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GRANICE TEATRU 

Pirandello w sposób zaskakujący przypominał ki lka praw rządzących 

człowiekiem. I rządzących teatrem. Oto pierwsze z nich: gdy człowiek 

wejdzie na scenę i stanie przed publicznością - przestaje być sobą. Staje ię 

po tacią sceniczną. Nawet gdy chce być „prywatny" - jest po tacią 

sceniczną . Wszystko, cokolwiek zrobi, każdy jego ruch, gest, spojrzenie, 

jeg bezruch i milczenie, każde słowo jest grą . Nie może być sobą . Nawet 

gdy przerwał scenę i mówi z drugim aktorem o woich prywatnych 

sprawach. Gdy przerwał akcję sztuki - prowadzi inną akcję. Nie może się 

wyzwolić od gry. Od teatru. ( ... ) 

Relacją dwóch osób, z których jedna jest aktorem a druga widzem, jest 

gra . Gra teatralna . Teatr. Ta gra łączy dwie osoby i jest stosunkiem 

odwracalnym: widz może stać się aktorem. To w teatrze. Ale jak 

wyznaczyć granice teatru? Pirandello mówi: granic teatru nie da się 

wyznaczyć. Teatr rozprzestrzenia się. Cała rzeczywistość jest teatrem. Te 

same prawa rządzą życiem i teatrem. 

Rozumowanie Pirandella biegnie dalej po łuku jego twórczości. 

Jeżeli nie da się ustalić, kto w danej chwili gra aktora, a kto widza, 

j eżeli nic da się ustalić klo gra, a kto obserwuje, musimy przyjąć, że 

wszyscy grają . Jedni aktorów. drudzy widzów. Nie jest możliwe zobacze

nie prawdziwej twarzy człowieka. Są tylko kolejne maski, które zakłada 

on sam, zależnie od lego, kogo gra, które nakładają mu inni, wybierając 

go jako partnera w grze. Jest tylko w pólny taniec masek. Gdzie jest choć 

jedna prawdziwa twarz? I dlatego, z głębi swojego własnego zagubienia, 

Pirandello zalytuował zbiorowe wydanie swoich dramatów: Maschere 

nude. 
Kazimierz Braun 

K. Br-.iun, No1arkl ri •:'.rsura. ubhn 1970, 16S-169 

JAN BŁOŃSKI 

PIRANDELLO: 
ZAMIENIONE DZIECKO 
(.„) Lata 1918- 1925, choć skończyły się okropnym faszystow
sklln monumentalizmem, były w Italii, jak i w Niemczech 
zresztą, okresem oryginalnych prób arty tycznych, zapowiada
jących niejedno późniejsze osiągnięcie. Dwie zwłaszcza kwestie 
zaprzątały wyobraźnię; ciekawe, że obie poznaliśmy także my, 
w zmienionych zupełnie okolicznościach: groteska i autentycz
ność (lub raczej nieautentyczność, niemożność dotarcia do 
autentyczności). Ówczesny krytyk, Silvio d'Amico, nazywał 
„tealrem marionetek" tragifarsy (powiedzielibyśmy dziś chęt
niej „groteski"), które mnożyły się na włoskich scenach. 
Postacie jawiły się tam nieraz jako automaty, poddane nakazom 
- zeroko rozumianej - społecznej konwencji; i tragiczna 
wzniosłość bywała czę to zaprzeczona humorystycznym roz
wiązaniem, które odbierało jej godność i metafizyczną sankcję . 

Opozycja między człowiekiem społecznym - lub człowiekiem, 
zobaczonym przez innych - a człowiekiem autentycznym lub, 
prościej, takim, jakim widzi się sam, była najpopularniej zym 
chwytem teatralnym: prowadziła zaś do zmieszania gatunków 
i wniosku pesymistycznie humorystycznego. Zapewne, nie były 
to sztuki wybitne. Co więcej, ciążył na nich niedawny sym
bolizm - albo jeszcze gorzej: melodramatyczny entymentalizm 
- teatru mieszczańskiego. Ale musi uderzyć analogia do naszych 
własnych skłonności : Luigi Chiarelli lubował się w uzyskiwaniu 
efektów komicznych z beznadziejnych i wręcz makabrycznych, 
zawęźleń (Maska i twarz, 1916); w Naszej Dei Ma sima 
Bontempellego kobieta całkowicie nijaka i bezbarwna, dopóki 
naga, nabierała uczuciowej poi to· ci zależnie od ukien, w ja
kie się odziewała: ta zależność duszy od troju nie zdziwiłaby 
publiczności Mrożka. Przypomi_nam to, aby pokazać że osła-



wiony „relatywizm" Pirandella wynikał bezpośrednio z na
tręctw ówczesnej awangardy: i że rozsypanie się charakterów, 
często uważane za swoistość jego teatru, było w istocie artys
tycznym znakiem epoki (co bardziej, rzecz jasna, oczywiste we 
Francji). Od wielokształtno 'ci człowieka - postaci scenicznej 
- krok już tylko do podważenia .,wiarygodno'ci" utworu: tu 
Pirandello poszedł najdalej, choć nie do końca . 

Pod fabularni wielu jego sztuk można rzeczywi ·cie dostrzec, 
mniej lub bardziej jawny, temat „dzieła powstającego": szło MU 

jednak nie tyle o proces powstawania dzieła (ujmowanego jako 
zbiór napięć między wyobrażeniem twórcy, scenicznym wciele
niem i interpretacją dokonywaną przez publiczność), il o jego 
sposób istnienia, o prawomocność fikcji czy jej „status" artys
tyczny. Pytanie wy oce, zdawałoby ię, fachowe czy artystow
skie: w istocie jednak Pirandello dotykał tak jednego z najistot
niejszych problemów dwudziestowiecznej twórczości.( ... ) 

Pirandello uważał się zwłaszcza za humory tę, zostawił również 

własną - bardzo pouczającą - teorię komizmu. Nie można 
- sądził - przeżywać życia inaczej niż poważnie. Istotni , 
instynkt nie zna żartów; obojętne czy ścigamy kobietę, władzę, 
pieniądze-cel pożądania nie może podlegać dyskusji,jeśli tylko 
chcemy go naprawdę osiągnąć. Kochankowie, łakomcy. tyrani 
nie znoszą humoru: nie podejrzewają nawet, czym jest, ponie
waż śmieszność rozbraja, poraża pożądanie. Uśmiechnąć się 
może tylko ten, kto przystanie z boku: kto nie tyle żyje, ił 

pa trzy na życie. Inaczej mówiąc, humor wyłącza współuczest
nictwo. Gorączka kochanka bawi postr nnych, ponieważ nie 
odczuwają namiętności, dostrzegają tylko -z zewnątrz- gesty, 
właściwe określonej społecznie „postaci" . Tyran śmie zy wszys
tkich, którzy się go ani bać nie muszą, ani też utoż amiać z jego 
ambicjami: zmienia się on, w oczach patrzących, w „znak" 
tyrana, w formę, w jaką intelektualne doświadczenie ujęł 

niezliczony szereg potężnych okrutników. Jak łatwo postrzec, 
pirandellowska teoria komizmu jest zarazem spojrzeniem na 
człowieka: instynkt burzy, cierpi, zdobywa, lecz za cenę 'lepoty; 
myśl ocenia, porządkuje, interpretuje, ale za cenę odłączenia. 
Słowem, można albo żyć, albo patrzeć na życie: wyróżnikiem 
artystycznego światopoglądu Pirandella jest nierozwiązalna 
sprzeczność między in tynktem a formą, albo też- uogólniając 

- między zwierzęciem a aniołem w człowieku ; bowiem właśnie 
zdolność oceny interpretacji, nadawania formy cechuje i wy
odrębnia człowieka. 

Gestykulujący fanatyk, spocony, wrzeszczący i rozdygota
ny, bawi profesora na pacerze ponieważ ten, mówiąc słowami 

poety, odsyła go od razu „w piekło kartoteki", przyszpila go 
i unieruchamia w określonej formie. Ale tenże profe or, roz
czepiający na czworo pytanie, czy świat rzeczywi 'cie i tnieje, 
śmieszy chłopca, który mu uwodzi żonę. inaczej mówiąc, 
komizm rodzi się w zędzie tam, gdzie forma wchodzi w konflikt 
z instynktem, życie z refleksją nad życiem; gdzie - przypomina
jąc krytyka - „objawia się dwoista natura człowieka" . 1 Orygi
nalnością Pirandella było nie tyle sformułowanie, ile wgłębienie 
się we wszystkie konsekwencje, jakie podobna teoria mogła 
- w latach dwudzie tych - przynieść sztuce dramatycznej 
i budującemu postacie pisarzowi: „to, co tyle łat trapiło mój 
umysł: złudzenie wzajemnego zrozumienia oparte nieuleczalnie 
na pu tej abstrakcji słów, różnorodna osobowość każdego 

człowieka w zależności od w , zys t kich m oż I i w oś i bytu, 
jakie ą w każdym z nas; wreszcie tragiczny, nieunikniony 
konflikt między życiem, które stale jest w ruchu i ciągle się 
zmienia, a formą, która je utrwala, niezmienną. " 2 Złudzenie 
zrozumienia, ponieważ ludzie komunikują tylko przy pomocy 
znaków i form, in tynkt zaś jest zawsze samotny. Różnorod
no · ć osobowo· ci, ponieważ spór między pożądaniem a inter-



pretacją, znaczeniem, które nieświadomie tworzy działarue 

(zależne od instynktu i oko Liczności) a znaczeniem, przy którym 
upiera się świadomość - nigdy nie może zostać, w odniesieruu 
do jednostki samej, zakończony. Konflikt wreszcie między 
życiem a formą może sięgnąć tragiczności: komedia przez swą 
nieuchronność właśnie - funduje niejako u Pirandella trage
dię . ( ... ) 

Postacie służą u Pirandella dramatowi, nie dramat - postaciom. 
Zapewne, zaludnił on swój teatr setkami jeśJj nie tysiącami 
figur zaczerpajętych ze wszystkich środowisk i wszystkich 
prowincji, od Sycylii po Friul, od chłop twa do bankierów 
- i wiele się u niego można o Włoszech na uczyć . Ale łatwo 
również zrozumieć zarzut, którym go dręczyła tradycyjna 
krytyka: „odmawiano mu umiejętności tworzenia (postaci) 
uważając, że w uprawianej przez niego grze intelektualnej 
spełniają tylko zadania figur na szachownicy". 3 Banalnie już 
powtarzać, dlaczego: postacie Pirandella są meciągłe, pozbawio
ne „charakteru", albo, ściślej, zaopatrzone w charaktery tym

czasowe; odsłaniają w akcji - a więc pod ciśrueniem życia 
- coraz to nowe oblicza zaskakując tak widzów, partnerów,jak 
i siebie samych. Jest wręcz u Pirandella automatyzm paradoksu: 
jeśli na scenę wchodzi - powiedzmy - głupiec (człowiek 

przedstawiony jako głupiec), można być pewnym, że okaże się 
w końcu roztropny raczej czy inteligentny. Zwłaszcza zachowa
nie i zewnętrzny wyraz postaci mylą i zbijają z tropu: chłodna 
twarz skrywa z reguły gorące serce· temperament i żywa 
gestykulacja osłaruają pokorQ i nieśmiałość duszy; obojętność 
maskuje obsesję, monomanię, wyrzut umienia.( ... ) Postacie nie 
tyle zmieniają się czy dojrzewają, ile odrzucają czy podejmują 
rolę: charakterologiczny relatywizm Pirandella przypomina 
poruekąd Prousta, ale tylko „połowę" Prousta, jego obraz 
człowieka w społeczeństwie . Psychologia Pirandella byłaby więc 

lekcją plastyczności i wyrazem nieufności dla intelektualnych 
form i społecznych konwencji, gdyby nie przeświadczenie, że 
właśrue one uczłowieczają człowieka: nostalgia wyższych 

- właśrue wyższych! - wartości stale jest w jego teatrze obecna. 
Pirandello nigdy rue mówi, że wartości są złudą, albo że tworzy 
je - unoszona okolicznościamj - jedno tka; jego ostatrum 
słowem nie jest w żadnym wypadku anarchia. Przeciwnie 
- marzy o formie, jeśli można powiedzieć, otwartej, jednocze ' -
nie zmiennej i wiernej esencjom.( ... ) 

Pirandello ociera się więc o problematykę , którą podjął 

później choćby Gombrowicz Uakie podobieństwo terminolo
gii!), lecz ostatecznie nie przechylił się bez re zty na stronę 
młodości, medojrzałości, cielesności pączkującej i anarchicznej 
- ale i Gombrowicz - oczywiście, chociaż wartości uzależnił od 
wolności i ytuacji jednostki, nie mógł wszystkich graruc 
przekroczyć. Jeśli teraz oderwać się od terminów Pirandella, 
można zobaczyć, że w jednym jeszcze przeczuł on rozwój teatru, 
a mianowicie - pierwszy chyba rozpoznał komiczną (jeśli rue 
groteskową) i filozoficzną funkcję stereotypu. Czym bowiem są 
„formy'', z jakimi walczy i am Pirandello i jego postacie 
zwłaszcza? Najczęściej - choć nie wyłącznie - stereotypami, rue 
językowymj jednak, ale sytuacyjnymi i psychologicznymi . Oce
na (czy samoocena) moralna, charakterologiczna itp. została 
przez Pirandella zobaczona jako oderwany od jedno tkowego 
doświadczenia tereotyp, automatycznie wypełniający wszelkie 
luzy i luki życia, narzucający się rueuchronrue ludzkiej połecz

ności i niejako ruezależny od ludzkiej woli czy rozeznania. 

Jan Błoński 

1 B. rćm 1eux, W Lifl i!raw re iruht?.nru~. ParL\ l ~2? 

' 7 prn:drnowy Pirandell 'I do S:efrw po.<iari. „ L. Pira ndello, Drumaty, Wurnawa 1960. s. 2<1 
1 Z prl'..c<lmowy M_ Brnhmcru tlo: L Pirandello , DramaH'. s.1.3 

Fragmenty anylculu J. Bla ·k iego, D1a/o11 1967, r 6, "- K4--M5, HM-l!~ 



LUIGI PIKAND~LLO 

HUMOKYZM 
Jednym z największych humorystów, nie wiedząc o tym, był 

Kopernik, który zdemontował nie tyle mechanizm świata, ile 

pełne pychy wyobrażenie tego świata, jakie sobie stworzyliśmy. 

Poeta epicki i dramatyczny może przedstawić swego bohatera, 

u którego występują w walce elementy przeciwstawne i powodu

jące konflikty; lecz on z tych elementów „skomponuje" charak

ter i zechce uchwycić go jako spójny w każdym jego czynie. 

Tymczasem humorysta czyni coś wprost przeciwnego: on 

„dekomponuje" charakter w jego częściach składowych i pod

czas gdy tamten stara się o jego spójność w każdym czynie on 

zabawia się przedstawieniem go w jego sprzecznościach . Humo

rysta nie uznaje bohaterów. 

Humoryzm polega na sensie przeciwieństwa, wywołanego 

szczególnym działaniem refleksji , nie ukrywanej , która nie staje 

się, jak zwykle w sztuce, formą uczucia, ale jej przeciwieństwem, 

jakkolwiek śledzi krok po kroku uczucie, jak cień postępujący 

za sylwetką ciała . Zwykły artysta zwraca uwagę tylko na ciało; 

humorysta zaś - na ciało i jego cień, czasami bardziej na cień niż 

na ciało . 

Z prredrnowy J. I lcistcina do: L. Pirandel lo, Wybór dramatów, BN 1978, s. XX-XXI. 

LUIGI PIRANDELLO 

Nie mam fadnej koncepcji szluki dramatycznej. Każda sztuka jest dziełem 
tworzenia. Tak jak matka nie potrafi wyjaśnić mjsterium tworzenia, tak i ja 
nie potrafię wyjaśnić kolejnych faz koncypowania i urzeczywistniania moich 
sztuk. Szczerze mówiąc nie ma żadnej koncepcji sztukj dramatycznej . Tylko 
sztuki o tendencji politycznej lub społecznej mają jakiś plan. Temat 
zasadzający się na fakcie , na nadużyciu, sam wytycza im drogę; ale są to 
sztuki umierające wraz ze zniknięciem tego nadużycia, które piętnują. Każde 
trwałe dzieło dramatyczne stanowi wynik proce u nieznanego dramato
pisarzowi z prawdLiwego zdarzenia. 

Nie wiem, co czuję pisząc swoje sztuki . W związku z Lym cbciałbym tylko 
opowiedzieć pewne krótkie zdarzenie. Swego czasu, gdy w Rzymie, przy Via 
Mario Pagano, nowej uJicy gęsto się zabudowującej , pisałem swoje S::.e.i:ć 

postaci scenicznych w poszukiwaniu autora, na przeciwko mojego domu 
wznosiło się rusztowanie. Zanim się obejrzałem, rozpoczęły się roboty 
murarskie, wskutek czego pewnego dnia ujrLałem niespodziewanie przed 
sobą jakąś setkę robotników, którzy obserwując mnie zanosili ię od 
śmiechu. Byłem głęboko zawstydzony i czułem gwałtowną chęć ucieczki 
przed kpinami tych nietaktownych ludzi. Dowiedziałem się potem, że widząc 
moją gestykulację uważali mnie za niespełna rozumu i że moje grymasy 
pobudzały ich do śm iechu. 

Mogę przysiąc, że w owej chwili nie byłem Luigim Pirandello . 
Tworzyłem, sam nie wiem jak, postaci, które prawdopodobnie ucieleś

niałem. One mną dyrygowały, nie pozostawiając we mnie niczego co moje. 

Fragment wywiadu dla Paris-Presse, 16.JII.1930 r. 

Kro11ika, Dialog 1967. Nr 6, s. 134 
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KALENDARIUM 
1867 
28 czerwca urodził się w Gir
genti (na Sycylii). Rodzice: 
Stefano Pirandello i Caterioa 
Ricci-Gramitto. Rodzina oj
ca przy złego pi arza pocho
dziła z Ligurii, na Sycylii osie
dliła się w wieku XVIII. te
fano Pirandello był w roku 
1860 i 1862 uczestnikiem 
walk o wyzwolenie Włoch 
w szeregach armii Garibaldie
go. W 1863 roku ożenił się 
z siostrą swego kolegi; zaj 
mował się eksploatacją siark i. 
Luigi urodził się w wilii na
zwanej „il Caos" (Chaos), do 
której rodzina schroniła się 

w czasie epidemii cholery. 
Mające tradycje antyczne 
miasto Girgenti otrzymało 

w roku 1927 nawiązującą do 
starożytnosc1 nazwę Agri
gento. „Villa del Caos" zo-

stała w 1949 roku uznana za 
narodowy zabytek. 

1880 
Po pierwszych latach nauki 
w Girgenti (szkoła technicz
na i gimnazjum) pisarz kszta
łci się w Palermo. 

1886 
Zaręczony ze swą kuzynką, 
wraca do Girgenti i pomaga 
ojcu w zarządzaniu kopalnią 
siarki; jednakże po krótkim 
okresie praktycznej aktyw
ności wraca do Palermo i stu
diuje literaturę na uniwer y
tecie. 

1887 
Z Palermo przenosi się na 
uniwersytet w Rzymie. 

1889 
W Palermo publikuje pierw-



szy zbiór wjerszy pisanych 
w latach 1883-l888; ogłasza 
go pod tytułem Mal giocondo. 
Są to poezje nasycone tonem 
pesymistycznym, co w jakiejś 
mierze jest wynikjem rozcza
rowania z powodu nieuda
nego narzeczeństwa ze starszą 
o cztery lata kuzynką Liną. 
W tym samym czasie zatarg 
z profesorem Onorato Oc
cioni zmusza Pirandella do 
opu, zczenia uniwersytetu 
w Rzymie. Młody student 
przenosi się do Bonn. 

1890 
Powstaje drugi zbiór wier zy 
(opublikowany w 1891 roku 
w Mediolanie) : Pasqua di Gea. 
Dedykował go młodej stu
dentce niemieckiej Jenny 
Schulz-Lancier, w której ię 

zakochał. W okresie studiów 
w Bonn tłumaczy Elegie rzym
skie Goethego i pisze Elegie 
nadreńskie (E legie renane). 
Zaczyna współpracę z flo
renckim pismem „ Vita Nuo-„ 
va . 

1891 
Po r 8 miesiącach studiów 

w Bonn uzyskuje tytuł dok
tora na podstawie rozpraw 
dialektologicznej Laute und 
LautenfJvicklung der Mundart 
von Girgenti o fonetyce okolic 
Girgenti. W okresie studiów 
w Bonn poznaje filozofię 
Schopenhauera, która staje 
się dla pisarza trwałym fun
damentem refleksyjnym 
w późniejszej twórczosci. 
Ukończywszy studia, pozo
staje jeszcze jakiś czas 
w Bonn jako lektor języka 
włoskiego 

1892 
Nie służy mu klimat ad
renii, rezygnuje z tego powo
du z funkcji lektora i wraca 
do kraju. 

1893 
Otrzymawszy od ojca stały 
zasiłek miesięczny, osiedla się 
w Rzymie. Lujgi Capuana 
wprowadza go w śr dowisko 
literackie i artystyczne stoli
cy. W kręgu nowych przyja
ciół jest np. Ugo Ojetti. Pod 
wpływem rad Capuany Pir
andello przechodzi od poezji 
do prozy narracyjne j i pisze 

swą pierw zą powieść: L' es
clusa (Wykluczona). 

1894 
W styczniu żeni się. Żona, 
Maria Antonietta Portulano, 
jest córką wspólnika ojca pi
sarza. Zamieszkują w Rzy
mie. W tymże roku ukazuje 
się pierwszy tom nowel Amo
ri senza amore (Rolli anse bez 
mi/ości) i poemat P ier GudrrJ. 
Pirendello pisuje w szeregu 
pism w Rzymie, Florencji, 
Turynie. 

1895 
Pisze drugą powieść, Il fumo 

(Kolejność), publikuje pisane 
jeszcze w Bonn Elegie renane. 
W czerwcu urodził mu się syn, 
Stefan, późniejszy powieścio

pisarz i komediopisarz. 

1896 
Ogłasza wój poetycki prze
kład Elegii rzymskich Goethe
go. 

1897 
Rozpoczyna pracę jako na
uczyciel języka i literatury 
w żeńskiej szkole pedago
gicznej . 

1898 
Zakłada wraz z przyjaciółmi 
pismo literackie „Ariel" 
i ogła za w nim jednoaktowy 
dramat L'epilogo (Epilog); ty
tuł poźniej zmienił na La 
morsa (Kleszcze) . 

1899 
Pi ze trzyaktową komedię Se 
non cosi (Jeśli nie tak), której 
tytuł zmienił później na La 
ragione degli a/tri (Racje jednych 
i drngich). 

1901 
Ogłasza pow1esc L' esclusa 
w dzienniku „La Tribuna" . 
Poezje pi ane w latach 
1892-1898 zbiera w tomiku 
Zampogna (Kobza). 

1902 
Ogłasza powie' ć Il tttrno i dal
sze tomy nowel. 

1903 
O unięcie się ziemi niszczy 
kopalnię siarki, w której by
ły umieszczone kapitały ojca 
pisarza i po ag jego żony. 

Wiadomość wywiera wstrzą

sający wpływ na żonę Piran
della; od tego czasu jej stan 



fizyczny i psychiczny będzie 
się stale pogarszał. Pisarz po
zostaje bez środków do życia 
z chorą żoną i tro jgiem dzieci. 
Musi utrzymywać się z lekcji 
prywatnych, a od czasopism, 
w których umieszczał swoje 
prace, domagać się należnych 
honorariów. W tym trudnym 
okresie życia rozpoczyna pra
cę nad powieścią Il fu Mattia 
Pascal (Nieboszczyk Macif!i 
Pascal). 

1904 
Wydaje tom nowel i powieść 
pisaną w 1903 roku. 

1905 
Ukazuje ·się przekład niemie
cki powieści Iffu Mattia Pas
cal, rozpoczynający rozgłos 

twórczości Pirandella poza 
literatury wło-

. . 
gramcaffil 
skiej. 

1906 
ukces powieści Il fi1 Mattia 

Pascal urn cnił trwale pozy
cję literacką pisarza. 

1908 
Ogłasza studium krytyczne 
L'umorismo (Humor), tano-

wiące ważny etap w kształ
towaniu się estetyki teatru 
groteskowego. 

1909 
Ogłasza swą czwartą p wie c 
1 vecchi e i giovani ( S tar-zy i mlo
dz1); rozpoczyna pracę nad 
powieścią Suo marito Uf!! 
mąż); staje się współpracow
nikiem jednego z najbardziej 
poczytnych dzienników wło
skich „Corriere della Sera'', 
współpraca trwać będzie az 
do śmierci pisarza. 

1910 
Powieść Il fu Mattia Pascal 
zostaje przełożona na język 
francuski. Nino Martoglio 
(1870-1921), poeta i kome
diopisarz sycylijski, dyrektor 
„Teatra minimo", zachęca 

Pirandella do działalności 
dramatopisarskiej. Pisarz 
przerabia nowelę pisaną 
w 1900 roku Lumie di Sicilia 
na scenę; 9 grudnia w rzym
skim Teatro Metastasio od
bywa się debiut Pirandel
la-dramaturga; wieczór teat
ralny obejmuje dwie pozycje, 
jednoaktówkę L11mie di Sicifia 

i dramat La morsa, pisany 
w 1898 roku. 

1911 
Ogłasza powieść Suo marito; 
jej druga edycja ukaże się 

w 1941 roku pod zmienio
nym tytułem Git1sti110 Ronceffa 
nato Boggiolo. Nowelę Il dovere 
del medico (Obo111iqzek lekar-:z.,a) 
przerabia na jednoaktówkę. 

1912 
Ogłasza ostatni zbiór wierszy 
pisanych w latach 1895- 1910, 
pod tytułem F11ori di chiave 
(Poza kf11czem) . 

1913 
20 czerwca odbyła się w Rzy-
mie prapremiera dramatu Il 
dovere del medico. Drukiem uka
zuje się jednoaktówka Ceci. 

1915 
Ukazuje się nowa powie c 
i dwa zbiory nowel. Powieść 
Si gira (Kręcimy film) zmieni 
w następnym wydaniu (1925) 
tytuł na Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore (Zapiski ope
ratora Serafina Gubbie). 19 

kwietnia w Mediolanie ma 
. . 

ffileJSCe praprcffilera pisane-

go r 899 roku dramatu Se 
non cosi; w głównej roli wy
stąpiła Irma Gramatica. W li
stopadzie tegoż roku naj tar
szy syn pisarza, tefan, do-
taje się do niewoli austria

ckiej. Umiera matka Piran
della, a stan umysłowy jego 
żony, przejaw1a1ący się m.in. 
w absurdalnych parok y
zmach zazdrości, ulega pogo
rszeniu. 

1916 
Pi arz po tanawia zrezygno
wać z planów pracy dla teat
rów, ale ino l\farto li po
nownie okazuje się dobrym 
inspiratorem. Pirandello 
przerabia nowelę z 1910 roku 
P nsaci, Giacomino! (ZastanÓJlJ 
się, K11b11si11) na dramat w dia
lekcie sycylij kim oraz w dia
lekcie okolic Girgenti pisze 
komedię Liold. 

1917 
Sukcesy teatralne skłaniają pi-
arza d dal zej ożywionej 

pracy dramaturgicznej. No
welę La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero (Pani Frola 
i pan Ponza,jej zięc) przerabia-



na dramat osie (se vi pare). 
Na scenic ukazują się Il beret
to a sonagli (Czapka błazeńska) 
i La Ciara (Kadź) w Rzymie, 
a w Turynie Jl piacere dell' onesta 
(Rozkosz 11czci1voścz) . Przera
bia ponadto nowelę z 191 1 

roku na jednoaktówkę La 
patenie (Patent). 

1918 
W ivorno odbywa się pra
premiera komedii M·a non 
e una cosa seria (Ależ to nie na 
serio!), na której treść złożyły 
się wątki dwóch wcześniej
szych nowel: La Signora Spe
ran· a i Non e una cosa seria. 
W Rzymie na scenę wchodzi 
komedia Il giuoco delle parli 
(Rozgry1vka ról), przerobiona 
z noweli Quando s' e ca pito il 
giuoco (Kiecfy poję/o się zasadę 
gry). 
W listopadzie wraca z niewoli 
syn tefan. 

1919 
W Mediolanie odbywają si 
prapremiery komedii L' inne
sto (Szczepionka) i farsy L'11-
omo, la bestia e la virtu ( Czlo-
1viek, z1JJierzę i cnota), fabular-

nie związanej z nowelą Ri
chiamo ail' obbligo ( Wez1vanie do 
Jpeln ienia ob o u; iąz k11) . 

1920 
W Rzymie ma miejsce pra
premiera komedii Tutto per 
bene (Żeby n1szystko było jak 
należy). W Wenecji tryumf 
osiąga dramat Come prima, 
meilio di prima Uak przedtelJI, 
lepiej niż przedtem) · jest to 
pierwszy na szeroką miarę su
kces teatralny pisarza, po
przednie jeg sztuki spotkały 
się z chłodnym przyjęciem 

u publiczności wlo kiej . 
W Rzymie odbyła się z kolei 
prapremiera komedii La sig
nora Morii una e due (Pani 
Morii, pierwsza i druga); 
w 1926 roku wznowienie tej 
komedii miało tytuł Due in 
una (DJłJie 111 jednej). 
Po raz pierwszy twórczość 

PirandelJa znalazła swój wy
raz na ekranie. Reżyser Mario 
Camerini sfilmował Ma non 
e una cosa seria. 

1921 
10 maja w Rzymie prapremie
ra dramatu Sei personaggi in 

cerca d'autore (Sześć postaci sce
nicznych w posz11ki1vani11 auto
ra) jest klęską teatralną. 2 7 
września w Mediolanie ta sa
ma sztuka odnosi tryumfalny 
sukces. Powstają dalsze filmy 
o tematach zaczerpniętych 

z nowel Pirandella. Gcnnaro 
Righelli wybrał w tym celu Il 
viaggio, Arnaldo Fratelli La 
rosa, Augusto Genina La sca
ldino. 

1922 

24 lutego w Mediolanie pra
premiera tragedii Enrico IT ; 
w roli głównej wy tąpił łyn

n y aktor wło kj tej epoki, 
Ruggero Ruggeri. 27 lutego 
odbyła się londyńska premie
ra Sześciu postaci„., oznaczają
ca początek uniwersalnego 
rozgłosu dramaturgii Piran
della. 

1923 
10 kwietnia w Paryżu na sce
nę w hodzi Sześć postaci ... 
wśród licznych premier euro
pejskich tego dramatu odno
tować należy premiery pol
skie (Kraków, Warszawa); na 
scen.ie warszawskiej pojawia 

się także farsa L' uomo, fa bes
tia e ia virttl, grana pt. Czlo-
1viek, z1J1ierzę i cnota w reżyse
rii Aleksandra Zelwerowi
cza. W Nowym Jorku, dokąd 
dramaturg udaje ię na za
proszenie dyrekcji Fulton 
Theatrc w ciągu trz eh mie-
ięcy mają miej ce premiery 

trzech sztuk Pirandella. 

1924 
Pisze ostatnią ze swych po
wie " ci: Uno, nesstmo ecentomila 
Ueden nikt i sto tysięcy); z no
wych dramatów szczególne 
znaczenie ma Ciasc1mo a suo 
modo (Każdy na sJ11ój sposób). 
\Vśród licznych premier "!./ca
łym świecie - od \'{/iednia do 
Brazylii i Japonii - odnoto
wać warto premierę ' ar
szaws ką Henryka IT ' , grane
go w Teatrze Pol kim pt. 
Zywa maska w reży erii Alek
sandra \'{lęgierki z Kazimie
rzem Juno zą- tęp wskim 
w roli głównej. \"(! Paryżu 

wystawiony zostaje balet 
oparty na farsie La J!.iara; 
muzykę skomponował znany 
kompozytor włoski, Alfredo 
Case] la. 



1925 
Grupa młodych pisarzy 
(wśród nich Stefan Pirandel
lo) organizuje w Rzymie te
atr, którego kierownictwo 
artystyczne obejmuje autor 
Henryka IV. Na przedstawie
niu inauguracyjnym w dniu 
4 kwietnia zagrano jednoak
tówkę Sagra del Signore della 
Nave (Ofiara złożona Opieku-
1101JJi Okrętu) . 'featr otrzymuje 
nazwę Teatro d' Arte di Ro
ma. W repertuarze znajdują 
się takie dzieła jak Historia 
żołnierza Ramuza (z muzyką 
Igora Strawińskiego), To) co 
naj1vażni~jsze Jewreinowa. 
Wystawia się nowości drama
turgów włoskich takich jak 
Alessandro De Stefani (I/ cal
zolaio di Messina) i Massimo 
Bontempelli (Nostra Dea). 
W farsie Bontenpellego (zna
nej i teatrom polskim tych lat 
pt. asza boginka) daje ię 
poznać jako aktorka Marta 
Abba. Teatr kierowany przez 
Pirandella występuje gościn
nie w ondyn ie, Paryżu 
1 w szeregu miast niemie
ckich. Znany reży er francu-

ski Marcel L'Herbier filmuje 
powie' ć Il fu Mattia Pascal. 

1926 
ukcesem roku jest tragedia 

Diana e la T11da (prapremiera 
w Zurychu). Arnleto Palermi 
filmuje tragedię Enrico IV. 

r927 
W Mediolanie w prapremie
rze Diana efa Tuda rołęgł'w

ną gra Marta Abba. Ta sama 
aktorka, której dzieje artys
tyczne związane są z teatrem 
Pirandella, występuje w sztuce 
L'amica delie mogli (Przyjaciół
ka żon) . Zespół kierowany 
przez Pirandella odnosi suk
cesy w Argentynie i Brazylii. 

1928 
Wśród nowych dzieł wyróż
nia się dedykowany Marcie 
Abba „mit" dramatyczny La 
m1ova colonia; jego temat fabu
larnie związany z powieścią 
Suo marito, przedstawia budo
wę nowego typu społeczeń
stwa. Pojawia się projekt sfil
mowania Szeiciu postaci ... , do 
realizacji jednak nie doszło. 
W czasie pobytu w Berlinie 

w_ związku z opracowywa
n~em scenariu za filmowego 
Pirandello pisze trzeci dramat 
z cyklu problemowego „teat
ru w teatrze": Questa sera si 
recita a soggetto (Dziś 1vieczo
r~m impro1viztfjemy), kontynu
~J~c formalną i refeleksyjną 
limę S ei personaggi ... oraz Cia
setmo a suo modo. 

1929 
Zostaje członkiem wło kiej 
akademii literatury, pisze no
we dzieła dramatyczne: Laz
zaro (Łazarz) oraz O di 11110 
o di nessttno. 

1930 
W Królewcu odbywa , ię pra
premiera Questa sera si recita 
a soggetto. Marta Abba święci 
tryumf w dramacie Co!lle tu 
mi vuoi Uaką mnie pragniesz). 
Gennaro Righelli filmuje no
welę In silenzio (tytuł filmu: 
La canzone dell' amore). Metro 
Goldwyn Mayer zaprasza pisa
rza do Hollywood w związku 
z filmowaniem Come tu mi /)//Oi 
z Gretą Garbo w głównej roli. 

1931 
Pisarz uczestniczy w Lizbo-

nje w piątym międzynarodo
wym kongresie krytyków. 

1932 
Marta Abba gra w dedyko
wanym sobie dramacie Tro
varsi (Odnaleźć siebie) rolę ak
torłci Donaty Genzi. Kom
pozytor Gian Francesco Ma
lipiero interesuje się librettem 
La Javo/a del jiglio cambiato 
(Baśń o zamienionym dziecku). 

1933 
Prapremiera dramatu Quando 
si e qualmno w Buenos Aires. 

1 934 
W październiku przewodni-
~Z)~ w Rzymie obradom po-
sw1ęconym problematyce 
dramaturgii w półczesnej; 
w związku z tym spotkaniem 
literackim organizuje przed-
tawienie tragedii D' nnun

zia La figlicl di Iorio (Córka 
Joria). W listopadzie trzymu
ie nagrodę literacką obla. 

1935 
Mari Camerini ponownie fi -
lmuje Nla non e !Ina cosa seria 
(w dwóch wersjach języko
wych: włoskiej i niemieckiej). 



Na scenę włoską wkracza 
dramat Non si sa come (Nie 
wiadomo jak), którego prapre
miera odbyła się w Pradze 
w grudniu poprzedniego ro
ku. 

1936 
Gennaro Righelli filmuje 
Pensaci, Giacotnino! Pirandel
lo pisze · oparty na noweli 
L' abito nuovo (No1JJe ubranie) 
scenariusz dla neapolitań

skiego aktora, Eduardo De 
Filippo. De Filippo w póź
niejszych latach zdobędzie 
popularność także jako ko
mediopisarz (Filumena Mar
turano, Napoli milionaria) i re
żyser filmowy; w jego tek-
tach i pomysłach insceniza

cyjnych krytycy dostrzegają 
wpływ Pirandella, w szcze
gólności w technice zaciera
nia granicy między rzeczywi
stością a fikcją. Pirandello 
pisze dialogi dla nowej wersji 
filmowej Il fu Mattia Pascal. 
Zachorowawszy w czasie 
pracy nad filmem na zapale
nie płuc, umiera 1 o grudnia, 
nie ukończywszy ostatniego 
dzieła, dramatycznego mitu 

I giganti della montagna ( Gi
ganci z gór). Renato Simoni 
wy tawił zachowany frag
ment w 1937 roku. 

Lesław u tachiewicz 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

ZEMSTA-Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia - Marcin 
Stajewski 
MAZEPA - Juliusz Słowack i , reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech Borkowski 
SŁOMKOWY KAPELUSZ- Eugene Labiche, tłumaczen i e i opracowanie -Julian 
Tuwim, reżyseria - Krzysztof Zaleski, dekoracje - Janusz Wiśniewsk i, malarstwo 
- Antoni Poroś, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka Janusz Bogacki, teksty 
piosenek - Marcin Sosnowski, choreografia - Ewa Wycichowska 
ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA - Arthur Miller. tłumaczenie - Joanna Gorczycka. 
reżyseria - Feliks Falk, scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty 
Pawi uśkiewicz 
MEIN KAMPF - George Tabori, tłumaczenie - Danuta Żmij-Zielińska, reżyseria 
- Robert Gliński, scenografia -Agnieszka Zawadowska, muzyka -Jerzy Satanowski 
ANTYGONA W NOWYM JORKU - Janusz Głowacki, reżyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Jerzy Juk Kowarski, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 
KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN - Denis Diderot, tłumaczenie - Tadeusz 
Żeleński - Boy, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, scenografia - Marcin 
Stajewski, teksty piosenek - Wojciech Młynarski, muzyka - Jerzy Derfel, choreo
grafia - Janusz Józefowicz 

SCENA 61 
BREL - tłumaczenie - Wojciech Młynarski, scenariusz i reżyseria - Wojciech 
Młynarski, Emilian Kamiński, opracowanie muzyczne - Janusz Stokłosa, choreo
grafia - Janusz Józefowicz, scenografia - Marcin Stajewski 
WYSOCKI - tłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarsk i oraz Andrzej 
Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewand9wska, Wojciech Młynarski, 
dekoracje - Marcin Stajewski, kostiumy - Krystyna Zachwatowicz, opracowanie 
muzyczne-Janusz Stokłosa, Tadeusz Suchocki, choreografia -Janusz Józefowicz. 
BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA - Ilia Erenburg, tłumaczeni e - Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej Wojtysz
ko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar $migasiewicz. scenografia - Antoni 
Poroś, muzyka - Jerzy Derfel, choreografia - Tadeusz Wiśn i ewsk i 
KOSMOS - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 
scenografia - Marc in Stajewski 
DETEKTYW - Anthony Shatfer, tłumaczenie - Cecylia Wojewoda, reżyser i a 
- Janusz Warmiński, scenografia - Marcin Stajewski 
MATKA NOC - Kurt Vonnegut Jr, tł u maczen ie - Lech Jęczmyk adaptacja 
i reżyseria - Wojciech Adamczuk, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 
HEMAR - scenariusz - Wojc iech Młynarski , Rudol f Gołębiowski, reżyseria 
-Wojciech Młynarsk i, choreografia - Janusz Józefowicz. kierown ictwo muzyczne 
- Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Malgorzata Blikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO, przy fortepian ie Jerzy Derfel 
KONTRABASISTA - Patrick Suskind, tłumaczenie - Barbara Woźniak, reżyseria 
- Robert Gliński , scenografia - Marcin Stajewski 
DYMNY -scenariusz Anna Dymna, Maciej Wojtyszko, reżyseria- Maciej Wojtysz
ko, scenografia - Antoni Poroś. kierownictwo muzyczne - Wojciech' Borkowski, 
choreografia - Dorota Furman 


