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Summary: 

The aim of the article On the First Phase of Luigi Pirandello’s Dramaturgy. On the Basis of Lumìe di Sicilia and 

La morsa is to show that the two dramas belong to the initial phase of the development of Pirandello’s 

dramatic works. The article is divided into four parts. The first one is devoted to the Italian dramatur-

gy of the first half of the twentieth century, the next two constitute a comparative analysis of Lumìe di 

Sicilia and La morsa, and the final part may be regarded as a brief conclusion. It has been shown that 

the explored plays, having a distinct Sicilian character, contain extensive references to bourgeois drama. 

Following the above-mentioned paradigm, the two works are similar to each other not only in their spa-

tial arrangement and linear treatment of time but also in delineating a specific typology of the hero.  

I. Wprowadzenie 

A) Kilka refleksji o dramaturgii w oskiej pierwszej po owy XX wieku 

W pierwszej po owie dwudziestego wieku dramaturgia w oska prze y a szcze-

gólny okres w swej historii. To w a nie wówczas w oskie sceny teatralne znajdowa-

y si  pod wp ywem wielu tendencji o awangardowym charakterze. Nale y podkre-

li  w tym miejscu cho by tylko znaczenie futuryzmu czy groteski, które wprowa-

dzi y do teatru Belpaese nowe koncepty zwi zane nie tylko ze wiatem przedstawio-

nym dzie a dramatycznego, ale tak e z jego sceniczn  reprezentacj . Zarówno futu-

ry ci1, jak i autorzy identyfikuj cy si  z w oskim teatrem groteskowym2 zmierzali do 

                                                 

1  Autorzy reprezentuj cy w oski futuryzm to na przyk ad: Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944), 

Pino Masnata (1901–1968), Bruno Corra (1892–1976), Emilio Settimelli (1891–1954), Francesco 
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wyeliminowania zasad, które zosta y wprowadzone i rozpowszechnione przez 

przedstawicieli tzw. teatru mieszcza skiego. Na specyfik  dramaturgii w oskiej 

pierwszego pi dziesi ciolecia minionego wieku wp yn a tak e sytuacja polityczna 

kraju, który przez okres ponad dwudziestu lat (1922–1943) by  rz dzony przez fa-

szystów. Re im stara  si  zdominowa  wszystkie sfery ycia spo ecznego, interwe-

niuj c tak e na polu teatralnym. Mussolini uwa a  teatr za miejsce o ogromnym 

znaczeniu propagandowym, traktowa  go jako narz dzie s u ce do rozpowszech-

niania za o e  faszyzmu. Utwory dramaturgów zwi zanych z faszyzmem gloryfi-

kowa y osob  wodza, agitowa y politycznie i mityzowa y poj cie ojczyzny. W epoce 

faszyzmu odby o si  znamienne spotkanie, w którym uczestniczyli najbardziej znani 

dramaturdzy europejscy. Chodzi o Convegno Volta, konferencj  zorganizowan   

w dniach 8–14 pa dziernika 1934 roku przez Akademi  W osk  w Rzymie, której 

celem by o o ywienie dyskusji na tematy zwi zane z teatrem3. Podczas tak wa nego 

wydarzenia nie mog o zabrakn  Luigiego Pirandella (1867–1936), okre lanego 

przez wielu najdoskonalszym w oskim dramaturgiem pierwszej po owy dwudzie-

stego wieku. 

B) O dramatopisarstwie Pirandella 

Warto podkre li , e s awa Pirandella jako dramaturga zacz a si  w 1921 roku. 

To w a nie wtedy odby a si  w Pary u oraz innych miastach globu, takich jak Ber-

lin, Nowy York czy Londyn, premiera Sze ciu postaci w poszukiwaniu autora. Przedsta-

wienie teatralne odnios o ogromny sukces, a Pirandello zyska  przychylno  krytyki 

oraz publiczno ci. Debiut na scenach wiatowych okaza  si  wi c bardzo wa nym 

momentem w karierze pisarza4, gdy  nast pi y po nim sukcesy tak e w ojczy nie.  

Twórczo  Pirandella trwale wpisuj ca si  w histori  dramaturgii w oskiej XX 

wieku ma szczególny charakter. Utwory w oskiego noblisty5 rewolucjonizuj  teatr 

wspomnianego okresu, gdy  wprowadzaj  wiele rozwi za  i motywów, które nie 

pojawi y si  dot d w dzie ach adnego w oskiego autora dramatycznego. Sam Pi-

randello obok Antona Czechowa (1860–1904), Augusta Strindberga (1849–1912)  

i Henryka Ibsena (1828–1906) jest cz sto uznawany za ojca wspó czesnej drama-

turgii europejskiej.  

                                                 

Cangiullo (1888–1977), Remo Chiti (1891–1971), Anton Giulio Bragaglia (1890–1960), Luciano 

Folgore (1888–1966), Ruggiero Vasari (1898–1968).  
2  W ród przedstawicieli teatru groteskowego znajduj  si  Luigi Chiarelli (1880–1947), Enrico Cavac-

chioli (1885–1954), Luigi Antonelli (1882–1942), Pier Maria Rosso di San Secondo (1887–1956).  
3  Borsellino, Nino: Il dio di Pirandello. Palermo: Sellerio 2004. S. 106. 
4  Pirandello jest zaliczany do grona najp odniejszych twórców w literaturze w oskiej. Na jego jak e 

cenny dorobek sk adaj  si  utwory liryczne, dramaty oraz proza. Trzeba jednak nadmieni , e 

prawdziw  s aw  pisarz zawdzi cza teatrowi. Sam zreszt  uwa a teatr za miejsce szczególne, które 

pozwala wiernie odzwierciedli  to, co najwa niejsze i zarazem najbardziej skomplikowane, a mia-

nowicie ludzkie ycie.  
5  W 1934 roku Pirandello otrzymuje Nagrod  Nobla za twórczo  literack .  



 O pierwszej fazie dramatopisarstwa Luigiego Pirandella… 39 

Teatr figlio del Caos6, przede wszystkim ze wzgl dów tematycznych i chronolo-

gicznych, dzieli si  na cztery fazy: teatr dialektalny, teatr humorystyczny, teatr w te-

atrze oraz teatr mitów. Wymienione fazy obejmuj  dane dramaty. 

W niniejszym artykule skoncentrujemy si  na pierwszej fazie twórczo ci drama-

tycznej Pirandella. Zale y nam na ukazaniu jej g ównych cech charakterystycznych. 

Nale ce do niej dzie a ró ni  si  tematycznie7 od utworów wpisuj cych si  w dru-

g  faz , w tzw. teatr humorystyczny, o którego pocz tku mo na mówi  od 1917 ro-

ku, kiedy ukazuj  si  takie dramaty, jak: Il berretto a sonagli, Così è (se vi pare), Il piacere 

dell’onestà. Pierwsza faza twórczo ci dramatycznej Pirandella obejmuje wi c utwory 

opublikowane w latach 1910–1916; cykl otwiera Lumìe di Sicilia (1910), a zamyka 

Liolà (1916). Trzeba podkre li , i  w pracach badaczy polskich odczuwa si  brak 

opracowa  po wieconych dramaturgii Agrygenty czyka. Istniej  nieliczne dzie a, 

które tylko fragmentaryczne poruszaj  t  jak e wa n  problematyk 8.  

Pierwszy etap twórczo ci dramatycznej Pirandella jest ci le zwi zany z jego 

biografi 9 i koncentruje si  na w tkach odnosz cych si  do sycylijskich korzeni au-

tora. Dramaturg przyszed  na wiat 28 czerwca 1867 roku w Girgenti w rodzinie,  

w której piel gnowane by y tradycje i has a okresu Risorgimenta. M odo  sp dzi  

na Sycylii, z któr  zawsze czu  si  bardzo zwi zany i dlatego jego pierwsze sztuki te-

atralne powsta y w a nie w dialekcie sycylijskim. Ale to nie tylko fakt pisania w dia-

lekcie decyduje o sycylijsko ci pierwszej fazy dramaturgii Agrygenty czyka. W dzie-

ach nale cych do grupy tak zwanego teatru dialektalnego odnajdujemy liczne ele-

menty kultury s onecznej Sycylii. Aby je dostrzec, nale y odnie  si  do konkret-

nych dramatów. W niniejszym artykule skupimy si  na dwóch niezwykle wa nych 

sztukach, które jako pierwsze utwory literackie Pirandella zosta y zaprezentowane 

                                                 

6  W t umaczeniu na polski: syn chaosu. Takim mianem Pirandello zwyk  okre la  sam siebie.  
7  Teatr humorystyczny jest zdominowany przez motyw maski, pesymizm i relatywizm; faza teatru  

w teatrze, jak sugeruje tytu , porusza problematyk  metateatraln , a teatr mitów, do którego nale  

dzie a powsta e w ostatnich latach ycia autora, poruszaj  wa ne kwestie moralne i egzystencjalne. 
8  Mamy na my li przede wszystkim komparatystyczn  prac  Joanny Zaj c: „Dwie koncepcje dramatu 

D’Annunzio-Pirandello” (2003) oraz szkic Alicji Fortysiak-Strazzanti „Teatr Pirandella w Polsce” 

(1993). Ca kiem niedawno, bo w 2011 roku zosta a równie  wydana rozprawa Sylwii Kucharuk 

„Pirandello i Szaniawski. Przyczynek do bada  komparatystycznych”, w której autorka zajmuje si  

niektórymi sztukami Pirandella. Dobór utworów zosta  dokonany tak, aby ukaza  podobie stwo 

mi dzy stylem dramatycznym Pirandella i Szaniawskiego. Sztukami Agrygenty czyka zajmowa  si  

tak e Cezary Bronowski. Jego monografie: „La maschera e la marionetta nel teatro italiano negli 

anni 1918–1930” (2000), „La drammaturgia italiana negli anni 1922–1940” (2003), „Il teatro italia-

no fra 1918–1940” (2004), „Historia dramaturgii w oskiej XX wieku” (2008), po wi cone drama-

turgii w oskiej XX wieku, zawieraj  wiele cennych uwag i ciekawych interpretacji dramatów Sycylij-

czyka. O obecno ci Pirandellowskich struktur teatralnych w teatrze francuskim pisa a Halina Sa-

wecka („Structures pirandelliennes dans le theâtre français” 1980). Twórczo  Pirandella jest rów-

nie  skrótowo analizowana przez Lecha Eustachiwicza w eseju „Luigi Pirandello” i Szymona Gold-

szmida „Pirandello w teatrze w oskim i europejskim” (1938). 
9  Camilleri, Andrea: Biografia del figlio cambiato. Milano: BUR 2000.  
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na scenie: Lumìe di Sicilia i La morsa10. Analiza pozwoli lepiej zrozumie  charakter 

wczesnej twórczo ci dramatycznej autora, gdy  to w a nie w tych dzie ach s  bar-

dzo wyra nie akcentowane motywy, które w niej dominuj .  

Mówi c o cechach strukturalnych powy szych utworów, nale y podkre li , e 

oprócz nasycenia „pierwiastkami sycylijskimi” zauwa a si  obecno  elementów 

w a ciwych tzw. teatrowi mieszcza skiemu. Najwa niejszym z nich jest z pewno ci  

wszechobecno  motywu trójk ta mi osnego: m - ona-kochanek, na którym opie-

ra si  cz sto ca a konstrukcja dramatu. Mamy wi c do czynienia ze zdrad , której 

najcz ciej dopuszcza si  ona szukaj ca ucieczki przed monotoni  ycia. Zdradzie 

towarzysz  zazdro , zemsta, szale stwo. Silna wi  cz ca pierwsze dramatyczne 

utwory Pirandella z teatrem mieszcza skim wynika z pewno ci  ze wiadomo ci 

samego autora dotycz cej gustów ówczesnej publiczno ci. Nie bez znaczenia jest 

równie  fakt, i  mimo awangardowych zap dów, wi kszo  tendencji panuj cych  

w dramaturgii w oskiej pierwszej po owy dwudziestego wieku w gruncie rzeczy fa-

woryzowa a tradycj  teatraln , która rozpowszechni a si  w Europie w XVIII wie-

ku, nie mog c uwolni  si  od starych, skostnia ych form.  

Analizuj c pierwsz  faz  twórczo ci dramatycznej Luigiego Pirandella, nale y 

wzi  pod uwag  przede wszystkim jej zakorzenienie w kulturze sycylijskiej oraz 

komplementarno  z tradycj  teatru mieszcza skiego. Aby ukaza  te cechy we 

wspomnianych ju  utworach oraz urozmaici  analiz , pos u yli my si  w przypadku 

Lumìe di Sicilia motywem podró y; je li chodzi o utwór La morsa skoncentrowali my 

si  na typologii trójk ta mi osnego.  

II. Lumìe di Sicilia – podró  zwierciad em sycylijsko ci? 

Akcja jednoaktówki Lumìe di Sicilia rozgrywa si  w jednym z miast pó nocnych 

W och. Autor nie podaje jednak konkretnej nazwy. Widomo jedynie, i  g ówni bo-

haterowie pochodz  z Sycylii. W tym przypadku pochodzenie odgrywa bardzo 

wa n  rol , gdy  jest no nikiem pewnych cech, wzorów zachowa  czy idei. Doty-

czy to przede wszystkim Micuccia Bonavina, który jest typowym sycylijskim miesz-

ka cem wsi, co zdradza ju  jego wygl d zewn trzny.  

Bohater przeby  dalek  drog , aby spotka  kobiet , któr  pragnie po lubi  – 

pi kn  Teresin . Podró  sycylijskiego wie niaka, Micuccia, ma jasno sprecyzowany 

cel. Sycylijczyk rusza w dalek  drog , aby zdoby  ukochan  kobiet . Wed ug niego 

Teresina powinna odwdzi czy  mu si  za udzielon  w przesz o ci pomoc. Podró , 

z jednej strony motywowana jest uczuciami bohatera, a wi c czym  po danym, 

upragnionym, pozytywnym, z drugiej za  jawi si  jako pewnego rodzaju obowi zek. 

Bonavino udzieli  pomocy finansowej Teresinie i tym samym umo liwi  jej wyjazd  

                                                 

10  Do tzw. teatru dialektalnego mo na równie  zaliczy  utwory: All’uscita, Il berretto a sonagli, Tutto per 

bene, L’uomo, la bestia e la virtù, Liolà, Il dovere del medico, La ragione degli altri. 
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z prowincjonalnego miasteczka w poszukiwaniu kariery i lepszego ycia. W zamian 

oczekuje mi o ci. Postawa ta wynika z sycylijskiej mentalno ci, opartej na regule po-

tocznie zwanej „co  za co ” i wykluczaj cej bezinteresowno . Podró  Sycylijczyka 

ma z pewno ci  dychotomiczny charakter. W psychice bohatera zachodzi pewnego 

rodzaju konflikt; pragnie on po lubi  ukochan  kobiet , która, wed ug obyczajów 

panuj cych w mikrokosmosie, z którego oboje si  wywodz , powinna go kocha . 

Odczuwa jednak pewnego rodzaju niepokój, pot gowany dystansem, jaki dzieli go 

od Teresiny. On jest zwyk ym mieszka cem w oskiej prowincji, ona kobiet , która 

przywyk a do rozrywek oferowanych przez miasto. Jak to cz sto zdarza si  u Piran-

della, ró nice spo eczne okazuj  si  zbyt du e, aby nie powodowa  problemów. 

Gdy dochodzi do spotkania, Teresina nie po wi ca wiele czasu swemu go ciowi. 

Ignoruje go, rozmowa trwa przez chwil , potem zostawia z matk , a sama oddaje 

si  rozrywkom w pokoju obok, nie przejmuj c si  faktem, i  do uszu Micuccia do-

cieraj  d wi ki oznaczaj ce dobr  zabaw . Jednak tak e jej posta  nosi znamiona 

tragizmu. miech bohaterki nie jest uzewn trznieniem prawdziwej rado ci, a od-

zwierciedla tylko ch  przypodobania si  ludziom, z którymi chcia aby obcowa .  

W tej sytuacji komizm mo na uto samia  z tragizmem. Kobieta znajduje si  w sy-

tuacji, która pozwala co prawda mia  si , lecz jej miech jest gorzki. Tak e Teresi-

na odby a podró , podró  pe n  wyrzecze , podró , która kosztowa a j  wiele wy-

si ku i sprawi a wiele bólu, podró , która sta a si  konieczno ci , gdy  stanowi a je-

dyn  mo liwo  na wyj cie z biedy i zaznanie lepszego ycia, ale jednocze nie ozna-

cza a rozstanie z domem, porzucenie krewnych i bliskich. Czy kobieta odnalaz a 

swe locus amoenus, czy jest szcz liwa w otaczaj cej j  rzeczywisto ci? Odpowied  na 

to pytanie wydaje si  trudna. W ka dym razie nie zamierza wyj  za m  za Micuc-

cia i powróci  na Sycyli . W jej przypadku podró  odby a si  w jedn  stron , Bo-

navino za  najpewniej powróci  na rodzinne po udnie. Wraz z Teresin  wyjecha a 

jej matka. Podejmuj c decyzj  o wyje dzie, wyrazi a zgod  na tu aczk  w poszuki-

waniu szcz cia dla córki. W jej przypadku podró  niesie za sob  rezygnacj  z w a-

snych planów, stanowi równie  du e po wi cenie, bez w tpienia zwi zane z obo-

wi zkiem bycia u boku dziecka i pomagania mu, obowi zkiem odczuwanym przez 

ka d  dobr  matk . Zapytajmy, czy Marta Marnis tak  matk  by a? Jej postawa i de-

cyzje yciowe koncentruj  si  na córce, której towarzyszy przez ca  doros o ,  

w doli i niedoli. Bohaterka rezygnuje praktycznie z w asnego ycia i zawsze jest  

u boku Teresiny. Gdy po latach Micuccio odwiedza kobiety, to w a nie matka 

przyjmuje go z otwartymi r kami, odgrywa rol  po rednika mi dzy wiatem córki  

a wiatem sycylijskiego wie niaka. Czuje si  jednak skr powana, poniewa  zdaje so-

bie spraw  zarówno z nieprzystawalno ci tych wiatów, jak i godnej po a owania 

sytuacji Bonavina. Niespodziewany go  niczym magdalenka w d oniach bohatera 

Prousta budzi fal  wspomnie . Marta Marnis pragnie cho  na chwil  powróci  do 

swojej ma ej ojczyzny, której Micuccio staje si  uosobieniem.  

Marta: Ja zostan  z tob . 

Micuccio: Ale  nie… je li… je li Pani chce… je li tak e Pani musi st d pój … 



42 Karol KARP 

Marta: Nie, nie… Tam teraz jedz  kolacj , rozumiesz? Wielbiciele… impresario… Kariera, 

rozumiesz? Zostaniemy tu razem, tylko my dwoje […], zjemy razem kolacj , ja i ty, co? Co ty 

na to? Tylko my dwoje. Przypomnimy sobie o dobrych czasach… […]. Mój drogi Micuccio! 

Wydaje mi si  nieprawd , e jestem tutaj z tob . […] 

Micuccio (ponury, niespokojnym g osem): A… ona przyjdzie, powiedzia a Pani? Tak py-

tam, gdy  chcia bym przynajmniej j  zobaczy … 

Marta: Oczywi cie, e przyjdzie…11 

Bonavino z niecierpliwo ci  czeka na Teresin . Gdy kobieta pojawia si  i po-

wi ca mu odrobin  czasu, jego rozczarowanie jest ogromne. Bohater czuje si  od-

rzucony przez kobiet , któr  kocha i która jednocze nie wiele mu zawdzi cza. 

wiadomo  takiego stanu rzeczy wydaje si  nie do zniesienia. Jego umys  przepe -

niaj  negatywne my li. Jest z y na siebie i na ca  sytuacj . Odby  dalek  i ci k  

podró  – synonim nadziei na realizacj  planów matrymonialnych, podró , która 

kosztowa a go wiele wyrzecze  i nie przynios a oczekiwanych rezultatów. Moment, 

w którym bohater zdaje sobie spraw  z pora ki, jest dla niego bardzo bolesny. Uj-

rzawszy Teresin , która pod wp ywem nowej rzeczywisto ci bardzo si  zmieni a, 

Micuccio ju  wie, e nie mo e liczy  na zwi zek. Córka Marty Marnis wydaje si  

zbyt pi kna, by chcie  sp dzi  ycie ze zwyk ym cz owiekiem. wiadom kl ski, za-

czyna wyja nia  powody, które popchn y go do przyjazdu do miasta. Czy mówi 

prawd ? 

Micuccio: […] Wszystko sko czone… kto wie od kiedy!... A ja, g upi… ja g upi, a mówili 

mi we wsi… a ja… tak si  natrudzi em, eby…  eby przyjecha … Trzydzie ci sze  godzin 

podró y poci giem… aby… aby zrobi … To z tego powodu, kelner i tamta… Dorina wy-

buchli miechem! […] Mog em si  tego domy li . Przyjecha em gdy … gdy  ona, Teresina, 

mi… obieca a mi to… Ale mo e… o tak!… jak e by mog a wtedy ona sama przypuszcza , 

e pewnego dnia stanie si  taka? Podczas gdy ja… tam… zosta em z moim ma ym fletem… 

na wiejskim placu… ona… ona co za ycie! […] Przyjecha em tak e, aby zwróci  wam pie-

ni dze, które mi przys a y cie. To ma by  zap ata? zwrot? To nie ma nic do rzeczy! Widz , 

e Teresina sta a si  królow ! […] Ale te pieni dze, nie zas u y em no to z jej strony. […] 

Marta (dr ca, przygn biona, z zami w oczach): Co ty mówisz, co ty mówisz mój synecz-

ku? 

Micuccio (daj c jej znak, eby by a cicho): To nie ja je wyda em, wydali je moi rodzice, gdy 

byli chorzy; ja nic o tym nie wiedzia em, […] Tutaj jest reszta. A ja odchodz . 

Marta: Jak to? […] 

Micuccio: Widzia em j  i to mi wystarczy. […] S yszy Pani jak si  miej ? Ja nie chc , nie 

chc , eby miano si  ze mnie… Odchodz …12 

W gruncie rzeczy bohater podaje dwa powody swojej wizyty, dwa g ówne mo-

tywy, które sprawi y, i  wyruszy  w podró . Pierwszy to obietnica, jak  mia a mu 

z o y  Teresina, obietnica najprawdopodobniej odnosz ca si  do przysz ych za lu-

bin. Drugi, raczej podrz dny, by  mo e stanowi cy tylko pewnego rodzaju wy-

mówk  czy usprawiedliwienie rozczarowanego amanta, dotyczy  spodziewanego 

                                                 

11  Pirandello, Luigi: Lumìe di Sicilia. Milano: Mondadori 1986. S. 61–62. T umaczenie z w oskiego 

fragmentów dzie  analizowanych w artykule zosta o dokonane przez Karola Karpa.  
12  Tam e. S. 67–69. 
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zwrotu pieni dzy, jako rodzaj zado uczynienia ze strony Teresiny. Zado uczynie-

nia – dodajmy – którego Micuccio w innej sytuacji nigdy nie za da . Powody w -

drówki bohatera, któr  mo na równie  interpretowa  jako nieszcz liw  tu aczk , 

wydaj  si  by  przekonuj ce, jednak uda oby si  nad nimi postawi  kilka znaków 

zapytania. Czytelnik poznaje najwa niejsze elementy tre ci utworu praktycznie tylko 

z perspektywy Micuccia. To on przed spotkaniem z Teresin  i jej matk  opowiada 

dwojgu pozosta ym bohaterom dramatu13, Ferdinandowi i Dorinie, histori  swojej 

znajomo ci z Teresin . Mamy wi c tu do czynienia z opisem bardzo subiektywnym, 

by  mo e nawet odrobin  przejaskrawionym. Co wi cej, mi dzy Micucciem i Tere-

sin  nie dochodzi do bezpo redniej konfrontacji. Bonavino, ujrzawszy bohaterk , 

nie próbuje namówi  jej do lubu czy powrotu na Sycyli , poddaje si  bez walki, 

gdy  od samego pocz tku czuje si  skazany na kl sk . W rzeczywisto ci okazuje si  

jednostk  s ab , która w obliczu zagro enia niepowodzeniem atwo rezygnuje ze 

swych zamiarów. Zachowuje si  w ten sposób tak e ze wzgl du na s owa pani Marty: 

Marta (zaniepokojona, zakrywa twarz d o mi, ale nie mo e powstrzyma  lec cych z oczu 

ez, […]): Tak, tak, id  sobie, mój synku, id  st d… ona ju  nie jest dla ciebie, masz racj … 

[…]. 

Micuccio (poruszony, pochylony nad ni , si  odrywa jej d o  od twarzy): Wi c… a, ona 

wi c, ona… ona ju  nie jest mnie godna? 

Marta (potwierdza […]): Na mi o  bosk , na mi o  bosk  […] 

Micuccio: Do , do … i tak odchodz … Nawet, nawet… teraz tym bardziej…14 

Wys uchawszy s ów Marty, Bonavino wydaje si  nie odczuwa  ju  alu. Wcze-

niejszy al przekszta ca si  w pogard . Teresina sta a si  najprawdopodobniej ko-

biet  prowadz c  zbyt frywolny tryb ycia i nie jest ju  godna ani Micuccia, ani 

prawdziwej mi o ci. Rozz oszczony m czyzna odchodzi, aby powróci  na Sycyli   

i tam zazna  szcz cia. Przed opuszczeniem mieszkania Teresiny Micuccio przy-

pomina sobie o prezencie, który jej przywióz , przypomina o tytu owych lumìe,  

a wi c sycylijskich cytrynach. Zdaje sobie jednak spraw , e nie mo e da  ich kobie-

cie, która splami a nie tylko swój honor, ale tak e honor swojej ma ej ojczyzny. Lu-

mìe otrzymuje Marta, a Micuccio odchodzi.  

Ko cz c rozwa ania po wi cone utworowi, warto podsumowa  obecne w nim 

pierwiastki sycylijsko ci. Jednym z budulców sycylijsko ci jest dialekt sycylijski,  

w którym powsta a pierwsza wersja utworu, a którego elementy pojawiaj  si  rów-

nie  w wersji napisanej we w oskim standardowym. Du e znaczenie ma bez w t-

pienia pochodzenie g ównych bohaterów, których ma  ojczyzn  jest w a nie Sycy-

lia. Istotn  rol  odgrywa ich typologia. Chodzi przede wszystkim o Micuccia, który 

posiada wiele cech charakterystycznych dla typowego mieszka ca s onecznej wyspy. 

                                                 

13  Oprócz wymienionych osób w spisie bohaterów poprzedzaj cym utwór widniej  dwie nazwy zbio-

rowe: „zaproszeni” (chodzi o go ci, którzy wraz z Teresin  uczestnicz  w bankiecie) oraz „inni 

kelnerzy” (okre lenie nie obejmuje Ferdinanda – kelnera, z którym Micuccio rozmawia przed spo-

tkaniem z Mart  Marnis i jej córk ).  
14  Pirandello, L.: Lumìe di Sicilia. S. 69. 
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W ród nich nale y wymieni  dum  oraz wiadomo  w asnej warto ci. Bardzo inte-

resuj cy jest równie  obraz Sycylii ukazany w sztuce. Pozytywny charakter tego 

miejsca, o którym wspomina zarówno Micuccio, jak i pani Marta, mo na by prze-

ciwstawi  negatywnym konotacjom zwi zanym z pó noc  W och15. To w a nie na 

pó nocy robi si  karier , zdobywa si  pieni dze, ale traci si  co  najwa niejszego  

w yciu cz owieka, a mianowicie godno .  

III. La morsa, czyli wokó  trójk ta mi osnego 

Motyw trójk ta mi osnego przewija si  przez pocz tkow  faz  twórczo ci dra-

matycznej Pirandella i przebiega wed ug utartego schematu: ona zdradza m a, ten 

za  dowiaduje si  o zaistnia ej sytuacji i szuka zemsty. Identyczny przebieg zdarze  

ma miejsce w sztuce, któr  wybrali my do analizy. Ju  od samego pocz tku ko-

chankowie, czyli pani Giulia i adwokat Antonio Serra, podejrzewaj , i  Andrea 

Fabbri, m  Giulii, mo e zna  prawd  o ich romansie. Bohaterowie boj  si  konse-

kwencji swoich czynów. Ich strach zdaje si  determinowa  akcj  ca ej sztuki, która 

jakby pod znakiem antycznego fatum dryfuje w stron  tego, co nieuchronne. S owo 

„dryfowanie” bardzo dobrze okre la charakter akcji. Nie jest ona bowiem ani dy-

namiczna, ani nawet przepe niona du  ilo ci  zdarze .  

Pierwsza scena utworu, rozgrywaj ca si  w domu pa stwa Fabbri, koncentruje 

si  na rozmowie kochanków. Wynika z niej wyra nie, i  zdradzony m  najprawdo-

podobniej wie, i  jest „rogaczem”. Zarówno Giulia, jak Antonio dr  ze strachu 

przed zemst , s  prawie pewni, i  Andrea zna ich sekret. Dlaczego? Pope nili drob-

ny b d. W przyp ywie nami tno ci poca owali si , maj c nadziej , e Fabbri tego 

nie zauwa y. Ten jednak lekko odwróci  si  i najprawdopodobniej ujrza  obdarzaj -

c  si  poca unkiem par .  

Giulia i Antonio s  gotowi przyzna , i  post pili w sposób niegodziwy, boj  si  

jednak kary i za wszelk  cen  pragn  jej unikn . Bohaterowie w sposób zdecydo-

wany mówi  o swojej winie, o szale stwie, które przysz o im pope ni . Czy dr cz  

ich wyrzuty sumienia? Czy a uj  tego, co zrobili? Trudno powiedzie . Antonio 

twierdzi, e po czy o ich uczucie. Historia tej mi o  nie mog a jednak sko czy  

si  szcz liwie. Nale y podkre li , i  przed zdrad  Giulia i jej m  stanowili dobran  

i kochaj c  si  par . ona Andrei Fabbriego, by móc by  u jego boku, zdecydowa a 

si  na du e wyrzeczenie: zdecydowa a si  uciec od rodziny. Posuni cie to – istne 

szale stwo16 – pozostawi o pi tno na ich wspólnym yciu. Andrea, uwa aj c si  za 

cz owieka prawego i uczciwego, musia  w jaki  sposób naprawi  ten niegodziwy 

wyst pek. 

                                                 

15  W jednoaktówce Pirandella jest widoczny odwieczny rozziew mi dzy po udniem a pó noc  W och. 

Sytuacja ta pojawia si  w wielu utworach Agrygenty czyka, ale chyba najdobitniej jest ukazana  

w powie ci „I vecchi e i giovani” (1913). 
16  Pavone, Anna: Trame d’adulterio. Il primo teatro di Pirandello. Lecce: Manni 2007. S. 145.  
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Giulia: […] uciek am z nim, poniewa  go kocha am, nie po to aby znale  tu ca y ten spo-

kój, ca y ten dobrobyt w nowym domu. Mia am swój, nie odesz abym z nim… Ale on, wia-

domo, musia  usprawiedliwi  si  przed innymi w zwi zku z pope nionym wyst pkiem, on: 

cz owiek powa ny, stateczny… i ju ! Szale stwo ju  si  zdarzy o, zaradzi  mu teraz! napra-

wi , i natychmiast! Jak? Oddaj c si  ca kowicie pracy, czyni c dom bogatym, pe nym wypo-

czynku… Pracowa  ci ko i zawsze my la  tylko o pracy, […] wraca  do domu zm czony, 

[…] w ko cu zm czy o mnie wymuszanie mi o ci od tego m czyzny, zmuszanie go do od-

powiedzi na moj  mi o … Szacunek, zaufanie, przyja  m a w niektórych momentach 

wydaj  si  wbrew naturze17. 

Opowiadaj c o wspólnej ucieczce, Giulia precyzuje równie  powody, które by y 

przyczyn  zdrady. Styl ycia m a nie odpowiada  jej przewrotnej i niespokojnej na-

turze. Giulia okazuje si  kobiet  poszukuj c  silnych emocji, kobiet , która potrze-

buje m czyzny o przewrotnym charakterze, m czyzny, który zagwarantowa by jej 

nie tylko mi o , ale tak e ycie pe ne wra e . Ukryte pragnienia staj  si  zbyt silne 

i pchaj  Giuli  w ramiona kochanka. Bohaterka od strony moralnej mo e by  uzna-

na za posta  dwuznaczn . Z jednej strony sama podkre la swoje niezwyk e potrze-

by, wydaje si  silna, z drugiej, w obliczu strachu przed m em o wiadcza kochan-

kowi, e mi dzy nimi wszystko sko czone. Ch  prze ycia romansu nie jest ju  tak 

wa na; wa niejsza okazuje si  rodzina, której rozpadowi pragnie za wszelk  cen  

zapobiec.  

Giulia wie, i  pope ni a niewybaczalny b d. Jej ukryte pragnienia uzewn trzni y 

si  w chwili zdrady. Zauwa alna jest g boka przepa  mi dzy s owami kobiety, de-

terminowanymi przez strach, a jej ogólnym stanem emocjonalnym. Zdaje ona sobie 

jednak spraw , i  pope nione czyny nie id  w parze z regu ami moralnymi. Pojawia 

si  swoisty rozziew mi dzy wol  jednostki, mi dzy jej pragnieniami, mo e odrobin  

pod wiadomymi, a normami dyktowanymi przez spo ecze stwo czy tradycj . Oso-

bowo  bohaterki zdaje si  kilkuwarstwowa, co wi cej, poszczególne warstwy nie 

maj  harmonijnego uk adu, znacznie ró ni  si  od siebie.  

Rozmowa kochanków stanowi wprowadzenie do sztuki. Na jej podstawie czy-

telnik zdobywa najwa niejsze informacje dotycz ce trójk ta mi osnego, na którego 

historii opiera si  akcja. Zako czenie utworu stanowi paradoksalnie dialog mi dzy 

m em a on , w którym znajduje potwierdzenie s uszno  przypuszcze  kochan-

ków. Struktura dzie a uprzywilejowuje wi c najwa niejsze ogniwo trójk ta mi osne-

go – on . To w a nie ona otwiera akcj , jest jej g ówn  si  nap dzaj c  oraz j  

zamyka. Finalny dialog przeprowadza Andrea i Giulia. M  gra na zw ok  i nie od 

razu pozwala onie zorientowa  si , i  zna prawd . Jednak e w miar  rozwoju roz-

mowy otwarcie oskar a j  o zdrad . Kobieta jest pocz tkowo daleka od przyznania 

si  do winy. Dopiero w momencie, gdy Andrea o wiadcza, e widzia  j  z kochan-

kiem, nie ma wyj cia i przestaje k ama . Po raz kolejny staje si  widoczna dwu-

znaczno  charakteru bohaterki. Podczas rozmowy z kochankiem Giulia zdecydo-

wanie zaznacza, e pope ni a b d, e nie powinna anga owa  si  w romans, gdy  

                                                 

17  Pirandello, Luigi: La morsa. Milano: Mondadori 1986. S. 23. 
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ma naprawd  bardzo du o do stracenia. Podczas rozmowy z m em natomiast nie 

jest w stanie, prawdopodobnie parali owana strachem i gro b  utraty dzieci, od ra-

zu wyzna  prawdy. Gdy nie ma ju  wyj cia, decyduje si  zda  na ask  m a; b aga 

go o wybaczenie, twierdzi, i  bardzo a uje swych czynów. Andrea pozostaje nie-

ugi ty, nie chce jej wi cej widzie  i nie zamierza pozwoli  dzieciom na jakiekolwiek 

kontakty z matk . M czyzna nie pozostawia onie nawet odrobiny nadziei. Otwar-

cie sugeruje, i  powinna opu ci  dom. Giulia wpada w rozpacz, ale wie, i  musi 

odej . Zako czenie utworu, jak to cz sto bywa u Pirandella, nie jest jednoznacz-

ne18. Nagle pojawia si  by y kochanek Giulii, który z pewno ci  zamierza  uda  si  

do jej domu; s ycha  równie  odg os strza u z rewolweru i stwierdzenie Andrei: 

„To ty j  zabi e !”19. 

Mo na przypuszcza , i  to w a nie Andrea zabi  sw  niewiern  on . Zastana-

wia tylko fakt, dlaczego nie zrobi  tego wcze niej i dlaczego otwarcie deklarowa  

ch  wyp dzenia jej z domu. Najprawdopodobniej bohater pozbawia Giuli  ycia  

w momencie, gdy spostrzega zbli aj cego si  Antonia. Bez w tpienia Andrea bar-

dzo cierpia  z powodu zdrady. Zabijaj c on  na oczach kochanka, chcia  zada  mu 

ból podobny do tego, który on sam odczuwa . Co wi cej, w s owach, które pad y  

z jego ust: „To ty j  zabi e !”20, wyra nie obci a Antonia; oskar a go o mier  o-

ny, chocia  to on poci gn  za spust. Antonio, anga uj c si  w zwi zek z zam n  

kobiet , skaza  j  wi c na mier , a siebie na wieczne cierpienie i wyrzuty sumienia. 

Zdradzony m , zabijaj c on , odbiera kochankowi pewn  cz  jego ycia, cz , 

któr  on sam kiedy  straci . Pomi dzy m em a kochankiem dochodzi do wielkiej 

rozgrywki, której ofiar  pada ona. Mo e nale a oby wi c zastanowi  si  nad trage-

di  Giulii – kobiety, która nie b d c bez winy, musi zap aci  najwy sz  cen , aby 

zaspokoi  pragnienie zemsty zdradzonego m a. 

Historia trójk ta mi osnego ukazana w analizowanym utworze jest zabarwiona 

zaskakuj cymi wydarzeniami. Mimo i  odbiorca sztuki ju  na samym pocz tku po-

znaje wszystkich bohaterów i charakter cz cych ich relacji, nie mo e jednoznacz-

nie przewidzie  rozwoju akcji. Pirandello wprowadza pewien wyj tkowy typ napi -

cia. Czytelnik nie mo e podej  bez emocji do prezentowanych zdarze . La morsa 

wyra nie nawi zuje do teatru mieszcza skiego, ale oprócz tradycyjnych elementów 

odznacza si  pewnym niedopowiedzeniem, niejasno ci , co czyni j  z pewno ci  

bardziej ekspresywn .  

                                                 

18  Cech  charakterystyczn  wielu dramatów Pirandella jest ich otwarta struktura. Dramaturg bardzo 

cz sto nie ko czy swych utworów w jednoznaczny sposób. Taki zabieg daje du e mo liwo ci in-

terpretacyjne, gdy  pozwala czytelnikowi wyobrazi  dalszy ci g wydarze .  
19  Pirandello, L.: La morsa. S. 37.  
20  Tam e. 
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IV. Konkluzje 

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e utwory Lumìe di Sicilia i La morsa w pe ni wpi-

suj  si  w pierwsz  faz  dramaturgii Pirandella; ich dominuj ce cechy strukturalne 

to sycylijsko  oraz liczne nawi zania do teatru mieszcza skiego. Realizuj c powy -

szy paradygmat, wymienione sztuki opieraj  si  na jednym planie przestrzennym, li-

nearnym czasie i faworyzuj  specyficzn  typologi  bohatera. W przypadku Lumìe di 

Sicilia g ówny bohater to typowy Sycylijczyk – m czyzna dumny oraz ho duj cy 

ci le okre lonym zasadom, które mo na uto samia  z konwenansami spo ecznymi. 

W przypadku La morsa dominuje motyw trójk ta mi osnego opieraj cy si  na trady-

cyjnych ogniwach.  
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