθσ παράςταςθσ, θ Andreini 

προκάλεςε αίςκθςθ με τθν ερμαφροδιςιακι389 ερμθνεία τθσ και τθν τραγικωμικι τθσ παρουςία, 

αποκαλφπτοντασ ταυτόχρονα το πολυδιάςτατο υποκριτικό ταλζντο και τθν πολφπλευρθ μόρφωςι τθσ, 

όπωσ άλλωςτε κα ςχολιάςει ζκκαμβοσ ο Pavoni 

Mentre durerá il mondo, sempre sará lodata la sua bella eloquenza, e valore! 

Για όςο υπάρχει ο κόςμοσ, θ όμορφθ ευγλωττία και θ αξία τθσ, κα επαινείται! 390 
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 Greghesco ι grechesco. Τα ελλθνικά δθλαδι που μιλοφςαν οι Ζλλθνεσ τθσ Βενετίασ και χρθςιμοποιοφςαν αρκετοί 
κίαςοι τθσ Αυτοςχζδιασ ιταλικισ Κωμωδίασ και τα οποία διζφεραν αρκετά από τθν κοινι ελλθνικι τθσ εποχισ και τθν 
αρχαία ελλθνικι. Θ greghesco ιταν γνωςτι ςτουσ Βενετοφσ πολίτεσ, λόγω τθσ ιςχυρισ ελλθνικισ κοινότθτασ τθσ 
Βενετίασ και χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ ςε αρκετά ζργα τθσ Commedia Erudita, πολλά από τα οποία αποτζλεςαν πθγι 
ζμπνευςθσ για τουσ επαγγελματίεσ θκοποιοφσ τθσ Commedia dell’ arte. Οπότε ενδεχομζνωσ, θ Isabella Andreini να 
είχε γνϊςθ τθσ ιδιότυπθσ αυτισ ελλθνικισ γλϊςςασ ι να βαςίςτθκε ςε κάποια ζργα τθσ Λόγιασ Κωμωδίασ και να 
δανείςτθκε απ’ αυτά φράςεισ για τουσ μονολόγουσ τθσ τρζλασ τθσ. Τα παραπάνω υποςτθρίηουν αρκετοί μελετθτζσ 
τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ και του Scala, όπωσ ο Berruto, ο Cortelazzo, ο  Vescovo και ο Henke. 
- Jaffe-Berg, Erith, (2016), ς. 8. 
- Berruto, Gaetano, 2001.  «Italienisch» ςτο Sociolinguistica - International Yearbook of European Sociolinguistics/ 
Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik, January 2001, ς. 9.  
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα ResearchGate GmbH: https://www.researchgate.net/publication/291215608, όπωσ 
εμφανιηόταν ςτισ 27/07/2017). 
- Cortelazzo, Manlio, 2004.  «Introduzione del Greghesco nel Teatro Veneziano e il suo Tramonto» ςτο La Commedia 
dell’arte nella sua dimensione europea, vol. 4, (ed.) Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia - 
ACRINET, Venezia: Prisma, ςς. 21-26. 
-Vescovo, Piermario, 2004. «La Commedia delle lingue sulla scena Veneziana del secondo cinquecento» ςτο Gli Akriti 
d'Europa: La Commedia dell’arte nella sua dimensione europea, vol. 4, (ed.) Istituto Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini di Venezia - ACRINET, Venezia: Prisma, ςς. 27-39. 
(Βλ. Διαδικτυακι πλατφόρμα ACRINET - European Acritic Heritage Network: 
http://www.prismanet.gr/acrinet/en/publications.shtml  και Διαδικτυακι ζκδοςθ Gli Akriti d'Europa 
http://www.prismanet.gr/acrinet/files/ACRINET_IT.pdf, όπωσ εμφανιηόταν ςτισ 27/07/2017). 
-Henke, (2002), ςς. 104 και 166. 
388

 Γαλλικά τραγοφδια με μεςαιωνικζσ ρίηεσ. Σφμφωνα μάλιςτα με τον Ferrone,  οι γυναίκεσ θκοποιοί τθσ 
Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ,  απάγγελλαν ι τραγουδοφςαν εφγλωττα και με ευφράδεια κρινουσ και ςυμμετείχαν ςε 
πνευματϊδεισ διαλόγουσ τόςο αβίαςτα και αυτοςχζδια,  προκαλϊντασ τον φκόνο ακόμθ και των λογίων. 
- Pavoni, (1589), ς. 46.   
-Ferrone, Siro,1985.  Introduction, Commedia dell’Arte, V 2, ED.Ferone S., v1, Milano, ςς. 13-18. 
- MacNeil, (1995), ς. 47. 
389

  Ζνεκα αυτισ τθσ ικανότθτασ, θ Izabella υποδφκθκε τον ιρωα Aminta ςτο ομϊνυμο ζργο του Torquato Tasso. 
-Robin, Larsen, Levin, (2007), ςς. 9 – 10.   
390

 -Pavoni, (1589), ς. 46. 
-MacNeil, (1995), ςς. 198-199. 

https://www.researchgate.net/publication/291215608
http://www.prismanet.gr/acrinet/en/publications.shtml
http://www.prismanet.gr/acrinet/files/ACRINET_IT.pdf
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εκφράηοντασ ςυνάμα και τουσ κεατζσ τθσ παράςταςθσ που δεν ςταμάτθςαν ν’ αναφζρονται και να 

εκκειάηουν τθ virtù (αρετι) και το valore (κάρροσ) τθσ.391 

Οι παραπάνω διαφοροποιιςεισ κα μποροφςαν να γίνουν κατανοθτζσ, αν λάβει κάποιοσ υπόψθ το 

γεγονόσ  ότι θ Isabella Andreini ξεπζραςε υποκριτικά και αυτοςχεδιαςτικά ακόμθ και τον ίδιο τθσ τον 

εαυτό, κακϊσ είχε ν’ ανταγωνιςτεί τθν επιτυχθμζνθ ςκθνικι παρουςία τθσ αντιπάλου τθσ, Vittoria Piisimi, 

ςτθν κωμωδία La cingana (Θ τςιγγάνα),392 παράςταςθ που προθγικθκε τθσ δικισ τθσ ςτισ γαμιλιεσ 

εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ του βαςιλικοφ ηεφγουσ. 

Σε αντίκεςθ με τθν παράςταςθ, θ Isabella ςτθ ςυλλογι του Scala, όπωσ αναφζρει θ MacΝeil, δεν είναι 

παρά θ μετα-κεατρικι τθσ εικόνα, αρκετά περιοριςμζνθ κινθςιολογικά, αλλά ςαφϊσ καλφτερα 

ςκιαγραφθμζνθ ςε ψυχολογικό επίπεδο,393 ςε άλλθ μια προςπάκεια του Scala να προςδϊςει ςτθν 

αυτοςχζδια κωμωδία μια ψυχολογίηουςα δραματουργία που αιτιολογεί πράξεισ και τροπζσ τθσ δράςθσ. 

Άξιο αναφοράσ ςτισ ςκθνζσ παραφροςφνθσ τθσ Isabella, είναι θ φπαρξθ μονολόγων ςε ευκφ λόγο που 

ξεφεφγουν από τισ απλζσ φράςεισ των ςεναρίων τθσ Αυτοςχζδιασ Κωμωδίασ, ενιςχφοντασ τθν εικόνα μιασ 

πιο λογοτεχνικισ μορφισ του ςεναρίου.   

Από τθν προϊςτορία ιδθ, ζνα ατυχζσ γεγονόσ κα πυροδοτιςει μια ςειρά γεγονότων που με τθ ςειρά 

τουσ κα επιφζρουν πολλαπλζσ ςυνζπειεσ ςτουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ, μια αλυςίδα αιτίων και αιτιατϊν που 

οδθγοφν κλιμακωτά ςτθν κορφφωςθ με τθν απόλυτθ παραφροςφνθ τθσ Isabella και ςτθ λφςθ του ζργου με 

τθν επαναφορά τθσ θρωίδασ ςτα λογικά τθσ, μετά από ςυνεχείσ ανατροπζσ.  

Θ ομθρία του Oratio ζχει ωσ ςυνζπειεσ  τον εγκλειςμό τθσ Flaminia ςτο μοναςτιρι, τθ γνωριμία του με 

τθν Isabella και τον πακιαςμζνο ζρωτά τθσ για εκείνον που κ’ αποτελζςει και τθν αιτία για να 

εγκαταλείψει τον άνδρα και το παιδί τθσ. Θ φυγι τουσ κατά ςυνζπεια, κα εξοργίςει τον άντρα τθσ θρωίδασ 

ο οποίοσ και κα τουσ καταδιϊξει, με κατάλθξθ τον κάνατο του γιου τουσ και το δικό του από τθν Isabella, 

όταν εκείνθ νιϊςει ότι απειλείται. Θ φυγι τθσ με τον χριςτιανό Oratio ςτθ ςυνζχεια, επιβάλλει τον 

εκχριςτιανιςμό τθσ θρωίδασ, προκειμζνου να τον παντρευτεί και να γίνει αποδεκτι ςτθν πατρίδα του. Ο 

Oratio από τθν άλλθ, κα πρζπει να εκπλθρϊςει τθν υπόςχεςθ γάμου ςτθν Isabella τθ ςτιγμι που θ 

ςυνάντθςθ με τθ Flaminia αναηωπυρϊνει τον ζρωτά του για εκείνθν.  

Θ επιλογι να επιςτρζψει ςτθ Flaminia τον οδθγεί ςτθν αποκάλυψθ των πραγματικϊν του 

ςυναιςκθμάτων και  ςτθν απόφαςθ να αφιςει ι ακόμθ και να δθλθτθριάςει τθν Isabella. Αποκάλυψθ που 

κα οδθγιςει τθν τελευταία ςτθν τρζλα, γεγονόσ που με τθ ςειρά του κα επιφζρει τθ μεταςτροφι ςτθ 

βοφλθςθ του Oratio, τθν παρζμβαςθ του Gratiano για τθ κεραπεία του Flavio, τον οποίο θ Isabella ζχει 

τραυματίςει ςε μια κρίςθ οργισ, τθν επαναφορά τθσ ίδιασ ςτα λογικά τθσ, τθν άφεςθ αμαρτιϊν του 

«ψυχολογικά αντιφατικοφ» Oratio, ςφμφωνα με τα πλατωνικά πρότυπα και το αίςιο τζλοσ τθσ ιςτορίασ με 

διπλοφσ γάμουσ.   
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 -Pavoni, (1589), ς. 46. 
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Το μοτίβο δε τθσ παράνοιασ τθσ Isabella, όπωσ υποςτθρίηει και ο Henke, φτάνει κυριολεκτικά ςε οριακό 

ςθμείο,  όταν θ θρωίδα ξεςκίηοντασ με μανία τα ροφχα τθσ, ξεχφνεται ςτουσ δρόμουσ (πράξθ 2θ), ςε μια 

ςκθνι αρκετά τολμθρι για τα δεδομζνα τθσ εποχισ που αγγίηει τα όρια του «ςτριπτιη» και μια θρωίδα 

που ςυμπεριφζρεται όπωσ μια «κοινι» γυναίκα, μια cortegiana του δρόμου, τόςο ςε οπτικό επίπεδο, όςο 

και ςε επίπεδο ικουσ, με βωμολοχίεσ και ςκατολογικζσ φράςεισ (πράξθ 3θ), ϊςτε να 

*…+ αμαρτάνει τόςο ςε ςεξουαλικό, όςο και κοινωνικό επίπεδο.*…+394 

παραπζμποντασ τουσ αναγνϊςτεσ τθσ ςυλλογισ ςτθν αντίςτοιχθ ςκθνι τρζλασ τθσ Ophelia του 

Shakespeare.395  

Δεν γνωρίηουμε κατά πόςο θ παράςταςθ του 1589 περιελάμβανε προκλθτικζσ ςκθνζσ με άςεμνεσ 

εκφράςεισ ι χειρονομίεσ μιασ και δόκθκε προσ τιμι του νιόπαντρου βαςιλικοφ ηεφγουσ, παρουςία 

πλικουσ ευγενϊν και άλλων εςτεμμζνων και με πρωταγωνίςτρια μία από τισ πιο ενάρετεσ και ςεβαςτζσ 

εκπροςϊπουσ του γυναικείου φφλου. Το ςίγουρο πάντωσ είναι, ότι δεν γίνεται καμία άμεςθ αναφορά από 

τον Pavoni, ο οποίοσ μαηί με τθ ςκθνικι παρουςία τθσ Andreini,  ςυνεχϊσ τονίηει κι εξυμνεί τθν αρετι και 

το ικοσ τθσ.396     

Σφμφωνα με τον κεατρολόγο Hulfeld, το ςενάριο του Scala παρουςιάηει αρκετζσ ομοιότθτεσ με το 

ιταλικό παραμφκι τθσ Rosella ςτο Pentamerone του Giambattista Basile, κεωρϊντασ πωσ ο capocomico 

χρθςιμοποίθςε για το ςενάριό του τθν εν λόγω ιςτορία, απομακρφνοντασ τα όποια μαγικά ςτοιχεία.397 Από 

τθν άποψθ αυτι διαφοροποιείται ο Ροφχνερ πιςτεφοντασ πωσ το ςενάριο του Scala κυμίηει αρκετά το 

κρθτικό παραμφκι τθσ Ξεχαςμζνθσ Νφφθσ που ςτθν πορεία δραματοποιικθκε ςε κωμωδία γνωςτι και ωσ  

Φιορεντίνοσ και Ντολτςζτα και ςϊηεται ςτθν προφορικι παράδοςθ.398 Θ κρθτικι εκδοχι του παραμυκιοφ 

(μία από τισ 81 ελλθνικζσ παραλλαγζσ) ςφμφωνα με τον Ροφχνερ, πρζπει να βαςίςτθκε ςτθ novella La 

sposa dimenticata από το ζποσ Libro d’Arme i d’amore nomato Mambriano του Francesco Cieco da Ferrara 

(canto XXI.31 – XXIII .6) που ζχει γραφτεί μετά το 1490 κι εκδόκθκε ςτθ Ferrara το 1509 γνωρίηοντασ 

τεράςτια επιτυχία.399 Οπότε, είναι πολφ πικανόν ο Scala να βαςίςτθκε ςτθν ίδια ακριβϊσ ιςτορία με το 

κρθτικό παραμφκι, επιβεβαιϊνοντασ γι’ άλλθ μια φορά τθν κοινι πορεία δθμιουργϊν και λαϊν.400 
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ΚΑΣΑΚΛΕΙΔΑ 

Θ εξζλιξθ τθσ Commedia dell’arte υπιρξε ραγδαία και ο ρόλοσ τθσ πρωταγωνιςτικόσ ςτα επερχόμενα 

κεατρικά δρϊμενα, με θκοποιοφσ που κατάφεραν ν’ «ανεβάςουν»  τθν Αυτοςχζδια Κωμωδία από τουσ 

δρόμουσ και τισ πλατείεσ ςτισ πιο γνωςτζσ κεατρικζσ ςκθνζσ και θγεμονικζσ αυλζσ τθσ Ευρϊπθσ. Ανάμεςά 

τουσ και ο Flaminio Scala που επεδίωξε με τθ κεατρικι του πορεία και τθ ςυλλογι του Il Teatro delle 

Favole Rapprezentative: overo La ricreatione comica, boscareccia, e tragica : divisa in cinquante Giornate να 

εγχαράξει ςτθ κεατρικι μνιμθ τισ εμπειρίεσ του από ςκθνισ ωσ capocomico-θκοποιόσ και να δϊςει μια 

άλλθ δραματουργικι και ςκθνικι δυναμικι κι αξία ςτο κεατρικό είδοσ που υπθρζτθςε πιςτά όλα αυτά τα 

χρόνια.  

Με καλοδουλεμζνα ςενάρια και τφπουσ-ιρωεσ που βαςίηονται, ςφμφωνα με τον Cuppone, ςε 

«ενζργειεσ» (azioni), όπου θ κάκε δράςθ δεν είναι απλά μια «χειρονομία» (gesto), αλλά μια ςυμβατικι 

αφθγθματικι ενότθτα (unità narrativa Convenzionale) ςτθν οποία διαςταυρϊνονται και ςυςχετίηονται 

γεγονότα και πρόςωπα με αιτιϊδθ ςυνάφεια και αιτιακι διαδοχι, ο Scala οδθγεί τθν Αυτοςχζδια Λαϊκι 

Κωμωδία ςε μια νζα «δραματουργία δράςθσ» (drammaturgia di azioni), οραματιηόμενοσ ςυνάμα, 

ςφμφωνα και με τθν άποψθ του ακαδθμαϊκοφ Ferone, ζναν κεατρικό οργανιςμό ςυνόλου, υπεράνω 

οποιωνδιποτε βεντετιςμϊν και μικροςυμφερόντων.401 

Ραρά τισ φιλόδοξεσ προκζςεισ του όμωσ, θ παρακατακικθ του, γνωςτι ςε λίγουσ ζωσ και ςιμερα, 

περιμζνει  να ολοκλθρϊςει το ςκοπό τθσ παρζχοντασ πολφτιμο κεατρικό υλικό για τθν Commedia dell’Arte 

και τθν εποχι τθσ και αποτελϊντασ αντικείμενο περαιτζρω μελζτθσ κι ζρευνασ για τουσ κεατρικοφσ και 

ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ αντίςτοιχα. 
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