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LUIGI PIRANDELLO (u-r. w Gi-r
genti w 1867 -r., zm. w 1938 T.) zdo
byl p-rawie natychmiast -rozglos nie 
tylko we Włoszech, ale także w E~
-ropie i na całym świecie w ostatnim 
dwudziestoleciu swego życia, to zna
czy odkąd poświęcił się głównie tea
trowi i wniósł weń nowość i orygi
nalność tematów, postaw, metod 
technicznych, które narzucał pu
hliczności, zmuszając ją do wyjścia. 
poza krąg zwyczajowego -repertua-ru 
konwencjonalnych schematów. a -rów
nocześnie nadal mu siłę patosu o wie
le ba-rdziej przekonywającą niż na 
przykład estetyzujące próby teat-ral
ne D'Annunzia. Ale do teatru doszedł 
on dopiero po dlugot-rwalej twó-rczo
ści nowelistycznej i powieściopisa-r
skiej, któ-ra pomaga nam w zrekon
struowaniu i ba-rdziej dogłębnym 
zdefiniowaniu genezy jego sztuki w 
tym, co w niej jest najbardziej oso
bistego i intensywnego. W fród pozo
stałości weryzmu wykazującego już 
teraz oznaki wyjałowienia i zmecha
nizowania się oraz wśród naiwnych 
często i bezbarwnych p-rób wyzwo
lenia się poprzez humor nietrudno 
uchwycić związki, które wiążą po
czątkowo Pirandella z niepewnymi 
pozo-rami kultu-ry literackiej jego 
okresu Z tym jednak, że weryzm 
jego od samego początku ma zaba-r
wienie ciemniejsze i poważniejsze, 

akcent bardziej twardy i polemicz
ny, a jego humor wyraża się nutą 
bardziej gorzką i żrącą. 

Pi-randello zwraca -raczej uwagę na 
jednostkę, na jej smutek i niepokój, 
który ją przygniata i który ją okre
śla, niż na odmalowanie środowiska 
czy obyczaju, uchwyconych w ich 
motywach społecznych i moralnych. 
Swiat jego jest światem drobnomie
szczaństwa, ludzi z prowincji, wyr
wanych z korzeniami i osadzonych 

,.v mieście, z ich bytowaniem szarym 
i przytłumionym, z ich nawykami 
i głuchą rozpaczą, w której można 
dostrzec ślepą manię życia, wyróż
nienia się, utwierdzenia, manię za
wsze niezadowoloną i zaognioną, go
tową wybuchnąć gestami nieoczeki
wanymi, ekstrawaganckimi, dzi
wacznymi. Do tego cierpiącego świa
ta pisa-rz zbliża się jednak z pole
miczną raczej niż poetycką bezpo
średniością apostoła bez wiary: stąd 
ostry, sa-rkastyczny, bolesny ton jego 
opowiadania; stąd także wkroczenie 
elementu intelektualistycznego, któ
-ry znajduje ujście w wymyślności 
pomysłów dziwnych i paradoksal
nych. Tak więc już w nowelach i po
wieściach można wyodrębnić podsta
wowe cechy przyszlego Teatru Pi
randella: bolesny fundament ludz
kich doznań, polemiczną nutę anty
burżuazyjną, tęsknotę za ucieczką 
w życie bardziej swobodne i natu
-ralne, pomysłowość i dziwaczność 
inwencyjnych schematów. 

Już w pierwszych powieściach (Wy
kluczona, 1901; Po kolei, 1902; Nie
boszczyk Maciej Pascal, 1904; Sta
rzy i młodzi, 1912; Kręcimy, 1914) 
i opowiadaniach (zebranych później 
w 24 tomy Nowel na rok) widać ja
sno to, co można by nazwać ana-r
chicznym, antyspołecznym impulsem 
epoki pirandeliańskiej. 

Humor i dialektyka, oto broń, jaką 
posługuje się pisarz, by rozbić i do
prowadzić do wybuchu swoją mate
rię na pozór skromną i prostą. Hu
mor wydobywa na jaw hipotezę 
stosunków ludzkich i nieuchronną 
samotność jednostki; dialektyka, ni
szcząc prowizoryczne rusztowania 
zd-rowego rozsądku, wstrząsa aż do 
korzeni samym zalożeniem zasadni
czej jedności osoby ludzkiej, która 
rozkłada się na szereg nie powiąza-



nych ze sobą czynności oraz na grę 
pozorów i udanych postaw. Niszczy
cielska pasja, która burzy swe własne 
postacie, a częściej jeszcze obnaża je, 
odziera z ciała, wydobywa na światło 
wrodzone jądro cierpienia ukryte pod 
różnob12rwnymi maskami; śmiech 
cierpki, na pierwszy rzut oka bez
wstydny i bezlitosny; logika udrę
czona i szalona - wszystko to za
wiera już w sobie jak najbardziej 
wyraźne zarodki rozwinięcia drama
tycznego i posłuży, bez zerwania cią
glo,ści, bolesnej i udręczonej dialek
tyce komedii i tragedii napisanych 
w latach 1916-1936. Wiele z tych 
dramatów osiąga niepospolity stopień 
poetyckiej wyrazistości (Pomyśl, 
Giacomino!; Tak jest (Jak wam się 
zdaje); Rozkosze uczciwości: Liola; 
Sześć postaci w poszukiwaniu autora; 
Henryk IV; Człowiek z kwiatem 
w ustach; Dziś wieczorem improwi
zujemy; Olbrzymy z gór). 

Spoza nienormalnych schematów, 
paradoksalnych sytuacji, teatralnych 
sztuczek (w których zresztą Piran
dello ujawnia godną podziwu bie
glość techniczną, płodną i nowator
ską) wyłania się wszędzie i narzuca 
ów poryw rozpaczy, krzyk potępienia 
nie wiflrzący w wyzwolenie, tęsknota 
za życiem pełnym i szczerym, natu
raln11m i czystym, które wywolały 
ból i stłumioną nadzieję Pirandella. 
Błędy jego sztuki są aż nazbyt oczy
wiste: niezwykle silne zaangażowanie 
się uczuciowe osłabia i niejako wy
klucza zaangażowanie się literackie 
oraz tłumaczy, jeśli nie usprawiedli
wia, nieustanną niemal chwiejność 
rozwiązań styli tycznych. Całe dzielo 
syc11lijikiego pisarza (dramat w wię
ksz11m jeszcze stopniu niż nowele) 
ma w sobie coś surowego, prowizo
rycznego, niedokończonego. Dla ko
goś o smaku wyrobionym na huma-

nizmie antyliterackie środki i krań
cowy romantyzm Pirandella muszą 
wydać się rażące, prawie niewłaści
we; ale także w oczach kogoś o s~a
ku mniej konwencjonalnym ujawnia
ją one z rzadka tylko oznaki pośpie
chu, nadmiernej bujności, załamania 
i sprzeczności między schematem lo
gicznym, a wzorem fantazyjnym; ję
zyk chwilami tylko przylega ściśle do 
uczucia, transponuje je w sposób peł
ny i przekonywający. 

Wbrew temu wszystkiemu musimy 
przecież uznać niezwykle doniosłe 
znaczenie historyczne posłannictwa 
Pirandella jako człowieka i poety. 
Bez przykładu jego twórczości nie 
można zrozumieć znacznej części 
współczesnego teatru nie tylko wło
skiego, lecz także europejskiego 
i amerykańskiego. 

Natalio Sapegno Historio Literatury 
Włoskiej w zarysie, PWN 1969, s. 662-4. 
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