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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa, intitulada Luigi Pirandello: Tensões e Conflitos em Um, nenhum e cem mil 
(1926), pretende discutir como o escritor italiano Luigi Pirandello (1867-1936) participou das 
tensões sociais de sua época, como se deram seus deslocamentos geográficos, que implicam 
em relacionar o autor ao processo histórico de seu tempo; sua formação intelectual e como 
aconteceu sua trajetória em busca de uma posição como escritor dentro do “campo literário”. 
Para realizar esta investigação, contamos com o apoio teórico de Pierre Bourdieu, em As 
regras da arte (1996), e Dominique Maingueneau, em O contexto da obra literária (1991), 
com o propósito de compreender em que circunstâncias o autor compôs sua obra. 
Pretendemos também verificar as relações de interação do autor com a sociedade de seu 
tempo, no tocante aos costumes, às crenças, às tradições e, principalmente, às relações de 
interação com obras tradicionais, no intuito de averiguar suas experiências como leitor, a 
absorção que fez dessas leituras e de que maneira as interpretou e as recriou em sua arte 
literária. Para um melhor entendimento sobre o processo de compreensão do autor, em relação 
à tradição, discutiremos os conceitos de “influência” e “desleitura”, sob o apoio teórico de 
Harold Bloom, em A angústia da influência (1991), bem como de Sandra Nitrini, em 
Literatura Comparada (2010). Como conclusão da pesquisa, analisamos o posicionamento de 
Luigi Pirandello como romancista, a partir de Um, nenhum e cem mil (1926), como superou 
seus precursores e como elaborou uma nova obra, na qual se identifica um estilo novo de 
fazer Literatura. Para essa análise, contamos com o apoio teórico de Roland Barthes, em O 
grau zero da escritura (1993), de Harold Bloom, em Um mapa da desleitura (1995), de 
Arcangelo Leone de Castris, em Storia di Pirandello (1978), entre outros, com a intenção de 
discutir os caminhos do escritor, através dos métodos analítico, descritivo, interpretativo e 
comparativo, para uma melhor compreensão da construção de uma nova poética, a qual 
confere a Luigi Pirandello uma voz diferente na Literatura Ocidental, no século XX e entre 
seus leitores atuais. 
 
Palavras-chave: Campo Literário, Leitura, Desleitura, Superação, Poética. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research, entitled Luigi Pirandello, the tensions and conflicts in Um, nenhum e 
cem mil (1926), aims at discussing how the Italian writer Luigi Pirandello (1867 -1936) took 
part in the social tensions of his time, how his geographic moves occurred, moves which 
imply in relating the author to the historic process of his time as well as his intellectual 
formation and how his search for a place in the intellectual world happened. For carrying on 
this investigation, we counted on the help of Pierre Bourdieu in his The rules of the art (1996) 
and Dominique Maingueneau in O contexto da obra literária (1991) in order to understand 
the circumstances in which Pirandello did his work. We also intend to investigate the author’s 
interactive relationship with the society of his time in what concerns the customs, beliefs, 
traditions and, above all, his interaction with the traditional literature, his position as a reader,  
how much he absorbed influences from it, and to what extent he interpreted and recreated 
them in his literary work. For a clearer view of the author’s relations to tradition, we will 
discuss the concepts of “influence” and “desreading” under the theoretical support of Harold 
Bloom in his Anguish of influence (1991) as well as Sandra Nitrini’s Compared Literature 
(2010). As a conclusion of this research, we analyze Pirandello’s position from his Um, 
nenhum e cem mil (1926), how he overcame his predecessors and how he elaborated a new 
work where a brand-new literary style is clearly viewed. For such analysis, we counted on the 
theoretical support of Roland Barthes’s Zero degree in whiting (1993) and Harold Bloom’s A 
map of desleitura (1995) and Arcangelo Leone de Castris’s Storia di Pirandello (1978), 
among others. We herein discussed the paths through which Pirandello wandered, using for 
such the analytical, descriptive, interpretative and comparative methods in the pursuit of a 
better understanding of his building process of a new poetry, which confers to Luigi 
Pirandello a different voice in the twentieth-century western literature. 
 
Key words: Literary field, Reading, Desreading, Overcoming, Poetry. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Figura - 01.  Capa do romance Uno, nessuno e centomila. 

Edizione integralle, Roma, 1994. 

 

 

Luigi Pirandello (1867-1936) desponta como escritor no período compreendido 

entre o final do século XIX e início do século XX, momento marcado pela consolidação da 

modernidade e com esta o deslumbramento do homem frente ao progresso científico e 

tecnológico, elementos considerados importantes para fertilizar a imaginação do autor 

italiano.  

Todos os acontecimentos que marcam os tempos modernos e que caracterizam a 

velocidade com que a vida moderna atropela o homem são, para Pirandello, elementos 

relevantes para a composição de sua obra. De acordo com Marshall Berman, “todas as nossas 

invenções e progressos parecem dotar de vida intelectual as forças materiais, estupidificando a 

vida humana no nível da força material” (2007, p. 29). Pirandello assume a posição de 

representante da sociedade de seu tempo, do homem fragilizado, de identidade fragmentada. 

A minha descoberta da obra de Pirandello aconteceu durante o Curso de Letras, nos 

estudos de Italiano, na Universidade Federal do Ceará e chamou-me a atenção a sensibilidade 

com que o autor descreve o homem nas suas diferentes formas de relações. No curso de Pós-
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Graduação em Letras da mesma Universidade, optei por pesquisar sua obra em 

aprofundamento, dando atenção especial a sua trajetória dentro do “campo literário”, bem 

como a sua formação intelectual, a partir de sua interação com outros autores e sua superação 

como escritor. Os estudos serão realizados sob a orientação da profa. Dra. Odalice de Castro 

Silva, dentro da Pesquisa, Bibliotecas pessoais: escritores, historiadores e críticos literários. 

O propósito da nossa pesquisa é verificar o processo de formação de Pirandello 

como escritor, ou seja, que caminhos ele galgou, que relações estabeleceu dentro do cânone 

literário, como aconteceu seu processo de formação pessoal e intelectual para firmar-se como 

criador de uma obra que traduz as tensões e conflitos que desafiam o homem moderno.  

A pesquisa divide-se em três etapas. No capítulo I, “Luigi Pirandello: um percurso 

literário”, pretendemos refazer os deslocamentos do autor, as viagens realizadas, as cidades 

em que habitou, que relações de aproximação estabeleceu com escritores contemporâneos, 

como se posicionou diante dos acontecimentos que marcaram seu tempo, como por exemplo, 

as relações do homem com a modernidade, bem como sua luta para conquistar uma posição 

dentro do “campo literário”. Esta categoria, estudada por Pierre Bourdieu em As regras da 

arte (1996), auxiliará o necessário tratamento teórico. 

 Discutiremos também os conceitos “contexto” e “paratopia”, baseados nas reflexões 

de Dominique Maingueneau, em O contexto da obra literária (1991). Contaremos com 

auxílio teórico de outros críticos, como Marshall Berman, com Tudo que é sólido desmancha 

no ar (2007), Antônio Cândido, com Formação da Literatura Brasileira (1959), Gilberto de 

Mello Kujawski, com A crise do século XX (1991), entre outros, os quais nos ajudarão a 

discutir o perfil de um escritor na luta para conquistar um espaço no campo literário. Segundo 

Pierre Bourdieu, “no campo artístico levado a um estágio avançado de sua evolução, não há 

lugar para aqueles que ignoram a história do campo e tudo que ela engendrou, a começar por 

certa relação inteiramente paradoxal, com o legado da história” (BOURDIEU, 1996, p. 275).  

A partir das afirmações do sociólogo, considera-se importante o percurso traçado 

pelo escritor, somado aos acontecimentos da História, aos elementos biográficos que darão 

suporte ao autor para a criação de sua obra.  

No capítulo II, “Luigi Pirandello: leitura e desleitura”, verificaremos as escolhas de 

leituras do autor, como se deu a criação de sua biblioteca pessoal, que relações ele estabeleceu 

com escritores antigos, com a sociedade e seus costumes. Desse modo, buscaremos refazer os 

passos de Pirandello como leitor, para uma melhor compreensão de como ele administrou as 

influências recebidas de seus precursores e de como se distanciou dessas influências pelo 

processo de desleitura.  



13 
 

Para entender o processo de desvinculação de um escritor em relação a seus 

antecessores, discutiremos as categorias “influência e “desleitura”, com base na tese A 

angústia da influência (1991), do norte-americano Harold Bloom, na qual discutem-se a 

posição do escritor frente ao cânone literário, bem como sua maneira de interpretá-lo e recriá-

lo em sua obra: “A angústia da influência é uma meditação prolongada sobre os padrões de 

apropriação, ou melhor, de desapropriação” (BLOOM, 1991, p. 19). Contaremos com o 

suporte teórico de outros críticos como Sandra Nitrini, em Literatura Comparada (2010), 

Ernesto Sabato, em O escritor e seus fantasmas (2003), Alfredo Bosi, em Céu, inferno 

(2003), J. Guinsburg, em Pirandello do teatro no teatro (1999), entre outros.  

No terceiro e último capítulo, “Luigi Pirandello: as lutas da escrita”, abordaremos o 

processo de superação do autor em relação aos seus precursores, que vai culminar no 

surgimento de um novo estilo, com linguagem e características próprias. Para essa 

abordagem, tomaremos como objeto de análise Um nenhum e cem mil (1926), obra que nos 

ajudará a destacar as particularidades de criação que dão a Pirandello a singularidade que o 

distingue de outros escritores de seu tempo. 

A escolha de Um, nenhum e cem mil deve-se ao fato de ser o último romance escrito 

por Pirandello, o qual representa sua maturidade intelectual. Pode-se dizer que é o romance 

que dramatiza um sentimento comum a todos os personagens pirandellianos: o drama de não 

se ver vivendo. A escrita do romance teve início em 1909, vindo a ser publicado em 1925-6. 

Segundo Maria Argenziano, o romance “teve uma gestação longa e difícil” e, pelo tempo de 

conclusão, “acompanha os anos mais significativos da produção pirandelliana”, marcando 

assim “o último epílogo da tensão narrativa do escritor” ∗. 

Para analisar o processo de superação do autor, continuaremos com o suporte teórico 

de Harold Bloom, Um mapa da desleitura (1995), de Roland Barthes, com O grau zero da 

escritura (1953), de Arcangelo Leone de Castris, em Storia di Pirandello (1978), de Renato 

Barilli, em Pirandello, una rivoluzione culturale (2005), de Angelo Marchese, em Storia 

intertestuale della letteratura italiana (1991), entre outros.      

Para a realização desse trabalho, utilizaremos uma metodologia analítica, descritiva, 

interpretativa, comparativa, dando ênfase à inserção do autor no processo histórico, político, 

social, considerando imprescindível relacionar o autor ao seu contexto, para uma maior 

compreensão da criação de uma nova estética.  

 

                                                 
∗ Cf. introdução de Uno, nessuno e centomila. A cura di Italo Borzi e Maria Argenziana. Edizione 
integrale; Roma, 1994, p. 26, com tradução, das passagens citadas, de nossa responsabilidade. 
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1 - LUIGI PIRANDELLO: UM PERCURSO LITERÁRIO 

  

 

 

Figura - 02. Luigi Pirandello na maturidade. 

 

 

Investigar o percurso literário de um escritor significa verificar que caminhos ele 

percorreu, analisar em que circunstâncias ele criou seu universo ficcional, imergir em seu 

“campo literário” e observar a importância desse campo para sua criação, bem como a 

importância de acontecimentos considerados pertinentes para sua produção. Para uma melhor 

compreensão sobre “campo literário”, tomemos as palavras de Pierre Bourdieu em As regras 

da arte: 

 

O campo é uma rede de relações objetivas (de dominação, de 
complementaridade ou de antagonismo, etc.) entre posições, por exemplo, o 
que corresponde a um gênero como o romance ou a uma subcategoria, tal 
como o romance mundano, ou, de outro ponto de vista, um salão ou um 
cenáculo como locais de reunião de um grupo de produtores (BOURDIEU, 
1996, p. 261). 

 

As palavras do sociólogo apontam para os caminhos que percorre um escritor e para 

as relações deste dentro de um campo no qual está inserido, como ele legitima seu nome como 

escritor num campo já existente, marcado por relações de forças e de regras. Enquanto 

participante do campo, o autor luta para romper as forças ali estabelecidas e, assim, ocupar 

um espaço condizente com as regras. O resultado das tensões vividas pelo escritor dentro do 

campo é que vai determinar um lugar possível para a produção de sua obra. 
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O autor que investigamos é Luigi Pirandello. O primeiro contato com a obra do 

escritor aconteceu entre 2001 e 2005, no Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará. 

As primeiras leituras nos chamaram a atenção pela sensibilidade com que o autor interpreta o 

comportamento humano, partindo das reflexões do homem contemporâneo, como parte 

integrante de uma sociedade em mudanças. Optamos por aprofundar essas leituras na Pós-

graduação em Letras da supracitada Universidade, concentrando atenção no contexto de 

criação do autor e em todos os acontecimentos que, de alguma forma, repercutiram em sua 

obra. O interesse surgiu também por considerarmos Luigi Pirandello um representante 

autêntico da sociedade de fins do século XIX e início do século XX. Tomaremos como objeto 

central de nossa pesquisa o romance Um, nenhum e cem mil 1 (2001), com tradução de 

Maurício Santana Dias, no qual o autor cria um homem preso às armadilhas sociais e à 

angústia de saber que carrega uma imagem distorcida de si mesmo por apresentar aos outros 

uma imagem diferente de sua verdadeira identidade interior. 

O nascimento de Luigi Pirandello data de 28 de junho de 1867, na pequena cidade 

de Girgenti (hoje Agrigento), na Sicília, Itália. É um período de mudanças significativas 

naquele país, pois, o mesmo dava os primeiros passos como nação independente. Além da 

conquista da independência (1861), a Itália vivia a efervescência do entre séculos, a passagem 

do Oitocentos para o Novecentos. Tal período caracteriza uma repentina mudança nos campos 

histórico, social e cultural, com acontecimentos que acarretam ao homem total perplexidade e 

falta de perspectiva em relação ao novo, conforme o pensamento de Salvatore Guglielmino: 

                                

Ao final do Oitocentos, a vida italiana apresenta uma multiplicidade de 
aspectos frequentemente contraditórios, através dos quais não é fácil mover-
se para individualizar as linhas de uma interpretação suficientemente clara. 
Nos vários aspectos da vida italiana, coexistem o velho e o novo, a nostalgia 
do passado, uma revisão crítica, a cansada revisão das velhas formas e a 
procura de novos caminhos. (GUGLIELMINO, 1971, p. 6. Tradução 
nossa). 2 * 

 

A citação acima reporta-nos à Itália unificada, que se abre para uma nova forma de 

vida, mas ainda não se desvinculou de normas passadas. Essa nova forma que se apresenta 

vem com a modernidade, a qual marca o crescimento tecnológico e leva o homem a uma 

                                                 
1 Uno, nessuno e centomila, último romance do autor, publicado em 1926. 
2 “Alla fine dell’Ottocento la vita italiana presenta (...) una molteplicità di aspetti frequentemente contraddittori 
attraverso i quali non è facile muoversi per individuare le linee di un’iterpretazione sufficientemente chiara. Nei 
vari aspetti della vita italiana coesistono il vecchio e il nuovo, la nostalgia del passato e la sua revisione critica, la 
stanca ripetizione di vecchie forme e la ricerca di nuove vie...” 
* A partir desse ponto, todas as traduções foram feitas pela pesquisadora. 
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mórbida crise existencial. É um período de transição que mexe com as estruturas já 

estabelecidas da sociedade, causando modificações em todas as camadas sociais. É o 

momento de desarmonia do homem consigo mesmo, diante de condições adversas que o 

colocam numa encruzilhada de transição entre o velho e o novo, suscitando-lhe sentimentos 

de inquietudes e incertezas que culminam numa crise de identidade, refletida posteriormente 

na obra de Pirandello. Por exemplo, em Quaderni di Serafino Gubbio Operatore (1925), 

(Cadernos de Serafino Gubbio operador), no qual o autor apresenta o homem subordinado à 

indústria e dominado pela máquina. 

Para discutirmos o campo literário de Luigi Pirandello, consideramos importante 

entrarmos no campo da modernidade para uma melhor compreensão de seus efeitos, numa 

sociedade que vive a experiência de virada de século. 

No prefácio de Tudo que é sólido desmancha no ar, Marshall Berman afirma: 

 

Ser moderno é viver uma vida de paradoxos, é sentir-se fortalecido pelas 
imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e, 
frequentemente, destruir comunidades, valores, vidas; e ainda sentir-se 
compelido a enfrentar essas forças, a lutar para mudar o seu mundo, 
transformando-o em nosso mundo. É ser, ao mesmo tempo, revolucionário e 
conservador: aberto a novas possibilidades de experiências e aventuras, 
aterrorizado pelo abismo niilista ao qual tantas aventuras modernas 
conduzem, na expectativa de criar e conservar algo real, ainda que quando 
tudo em volta se desfaz (BERMAN, 2007, p. 21-22). 

 

Marshall Berman convida-nos a observar o homem moderno envolto em paradoxos. 

O mesmo homem que vivia também sob a pressão de regras clássicas do passado, agora 

encontra-se diante de uma nova forma de vida, baseada em convenções sociais que o obrigam 

a assumir uma identidade externa diferente daquela que ele traz interiormente. O homem que 

se sente fortalecido pelas imensas organizações burocráticas é o mesmo que se sente 

compelido a enfrentar o poder e tentar mudar seu mundo. 

Pensar em modernidade significa pensar em um processo de velocidade que atinge o 

homem contemporâneo, o qual vinha de um processo conduzido de forma generalizada por 

normas clássicas e costumes previstos dentro de um sistema social. Em As consequências da 

modernidade, Anthony Giddens afirma: “Modernidade refere-se a estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVIII, e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência” (GIDDENS, 1991, p.11). 

Nesse sentido, estilo e costume, dentro do contexto de modernidade, podem ser 

entendidos como o momento de uma perspectiva de desenvolvimento que marca o homem 
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pela perda de sua singularidade, envolvendo-o em um novo modelo de vida no qual a 

velocidade surge como sinônimo de progresso, que exige desse homem um posicionamento 

dentro de um ritmo de vida frenético. Anthony Giddens argumenta: 

 
Se formos compreender adequadamente a natureza da modernidade (...) 
temos que dar conta do extremo dinamismo e do escopo globalizante das 
instituições modernas e explicar a natureza de suas descontinuidades em 
relação às culturas tradicionais (Idem, p. 24-25). 
 

A afirmação acima leva-nos a refletir o homem envolto em uma ruptura de sistema, 

ou seja, da transição de um ritmo de vida moderado e organizado por uma ordem clássica, 

para as turbulências de um novo sistema de vida que vê no dinamismo extremo uma 

perspectiva de crescimento. Dentro desse contexto, podemos retomar o pensamento de 

Marshall Berman: “Ser moderno é viver uma vida de paradoxos”. Ou seja, ora a modernidade 

oferece ao homem a possibilidade de crescimento, ora o assusta pela rapidez com que os 

acontecimentos se processam. Daí o homem perdido dentro desse novo sistema e, por não 

alcançar tamanha velocidade, entra em forte crise de consciência que atinge primeiramente 

sua identidade. Tal crise repercute com veemência nas primeiras décadas do século XX. 

De acordo com Gilberto de Mello Kujawski, “a crise do século XX não é, 

primariamente, crise dos fundamentos da ciência, ou da política, ou da economia, ou do que 

for, e sim crise dos fundamentos da vida humana” (KUJAWSKI, 1991 p. 34). As palavras do 

crítico nos colocam diante do homem dos tempos modernos, submetido às inúmeras 

transformações que implicam na perda da individualidade e o submete a viver as crises 

coletivas provocadas pela modernidade, como, por exemplo, a perda da referência de si 

mesmo. Para Gilberto de Mello Kujawski: “Cada homem vive sempre menos de seu fundo 

genuíno e sincero, menos a sua própria vida, e cada vez mais a vida coletiva, suplantado o eu 

individual pelo eu coletivo, anônimo e convencional” (Idem, p. 71). 

É importante ressaltar que a velocidade com que as mudanças atingiram o homem o 

impede de crescer individualmente. Daí o paradoxo da modernidade, em que o crescimento 

baseado no progresso tecnológico e a crença no desenvolvimento atenderam às necessidades 

materiais, mas não corresponderam às necessidades espirituais do homem. Conforme o 

pensamento de Gilberto de Mello Kujawski: “O fato é que a noção de progresso, em vez de 

unir e somar os homens, dividem-os cada vez mais, reclamando sua reformulação essencial” 

(KUJAWSKI, 1991, p. 25). 

Diante desse contraste, o escritor surge como alguém responsável por chamar a 

atenção da sociedade a olhar conscientemente suas feridas, tanto as de ordem social quanto as 
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de ordem existencial. Nesse sentido, a literatura surge como aquela que “acolhe a crise do 

sujeito com uma sensibilidade por muitos aspectos antecipadora” (CESERANI e 

FEDERICIS, 1990, p. 9). 

De acordo com Dominique Maingueneau, “os escritores e, mais geralmente, os 

artistas aparecem então como esses indivíduos notáveis que têm o poder de ‘exprimir’ os 

pensamentos e os sentimentos de seus contemporâneos” (MAINGUENEAU, 2001, p. 2). Tal 

afirmação ressalta a responsabilidade que assume o escritor de conscientizar o homem a sair 

da crise para qual o avanço das organizações modernas o conduziu, a assumir a posição de 

sujeito consciente e assim a adquirir autonomia e capacidade de tomar para si a 

responsabilidade de conduzir sua vida. Segundo Gilberto de Mello Kujawski: 

 

Modernidade implica individualidade. O indivíduo, solitariamente, 
contando só com os recursos de sua mente, tem que reconstruir o mundo em 
escombros da tradição, inventando um universo totalmente novo, forjado 
unicamente com a força e a luz da razão. O racionalismo é que sustenta em 
forma a individualidade, fornecendo-lhe os novos princípios vigentes no 
mundo moderno (KUJAWSKI, 1991, p. 20). 

 

O advento da modernidade coloca o homem dentro de um labirinto que poderia ser 

resumido em uma palavra: excesso. Como já afirmamos, o processo de modernidade gera no 

homem uma desarmonia consigo mesmo, bem como a perda do domínio de sua singularidade 

tendo como consequência a identidade fragmentada. 

 Conforme afirma Ernesto Sabato: “A tarefa do escritor seria a de entrever os valores 

eternos que estão envolvidos no drama social e político de seu tempo e lugar” (SABATO, 

2003, p. 81). Daí a importância do comprometimento do escritor com a sociedade na qual 

geriu sua obra. Portanto, a modernidade converge para o progresso social e moral, a partir do 

momento em que o homem for capaz de conduzir sua vida individualmente. 

É nesse contexto de modernidade que se insere Luigi Pirandello. É de sua 

experiência de homem contemporâneo que o autor reflete o homem moderno que vive o 

paradoxo de assumir inúmeras identidades, dentro do que Marshall Berman chama de “ser 

moderno”. Segundo Carmélio Distante e Flora Coelho: 

 

Para Pirandello, a vida que vive o homem na sociedade moderna é amarga e 
triste, e todos procuram fugir e sonham em criar uma outra, uma outra livre 
e feliz (...), então, só resta deixar-se absorver pelo marasmo da vida social, 
aliás, da forma de vida social real que a convenção permite e que não é 
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outra se não uma prisão triste e desumana (DISTANTE e COELHO, 2008, 
p. 913). 3 

 

A referência acima reforça a ideia de ser o personagem pirandelliano o esboço do 

homem moderno que vive intensamente as amarguras e as tristezas de um período entre 

séculos. Pirandello reforça, com seus personagens, as características de uma sociedade que 

convive com o desequilíbrio entre a ilusão do progresso social e o sonho do progresso moral. 

De acordo com Maurício Santana Dias, tradutor de Pirandello: 

 

As figuras criadas por Pirandello são indivíduos partidos ao meio, como 
Mattia Pascal, ou pulverizados, como Vitangelo Moscarda (...). São todos 
eles sobreviventes de uma catástrofe da ideologia oitocentista cujo estrondo 
só se ouvirá plenamente durante a Grande Guerra (DIAS, 2008, p. 8). 

 

Percebem-se, na obra de Pirandello, as marcas de seu campo literário, o qual 

compreende o período moderno que, ora prende o homem às convenções do passado, ora não 

o liberta para administrar as inovações do presente. O resultado são personagens como 

Vitangelo Moscarda, de Um, nenhum e cem mil (2001), que, não suportando o peso das 

convenções sociais, foge em busca de uma nova identidade. Percebem-se em Vitangelo 

Moscarda as ideologias frustradas do homem moderno que, vislumbrado com o 

desenvolvimento tecnológico, tem suas feridas sociais expostas com o advento da Primeira 

Guerra Mundial, visto que esta coloca às claras o abismo existente entre o progresso e o 

desenvolvimento humano. Segundo Arcangelo Leone de Castris: “Ninguém mais que 

Pirandello aprofundou-se até o final das consequências extremas na patologia irremediável da 

consciência moderna, mas ninguém mais que ele compreendeu e sofreu a responsabilidade da 

história” (CASTRIS, 1978, p. 13). 4 

Diante dos exemplos acima, percebe-se a importância de relacionarmos o autor ao 

contexto no qual ele elaborou seu universo ficcional, visto que o escritor, como observador e 

porta-voz da sociedade da qual faz parte, desenvolve a sensibilidade de apreender os 

acontecimentos e reconstruí-los em sua produção literária.  

O campo literário de um escritor compreende, além dos deslocamentos geográficos, 

as relações sentimentais que envolvem sonhos, desejos, amizades, intrigas, suas impressões 

                                                 
3 “Per Pirandello, la vita che vive l’uomo nella società moderna, è amara e triste,e tutti cercano di fuggirla e 
sognano di crearsene un’altra, un’altra libera e felice (...), allora non resta che assorbire dal marasma della vita 
sociale  anzi dalla forma della vita sociale reale che la convenzione permette, e che altro non è che una prigione 
triste e disumana”. 
4 “Nessuno più di Pirandello ha scavato fino alle conseguenze estreme nella patologia immedicata della 
coscienza moderna, ma nessuno più di lui ne ha intuito e sofferto la responsabilità della storia”. 
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sobre a história de seu tempo, sua consciência diante da sociedade na qual está inserido, sua 

maneira de posicionar-se diante da crítica, do cânone literário, da família e, principalmente, de 

si mesmo, para daí construir seu ideal de literatura. 

Para tomar as palavras de Dominique Maingueneau, “quando o escritor é bem 

identificado (...), ele é representativo de seu tempo, que nele se reconciliam o individual e o 

coletivo” (MAINGUENEAU, 2001, p. 2). E acrescenta ainda que “a obra literária não surge 

na sociedade captada como um todo, mas através das tensões do campo propriamente 

literário” (Idem, p. 30). Compreenda-se por autor bem identificado, aquele cujas 

circunstâncias em que geriu a obra, sejam identificadas em sua poética. Diante dessas ideias, 

observa-se que autor e campo literário convergem para um projeto de obra literária. Desse 

modo, nos vem a pergunta: Que caminhos o escritor deve percorrer para compor sua obra? 

No caso de Luigi Pirandello, seu campo literário compreende diversos lugares, como 

Girgenti, Palermo, Roma e Bonn, na Alemanha, os quais podem ser identificados em seus 

textos, pois é a partir da percepção de campo, que um escritor trabalha seu posicionamento em 

determinado sistema literário. As circunstâncias em que o autor produz sua obra remetem-nos 

ao conceito de “paratopia” apresentado por Dominique Maingueneau: “A pertinência ao 

campo literário não é, portanto, a ausência de qualquer lugar, mas antes uma negociação 

difícil entre o lugar e não-lugar, uma localização parasitária, que vive da própria 

impossibilidade de se estabilizar. Essa localidade paradoxal, vamos chamá-la paratopia” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 28). Compreende-se, pelo pensamento de Mainguneau, que o 

processo de paratopia implica a pertinência por uma afirmação no campo literário. Ou seja, 

através dos deslocamentos geográficos é possível identificar nos espaços percorridos a luta 

por uma posição dentro do campo. Pois é nesse espaço que o autor encontra elementos que 

contribuem para a composição de sua obra. 

 Não se pode afirmar que a obra reflete a vida do autor, mas é investigando-a que 

identificamos sugestões, possibilidades dos caminhos que ele percorreu, as experiências que 

viveu, bem como as relações que estabeleceu dentro de determinado campo. Conforme o 

pensamento de Antônio Cândido: 

 

Uma obra é uma realidade autônoma, cujo valor está na fórmula que obteve 
para plasmar elementos não literários: impressões, paixões, ideias, fatos, 
acontecimentos que são a matéria-prima do ato criador. A sua importância 
quase nunca é devido à circunstância de exprimir um aspecto da realidade, 
social ou individual, mas à maneira porque o faz (CÂNDIDO, 1959, p. 26-
27). 
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Diante da afirmativa acima, observa-se que a obra não é produzida do vazio, mas 

através de recortes da história, de acontecimentos, de experiências que envolvem tanto o 

escritor quanto a sociedade da qual ele faz parte. Antônio Cândido acrescenta: 

 

Se quisermos ver na obra o reflexo dos fatores iniciais, achando que ela vale 
na medida em que os representa, estaremos errados. O que interessa é 
averiguar até que ponto interferiram na elaboração do conteúdo humano da 
obra, dotado da realidade própria... (CÂNDIDO, 1959, p. 28). 

 

Os fatos históricos não são determinantes para uma criação literária, mas o autor, 

como participante da história, absorve os acontecimentos e os recria em sua obra. Desse 

modo, o passado insere-se na obra como um recorte de que o autor se apropria para dar uma 

particularidade a sua escrita. Tomemos um exemplo do retorno de Pirandello a sua cidade 

natal durante umas férias, em que ele observa os dramas de uma sociedade pequeno-burguesa 

que ainda carrega as tradições passadas, tentando adaptar-se às ideologias do presente. 

Pirandello depara-se com sua real origem, num momento de agitação operária, organizado 

pelo movimento dos Fascis sicilianos. Tal experiência reforça no escritor a consciência das 

condições de miséria a que eram submetidos os trabalhadores da Sicília pós-renascentista e o 

coloca frente aos problemas sócio-econômicos de sua província. Em I vecchi e i giovani 

(1925), (Os moços e os velhos), o autor apresenta a repressão vivida pelos sicilianos imposta 

pelo governo da nova Itália, isto é, da Itália unificada. 

 Discutir os caminhos do escritor sugeridos na obra é entender o processo no qual o 

individual e o coletivo se completam, conforme afirma Antônio Cândido: 

 

Quando nos colocamos ante uma obra, ou uma sucessão de obras, temos 
vários níveis possíveis de compreensão, segundo o ângulo que nos 
situamos. Em primeiro lugar, os fatores externos que a vinculam no tempo e 
se podem resumir na designação de sociais; em segundo lugar, o fator 
individual, isto é, o homem que a intentou e está presente no resultado; 
finalmente, este resultado, o texto, contendo os elementos e outros, 
específicos, que transcendem e não se deixam reduzir a eles (CÂNDIDO, 
1959, p. 26). 

 

O crítico coloca-nos diante do entrelaçamento autor, campo literário e obra. Através 

da obra, é possível vislumbrar os caminhos do escritor e como ele conquistou sua posição 

dentro de um sistema literário. Retomando o pensamento de Dominique Maingueneau, de 

que, no autor, se “reconciliam o individual e o coletivo”, unindo-o ao pensamento de Antônio 

Cândido sobre os “fatores externos e o fator individual”, é possível pensar o escritor como 
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uma janela através da qual o leitor tem a possibilidade de alcançar os espaços de criação de 

uma obra literária. 

As experiências de deslocamentos de um escritor estão, de alguma forma, ligadas a 

sua produção literária. De acordo com Pierre Bourdieu: 

 

A eficácia dos fatores externos, crises econômicas, transformações técnicas, 
revoluções políticas ou, muito simplesmente, demanda social de uma 
categoria particular de comanditários de que a história tradicionalmente 
busca a manifestação direta nas obras, não pode exercer-se se não por 
intermédio das transformações da estrutura do campo que esses fatores 
podem determinar (BOURDIEU, 1996, p. 232). 

 

Observa-se nas palavras de Pierre Bourdieu o quão ligados estão os momentos de 

um escritor dentro do campo e a sua posição em relação ao processo criativo. Isso acontece a 

partir do modo como ele se coloca como observador e vivenciador dos acontecimentos de sua 

época. Retomando o exemplo de Pirandello, após as férias em Girgenti, ao retornar a Palermo, 

ele firma amizade com os principais dirigentes do movimento dos Fasci sicilianos, entre eles 

Francesco de Luca, Enrico La Loggia, De Felice Giuffrida. Essas amizades, na visão de 

Ferdinando Virdia (1985), não é difícil que tenham, de algum modo, influenciado as páginas 

de I vecchi e i giovani (1925), onde se observa uma certa solidariedade com a vida dura dos 

trabalhadores e uma simpatia pelas reivindicações operárias.  

Também se destacam em seus textos as tensões e conflitos de uma sociedade 

moderna, considerada como preconceituosa e convencional, nos quais o autor interpreta a 

condição do homem subordinado às regras sociais e sua disposição para o ingresso no mundo 

solitário. É um momento em que tudo é questionado, o homem encontra-se só e desiludido. É 

um período considerado por Natalino Sapegno como “um misto de curiosidade sufocada e de 

irritação insociável diante das formas de vida moderna” (SAPEGNO, 1977, p. 745). 5 É 

dentro desse clima de modificações sociais que Pirandello posiciona-se como um dos grandes 

intérpretes do desequilíbrio espiritual do homem contemporâneo, do homem que 

experimentou intensamente a agitação da vida moderna. São as consequências do dinamismo 

de uma sociedade em ascensão, ao mesmo tempo presa a normas e costumes considerados 

velhos, que, na visão de Marsall Berman, ao interpretar o pensamento de Baudelaire sobre as 

“contas” que o homem moderno tem que pagar: “possui uma beleza peculiar e autêntica, a 

qual, no entanto, é inseparável da miséria e ansiedade intrínsecas, é inseparável das contas que 

o homem moderno tem de pagar” (BERMAN, 2007, p. 171). 

                                                 
5 “(...) misto di curiosità soffocata e di irritazione scontrosa dinanzi alle forme di vita moderna (...)” 
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A afirmação convida-nos a pensar nos paradoxos com que se depara o homem 

moderno dentro de uma sociedade histórica e socialmente marcada pelas ideologias de uma 

nova época. É nesse contexto de mudanças que vive a Europa e que Pirandello busca 

posicionar-se dentro do sistema literário. No prefácio de 40 novelas de Luigi Pirandello, 

Maurício Santana Dias ressalta:  

 

Luigi Pirandello fez a transição do grande realismo do século XIX para a 
literatura psicológica e labiríntica da contemporaneidade, passando por 
todas as formas tradicionais (o romance de fôlego, a narrativa curta, o 
teatro, a poesia), num processo contínuo de erosão de fundamentos que 
culminam no ante-romance Um, nenhum e cem mil, nos contos 
inclassificáveis de Uma Jornada e nas “peças míticas” A nova colônia, 
Lázaro e Os gigantes da montanha (DIAS, 2008, p. 8). 

 

A obra do autor projeta-se sobre ele mesmo porque ele atravessou aquele período e, 

ao mesmo tempo, reflete a sociedade como palco de todas as transformações que marcam a 

modernidade. Mais uma vez, percebe-se o encontro do autor com o seu tempo, ou seja, em 

Pirandello, o individual e o coletivo se entrelaçam e se fazem uno. O autor interagiu com a 

sociedade de seu tempo, vivenciou a experiência do novo, absorveu com consciência um 

período que marca uma ruptura com a tradição e, através da arte, busca sua autonomia e auto-

referência. Daí a sensibilidade do autor como intérprete do homem contemporâneo, dividido 

entre a vida social que o expõe ao julgamento de seus contemporâneos e existencial que o 

introduz no mundo da subjetividade. 
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1.1 - Pirandello por ele mesmo 

 

La vita è una cosa veramente curiosa. 

(L. Pirandello) 

 

 

Figura - 03.  Pirandello em sua biblioteca. 

 

 

Refletindo a respeito de campo literário, através do pensamento de Dominique 

Maingueneau, verifica-se que “obra e sociedade são relacionadas sem que se deixe a 

consciência do autor” (MAINGUENEAU, 2001, p.5). Para constatar o funcionamento de 

determinado lugar, vem-nos a pergunta sobre quem é o autor de determinada obra? Optamos 

por conhecer Luigi Pirandello sob o ponto de vista dele mesmo. 

Podemos destacar como marco inicial das vivências no campo literário de Luigi 

Pirandello seu local de nascimento, dando ênfase à casa, considerada pelo autor como o 

“caos”, por marcar a primeira experiência de inserção social do autor e por representar um fio 

condutor que leva o menino Pirandello, da pequena Girgenti, ao homem angustiado das 

primeiras décadas do século XX. Girgenti liga o autor aos demais lugares que ele percorreu e 

o traz de volta, através de uma evocação à terra natal, como uma espécie de retorno ao início 

de sua história. Conforme ele próprio o declara, “eu sou filho do caos, e não alegoricamente, 
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mas em justa realidade” (VIRDIA, 1985, p. 12. 6 As palavras do escritor referem-se ao estilo 

rústico da casa, isolada da cidade, onde a família se refugiara, para escapar de uma epidemia 

de cólera, e ainda como referência ao episódio de explosão de um depósito de munição que 

danificara a casa nos anos que antecediam a Segunda Guerra Mundial. 

Pirandello nasceu sozinho com a mãe, pois, não havia quem a amparasse no 

momento do parto. A luta do escritor por um espaço na sociedade data já de seu nascimento, 

como ele mesmo o descreve, um marco na memória, para a formação, também, de metáforas 

da sua linguagem: 

 

Uma noite de junho caí como um vaga-lume sob um grande pinheiro 
solitário em uma campina de oliveiras sarracenas expostas às margens de 
um planalto de argilas azuis sobre o mar africano. Sabe-se como são os 
vaga-lumes. À noite, no escuro (...) voando não se sabe onde, ora aqui, ora 
lá (...). Assim eu caí naquela noite de junho que tantos outros vaga-lumes 
amarelos brilhavam sobre uma colina, numa cidade na qual, naquele ano, 
acontecia uma grande mortandade. Por um susto que tomou por causa dessa 
grande mortandade, minha mãe me colocou no mundo antes do tempo 
previsto, naquela solitária campina onde se refugiou. (...) Acolhido pela 
campina, meu nascimento foi marcado nos registros da pequena cidade 
sobre colinas. Eu penso que era coisa certa que eu devia nascer lá e não em 
outro lugar e que eu não podia nascer antes nem depois... (CORRIERE 
DELLA SERA, 1986, p. 10). 7 
 

 

Figura - 04. Casa natale di Pirandello. 
                                                 
6 “Io sono il figlio del caos: e non allegoricamente, ma in giusta realtà...” 
7 “Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto um gran pino solitario in una campagna d’olivi saraceni 
affacciata agli orli d’un altipiano ‘argille azzurre sul mare africano. Si sa le lucciole come sono . La notte, il suo 
nero, (...) volando non si sa dove, ora qua ora là (...) Così io vi caddi quella notte di giugno, che tant’altre 
lucciole gialle baluginavano su un colle dov’era una città la quale in quell’anno pativa una grande morìa. Per uno 
spavento che s’era preso a causa di questa grande morìa, mia madre mi metteva al mondo prima del tempo 
previsto, in quella solitaria campagna lontana dove s’era rifugiata (...) Raccattata dalla campagna, la mia nascita 
fu segnata nei registri della piccola città sul colle. Io penso... che sarà cosa certa per altri che dovevo nascere là e 
non altrove e che non potevo nascere dopo né prima...” 
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O pensamento do autor sobre seu nascimento reporta-nos ao início de sua trajetória 

literária e leva-nos a pensar que os elementos de sua história perpassam a realidade e se fazem 

presentes em sua arte. Daí ser Girgenti considerada como o fio condutor que leva o autor aos 

diversos locais que compreendem o seu campo e para onde retorna sempre, em memória. 

Dominique Maingueneau ajuda-nos a entender como um escritor traça seu itinerário, 

ao afirmar que “as obras emergem em percursos biográficos, porém, esses percursos definem 

e pressupõem um estado determinado do campo” (MAINGUENEAU, 2001, p.45). Dir-se-ia 

que o nascimento de Pirandello aponta para certo “pirandellismo”, ou seja, ao dar vida a um 

personagem, este, assim como seu criador, luta por uma posição dentro de determinado 

espaço. É em Girgenti que Pirandello vive suas primeiras experiências humanas, num 

ambiente condicionado a hábitos e convenções tradicionais, situação que nos reporta ao 

nascimento de seus personagens. Conforme afirma Ferdinando Virdia: 

 

Também o lugar de nascimento, a origem e a composição da família, as 
histórias de antes e depois do nascimento do escritor, aquelas de sua 
infância e de sua adolescência revelam frequentemente estreitos laços com 
sua obra, mas, sobretudo, convidam a imaginar um certo clima já 
“pirandelliano” (VIRDIA, 1985, p. 12). 8 

 

Pelo comentário acima, percebe-se que a obra do escritor não se distancia tanto de 

sua própria historia, elemento que reforça a ideia de uma aproximação entre autor, obra e 

campo literário e que elementos sicilianos são recorrentes em sua criação literária. Ferdinando 

Virdia afirma ser Girgenti “um tipo de microcosmo no qual se concentra e se projeta a 

experiência de vida do escritor, sua observação do mundo, sua inesgotável capacidade de criar 

e de destruir, de imaginar e de mistificar...” (VIRDIA, 1985, p. 13). 9 

Pirandello jamais se desvinculou de seu campo inicial. Dali observa o mundo e dá 

início a um percurso literário que, posteriormente, vai dialogar com a história de seus 

personagens. 

Em Girgenti, o autor passa a infância e parte da adolescência. Ali já se percebem os 

primeiros sinais de sua paixão pela literatura. Ainda garoto, ouvia fábulas de uma ajudante da 

família e já demonstrava interesse pela leitura dos clássicos gregos e latinos, bem como pela 

poesia, vista como interesse primeiro pela literatura. Ele não tinha biblioteca em casa, mas, 

                                                 
8 “Anche il luogo di nascita, l’origine e la composizione della famiglia, le vicende della medesima prima e dopo 
la nascita dello scrittore, quelle della sua infanzia e dalla sua adolescenza rivelano spesso stretti legami con la 
sua opera, ma sopratutto esse invitano ad immaginare un certo clima già “pirandelliano”. 
9 “(...) una sorta di microcosmo nel quale si concentra e si proietta tutta l’esperienza di vita dello scrittore, la sua 
osservazione del mondo, la sua inesauribile capacità di creare e di distruggere, di immaginare e di mistificare...” 
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através do dono de uma papelaria, teve acesso à leitura de dramas e romances históricos. De 

acordo com Pierre Bourdieu: 

 

(...) é através da elaboração de uma história, graças a ela, que o autor é 
levado a trazer à luz a estrutura mais profundamente enterrada, mais 
obscura, porque a mais diretamente ligada aos seus investimentos primários 
que está no próprio princípio de suas estruturas mentais e de suas estruturas 
literárias (BOURDIEU, 1996, p. 40). 

 

É possível pensar Girgenti como a base de todo o processo de criação do autor. 

Dessa forma, pode-se pensar em seus deslocamentos como uma espécie de desdobramento de 

sua experiência primeira. Girgenti é o ponto de partida de um processo que tem continuidade 

em outros espaços que o levarão a um amadurecimento intelectual, espaços que, 

consequentemente, o farão testemunha de seu tempo, recorrendo sempre a Girgenti como uma 

fonte de memória de onde extrai seus personagens. Neste sentido, confirma-se o pensamento 

de Ernesto Sabato: “o verdadeiro escritor escreve sobre a realidade que sofreu e de que se 

alimentou, isto é, sobre a pátria, embora, às vezes, pareça fazê-lo sobre histórias no tempo e 

no espaço” (SABATO, 2003, p. 21). 

Muito já se pensou sobre em que categoria classificar a obra de Pirandello. Alguns 

críticos classificam o escritor como filósofo, mas é o próprio autor que faz um esboço de seu 

perfil como escritor. Em visita ao Brasil, em 1927, em uma conversa com Sérgio Buarque de 

Holanda, ele se autodefine: 

 

Não sou um filósofo nem pretendo ser. Se minha obra exprime, como 
querem, uma concepção filosófica, essa concepção independe inteiramente 
de qualquer intenção consciente. Também não sei, nem me interessa saber, 
qual seja essa intenção. Sustento que uma obra de arte não pode ser 
intencional e limito-me a interpretar a vida como ela me aparece e o mais 
diretamente possível. 10 

 

O autor mostra que seu objetivo maior como escritor não é se inserir nessa ou 

naquela categoria, e sim recriar a vida como ela se lhe apresenta exatamente. As palavras do 

autor reforçam o que já havia mostrado em seus textos, o homem de personalidade dividida, 

como ele mesmo se sentia. Pirandello não só observa a vida para recriá-la em sua obra, mas 

vivenciava intensamente cada acontecimento. Como seus personagens, o autor se descrevia 

como um eu fragmentado, como comenta em uma de suas cartas a sua então noiva, Antonietta 

Portulano: 

                                                 
10 Cf. Apêndice de Um, nenhum e cem mil, 2001, p. 222. 
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Em mim estão duas pessoas. Tu já conheces uma; a outra nem eu a conheço 
bem. Quero dizer que eu sou composto de um grande e de um pequeno eu: 
estes dois senhores estão quase sempre em guerra entre eles; um é 
frequentemente antipático ao outro. O primeiro é silencioso e absorto 
continuamente em pensamentos, o segundo fala facilmente, brinca e não é 
alheio a rir e fazer rir (...). Eu sou perpetuamente dividido entre essas duas 
pessoas. Ora impera uma, ora outra... (CESARINI e FEDERICIS, 1986, p. 
789). 11 

 

Pirandello não compôs seus personagens baseado apenas na imaginação. Como 

indivíduo social, ele sentiu cada impacto que atingiu a sociedade de seu tempo. As tensões 

que o autor experimentou desde o nascimento repercutiram em sua personalidade, bem como 

na de seus personagens, como nos diz o autor sobre a criação de um dos personagens de Seis 

personagens à procura de um autor: “essa personagem apresenta como seu um tormento que, 

ao contrário, sabe-se claramente ser meu” (cf. prefácio de Seis personagens à procura de um 

autor, p. 334). As aproximações do autor com seus personagens não fazem de sua obra uma 

cópia de sua vida, nem de seus deslocamentos, pois na literatura podemos encontrar “um 

conjunto de obras, não de fatores, nem de autores” (CÂNDIDO, 1959, p. 27). Para compor 

uma arte, o olhar do autor vai além do real. Para Dominique Maingueneau: 

 

Cabe então à história literária tecer correspondências entre as fases da 
criação e os acontecimentos da vida. Na realidade, a obra não está fora de 
seu “contexto” biográfico, não é o belo reflexo de eventos independentes 
dela. Da mesma forma que a literatura participa da sociedade que 
supostamente representa, a obra participa da vida do escritor. O que se deve 
levar em consideração não é a obra fora da vida, nem a vida fora da obra, 
mas sua difícil união (MAINGUENEAU, 2001, p. 46). 

 

A proximidade entre Pirandello e sua obra vem de suas experiências de vida em uma 

sociedade que transforma o homem em prisioneiro de si mesmo, portanto, cristalizado em 

uma forma, a qual o autor procura interpretar com a lucidez de quem observou e vivenciou 

cada fato.  

O campo literário de Luigi Pirandello provoca em sua obra o sabor amargo da vida, 

como ele mesmo sente: 

 

                                                 
11 “In me son quasi due persone: Tu già ne conosci una; l’altra, neppure la conosco bene io stesso. Soglio dire, 
che io consto d’un gran me e d’un piccolo me: questi due signori son quasi sempre in guerra fra di loro; l’uno è 
spesso all’altro sommamente antipatico. Il primo è taciturno e assorto continuamente in pensieri, il secondo parla 
facilmente, scherza e non è alieno da ridere e dal far ridere (...) Io sono perpetuamente diviso tra queste due 
persone. Ora impera l’una, ora l’altra...” 
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Eu penso que a vida é uma triste palhaçada, porque temos em nós, sem 
poder saber nem como, nem porque, nem de quem, a necessidade de 
enganar continuamente a nós mesmos com a espontânea criação de uma 
realidade (uma para cada um e nunca a mesma para todos), a qual, pouco a 
pouco, se descobre vã e ilusória (...). A minha arte é plena de compaixão 
amarga por todos aqueles que se enganam: mas esta compaixão não pode 
não ser seguida pela zombaria do destino, que condena o homem ao engano. 
É esta, em suma, a razão da amargura da minha arte e também da minha 
vida (italialibri.net.). 12 

 

A visão que o autor tem da vida aproxima-se da de seus personagens, ambos 

carregam dentro de si certa amargura que caracteriza uma sociedade pequeno-burguesa, a qual 

oferece ao autor elementos e estímulos recriados em seus romances e novelas e, 

principalmente, na criação teatral. 

Levando-se em conta que a história em si não é a única determinante para a 

composição de uma obra, é possível afirmar que Pirandello assume o comprometimento de 

interpretar as mazelas humanas partindo de elementos que ligam sua criação a um contexto 

histórico-social. Segundo Ferdinando Virdia: 

 

Pirandello fala raramente de seus momentos, de suas experiências; não é um 
escritor de memórias: muito mais que uma memória de si mesmo, nas 
inspirações de Pirandello, penetra, ao invés, um reflexo repensado e 
objetivado de sua existência, o sinal de uma ligação constante de sua vida 
com as imagens e as criaturas nascidas de sua fantasia (VIRDIA, 1985, p. 
11). 13 

 

A obra de Pirandello compreende os dramas inerentes ao ser humano e à sociedade 

em geral. O drama da identidade fragmentada é tema recorrente em sua obra. O personagem 

Mattia Pascal é um exemplo desse homem que busca desesperadamente seu eu real. Tal 

sentimento caracteriza o campo literário do escritor, isto é, um campo minado de conflitos e 

crises existenciais que coloca o autor na posição de quem vive tal realidade, como ele mesmo 

relata em entrevista: 

 

                                                 
12 “Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter saper né come né perché 
né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi con la spontanea creazione di una realtà (una per 
ciascuno e non mai la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana e illusoria (...). La mia arte è piena 
di compassione per tutti queli che si ingannano; ma questa compassione non può non essere seguita dalla feroce 
irrisione del destino, che condanna l’uomo all’inganno. Questa, in succinto, la ragione dell’amarezza della mia 
arte, e anche della mia vita”. 
13 “Pirandello parla di rado di suoi momenti, di sue esperienze; non è uno scritore della memoria: assai più che 
una memoria di se stesso, nell”ispirazione di Pirandello penetra invece un riverbero, rimediato e oggettivato, 
della sua esistenza, il segno di un rapporto costante della sua vita con le immagini e le creature nate della sua 
fantasia”.  
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A minha convicção de que a personalidade é múltipla não é uma conclusão 
– é uma constatação (...). É preciso compreender a minha obra, que eu não 
sou um autor de farsas, mas um autor de tragédias. E a vida não é uma farsa, 
é uma tragédia. 14 

 

A visão que o autor tem de si mesmo nos transporta ao seu campo literário, visto que 

todos os elementos do campo convergem para a formação do autor e, consequentemente, para 

sua produção. Assim, temos em conta que os deslocamentos do autor e os acontecimentos 

biográficos concorrem para uma maior compreensão de como se dá o desabrochar de um 

escritor. Lembrando as palavras de Pierre Bordieu: 

 

É com relação aos estados correspondentes da estrutura do campo que se 
determina em cada momento o sentido e o valor social dos acontecimentos 
biográficos entendidos como colocações e deslocamentos nesse espaço ou, 
mais precisamente, nos espaços sucessivos da estrutura da distribuição das 
diferentes espécies de capital que estão em jogo no campo, capital 
simbólico como específico de consagração. Tentar compreender uma 
carreira ou uma vida como uma série única e em si suficiente de 
acontecimentos sucessivos, sem outro elo que não associação a um “sujeito” 
cuja constância não pode ser mais que um nome próprio socialmente 
reconhecido, é quase tão absurdo quanto tentar explicar um trajeto do metrô 
sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações 
objetivas entre as diferentes estações (BOURDIEU, 1996, p. 292). 

 

A afirmativa do sociólogo reforça a importância de se conhecer a trajetória de 

formação de um autor, como acontece a ligação que envolve autor, sociedade e obra; sendo 

esta a principal fonte de onde é possível refazer o percurso de um escritor e suas interrelações. 

Conforme afirma Dominique Maingueneau, “a criação literária acontece dentro de uma zona, 

dentro de uma comunidade de onde surgem as relações entre o escritor e a sociedade, o 

escritor e sua obra, a obra e a sociedade” (MAINGUENEAU, 2001, p. 30). Em seus escritos, 

Pirandello fala sobre como se atinge o patamar de artista: 

 

Vivendo, ele reúne em si um sem-número de germes de vida e nunca poderá 
afirmar “como” e “por que” num determinado momento, um desses germes 
vitais penetra a sua fantasia para tornar-se, também ele, uma criatura viva, 
no plano da vida superior, acima da volúvel existência de todos os dias (Cf. 
prefácio de Seis personagens à procura de um autor, p. 326). 

 

O autor refere-se à maneira como o artista absorve os elementos que o campo lhe 

oferece, como ele se apropria de tais elementos e através de sua fantasia os transforma em 

arte. No caso de Pirandello, seus “germes” são todos os acontecimentos com que ele se 
                                                 
14 Cf. Apêndice de Um, nenhum e cem mil, p. 222. 
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deparou em sua trajetória de vida, os quais, de algum modo, se aproximaram de sua trajetória 

de escritor, e uma vez representados por personagens, passam do plano da realidade para o 

plano da ficção. 

O campo literário compreende também as tensões de cada momento do escritor, 

inclusive seus dramas pessoais. Na obra de Pirandello, mazelas sociais e pessoais se mesclam. 

O ano de 1894 foi marcante na vida do escritor. É o ano em que ele se une em matrimônio a 

Antonietta Portulano. Dessa união nascem três filhos. Os primeiros anos foram considerados 

tranquilos, mas 1903 marca o início de uma crise familiar que acarreta muito sofrimento a 

todos. Um colapso financeiro na família desencadeia um trauma psicológico em Antonieta, 

acompanhado de uma crise de ciúmes que a levam à loucura total. Em meio a esse clima de 

desconforto, Pirandello inicia a escrita do romance O falecido Mattia Pascal (1904), o qual 

lhe rende reconhecimento internacional. A escrita do referido romance exige de seu autor 

muito sacrifício. Após dias extenuantes de trabalho como professor, à noite, enquanto velava 

as crises da esposa, escrevia o romance. É um momento em que a literatura funciona, para o 

autor, como um refúgio, já que a casa, diferentemente do que representa o lar, não lhe oferece 

paz, ao contrário, ele mesmo a descreve como “um verdadeiro e próprio inferno”. De acordo 

com Ferdinando Virdia, enquanto escrevia o romance, dividia o seu drama com o personagem 

Mattia Pascal que, após conflituosa convivência com a esposa, foge em busca de harmonia. 

Vê-se que a casa, como um dos elementos que compõem o campo literário do escritor, 

representa o caos, como ele mesmo comenta em carta a um amigo: 

 

Não tenho uma só casa, um só inferno; mas duas casas, dois infernos: um 
aqui, em Roma, o outro em Girgenti; e duas a três vezes ao ano cabe a mim 
levar de um a outro inferno a minha família, os meus três pobres filhinhos 
acompanhados da mãe deles, que vai impacientemente perdendo a razão 
sem poder encontrá-la em algum lugar (CORRIERE DELLA SERA, 1986, 
p. 10). 15 

 

O autor refere-se ao drama da convivência com a família, reforçando assim, a ideia 

de Dominique Maingueneau de que no autor, o individual e o coletivo se fundem. Para 

Pirandello, a casa representa uma espécie de prisão da qual ele sente a necessidade de se 

libertar. Assim como Mattia Pascal, que abandona a casa, acreditando na fuga como solução 

para seus problemas, bem como Vitangelo Moscarda, que larga a casa na cidade e foge para o 

campo, acreditando que o convívio com a natureza lhe devolva a paz de espírito, Pirandello, 

                                                 
15 “Non ho una casa sola, un inferno solo; ma due case, due inferni; uno qua, a Roma, l’altro a Girgenti; e due e 
tre volte l’anno mi tocca portare dall’uno all’altro inferno la mia famiglia, i miei tre poveri figliuoli appresso la 
loro mamma, che va smaniosamente inseguendo la sua ragione senza poterla trovare in alcun luogo.”  
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nos últimos anos de sua vida, opta por viver viajando com a companhia de teatro. Em carta a 

sua filha, o autor explica o motivo de tal decisão: “Teu pai, Lietta, os últimos dias que ainda 

lhe restam, precisa que os passem assim, só, sem permanência fixa em algum lugar” 

(CORRIERE DELLA SERA, 1986, p. 63). 16 

Os últimos anos do autor fecham a sua trajetória e apontam Girgenti como o início e 

o fim de um percurso. Conforme afirmamos anteriormente, Girgenti é vista como um fio 

condutor, pois a mesma acolhe Pirandello naquela noite de 28 de junho, “uma noite de junho 

caí como um vaga-lume”, oferece-o ao mundo da criação literária e o espera como uma mãe a 

um filho que deixa o seio materno e vai para o mundo, construir a sua história. Em 10 de 

dezembro de 1936, baixam-se as cortinas, apagam-se as luzes, Pirandello sai de cena, morre, 

aos 69 anos, o homem que mudou o modo de fazer teatro na Itália. Girgenti acolhe 

definitivamente o filho ilustre, “é o retorno ao caos”. Suas cinzas são sepultadas, sob uma 

pedra rústica, na mesma colina em que nasceu. 

 

 

 

Figura - 05. Túmulo de Pirandello em Agrigento, Itália. 

                                                 
16 “Tuo padre, Lietta, i pochi giorni che ancora gli avanzano, bisogna che li passi così solo, senza più casa né 
fissa dimora in alcun luogo”.  
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1.2 - A formação de Luigi Pirandello 

 

 

Figura - 06. Pirandello em seu gabinete. 

  

 

Pirandello é filho de comerciantes de uma mina de enxofre. A situação financeira 

confortável leva a família a pensar em uma formação técnica para o escritor, mas sua paixão 

pela literatura o fez optar pelas Letras. Por questões familiares, muda-se para Palermo, ainda 

garoto, onde conclui os estudos de nível médio e inicia os estudos superiores. É o encontro 

com um mundo novo que, diferentemente de sua cidade, contribui para sua formação 

intelectual. Palermo representa para o autor um período forte de formação nos estudos e na 

vida cultural. É na capital da província que ele busca por um posicionamento como escritor, 

pois é daquele mundo novo que vem suas primeiras poesias. Naquela cidade, o autor se insere 

em uma nova categoria de campo, o qual é visto por Ferdinando Virdia como: 
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(...) qualquer coisa de diferente de Girgenti, em Palermo as suas impressões 
jovens foram aquelas de um mundo novo, uma grande e ilustre cidade que 
repentinamente alarga os horizontes do jovem, move sua fantasia, a ilumina, 
e dessa repentina modificação ficará qualquer traço em sentido da 
descoberta de um mundo mais ou menos mítico em romances e novelas. 
São estes, entre 1880 e 1886, os anos de formação de Pirandello no plano 
dos estudos e das descobertas culturais (VIRDIA, 1985, p. 19). 17 

 

É importante ressaltar que os últimos anos do século XIX foram de importante 

enriquecimento cultural para o autor, por ser um momento de inquietude intelectual entre 

artistas que, em geral, ambicionavam um novo modelo de estética literária. Ressalta-se 

também que o autor observa o mundo do ponto em que se encontra. Em Palermo, Pirandello 

se insere em outra realidade. Seu olhar sobre a sociedade lhe proporciona as condições de 

testemunho de seu tempo. Tal posição começa a se delinear a partir da consciência de que a 

inserção no sistema literário requer uma preparação que envolve estudo, dedicação, pesquisa, 

reflexão, para daí organizar seu projeto de escritor.  

A entrada de um escritor em um campo literário implica sua participação num 

espaço social no qual atuam outros tipos de escritores, os quais participam das mesmas forças 

de poder ali existentes. 

Partindo do conhecimento que se tem sobre os deslocamentos de um escritor, 

entende-se que a obra surge de acordo com as relações de seu criador em determinado espaço. 

Em As regras da arte, Pierre Bourdieu apresenta um exemplo de como um escritor se 

relaciona dentro do campo, recorrendo ao romance A educação sentimental (1864), de 

Gustave Flaubert. Ao interpretar a adolescência de Frederic, Bourdieu afirma que: 

 

Entrar na vida, como se diz, é aceitar entrar em um ou outro dos jogos 
sociais socialmente reconhecidos, e iniciar o investimento inaugural, a um 
só tempo econômico e psicológico, que está implicado na participação dos 
jogos sérios de que é feito o mundo social (BOURDIEU, 1996, p. 27). 

 

É interessante ressaltar que entrar em um sistema literário significa abraçar uma 

causa, ou seja, investir em si mesmo, dentro de um espaço em que atuam forças opostas como 

a política, a econômica, a intelectual, entre outras. O ingresso no campo literário para o 

escritor é como o ingresso no mundo da adolescência de que fala Flaubert, isto é, para buscar 

                                                 
17 “(...) Qualcosa di assolutamente differente di girgenti, e a Palermo le sue impressioni giovanili furono quelle di 
un mondo nuovo, una grande e illustre città che improvvisamente allarga gli orizzonti del ragazzo, muove la sua 
fantasia, la illumina, e di questa improvvisa mutazione rimarrà qualche traccia, nel senso della scoperta di un 
mondo pressoché favoloso, in romanze e novelle. Sono questi, tra il 1880 e il 1886, gli anni formativi di 
Pirandello sul piano degli studi e delle scoperte culturali.” 
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um equilíbrio dentro de um espaço desconhecido, regido por forças, organizado a partir de 

normas específicas e gerais que requerem do participante uma adequação às regras de 

convívio com outros escritores que compõem o campo. Essa convivência é discutida por 

Dominique Maingueneau como uma tribo: 

 

A existência de uma tribo não significa necessariamente a frequência 
assídua aos mesmos lugares. Ela pode resultar de trocas de 
correspondências, de encontros ocasionais, de semelhança nos modos de 
vida, de projetos convergentes... (MAINGUENEAU, 2001, p. 31). 

 

O ingresso no campo literário significa pertencer a um grupo e desenvolver ali uma 

troca de convivência. Portanto, a conquista de um espaço dentro do campo não implica 

isolamento. Mas é importante observar que os membros da tribo são regidos por leis comuns 

e, ao mesmo tempo, por uma lei maior, como se pode verificar segundo Pierre Bourdieu: 

 

O campo do poder é o espaço das relações de forças entre agentes ou 
instituições que tem em comum possuir o capital necessário para ocupar 
posições diferentes nos diferentes campos (econômico ou cultural, 
especialmente). Ele é o lugar onde os detentores de poder (ou de espécies de 
capital) diferentes que, como as lutas simbólicas entre os artistas e os 
burgueses do século XIX, têm por apostas a transformação ou a 
conservação do valor relativo das diferentes espécies de capital que 
determina, ele próprio, a cada momento as forças suscetíveis de ser lançadas 
nessas lutas (BOURDIEU, 1996, p. 244). 

 

Observa-se que o campo literário é um espaço onde um escritor enfrenta fortes 

pressões para conseguir colocar sua obra em circulação na sociedade. As regras que regem o 

campo literário envolvem uma série de poderes de relações. Portanto, o modo como ele se 

comporta no campo influencia positiva ou negativamente a exposição de suas ideias como 

escritor. 

 

 

1.3 - A conquista de um espaço no campo literário 

 

Para um escritor fazer valer suas ideias dentro de um campo, sujeitar-se-á à 

aprovação de quem se sobrepõe dentro desse campo. Trazer sua obra ao alcance do público 

significa vencer as barreiras impostas pelos poderes que regem o campo, seja o poder político, 

ou econômico ou social, da mesma forma participar das relações que vão definir se suas ideias 

são aptas ou não de serem apresentadas. Para vencer tais barreiras, é necessário que o escritor 
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as conheça com propriedade, para compreender como funciona o jogo das relações dentro do 

campo. Essa luta não significa a vitória de um sobre os demais, e sim uma sobreposição que 

resulta no reconhecimento. Desse modo, percebe-se que o valor da obra depende do poder das 

relações que o escritor firma dentro do campo. Em As regras da arte, Pierre Bourdieu trata 

esse jogo como “o espaço dos possíveis”: 

 

Assim, cada história do campo é imanente a cada um de seus estados e para 
estar à altura de suas exigências objetivas, enquanto produtor, mas também 
enquanto consumidor, é preciso possuir um domínio prático ou teórico 
dessa história e do espaço dos possíveis no qual ela se perpetua. 
(BOURDIEU, 1996, p. 274). 

 

Vale ressaltar que o domínio que o escritor apresenta sobre as regras do jogo facilita 

seu posicionamento dentro do campo. Outra condição importante que merece atenção por 

parte do escritor, é sua relação com as obras já existentes, ou seja, o conhecimento de outras 

obras permite ao escritor, como consumidor, a possibilidade de absorção de outros sentidos. 

Daí a importância de uma permuta entre os integrantes do campo para o fortalecimento que 

facilitará a projeção de um determinado escritor. 

Quanto a Pirandello, suas relações com outras leituras têm início ainda na infância e 

adolescência com seu interesse pelos clássicos e amadurecem conforme amadurece a 

consciência de um leitor que se projeta como escritor. Em sua primeira experiência em Roma, 

o autor tem a oportunidade de frequentar alguns dos teatros famosos daquela cidade, como il 

Nazionale, il Valle, il Manzoni, os quais suscitam no autor o desejo de conquistá-los: 

 

Oh, o teatro dramático! Eu o conquistarei. Eu não posso penetrá-lo sem 
provar uma viva emoção, uma sensação estranha, uma excitação do sangue 
por todas as veias. Aquele ar pesado que se respira, fortemente aromatizado 
de gás e de tinta me embriaga: e (...) me sinto preso pela febre e queimo. É a 
minha velha paixão que me arrebata, e não os adentro nunca só, mas sempre 
acompanhado dos fantasmas da minha mente (...) viventes no meu cérebro e 
que desejariam imediatamente pular sobre o palco. 18 

 

                                                 
18 “Oh, il teatro drammatico! Io lo conquisterò. Io non posso penetrarvi senza provare una viva emozione, una 
sensazione strana, un eccitamento nel sangue per tutte le vene. Quell’aria pesante che vi si respira, gravemente 
odorata di gas e di vernice, m’ubriaca: e (...) mi sento preso dalla febbre, e brucio. È la mia vecchia passione che 
mi trascina, e non vi entro mai solo, ma sempre accompagnato dai fantasmi della mia mente (...) viventi nel mio 
cervello, e che vorrebbero d’un subito saltare sul palcoscenico”. (Cf. O Prefácio de Sei personaggi in cerca 
d’autori; Ciascuno a suo modo; Questa sera si recita a soggetto, 1997, p. 12). 
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Conforme falamos anteriormente, o campo literário de um escritor compreende 

também sentimentos que envolvem sonhos e desejos. Pirandello reforça esse pensamento ao 

revelar seus sentimentos em relação ao teatro como um desafio de conquistá-lo. 

Em Bonn, na Alemanha, os primeiros contatos de Pirandello com a cultura tedesca 

se deram através da leitura de autores românticos, como Jean Paul, Tieck, Chamisso, Heine e 

Goethe. Dessas leituras, é possível identificar, em Pirandello, uma certa influência 

humorística, principalmente a partir da obra de Cecco Angioliere. Em Bonn, o autor viveu a 

descoberta de um mundo cultural diferente daquele italiano, por se tratar de um mundo 

cultural vasto e aberto. De acordo com Ferdinando Virdia: “É em Bonn, no clima da escola 

filológica germânica, que assume sua fisionomia o professor Pirandello, o literário Pirandello, 

o refinado estilista atentíssimo ao uso da palavra” (VIRDIA, 1985, p. 27). 19 

A afirmação acima reforça a ideia do quão importante é a formação intelectual para 

o amadurecimento e para o reconhecimento de um escritor dentro do campo. Segundo o 

pensamento de Alfredo Bosi: 

 

Não há grande texto artístico que não tenha sido gerado no interior de uma 
dialética de lembrança pura e memória social; de fantasia criadora e visão 
ideológica da História; da percepção singular das coisas e cadências 
estilísticas herdadas no trato com pessoas e livros (BOSI, 2003, p. 467). 
 

A formação de Pirandello mostra-se positivamente em seu retorno a Roma, onde 

firma amizade com um grupo de escritores-jornalistas, entre eles Ugo Fleres, Tomaso Ignoli, 

Ettore, Ugo Oyetti, Giusti Ferri e Luigi Capuana. Em Luigi Capuana, Pirandello encontra 

importante apoio para dedicar-se à narrativa. Vêm desse período as primeiras publicações do 

autor: Marta Ayala (1893), publicado posteriormente sob o título de L’esclusa (1901), a 

coletânea de novelas Amori senza amore (1894), (Amores sem amor). 

O apoio de Luigi Capuana a Pirandello foi de notável importância para apresentar o 

escritor ao público que até então não conhecia a sua obra. Capuana foi um dos primeiros a 

reconhecer em Pirandello um escritor de qualidade: “Eu estou seguro de que rápido sairá da 

sombra tão logo um editor observador, ou de inteligente operosidade saberá reconhecer seu 

valor e apresentá-lo dignamente ao público” (VICENTINI, 1995, p. 8). 20 

                                                 
19 “(...) È a Bonn, nel clima culturale della grande scuola germanica, che assume una sua fisionomia il professor 
Pirandello, il ‘letterato’ Pirandello, raffinato stilista, attentissimo all’uso della parola.” 
20 “Io sono sicuro che presto uscirà dall’ombra, appena un editore di naso fino o di intelligente operosità saprà 
accorgersi del valore di lui e presentarlo al pubblico degnamente.” 
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Observa-se, pelo comentário acima, que para conquistar o público, é necessário 

conquistar, antes, fatores importantes dentro do sistema, como editoras, jornais, revistas etc. 

Tais fatores compreendem os desafios e as pressões a que é submetido um escritor para 

construir seu público dentro de um sistema literário. É nesse processo que reside a 

importância de uma troca entre escritores e instituições. É no momento de expor sua ideias ao 

público que um escritor sente o peso do poder das relações dentro do campo e percebe que o 

valor real da obra não é reconhecido. Sobre esse processo comenta Pierre Bourdieu: 

 

As lutas que se desenvolvem no interior do campo literário (etc.) dependem 
sempre de seu desfecho, feliz ou infeliz, da correspondência que possam 
manter com as lutas externas (as que se desenvolvem no seio do campo do 
poder ou do campo social em seu conjunto) e dos apoios que uns ou outros 
possam encontrar aí. (BOURDIEU, 1996, p. 285). 

 

É em Roma que Pirandello encontra apoio e reconhecimento que culminam com sua 

notoriedade como escritor. Seus primeiros textos não são bem vistos por críticos, como 

Benedetto Croce, mas o autor supera as pressões de início de carreira com o lançamento do 

romance Il fu Mattia Pascal (1904), com o qual alcança reconhecimento nacional e 

internacional. Além de romances, Pirandello compõe uma obra que compreende contos, 

novelas e teatro, sendo este último considerado como sua grande paixão. 

A obra de Pirandello ganha notoriedade por marcar um momento em que a literatura 

mostra a crise de valores em evidência no início do século XX. Desse modo, a literatura 

assume a representação da crise entre o sujeito e o mundo que o rodeia, isto é, as coisas 

externas ao homem. 

O cenário literário no qual Pirandello se afirma como escritor compreende o período 

em que estava em voga na Europa os movimentos de vanguarda. Segundo Gilberto Mendonça 

Teles, “o vocábulo vanguarda, de formação híbrida (avant, latim; guarde, germânico), reflete 

bem as suas mais remotas origens germânicas: wardân ou como no alemão warten, esperar, 

guardar, cuidar” (TELES, 2002, p. 81). É um período em que predominam diversas correntes 

artísticas como Futurismo, Cubismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo, os quais 

expressam o desejo de ruptura com estéticas passadas e difundem uma cultura moderna 

diferente daquela tradicional. Em Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro, Gilberto 

Mendonça Teles afirma: 

 

Esses movimentos foram, por um lado, decorrentes do culto à modernidade, 
resultado das transformações científicas por que passava a humanidade; e, 
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por outro, consequência do esgotamento de técnicas e teorias estéticas que 
já não correspondiam à realidade do novo mundo que começava a 
desenvolver-se (TELES, 2002, p. 39). 
 

Pela afirmação acima, percebe-se que a vanguarda caracteriza a difusão de uma nova 

arte que surge nas últimas décadas do século XIX e ganha força e notoriedade na primeira 

metade do século XX. Tais movimentos surgem como uma resposta a um modelo estético 

considerado, pela classe intelectual, como ultrapassado. Com esses movimentos, destacam-se 

nomes como Paul Velairne (1844 - 1896), Stéphane Mallarmé (1842 - 1898), os quais, na 

visão de TELES (2002), são considerados “mestres da nova geração de poetas”: aquele, por 

apresentar uma obra na qual sobressai uma “sugestividade musical”, este, por mostrar em sua 

arte a “magia da linguagem”. 

Outros nomes que merecem destaque dentro do cenário literário que se configurava 

na Europa, naquele início de século, são Felippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944), líder do 

movimento futurista, que ganha notoriedade por seus manifestos e pela influência que exercia 

nas literaturas vistas como modernas; Apollinaire (1880 – 1918), que se destaca como o mais 

importante poeta do Cubismo, principalmente após a publicação de Alcools (1913), por reunir, 

no mesmo livro, as inquietações poéticas tradicionais com as da vanguarda francesa. 

Perguntado sobre o movimento futurista na Itália, Pirandello ressalta: 

 

Considero o futurismo, sobretudo, para não dizer apenas, como uma atitude 
de polêmica. Sob esse aspecto acho que é admirável. Penso que é um 
esforço que vale principalmente como ação, não como criação. São 
consideráveis, realmente, os benefícios que prestou. Marinetti é um 
excelente poeta e um homem de grande engenho. Pessoalmente é uma das 
criaturas mais simpáticas que conheço (Cf. Apêndice de Um, nenhum e cem 
mil, p. 225). 
 

As observações de Pirandello remetem à posição de observador que determinado 

escritor assume frente aos acontecimentos e inquietações intelectuais que caracterizam os 

movimentos de vanguarda. Desse modo, verifica-se o olhar crítico do autor sobre aquela 

sociedade. Tal posicionamento não implica sua adesão a determinada escola literária, já que o 

consideramos um escritor que acompanha todas as mudanças por que passa a sociedade de 

seu tempo, inclusive os movimentos intelectuais. 

Outras manifestações culturais que surgem com a vanguarda são as revistas 

literárias, principalmente em Florença, que reúnem nomes como Ardengo Soffici (1877 -

1967), Giovanni Papini (1881 - 1956), Giuseppe Antonio Borgese (1882 - 1952), entre outros. 
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Todos esses escritores eram opositores a qualquer forma de positivismo e tinham em comum, 

a intenção de implantar na Itália uma cultura moderna. 

É em meio a este contexto de inquietação intelectual que Pirandello desponta como 

escritor e tem sua obra unida a obras de nomes reconhecidamente canonizados, como 

Giovanni Pascoli (1855 - 1912), Gabrielle D’Annunzio (1863 - 1938), Italo Svevo (1861 - 

1928), Luigi Capuana (1839 - 1915) e outros, os quais se destacam pela capacidade de 

acompanhar as mudanças vividas por uma sociedade em processo de renovação e dela extrair 

elementos para a composição de suas obras. 

 

 

1.4 - As relações econômicas no campo literário  

 

Entre as fortes pressões que um escritor enfrenta para trazer a público suas ideias, 

uma que merece atenção é a proximidade com o dinheiro. Partindo do pressuposto de que o 

valor de uma obra literária não alcança o reconhecimento econômico justo, é possível afirmar 

que dentro de um sistema literário, o valor da obra depende das forças de poder que atuam 

nesse sistema. Como observa Dominique Maingueneau: 

 

A “condição” problemática do escritor tem como correlata uma relação 
igualmente problemática com o dinheiro. Por essência o escritor não pode 
ter uma relação unívoca com um salário. Com a escrita, da mesma forma 
que com a arte em geral, a noção de “trabalho”, de “salário”, só pode ser 
colocada entre parêntese. O escritor está condenado a elaborar um 
compromisso sempre insatisfatório (MAINGUENEAU, 2001, p. 38). 

 

Pela afirmação acima, pode-se pensar que a arte, para se tornar pública, depende 

daqueles que estão dispostos a pagar por ela, ou seja, a força do autor dentro do campo 

literário não é suficiente para colocar sua obra à disposição do público. A relação 

problemática entre o autor e a obra, de que fala Dominique Maingueneau, implica na rede de 

relações de subordinação, segundo Pierre Bourdieu, isto é, o valor pago pela obra não 

corresponde ao seu valor real e sim ao valor das relações que o autor estabelece dentro do 

campo:  

 
O escritor relaciona-se com o dinheiro de duas maneiras: há o dinheiro que 
permite viver enquanto ele se dedica à escrita; há igualmente o dinheiro que 
se obtém eventualmente com a escrita. Diferente das profissões “tópicas”, 
as que proporcionam uma renda previsível a uma posição determinada do 
aparelho social, o dinheiro tirado da criação está sujeito ao acaso. Não 
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existe método garantido para se ter acesso à glória literária. O escritor que 
pretende fazer uma obra singular está condenado a inventar à medida que 
percorre a estrada pela qual caminha, a desconfiar de qualquer carreira 
previamente traçada. Não pode visar a riqueza, pois, visando-a, arrisca-se a 
se tornar um escritor medíocre.  Pior: o sucesso é um sinal ambíguo, que 
muitas vezes revela uma conformidade inquietante a uma moda transitória e 
não garante qualquer glória sólida (...) (MAINGUENEAU, 2001, p. 39-40). 

 

A relação do escritor com o dinheiro aponta para um paradoxo. Ao mesmo tempo 

em que ele luta para romper barreiras dentro do campo literário, ao conquistar seu espaço, ele 

não pode se isolar da tribo de que fala Maingueneau, ou seja, o campo se nos apresenta como 

uma espécie de comunidade, na qual os membros estabelecem relações de convivência, as 

quais devem ser mantidas independentemente da conquista financeira de cada participante. As 

regras que regem o campo são mantidas após a conquista do espaço. Desse modo, afirma 

Ernesto Sabato, “se recebemos dinheiro por nossa obra, tudo bem. Mas escrever para ganhar 

dinheiro é uma abominação. Essa abominação se paga com o abominável produto que se 

engendra” (SABATO, 2003, p. 96). Portanto, aquele que prima por uma carreira solitária está 

sujeito a cair na mediocridade. O autor não pode se iludir em relação à possibilidade de 

enriquecimento financeiro, visto que a obra não está ligada a valor econômico e sim ao 

comprometimento que o escritor assume ao se colocar na posição de compositor de uma 

sociedade a qual se propõe a interpretá-la através da arte. 

 Aquele que trabalha a arte em função do lucro financeiro corre o risco de entrar no 

vício de produzir a partir de um automatismo comercial, conforme Pierre Bourdieu: 

 
O jogo da arte é, do ponto de vista dos negócios, um jogo de quem “perde 
ganha”. Neste mundo econômico invertido, não se pode conquistar o 
dinheiro, (era bem Flaubert quem dizia: “As honras desonram”) (...) Em 
suma, todos os símbolos do sucesso mundano, sucesso no mundo e sucesso 
neste mundo, sem comprometer sua salvação no outro. A lei fundamental 
desse jogo paradoxal é que aí se tem interesse no desinteresse: o amor pela 
arte é um amor louco, pelo menos quando o consideramos do ponto de vista 
das normas do mundo ordinário, “normal”, aquele posto em cena pelo teatro 
burguês (BOURDIEU, 1996, p. 37). 

 

Pelas palavras do sociólogo, podemos indagar sobre qual a finalidade de um 

escritor?  Por que se dedicar a uma obra se não está em suas mãos a autonomia de medir-lhe o 

valor? Se o amor pela arte é um “amor louco”, como afirma Pierre Bourdieu, pode-se pensar o 

autor como um operário que não visa remuneração e que se submete à aprovação ou 

desaprovação de um sistema. A figura de mundo “econômico invertido”, de que nos fala 

Pierre Bourdieu, aponta para o compromisso do escritor em oferecer à sociedade uma arte 
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pura, ou seja, uma obra de qualidade artística sem fins lucrativos. De acordo com Ernesto 

Sabato: 

 

A grande maioria escreve porque busca fama e dinheiro, por distração, 
porque simplesmente tem facilidade, porque não resiste à vaidade de ver 
seu nome em letras de formas. Restam então os poucos que contam: aqueles 
que sentem a necessidade obscura, mas obsessiva de dar testemunho de seu 
drama, de sua infelicidade, de sua solidão. São as testemunhas, isto é, os 
mártires de uma época. São homens que não escrevem com facilidade, mas 
com dilaceramento (SABATO, 2003, p. 95). 

   

  É nesse escritor comprometido que reside a diferença daqueles que conquistam seu 

espaço no sistema literário, a partir de uma arte condicionada ora a sua vaidade como escritor, 

ora aos detentores do poder dentro do campo. 

Quanto a Pirandello, o contato do público com sua obra foi acontecendo 

gradualmente, através da contribuição do autor a revistas e jornais, principalmente de novelas 

publicadas no jornal Corriere della sera e no Espresso. A experiência como colaborador dá 

ao autor amadurecimento e a possibilidade de demarcar seu espaço através da conquista de 

seu público. 

Pirandello alcançou o sucesso financeiro com sua arte, sem perder jamais o bom 

senso que separa os grandes escritores daqueles considerados “medíocres”, conforme ele 

mesmo expressa, em carta a sua filha, seu pensamento sobre o sucesso: 

 

A prova geral dos Sei Personaggi ocorrerá na noite do dia 10, no teatro dos 
Campi Elisi, que é o mais frequentado dos teatros parisienses. Será um 
acontecimento verdadeiramente excepcional. Chegam-me da França 
notícias da grande espera e de tudo aquilo que se prepara para acolher-me 
triunfalmente (...). Eu estou desanimado! Banquetes, discursos! O 
embaixador da Itália! A legião de honras! Imagina o teu pobre pai! Mandar-
te-ei os jornais que falarão de tudo, certamente, com exceção do incômodo 
deste pobre homem que queria estar em sua casa, a trabalhar, a terminar 
outra comédia (...) (CESERANI e FEDERICIS, 1986, p. 348). 21 

 

  Seu reconhecimento dentro e fora da Itália veio através de uma densa produção 

literária, que o colocou entre os grandes nomes da literatura mundial, tendo conquistado o 

Prêmio Nobel de Literatura, em 1934, dois anos antes de sua morte. 

                                                 
21 “La prova generale dei Sei personaggi avverrà la sera 10 al teatro dei Campi Elisi, che è il più elegante e il più 
frequentato dei teatri parigini. Sarà un avvenimento veramente eccezionale. Mi arrivano dalla Francia notizie 
della grande attesa e di tutto quello che si prepara per accogliermi trionfalmente (...). Io sono avvilito! Banchetti, 
discorsi! L’Ambasciatore di Italia! La legion d’onore! – Figurati il povero papà tuo! Ti manderò i giornali che 
parleranno di tutto, certamente, tranne del fastidio di questo pover’uomo che vorrebe starsene tranquillo a casa 
sua, a lavorare, a finire un’altra commedia (...).” 
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Figura - 07. Pirandello recebendo o prêmio Nobel de Literatura em 1935. 
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2 – LUIGI PIRANDELLO: LEITURA E DESLEITURA 

 

“Um criador é um homem que, em algo “perfeitamente” 
conhecido, encontra aspectos desconhecidos”. 

(Ernesto Sabato) 
 

 

Figura - 08. Pirandello em suas leituras de verão. 

 

 

A epígrafe que abre este capítulo pode levar-nos a observar como acontece o 

processo de formação de um escritor que assume a posição de leitor de seus antecessores. 

Para aprofundarmos essa reflexão, voltaremos nossa atenção para o significado da leitura e 

para as influências que um escritor-leitor recebe de outros autores, da sociedade que compõe 

seu meio, e como esse leitor passa por este processo construindo uma originalidade, como 

escritor. 

                Em A angústia da influência (1991), Harold Bloom traça o perfil de um escritor a 

partir das influências que este recebe de seus precursores, as quais constituem um terreno no 

qual se desenvolvem as relações intrapoéticas, denominadas pelo referido crítico como 

“angústia da influência”. Sua tese parte do pressuposto de que os poetas constroem suas obras 
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a partir da desleitura uns dos outros e, assim, criam uma maneira própria de criação. Sobre a 

categoria originalidade, Harold Bloom nos apresenta o pensamento de Goethe: 

 

Fala-se muito de originalidade, mas a originalidade é o que? Tão logo 
nascemos o mundo começa a nos influenciar e vai continuar nos 
influenciando até a hora da morte. E, de qualquer modo, o que poderíamos, 
na verdade, chamar de nosso, exceto a energia, a vontade, a força. 
(GOETHE Apud BLOOM, 1991, p. 87). 

 

              O comentário acima pode remeter-nos ao processo de criação de um determinado 

escritor a partir das influências que ele recebe do mundo a sua volta, onde interage com 

situações diversas, passando por interação com outros textos, processo que contribui para uma 

maior sensibilidade frente às influências oriundas de outros autores, as quais irão refletir 

posteriormente na construção de um novo estilo e, consequentemente, na sua singularidade 

como criador. De acordo com Ernesto Sabato: 

 

As obras sucessivas de um romancista são como as cidades que se levantam 
sobre as ruínas das anteriores: embora novas materializam certa 
imortalidade, asseguradas por lendas antigas, por homens da mesma raça, 
por crepúsculos e paixões semelhantes, por olhos e rostos que retornam. 
(SABATO, 2003, p. 32-33). 

 

O pensamento do crítico leva-nos a observar que nenhum autor tem a obra isenta de 

influências. Mas isso não obriga um escritor, em processo de criação, a ser totalmente 

influenciado por obras passadas, mas é interessante observar que sua interação com outras 

obras lhe proporciona uma consciência mais refinada quanto ao processo de absorção, bem 

como um amadurecimento sobre seu papel como escritor. 

Para uma melhor compreensão do processo de influência através de textos, é 

importante examinarmos o conceito de influência apresentado por Harold Bloom: “A história 

da poesia é considerada como indistinguível da influência poética, já que os poetas fortes 

fazem a história deslendo-se uns aos outros, de maneira a abrir um espaço de fabulação” 

(BLOOM, 1991, p. 33). 

Desse modo, a interação que um leitor estabelece com outros textos converge para 

um processo de assimilação consciente que o ajudará no desenvolvimento de uma maneira 

peculiar de fazer literatura. Em Literatura Comparada: História Teoria e Crítica, Sandra 

Nitrini também nos dá sua contribuição ao afirmar que o conceito de influência tem duas 

acepções diferentes: 
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A primeira, a mais corrente, é a que indica as somas de relações de contato 
de qualquer espécie entre um emissor e um receptor. A segunda é de ordem 
qualitativa. Influência é o resultado artístico autônomo de uma relação de 
contato, entenda-se por contato o conhecimento direto ou indireto de uma 
fonte por um autor (NITRINI, 2010, p. 127). 
 

A afirmação acima nos auxilia na compreensão da importância da comunicação de 

um autor-leitor com autores passados, pois, desse contato, o leitor poderá conquistar sua 

autonomia como escritor, a partir da percepção de elementos implícitos e de um novo sentido 

dado ao texto. Para que esse processo de autonomia seja possível, faz-se necessário que o 

leitor ultrapasse o ato convencional de leitura e alcance o que está além do texto, ou seja, os 

vazios deixados por seus precursores. Conforme o pensamento de Jean-Paul Sartre: “A 

leitura, de fato, parece ser a síntese da percepção e da criação; ela coloca, ao mesmo tempo, a 

essencialidade do sujeito e a do objeto” (SARTRE, 1989, p. 37). 

É interessante ressaltar que o processo de interação a partir da imersão do leitor em 

outros textos não implica a produção de uma obra por imitação. Espera-se, portanto, de um 

leitor ir além do simples ato de decifrar palavras. Jean Paul Sartre acrescenta que: “Não se 

deve achar, com efeito, que a leitura seja uma operação mecânica, que o leitor seja 

impressionado pelos signos como a placa fotográfica pela luz” (Idem, p. 37). Sendo assim, ele 

deve buscar o sentido do dito e do não dito no texto e, através das leituras realizadas ser capaz 

de dar vida e trazer a lume elementos que não foram considerados pelo texto anterior. Sandra 

Nitrini adverte para o risco da imitação:  

 

(...) imitação não é a representação de uma ação, mas a idealização de uma 
promessa geral ou comum, de acordo com a prática dos antigos e com a 
visão do escritor que é a própria de seu tempo. Assim concebida, a imitação 
supõe seleção e transposição, mais do que mera reprodução. (NITRINI, 
2010, p. 128) 

 

Nesse sentido, apropriar-se de elementos implícitos de outras obras significa 

desenvolver etapas de amadurecimento no processo de recepção, ou seja, na maturação que o 

leitor faz no texto e na maneira específica de recuperar tais elementos, os quais o 

impulsionam a criar um novo texto, a partir de um grau de compreensão e de assimilação que 

faz desse novo escritor, único, dentro de um sistema literário. 

 

 

 

 



47 
 

2. 1 - A descoberta da leitura e a força da voz 

 

Observar o percurso de um escritor como leitor implica em observar o teor de sua 

originalidade, partindo de algumas indagações: como acontece a interação texto-leitor? Que 

autores e obras são considerados relevantes para sua formação intelectual e criação literária? 

Quais os efeitos das leituras de obras passadas num escritor como receptor? Para entendermos 

tais questionamentos, analisaremos como se deu o processo de apropriação e distanciamento 

com outras obras, bem como sua posição na sociedade da qual faz parte. Em Literatura e 

sociedade, Antônio Cândido enfatiza que: 

 

O escritor, numa determinada sociedade, é não apenas o indivíduo capaz de 
exprimir, (que o delimita e o especifica entre todos), mas alguém 
desempenhando um papel social ocupando uma posição relativa ao seu 
grupo profissional e correspondendo a certas expectativas dos leitores ou 
auditores. A matéria e a forma de sua obra dependerão, em parte, da tensão 
entre as veleidades profundas e a consonância ao meio, caracterizando um 
diálogo mais ou menos vivo entre criador e público (CÂNDIDO, 1967. p. 
86). 

 

Para atingir uma formação intelectual, o escritor se dispõe a cumprir um percurso 

que envolve os elementos que compreendem todas as esferas sociais. Daí ser o percurso de 

formação entendido como um espaço de tensões, por exigir do novo autor uma posição de 

compromisso frente à sociedade da qual faz parte e frente ao cânone literário. Desse modo, 

conclui-se que uma obra é concebida a partir das relações que envolvem “obra-sociedade, 

texto-contexto, autor-contexto, leitor-sociedade” (JOBIM, 1992, p. 235). 

Uma trajetória de formação envolve, entre outras coisas, todas as descobertas 

realizadas pelo novo autor, como, por exemplo, a descoberta da leitura. No que concerne a 

Luigi Pirandello, a descoberta da leitura aconteceu através de Maria Stella, sua babá, que lhe 

contava fábulas, histórias folclóricas sicilianas, e lhe ensinava músicas populares.  

Partindo desse ponto, podemos observar no menino Pirandello um receptor de 

textos, de início marcado pela voz, experiência que pode ter despertado no pequeno receptor 

seu interesse pela Literatura, especialmente seu amor pelo teatro. 

Refletindo sobre a categoria “leitura”, vale ressaltar que, quando se pensa nesse 

processo, é inevitável não se pensar na importância dos livros como construtores de textos. 

Pirandello foge a esse padrão, ao vivenciar algo diferente do que se concebe como ideal de 

leitura apontado pelos padrões estabelecidos que colocam o leitor diante de um texto escrito 

com o qual ele deve interagir e atribuir-lhe um sentido. Conforme o pensamento de Jean-Paul 
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Sartre, “(...) A leitura é um sonho livre. De modo que todos os sentimentos que se agitam no 

campo dessa crença imaginária são como modulações particulares da minha liberdade (...)” 

(SARTRE, 1989, p. 42). 

A descoberta da leitura através da voz não faz de Pirandello um ouvinte comum. O 

pequeno receptor não foi indiferente ao que ouviu, absorveu e se apropriou daquela forma de 

leitura, vindo a colocá-la em prática posteriormente, num mundo imaginário representado no 

teatro. Regina Zilberman, em Estética da recepção e história da literatura, ressalta: “O 

significado da obra depende totalmente dos sentidos que o leitor deposita nela” 

(ZILBERMAN, 1989, p. 26). 

A primeira experiência de Pirandello como leitor aponta para um caminho de uma 

formação intelectual que o conduz à composição de uma obra literária que o coloca entre os 

grandes intérpretes da literatura ocidental do século XX. 

A infância de Pirandello foi marcada por situações que, de alguma forma, são 

transformadas em elementos de suas narrativas. Episódio que merece atenção envolve, mais 

uma vez, sua babá. É com ela que ele recebe as primeiras instruções religiosas as quais 

suscitam no pequeno leitor a crença em espíritos. Descoberta que vai repercutir, por exemplo, 

em novelas como La casa del granella (1905), L’angelo centuno (1910), Il corvo di mizzaro 

(1902), e em episódios presentes em romances como L’Esclusa (1901), Il fu Mattia Pascal 

(1904), nos quais identificam-se características espíritas.         

 Pelas experiências citadas, conclui-se que a formação intelectual de um escritor é 

também construída a partir de seu olhar sobre o mundo, sobre os acontecimentos históricos, 

os costumes e sobre as crenças que compõem uma época. Essa formação vai ganhando 

importância pelo modo como o escritor assimila suas experiências, para depois as confirmar 

na construção de um mundo imaginário. Conforme enfatiza Sandra Nitrini: 

 

A originalidade que percebemos numa obra literária, ou seja, sua marca 
própria, não é outra coisa se não o gênio criador que leva um escritor a 
escolher um assunto, modificar uma técnica, etc., nas suas relações 
complicadas e variáveis com a tradição, com as influências específicas que 
agiram sobre ele e com o gosto de sua época. É importante considerar com 
algum cuidado as relações entre os dois elementos da originalidade relativa: 
o esforço criador e o condicionamento da época (NITRINI, 2010, p. 141). 

 

A criação de uma obra literária não está condicionada apenas à leitura que um 

escritor faz de outros textos, mas pode-se pensar que outras obras auxiliam na capacidade que 

desenvolve o leitor de escolher elementos específicos da história, da sociedade e de escritores 
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passados. E, apropriando-se de tais elementos, completa suas ideias, para daí conceber uma 

obra genuinamente sua. Segundo Luiza Lobo: “A leitura se baseia em estratégias selecionadas 

a partir de normas sociais e alusões literárias, postas em ação num contexto referencial, mas 

sempre numa perspectiva pessoal” (LOBO, 1992, p. 241). 

A obra de Pirandello concentra elementos que podem ser classificados como parte 

de suas experiências pessoais. Conforme verificamos no capítulo anterior, Pirandello se diz 

filho do “caos”, “Io sono il figlio del caos”. Justo por ter sua cidade sofrido ataques, 

bombardeios, epidemias, episódios que a transformaram em palco de muitas mortes. Todos 

esses elementos fazem parte da história de Girgenti e do imaginário popular, como as histórias 

que Pirandello ouvia de Maria Stella, dizendo ser aquela cidade povoada por almas do 

purgatório que voltavam ora para pedir orações, ora para se vingarem daqueles que as 

mataram, bem como pela presença de espíritos brincalhões que voltavam à casa que viveram 

para brincar com os vivos. 

 

 

 

                    Figura - 09. Foto-montagem: Pirandello leitor de si mesmo. 
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É em meio a esse clima de crenças populares, de acontecimentos históricos e de 

costumes tradicionais que Pirandello vive os primeiros anos de sua infância, onde aprendeu a 

observar e assimilar as especificidades que fazem parte daquela sociedade siciliana. Todos 

esses elementos passam pela genialidade de um criador de que nos fala Sandra Nitrini e eles 

surgem em sua obra através do processo da desleitura, indicado por Harold Bloom: “(...) 

Desleitura é como uma interpretação distorcida, mais radical do precursor, onde esse é 

concebido como agente ou presa de idealização (...)” (BLOOM, 1991, p. 105). Ou seja, a 

desleitura concorre para o novo sentido dado ao texto, não como uma simples revisão, mas 

como uma estratégia de que o leitor se apropria para sobressair ao pensamento do precursor. 

Pirandello também conviveu com Luigi Capuana que, assim como Maria Stella, 

acreditava em espíritos. Não é estranho identificar na obra de Pirandello, elementos oriundos 

da comunicação entre os vivos e os mortos. Podemos citar como exemplo, as novelas A 

tragédia de um personagem (1911) e Colóquios com os personagens (1915). Sobre essas 

características, ressalta Leonardo Sciascia: 

 

(...) E desse ponto é agora claro que os personagens de Pirandello são 
também “sombras”, são também “espíritos”, são também “pensionatos da 
memória”; e se poderia também dizer que são, em correspondência ao 
sentido popular, “almas do purgatório” que pedem resgate ao escritor. E são 
muitos os lugares na obra de Pirandello em que podemos atribuir a 
demonstração de semelhança entre fantasia e comunicações espíritas: mas 
se pense, sobretudo, nos “Seis personagens”, nas suas aparições, nas 
aparições de madame Pace e na justa solução cênica que acontece na 
primeira apresentação parisiense fazendo-os ascender de baixo, do fundo. 22 

 

Nessa perspectiva de influência, percebe-se que a composição de uma obra literária 

é feita por partículas de acontecimentos que um escritor colhe da sociedade na qual está 

inserido, bem como de elementos pertinentes a obras de seus antecessores, ou seja, a obra 

nasce do olhar e do sentido que o leitor dá ao mundo. E, da junção do conhecimento de 

mundo e de leituras realizadas, surge um novo estilo, que confere ao novo escritor identidade 

própria. De acordo com Ernesto Sabato: “... a humanidade muda constantemente e, com ela, 

as criações que o homem produziu: o presente retifica o passado” (SABATO, 2003, p. 155). 

                                                 
22 “E da questo punto è ormai chiaro che i personaggi di Pirandello sono anche “ombre”, sono anche “spiriti”, 
sono anche “pensionati della memoria”; e si potrebbe anche dire che sono, in rispondenza al sentire popolare, 
“anime del purgatorio” che allo scrittore chiedono riscato. E sono molti i luoghi, nell’opera di Pirandello, cui 
possiamo riferirci a dimostrazione della somiglianza tra la fantazia e “comunicazioni spiritiche”: ma si pensi 
sopratutto ai “Sei personaggi”, alla loro apparizione, all’apparizione di madama Pace; e alla giusta soluzione 
scenica che se ne diede alla prima rappresentazione parigiana, facendoli ascendere dal profondo, dagli inferi”  
(SCIASCIA, 1986, p. 34-35). 
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Observando a infância de Pirandello, é possível identificar em sua obra elementos 

folclóricos os quais se mesclam com experiências burguesas oriundas de sua família e 

apontam para as vivências do homem e do artista que se fundem e se contrastam, ao mesmo 

tempo, conforme explica Ferdinando Virdia: 

 

É certo, todavia, que essa raiz girgentiana, essas complexas relações da 
primeira idade, com as concessões psicológicas e humanas que tudo isso 
completa, terão um reflexo particularmente intenso na obra de Pirandello 
(...). É provável também que, como a velha servente Maria Stella foi a via 
de comunicação da parte de Pirandello de fundos psicológicos, folclóricos, 
esotéricos e demoníacos de origem girgentiana, o clã dos Ricci Gramito 
devesse contribuir para colocá-lo sobre outra vertente da vida social 
girgentiana, outra dimensão daquela que será o mundo da narrativa e do 
teatro pirandellianos de inconfundível matriz siciliana. 23  

 

Constata-se, pelos exemplos, a importância da maneira como um autor-leitor 

observa o mundo e como se insere nas estruturas sociais e, principalmente, como interpreta as 

questões humanas, seja por meio do convívio com outros ou por meio das leituras que realiza. 

Uma obra literária pode ser considerada como a constatação da concepção de mundo por parte 

de seu autor, fundamentada em elementos encontrados nas experiências sociais e em 

elementos apropriados de seus precursores. Segundo Sandra Nitrini: “A grande literatura é um 

permanente reescrever ou revisar” (NITRINI, 2010, p. 141). Ou seja, um poeta novo é um 

revisor por excelência, pois, na leitura, ele encontra elementos para sua criação e, na escrita, 

ele as transforma.  

 

 

2.2 - Luigi Pirandello e a criação da biblioteca pessoal 

 

Conforme indicado no capítulo anterior, na casa dos pais, o contato de Pirandello 

com os livros era escasso, mas é por intermédio de um livreiro da cidade que o autor realiza a 

leitura de dramas e romances históricos, entra em contato com clássicos gregos e latinos e já, 

nesta época, deixa evidente sua paixão pela poesia. 

                                                 
23 “È certo tuttavia che questa radice girgentana, questi complessi rapporti della prima etá, con le conessione 
psicologiche e umane, che tutto questo comporta, avranno un riflesso particolarmente intenso nell’opera di 
Pirandello (...). È probabile altresì che, come la vecchia servente Maria Stella era stata il tramite per 
l’assimilazione da parte di Luigi Pirandello di taluni sottofondi psicologici, folkloristici, esoterici e demoniaci 
del primordio girgentano, il clan dei Ricci Gramitto dovesse a contribuire ad immeterlo sull’altro versante della 
vita sociale girgentana, l’altra dimensione di quello che sarà il mondo della narrativa e del teatro pirandelliani di 
inconfondibile matrice siciliana (...)” (Virdia, 1985, p. 17).  
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Essas leituras despertam o gosto pela escrita, naquele pequeno leitor que, ainda em 

tenra idade, contando apenas doze anos, escreve sua primeira peça de teatro, a primeira 

tragédia, a qual encenava com os irmãos, mas que hoje não faz parte de sua obra por ter sido 

dada como perdida.  

Os primeiros passos de Pirandello como escritor apontam para as relações de um 

autor-leitor com seus precursores, as quais resultam na composição de uma nova estética. 

Sandra Nitrini enfatiza que: 

 

A literatura de inspiração clássica constitui a ilustração mais feliz da 
transformação da matéria emprestada por meio de desvios, os verdadeiros 
índices de sua originalidade. As maiores obras-primas da literatura europeia 
não são originais (origem), tendo-se inspirado em fontes que outros, antes 
delas, já tinham encontrado. Tais obras-primas são os exemplos mais bem 
realizados dessa espécie de modificação (NITRINI, 2010, p. 142). 
 

Pela afirmação acima, verifica-se a função enriquecedora da leitura, a qual confere 

ao leitor condições de assumir o status de criador, ou seja, a partir do contato com outras 

obras, o leitor assume a responsabilidade de atribuir ao texto outro sentido. Tal procedimento 

só será possível quando o receptor interage com seu emissor e dá ao primeiro texto uma nova 

conotação. Em Que é a literatura? Jean-Paul Sartre afirma:  

 

O ato criador é apenas um momento incompleto e abstrato da produção de 
uma obra: se o criador existisse sozinho, poderia escrever quanto quisesse, e 
a obra enquanto objeto jamais viria à luz (...). Mas a operação de escrever 
implica a de ler, como seu correlativo dialeto, e esses dois atos conexos 
necessitam de dois agentes distintos. É o esforço conjugado com o leitor 
que fará surgir esse objeto concreto e imaginário que é a obra do espírito. 
(SARTRE, 1989, p. 37). 
 

      Nesse sentido, percebe-se que, por meio da Literatura, o escritor-leitor faz-se co-

autor dos textos escolhidos; a partir do momento que invade o pensamento de seu emissor e 

estabelece com este um processo de comunicação que lhe possibilita recriar o texto antigo, 

acrescentando-lhe características novas. 

No tocante a Pirandello, o gosto pela leitura se intensifica e passa a fazer parte de 

seu cotidiano. Com a transferência para Palermo, aumenta a proximidade do autor com os 

livros, prática que muito contribui para sua formação. Ainda adolescente, já faziam parte de 

sua biblioteca os poetas italianos de Oitocentos, com destaque para Carducci e Graf.  

O amadurecimento de Pirandello como leitor proporciona-lhe um grau elevado de 

identificação com outros autores, desenvolvendo, assim, a capacidade de interpretá-los e de 
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superá-los. Esse grau de identificação texto-leitor é denominado por Alfredo Bosi, em Céu, 

inferno, como interpretação: “Ler é colher tudo quanto vem escrito. Mas interpretar é eleger 

(ex-legere, escolher) na messe das possibilidades semânticas apenas aquelas que se movem no 

encalço da questão crucial: o que o texto quer dizer?” (BOSI, 2003, p. 462). Acrescente-se ao 

pensamento de Bosi outra questão crucial para um leitor que busca superar seu precursor: o 

que o texto deixou de dizer? Ou seja, o surgimento de uma nova estética depende também do 

olhar apurado do leitor sobre o texto que o impulsiona a preencher os espaços em branco. 

Alfredo Bosi acrescenta ainda que: “Cabe ao intérprete decifrar essa relação de abertura e 

fechamento tantas vezes misteriosa que a palavra entrevém com o não escrito” (Idem, p. 465). 

A interação que um autor-leitor estabelece com o cânone literário converge para o 

preenchimento de espaços vazios que Harold Bloom define como “um espaço imaginário, um 

vácuo referencial a ser preenchido com suas próprias visões” (BLOOM, 1991, p. 102). As 

palavras do crítico nos ajudam a entender que, no preenchimento do espaço vazio, é que 

reside o estilo puro, autêntico do novo poeta. Conforme afirma Luiza Lobo: “A leitura seria 

um ato de construção, na qual se refariam espaços em branco do texto, abertos à 

interpretação” (LOBO, 1992, p. 240).  

A travessia que leva Pirandello a obras passadas o coloca em contato com autores 

românticos da literatura alemã, com destaque para Jean Paul, Tick, Chamisso, Heine, Goethe 

de quem Pirandello se tornou tradutor de Elegie romane di Goethe (1896). Através da leitura 

de Cecco Angioliere, nasce no autor a meditação sobre o humorismo, temática recorrente em 

sua arte. Perguntado, em entrevista, sobre sua preferência literária, por exemplo, sobre 

Bernard Shaw, o autor esclarece:  

 

É um grande amigo meu, é um escritor que admiro profundamente. É um 
dos autores mais vivos que tem existido. E, além disso, a seu pesar, é um 
extraordinário poeta. Isso justifica muito de minha admiração por ele. Outro 
escritor de teatro de grande valor é o francês Jules Romains que, além disso, 
é um extraordinário romancista. Mort de quelqu’n parece-me um dos mais 
belos romances da literatura contemporânea. Sinto por Jules Romains uma 
grande estima pessoal e um dos seus melhores dramas, La scintillante, me é 
dedicado. A França possui hoje uma bela plêiade de escritores de teatro. 
Lembro-me no momento de Charles Vildrac, de Raynal, Cromelyne... Não 
posso me esquecer também de mencionar alguns expressionistas alemães 
como Sternhein, Georg Kaiser, Von Unhuh, Tröller, bem como o norte-
americano Eugene O’Neill, um dos dramaturgos mais interessantes do 
momento. Deu-me o prazer de sua visita quando estive em Nova York. A 
Itália apresenta também um conjunto de autores de teatro bem significativo, 
dos quais posso citar, por exemplo, o nome de Rosso di San Secondo (Cf. 
Apêndice de Um, nenhum e cem mil, p. 224). 
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Conclui-se, pelas informações acima, que, na formação de sua biblioteca pessoal, 

destacam-se os escritores com quem deseja estabelecer uma comunicação através da leitura. 

Vê-se que Pirandello interage com outros escritores e, dependendo da interpretação que ele 

faz de todos eles, ou de parte deles, já que o leitor não faz a desleitura de todos os precursores. 

Pode encontrar-se em sua obra o entrelaçamento de elementos, não de maneira explícita, mas 

como resultado do encontro entre a tradição e o novo estilo. Isto é, o modo como ele 

assimilou e se apropriou dos textos antigos, principalmente que grau de sensibilidade 

desenvolveu frente aos modelos canônicos, para se posicionar como co-autor de sua biblioteca 

pessoal. 

Compreenda-se, portanto, que não seria possível visualizar na obra de Pirandello 

características de todos os escritores citados ou de outros não citados. Um leitor autêntico de 

Pirandello perceberia, de certo, características pirandellianas, pois a imersão de um leitor em 

outras obras é, ainda que inconsciente, um desafio a si mesmo: o de fazer essa travessia e 

deixar-se inundar pelas ideias de seu precursor para daí desenvolver as suas próprias ideias 

sem as marcas do primeiro texto. De acordo com Harold Bloom: “Todo bom leitor deseja se 

afogar. Mas se é o poeta que se afoga terá se tornado meramente um leitor” (BLOOM, 1991, 

p. 92).  

Sobre a capacidade desenvolvida por Pirandello de afirmar-se como escritor, sem 

carregar marcas de outros, nos fala Arcangelo Leone de Castris em Storia di Pirandello:  

 

Daquelas influências e daquelas impessoais presenças, não ficará nada ao 
futuro escritor nem mesmo ao futuro poeta, ficará aquilo que sob ele vivia 
em sua vitalidade ainda fora de forma, aquele sabor de humano e essencial, 
que é característico das vocações autênticas. 24 
 

O pensamento do crítico reforça a ideia da capacidade que um escritor-leitor 

desenvolve ao se defrontar com o cânone literário, isto é, o olhar de um leitor sobre as obras 

consagradas pelo cânone o difere de um leitor comum, pelo modo de se desvincular das 

influências. 

Luigi Pirandello se autodefine como um autor de tragédias: “Eu não sou um autor de 

farsas, sou um autor de tragédias”. Diante da definição do escritor, cabe ao pesquisador 

perguntar: de que precursor vem essa temática que é recorrente em toda a narrativa de 

Pirandello? A característica do trágico, comum a todos os personagens de Pirandello, é uma 

                                                 
24 “Di quelle influenze e di quelle impersonali presenze non resterà nulla al futuro scrittore e neppure al futuro 
poeta: resterà ciò che sotto di esse viveva in una sua ancora informe vitalità, quel sapore di umano ed essenziale, 
che è caratteristico delle vocazione autentiche” (CASTRIS, 1978, p. 31).  
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peculiaridade sua, ou seja, é o seu olhar sobre a vida que dá aos seus personagens uma 

característica comum: a identidade fragmentada. O que remete aos precursores é o sentimento 

do homem transformado em fragmentos, sentimento comum a qualquer ser humano de 

qualquer sociedade ou época. De modo que a identidade literária independe da presença do 

precursor, ou seja, o escritor-leitor se permite receber a herança de outros textos para fazer o 

trabalho de reconstrução: construir seu próprio estilo. Em Pirandello do teatro no teatro, J. 

Guinsburg ressalta:  

 

A originalidade do escritor italiano reside justamente no fato de ser 
reduzido o homem a uma abstração, a uma série de peças de um mosaico 
que fazem perder de vista um organismo e com ele as noções de unidade, de 
fusão e de concatenação. O homem que surge a partir dessa concepção 
assiste à própria desarticulação, mas não se resigna a ela (GUINSBURG, 
1999, p. 388). 
 

Pelas considerações de Guinsburg, identifica-se em Pirandello um escritor de 

identidade própria que oferece à sociedade uma obra literária como resultado de um trabalho 

de observação e de assimilação que fez do mundo, de si mesmo, através de sua história, bem 

como de suas leituras. Personagens como Vitângelo Moscarda, de Um, nenhum e cem mil 

(2001), carregam o drama comum a outros personagens pirandellianos: a busca incessante de 

uma identidade. São comuns, na obra de Pirandello, personagens desarticulados. Nesse 

sentido, percebe-se que a singularidade de cada personagem reflete a singularidade de seu 

criador, não como reflexo, mas como autonomia de sua originalidade. Conforme o 

pensamento de Harold Bloom: “O que o poeta forte faz é transformar-se, ele mesmo, numa 

versão mal realizada de si, confundindo, depois, as consequências com a do precursor” 

(BLOOM, 1991, p.98). O equilíbrio que o poeta forte mantém sobre si mesmo, isto é, a busca 

incessante por autonomia como criador é que lhe dará condições de se refazer em cada nova 

criação. 

 

 

2.3 - Pirandello e o Brasil: a biblioteca continua 

 

Em Pirandello do teatro no teatro (1999), J. Guinsburg traça um perfil da biblioteca 

pessoal de Pirandello a partir da visão de alguns críticos brasileiros. Conforme verificamos no 

tópico anterior, o repertório de leitura de Pirandello envolve uma plêiade de escritores que 

certamente contribuíram para sua formação intelectual.  
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De acordo com J. Guinsburg, a quantidade de pesquisas sobre Pirandello no Brasil 

ainda não é tão representativa, mas podemos encontrar algumas considerações que reforçam a 

ideia de influência dos antigos sobre os novos, bem como remetem a semelhanças ou apenas a 

coincidências entre Pirandello e outros. 

Entrar no universo de leitura de determinado escritor é colocar-se na posição de 

leitor-investigador, já que buscamos, nesse percurso, verificar como parte da crítica brasileira 

encontrou em Pirandello elementos que o aproximam de outros autores. Sandra Nitrini nos 

apresenta o pensamento de Paul Valéry, a esse respeito:  

 

O problema da influência reduz-se ao estudo de uma misteriosa afinidade 
espiritual entre dois espíritos ou temperamentos (...). O estudo da influência 
é a pesquisa de semelhanças escondidas, de parentescos secretos entre duas 
visões de mundo (NITRINI, 2010, p. 133). 
 

Pelas observações de Paul Valery, podemos pensar em afinidades ou semelhanças 

entre autores, a partir de acontecimentos que a história de cada um lhe proporcionou 

vivenciar. Tomemos como exemplo uma dissertação de mestrado, intitulada “Pirandello e 

Machado de Assis: um Estudo Comparado” (1989), realizada no Brasil por Mauro Sérgio, o 

qual afirma que “O ver-se viver em Pirandello corresponde em Machado de Assis à 

condenação a viver que a natureza impõe ao homem, o que leva a desenvolver um humor no 

qual a ironia de Sterne se mistura com o pessimismo de Schopenhauer ou do Leopardi do 

Zibaldone di pensieri” (GUINSBURG, 1999, p. 393-394). 

Pelos exemplos citados, vem-nos a pergunta: teria Pirandello lido Machado de Assis 

ou vice versa, já que ambos foram contemporâneos? Ou será que os dois fizeram o mesmo 

percurso de leitura e tiveram precursores em comum? O que percebemos é que, tanto em 

Pirandello, quanto em Machado de Assis, encontra-se um olhar crítico sobre a sociedade da 

qual fizeram parte. Aquele retrata a sociedade italiana pós-renascentista, que acreditava numa 

nova Itália com a unificação; este denuncia um passado “nobre” que caracteriza a “sociedade 

brasileira até o fim do II Império”, e que se encanta com o advento da República e passa a 

viver sob as normas da “ignorância burguesa”. As aproximações entre os dois autores 

apontam para elementos inerentes a qualquer ser humano, independentemente do tempo e da 

sociedade a que pertence. Desse modo, é possível imaginar que os autores viveram situações 

semelhantes, e o desvio que fizeram de sua própria história aparece em seus textos de maneira 

particular, o que confere a cada um identidade própria.  
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Nem todas as aproximações entre escritores é resultado de influências. Na mesma 

entrevista que mencionamos no tópico anterior, Pirandello repreende os críticos que insistem 

nessa linha de pensamento: 

 

Os críticos têm o mau hábito de procurar aproximações e até influências 
onde podem existir apenas coincidências nascidas de fatores muitas vezes 
estranhos. Assim, já se tem encontrado semelhanças entre a minha obra e a 
de Marcel Proust. Benjamim Cremieux, sobretudo, insiste nessa 
comparação. Devo advertir que nunca abri um livro de Proust (Cf. Apêndice 
de Um, nenhum e cem mil, p. 225). 

 

A afirmação de Pirandello converge para o pensamento de Paul Valéry sobre 

semelhanças escondidas e parentescos secretos. A pesquisa comparativa de Mauro Sérgio 

aponta semelhanças entre O falecido Mattia Pascal, de Pirandello, e Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, de Machado de Assis. Nas duas narrativas, os autores apresentam um defunto 

como protagonista narrador: Mattia Pascal, que simula a própria morte e assume outra 

identidade, e Brás Cubas, que assume a condição de morto e traça um perfil de sua vida, 

desde a infância, e o de sua sociedade. De acordo com Guinsburg, Mauro Sérgio mostra como 

a morte permite aos dois narradores – o primeiro “fora da vida”; o segundo, defunto – estar 

em condições especiais para poder fazer sua crítica à sociedade. Ou seja, a condição de 

defunto permite tanto a Mattia Pascal quanto a Brás Cubas assumirem o olhar crítico de seus 

autores sobre a sociedade de cada um. Percebe-se pelos narradores, o sentimento comum do 

descontentamento histórico discutido nos dois romances, bem como uma coincidência na 

criação dos personagens. Fazer comparações entre Machado de Assis e Pirandello leva-nos a 

refletir sobre a literatura dos séculos XIX e XX, mais precisamente do período compreendido 

entre séculos, em que os dois surgiam como escritores naquela sociedade em mudança. De 

acordo com Sandra Nitrini:  

 

Nos séculos XIX e XX, verifica-se a tendência em se ver na “marca 
própria” o reflexo não somente do esforço criador pessoal do poeta, mas de 
toda a sua personalidade individual. Quanto mais for ele mesmo, tanto mais 
será original. Na busca incessante de sua originalidade, ele se oporá à 
sociedade de seu país e de sua época (NITRINI, 2010, p. 140). 
 

As considerações acima conduzem-nos a pensar nas reflexões que um escritor-leitor 

faz sobre os elementos formadores de sua história. O modo como cada um interpreta o mundo 

e o representa em sua obra reforçam a ideia de aproximação ou semelhança. 
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O olhar da crítica brasileira sobre Pirandello continua com Osvald de Andrade. No 

artigo intitulado “Anunciação de Pirandello” (1923), ao analisar a montagem de Seis 

personagens à procura de um autor (1921), o crítico tem uma “visão epifânica” de Pirandello 

e o declara como “legítimo herdeiro de Henrik Ibsen e Ernest Mazeaud”. J. Guisburg 

apresenta o pensamento do crítico em relação a Pirandello: 

 

A primeira impressão de quem entra para ver essa assustadora reforma 
cênica é que não há espetáculo. O teatro está aberto e nu. Pano levantado, 
bastidores de costas, mangueiras preparadas para um caso de incêndio, um 
piano, cartazes indicadores do horário dos artistas, toda a engrenagem 
anarquizada de uma caixa em dia de ensaio (Cf. GUINSBURG, 1999, p. 
386). 

 

As impressões do crítico sobre a montagem da peça revelam uma característica 

exclusiva de Pirandello: a renovação no modo de fazer teatro. Duas expressões chamam 

atenção no que se refere à herança citada por Osvald de Andrade: “assustadora” e “reforma 

cênica”. Ainda que o escritor tenha colocado em sua peça elementos que remetem a outras 

obras, existe a certeza da superação do novo autor revelada em suas características 

particulares. Pirandello sobressai-se ao teatro tradicional e lança-se como inovador do teatro 

contemporâneo. Sem negar ou romper com o cânone do teatro clássico, Pirandello faz o 

desvio do modo de fazer teatro anterior dando as suas peças um estilo individual que o 

diferencia de seus antecessores.  

O desvio que um escritor-leitor faz de um primeiro texto não caracteriza uma disputa 

por superação, e sim um percurso de busca por autonomia, a qual vai confirmá-lo como 

escritor. De acordo com Harold Bloom, “quem não supera seu mestre é um mau discípulo” 

(BLOOM, 1991, p. 106). Entenda-se que o processo de superação, em Harold Bloom, não 

implica o desaparecimento dos precursores, mas o modo como o novo poeta torna-se um 

deles. 

Outra contribuição brasileira sobre o autor italiano vem de Mota Filho (1925), que 

afirma ser Pirandello “o equivalente literário das grandes renovações da ciência moderna, por 

enfrentar um dos problemas cruciais da modernidade: a ilusão da aparência”. O crítico 

acrescenta ainda que Pirandello “se iguala a Swift, a Sterne, a France, a Proust e a Machado 

de Assis” (Cf. GUINSBURG, p. 387). Todos os escritores que compõem a biblioteca pessoal 

de um autor-leitor indicam a importante função da Literatura, que permite um diálogo 

permanente do leitor com o mundo artístico, através de obras passadas. Daí se dizer que uma 
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obra não nasce totalmente pura. Conforme o pensamento de Ernesto Sabato, em O escritor e 

seus fantasmas:  

 

Nada é totalmente novo, e, assim como Aristóteles nasce de Platão, ainda 
que seja para negá-lo (parcialmente), Beethoven surge de Mozart. Por outro 
lado, o normal é que um grande criador seja o resultado de tudo que o 
precede, saqueando as obras de arte de seus antecessores e realizando 
finalmente a síntese que caracterizará o novo prócer (SABATO, 2003, p. 
155). 

 
Afirmar que uma obra não nasce totalmente pura é pensar em um criador como um 

observador que sente o mundo a sua volta. Quando o crítico define um “grande criador” como 

“resultado de tudo o que o precede”, permite-nos refletir sobre a sensibilidade que o escritor-

leitor desenvolve a partir de suas experiências históricas, políticas, sociais e intelectuais. O 

homem é intrínseco aos acontecimentos de sua época. No tocante ao escritor, suas 

experiências não são apenas suas, mas também de seus leitores que, de algum modo, 

identificam-se com elementos que compõem sua escritura. Pirandello vive e sente 

intensamente cada acontecimento de sua época, por isso, pode ser comparado a tantos outros 

que desenvolveram a sensibilidade de interpretar o mundo e reescrevê-lo em forma de arte 

literária.  

Motta Filho também faz uma análise de O falecido Mattia Pascal (1904), e o 

compara a Brand de Ibsem, a Um homem acabado, de Papini e a O fogo, de D’Annunzio. Na 

visão do crítico, Pirandello “explicita sua concepção de arte, baseada na autovisão, mas 

transformada em emoção estética” (Cf. GUINSBURG, p. 387).  

As aproximações apontadas por Motta Filho entre Pirandello e outros autores, nos 

colocam diante de semelhanças possíveis que, em alguns casos, os autores não se reconhecem 

um no outro, como o próprio Pirandello comenta, em entrevista, sobre Giovanni Verga: “O 

único traço comum entre nós, suponho, é o que deveria provir do fato de termos um e outro 

nascido no mesmo recanto da Itália” (Cf. Apêndice de Um, nenhum e cem mil, p. 225).  

Motta Filho expõe-nos suas conclusões sobre a capacidade de criação de Pirandello:  

 

(...) A realidade vertiginosa e tumultuante da vida exterior, o instante 
estético, o momento artístico emanado da consciência especializada do 
artista que tem o dom de ligar os fragmentos, de harmonizar os contrastes, 
de compor a unidade integral, de tecer a vida universal e eterna das grandes 
criações (GUINSBURG, 1999, p. 387). 
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A reflexão do crítico remete a um criador que se auto purifica das influências 

sentidas na travessia de leitura, ou seja, imergir na obra de outro autor é se permitir 

contaminar por ela, para depois desviar-se dessa obra, para surgir como um novo poeta que 

foi, de certo modo, alimentado por seu precursor, mas que ganha vida própria, ao compor uma 

obra com vestígios originariamente seus. É nesse sentido que um autor-leitor difere de um 

leitor comum. Ele não sai dessa experiência a mesma pessoa, daí a especialidade de um 

artista, como Pirandello, de agregar em sua obra os acontecimentos do cotidiano, de forma 

que os contrastes se harmonizam e formam a unidade integral de que fala Motta Filho. 

Alimentar-se da obra de um autor antigo e sair puro dessa experiência, sem vestígios 

do primeiro, é, de certa forma, exercer influência sobre si mesmo, ou seja, ser capaz de 

reinventar-se para tornar-se único dentro do cânone literário. De acordo com Harold Bloom, 

“(...) O distanciamento da alma com respeito a si mesmo não é intencional, mas deriva da 

tentativa de se distanciar não apenas de todo poeta precursor, mas de seus mundos também” 

(BLOOM, 1991, p. 161). 

O distanciamento da alma analisado por Harold Bloom corresponde, em Dominique 

Mainguenau (2001), à célebre “biblioteca” do terceiro andar do Castelo de Montaigne. É ali 

que ele se desnuda de si mesmo, das influências recebidas, para se permitir entrar no processo 

de desvio, de distanciamento, e compor uma obra na qual se encontra Montaigne e não outros 

escritores. Sobre a “biblioteca” de Montaigne, afirma Dominique Mangueneau: “É, ao mesmo 

tempo, um lugar de concentração em si e de abertura para o mundo, um lugar fora e dentro do 

castelo. Condição de possibilidade de uma escrita, também é sua materialização. Essa 

biblioteca onde ele passa a maior parte do dia dá corpo à paratopia de um escritor que associa 

reflexividade e observação do mundo” (MAINGUENEAU, 2001, p. 51). Nesse sentido, é 

possível identificar na biblioteca pessoal um lugar de paradoxo em que o leitor experimenta o 

infinito pelo ato da leitura, mas retorna ao ponto zero, a partir da desleitura, ou seja, o ato da 

leitura é um percurso que ele faz na companhia do precursor, mas o ato da escrita é momento 

de esvaziar-se da companhia do outro, para assumir uma autoria. Conforme ressalta T.S. 

Eliot: “O talento individual é a capacidade que tem o artista de reconstruir a tradição, através 

de sua própria obra” (ELIOT Apud JOBIM, 1992, p. 214). 

Outra contribuição brasileira sobre a biblioteca de Pirandello é de Sabato Magaldi 

que, ao analisar Vestir os Nus, encontra elementos que se assemelham a Entre quatro paredes, 

de Sartre. “Em ambas, a ação é determinada por um fato irremediável: mas enquanto a visão 

de Pirandello é pessimista, o filósofo francês propõe a possibilidade da nova escolha” 

(GUINSBURG, 1999, p. 390). Percebe-se, nessa comparação, que o pesquisador identifica 
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semelhanças e diferenças entre as obras, processo que indica a capacidade que tem o autor-

leitor de apropriar-se e desligar-se de outra obra. O elemento que faz de Pirandello um 

pessimista é exatamente o ponto que marca a desleitura e o legitima como autor. É essa visão 

pessimista que dá a Pirandello sua individualidade. É o modo como cada autor expressa suas 

convicções e suas interpretações do mundo que os torna singulares. Segundo Harold Bloom: 

“Um poema é uma comunicação deliberadamente destorcida, estropiada. É uma destradução 

dos precursores” (BLOOM, 1991, p. 108).  

Outras análises brasileiras complementam as já citadas, como, por exemplo, a de 

Tristão de Ataíde, que considera Pirandello “o arauto da falência do super-homem, 

comparável a Spengler, profeta da decadência da Supercultura ocidental”; a de Oscar Mendes, 

intitulada Pirandello e outros (1956), o qual afirma ter em Pirandello um “hamletismo 

desorientador e desolante”; e a de Alfredo Bosi, Itinerario della narrativa de Pirandello, na 

qual ele aproxima o autor italiano a Leopardi de Opúsculos morais.  

Pelos exemplos citados, conclui-se que a biblioteca pessoal de um escritor é 

composta da acumulação de experiências, de sua interação com outros autores, de sua história 

de vida, da sociedade à qual pertence, enfim, da sua sensibilidade como receptor de 

acontecimentos. Assim como no campo literário, local de luta por uma posição como escritor, 

no campo da leitura, a luta continua; nesse caso, pela conquista de uma autonomia como 

escritor, que resulta em originalidade conquistada. 

 

 

2.4 - O leitor como sujeito criador 

 

Luigi Pirandello inicia sua carreira escrevendo poesias, reunidas em Mal giocondo 

(1889). Em seguida, sob orientação de Luigi Capuana, dedica-se à narrativa e escreve seu 

primeiro romance, L’Esclua (1893). Continua sua escrita com Amori senza amore (1894), no 

qual reúne sua primeira coletânea de contos. Ainda nesse período, escreve textos variados, 

entre eles novelas e ensaios, publicados em revista e jornais. Em Roma, onde atua como 

professor, funda um jornal literário no qual publica seu primeiro texto teatral L’Ariel (1897), 

depois reintitulado La Morsa. 

Os exemplos acima mostram Pirandello, como um autor eclético e sua trajetória de 

escrita é longa e intensa, escrevendo ininterruptamente até um dia antes de sua morte, em 

1936. 



62 
 

Imagina-se que uma obra que reúne novelas, contos, ensaios, romances e peças 

teatrais como a de Pirandello, reúna também relações de aproximações com outros textos, 

logo, com outros autores. Em Angústia da influência (1991), de Harold Bloom, o crítico 

americano discute dois conceitos fundamentais sobre o processo de influência: o “poeta forte” 

e o processo de “desleitura”.  

Harold Bloom analisa a angústia como uma recusa e apresenta o poeta forte como 

aquele que assume a figura da “persistência para combater seus precursores fortes até a 

morte”. 

As tensões e conflitos que vive um escritor iniciante dentro do cânone literário são 

oriundos do terror de superar seus mestres, ou seja, apropriar-se de elementos emprestados de 

outras obras leva o novo poeta a entrar num universo de culpa por tentar sobressair-se ao peso 

dos já consagrados. De acordo com Harold Bloom:  

 
A influência poética é o sentimento – espantoso, torturante, arrebatador – da 
presença de outros poetas nas profundezas do solipsista quase perfeito, ou 
poeta forte em potencial. Pois o poeta forte está condenado a descobrir suas 
ânsias mais profundas através da experiência de outros eus (BLOOM, 1991, 
p. 57). 
 

Se pensarmos que a criação de uma nova estética é resultado da maneira como o 

poeta forte interpreta as obras antigas, a angústia vai se concretizar a partir do processo de 

apropriação que obriga o poeta forte a se desfazer daquilo de que se apropriou para assumir a 

condição de criador original. Ou seja, ele não suporta a angústia de fazer-se escritor a partir de 

um modelo já existente. 

Além de Harold Bloom, outros pensadores refletiram sobre o processo de influência, 

entre eles Nietszche e Freud, de quem Harold Bloom recebeu influência, apesar de discordar 

de algumas de suas afirmações, como, por exemplo, da de Nietszche, que não considera a 

angústia como resultado da influência; bem como a de Freud, que vê na sublimação a 

realização humana na sua forma mais completa.  

Já Arthur Nestrovski, como critico, considera que, além de Harold Bloom, outros 

dois nomes são considerados importantes para a compreensão do processo de influência: T.S. 

Eliot, em “Tradição e o talento individual”, afirma que, através do talento individual, o poeta 

forte reconstrói a obra antiga com sua própria criação. O crítico assegura que: “Todo poeta, 

quando tem força o bastante para ingressar no caminho da literatura, altera o passado assim 

como se deixa determinar por ele (...)” (ELIOT Apud NESTROVSKI, 1992, p. 215). Desse 
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modo, o poeta forte se faz por si mesmo, isto é, não vive o peso de vencer seus precursores, 

sua genialidade supera os conflitos gerados pela influência dos antigos.  

Outro nome apontado por Arthur Nestrovski é Jorge Luis Borges, que defende a 

ideia de que o novo escritor é que constrói em sua obra os seus precursores. A partir da fábula 

“Kafka y sus precursores”, Borges afirma que a obra do novo autor é que “modifica nossa 

concepção de passado” (BORGES, 1992, p. 217).  

Para confirmar sua tese, Harold Bloom apresenta seis razões revisionárias que 

contemplam todo o processo de angústia por que passa o escritor iniciante, para confirmar seu 

nome como legítimo, dentro do cânone literário: Clinamen, processo que compreende a 

desleitura, isto é, o desvio que faz o leitor para se desvincular das características do poeta 

antigo; Tessera, que corresponde ao trabalho de complementação que leva o poeta novo a 

identificar, na obra antiga, um local de possibilidades, ou seja, completar na primeira obra 

aquilo que o poeta pai deixou de observar; Kenosis marca o movimento de descontinuidade, 

quando o poeta novo assume um grau de maturidade interpretativa e assume o comando da 

criação; a Demonização, que caracteriza a sensibilidade do poeta forte de ver-se como a 

extensão do poeta precursor; Askesis, corresponde ao processo de isolamento do poeta novo, 

não como forma de negar o antigo, mas como diminuição de si mesmo em relação ao 

precursor; Apophrades, caracteriza o sucesso do novo poeta e a reafirmação do poeta antigo.  

A partir dos conceitos expostos, é possível pensar que o poeta forte pode se permitir 

aceitar ou recusar os sentimentos provocados pelas influências do passado. No tocante a 

Pirandello, segundo Arcangelo Leones de Castris, é notório no lirismo pirandelliano 

características carduccianas provenientes da influênia de Carducci sobre o autor, já que este 

consta em sua biblioteca como um dos autores preferidos de Pirandello. Leone de Castris 

enfatiza que o motivo da presença de Carducci em Pirandello deve-se a uma “escassa 

sabedoria literária” do autor. O crítico acrescenta que, ainda assim, é uma poesia que 

apresenta traços marcantes da “disposição amarga que Pirandello tem da vida. Uma amargura 

já particularmente sua”. (CASTRIS, 1978, p. 33). Desse modo, percebe-se no autor italiano 

certa aceitação da influência, porém, marcada por uma individualidade já em evidência. Com 

o romance L’Esclusa, Pirandello marca sua iniciação na narrativa e, segundo Leone de 

Castris, “alguns locais de L’ Esclusa mostram, aliás, alguns sinais da influência de Capuana” 

(Idem, p. 42).  

Pelos exemplos da Crítica Literária, a produção literária de Pirandello, 

principalmente no início de sua afirmação como escritor, não indica a luta angustiante do 
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autor contra influências dos modelos passados, fato que não o impede de superá-los para se 

autoafirmar como criador de um estilo próprio.  

Leonardo Sciascia chama atenção para uma possível semelhança entre Pirandello e 

Blaise Pascal, a partir dos pensamentos de Mattia Pascal, personagem principal do romance Il 

fu Mattia Pascal (1904): 

 

Eu nem sei por que vim ao mundo nem como, nem que coisa seja o mundo, 
nem que coisa seja eu mesmo (...). Em vão eu tento medir com a mente 
esses imensos espaços no universo que me cercam (...). Eu não vejo em 
todas as partes outra coisa se não infinidades as quais me absorvem como 
um átomo. 25 

 

O crítico cita os pensamentos de Mattia Pascal recolhidos de partes diversas do 

romance e afirma: “É um pensamento de Blaise Pascal” (SCIASCIA, 1986, p. 27-28). 

Leonardo Sciascia não deixa claro se existe algum livro de Blaise Pascal na biblioteca de 

Pirandello. Mas pode-se pensar no “retorno dos mortos” de que fala Harold Bloom: “O 

sucesso do novo poema fez com que este nos apareça, agora, não como obra do ascendente, 

mas como se o segundo poeta houvesse, ele mesmo, escrito a obra característica de seu 

precursor” (BLOOM, 1991, p. 45). Pelo pensamento de Bloom, observa-se que o 

entrelaçamento de elementos entre escritores passa pelo processo de superação que será 

revelado pelo poeta forte por meio de um novo estilo.  

O processo de interação entre poetas novos e antigos pode ser comparado ao 

processo de deslocamento do iniciante no campo literário. Neste, o poeta novo luta para se 

firmar como escritor dentro do campo de regras já definidas: naquele, o poeta forte luta para 

desviar-se do modelo antigo, criado pelo precursor, e firmar-se como criador de uma estética 

nova. De acordo com Pierre Boudieu, em As regras da arte: 

 

Desde que consegue ocupar uma posição distinta, reconhecível no espaço 
historicamente reconhecido das obras existentes e, com isso, concorrentes, 
que desenham em suas relações mútuas, o espaço das tomadas de posição 
possíveis, prolongamentos superações, rupturas, a obra conhecida e 
reconhecida situa as outras, por uma avaliação em ato que determina a 
evolução de seu valor distintivo (BOURDIEU, 1996, p. 271). 
 

Do poeta forte exige-se um espírito de luta, ora para se fazer notar dentro do campo 

literário, ora para se fazer notar por um estilo original. Nesse sentido, podemos retomar o 
                                                 
25 “Io non so né perche venni al mondo né come, né cosa sia il mondo, né cosa io stesso mi sia (...). Invano io 
tento misurare con la mente questi immensi spazi dell’universo che mi circondano (...). Io non vedo da tutte le 
parti altro che infinità le quali mi assorbono come un atomo” (SCIASCIA, 1986, p. 27).  
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pensamento de Dominique Maingueneau em O contexto da obra literária, no qual o crítico 

apresenta o escritor como membro de uma tribo:  

 

(...) Qualquer escritor se situa numa tribo escolhida, a dos escritores 
passados, ou contemporâneos, conhecidos pessoalmente ou não, que coloca 
em seu panteão pessoal e cujo modo de vida e obra lhes permite 
legitimarem sua própria enunciação. Essa comunidade espiritual que usa o 
espaço e o tempo associa nomes numa configuração cuja singularidade se 
confunde com a reivindicação estética do autor (MAINGUENEAU, 2001, 
p. 31). 

 

Dessa forma, a criação literária resulta do processo de interação que une genialidade 

individual e coletiva, presente e passado, numa corrente em que o novo e o antigo se mesclam 

e se fazem uno para gerar uma arte que, ao mesmo tempo em que revela um novo artista, 

renova e fortalece a autonomia dos já existentes.             

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

3 - LUIGI PIRANDELLO: AS LUTAS DA ESCRITA 

 

“O estilo é o homem, o indivíduo, o único: sua maneira 
de ver e sentir o universo, sua maneira de “pensar” a 
realidade, ou seja, essa maneira de misturar seus 
pensamentos a suas emoções e sentimentos, ao seu tipo 
de sensibilidade, aos seus preconceitos e manias, aos 
seus tiques.” 

(Ernesto Sabato) 
 

 

Figura - 10. Capa do romance Uno, nessuno e centomila, Editore Giunti Demetra, 2007. 

 

 

Neste capítulo, buscaremos compreender a confirmação de um poeta que assume a 

autoria de um novo estilo e de uma nova linguagem, a partir de uma Leitura temática e 

estilística, de natureza intertextual interna à própria obra, bem como numa relação de 

circulação de temas, de idéias, com outros escritores.  Conforme apresentado nos capítulos 

anteriores, Luigi Pirandello passou por diversas experiências, ora adquiridas em 

deslocamentos geográficos, os quais compreendem sua formação intelectual e a busca pela 

conquista de um espaço no campo literário, ora adquiridas das leituras realizadas, as quais 

contribuem para seu amadurecimento como leitor que, posteriormente, irão repercutir em sua 

performance como escritor. 
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Para compreendermos o nascimento de um novo poeta, seguiremos os passos de 

Pirandello destacando suas primeiras experiências como escritor, bem como um processo de 

superação das influências recebidas, a partir dos caminhos de desleitura, os quais lhe 

conferem autonomia de criador de um estilo próprio. Em Um mapa da desleitura, Harold 

Bloom afirma:     

 

O leitor forte, cujas leituras terão importância não só para ele como também 
para outros, partilha assim dos dilemas do revisionista que deseja encontrar 
sua própria relação original com a verdade, seja em textos ou na realidade 
(que, de qualquer forma, ele trata como textos), mas que também deseja 
abrir os textos recebidos aos sofrimentos dele próprio ao que chama de 
sofrimentos da história (BLOOM, 1995, p. 15-16). 

 

É importante ressaltar que o processo de desleitura não acontece apenas a partir da 

leitura de textos escritos, mas também a partir da leitura que o escritor-leitor faz do mundo e 

de sua história. Entenda-se que fazer a leitura do mundo e de sua história significa, para um 

escritor, fazer uma revisão de todas as suas experiências de vida e recolher, entre os elementos 

que compõem essa história, aqueles considerados pertinentes e relevantes para recriá-los em 

sua obra. Desse modo, é possível visualizar no novo poeta um “revisionista”. Conforme 

explica Harold Bloom: “O revisionista se esforça por ver outra vez, de modo a estimar e 

avaliar diferentemente, de modo a então direcionar corretivamente” (Idem, p. 16). 

Para essa última etapa de nossa pesquisa, tomaremos como objeto de análise o 

drama do personagem Vitangelo Moscarda, protagonista de Um, nenhum e cem mil (2001), 

romance que representa a maturidade intelectual de Pirandello como criador de uma nova 

linguagem e que caracteriza o drama de tantos outros personagens que carregam as reflexões 

do autor sobre o mundo e sobre a vida, considerada, por ele, “amarga e triste”. Esse 

sentimento, refletido nos personagens, conduz o homem a um paradoxo entre essência e 

aparência que vai culminar em uma busca incessante por uma identidade, sempre em 

reconstrução. 

 Antes de adentrarmos no universo de Um, nenhum e cem mil, faremos um esboço de 

como Pirandello se posiciona como novo escritor. 

Conforme exposto anteriormente, a obra de Pirandello compreende ensaios, poesias, 

novelas, romances e teatro, a qual se caracteriza por uma temática constante do eu dividido 

que reforça a ideia da criação de uma nova poética de estilo e de linguagem singular, às quais 

o autor recorre para descrever e refletir o homem como um ser fragmentado que vive a 
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amarga solidão trazida pela modernidade, que o coloca em uma prisão existencial, de uma 

vida não vivida.  

Tomando as palavras de Ferdinando Virdia (1985), a obra de Pirandello compreende 

três importantes fases: a primeira, a poesia, corresponde às expressões de um jovem cheio de 

pensamentos e fantasias; a segunda, a narrativa, representa as expressões de uma maturidade 

rica de descobertas, de problemas, os quais correspondem ao tecido existencial; a terceira, o 

teatro, o qual representa a soma de toda a experiência literária como dramatização e 

interpretação que o autor faz do mundo e da vida. Vê-se, com esses tipos de linguagem, que a 

desleitura concilia experiências vividas e observação da sociedade. Conforme observa 

Arcangelo Leone de Castris: 

 

Pirandello registra e acompanha todo o necessário e transviado caminho da 
alienação do homem sobre o mesmo terreno de sua história, ambientando o 
drama nas situações concretas de sua tomada de consciência, desintegrando 
progressivamente as máscaras e as instituições históricas que são a sua 
condenação e a mesma revelação de seu desespero existencial.26 

 

As reflexões do crítico mostram o nascimento de uma nova poética que surge a 

partir da sensibilidade de Pirandello em relação aos dramas do homem contemporâneo. Ou 

seja, o autor assume a autoria de um novo estilo, de uma nova linguagem, de uma nova 

escritura, com base em uma temática recorrente em toda sua obra: a desintegração da 

identidade do homem moderno. Nesse sentido, podemos associar a produção de uma nova 

escritura ao pensamento de Roland Barthes: “A escritura é essencialmente a moral da forma, a 

escolha da área social no seio da qual o escritor decide situar a Natureza de sua linguagem” 

(BARTHES, 1993, p. 125). Nesse contexto, é possível visualizar o compromisso do escritor 

perante a sociedade na qual geriu sua obra e à qual oferece uma arte literária que a represente. 

Desse modo, percebe-se que o processo de composição de uma obra está associado à posição 

que ele assume como representante dessa sociedade. 

Não encontramos nas leituras sobre Pirandello nenhum registro de seu primeiro 

contato com as letras, isto é, como se deu a descoberta da escrita, mas, como já mencionamos, 

ainda adolescente dera seus primeiros passos como escritor, quando da escrita de dramas e 

tragédias que encenava em casa com os irmãos. Eram os primeiros sinais do notável 

dramaturgo que estava por vir. 

                                                 
26 “Pirandello registra e accompagna tutto il travagliato e necessario cammino dell’alienazione dell’uomo sul 
terreno stesso della sua storia, ambientando il dramma nelle situazioni concrete della sua presa di coscienza, 
disintegrando progressivamente le maschere e gli istituti storici che sono la sua condanna e la rivelazione 
medesima della disperazione esistenziale” (CASTRIS, 1978, p. 14-15). 
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O processo de criação literária de Pirandello, como escritor profissional, tem início 

com sua produção lírica. Com a coleção de poesias reunidas em Mal giocondo (1883), o autor 

registra os primeiros sinais de sua visão amarga da vida, a partir de versos elaborados de 

elementos que compõem a sociedade na qual está inserido. De acordo com Arcangelo Leone 

de Castris: “Uma amargura muito sua (...) baseada em uma visão irônica ou humorística do 

espetáculo da vida”.27 Ou seja, os primeiros versos já explicitam a sensibilidade do autor no 

tocante à condição humana. A partir dessa temática, o autor firma uma escolha pirandelliana 

criada com base no desvio que ele faz de suas experiências como homem e como leitor. É 

possível perceber que, nas primeiras poesias, ele já apresenta traços de uma desleitura de suas 

vivências. Como afirma Arcangelo Leone de Castris (1978), sua poesia reflete “a miséria 

siciliana e a corrupção romana nos primeiros versos”. Leia-se uma das poesias de Mal 

Giocondo, que mostra as impressões do autor sobre Roma: 

 

Eis a multidão. Cleros e bêbados, 
Jovens e velhos, mulheres e taverneiros, 
Soldados, vendedores ambulantes, mendigos, 
Vós nascidos do ócio e da lascívia, homens 
Sérios ou não, mas barrigudos, amantes felizes, 
Comerciantes, cocheiros, jornalistas, 
Vós galanteadores, aliás vendedores de tecidos, 
Mulheres vendidas para o crescimento do franco 
Mães deselegantes e todas as damas elegantes, 
Como um estranho espetáculo o qual cansado 
De admirar, não satisfeito, oferecidas aos olhos 
Assim mal reunidas em grande quantidade. 
Oh jornada curiosa das vidas 
Estúpidas de inumeráveis mortais! 
Oh enviadas pelas ruas da cidade, 
Herdadas de dramas originais!... 28 

 

É sabido que Roma faz parte dos deslocamentos geográficos do jovem Pirandello no 

período de sua formação. Desse modo, vale ressaltar a importância das experiências do autor 

que, certamente, irão contribuir para a composição de uma nova proposta de escritura, a partir 

do desvio que ele faz dessas experiências. De acordo com Arcangelo Leone de Castris: 

 

                                                 
27 “Un’amarezza già qui tanto più sua (...) oggettivata in una visione ironica o umoristica dello spettacolo della 
vita” (CASTRIS, 1978, p. 31). 
28 “Ecco la folla. Chierici e beoni / giovani e vecchi, femine ed ostieri / soldati, rivenduglioli, accattoni / voi nati 
d’ozio e di lascivia, seri / uomini no, ma pance, lieti amanti / bottegai,vetturini, gazzettieri / voi vagheggini, anzi 
stoffe ambulanti / donne vendute da l’icender franco / goffe nutrici, e voi donne elegante / quale strano 
spettacolo a lo stanco / di rimirar, non sazio, occhio offerite / così male accozzate in largo branco / Oh viaggio 
curioso de le vite / sciocche d’innumerabili mortali! Oh per le vie de la città spedite / che retata di drammi 
originali!...” (CASTRIS, 1978, p. 37-38). 
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É certo que, ao olhar assustado do jovem sonhador e à consciência já 
ressentida do idealista, as experiências e os caracteres daquela realidade 
humana objetivamente medíocre se agigantam, se deformam até êxitos 
monstruosos; e a cidade aparece então como um cenário em decomposição, 
o pulular de uma corrupção que envolve cada aspecto da vida.29 

 

O comentário acima reforça a ideia de Pirandello como observador e crítico da 

sociedade de seu tempo. Mostra também a genialidade do autor em reinventar fatos do 

cotidiano através do processo de desleitura. De acordo com Harold Bloom: “A força de 

qualquer poeta reside em sua habilidade e inventividade...” (BLOOM, 1995, p. 114).  

Além de Mal giocondo (1889), Pirandello compõe outras poesias reunidas em 

coleções como Pasqua di Gea (1891), Le elegie renane (1895), Zampogna (1901), Fuori di 

chiave (1912), entre outras. 

Os últimos anos de Oitocentos marcam sua revelação também como romancista, já 

que o autor não divide as fases de sua escritura por época. Seguindo os conselhos do amigo 

Luigi Capuana, que acredita em seu potencial como escritor de narrativas, Pirandello escreve 

seu primeiro romance, L’esclusa (A excluída), 1893-4, vindo a ser publicado em 1901, o qual 

representa dramas sociais a partir dos dramas familiares. 

L’exclusa traz como protagonista Marta Ajala, uma mulher comum, casada com 

Rocco Pentagora, também um homem comum. O drama familiar tem início quando Marta é 

surpreendida pelo marido enquanto lia uma carta de um admirador secreto. Tal ato é 

suficiente para que Marta seja julgada e condenada pelo marido, pela família e pela sociedade 

que, em nome de um falso moralismo, não aceita tal comportamento de uma mulher casada. 

Em nenhum momento Pirandello mostra, no romance, elementos que confirmem o adultério, 

mas as convenções sociais a rejeitam, e Marta passa a viver uma vida marginal e, por falta de 

opção, cede aos encantos de seu admirador, mesmo sem amá-lo.  

Tempos depois, Rocco, convencido da inocência de Marta, tenta reconquistá-la. 

Marta confessa ao marido que espera um filho de seu amante. Ainda assim, o marido a perdoa 

e a reintegra à mesma sociedade que antes a julgara adúltera. 

O clima entre a personagem Marta, seu marido e a sociedade é o prenúncio de tantos 

outros personagens que carregam o peso do jugo de uma sociedade burguesa, marcada pelos 

preconceitos. Através de Marta, podemos vislumbrar o estilo Pirandello de fazer literatura a 

partir de situações contrárias. Segundo Ferdinado Virdia (1978), quando Marta é inocente, é 

                                                 
29 “Certo è che allo sguardo stupito del giovane sognatore e alla coscienza già offesa dell’idealista le esperienze e 
i caratteri di quella realtà umana oggettivamente madiocre si ingigantiscono, si deformano fino ad esiti 
mostruosi; e la città appare allora come un scenario in disfacimento, il pullulare di una corruzione che coinvolge 
ogni aspetto della vita” (CASTRIS, 1978, p. 37).  
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condenada pelo marido e pelo implacável moralismo social, quando se confessa culpada, 

recebe o perdão do marido e da sociedade. É com essa singularidade que Pirandello reflete as 

dores do homem moderno, o que lhe confere um estilo novo, criado a partir da desleitura que 

ele faz daquela sociedade de início do século XX. 

L’esclusa é o primeiro de outros romances, mas que já vem com traços explícitos de 

uma identidade pirandelliana, pela forma singular de expor os dramas humanos e de criticar as 

convenções sociais, vistas, pelo autor, como nocivas. Conforme afirma Arcangelo Leone de 

Castris:  

 

(...) um esquema de figuras e de valores que permanecerão constantes: a 
doce solidão das criaturas femininas, das mulheres vítimas da silenciosa 
opressão e da sanguínea violência conjugal, a solidão desdenhosa dos 
homens de honra, dos orgulhosos escravos do preconceito social, a absurda 
fofoca conformista da opinião pública, a sua moral impiedosa. 30 

 

A afirmação acima coloca-nos diante da temática permanente da obra de Pirandello: 

o homem dividido entre sua identidade interior (essência) e a identidade exterior que a 

sociedade lhe impõe (aparência). 

Após a escrita de L’esclusa (1893-4), Pirandello segue escrevendo romances como Il 

turno (1902), Il fu Mattia Pascal (1903), I vecchi e i giovani (1909), Suo marito (1911), 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915) e Uno, nessuno e centomila (1926). 

É importante lembrar ainda que, no início de sua carreira como escritor, Pirandello 

foi um grande colaborador de revistas e jornais, onde publicava suas novelas. Experiência que 

dá ao escritor a consciência das regras que regem o campo literário de que falamos no 

primeiro capítulo. Ele mesmo mostra essas regras ao se justificar para um dono de jornal 

sobre uma novela considerada ruim para publicação: 

 

Ilustríssimo Senhor Albertino, 
Releio a novela devolvida. É raro o caso em que a leitura de uma coisa 
minha me satisfaça; mas se acontece, não quer dizer que a coisa deva ser 
ruim. No entanto, não discuto sua impressão. Lhe digo a minha... lhe 
enviarei tão logo seja possível uma outra novela. Nesta não saberia que 
coisa acrescentar ou mudar. Não acredite, por favor, que eu me ofenda (...). 

                                                 
30 “...uno schema di figure e di valori che rimarranno costanti: la solitudine dolce delle creature femminili, delle 
donne vittime della tacita oppressione e della sanguigna violenza maritale, la solitudine sprezzante e ostinata 
degli “uomini d’onore”, degli orgogliosi schiavi del pregiudizio sociale, l’assurdità pettegola e conformista della 
pubblica opinione, la sua moralistica impietà” (CASTRIS, p. 44). 
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Apenas sinceramente eu sinto muito que essa novela não saia no Corriere 
para que acredite, realmente, que não é ruim. 31 

 

Pela justificativa do autor, compreendem-se as dificuldades que um escritor enfrenta 

no início da carreira, principalmente se segue regras pré-concebidas. Ou seja, mesmo 

escrevendo como colaborador, o escritor não tem total liberdade de jogar com sua fantasia. 

Os gêneros que compreendem a obra de Pirandello, isto é, as três importantes fases 

das quais nos fala Ferdinando Virdia, não são marcados, de forma estanque, por um tempo 

cronológico. Ao mesmo tempo em que escrevia poesias e romances, escrevia também novelas 

e peças teatrais. Tanto com as novelas quanto com o teatro, Pirandello não foge às temáticas 

que lhe interessavam. 

 Segundo Arcangelo Leone de Castris (1978), suas novelas representam uma 

“imagem conturbada do mundo e uma medíocre realidade sentimental”. A escrita das novelas 

marca os últimos anos de Oitocentos e os primeiros anos de Novecentos, em que vem a 

público o primeiro volume Amori senza amore (1894), seguido de duas séries Beffe della 

morte e della vita (1902 e 1903), Quando ero matto (1903) e outros volumes, entre eles 

Novelle per un anno.  

O primeiro contato de Pirandello com o mundo do teatro aconteceu em 1910. 

Convencido por um amigo comediante, o autor leva para o teatro a novela Lumie di Sicilia. 

Após a estreia, o teatro é visto como ponto culminante de sua carreira por colocar em cena 

peças importantes, como Sei personaggi in cerca d’autore (1921), Enrico IV (1922), Vestire 

gli ignudi (1922), entre outras. 

Pelos exemplos acima, percebe-se a confirmação de um novo poeta que se destaca 

por procurar construir uma identidade particular a qual o tornará único pela forma com que 

desnuda aspectos da fragilidade do homem que experimenta as mudanças oriundas da 

passagem de um século para outro, conforme a perspectiva de Roland Barthes: “A escritura é 

um ato de solidariedade histórica” (BARTHES, 1993, p. 124). 

Entre os últimos anos de Oitocentos e 1936, ano de sua morte, Pirandello escreveu 

oito romances, aproximadamente trezentas novelas, daí o título do volume Novelle per un 

                                                 
31 “Egreggio sg.r Albertino, rileggo la novella rimandata. È raro il caso che una cosa mia, alla lettura mi 
soddisfaccia; ma se avviene, vuol dire che la cosa non dev’essere brutta. Badi, non discuto la sua impressione. 
Le dico la mia. Le manderò, appena mi sarà possibile, un’altra novella. In questa non saprei proprio che cosa 
aggiungere o mutare. Non creda, per carità, ch’io mi offenda (...). Soltanto, sinceramente mi dispiace che questa 
novella non sia apparsa nel Corriere perché creda pure che non é brutta” (CORRIERE DELLA SERA, 1986, p. 
10).  
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anno, inúmeras peças teatrais, contos e ensaios, confirmando um estilo singular o qual lhe 

proporcionou reconhecimento internacional.  

 

 

3.1 - Um, nenhum e cem mil: o homem em busca de uma identidade 

  

   O romance Um, nenhum e cem mil (1926) registra um período longo de escrita 

(1909-1926), por isso é considerado por alguns críticos como o romance que expõe toda a 

carga de experiência e amadurecimento intelectual de Pirandello. Segundo Ferdinando Virdia: 

“Um, nenhum e cem mil é, de certo modo, a recapitulação de toda a produção criativa de 

Pirandello e de modo particular da temática de seu teatro.” 32 Desse modo, entende-se que o 

romance em questão é uma suma do drama comum a todos os personagens pirandellianos, 

característica que confirma a mesma temática em toda a obra. Virdia ressalta ainda que Um, 

nenhum e cem mil “é o manifesto de toda a temática pirandelliana e quase testamento literário 

do escritor.” 33 Já para Alfredo Bosi, o romance “retoma obsessivamente situações já 

trabalhadas na sua obra ficcional e dramática” (BOSI, 2001, p. 10). 

Percebe-se, pelos comentários acima, que o romance remete a toda trajetória de 

produção literária de Pirandello. 

Um, nenhum e cem mil, coloca em ação o drama existencial do protagonista 

Vitangelo Moscarda (o Genge). Jovem, vinte e oito anos, casado, sua mulher se chama Dida, 

sem filhos, dono de um banco e de “Bibi”, uma cadelinha. Reside na pequena cidade de 

Richieri, tem dois amigos fiéis: Quantorzo e Stefano Firbo, que cuidam de seus negócios.   

Pela descrição de Vitangelo Moscarda, observa-se que Pirandello opta por 

personagens sem nenhuma característica extraordinária, que representam pessoas comuns. 

Narrado em primeira pessoa, dividido em oito livros, a tensão do romance tem início 

já no livro I: “Minha mulher e o meu nariz”. A ação ocorre a partir de um comentário de Dida, 

mulher do protagonista que, ao ver o marido diante do espelho, pergunta se ele está 

observando o nariz que cai para a direita. Tal comentário causa um impacto em Moscarda e 

faz oscilar com toda sua estrutura psicológica, já que, até àquele momento, tinha em mente ser 

um homem bem apessoado e que, aos vinte e oito anos, jamais havia pensado nas possíveis 

imagens que as pessoas faziam dele. 

                                                 
32 “È, in certo senso il riepilogo di tutta la produzione creativa di Pirandello e in modo particolarissimo della 
tematica del suo teatro” (VIRDIA, 1985, p. 117). 
33 “...manifesto finale di tutta la tematica pirandelliana e quasi testamento letterario dello scrittore...” (Idem, p. 
126). 



74 
 

Note-se, pelas ações iniciais do romance, o quão fragilizados são os personagens de 

Pirandello. A partir do comentário de Dida, Moscarda mergulha em um abismo de reflexões e 

passa a se perguntar que outros defeitos ele carrega que só os outros conhecem. E após fazer 

uma investigação minuciosa de seu corpo, descobre que além do nariz cair para a direita, tem 

sobrancelhas semelhantes a dois acentos circunflexos “^^”; as orelhas são mal grudadas, uma 

mais saliente que a outra; em uma das mãos o dedo mindinho apresenta desproporcionalidade; 

a perna direita um pouco mais arqueada que a esquerda. Após toda essa investigação, 

Moscarda, intrigado com a descoberta, vê diluída sua imagem e passa a questioná-la. E tal 

questionamento atinge brutalmente seu espírito, como ele mesmo relata: “Assim começou o 

meu mal. Aquele mal que em breve me reduziria a condições de espírito e de corpo tão 

miseráveis e deseperadoras...” (liv. I, p. 24). As expressões de Morcarda demonstram o drama 

existencial que ele atravessa em todo o romance. 

Os questionamentos e as reflexões de Moscarda sobre sua imagem compreendem 

todas as ações do romance, e ele passa a viver sob uma preocupação constante com a opinião 

dos outros. Tal preocupação remete aos conflitos do homem moderno que vive sob a forma 

imposta pelas convenções sociais. Pode-se identificar também, nas reflexões de Moscarda, 

uma alusão às preocupações da sociedade do século XIX. Na visão de Michelle Pierrot, em 

História da vida privada; “O defeito físico provoca um distanciamento e, no limite, uma 

reprovação como se insinuasse algum pecado” (PIERROT, 2009, p. 253). Ou seja, o autor se 

apropria de elementos da história e os reproduz em sua arte, dando-lhes traços e referências 

que convergem para um estilo singular de ver as coisas. 

Pirandello inicia o romance a partir de uma situação corriqueira do cotidiano, 

aparentemente sem importância, mas que coloca em evidência a dissociação e o isolamento 

do homem frente às regras convencionais impostas por uma sociedade moralista, que prende o 

homem aos seus costumes e valores. Conforme o pensamento de Alfredo Bosi: “A sociedade 

requer uma forma. A forma enfeixa tanto as aparências físicas de um homem quanto as suas 

marcas sociais: o nome, a nacionalidade, a classe, o estado civil; em suma, o conjunto das 

características públicas que na língua cartorial italiana se chamam as generalità do cidadão” 

(BOSI, 2001, p. 8). 

A partir do choque inicial, Moscarda passa a se preocupar em aparecer bem aos 

olhos dos outros, isto é, causar boa impressão. E vive um intenso monólogo como forma de 

discutir seus conflitos, que culmina em uma vida presa a constantes interrogações sem 

respostas. 
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Após a descoberta dos defeitos físicos, o narrador conclui que cada pessoa que o 

observa vê um Moscarda diferente. O pensamento do protagonista reforça a ideia da 

fragmentação do eu, que é uma constante na obra de Pirandello. Desse modo, o autor constroi 

sua autonomia como escritor pela maneira singular de expor a fragilidade do homem, 

confirmando, assim, um novo estilo que o identifica e, ao mesmo tempo, o difere de outros 

autores, contemporâneos ou não. 

O modo como Pirandello reflete a angústia do homem moderno, a partir de situações 

corriqueiras e aparentemente sem importância, remete ao sentido com que o contexto 

histórico cerca a obra. Tomando as palavras de Dominique Maingueneau, consideramos que 

“a obra “exprime” seu tempo, é “representativa” dele, é “influenciada” por determinados 

acontecimentos, etc” (Cf. Prefácio de O contexto da obra literária, 2001).  

A partir da convicção de ter inúmeras imagens construídas pelo olhar do outro, 

Moscarda começa uma luta na tentativa de destruir todas essas imagens que a sociedade lhe 

atribui. Para tanto, passa a praticar atos considerados absurdos com o propósito de ser apenas 

“um” aos olhos de todos. Por exemplo, o ato de despejar uma família humilde, que morava 

em um casebre de sua propriedade, passou para os olhos da sociedade a imagem de um 

homem impiedoso e ruim. Preocupado com a repercussão daquela atitude, ele faz uma 

doação, ao mesmo casal de outra propriedade, de grande valor. Mas a sociedade não vê com 

bons olhos tal comportamento e passa a julgá-lo como se ele apresentasse os primeiros sinais 

de uma possível loucura.  

Moscarda tem consciência do peso da opinião pública e, por não suportar a 

implacável pressão social, afasta-se de todos, da esposa e dos amigos e inicia uma busca 

desesperada por uma unidade entre seu universo interior e o mundo exterior. 

É importante ressaltar nesse romance a figura do espelho, ao qual o narrador recorre 

em busca de si mesmo. O espelho é quase um personagem, ou seja, é um meio que Moscarda 

dispõe para se isolar do mundo. Leiam-se algumas passagens em que o protagonista faz do 

espelho sua única companhia e no qual deseja ver refletido seu verdadeiro eu, sua real 

identidade, segundo sua ótica pessoal: 

 
No meu escritório não havia espelho. Eu precisava de um espelho. (p. 30); 
 
Quando me punha diante de um espelho, acontecia uma espécie de 
sequestro em mim, toda a espontaneidade acabava, cada gesto meu me 
parecia fictício ou postiço. (p. 33) 
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Então para os outros eu sou aquele estranho surpreendido no espelho; 
aquele, e não mais eu tal como me conheço (...). Um estranho que só os 
outros podem ver e conhecer, não eu. (p. 33-34) 
 
E desde então me fixei neste propósito desesperado: de perseguir aquele 
estranho que estava em mim e que me escapava, que eu não podia fixar 
diante de um espelho porque logo se transformava em mim tal como eu me 
conhecia – aquele um que vivia pelos outros e que eu não podia conhecer, 
que os outros viam vivendo, e eu não – também eu queria vê-lo e conhecê-
lo, tal como os outros o viam e conheciam. (p. 34) 
 
Olhei-me no espelho do armário com irresistível confiança, até pisquei um 
olho para mostrar àquele Moscarda lá que nós dois nos dávamos 
perfeitamente bem. E também ele, para dizer a verdade, logo piscou o olho 
para mim, confirmando o entendimento recíproco. (p. 170) 

 

Podemos concluir, pelos exemplos acima, que Moscarda perde completamente a 

razão sobre sua identidade, a ponto de não mais se reconhecer. E passa a viver em função da 

busca incessante por si mesmo e da preocupação constante com a opinião pública. Mais uma 

vez, é possível uma aproximação com a sociedade do século XIX, marcado pelo sentimento 

de busca de uma identidade individual do homem. Ao contrário de Moscarda, nem todos 

possuíam espelho, à época, por isso, a identidade corporal era lida através do olhar dos outros. 

Ou seja, através de uma percepção interior, causando ao homem daquela época reflexões 

também sem respostas: “Como viver em um corpo que não se viu em seus menores detalhes?” 

(PIERROT, 2009, p. 394). Moscarda representa com muita intensidade o homem às voltas 

com as crises do cotidiano do século XX. De acordo com Gilberto de Mello Kujawski: “Viver 

no cotidiano é o mesmo que estar lançado às feras na selva selvagem da crise, exposto ao 

relento e à intempérie” (KUJAWSKI, 1991, p. 54). O crítico ressalta a crise que vivia o 

homem moderno, solto em meio a uma tempestade de mudanças e, ao mesmo tempo, preso às 

normas sociais. Tal paradoxo leva o homem a não se ver como é, de fato, daí a crise 

existencial que atinge a sociedade moderna. 

Em Um, nenhum e cem mil, Moscarda, assim como tantos outros personagens 

pirandellianos, vive o peso de não se ver vivendo. Em outra passagem do romance, ele deixa 

fluir o drama de ser um estranho para ele mesmo:  

 

Como suportar esse estranho? Este estranho que eu mesmo era para mim? 
Como não o ver? Como não o conhecer? Como ficar para sempre 
condenado a levá-lo comigo, em mim, à vista dos outros e, no entanto, 
invisível para mim? (p. 36) 
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O drama de Moscarda intensifica-se pela busca constante de respostas para suas 

reflexões. O personagem vê-se perdido dentro de si mesmo. Seu drama mostra a visão trágica 

que Pirandello tem da vida: “A vida não é uma farsa, é uma tragédia” (Cf. Apêndice de Um, 

nenhum e cem mil, p. 223).  

Já no primeiro livro do romance, é visível o estilo singular com que Pirandello traz 

ao público as mazelas humanas, o modo sutil com que reflete o interior do homem. No caso 

de Moscarda, ele recorre a traços exteriores, isto é, à aparência física como meio de alcançar o 

mais íntimo do interior do personagem, característica que reforça a ideia de superação e de 

afirmação de um novo estilo. Partindo do pressuposto de que a superação está na capacidade 

do novo poeta reinventar o passado, Michelle Pierrot analisa preocupação do homem com o 

olhar do outro: “É no seio do espaço privado que o indivíduo se prepara para enfrentar o olhar 

dos outros; Ali se configuram sua apresentação em função das imagens sociais do corpo” 

(Idem, p. 415). 

Todas as reflexões e conflitos que vive o personagem são apenas o prenúncio da 

carga dramática que Moscarda enfrenta em todo o romance. Seu maior desafio é reconstituir 

sua identidade. Pirandello fecha o livro I apresentando todas as reflexões do personagem, 

desencadeadas pela simples descoberta de que seu nariz não era perfeito, as quais vão 

confirmar sua falta de unidade:  

 
1º- Que eu não era para os outros o que até agora pensara que fosse para 

mim; 
2º- Que eu não podia me ver vivendo; 
3º- Que, não podendo me ver vivendo, ficava alheio a mim mesmo, isto é, 

como alguém que os outros podiam ver e conhecer, cada um a seu modo, 
mas eu não; 

4º- Que era colocar-me diante desse estranho para vê-lo e conhecê-lo, pois 
eu podia me ver, mas já não o via; 

5º- Que o meu corpo, se o considerasse desde de fora, era para mim como 
uma aparição de sonho, uma coisa que não sabia que vivia e que ficava 
ali, à espera de que alguém a levasse; 

6º- Que, assim como eu tomava este meu corpo e fazia dele a cada vez o que 
queria e sentia, assim os outros podiam tomá-lo para lhe dar a realidade 
que quisessem; 

7º- Que, enfim, aquele corpo em si mesmo era a tal ponto nada e a tal ponto 
ninguém, que um fio de ar podia fazê-lo espirrar hoje e, amanhã, levá-lo 
embora (p. 43). 

 

Os pensamentos do narrador colocam em evidência toda a tragédia interior que 

vivem os personagens pirandellianos, por carregarem o peso da forma social, que rege a vida 

do homem. Assim como o homem moderno, que sofre sob o peso esmagador da opinião 

pública, o personagem pirandelliano sofre por desintegrar-se, tentando corresponder às 
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expectativas que a sociedade constroi sobre ele. Daí o isolamento causado pelo sentimento de 

desintegração e pela busca deseperada pela reconstrução de sua imagem. 

 O modo como Pirandello ultrapassa as características físicas, para refletir as 

características espirituais do homem, remete ao processo de passagem do século XIX, que se 

preocupava em olhar o homem por fora. No século XX, parece que se busca descobrir o 

homem por dentro, ou seja, seu interior. Sobre esse processo, Alfredo Bosi justifica: 

 

Um homem e uma mulher são para o código civil o somatório dessas 
atribuições, a “identidade” que está registrada nos seus documentos e que 
deve acompanhá-los pela vida afora. E se incluímos nessa identificação 
pública também os dados da aparência física, como a idade, a estatura, o 
peso, a cor da pele e dos olhos, a espessura dos cabelos e algum outro sinal 
mais evidente (uma cicatriz, uma pinta no lóbulo da orelha esquerda...), 
teremos o retrato do nosso tipo que o realismo do século XIX soube fixar 
com luxo de detalhes e uso de termos precisos e até científicos, quando o 
narrador era naturalista professo. Mas o que fizeram os grandes romancistas 
a cavaleiro do século XX (e antes de todos, Dostoievski) foi precisamente 
inverter essa perspectiva. Puseram-se a olhar por dentro aquele sujeito que o 
naturalismo preferia descrever como um objeto, de fora. Os resultados dessa 
inspeção foram surpreendentes. Afinal, o que existe dentro da persona? (Cf. 
Apresentação de Um nenhum e cem mil, p. 9).  

 

Nesse sentido, identifica-se em Pirandello um estilo de criação literária de quem 

experimentou, assim como seus personagens, a intensidade da solidão e as incertezas que 

viriam com a modernidade. 

A tragédia de Moscarda se consolida com a procura incessante por sua verdade. E a 

esperança de reconstruí-la o obriga a cometer loucuras, na tentativa de vencer as armadilhas 

das convenções sociais e recriar uma nova imagem capaz de fundir existência e aparência em 

um mesmo sujeito. De acordo com Arcangelo Leone de Castris: “A vida é uma prisão absurda 

de formas provisórias e vãs, entretanto opressivas e alienantes; a sociedade prende o homem a 

uma falsa identificação que desnaturaliza os desejos e a vontade, fragmenta a unidade da 

consciência em falsa multiplicidade.” 34 A descrição que o crítico faz da vida representa o 

universo criado por Pirandello como cenário da tragédia de seus personagens.  

Com o propósito de se desvincular das falsas imagens que a sociedade lhe atribui, 

Moscarda assume a autoria das “loucuras necessárias”. Por exemplo, a loucura de querer 

vender os bens e distribuí-los aos pobres como forma de causar boa impressão ao povo de 

Richieri. Mas o efeito era contrário, mais uma vez as pessoas atribuíam àquele gesto os 

                                                 
34 “La vita è prigione assurda di forme provisorie e vane; epure oppressive e alienante; la società inchioda 
l’uomo a una falsa individuazione, che ne snatura i desideri e la volontà, frantuma l’unità della coscienza in una 
moltiplicità menzognera” (CASTRIS, 1978, p. 74).   
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primeiros sinais de uma perda do controle mental. É o modo encontrado pelo personagem de 

debater-se contra a máscara da aparência. 

Em Storia intertestuale della letteratura italiana, Angelo Marchese mostra a 

avaliação de Pirandello sobre o romance: “É o romance da decomposição da personalidade”.35 

De fato, Moscarda é um homem em pedaços, dividido pela falta de unidade provocada pela 

vida de aparência. O drama do personagem enfatiza o modo particular de Pirandello trabalhar 

com situações contrárias, como, por exemplo, a oposição entre essência e aparência, geradora 

do conflito de uma vida não vivida, vista pelo autor como uma tragédia: 

 

O aspecto trágico da vida está precisamente nessa lei a que o homem é 
forçado a obedecer, a lei que o obriga a ser um. Cada qual pode ser um, 
nenhum, cem mil, mas a escolha é um imperativo necessário. E é essa 
escolha que organiza nossa harmonia individual, o sentimento de nosso 
equilíbrio moral. É ela que constitui a tragédia e faz com que os dramas não 
sejam simples farsas. Eles apresentam uma lei de sacrifício: o sacrifício de 
uma multidão de vidas que poderíamos viver e, no entanto, não vivemos 
(Cf. Apêndice de Um, nenhum e cem mil, p. 223).  

 

Pirandello aponta o caminho da tragédia em sua obra: as escolhas feitas pelo 

personagem, ou seja, a resignação do homem em dizer sim às regras determinadas pelas 

instituições sociais, e aquele que não as acata está fora das convenções e passa a viver à 

margem. É esse o drama de Moscarda: o medo de não corresponder às normas, de não ser 

apenas “um” para sua Richieri. E para construir uma só imagem que corresponda às 

expectativas sociais, ele nega a si mesmo, isto é, nega a sua essência e passa a ser “nenhum”, 

ninguém. Tal decisão confirma a desarmonia espiritual do narrador, que Pirandello coloca em 

cena a partir da desarmonia física.  

Moscarda segue com seu drama debatendo-se à procura de si mesmo e contra o 

medo do olhar do outro. Em várias passagens do romance, o protagonista deixa fluir o medo e 

a sensação de desintegração total de sua personalidade: 

 
... para os outros, eu não era aquele mundo que trazia dentro de mim, sem 
nome, todo inteiro, indivisível e variado. (p. 78) 
 
Eu não era mais um distinto eu que falava e via os outros, mas alguém que 
os outros viam, externamente a eles, e que tinha um tom de voz e um 
aspecto que eu não conhecia. (p. 79) 
 

                                                 
35 “È il romanzo della scomposizione della personalità” (MARCHESE, 1991, p. 193). 
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... para mim, eu poderia ser um qualquer,  mas,  para os outros,  não. Para os 
outros, eu tinha várias determinações relevantes, que eu não me atribuíra ou 
criara e com as quais não me importei. (p. 81) 

 

As afirmações do personagem são determinantes para confirmar a desintegração do 

“eu” em Pirandello. Através de Moscarda, é possível entender o comportamento do homem 

perante todas as mudanças advindas da modernidade, as quais o engessam dentro de uma 

forma de leis próprias, e este, para não se sentir fora do sistema, é capaz de dizer sim ao 

modelo de vida criado e imposto pela sociedade. Como pensa Moscarda, ao ver destruída a 

imagem que sempre acreditou ser a mesma para todos: “Porém me esforçarei para lhes dar, 

não duvidem, aquela realidade que vocês crêem possuir, ou seja, tentarei criar em mim aquela 

realidade que vocês querem” (p. 96). O pensamento do narrador mostra a sensibilidade com 

que Pirandello reflete, em sua obra, as relações humanas, principalmente no tocante às 

relações sociais. Sobre a sensibilidade do autor, Guido Baldi afirma: “A sociedade lhe aparece 

como uma grande bobagem, uma construção artificial e fictícia, que isola irreparavelmente o 

homem da vida, o empobrece e o enrijece, o conduz à morte ainda que aparentemente 

continue a viver” (BALDI, p. 232).36 

A temática do conflito entre essência e aparência, presente no romance, como em 

toda a obra de Pirandello, reafirma a importância de ler o texto e o autor com o processo 

histórico de seu tempo. A tragédia de Moscarda remete às complicações a que o homem é 

submetido diante da velocidade da vida moderna, a qual ele não consegue processar.  

Conforme verificamos no início da pesquisa, o progresso da vida moderna não corresponde às 

necessidades existenciais do homem. Em um de seus monólogos, ao comparar o campo com a 

cidade grande, o personagem faz uma descrição do que representa a vida moderna para ele:  

 

Aqui, meus caros, vocês viram o passarinho verdadeiro, que voa de 
verdade, e com isso perderam o sentido e o valor das asas falsas e do vôo 
mecânico. Mas eles serão recuperados assim que vocês chegarem lá, onde 
tudo é falso e mecânico, redução e construção: um outro mundo no mundo, 
mundo manufaturado, engendrado, maquinado, mundo de artifício, de 
torção, de adaptação, de ficção, de vaidade, mundo que tem um sentido e 
um valor apenas para o homem que o criou (p. 64-65). 
 

Moscarda mostra, com sua comparação, os paradoxos oriundos das relações do 

homem com o cotidiano da modernidade, onde o progresso (ter) triunfa sobre o homem (ser). 

                                                 
36 “La società gli appare come “un’ enorme pupazzata”, una costruzione artificiosa e fittizia, che isola l’uomo 
della “vita”, lo impoverisce e lo irrigidisce, lo conduce alla morte anche se egli apparentemente continua a 
vivere” (BALDI, p. 232).  
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Conforme afirma Gilberto de Mello Kujawski: “E a vida humana se articula primordialmente 

no cotidiano, que é onde a crise nos atinge em caráter radical e universal, a saber, como 

impossibilidade de viver” (KUJAWSKI, 1991, p. 54). 

Em outra passagem, Moscarda acrescenta: 

 

Mas, e se as árvores pensassem, meu Deus, se pudessem falar, quem sabe o 
que diriam essas pobres coitadas que, para nos fazer sombra, foram 
plantadas e cresceram no meio da cidade! Parece que se perguntam, ao se 
verem espalhadas nas vitrines das lojas, o que estão fazendo aqui, entre 
tanta gente atarefada, em meio ao fragoroso vaivém da vida citadina. 
Plantadas há tantos anos, tornaram-se arvorezinhas esquálidas e míseras. 
Orelhas, parece que não têm. Mas quem sabe as árvores, para crescer, 
precisam de silêncio (p. 65).  
 

As comparações de Moscarda denotam que a obra de Pirandello insere seus 

personagens na luta contra as hierarquias sociais construídas a partir do contexto de transição 

das velhas para as novas formas que compreendem a vida moderna, as quais correspondem às 

estruturas sociais de início do século XX. Sobre esse período, Hugo Friedrich ressalta: 

“Parece que, nas grandes cidades, a técnica e o conteúdo vital das massas atraem na mesma 

medida em que atormentam, como se fossem novos estímulos, e trazem, por outro lado, novas 

experiências de desolação” (FRIEDRICH, 1978, p. 166).  

Moscarda percebe e sente as armadilhas sociais, mas não tem forças suficientes para 

contorná-las. De acordo com Marshall Berman: 

 

Não só a sociedade moderna é um cárcere como as pessoas que aí vivem 
foram moldadas por suas barras; somos seres sem espírito, sem coração, 
sem identidade sexual ou pessoal - quase podíamos dizer: sem ser (...) o 
homem moderno como sujeito – como um ser vivente capaz de resposta, 
julgamento e ação sobre o mundo – desapareceu (BERMAN, 2007, p. 39). 
 

Seríamos marionetes imobilizadas pelas convenções sociais? Fomos sugados pelo 

progresso moderno que nos impede de ver a nossa real imagem? Ao debater-se contra a 

sujeição da vida moderna, Moscarda vê tudo com muita lucidez: 

 

Sim, aí está o nó do problema (...). Cada um quer impor aos outros o mundo 
que tem dentro de si, como se fosse algo externo, de modo que todos o 
devam ver daquele modo, sendo apenas aquilo que ele vê (...). Sim! Sim! 
Que realidade pode ser essa que a maioria dos homens consegue construir 
para si? Mísera, precária, incerta. E os confratores aproveitam! Ou melhor, 
se iludem sobre a possibilidade de um proveito, fazendo com que se aceitem 
aquele sentido e aquele valor que eles dão a si mesmos, aos outros, às 
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coisas, de tal forma que todos vejam e sintam pensem e falem à maneira 
deles (p. 122). 

 

Moscarda tem consciência e vive intensamente o jogo das armadilhas sociais, ou 

seja, ele debate-se na tentativa de ultrapassar as “barras” do “cárcere” social de que nos fala 

Marshall Berman. Mas quando esboça uma reação, como faz contra os funcionários de seu 

banco, no livro IV, vê questionada sua condição mental através dos gritos da multidão: 

“Louco! Louco! Louco!” (p. 133).  

Moscarda é abandonado pela esposa, pelos dois amigos e pelos concidadãos de sua 

pequena Richieri. Sua única companhia é “Bibi”, a cadelinha. É o preço que paga quem se 

debate contra a tirania da máscara da aparência: viver à margem. 

O protagonista sucumbe ao olhar do outro. E vê como solução para seu drama, a 

fuga. Como ele declara em uma conversa com Bibi: 

 

Quer saber por que eu vim me esconder aqui? Ah, Bibi, porque as pessoas 
me olham. As pessoas têm esse vício e não conseguem se livrar dele. Temos 
então de levar este corpo pela rua, a passeio, sempre sujeito a ser olhado. 
Ah, Bibi, o que é que eu faço? Não aguento mais ser olhado. Nem por você. 
Tenho até medo de como me olha agora (...). Eu perdi, perdi para sempre a 
minha realidade e a realidade de todas as coisas que estão nos olhos dos 
outros, Bibi! Assim que me toco, me perco. Por que, mesmo sob o meu tato, 
suponho a realidade que os outros me dão e que eu não conheço nem jamais 
vou conhecer. De modo que – está vendo? – eu, este que lhe fala, este que 
agora segura suas duas patinhas no alto, já não sei as palavras que lhe digo, 
Bibi, não sei nem mesmo quem as está dizendo (p. 143-144).      

 

O narrador perde a luta por sua identidade para o mundo que está a sua volta. A 

cadelinha Bibi aparece como um suporte, assim como o espelho, com quem Moscarda busca 

uma comunicação. Ou seja, ele não consegue emergir de sua introspecção. Em outra 

passagem, ele reforça sua incapacidade de reação: “Nunca mais me olhei no espelho e nem 

me passa pela cabeça saber o que acontece com o meu rosto, com minha aparência” (p. 216). 

Ao buscar sua identidade dentro de si mesmo, ele cai em um labirinto de dispersão e não sabe 

contornar sua imagem interior com a exterior.  São as situações contrárias de Pirandello, que, 

na visão de Alfredo Bosi, levam ao “paroxismo de consciência de um desajuste entre a vida 

subjetiva da personagem e a fôrma social, a persona que a represa de todos os lados” (BOSI, 

2001, p. 8). 

Pirandello fecha o último livro do romance com o subtópico “Sem conclusão”. 

Moscarda não conclui sua busca, ou seja, não reconstroi sua identidade. Opta por viver em um 

hospício, em contato com a natureza, tentando viver um dia por vez. E a única saída para 
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Moscarda é cortar o vínculo com o social e entregar-se totalmente à natureza, a qual ele 

descreve como sua nova vida: 

 

O hospício fica no campo, num lugar ameníssimo. Saio todas as manhãs ao 
alvorecer, porque agora quero conservar o espírito assim, fresco como a 
aurora, com todas as coisas recém-descobertas, ainda impregnadas do gosto 
cru da noite, antes de o sol as ofuscar e ressecar sua umidade orvalhada (...). 
A cidade está longe. Às vezes me chega na calma da tarde o som dos sinos. 
Mas agora eu ouço esses sinos não mais por dentro, mas de fora, como se 
eles tocassem por si, talvez vibrando de alegria em sua cavidade sonora, 
suspensos no belo céu azul, cheios do calor do sol misturado ao som das 
andorinhas ou do vento de nuvens pesadas e altas, pairando sobre os 
campanários aéreos. Pensar na morte, rezar. Há ainda os que necessitam 
disso, e os sinos tocam também por eles. Eu não preciso mais disso, porque 
morro a cada segundo e renasço novo e sem lembranças: vivo e inteiro, não 
mais em mim, mas em cada coisa externa. (p. 217- 218) 

 

Assim termina a saga de Vitangelo Moscarda, um homem sem identidade interior e 

exterior, pois nem a identidade civil corresponde a uma imagem, ou seja, o nome que lhe 

deram não corresponde a nada, como ele mesmo reclama: “O nome: tão feio que chega a ser 

cruel. Moscarda. A mosca e a moléstia de seu áspero e importuno zumbido” (p. 78). A 

anulação do personagem é o modo de Pirandello mostrar a desintegração do homem frente às 

cobranças da sociedade que o obriga a desempenhar papéis, a ter várias identidades, a assumir 

inúmeras personae, ainda que para isso aceite uma vida de aparência, uma vida não vivida. 

Ou seja, a vida que Pirandello descreve como “amarga e triste”, como uma “tragédia”. 

 

 

3.2 - Pirandello em Pirandello: um processo de intertextualidade  

 

Partindo do pressuposto de que Um, nenhum e cem mil (1926) é uma síntese de toda 

a produção literária de Luigi Pirandello, buscaremos identificar as relações intertextuais do 

romance com outras obras do autor. Ou seja, como ele estabelece as relações de medo, de 

dúvida, as reflexões, enfim, a introspecção entre Vitangelo Moscarda e outros personagens, 

que vão caracterizar certo dialogismo, criado a partir do sentimento de subordinação à opinião 

pública, a qual leva os personagens a uma vida de aparência que culmina com a dispersão 

total do eu pela perda da identidade.  

Em Estética da criação verbal, Mikhail Bakhtin considera a relação dialógica como 

“uma relação marcada por uma profunda originalidade e que não pode ser resumida a uma 

relação de ordem lógica, lingüística, psicológica ou mecânica, ou ainda a uma relação de 
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ordem natural” (BAKHTIN, 1992, p. 353). Desse modo, percebem-se relações mútuas entre 

os personagens pirandellianos que compartilham o mesmo drama: a diluição da imagem e a 

busca constante por reconstruí-la. Ou seja, a relação dialógica que se estabelece entre os 

personagens confirma a originalidade do estilo pirandelliano presente no interior da obra. 

 De acordo com Sandra Nitrini: “A intertextualidade se insere numa teoria 

totalizante do texto, englobando suas relações com o sujeito, o inconsciente e a ideologia, 

numa perspectiva semiótica” (NITRINI, 2010, p. 158). Este tem sido, entre outros, o 

propósito desta pesquisa, ao estabelecer possibilidades de relações na obra de Pirandello.   

Diante da constatação de se tratar de uma obra vasta, isto é, que compreende muitas 

produções, faremos um recorte fazendo aproximações entre parte dos romances e algumas 

peças teatrais. 

Através de Um, nenhum e cem mil (1926), último romance, é possível fazer um 

retorno ao primeiro romance, L’esclusa (1893-4), pela forma como os dois personagens são 

julgados pelas pessoas que lhes são mais próximas. Moscarda foi julgado louco pela esposa, 

pelos dois melhores amigos e pela sociedade. Marta Ajala foi julgada adúltera pelo esposo, 

pela família, pelo pai principalmente, por todos. O conflito vivido pelos dois personagens 

chama atenção pelo modo como Pirandello descreve o olhar impiedoso da sociedade para os 

que ultrapassam os limites das normas.   

  Outra alusão possível encontra-se entre vitangelo Moscarda e Mattia Pascal, 

protagonista de O falecido Mattia Pascal (1903), romance que apresenta o drama de um 

homem que vive uma crise matrimonial e social e, para escapar de um casamento de 

aparência, ele foge, simula sua própria morte e assume nova identidade, passa a ser conhecido 

como Adriano Méis. Os dois protagonistas têm em comum o descontentamento com as 

normas sociais e acreditam na fuga como solução para seus problemas, mas sofrem pela 

dolorosa constatação da impossibilidade de um retorno. Em suas reflexões, Moscarda lamenta 

sua condição: “Nenhum nome resta, nenhuma lembrança, hoje, do nome de ontem – ou do 

nome de hoje, amanhã (...). Estou vivo e sem conclusão. A vida não tem conclusão, nem 

consta que saiba de nomes” (p. 217). Mattia Pascal também lamenta sua condição: “Vi-me 

excluído, para sempre, da vida, sem possibilidade de reingresso (...). E lá estaria novamente 

andando pelas ruas, sem meta, sem finalidade, no vazio” (p. 247). O sentimento dos dois 

personagens remete à solidão oriunda da escolha que fizeram: a fuga. Sentimento que reforça 

o que J. Guinsburg define como: “Um amargo sentimento de exílio, isto é, naquela 

constatação da impossibilidade da evasão social absoluta, constatação que não é aceitação, 
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integração passiva, pois a aspiração à fuga, gerada pelo sentimento de solidão, não é 

superada” (GUINSBURG, 1990, p. 392). 

Os dois personagens dividem também o conflito gerado pela consciência de 

habitarem um corpo vazio, sem identidade. Em uma de suas investidas com o espelho, 

Moscarda constata: 

 

Ah, finalmente! Ali estava! 
Quem era? 
Não era nada. Ninguém. Um pobre corpo mortificado, à espera de que 
alguém o levasse (...). Não conhecia nada nem se conhecia. Vivia por viver 
e não sabia que vivia” (p. 39-40).       

     
Mattia Pascal também demonstra a angústia da dispersão pela troca de identidade: 

 

...Me sujeitara a fazer papel de morto, com a ilusão de poder tornar-me 
outro homem, viver outra vida. Outro homem, sim, mas com a condição de 
não fazer nada! E que espécie de homem, então? Uma sombra de homem. E 
que espécie de vida? Enquanto me contentara em ficar trancado em mim e 
ver os outros viverem, sim, pudera bem ou mal salvar a ilusão de que estava 
vivendo outra vida (p. 235-236). 

  

Os protagonistas confirmam os traços referenciais de Pirandello pela pertinência 

com que o autor descreve as tensões e conflitos advindos da vida subjetiva de seus 

personagens. 

Os possíveis diálogos entre os personagens continuam com o romance Il turno 

(1902), no qual Pirandello usa o recurso da descrição física assim como fez em Um, nenhum e 

cem mil, para colocar em evidência o disforme corporal de Marcantonio Ravì: “Tranquilão, 

gordo, grande, com um papo em baixo do queixo, com pernas que parecem duas toras sob um 

barrigão e que caminha pra lá e pra cá esforçadamente”. 37 A descrição física de Marcantonio 

Ravì faz oposição à descrição de Dom Diego Alcozér, personagem do mesmo romance: 

“Magro, magro e pequenininho”. No outro romance, é o próprio Moscarda que passa ao leitor 

a dimensão do seu corpo: “As minhas sobrancelhas pareciam dois acentos circunflexos, ^^ 

sobre os olhos, e minhas orelhas eram mal grudadas, uma mais saliente que a outra e outras 

imperfeições... Ah, mais: nas mãos o dedo mindinho, e nas pernas, a direita um pouquinho 

mais arqueada que a esquerda, na altura do joelho, só um pouquinho” (p. 22). Os motivos da 

descrição física dos personagens são diferentes, mas ambos reforçam a ideia de que 

                                                 
37 “...bonaccione, grasso e grosso, col volto sanguigno tutto raso e un palmo di giogaja sotto il mento, con le 
gambe che parevan tozzo sotto il pancione e che nel camminare andavano in qua e in là faticosamente” (p. 6).  
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Pirandello, através de traços exteriores, reflete o interior de seus personagens, confirmando, 

assim, o jogo dos contrários como recurso pertinente em sua escritura. 

Outro personagem que se une a Vitangelo Moscarda é Serafino Gubbio, protagonista 

do romance Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925). Nesse romance, Pirandello 

representa o homem subordinado à máquina, ao progresso tecnológico. Serafino renuncia ao 

convívio com as pessoas e prefere a companhia de uma câmera cinematográfica. Atitude 

semelhante tem Moscarda ao desejar a ausência de todos para ficar sozinho com o espelho, 

onde buscava respostas para suas reflexões. Sobre essa alusão, Renato Barilli ressalta:  

 
Estamos então no âmbito da poética do espelho, que terá o seu melhor 
desenvolvimento no último romance. O filme como um espelho prolongado 
que nos obriga a nos ver nos nossos papéis cotidianos, e depois a nos 
reconhecer ridículos, semelhantes a fantoches repetitivos. 38 

    

Um, nenhum e cem mil também dialoga com o teatro pirandelliano. Vitangelo 

Moscarda divide sua sensação de abandono com Vitória Genzi, protagonista da peça 

Encontrar-se. Após ser abandonada pelo namorado, que não aceita sua condição de atriz, 

Vitória vê na arte um meio de superar a solidão: “Sim é isso: no fim se está só. A sorte é que 

cada um fica com seus fantasmas, mais vivos e verdadeiros do qualquer outra coisa viva e 

verdadeira, numa certeza que só nós podemos alcançar e que não nos pode faltar...” (Cf. 

BERNARDINI, 1990, p. 65). Já Moscarda, após ser abandonado pela esposa encontra-se só, 

com a natureza e com a solidão como companhia: “Desvio de repente os olhos para não ver 

cada coisa se fixar na sua aparência e morrer. Só assim consigo me manter vivo, renascendo a 

cada segundo, e impedindo que o pensamento se ponha de novo a trabalhar, reabrindo por 

dentro o vazio de suas vãs construções” (p. 218). Mesmo enfrentando abandono e solidão de 

forma diferente, os protagonistas, cada um a seu modo, se esforçam para continuar a vida. 

Na peça Seis personagens à procura de um autor (1921), identificam-se passagens 

que refletem a imagem fragmentada de que fala Moscarda. Por exemplo, o pai, um dos seis 

personagens, relata o drama de passar para os outros imagens diferentes de sua realidade: 

 

O drama para mim está todo nisto: na convicção que tenho de que cada um 
de nós julga ser “um”, o que não é verdade, porque é “muitos”; tantos 
quanto as possibilidades de ser que existem em nós: “um” com este; “um” 
com aquele – diversíssimos! E com a ilusão, entretanto, de ser sempre “um 

                                                 
38 “Siamo ormai nell’ambito della poetica dello specchio, che avrà il suo migliore svilupo nell’ultimo romanzo. 
La pellicola come uno specchio prolungato che ci obbliga a vederci nei nostri panni quotidiani, e quindi a 
scoprirci ridicoli, simili a fantocci recitanti” (BARILLI, 2005, p. 122). 



87 
 

para todos”, e sempre aquele um que acreditamos ser em cada ato nosso... 
(p. 389). 
 

Vitangelo Moscarda divide com o “pai”, de Seis personagens, o mesmo drama de 

ser “um” para cada pessoa que o olha: 

 

Os outros me conheciam, cada um a seu modo, segundo a realidade que me 
haviam dado: isto é, cada um via em mim um Moscarda que não era eu- não 
sendo eu, propriamente, ninguém para mim- Tantos Moscardas quantos eles 
eram, e todos mais reais do que eu, que não tinha, para mim mesmo, repito, 
nenhuma realidade (p. 70). 
 

Pelos relatos expostos, compreende-se a confirmação de uma mesma temática que 

abarca toda produção literária de Pirandello e que, através da interação entre os personagens, 

converge para a afirmação de um novo discurso entre outros de seu tempo. 

Ainda sobre o teatro, o diálogo continua entre Moscarda e Henrique IV, protagonista 

da peça Enrique IV (1922), a qual põe em cena uma festa à fantasia e que o jovem vestido do 

Imperador Henrique IV cai do cavalo, perde parcialmente a razão e passa a acreditar ser, de 

fato, o imperador. Os personagens dividem as mesmas convicções de que a vida de aparência 

constitui uma tragédia. Ao revelar sua sanidade, o falso imperador mostra sua indignação 

sobre as convenções sociais: “Eles, sim, todos os dias, a toda hora, pretendem que os outros 

sejam como eles querem (...). E os outros se aproveitam disso, fazem vocês tolerarem o modo 

deles, aceitá-lo para que sintam e vejam como ele” (Segundo ato, p. 146). Moscarda partilha 

das mesmas convicções de Henrique IV: “Cada um quer impor aos outros o mundo que tem 

dentro de si, como se fosse algo externo, de modo que todos o devam ver daquele modo, 

sendo apenas aquilo que ele vê” (p. 122). 

Pelos recortes apresentados, considerando que, pela extensão da obra, não é possível 

conferir todas as aproximações, reconhecemos no drama que une os personagens de 

Pirandello uma certa insistência lógica que passa para o leitor a sensação de que cada nova 

produção é uma sequência da anterior. 

 Para Sandra Nitrini: “O livro remete a outros livros e, pelo processo de somação, 

confere a esses livros um novo modo de ser, elaborando assim a sua própria significação” 

(NITRINI, 2010, p. 163). Nesse sentido, acreditamos que os traços que ligam o autor a cada 

nova produção confirmam a caracterização da luta por um novo estilo, logo, pelo surgimento 

de um novo poeta. 
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3.3 - Revisitando a biblioteca 

   

Conforme apresentado no capítulo II da nossa pesquisa, é possível verificar o 

processo de influência estudado por Harold Bloom, através dos possíveis diálogos que um 

escritor estabelece com outros autores a partir de sua biblioteca pessoal. De acordo com Ítalo 

Calvino, em Assunto encerrado: discurso sobre literatura e sociedade: “Um livro é escrito 

para que possa ser colocado ao lado de outros livros, para que entre numa prateleira hipotética 

e, ao entrar nela, de alguma forma a modifique, expulse outros volumes ou os faça retroceder 

para a segunda fileira, reclame que se coloque na primeira fileira certos outros livros” 

(CALVINO, 2006, p. 190). Revisitaremos a biblioteca de Pirandello com o intuito de verificar 

outros exemplos que nos deem ciência do diálogo que ele estabelece com a tradição. 

Ferdinando Virdia (1985) convida-nos a observar aproximações entre Marta Ajala, 

heroína de L’esclusa, e Hester, heroína de Letra escarlate, de Nathaniel Hawthorne. As duas 

protagonistas vivem situações diferentes em universos também diferentes. Marta faz parte do 

universo siciliano criado por Pirandello. Hester faz parte do universo bostoniano criado por 

Hawthorne. Enquanto Marta é inocente, Hester tem total consciência de seu pecado. Mas 

ambas sofrem o mesmo drama, advindo de um escândalo familiar, visto como um desafio às 

normas impostas pela sociedade conservadora de cada autor, as quais ambientaram a obra. 

Angelo Marchese (1991) mostra que em Scienza e critica estetica (1900), reeditada 

em Arte e scienza (1908), Pirandello dialoga com o subjetivismo e o relativismo presentes em 

Les altérations de la personalité (1892), do psicólogo francês Alfred Binet, bem como com a 

Estética do estudioso, também francês, Gabriel Séailles, em Essai sur le génie dans l’art 

(1883). Desse, Pirandello apropria-se de ideias polêmicas antipositivistas; naquele, encontra a 

base de uma justificativa científica da parte inconsciente do eu e da coexistência de diferentes 

personalidades. Esse processo, o próprio autor o recria através da novela L’avemaria di 

Bobbio (1912):  

 

Aquilo que conhecemos de nós é apenas uma parte e talvez mínima daquilo 
que somos conscientemente. Bobbio, aliás, dizia que aquilo que nós 
chamamos consciência é comparável à pouca água que se vê no precipício 
de um poço sem fundo. 39 

 

                                                 
39 “Ciò che conosciamo di noi è solamente una parte, e forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa. 
Bobbio anzi diceva che ciò che noi chiamiamo coscienza é paragonabile alla poca acqua che si vede nel collo 
d’un pozzo senza fondo” ( MARCHESE, 1991, p. 173). 
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Pelos exemplos apresentados, compreende-se que a criação de uma nova poética 

envolve um processo de troca entre o novo poeta e o antigo. Ou seja, aceitar a influência da 

tradição significa para o novo escritor a afirmação de si mesmo e a reafirmação do poeta 

antigo. Entendemos com isso que o processo de troca não coloca o novo autor na posição de 

reescritor ou de mero imitador de outros. Mas coloca em evidência a capacidade desse novo 

poeta de se inserir como um novo representante do cânone literário pela singularidade que o 

distingue dos demais. 

A partir do pensamento de Sandra Nitrini (2010, p. 162 e 163), de que “a linguagem 

poética surge como um diálogo de textos”, e ainda que “o texto literário se apresenta como 

um sistema de conexões múltiplas”, buscaremos identificar um possível diálogo entre 

Vitangelo Moscarda de Um, nenhum e cem mil, e Brás Cubas, protagonista de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. 

   O romance de Machado de Assis data de 1881, período que marca uma espécie de 

fim do século XIX e a passagem para o século XX, e que marca também a crença da 

sociedade daquele momento nas mudanças que viriam com a nova época. Aquela sociedade 

convivia com a precariedade da época do Império, vista por Alfredo Bosi como: “Uma 

sociedade ainda em formação, onde as classes proprietárias aspiravam a ocupar também as 

camadas altas na hierarquia dos estamentos” (BOSI, 2006, p. 36).  

Em Memórias póstumas, Machado de Assis apresenta as astúcias de Brás Cubas, 

menino mimado, travesso, de vida financeira tranquila, filho de uma família conservadora e 

abastada, a qual representa a burguesia de um período da História do Brasil que compreende o 

Primeiro Reinado e parte do Segundo.  

As peripécias do menino Brás Cubas perpassam a infância e a adolescência de 

rebeldias e travessuras e alcançam o jovem estudante e aventureiro, de muitas viagens e 

conquistas amorosas, que ambicionava outras conquistas, como a cadeira de deputado e o 

reconhecimento como criador de um emplasto. Ambições de um jovem inconsequente que 

resultarão em uma velhice marcada pela solidão. 

 Ao contrário de Pirandello, Machado de Assis jamais se afastou do Rio de Janeiro, 

sua cidade natal, portanto, seu campo literário, e jamais conquistou diploma universitário, 

como o autor italiano. Mas sua obra caracteriza sua capacidade de desler parte da história e de 

suas experiências e lhe confere autonomia de criador de um estilo inconfundível que lhe 

assegura o reconhecimento como um dos maiores representantes da literatura brasileira. 

Os elementos que aproximam Moscarda e Brás Cubas correspondem aos elementos 

que cada um dos autores colheu de sua história, de suas leituras e que, através do desvio que 
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cada um fez, foram capazes de reescrevê-los dando a essa nova escritura uma unicidade 

própria, a qual proporciona ao leitor o referencial que os difere um do outro.  

Alguns episódios de Memórias póstumas apontam possíveis diálogos com Um, 

nenhum e cem mil, principalmente no tocante à temática essência e aparência, que coloca os 

dois personagens em uma situação de conflito oriunda da preocupação em viver de acordo 

com a opinião pública. 

Assim como Moscarda, Brás Cubas preocupa-se com sua imagem diante da opinião 

dos outros. Tal preocupação é vista como um possível interesse do narrador em tirar proveito 

dessa situação. Em um de seus monólogos, é evidente tal interesse: ”Teme a obscuridade, 

Brás; foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais 

seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua 

posição, dos teus meios...” (Cap. XXVII, p. 550). 

Pelo comentário do narrador, nota-se certo tom de ambição: de encontrar na vida de 

aparência um meio de beneficiar-se. Já Moscarda vê na aparência um modo de dizer sim, daí 

assume o comportamento de um homem subjugado que vive uma espécie de submissão. Sua 

preocupação é ser como os outros, viver as escolhas dos outros, fazer o que fazem os outros: 

“Fixou-se no meu pensamento a ideia de que eu não era para os outros, aquilo que até agora, 

dentro de mim, havia imaginado que fosse” (p. 26). 

Ainda que de maneira diferente, os dois narradores assumem um sentimento 

comum: o medo de não corresponder à imagem criada pela sociedade de cada um. Ou seja, 

Moscarda busca moldar-se às convenções sociais como se cumprisse a obrigação de ser dessa 

ou daquela forma; Brás Cubas busca moldar-se às formalidades sociais e age como se vivesse 

uma espécie de troca, como ele mesmo observa: “Não estragues as vantagens da tua posição, 

dos teus meios...”  

Em outra passagem, Brás Cubas explica essa condição: “Na vida, o olhar da opinião, 

o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a 

disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a 

consciência...” (Cap. XXIV, p. 546). 

Tanto Brás Cubas quanto Moscarda carregam o peso de esconder a verdadeira 

imagem (a essência) e de se travestirem de uma máscara (a aparência). É a maneira singular 

que tanto Pirandello, quanto Machado de Assis desenvolvem como forma de refletir as 

relações conflituosas de seus personagens, as quais atingem o espírito do homem em uma 

sociedade em processo de formação.  
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Nosso propósito em mostrar aproximações entre os dois romances não implica em 

confirmar influência entre os dois autores, mas em entender o nascimento de um novo poeta 

que se consolida a partir da interpretação e do desvio que ele faz da história, da tradição 

literária e do meio com o qual interage. Conforme ressalta Afrânio Coutinho: ”Não há 

originalidade absoluta em literatura. De camada em camada, de época em época, podemos 

penetrar no mundo literário, pelos vários gêneros ou famílias, que formam verdadeiras linhas 

ininterruptas de filiação” (COUTINHO, 1997, p. 44). Nesse sentido, compreendemos que os 

diálogos existentes entre duas ou mais obras não implicam necessariamente em influência ou 

imitação, e sim em uma continuidade. Conforme ressalta Harold Bloom: 

 

Não se pode escrever, ensinar, pensar e nem mesmo ler sem imitação, e o 
que imitamos é o que outra pessoa fez, o que ela escreveu, ensinou, pensou 
ou leu. Nossa relação com o que informa aquela pessoa é a tradição, pois a 
tradição é influência que se estende além de uma geração, um transportar da 
influência (BLOOM, 1995, p. 43). 
 

A afirmação acima ajuda-nos a entender que a obra literária nasce de uma corrente 

de ideias que se dissemina entre as obras, já que acreditamos que uma obra não surge do vazio 

e sim do modo com que cada autor interage com os elementos de que dispõe como fonte de 

inspiração, de provação, de sugestão, entre outras formas de motivação da escrita poética. 

Podemos concluir, pelos exemplos citados, que os elementos de aproximação entre 

as obras apontam para o processo de intertextualidade que a literatura proporciona ao escritor, 

dando-lhe a possibilidade de interagir com outros. Como afirma Tânia Carvalhal: “A obra 

literária não está isolada, mas faz parte de um grande sistema de correlações” 

(CARVALHAL, 1986, p. 48). Ou seja, pela literatura pode-se pensar o entrelaçamento da 

maneira de sentir e interpretar o mundo, bem como do sentido que cada novo escritor dá as 

suas vivências. 

Para entender o modo como a literatura possibilita esse processo de troca, tomemos 

as palavras de Ítalo Calvino: 

 

As coisas que a literatura pode buscar e ensinar são poucas, mas 
insubstituíveis: a maneira de olhar o próximo e a si próprios, de relacionar 
fatos pessoais e fatos gerais, de atribuir valor a pequenas coisas ou a 
grandes, de considerar os próprios limites e os dos outros, de encontrar as 
proporções da vida e o lugar do amor nela, e sua força e seu ritmo, e o lugar 
da morte, o modo de pensar ou de não pensar nela; a literatura pode ensinar 
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a dureza, a piedade, a tristeza, a ironia, o humor e muitas outras coisas 
assim, necessárias e difíceis...40  
 

Pelas considerações do crítico, compreende-se que, através da literatura, é possível 

uma circulação de ideias entre obras, capaz de promover o encontro entre a tradição e o novo. 

Dessa forma, é importante entender a superação como a posição conquistada pelo novo poeta 

no cânone literário. De acordo com Harold Bloom: “A tradição literária começa quando o 

autor novo é simultaneamente ciente não só de sua própria luta contra as formas e a presença 

de um precursor, mas é compelido também a um sentido do lugar do precursor em relação ao 

que veio antes dele” (BLOOM, 1995, p. 43).   

           Pode-se concluir, pelas afirmações expostas, que o processo de superação que confirma 

a consolidação do novo poeta não significa negar ou ofuscar a tradição. A superação do poeta 

forte significa vencer a luta por fazer parte da tradição. Sobre esse processo, acrescenta 

Harold Bloom: “Os poetas sobrevivem devido à força herdada; esta força se manifesta através 

de sua influência sobre outros poetas fortes, e a influência que perdura por mais de duas 

gerações de poetas fortes tende a se tornar parte da tradição e até mesmo a se tornar a própria 

tradição” (BLOOM, 1995, p. 206). 

         O pensamento de Harold Bloom remete-nos ao pensamento de Mikhail Bakhtin, sobre 

as categorias dado e criado no enunciado verbal: “Qualquer coisa criada se cria sempre a 

partir de uma coisa que é dada (...). É como se todo dado se reconstruísse de novo no criado, 

se transfigurasse nele” (BAKHTIN, 1992, p. 348-349).  Ou seja, a tradição jamais sucumbirá 

ao novo porque a história se renova em cada poeta que surge. Desse modo, compreende-se 

que o poeta forte de hoje representa a tradição para os que virão, da mesma forma que o poeta 

antigo já foi o poeta forte que superou seus precursores. Nesse sentido, concluímos que a 

superação converge para a renovação, o fortalecimento, a continuação. Como destacado 

anteriormente, optamos pela crítica, ou melhor, pela leitura temática, a fim de estabelecer o 

nosso entendimento de parte do processo de superação de Luigi Pirandello em relação à luta 

entre a tradição e o novo. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Citação apresentada na capa da obra Assunto encerrado (CALVINO, 2006). 
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3.4 - A consolidação de um estilo 

 

Partindo do pressuposto de que a obra de arte não surge do vazio e sim da desleitura 

que seu criador faz do mundo e da vida, bem como do desvio que ele faz de outras obras, 

buscaremos verificar como Pirandello tentou se desnudar de influências que vivenciou, para 

oferecer ao público uma arte literária que proporcione ao leitor a certeza de estar diante de 

uma obra pirandelliana, por identificar nela um outro estilo. Assim, concordamos com o 

pensamento de Harold Bloom, em Um mapa da desleitura, ao afirmar que “os poemas 

continuam vivos quando engendram poemas vivos” (BLOOM, 1995, p. 206). Ou seja, a 

confirmação de um novo estilo acontece do diálogo que a literatura proporciona aos autores e 

desse diálogo o encontro da tradição com o novo. 

Em O grau zero da escritura, Roland Barthes afirma: “Em toda e qualquer forma 

literária, existe a escolha geral de um tom, de um etos, por assim dizer, e é precisamente nisso 

que o escritor se individualiza claramente porque é nisso que ele se engaja” (BARTHES, 

1993, p. 124). Desse modo, podemos identificar no estilo de determinado autor as escolhas 

que ele faz, as quais envolvem a linguagem, a interação entre personagens, as características 

que remetem ao contexto histórico, social e cultural que deu origem à obra. Ou seja, as marcas 

de um escritor, presentes em sua obra, confirmam o grau de superação que ele alcança a partir 

do processo de desleitura, o qual resulta em um talento individual em relação com o que o 

precedeu. 

Nosso propósito nesse tópico é identificar as marcas de Pirandello que o 

individualizam e dão testemunho da superação das influências que ele experimentou e 

contribuem para o nascimento de uma nova poética, de estilo particular. 

No romance Um, nenhum e cem mil, o autor faz uso recorrente do monólogo, dando ao 

protagonista a possibilidade de conversar consigo mesmo em busca de respostas para suas 

reflexões: 

 

Se para os outros eu não era o que até agora havia pensado que fosse para 
mim, quem eu era? (p. 32). 
 
Aquela imagem entrevista de relance era mesmo a minha? Eu sou mesmo, 
assim, de fora quando, vivendo, não me penso? (p. 33) 
 
(...) De repente, meu vulto esboçou no espelho um pálido sorriso. – Fique 
sério, imbecil! – gritei – Não há nada do que rir! (p. 39). 
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O recurso do monólogo utilizado por Pirandello leva o protagonista a estabelecer 

uma relação de intimidade com um leitor imaginário, como se este participasse de seu 

problema: 

 

Mas também eu, se me permitem, naqueles tempos vivia pronto a afundar. 
(...) Vê-se, vocês dirão, que eu tenho muito tempo a perder (p. 23). 
 
Senhores, isso mostra que vocês ainda não entenderam como eu queria estar 
só. (...) Na sua opinião, o que quer dizer estar só? (p. 30) 
 
Sejam sinceros: nunca lhes passou pela cabeça querer ver-se vivendo? 
Vocês só querem viver para si – e fazem muito bem –, sem pensar no que 
poderiam ser para os outros... (p. 47-48) 
 
Infelizmente, meus caros, por mais que vocês façam, sempre me darão uma 
realidade a seu modo, mesmo crendo de boa-fé que seja a meu modo (p. 
57). 

 

Outros personagens compartilham do mesmo recurso de Moscarda, ora para 

estabelecer o diálogo consigo mesmo, ora com supostos leitores. Observem-se as reflexões de 

Mattia Pascal, protagonista de O falecido Mattia Pascal:  

 

Porque no momento (e Deus sabe quanto o deploro), já morri, sim, duas 
vezes, mas a primeira, por engano, e a segunda... irão saber (p. 11). 
 
Imaginem se minha mãe jamais aceitaria. Acharia aquilo um verdadeiro 
sacrilégio (p. 23). 
 
Que louco! Como poderia iludir-me de que um tronco, cortado de suas 
raízes, conseguisse viver? (p. 278). 

 

Os recursos de que Pirandello se apropria para elaborar uma escritura, trazem a voz 

e o tom que denotam seu estilo, exprimem certa harmonia que integra os personagens como se 

um fosse a continuidade do outro. Essa harmonização dá ao leitor a possibilidade de 

identificar na obra do escritor, tanto nos romances quanto nas novelas e no teatro, o tom que 

lhe confere singularidade como novo poeta. 

As marcas particulares que um escritor deixa em sua arte são a constatação de que 

ele fez a travessia de suas experiências pessoais, da história e do cânone literário e surge na 

outra margem como um sobrevivente, capaz de dar continuidade ao que vivenciou, fazendo na 

Literatura uma travessia, através de um modelo novo de reescrevê-la. Leyla Perrone-Moisés, 

em Flores da escrivaninha, ressalta: “A literatura nasce da literatura; cada obra nova é uma 

continuação por consentimento ou contestação, das obras anteriores, dos gêneros já existentes. 
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Escrever é, pois, dialogar com a literatura anterior e com a contemporânea” (PERRONE-

MOISÉS, 1990, p. 94). 

Outra marca que caracteriza o estilo pirandelliano são alguns vocábulos que ele 

apresenta na escrita, os quais remetem à conturbada vida introspectiva de seus personagens, 

bem como ao endividamento dos personagens com as convenções sociais. Um exemplo 

pertinente são os três vocábulos que formam o título do romance tomado como objeto de 

análise: “Um” indica a busca do protagonista por recompor sua imagem e alcançar o que Bosi 

(2001) considera “um estado de unidade moral”; “nenhum” traduz o anonimato do 

personagem ao perder o controle sobre sua identidade; “cem mil” corresponde à crise do 

homem sem unidade que Bosi (2001) descreve como uma “vertiginosa dispersão”. 

Outro vocábulo que merece atenção é “alguém”, o qual é parte da composição do 

título da peça teatral Quando si è qualcuno (Quando se é alguém), de 1933, com a qual 

Pirandello faz uma sátira à fama. Leonardo Sciascia (1986) mostra o perfil do homem 

pirandelliano que, após alcançar a fama, vive as mesmas experiências de outros personagens. 

Ou seja, procura posicionar-se como homem público, de acordo com os conceitos que a 

sociedade tem dele. Leonardo Sciascia mostra a descrição da peça por Pirandello: 

 

Sátira da fama. Um homem público não pode viver a própria vida como lhe 
parece e como gostaria; mas necessita que a viva segundo os conceitos que 
os outros fazem dele e sobre o qual repousa sua fama, escravo, então, da 
forma que ele assumiu e na qual os outros o reconhecem (...). Assim, ele 
torna-se, no fim, estátua de si mesmo.41 

 

A afirmação acima reforça a ideia de que, em Pirandello, ser alguém é fazer uma 

escolha, isto é, é assumir uma forma e responder por ela diante da sociedade. Como o próprio 

Pirandello esclarece: “A escolha é um imperativo necessário. E é essa escolha que organiza a 

nossa harmonia individual, o sentimento do nosso equilíbrio moral” (Cf. Epílogo de Um, 

nenhum e cem mil, p. 223).  

É importante ressaltar outras características que refletem a singularidade do estilo 

pirandelliano. Por exemplo, o uso de expressões e construções sintáticas que remetem ao 

regionalismo e dialeto sicilianos. Italo Borzi apresenta alguns exemplos desse recurso. 

No romance Il turno : 

 

                                                 
41 “Satira della fama. Un uomo celebre non può vivere la propria vita come gli pare e piace; ma bisogna che la 
viva secondo il concetto che gli altri si sono fatti di lui e cui riposa la sua fama, schiavo dunque della forma 
ch’egli si è data e in cui gli altri lo riconoscono (...). Così egli diviene alla fine statua di se stesso” (Cf. 
SCIASCIA, 1986, p. 30-31).  
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“La madre di Pepè “labbreggiava avemarie”. 

 

Em Il fu Mattia Pascal: 

 

“Terenzio Papiano si presenta “strisciando una riverenza”. 

“Il suo ebete fratello se ne sta “quasi asserpolato su un baule”. 

 

Na novela Male di luna: 

 

“Tutto aggruppato” su un fascio di paglia. 

 

Na novela Eresia catara: 

 

Ha gli occhi “addogliati” e il capo “inteschiato”. 42 

 

Os exemplos apresentados apontam um autor que conquistou autonomia para inserir 

em seus textos elementos que fogem à tradição da escritura literária e confirmam uma nova 

elaboração pelas particularidades que fazem desse autor um novo poeta. 

Ferdinando Virdia (1986) mostra a segurança de Pirandello em relação ao uso dos 

dialetos quando da apresentação da comédia Liolà, em dialeto siciliano. É sabido que a 

autonomia de Pirandello, ao escrever em dialeto, é oriunda de sua formação acadêmica cuja 

tese é sobre o dialeto de Girgenti.  

O discurso linguístico que Pirandello coloca em sua obra faz parte da história da 

língua italiana, culturalmente rica por influências recebidas pelas relações comerciais da Itália 

com outros povos. Daí o nascimento de diferentes dialetos originários da frequente troca 

cultural. Nesse sentido, podemos retomar o auxílio teórico de Domique Maingueneau, em O 

contexto da obra literária: 

 
O escritor não é confrontado com a língua, mas com uma interação de 
línguas e de uso, com aquilo que se poderia chamar de interlíngua (...). Em 
função do estado do campo literário e da posição que aí ocupa, o escritor 
negocia através da interlíngua um código de linguagem que lhe é próprio 
(MAINGUENEAU, 2001, p. 104). 
 

                                                 
42 Optamos por não traduzir os exemplos citados, por serem dialetos scicilianos. 
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O teórico francês enfatiza que um escritor apropria-se de elementos linguísticos de 

diferentes modos, os quais contribuem para a veracidade de uma nova poética. E acrescenta: 

 

O escritor não se confronta apenas com a diversidade das línguas, mas 
também com a pluriglossia “interna” de uma mesma língua. Essa variedade 
pode ser de ordem geográfica (dialetos, regionalismos...), ligada a uma 
estratificação social (popular, aristocrática...), a situações de comunicação 
(médica, jurídica...), a níveis de língua (familiar, oratório...). 
(MAINGUENEAU, 2001, p. 108) 

 

No caso de Pirandello, o conhecimento que tem da diversidade de sua língua lhe 

permite dar vida aos seus personagens, a partir da desleitura que faz das diferentes formas 

culturais que envolvem a variedade linguística de sua província. Sobre este aspecto, ressalta 

Dominique Maingueneau: 

 

Uma língua abandonada pelos escritores estaria ameaçada de perder seu 
estatuto. As obras apenas passam pelo canal da língua, mas cada ato de 
enunciação literária, por mais irrisório que possa parecer, vem fortalecer a 
mesma em seu papel de língua digna de literatura, e, além, de simplesmente 
língua (MAINGUENEAU, 2001, p. 103). 
  

É importante ressaltar no estilo de Pirandello sua colaboração com a inovação da 

arte dramática. É possível visualisar a literatura dramática europeia como antes e depois de 

Pirandello. Tal divisão acontece pela nova forma que o autor dá ao teatro, marcando a 

superação dos padrões clássicos da dramaturgia. 

Três peças teatrais caracterizam esse novo olhar do autor sobre o modo de fazer 

teatro: Seis personagens à procura de um autor (1921), Cada qual a Sua Maneira (1924), e 

Esta noite se improvisa. São peças que fazem parte do que podemos chamar de trilogia da 

inovação, isto é, do que os críticos descrevem como o “teatro dentro do teatro”. 
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Figura - 11. Pirandello e o teatro. 

 

Tomemos como exemplo a peça Seis personagens à procura de um autor (1921), 

como a que representa com maior evidência a superação do autor, a partir do desvio que ele 

faz da tradição clássica, dando ao teatro uma nova composição. As inovações presentes na 

peça são visíveis já na apresentação do elenco, por se tratar de uma dupla montagem: “As 

personagens da comédia por fazer”; “Os atores da companhia”. Maurício Santana Dias, 

tradutor de parte da obra de Pirandello, nos auxilia na apresentação das equipes. 

Os personagens da comédia por fazer: 

 

O pai 
A mãe 
A enteada 
O filho 
O rapazinho 
A menina (estas duas últimas personagens não falam) 
Madama Pace (depois, evocada) (p. 346). 
 

Os atores da companhia: 

 

O diretor-ensaiador 
A primeira atriz 
O primeiro ator 
A segunda atriz 
A ingênua 
O galã 
Outros atores e atrizes 
O assistente 
O contra-regra 
O maquinista 
O secretário do diretor 
O porteiro do teatro 
Outros empregados do palco (p. 347). 
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Vale lembrar, pela apresentação do elenco, que as inovações confirmam-se pela 

ausência de uma identidade civil atribuída aos personagens, reforçando o modo particular com 

que o autor coloca em cena personagens que carregam uma imagem distorcida de sua real 

identidade. 

O tom de inovação que o autor dá à arte dramática está justamente na ação da peça 

como improvisação, ou seja, ele coloca no palco não atores, mas personagens que, após serem 

abandonados pelo autor que lhes deu vida, invadem o ensaio de uma companhia de teatro em 

busca de um novo autor. Veja-se como acontece o entrelaçamento do teatro no teatro: 

 

O PORTEIRO: Com licença, senhor Diretor... 
O DIRETOR: Que é ainda? 
 
O PORTEIRO: Estão aqui umas pessoas, perguntando pelo senhor. 
 
O DIRETOR: Mas estou ensaiando. E você bem sabe que, quando ensaio, 
não deve entrar ninguém. (Olhando para o fundo da plateia) Quem são os 
senhores? Que desejam?... 
 
O PAI: Estamos aqui à procura de um autor. 
 
O DIRETOR: De um autor? Que autor? 
 
O PAI: Qualquer um, senhor. 
 
O DIRETOR: Mais aqui não há nenhum autor. Não estamos ensaiando 
nenhuma peça nova.  
 
A ENTEADA: Tanto melhor! Tanto melhor, então, meu senhor. Poderemos 
ser nós a sua nova peça!... 
(...) 
 
O PAI: Sim... mas se não há nenhum autor... Salvo se o senhor quiser ser... 
 
O DIRETOR: Os senhores querem fazer graça?... 
 
O PAI: Não, em absoluto! Que está dizendo, senhor? Ao contrário, 
trazemo-lhes um drama doloroso. 
 
(...) 
O DIRETOR: Está bem, está bem. Mas que pretende concluir com isso?...  
 
O PAI: Nada, senhor. Demonstrar-lhe que, para a vida, se nasce de tantos 
modos, de tantas formas... Árvore ou pedra, água ou borboleta... ou  
melhor... E que se nasce também personagem! 
 
O DIRETOR: E o senhor, com essas pessoas em volta, nasceu 
personagem?... 
 
O PAI: Exatamente. E vivos, como nos vê. 
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As falas da peça citada dão-nos a dimensão da capacidade de Pirandello de se 

afirmar como poeta novo, pela maneira brilhante de superar o teatro clássico, oferecendo ao 

público uma obra que lhe confere autonomia de elaborar para a Literatura dramática um novo 

modelo. A composição de Seis personagens dá testemunho da capacidade do novo poeta de 

jogar com sua fantasia, como ele mesmo relata no prefácio da peça:  

 

Há muitos anos (mas parece ser desde ontem), encontra-se a serviço de 
minha arte uma empregadinha muito ágil e grande conhecedora de seu 
trabalho. Chama-se Fantasia (...). Seu divertimento preferido é trazer para 
dentro de minha casa, a fim de que as transforme em novelas, em romances 
ou em peças de teatro, as pessoas mais infelizes do mundo (...). Ora, essa 
empregadinha, a tal Fantasia, há muitos anos, teve a má inspiração ou, se 
quiserem, o mal agourado capricho de trazer para minha casa uma família 
inteira (...). Em suma, eram exatamente os mesmos seis personagens que 
agora vemos aparecer no palco, logo no início desta peça. Ora um, ora 
outro, todos tentavam narrar-me os seus tristes casos, cada qual gritando as 
suas razões e lançando em minha cara as suas paixões, mais ou menos como 
se comportam  nesta peça, ao tratarem com o mal-aventurado diretor (...). 
Posso apenas dizer que, sem nunca ter procurado esses seis personagens que 
agora se vêem no palco, encontrei-os diante de mim, tão reais que os podia 
tocar, tão vivos que lhes ouvia a respiração (Cf. prefácio de Seis 
personagens à procura de um autor, p. 325-326). 
 

As palavras do autor colocam-nos diante de uma releitura da arte dramática a qual 

confere a superação do novo sobre a tradição. O discurso do poeta novo não implica em negar 

a tradição, e sim em redimensionar a arte de fazer teatro, dando-lhe um tom moderno, já que 

Pirandello pertence a um período que, com a consolidação da modernidade, as artes, de forma 

geral, passam por um momento efervescente de renovação. E Pirandello insere sua criação 

teatral dentro desse contexto, apresentando-o ao público como mostra do teatro moderno. 

Pirandello criou um novo padrão, uma nova medida. 

O público recebe de Pirandello a superação do teatro moderno sobre o tradicional, 

através de uma peça composta inversamente, ou seja, composta por dois elencos e por 

personagens nascidos antes do autor e sem a interferência do intérprete, que Sábato Magaldi 

os descreve como personagens “em estado puro, sem a modificação imposta pelo crivo do 

intérprete” (MAGALDI, 1991, p. 74).  Logo se percebe que Pirandello não se preocupa em 

superar o passado, mas em inová-lo, dando continuidade à arte teatral com um estilo que o 

distingue de outros dramaturgos. Conforme afirma Leyla Perrone-Moisés: “Duas pessoas 

nunca contam o mesmo fato da mesma forma: a simples escolha dos pormenores a serem 

narrados, a organização dos fatos e o ângulo de que eles são encarados, tudo isso cria a 

possibilidade de mil e uma histórias, das quais nenhuma será a “real” (PERRONE-MOISÈS, 
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1990, p. 105). Identifica-se na obra de Pirandello a revelação de um novo poeta, que sobressai 

aos padrões canônicos pela maneira singular, diferente, de abrir-se para o público como uma 

nova proposta.  

Constatamos na obra de Pirandello sua capacidade de observar a vida como um 

grande palco e representá-la como uma síntese de tensões e conflitos que fazem do homem 

moderno um refém do paradoxo entre a essência do mundo interior e a aparência do mundo 

exterior.  

Outra característica que consolida Pirandello como criador de um novo estilo é o 

humorismo, que ele mesmo afirma ser “o sentimento do contrário”. Ou seja, para o autor, 

humorismo é tudo aquilo que foge à ordem natural da vida. Como ele mesmo esclarece, um 

“contrário” das convenções atingido pela reflexão: 

 

Vejo uma velha senhora, com cabelos picotados, todo preso não se sabe 
com que horrível creme, e depois toda exageradamente embelezada e 
vestida de hábitos juvenis. Começo a rir. Advirto que aquela velha é o 
contrário daquilo que uma velha respeitável senhora deveria ser. Posso 
então, de imediato e superficialmente, prender-me a essa impressão cômica. 
O cômico é, portanto, uma advertência do contrário. Mas se chega a mim a 
reflexão e me sugere que aquela velha senhora não sinta talvez nenhum 
prazer em enfeitar-se como um papagaio, mas talvez sofra e o faça apenas 
por que piedosamente se engana que, enfeitada assim, escondendo então as 
rugas e a canície, consiga prender a si o amor do marido mais jovem que 
ela, eis que eu não posso mais rir como antes, por que justo a reflexão 
trabalhando em mim, me fez ver o outro lado daquela primeira impressão, 
ou totalmente mais profundo: aquela primeira impressão do contrário me 
fez entender este sentimento do contrário. E aqui está toda a diferença entre 
o cômico e o humorístico.43   

 

O exemplo acima enfatiza o estilo de Pirandello ao refletir situações que 

compreendem o universo interior do homem, a partir de suas características exteriores. Dessa 

forma, entende-se que o autor convida-nos a enxergar no outro o que se encontra além das 

aparências. Na apresentação de Uno, nessuno e centomila, Ítalo Borzi afirma: “O humorismo 

                                                 
43 “Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 
goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia é il contrario di 
ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così a prima giunta e superficialmente, arrestarmi 
a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la 
riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un 
pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo 
così le rughe e le canizie, riesca a trattenere a se l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non 
posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel 
primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a  
questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico” (MARCHESE, 1991, p. 
175). 
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é para Pirandello a estrema descoberta de quem se rebela à tradição, a única lente capaz de ver 

a desarmonia do mundo, de colher o contraste que nasce daquilo que parece sorriso e é dor”.44  

Já no primeiro romance, L’esclusa, o tom humorístico caracteriza-se pelo 

comportamento de Rocco Pentagora que, mesmo sabendo que Marta Ajala, sua esposa, espera 

um filho do amante, a perdoa e refaz seu casamento: 

 

– Marta, esqueço tudo! E tu então, esqueça! És minha! És minha! Não 
gostas mais de mim? 
– Não é isso, não! – Disse Marta em um gemido sufocada de angústia. – 
Mas não é possível, acredite em mim, não é mais possível! 
– Por que? O amas ainda – Gritou Rocco ferozmente, libertando-a dos 
abraços.  
– Não, Rocco, não! Nunca o amei, te juro! Nunca! Nunca! 45 
 

 A atitude de Rocco, perante as convenções impostas por uma sociedade 

preconceituosa de início de século, é um motivo de riso e zombaria. Mas, através da reflexão, 

pode-se entender os reais motivos do marido traído.  

Outro exemplo pertinente a esta situação encontra-se no romance Il turno, o qual 

traz a público um casamento por conveniência entre Stellina, jovem bela, e Dom Diego 

Alcozèr, um homem gentil, setenta e dois anos, viúvo pela quarta vez, porém, rico. Trata-se 

de um casamento por interesse, arranjado pelo pai de Stellina, Marcantonio Ravì, que 

convecera a filha a casar-se com um homem com o dobro de sua idade na esperança de uma 

viuvez precoce e depois, como viúva rica, casar-se com o jovem Pepè, a quem ela realmente 

amava. Além da diferença de idade, o humorismo se concentra nas atribuições físicas que 

Pirandello dá ao noivo: “Baixinho, magro, tinha apenas um cacho de cabelo bem comprido e 

pintado com uma tinta quase cor de rosa. Falava latim e sabia de cor as odes de Horácio. 

Diante da situação contrária entre os noivos, trata-se de um caso aparentemente cômico, mas, 

se ultrapassarmos o exterior, descobriremos as razões de Marcantonio Ravì. 

Exemplo semelhante encontra-se na novela Pense nisso Giacomino (1910), entre o 

professor Agostinho e Madalena: ele, professor titular de Ciências Naturais, com uma 

considerável aposentadoria, herdeiro de uma fortuna de quase duzentas mil liras, deixada por 

um irmão que morrera sem herdeiros, ela, uma jovem bela, pobre, de vinte e cinco anos.  

                                                 
44 “L’umorismo è per Pirandello l’estrema scoperta di chi si ribella alla tradizione, l’unica lente capace di vedere 
la disarmonia del mondo, di cogliere il contrasto che nasce da quel che pare sorriso ed è dolore” (BORZI, 1994, 
p. 25). 
45 “– Marta, dimentico tutto! e tu pure dimentica? Sei mia! Sei mia! Non mi vuoi più bene? – Non è questo, no! 
– disse Marta in un gemito, affogata dall’angoscia. – Ma non è più possibile, credimi, non è più possibile! – 
Perché? lo ami ancora – gridò Rocco fieramente, sciogliendola dall’abbraccio. – No, Rocco, no! Non l’ho mai 
amato, ti giuro! mai! mai!...” (CASTRIS, 1978, p. 43).   
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Pirandello também chama a atenção do leitor para as características físicas do 

professor: “Setenta anos, pequenino, cabeça grande e calva, sem pescoço, o dorso 

desproporcional às duas perninhas de pássaro”. O jocoso dessa novela é que o professor quis 

beneficiar também, com sua fortuna, um de seus mais aplicados alunos, Giacomino, o qual 

representa o oposto de suas atribuições físicas: “Jovem, tímido, honesto, gentilíssimo, louro, 

bonito e com caracóis de anjo”. 

O professor tem consciência do que representa, para uma sociedade pequeno-

burguesa, um homem de setenta anos unir-se em casamento com uma jovem de vinte e cinco. 

Preocupado com o futuro de Madalena após sua morte, ele escolhe Giacomino como amante 

da esposa. A atitude do professor é motivo de riso na cidade, mas seu comportamento diante 

dos fatos confirma o pensamento de Pirandello, de que o riso está apenas no exterior, na 

aparência: 

 

Que riam, podem rir à vontade todos os maledicentes! Que risadas fáceis! 
Que risadas tolas! Por que não compreendem... Por que não sabem se 
colocar no lugar dele... percebem apenas o cômico, aliás, o grotesco de sua 
situação, sem saber penetrar no seu sentimento!... E daí? Que lhe importa? 
Ele é feliz. (p. 88). 
 

O pensamento do protagonista mostra na obra de Pirandello o conflito de aparentes 

contrários, como o humorismo e o cômico.  Pela aparência, ele convida o leitor à reflexão 

para poder penetrar no que se esconde atrás do grotesco, da máscara. 

Em O falecido Mattia Pascal, o que caracteriza o humor é o retorno cômico do 

protagonista. Ao ser reconhecido morto em sua cidade, ele acredita ser possível criar uma 

nova identidade em outro lugar. Mas, justo por força das convenções sociais, ele vê-se 

obrigado a voltar: 

 

Levei ao túmulo a coroa de flores que prometera e, de vez em quando, vou 
lá, ver-me morto e enterrado. Algum curioso me segue, de longe; depois, na 
volta, reúne-se a mim, sorri e – considerando minha condição – pergunta-
me: 
– Mas, afinal de contas, pode-se saber quem é o senhor? 
Encolho os ombros, entrefecho os olhos e respondo: 
– Ora, meu caro... Eu sou o falecido Mattia Pascal. (p. 312). 
 

A situação de Mattia Pascal, aparentemente cômica, coloca em evidência o jogo do 

contrário, do qual o autor apropria-se para mostrar que o homem pirandelliano foge do peso 
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da forma social e, ao mesmo tempo, depara-se com a amarga convicção de que não pode viver 

sem ela. 

Outro exemplo de humorismo como “sentimento do contrário” encontra-se em Um, 

nenhum e cem mil. O cômico evidencia-se no comportamento de Moscarda, que, após a 

descoberta de que uma das narinas pende para a direita, assume uma postura grotesca e passa 

a se expor ao riso dos que o observam por perguntar com insistência, aos amigos e às pessoas 

estranhas, se o defeito de seu nariz é perceptível: 

 
– Está vendo o meu nariz? – Perguntei de repente... 
– Não, por quê? – respondeu ele. 
E eu sorrindo com nervosismo: 
– Cai para a direita, não está vendo? (p. 25). 
 

Em outra abordagem, Moscarda expõe-se cada vez mais ao julgamento de zombaria 

dos outros: 

 

E quanto a mim, está vendo? Meu nariz cai para a direita. Mas isso eu sei 
por mim mesmo, não é preciso que você venha me dizer. E as sobrancelhas? 
Dois acentos circunflexos! As orelhas, aqui, olhe, uma mais saliente que a 
outra. E aqui, as mãos: chatas, hein? E a junta torta deste mindinho? E as 
pernas? Aqui, está aqui, lhe parece igual a esta outra? Não, hein? Mas eu sei 
por mim mesmo, não é preciso que você venha me dizer. E passe bem. 
Plantei-o ali e fui embora. Poucos passos depois, ouvi chamar. 
– Ei, psiu! 
Calmo, calmo, com o dedo, ele me chamou para perto e perguntou: 
– Desculpe a curiosidade, mas, depois de você, sua mãe teve outros filhos? 
– Não, nem antes nem depois – respondi-lhe. – Sou filho único. Por quê? 
– Porque – disse ele – se sua mãe tivesse engravidado uma segunda vez, 
certamente teria tido um outro menino. 
– Ah, é? E como é que você sabe? 
– É que as mulheres do povo dizem que, quando os cabelos de uma criança 
terminam num rabichinho como este que você tem aí na nuca, a criança 
seguinte será do sexo masculino. 
Levei a mão à nuca e, com um risinho frio de desprezo, perguntei-lhe: 
– Ah, eu tenho um... como é mesmo que você disse? 
E ele: 
– Um rabichinho, meu caro. É como o chamam em Richieri. 
– Oh, mas isso não é nada! – exclamei. – Posso mandar cortá-lo. 
Negou primeiro com o dedo e então disse: 
– Fica sempre o sinal, meu caro, mesmo que você mande raspá-lo. 
E dessa vez foi ele quem me deixou plantado (p. 27-28). 

 

O comportamento de Moscarda reforça a veracidade do estilo de Pirandello, em 

confrontar situações de paradoxo entre o mundo exterior e o interior. A persistência do 

protagonista em mostrar que é superior àqueles defeitos físicos é capaz de provocar o riso dos 
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que o observam, mas, se olharmos o que há por trás de tal ato, ora engraçado, ora bobo, 

compreendemos o drama de um personagem fragilizado pelo peso da incongruência entre os 

outros e a dificuldade de recuperar a antiga imagem de si mesmo. 

Um escritor, ao assumir a autoria de uma obra literária, vê-se diante da exigência de 

elaborar, aos poucos, um estilo particular e oferecer ao público uma representação de 

experiências que se permitiu vivenciar como homem, como leitor, como observador da vida e, 

principalmente, como crítico. 

 Conforme o pensamento de Roland Barthes, em “O grau zero da escritura,” o estilo 

só tem uma dimensão vertical, mergulha na lembrança fechada da pessoa, compõe sua 

opacidade a partir de uma certa experiência da matéria; o estilo não passa de metáfora, vale 

dizer, equação entre a intenção literária e a estrutura carnal do autor...” (BARTHES, 1993, p. 

123).  Ou seja, através da criação de um novo estilo, Pirandello adquire autonomia ao dialogar 

com a sociedade de seu tempo e de tentar expor com maestria as dúvidas e as reflexões 

advindas da modernidade, que culminam na criação de personagens carregados da fragilidade 

humana. 

 

 

3.5 - Quando o artista deslê o homem 

 

É comum ouvir das pessoas, em geral, a afirmação de que “a arte imita a vida”. É 

comum também, entre alguns críticos de Pirandello, a afirmação de que sua obra é 

autobiográfica. Se pensarmos na autonomia que o novo poeta adquire de desviar-se de outros 

poetas e de si mesmo, entendemos que parte da obra de Pirandello representa literariamente 

algumas de suas experiências pessoais como superação. Portanto, podemos vislumbrá-lo 

como um reescritor de sua própria história. Sobre esse processo, retomamos o pensamento de 

Dominique Maingueneau: “A vida do escritor está à sombra da escrita, mas a escrita é uma 

forma de vida. O escritor “vive” entre aspas a partir do momento em que sua vida é dilacerada 

pela exigência de criar, em que o espelho já se encontra na existência que deve refletir” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 47). O dilaceramento ao qual se refere o teórico aponta para o 

desvio que um poeta novo deve fazer para desler seus precursores, bem como o desvio que faz 

de si mesmo, de suas experiências como homem para integrá-las às experiências do artista. 

Algumas passagens da obra de Pirandello dialogam ora com o menino Pirandello da 

pequena Girgenti, ora com o jovem que, através de seus deslocamentos, vive as descobertas 

de um mundo novo, e ainda com o homem maduro que, como artista, desenvolve a 



106 
 

sensibilidade de transformar os elementos que compõem sua história em incremento para uma 

arte literária, com a qual é reconhecido como o escritor que deu à Literatura Ocidental um 

novo tom. 

Tomemos o exemplo de uma aproximação que Leonardo Sciascia, no editorial 

L’espresso (1986), faz de um episódio vivido por Pirandello, em sua infância, com a peça 

Vestir os nus: 

 

Um dia saiu de casa vestido com roupas de domingo, um hábito de 
marinheiro tão logo é tirado do pacote trazido de Palermo; e voltou do 
passeio seminu por que havia vestido com sua roupa um menino que 
encontrara coberto de tecidos velhos. 46 

 

O episódio apresentado, reescrito pelo autor para o teatro, remete-nos a uma espécie 

de diálogo que ele estabelece consigo mesmo e que compartilha com seu leitor em forma de 

escrita literária. Pode-se observar nesse diálogo a junção de autor e sociedade em forma de 

texto, conforme afirma Sandra Nitrini: “O texto, portanto, situa-se na história e na sociedade. 

Estas, por sua vez, também constituem textos que o escritor lê e nas quais se insere ao 

reescrevê-las” (NITRINI, 2010, p. 159). 

Outro fato que merece atenção é a atitude do pai de Marta Ajala, do romance 

L’esclusa, que a recrimina pela suposta traição ao marido e a expulsa da família, acentuando, 

assim, um clima de desarmonia entre pai e filha. Sabemos, por meio de Ferdinando Virdia 

(1978), que Pirandello não mantinha um relacionamento harmonioso com seu pai por 

considerá-lo arrogante. Ainda criança, o autor presencia o pai atirar contra a torre de uma 

igreja, no momento em que o sino tocava e perturbava seu sono. Tal atitude firma a distância 

entre pai e filho. Ferdinando Virdia nos informa o sentimento do autor em relação ao pai: 

“Obedecia por dever e por amor. E amava a mãe não o pai”.47 A tensão familiar intensifica-se 

quando, ainda jovem, o autor descobre a infidelidade conjugal do pai. 

As experiências que vivenciou em família fazem de Pirandello um homem de 

moralismo severo. Sua firmeza em castigar a personagem Marta Ajala revela tanto sua relação 

conflituosa com o pai quanto sua reprovação a qualquer tipo de traição. A escritora Paola 

Masino descreve para o Corriere della sera um episódio em um restaurante em que o autor 

deixa evidente a severidade com que trata as relações de traição: 

                                                 
46 “... un giorno uscì di casa vestito domenicalmente di un abito marinetto, appena appena estrato fuori dal pacco 
portato da Palermo; e tornò dalla passeggiata seminudo, perché aveva rivestito del suo abito un bimbo che aveva 
visto coperto di cenci” (L’ESPRESSO, 1986, p. 40). 
47 “Ubbidiva per dovere e per amore. E amava la mamma non il padre” (VIRDIA, 1978, p. 17). 
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Pirandello era de um moralismo severo. Não tolerava traição entre marido e 
mulher, entre amantes... Uma noite, estávamos em um restaurante de 
Sanremo quando entrou uma senhora, mulher de um jornalista. Sabia-se que 
aquela mulher traía o marido. Eu a conhecia, tínhamos frequentado a 
mesma escola. Pirandello me ordenou: “Não a cumprimente, não se 
cumprimentam mulheres assim”. Foi ela que se aproximou e me 
cumprimentou. Eu a respondi. Ele se enfureceu e repetiu em voz alta, a fim 
de que ela o escutasse: “Não se cumprimentam mulheres assim.48 

 

Pelo episódio acima descrito, percebem-se traços da vida de Pirandello em sua obra. 

Conforme afirma Ferdinando Virdia: “É, em certo sentido, esclarecedora a origem desse 

componente psicológico do mundo pirandelliano, aquele certo moralismo erótico-fóbico e às 

vezes ridicularizado que aflora frequentemente em sua obra”.49 O pensamento do crítico 

reforça a ideia de que as crises dos personagens pirandellianos sempre às voltas com a 

sociedade são oriundas das crises familiares. 

Tanto no romance Il turno quanto na novela Pense nisso Giacomino, encontra-se o 

recurso usado pelo autor ao dar aos personagens principais o casamento arranjado. No 

romance, entre Stellina e Don Diego Alcozer; na novela, entre o professor Agostinho e 

Madalena. Os dois exemplos remetem aos costumes sicilianos nos quais podemos inserir 

Pirandello, que viveu a experiência de um casamento negociado entre seu pai e seu sogro, 

ambos motivados pela sociedade financeira de uma fábrica de enxofre que unia as duas 

famílias. 

Outro exemplo que marca a desleitura que o autor faz de si mesmo é a escrita do 

romance Il fu Mattia Pascal (1904), o qual marca o período de maior tensão familiar do autor 

provocado pelo ciúme doentio de Antonietta, sua esposa. Pirandello se refugia na literatura 

para fugir do drama familiar. No romance, a partir de um drama familiar, ele compõe o 

protagonista, que, não suportando a pressão da esposa, foge e assume outra identidade. A 

coincidência entre o drama do autor e do personagem leva-nos a crer na capacidade de 

superação que tem o autor de compartilhar com seus personagens as suas mazelas. Não como 

mera transferência, mas como um modo de posicionar-se diante dos elementos que sua 

história lhe oferece e transformá-los em arte, dando aos mesmos o tom de um homem que 

                                                 
48 “Pirandello era de un moralismo severo. Non tolerava il tradimento tra marito e moglie, tra amanti... Una sera 
eravamo in un ristorante di Sanremo quando entrò una signora, moglie di un giornalista. Si sapeva che quella 
donna tradiva il marito. Io la conoscevo, eravamo state nella stessa scuola. Pirandello mi ordinò: “Non salutarla, 
non si salutano donne così”. Fu lei ad avvicinarsi e a salutarmi. Io dovetti rispondere. Lui s’infuriò e ripeté a 
voce alta, affinché anche lei sentisse: “Non si salutano donne cosi” (CORRIERE DELLA SERA, 1986, p. 31). 
49 “... è, in certo senso illuminante sull’origine di questa componente psicologica del mondo pirandelliano, quel 
certo moralismo sessuofobico e talvolta beffardo che affiora così frequentemente nella sua opera” (VIRDIA, 
1978, p. 18).  
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viveu intensamente cada momento de sua história que é, na visão de Arcangelo Leone de 

Castris, “... a resposta heróica que ele deu ao trauma histórico da sociedade contemporânea”.50  

Outro exemplo a ser citado encontra-se na coletânea de versos Pascoa di Gea, 

dedicados à jovem alemã Jenny Schulz Lander, com quem o autor viveu uma história de amor 

durante a temporada que passou em Bonn. Em Pirandello dalla A Alla Z (1986), Leonardo 

Sciascia explica que, a partir dessa história de amor, Pirandello preferia a letra “j” à letra “i” 

em palavras como “gajo” em vez de “gaio” e “guajo” em vez de “guaio”. O motivo da troca 

explica-se na letra inicial do nome Jenny. 

Na peça Quando si è qualcuno (1932), encontra-se outro exemplo das histórias de 

amor de Pirandello. A peça coloca em cena a paixão de um poeta de idade avançada que se 

enamora por Veroccia, uma jovem atriz. É sabido que Pirandello nutria por Marta Abba, sua 

atriz preferida, um amor especial. Em Corriere della sera (1986), Gaspare Giudice faz 

menção a esse amor: “O amor de Pirandello pela atriz, que durou sete ou oito anos, se 

explicitava a cada dia, em mil atenções por ela, em expressões de dedicação gentil e 

prestativa”.51 Pirandello sublimou seu amor por Marta em consequência de seu estado civil e 

em respeito à condição de senhorita da jovem atriz. A renúncia de Pirandello aponta para as 

renúncias que faz o homem de seu tempo que se vê forçado, pelas convenções sociais, a não 

viver suas opções. Ainda que a sociedade conhecesse o drama de Pirandello com Antonietta e 

soubesse de sua internação definitiva como louca, o autor jamais refez sua vida sentimental. 

Tal atitude confirma que ele, assim como seus personagens, experimentou a amargura de 

viver sob o jugo de uma sociedade preconceituosa. 

Outros exemplos da desleitura que o autor faz de fragmentos de sua vida poderiam 

ser mencionados, mas, pelos recortes até aqui apresentados, percebemos que, ao fazer a 

desleitura de si mesmo, o artista sobressai ao homem. Ou seja, os fragmentos da vida cedem 

lugar à arte. Essa representação torna-se possível a partir do olhar com que o homem 

contempla sua história e a reescreve, dando-lhe um toque de ficção. Daí a superação do 

escritor sobre si mesmo. Segundo Harold Bloom: “O poeta posterior sempre engrandece o 

precursor no próprio ato de falsificá-lo” (BLOOM, 1995, p. 105). Nesse sentido, conclui-se 

que o artista Pirandello apropria-se de suas artimanhas para enaltecer tanto a tradição literária 

quanto o homem que deu vida ao escritor que ele é até os dias de hoje.  

                                                 
50 “... è la risposta eroica che egli ha dato al trauma storico della società contemporanea” (CASTRIS, 1978, p. 
230). 
51 “L’amore di Pirandello per l’attrice, che durò sette o otto anni, si estrinsecava, nella vita di ogni giorno, in 
mille attenzioni per lei, in un atteggiamento di dedizione gentile e servizievole” (CORRIERE DELLA SERA 
1986, p. 31). 



109 
 

É importante ressaltar a posição que um escritor assume diante da sociedade na qual 

compõe sua obra. No caso de Pirandello, observa-se a postura de um escritor que assume a 

condição de crítico de uma sociedade em processo de formação a qual impõe ao homem um 

comportamento de subordinação perante as regras criadas e impostas por uma sociedade de 

início de século. Tais regras transformam a vida, segundo Pirandello, em uma “tragédia”. 

O autor mantém sua postura de crítico das relações sociais mesmo após sua morte, 

ao deixar expresso em seu testamento o desejo de como queria seu velório: 

 

Que se deixe passar em silêncio a minha morte. Aos amigos, aos inimigos 
rogo, não só de não falarem nos jornais, mas de não fazerem nada. Nem 
anúncios nem participações. 
 
Morto, não me vistam. Envolvam-me nu, em um lençol. E nada de flores 
sobre o leito e nenhuma vela acesa. 
 
Carroça de humilde padrão. Aquela dos pobres. Nu. E que ninguém me 
acompanhe, nem parentes nem amigos. A carroça, o cavalo, o cocheiro e 
basta. 
 
Cremem-me. E o meu corpo tão logo cremado seja disperso; para que nada, 
nem mesmo as cinzas, gostaria que sobrasse de mim. Mas se isso não for 
possível que a urna com as cinzas seja levada a Sicília e enterrada sob uma 
rocha no campo de Girgenti, onde nasci.52 

 

Pelos últimos pedidos do escritor, é possível compreender seu desprezo pelas 

convenções sociais. O autor sai de cena e usa de um artifício particularmente seu para dizer 

não à fôrma social que transforma a vida em uma grande “buffoneria”, uma grande palhaçada. 

O autor liberta-se da máscara da aparência, e seu último ato pode ser interpretado 

como a catarse de um crítico. Vislumbremos o último ato de Pirandello como a última peça do 

jogo das situações inversas: a morte como uma maneira de reconstruir sua identidade, ainda 

que fora do grande palco das relações humanas, que é a vida. 

   

 

 

 

                                                 
52 “Sia lasciata passare in silenziio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera, non che di parlarne sui giornali, 
ma di non farne pur cenno / Morto, non mi si vesta. Mi si avvolga nudo, in un lenzuolo. E niente Fiori sul letto e 
nessun cero acceso / Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né parenti né 
amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta / Bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere; 
perché niente, nepure la cenere vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna ceneraria portata 
in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui” (MARCHESE, 1991, p. 
172).  
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CONCLUSÃO 

 

 

Nossa opção por investigar a obra de Luigi Pirandello, a partir de suas relações no 

campo literário, ou seja, de suas relações com o Cânone Literário Ocidental, teve como 

objetivo a verificação de como o autor estabelece uma posição de autonomia perante uma 

poética já reconhecida no contexto literário de sua época. 

Consideramos importante contextualizar o autor ao processo histórico e social no 

qual está inserido e como ele apropria-se dos elementos que compõem esse período para 

colocá-los em sua obra literária, através do processo de desleitura que implica um processo de 

superação. 

Tomamos como objeto de análise o romance Um, nenhum e cem mil (1926) e 

fizemos o esboço de como o autor em questão posiciona-se como observador e crítico de um 

período que corresponde à passagem do século XIX para o século XX, bem como o período 

que compreende a consolidação da modernidade. Dentro desse contexto, verificamos como 

ele expressa, através da Literatura, as tensões, os conflitos, as dúvidas, os medos, as reflexões 

e os questionamentos do homem em meio às alternâncias de uma sociedade dividida entre as 

normas dos padrões clássicos tradicionais e a velocidade da vida moderna. 

Na primeira etapa de nossa pesquisa, “Luigi Pirandello: um percurso literário”, 

apresentamos as aventuras de Pirandello a partir de seu nascimento, 28 de junho de 1867, o 

qual marca sua primeira luta por um espaço na sociedade, já que ele próprio se autodefine 

como “o filho do caos”. 

Tomamos o nascimento do autor, bem como a casa que marca sua primeira inserção 

social, como um elo que o transporta de sua cidade natal, a pequena Girgenti, para cidades 

como Palermo, Roma e Bonn, as quais compreendem os espaços geográficos onde se deu sua 

formação intelectual e pessoal. 

Consideramos imprescindível verificar em que condições e circunstâncias foi 

composta a obra. Portanto, nossa preocupação em apresentar os espaços geográficos nos quais 

o autor deslocou-se implica verificar como ele contornou as forças que representam o campo 

literário e como conquistou um espaço como participante ativo nesse campo. Sobre esse 

processo, Dominique Maingueneau considera que “através do modo como gerem sua inserção 

no campo, os escritores indicam a posição que nele ocupam” (MAINGUENEAU, 2001, p. 

31).   
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Buscamos refazer os caminhos de Luigi Pirandello em seu período de formação, sob 

o apoio teórico de estudiosos como Pierre Bourdieu, Dominique Maingueneau, Antônio 

Cândido, entre outros, para uma maior compreensão da importância  de como os contextos 

histórico, social e cultural são absorvidos pelo poeta novo como elementos pertinentes para 

uma nova proposta de escritura. 

Na segunda etapa, “Luigi Pirandello: leitura e desleitura”, acompanhamos a 

trajetória de Pirandello como leitor, com o intuito de verificar que relações de aproximação 

ele estabelece com escritores tradicionais e contemporâneos. 

Verificamos como o autor alimenta-se da obra de seus predecessores, através da 

criação de uma biblioteca pessoal, para, em seguida, ultrapassar o espaço que compreende 

essa biblioteca e lançar-se como poeta forte a partir da produção de uma nova poética livre 

das marcas de seus precursores. Desse modo, consideramos importante a produção de uma 

nova obra marcada pelo tom que faz do poeta forte o representante de uma autonomia criada a 

partir da superação, isto é, do modo particular de preencher as lacunas que sua sensibilidade, 

como leitor, lhe permitiu identificar em outras obras. 

De acordo com Harold Bloom: “Todo poema é o desvirtuamento de um poema pai. 

Um poema não é a superação de uma angústia, mas a própria angústia” (BLOOM, 1991, p. 

132). Nesse sentido, verificamos a importância da superação das influências que um poeta 

recebe de outras obras, através do processo de desvirtuamento que lhe confere autonomia de 

alcançar a mesma posição de seus precursores no tocante à tradição e marcar seu espaço nas 

futuras bibliotecas pessoais dos poetas novos que virão. 

Na etapa que finaliza nossa pesquisa, “Luigi Pirandello: as lutas da escrita”, 

acompanhamos as lutas de Pirandello como compositor de uma nova escritura, em que se 

destaca um novo estilo no qual estão inseridas as particularidade que o aproximam, através de 

sua imersão na obra de outros autores, bem como na história, e, ao mesmo tempo, o 

distanciam pela maneira singular que assumiu como novo escritor. 

A partir do romance Um, nenhum e cem mil, obra que escolhemos como objeto de 

análise, verificamos a superação do poeta novo pela consciência com que entra no universo 

literário, através de um personagem que representa suas reflexões sobre a vida, sobre o 

homem e sobre o peso das relações sociais e que representa também o drama de outros 

personagens criados por Pirandello. 

Fizemos o esboço das vivências de Pirandello como leitor, como observador e como 

crítico de uma época que representa a Itália de início do século XX. E, através de uma 
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interpretação desse período, projeta-se como escritor universal, pela maneira singular com que 

reflete a condição humana. 

Verificamos que o romance Um, nenhum e cem mil representa as particularidades do 

estilo pirandelliano, o qual abarca a temática do paradoxo entre essência e aparência, 

pertinente em toda a obra, e representa as angústias do homem moderno. A luta do 

personagem principal pela reconstrução de sua imagem é a luta dos demais personagens que 

compõem a obra de Pirandello: a busca por uma identidade, reforçando assim o processo de 

intertextualidade interno à obra. Verificamos também a linguagem escolhida, a qual destaca a 

capacidade do autor de inovar os métodos clássicos da escrita literária, principalmente no 

tocante ao teatro. 

A partir do paradigma “poeta forte”, desenvolvido pelo norte-americano Harold 

Bloom, “O poeta forte diz, de fato: “pareço não estar mais caindo; agora estou caído, 

consequentemente, eis-me aqui prostrado no inferno”. Mas ao dizê-lo está pensando: 

“Enquanto caía, me desviei; consequentemente, eis-me aqui prostrado num inferno que é – 

tanto melhor – obra minha” (BLOOM, 1991, p. 79). Dessa forma, concluímos que Luigi 

Pirandello vence a luta por uma nova poética ao desviar-se das influências recebidas e ao 

assumir conscientemente a posição de crítico de uma sociedade em processo de 

transformação, ao se projetar como um escritor que reflete a realidade histórica e existencial 

do homem moderno.  
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Conversando com Pirandello 

por Sérgio Buarque de Holanda53 

 

 

“Eu não sou um autor de farsas, sou um autor de tragédias”, diz o ilustre escritor 

ao representante d’O Jornal 

 

A personalidade de Pirandello, o que nos sugere sua obra admirável, tem sido, para 

os homens sensíveis e para os curiosos, um estímulo e quase um convite às opiniões mais 

desencontradas. Isso em parte se explica se nos compenetramos de que o autor do Sei 

personaggi é um desses indivíduos em constante fuga, que resistem energicamente a qualquer 

tentativa de definição. 

Se sabemos admirar os homens de seu tempo, o demônio da inteligência nos trai 

singularmente desde que procuramos enquadrar a sua obra dentro de categorias invariáveis. A 

grande maioria dos críticos que estudou a mensagem pirandelliana divorciou indevidamente o 

artista do filósofo, o que significa não somente uma incompreensão lamentável do que 

representa essencialmente essa obra extraordinária, mas, o que é bem mais grave, uma 

ignorância desoladora do sentido profundo de toda obra de arte que mereça esse nome. 

Só o próprio Pirandello nos permitiria talvez atingir um ponto de vista legítimo 

através do formidável equívoco que certos críticos estabeleceram em torno de sua obra. Só ele 

nos permitiria situar sem muito artifício a atitude que exprimem os seus dramas, como os seus 

romances e as suas novelas. 

A presença do grande escritor italiano nesta capital seria um ensejo único e 

inapreciável de interrogá-lo sobre o assunto. E Pirandello não se recusou a satisfazer nossa 

justa curiosidade. À nossa primeira pergunta explicou-nos ele categoricamente:  

 

 

Mensagem pirandelliana 

 

– Não sou um filósofo nem pretendo ser. Se minha obra exprime, como querem, uma 

concepção filosófica, essa concepção independe inteiramente de qualquer intenção consciente. 

Também não sei nem me interessa saber qual seja essa intenção. Sustento que uma obra de 

                                                 
53 Entrevista concedida no Rio de Janeiro por ocasião da Turnê do Teatro d’Arte de Roma e publicada n’O jornal 
de 11 de dezembro de 1927. (N.E.) 
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arte não pode ser intencional e limito-me a interpretar a vida como ela me aparece e o mais 

diretamente possível. E não se vive com os olhos abertos, vive-se cegamente. A minha 

convicção de que a personalidade é múltipla não é uma conclusão – é uma constatação. 

– A ideia de multiplicidade de personalidades não acarreta também uma negação da 

responsabilidade e, portanto, de qualquer espécie de moral? 

– Ao contrário – respondeu Pirandello quase com indignação – a minha afirmação 

da vida impõe a afirmação da lei moral, nunca a negação. É preciso compreender a minha 

obra, que eu não sou um autor de farsas, mas um autor de tragédias. E a vida não é uma farsa, 

é uma tragédia. O aspecto trágico da vida está precisamente nessa lei a que o homem é 

forçado a obedecer, a lei que o obriga a ser um. Cada qual pode ser um, nenhum, cem mil, 

mas a escolha é um imperativo necessário. E é essa escolha que organiza a nossa harmonia 

individual, o sentimento de nosso equilíbrio moral. É ela que constitui a tragédia e que faz 

com que os meus dramas não sejam simples farsas. Eles apresentam uma lei de sacrifício: o 

sacrifício da multidão de vidas que poderíamos viver e que, no entanto, não vivemos. 

– Parece que os críticos em geral não frisaram muito esse ponto, o que desvirtua 

inteiramente o sentido de sua criação artística. 

– E, no entanto, ele é, pode-se dizer, o ponto central da minha concepção da vida. É 

uma estupidez afirmar-se que ela destrói o senso moral. Faço questão de que se acentue bem 

isso. Tem-se escrito enormemente sobre a minha obra, mas infelizmente nem sempre com 

justiça e com inteligência. Chamo a atenção, particularmente, para o volume de Walter 

Starkie, publicado este ano, em Londres, pela livraria Dent & Duton. É um estudo sério e 

minucioso, compreendo cerca de 350 páginas de texto. Há, além disso, o livro recente do Sr. 

Ferdinando Pasini, intitulado Luigi Pirandello (come mi pare), publicado em Trieste, e o da 

Sra. Berg, escrito em sueco.  

 

 

Pirandello e os outros 

 

– Bernard Shaw? É um grande amigo meu e um escritor que admiro profundamente. É um dos 

autores mais vivos que têm existido. E, além disso, a seu pesar, é um extraordinário poeta. 

Um homem que vive. Isso justifica muito de minha admiração por ele. Outro escritor de teatro 

de grande valor é o francês Jules Romains, que, além disso, é um extraordinário romancista. 

Mort de quelqu’un parece-me um dos mais belos romances da literatura contemporânea. Sinto 

por Jules Romains uma grande estima pessoal e um dos melhores dramas, La scintillante, me 
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é dedicado. A França possui hoje uma bela plêiade de escritores de teatro. Lembro-me no 

momento de Charles Vildrac, de Raynal, de Cromelynck... Não posso me esquecer também de 

mencionar alguns expressionistas alemães como Sternheim, Georg Kaiser, Von Unruh, 

Tröller, bem como o norte-americano Eugene O’Neill, um dos dramaturgos mais interessantes 

do momento. Deu-me o prazer de sua visita quando estive em Nova York. A Itália apresenta 

também um conjunto de autores de teatro bem significativo, dos quais posso citar, por 

exemplo, o nome de Rosso di San Secondo. 

– Que pensa de D’Annunzio? 

– É uma pergunta um pouco indiscreta- disse-nos Pirandello. 

E, depois de refletir um pouco: 

– Admiro-o certamente. Mas sinto igualmente uma grande admiração pelo o escritor 

que representou o tipo de literatura mais antidannunziana que se poderá conceber, o meu 

conterrâneo Giovanni Verga. D’Annunzio, aliás, nas suas narrativas provincianas, foi bastante 

influenciado por Verga.  

– Lembro-me de ter lido uma aproximação entre o caráter de sua produção literária e 

a obra do novelista siciliano... 

– ... Aproximação que carece do menor fundamento. Verga pertencia à geração 

naturalista e, a despeito de sua independência, viveu, de certo modo, preso a alguns 

compromissos de escola. O único traço comum entre nós, suponho, é o que deriva provir do 

fato de termos um e outro nascido no mesmo recanto da Itália. Os críticos têm um mau hábito 

de procurar aproximações e até influências onde podem existir apenas coincidências nascidas 

de fatores muitas vezes estranhos. Assim, já se têm encontrado semelhanças entre a minha 

obra e a de Marcel Proust. Benjamim Crémieux, sobretudo, insiste nessa comparação. Devo 

advertir que nunca abri um livro de Proust. 

 

 

O futurismo 

 

– Que acha do futurismo? 

– Considero o futurismo, sobretudo, para não dizer apenas, como uma atitude de 

polêmica. Sob esse aspecto acho que é admirável. Penso que é um esforço que vale 

principalmente como ação, não como criação. São consideráveis, realmente, os benefícios que 

prestou. Marinetti é um excelente poeta e um homem de grande engenho. Pessoalmente é uma 

das criaturas mais simpáticas que conheço. 
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Falou em seguida de alguns mestres do teatro europeu contemporâneo. Quando 

pronunciamos o nome de Claudel, fez um gesto significativo de indiferença. Em compensação 

referiu-se, com bastante entusiasmo, a Tchecov.  

Depois, levado para a questão do cinema e da possível concorrência que possa 

oferecer ao teatro, Pirandello exclamou: 

 

 

O cinema e Carlitos 

 

– Acredito que o cinema está aparelhado para ser um maravilhoso instrumento de arte, mas só 

atinge o seu objetivo, quero dizer, só chega a ser um instrumento de arte, quando deixa de ser 

popular. Observei, por exemplo, que todo filme artisticamente bem realizado é sempre um 

filme bem cinematográfico, se assim se pode dizer. Infelizmente todo filme “cinematográfico” 

há de ser necessariamente impopular. O célebre Gabinete do Dr. Caligari era muito belo e, 

entretanto, na Itália, como na França, nos Estados Unidos e mesmo na Alemanha, a sua 

exibição foi um insucesso completo. (...) Carlitos é um grande artista. Um verdadeiro criador. 

O tipo grotesco-sentimental que criou é de primeira ordem e realmente genial. Que 

extraordinária, que profunda tristeza ele exprime! 

Nessa altura aproximou-se o Sr. Francesco Bianco, um dos delegados da Itália à 

Conferência Interparlamentar e com o qual já havíamos travado conhecimento em outra 

ocasião. O Sr. Bianco, que já tem publicado um livro sobre o Brasil e que sempre manifesta 

um grande entusiasmo pelo nosso país, referiu-se ao progresso que notou em todos os 

sentidos no Rio de Janeiro e, incidentemente, aos arranha-céus da Praça Floriano Peixoto. 

Nisso interveio Pirandello: 

 

 

Os arranha-céus no Rio 

 

– Os arranha-céus no Brasil provêm de um erro profundo. É injustificável e lamentável numa 

terra rica de espaço esse sistema de construções que em outras cidades, em Nova York, por 

exemplo, tem sua explicação e sua razão de ser. No Rio de Janeiro a existência dos arranha-

céus não tem sentido. É uma imitação. As formas de arte não resultam de uma vontade. Não 

há forma de arte intencional. E, por isso mesmo, os vossos arranha-céus, que não 

correspondem a uma necesssidade, que não surgem espontaneamente da terra, são 
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necessariamente uma expressão falsa de arte. Penso muito que, de um modo geral, a 

arquitetura no Rio é quase uma ofensa à paisagem. Deve-se procurar sempre uma linha 

correspondente à da natureza. 

 

  

Viver pelo espírito 

 

– Espero que se há de compreender bem cedo essa necessidade. E espero com otimismo, pois 

sinto uma vida em efervescência nos países sul-americanos e uma curiosidade bem 

confortadoras. Em Montevidéu, sobretudo, essa impressão se impôs vivamente ao meu 

espírito, São Paulo também me pareceu uma cidade cheia de vida. Notei ali um interesse 

intenso por questões de arte. Eu desejaria, entretanto, que os povos latinos da América se 

desinteressassem um pouco da política e vivessem mais pelo espírito.         
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Il Segreto di um Nobel italiano 

Solitudini e dolori di Luigi Pirandello, attraverso le pagine di alcuni biografi 

(Camilleri, Gardair, Gioanola) 

(di Paolo Di Paolo) 

Autoritratto 

«Sono nato in Sicilia, e precisamente in una campagna presso Girgenti, il 28 giugno 

del 1867. Venni a Roma la prima volta nel 1886 e vi stetti due anni. Nell'ottobre del 1888 

partii per la Germania e vi rimasi due anni e mezzo. Mi laureai là, all'Università di Bonn, in 

lettere e filosofia. Nel 1891 ritornai a Roma, e non me ne son più mosso. Insegno, purtroppo, 

da 15 anni Stilistica nell'Istituto Superiore di Magistero Femminile. Dico purtroppo, non solo 

perché l'insegnamento mi pesa enormemente, ma anche perché la mia più viva aspirazione 

sarebbe quella di ritirarmi in campagna a lavorare. 

Vivo a Roma quanto più posso ritirato; non esco che per poche ore soltanto sul far 

della sera, per fare un po' di moto, e m'accompagno, se mi capita, con qualche amico. 

Non vado che rarissimamente a teatro. Alle 10, ogni sera, sono a letto. Mi levo la 

mattina per tempo e lavoro abitualmente fino a mezzogiorno. Il dopo pranzo, di solito, mi 

rimetto a tavolino alle 2 e mezza, e sto fino alle 5 e mezza; ma, dopo le ore della mattina, non 

scrivo più, se non per qualche urgente necessità; piuttosto leggo o studio. La sera, dopo cena, 

sto un po' a conversar con la mia famigliuola, leggo i titoli degli articoli e le rubriche di 

qualche giornale, e a letto. 

Come vede, nella mia vita non c'è niente che meriti di essere rilevato: è tutta 

interiore, nel mio lavoro e nei miei pensieri che... non sono lieti. Io penso che la vita è una 

molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come né perché né da 

chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi con la spontanea creazione di una realtà 

(una per ciascuno e non mai la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana e 

illusoria. 

Chi ha capito il giuoco, non riesce più a ingannarsi; ma chi non riesce più a 

ingannarsi non può più prendere né gusto né piacere alla vita. 



124 
 

Così è. La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che si ingannano; 

ma questa compassione non può non essere seguita dalla feroce irrisione del destino, che 

condanna l'uomo all'inganno. Questa, in succinto, la ragione dell'amarezza della mia arte, e 

anche della mia vita.» 

Il matrimonio 

Luigi Pirandello si sposa con Antonietta Portulano («Ella finora m’accontenta 

fisicamente, mi par molto simpatica, se non del tutto bella — scrive di lei — In quanto al 

morale, scorgo che è molto buona e dell'impronta nostra: poca esperienza, ma ha contegno e 

prudente compostezza.») il 27 gennaio 1894, prima in Municipio e poi in chiesa, ed è un 

matrimonio che tuttavia nasce sotto il segno della non comunicazione reciproca. 

«Intuiscono però che a legarli ci sarà una passione autentica, un'attrazione fisica 

veramente forte che durerà a lungo nel tempo, tanto che il figlio Stefano dirà che erano più 

che altro amanti.» (Andrea Camilleri, Biografia del figlio cambiato, Rizzoli) 

Breve la vita felice dei due. Nel 1903, il maledetto 1903, don Stefano Pirandello, il 

padre, aveva ottenuto la gestione di una grossa miniera di zolfo a pochi chilometri da 

Girgenti. Nei primi tempi, la miniera rese abbastanza bene: don Stefano aveva fatto corposi 

investimenti, aveva rinnovato tutti i macchinari e le attrezzature. Ma un giorno, di colpo, la 

miniera s’allagò. La stima del danno superò le quattrocentomila lire: «Era la fine e don 

Stefano scrisse tutto al figlio. Senonché la lettera, essendo Luigi a scuola, venne consegnata 

ad Antonietta la quale, come abitualmente faceva, riconosciuta la grafia del suocero, l'aprì e la 

lesse. Qualche ora appresso Luigi, tornando a casa, trovò Antonietta semiparalizzata sopra 

una poltrona, gli occhi persi, distrutta. È l'inizio dichiarato di quella malattia mentale che avrà, 

nei primi anni, alti e bassi, ma che peggiorerà col passare del tempo.» (Camilleri, op. cit.) 

Pirandello parlava molto di rado con la moglie, sia del suo lavoro di scrittore (forse 

non ritenendola all’altezza di comprendere), sia dei problemi che incontrava ogni giorno nel 

mestiere "di ripiego", l'insegnamento di linguistica e stilistica presso l'Istituto Superiore di 

Magistero femminile a Roma. Su Pirandello professore non esiste molto materiale. La 

testimonianza di un'alunna che il maestro molto amava, Maria Alajmo, suona così: 

«Odiava tutto quello che era meccanico, tutto quello che era di maniera, tutto quello 

che alle volte arieggiava il moraleggiante, senza avere realmente risonanza nella vita. Qualche 
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volta, però era chiuso, rigido, magari a quella comprensione umana che era così viva nelle sue 

novelle, talvolta pareva proprio che gli facesse difetto, come uomo, come professore, come 

esaminatore, da uomo a uomo, da persona a persona. Era come se su quella cattedra ci stava 

più per una necessità di vita che non per trasporto suo proprio. Vestiva, almeno in quel tempo, 

vestiva quasi sempre di grigio. Molto distinto; del resto, la sua figura slanciata gli conferiva 

distinzione. Il cappello a larghe tese, il sigaro quasi sempre in bocca, gli occhi sempre un po' 

socchiusi e lontani. Preferiva aiutarsi coi gesti delle mani. Si serviva molto del pollice, come 

uno scultore.» 

Una solitudine estrema 

Quando tornava a casa, si metteva a scrivere o a correggere temi. E per il dialogo 

non c'era mai tempo. Antonietta, dunque, come donna, viveva in una solitudine estrema, in 

una sorta di confino che aggravava la sua fragilità nervosa. L'allagamento della zolfara la 

stravolge letteralmente, diventa crudelmente gelosa del marito, e senza motivo, nervosa, 

incontrollabile. Scrive Pirandello nel 1906 alla sorella Lina: 

«A quarant’anni, mezzo calvo, con la barba quasi tutta bianca, perduti gli averi; 

distrutta la casa; lontano dai figli. La mia sorte è veramente tragica, Lina mia, e per me non 

c'è scampo. Sono stato colpito nei più sacri affetti, e la vita ha perduto ogni pregio agli occhi 

miei quella donna disgraziatissima non può guarire: ho potuto sentire e misurare l'orrido 

abisso di quell'anima. Non guarirà, non può guarire.» 

Ricco jeri, oggi povero. E non so 

com'ita se ne sia tanta ricchezza. 

Non del tesor perduto è l'amarezza; 

ma il non saper come perduto io l'ho. 

Nessun piacer, nessuna gioja, ahimè, 

la cui memoria avrebbe almen potuto 

consolar la miseria e il viver muto, 

o dello stato mio dirmi il perché. 

Come dunque ridotto mi son qui? 
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Con la ricchezza mia potea far tanto, 

e nulla ho fatto, e son povero intanto. 

L'ho sperduta in ispiccioli, così. 

Non l'opera che dia lustro a un'età, 

né la gioja ch'empir possa una vita. 

Dunque tanta ricchezza m'è servita 

per comperarmi questa povertà... 

Andrea Camilleri, La camera di dormiri 

Luigi solleva la testa dal foglio che sta cummigliando di parole, deve finire una 

novella da spedire al «Corriere della Sera», talìa il relogio da taschino che sta posato allato al 

calamaro. La mezzanotte è passata da qualche minuto e lui sente di colpo pesargli la 

stanchizza sopra le palpebre. La luce che manda l'abbajùr, spostato dal comodino sullo 

scrittoietto, è scarsa, giallùsa, ma così deve essere per non disturbare l'eventuale sonno di 

Antonietta. Quella che ai primi tempi del matrimonio era una semplice càmmara di dormiri, 

confortevole e ordinata, ora è un cafarnao. C'è, per esempio, un tavolinetto assistemato dalla 

parte di lei sul quale ci sono decine di boccette di medicinali, di bustine di rimedi, una 

spiritera per far bollire l'acqua se per caso, di notte, ci fosse bisogno di preparare un qualche 

infuso, una qualche tisana. Luigi ci ha portato macari un piccolo scrittoio, dove può 

travagliare senza sentirsi chiamare a ogni momento, come capitava prima: 

«Luigi, dove sei? Che fai?». 

«Qua sono. Sto scrivendo.» 

«A chi? A qualcuna delle tue fimminazze, eh?» 

Così invece Antonietta, se vuole, può susìrisi dal letto senza fare la minima rumorata 

e andare a vedere, sporgendo la testa da sopra la sua spalla, che cosa il marito sta scrivendo. 

Ma macari se le parole che ha letto chiaramente non possono essere quelle di una lettera 

d'amore, certe volte lei diventa ancora più squieta. 

«Tu a quelle fìmmine le hai conosciute tutte?» 

«Quali fìmmine, 'Ntuniè?» 
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«Quelle che poi ci scrivi sopra una novella.» 

«Ma che ti viene in testa? Sono cose di fantasia. Non esistono!» 

«Esistono, esistono.» 

«Ma dove, santo Dio?!» 

«Nella tua fantasia, lo dicesti tu ora.» 

Adesso sente che Antonietta è vigliante, è assumata come un'annegata dalla 

profondità del sonno piombigno dove affonda a tratti e brevemente, ha il respiro pesante. I 

suoi occhi sono fissi su di lui, non parla, si limita a taliàrlo e Luigi sente proprio darrè il cozzo 

due punte che lo trapanano. Non può continuare a scrivere in quelle condizioni, sapere che lei 

lo sta taliàndo con gli occhi sgriddrati lo paralizza. Si alza, si stira perché la posizione l'ha 

aggrancuto, piglia l'abbajùr, lo rimette sul comodino, e si avvia a nèsciri sempre seguito da 

quello sguardo implacabile. 

«Dove vai?» 

«Dove vuoi che vado? In bagno, mi spoglio.» 

«Doppo vieni? O fai come l'autra volta che te ne calasti dalla finestra e te ne andasti 
con le fimminazze?» 

Non le risponde. Figurarsi! Calarsi di notte da una finestra! Di cosa sarà capace 

d'accusarlo la prossima volta quella fìmmina il cui cervello si macerìa inventandosi storie 

d'impossibili tradimenti che gli vengono rinfacciati come veramente avvenuti? 

In bagno, perde tempo, si spoglia con lentezza, si lava evitando accuratamente di 

taliàre la sua faccia allo specchio. 

«Che fai? Ancora lì sei?» 

«Arrivo.» 

Non faceva in tempo a infilarsi sotto le coperte. Lei l'afferrava, si stringeva a lui con 

violenza e lo baciava e lo mordeva e gli strappava i capelli e poi principiava a piangere e tra i 

singhiozzi, con voce diversa, voleva sapere come aveva amato un'altra, una inesistente altra, 

alitandogli sul volto il suo fiato denso di malata. 
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Così, è vero? ti stringeva così? le braccia, così? la vita? come te la stringeva? così? 

così? e la bocca? Come te la baciava? Così? 

Lui si abbandonava, si lasciava trasportare dentro quel gorgo con ribrezzo. Ma non 

poteva fare a meno di lasciarvisi trasportare. Ottenuta la "prova d'amore" Antonietta non si 

placava. Avrebbe voluto farlo nèsciri da casa senza più forza d'omo per essere certa 

dell'impossibilità fisica del tradimento. Così come aveva ormai obbligato il marito ad andare 

in giro coi soldi contati per il tram, in maniera che, se gli fosse saltato qualche firticchio per 

una fìmmina, non avrebbe saputo come pagarselo. 

Poi lei risprofondava nella vischiosa palude del sonno. Luigi invece a lungo 

s'arramazzava nel letto, ma adascio per non arrisbigliare Antonietta, prima di poter serrare gli 

occhi. (op. cit.) 

La follia 

Pare quasi impossibile, ma negli anni la pazzia di Antonietta peggiora. Ne fa 

testimonianza una lunga lettera di Pirandello all'amico Ugo Ojetti, datata 10 aprile 1914, in 

cui afferma di vivere in un vero e proprio inferno. La pazzia di Antonietta si acuisce alla 

morte del padre, Calogero Portulano, e si riversa sulla povera figlia Lietta. Luigi è costretto ad 

acconsentire all'internamento della moglie, nel 1919. In clinica, Antonietta è più che mai 

intrattabile, non vuole ricevere nessuno: si lascia andare, si trascura, indossa sempre lo stesso 

logoro vestito. Muore il 20 dicembre 1959. 

C'è una frase di Pirandello terribile, sospesa, misteriosa: «La pazzia di mia moglie 

sono io». A una prima lettura, viene a significare che l'oggetto della pazzia di Antonietta è 

Luigi, ma è vero anche — come in molti hanno notato — che queste parole siano velate da 

un'ambiguità inconscia, che lascia però intravedere una seconda, più inquietante ma anche più 

complessa, forse addirittura impossibile, lettura. 

Nel suo bel libro più volte citato, Andrea Camilleri si pone la domanda che ogni 

biografo o studioso di Pirandello si è posta: perché Luigi volle a tutti i costi convivere con la 

follia della moglie quando a consigliargli il ricovero in casa di cura erano familiari e medici? 

Una delle risposte possibili è quella dello studioso Jean-Michel Gardair in Pirandello e il suo 

doppio: 
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«Pirandello, almeno fino all'internamento di Antonietta (nel 1919) ha scelto di 

lasciarsi alienare, giorno per giorno, dal delirio paranoico di sua moglie. Egli si è sempre 

rifiutato di considerare la sua follia come uno stato di fatto e ha sempre negato alla malattia il 

minimo potere di decidere tra ragione e sragionevolezza. E come nei confronti di se stesso, 

non ha voluto riconoscere alla 'follia', secondo un compiacente paradosso, il privilegio della 

verità. In definitiva, egli ha lasciato in sospeso, per il più lungo tempo possibile, il problema 

stesso della follia di Antonietta. […] Nel suo rapporto con Antonietta, Pirandello è vittima del 

discorso infinitamente scaltro della 'follia': rifiutare d'internare Antonietta è darle ragione, 

confessarsi colpevole; ricoverarla, significa consacrare irreversibilmente la verità delle sue 

parole, nel momento stesso in cui si pretende di considerarle false.» 

La tesi di Gardair non convince del tutto Camilleri, secondo cui Pirandello avrebbe 

piuttosto considerato due fatti: Antonietta non è responsabile della sua follia e il matrimonio 

prevede precisi doveri che non ci si può scrollare di dosso; in secondo luogo, allontanare la 

moglie avrebbe significato per Pirandello ammettere di non possedere quella vita che aveva 

voluto ostinatamente crearsi e per questo egli preferì patirne l'imprevisto e spaventoso 

disagio. In fondo — come emerge dalle pagine di Elio Gioanola (Pirandello, la follia) — 

Pirandello era abituato alla follia avendola trovata spesso nel suo difficile cammino di vita. 

I libri 

«Il mio primo libro fu una raccolta di versi, Mal giocondo, pubblicata prima della 

mia partenza per la Germania. Lo noto, perché han voluto dire che il mio umorismo è 

provenuto dal mio soggiorno in Germania; e non è vero: in quella prima raccolta di versi più 

della metà sono del più schietto umorismo, e allora io non sapevo neppure che cosa fosse 

l'umorismo. Scrissi in Germania, invece, Pasqua di Gea, che è un poemetto primaverile in 

lasse rimate di settenari, per nulla umoristico. Tornato a Roma, tradussi in distici italiani le 

Elegie romane del Goethe. Fino a tutto il 1892 non mi pareva possibile che io potessi scrivere 

altrimenti, che in versi. Devo a Luigi Capuana la spinta a provarmi nell'arte narrativa in prosa. 

La mia prima prova nell'arte narrativa in prosa fu il romanzo L'Esclusa, raccolto in 

volume dal Treves e molti anni dopo, riveduto e corretto. La prima raccolta di novelle 

stampata fu Amori senza Amore: tre lunghe aride, rigide, d'indole psicologica e nel fondo, 

amarissime. A me non piacciono più, quantunque dall'ultima, L'amica delle mogli, ci sarebbe 

da trarre una gustosa e originale commedia. 
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Seguì ad Amori senza Amore, il romanzetto comico-umoristico d'argomento 

siciliano Il Turno, che tra poco il Puccini d'Ancona ripubblicherà intatto. Seguì al Turno la 

raccolta di rime agresti Zampogna, preceduta dal poemetto Padron Dio, che forse, tra le mie 

cose in versi, è quella a cui tengo di più. 

Dopo Zampogna, presso lo Streglio di Torino pubblicai Quand'ero matto, novelle 

umoristiche, e presso il Lumachi di Firenze Beffe della Morte e della Vita, in due serie, per 

insipienza dell'editore quasi a tutti sconosciute. Eppure in queste due serie vi sono quattro o 

cinque delle mie migliori novelle. Poco dopo, su la «Nuova Antologia», pubblicai un 

fortunato romanzo, Il fu Mattia Pascal. 

Ora attendo a compiere il vasto romanzo I Vecchi e i Giovani, già in parte apparso 

su la «Rassegna contemporanea»: il romanzo della Sicilia dopo il 1870, amarissimo e 

popoloso romanzo, ov'è racchiuso il dramma della mia generazione. E un altro romanzo ho 

anche per le mani, il più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della 

vita: Moscarda, uno, nessuno e centomila. Uscirà su la fine di quest'anno nella «Nuova 

Antologia».» 

Milano, 19 ottobre 2003 

© Copyright 2003 italialibri.net, Milano - Vietata la riproduzione, anche parziale, 

senza consenso di italialibri.net 
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