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LUIGI PIRANDELLO 

Polska prapremiera sztuki Luigi Pirandella „Człowiek, zwie
rzę i cnota" odbyła się w 1923 r . w krakowskim Teatrze „Ba
gatela". Uznana za niemoralną, prędko zeszła z afisza, mimo 
protestów Tadeusza Boya-Żeleńskiego próbującego bronić utwo
ru, powołując się na Boccaccia i niektóre fraszki Jana Kocha
nowskiego. Jeszcze gorzej powiodło się w Warszaw.ie w Teatrze 
Polskim: premiera była pierwszym i ostatnim przedstawieniem! 

Napisana w 1919 r . sztuka jest scen iczną adaptacją noweli 
„Wezwanie do spełnienia obowiązku". Wydarzenia toczą się wo
kół obowiązku... małżeńskiego. Pirandello sięgnął do tradycji 
komedii dell' arte i renesansowej frywolności w stylu „Mandra
gory" Machiavellego. 
Był Sycylijczykiem. Urodził się 28 czerwca 1867 r. Pochodził 

z zamożnej rodziny o patriotycznych tradycjach : jego ojciec 
(współwłaściciel kopalni siarki) by ł uczestnikiem walk wyzwo
leńczych pod wodzą Garibaldiego. 
Studiował literaturę początkowo w Palermo, następnie w Rzy

mie. W 1889 r. debiutował tomikiem poezji nasy~nych pesy
mizmem (nie bez znaczenia było tu nieudane narzeczeństwo ze 
starszą o kilka lat kuzynką). W czasie studiów na rzymskim 
uniwersytecie popadł w konHikt z jednym z profesorów. Wy
jechał wówczas do Bonn. Tam uko6czył studia, uzyskał dokto
rat i funkcję lektora języka włoskiego . Pobyt w Niemczech 
sprawił, że zainteresował się modnq podówczas filozofią Scho
penhauera, co będzie miało wpływ na jego twórczość. 

Po powrocie do kraju osiedlił się w Rzymie. Szybko wszedł 
w literackie i artystyczne kręgi stolicy. Ożenił się z córką wspól
nika swego ojca. Podjął pracę nauczyciela literatury w szkole 
pedagogicznej. Na skutek katastrofy w kopalni utraeił wszyst
kie kapitały rodzin ne, a na dodatek żona zachorowała psychicz
nie. Popadł w tarapaty materialne, gdyż rodzinę miał liczną . 

Rozgłos zyskał po I wojnie światowej. Jego dramaty wywo
ływały poruszenie w kraju i w świecie. Zwrócono wówczas 
uwagę na obfitość jego twórczości: 265 nowel, 7 powieści, 43 
dramaty (w Polsce najbardziej znane: „Tak jest jak się pań
stwu zdaje", „Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu auto
ra"). 

W 1929 r . został członkiem włoskiej Akademii Literatury. 
W 1934 r. stał s-ię laureatem Literackiej Nagrody Nobla. 
Twórczość Pirandella charakteryzuje się ironicznym telaty

wizmem skupiającym się na problemie osobowości. Jego boha-

terowie są zagubieni w świecie pozorów, usiłują §ciągnąć m~
ski i ukazać swe twarze. Ale przekazanie prawdy o sobie jak 
i poznanie drugiego człowieka jest - wg Pirandella - niemoż
liwe. 
Operował przenikliwym śmiechem, tragizm ukrywał w gro

tesce. Miał ogromne wyczucie sceny. Kochał teatr. O kinie wy
rażał się nie najlepiej: 

„Teatry nasze świecą pustkami, a kina są stale przepełnione, 
karmiąc masy ludzkie najbezczelniejszymi wytworami złego 
smaku ze sztuką nawet w najdalszym stopniu nie mającym nic 
wspólnego*". 

10 lat później napisał scenariusz filmowy „Nowe ubranie" 
d~a popularnego aktora Eduardo De Filippo oraz dialogi do sce
nicznej wersji swej powieści „Nieboszczyk Maciej Pascal". 
W czasie pracy nad filmem zachorował na zapalenie płuc 
i wkrótce - 10 grudnia 1936 r. - zmarł. 

KRYSTYNA TEJWAN 

* „Wiadomości Literackie" 1926 r. nr 115 
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LUIGI PIRANDELLO 

ZAPISKI 

SERAFINA GUBBIO 

OPERA10RA 
(fragmenty) 

Dobry Boże, powinniśmy uświadomić sobie to, że wszyscy 
je;teśmy - jedni bardziej, drudzy mniej - nikczemni. Nie 
sprawia nam to przyjemności i jeste$my nieszczęśliwi. 

Jak to możliwe? 
Wszyscy przyznajemy się do naszego nieszczęścia, ale nikt dą 

własnej nikczemności i nie widzimy w niej jakiejkolwiek na
szej winy czy motywacji. 

Tymczasem przejmujemy się setkami argument?w, wymó
wek, aby znaleźć usprawiedliwienie dla naszego. kazdego małe~ 
go, nikczemnego działania, które zauważamy u innych, czy tez 
w naszej świadomości". 

* 
„Zupełnie dobrze możemy nie odnaleźć się w tym, co robi

my, ale to, co robimy, mój drog~, istnieje, jest fa~te:n, _fakt~m, 
który cię określa, wyznacza ci więc pewną formę i więzi w nieJ. 
Chcesz się uwolnić? Nie zdołasz. Przede wszystkim nie jesteśmy 
wolni, aby robić to, co byśmy chcieli. Czasy, w których żyjemy, 
zwyczaje innych, szczęście, warunki życia i wiele innych ze 
wnętrznych i wewnętrznych powodów zmusza nas często do 
robienia czegoś, na co nie mamy ochoty. A poza tym, duch nie 
jest pozbawiony ciała, które (musisz je dob~ze . Piln?waćJ. do~a~ 
ga się swojej części. Do czego sprowadza się mteltgencJa, Jeśli 
nie do współczucia bestii, która jest w nas? Nie mówię, że jej 
wybacza. Inteligencja, która wybacza bestii, która jest w nas, 
sama wpada we wściekłość, staje się bestią. Ale miłosierdzie 
to już inna sprawa". 

* 
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„Jakżeż głupi są ci, którzy gloszą, że życie jest tajemnicą, 
jakże nieszczęśliwi ci, którzy przy pomocy rozumu chcą wyja
śnić to, czego rozum nie wytłumaczy. Przedłożyć życie do stu
diowania jak przedmiot jest absurdem, gdyż życie potraktowa
ne w ten sposób staje się abstrakcją pozbawioną sensu i war
tości. Czyż można wyjaśnić je jeszcze bardziej? Zabilibyście je. 
Co najwyżej możecie przeprowadzić jego drobiazgową analizę. 

Zycie nie wyjaśnia się, lecz żyje. 
V zasadnienie jest w życiu; nie może być na z.ewnątrz niego. 

Zycia nie trzeba wystawiać na pokaz, ale czuć je wewnątrz 
i żyć nim. 

Iluż, którzy wyrwali się namiętności, tak jak wyrywamy się 
ze snu, nie zadaje sobie pytania: 

- Ja? Jak mogłem się w ten sposób zachować, jak mogłem 
to zrobić? 

Nie wiedzą jak to wyjaśnić, tak -jak nie są w stanie zro
zumieć, że inni mogą nadać sens i wartość pewnym rzeczom, 
które dla nich już (albo jeszcze) nie mają znaczenia. Uz.asad
nienia, które jest w tych rzeczach, szukają na zewnątrz. Czy je 
znajdą? Poza życiem nie ma nic. V słyszeć to nic, przy pomocy 
rozumu, który wyłącza się z życia jest jęszcze życiem, jest jesz
cze jakimś nic w życiu - poc;::uciem tajemnicy, religią. Można 
być zdesperowanym jeśLi nie ma się złudzeń; można się uspo
koić zanurzając się powtórnie w , życie, już nie w to, ale w tam
to, w to nic, które staje się wszystkim". 

* 
„Przyglądam się ludziom w ich najbardziej zwyczajnych .za

jęciach. Czy µda mi się odkryć u innych to, czego brak odczu
wam we wszystkim, co robię: pewności, że rozumieją to, co 
robią. W pierwszej chwili wydaje mi się, że tę pewność mają -
wnioskuję to ze sposobu, w jaki na siebie patrzą, jak się witają, 
biegnąc to tu, to tam za swoimi kaprysami. Ale potem, kiedy 
za.trzymuję się, aby spojrzeć im głębiej w oczy moim uważnym 
i spokojnym spojrzeniem - natychmiast pochmurnieją. Nie- . 
którzy pogrążają się w tak nerwowym zakłopotaniu, że jeśli za
cząłbym ich trochę dłużej obserwować, napadliby na mnie albo 
obrzucili obelgami". 

* 



„Wśrócl wietu osobliwo§ci ludzkiej duszy jedną z najbardziej 
powszechnych, a zarazem najbardziej tajemniczą w badaniu jest 
zawzięta, wściekła walka, którą każdy człowiek - mimo wynisz
czenia na skutek swoich grzechów, pokonania, udręczenia bó
lem - stacza uporczywie z własną świadomością, aby nie roz
poznać własnych win i aby nie robić sobie wyrzutów sumienia. 
To, że winy rozpoznają w nim inni, że karzą go za nie, że go 
więżą, że torturują go w sposób najbardziej okrutny i zabija
ją - to wszystko człowieka nic nie obchodzi. Byle tylko on nie 
rozpoznał wbrew własnej świadomości, która mu jednak o nich 
obwieszcza. 

„Scenografowie, maszyniści, dekoratorzy, stolarze, elektrycy, 
krawcy i krawcowe, modystki, szewcy, fryzjerzy, pracownicy 
zbrojowni, magazynów mebli - dawnych i współczesnych, gar
derobiani - wszyscy są zabiegani, ale nie na serio, a mimo to 
nie dla żartu. Tylko dzieci mają to boskie szczęście traktować 
poważnie swoje zabawy. Cudowność jest w nich samych. Odsła
niają ją w przedmiotach, którymi się bawią i pozwalają się 
przez nie oszukiwać. To już nie jest .zabawa; jest to cudowna 
rzeczywistość. 

Tu jest wszystko na odwrót. 
Nie pracuje się dla zabawy, gdyż nikt nie ma ochoty na za

bawę. Ale czyż można poważnie traktować pracę, która nie ma 
innego celu jak oszukiwanie - nie samych siebie, ale innych". 

z: Luigi Pirandello - „Quardeni di Serafino Gubblo - operatore'' Oskar Mon
dador! - 1986. 
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PIRANDELLA 

Fundamentalną zasadą sztuki Pirandella Jest antyteza. Od
wrócenie codziennych, zwyczajnych stosunków życia święci naj
większe triumfy. Wśród komedii, „Pensaci Giacomo" (Zastanów 
się Giacomo) rozwija motyw męża z wielkim trudem doprowa
dzającego do swej żony jej młodego kochanka. W „Człowiek, 
zwierzę i cnota" - na odwrót: motyw kochanka, która siłą do
prowadza męża do łoża małżeńskiego. „Ależ to nie na serio" -
motyw małżeństwa ratującego się przed niebezpieczeństwami 
związku małżeńskiego; a wśród nowel, „Da se" (Sam z siebie)) 
motyw zmarłego odchodzącego na cmentarz na własnych no
gach, cieszącego się z wielu rzeczy, których ani umarli, ani 
żywi nie biorą pod uwagę i nie cieszą się nimi; „Nene e Nini" 
(Nene i Nini) - motyw dwóch sierot, które są przyczyną całej 
serii nieszczęść w życiu macochy i ojczyma; „Canta epistoła" 
(Pieśń poetycka) - motyw śmiertelnego pojedynku spowodo
wanego wyrwaniem źdźbła trawy: „Il dovere del medico" (Obo
wiązek lekarza) - motyw lekarza, który pozwala, aby ufający 
mu chory umarł na skutek wykrwawienia się; „Prima notte" 
(Pierwsza noc) - motyw małżonków płaczących nad grobem: 
narzecwnego i pierwszej żony; „L"illustre estinto" (słynny zma
rły) - motyw szacownego zmarłego, pochowanego jak pies, 
w nocy, pokryjomu, podczas gdy na jego miejscu jakiś niezna
jomy odbiera honory i prezenty. Przytaczaniu kolejnych przy-
kładów nie byłoby końca. · 

Dualizm życia i formy czy też konstrukcji; nieustanna bez
graniczna konieczność staczania się życia w formę - oto zasad
niczy motyw, na którym opiera się cała sztuka Pirandella, mo
tyw, który daje jej żelazną jedność i organiczną wizję. 

Pozwala to zrozumieć jak bairdzo aktualne jest dzieło naszego 
pisarza. Cała współczesna filozofia, począwszy od Kanta, wy
pływa z głębokiego poczucia dualizmu między życiem, które 
jes t absolutną spontanicznością, twórczą aktywnością , nieustan-
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nym rzucaniem się w wolność, ciągłym stwarzaniem czegoś no· 
wego, odmiennego a formą czy konskukcją, czy też schema
tami, które usiłują zamknąć je (to jest życie - przypis tłu
macza) w sobie, schematami, które życie - natykając się na 
nie raz po raz - rozbija, obala, rozprasza, po to aby pójść da
lej, w nieustanną niestrudzoną twórczość. Cała historia filozo
fii współczesnej nie jest niczym innym jak historią zgłębiania , 
zdobywania, wyjaśniania sobie samej tego fundamentalnego 
poczucia. Przed oczami artysty, który żyje tą intuicją - jes t 
to przypadek Pirandella - rzeczywistość jawi się głęboko dra
matyczna już u samych podstaw: istota dramatu zawiera si {~ 
w walce pomiędzy pierwotną nagością życia a stirojem czy też 
maską, których ludz.ie się domagają, aby zakryć życie. „Nagie 
życie", „Nagie maski" - same tytuły dzieł są już głęboko zna
czące. 

z: Adriano Tilgher - „Stud! sui tea tro contemporaneo" - 1923 r . 
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