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Luigi Pirandello (Agrigento 1867- Roma 1936) 

Chi ha capito il giuoco, non 
riesce più a ingannarsi ; ma chi 
non riesce più a ingannarsi, non 
può più prendere nè gusto nè 
piacere alla vita.  
(γράµµα στον Filippo Surace) 

  
Γαλουχηµένος στο αστικό περιβάλλον της πολιτικά και οικονοµικά 

περιθωριοποιηµένης Σικελίας, ο ιταλός συγγραφέας γίνεται κοινωνός και φορέας 

συγκεκριµένων πολιτιστικών και ιδεολογικών στοιχείων. Τα έντονα βιώµατα της 

ηθικής έκπτωσης και πολιτικής χρεοκοπίας της ιταλικής Μεταρρύθµισης 

µετασχηµατίζονται σε αρνητική παρακαταθήκη µιας αδιάπτωτης πεσιµιστικής 

αντίληψης για τη ζωή που σε συνδυασµό µε τη συνείδηση του εαυτού ως 

αποκλίνοντος, ενισχύουν, ήδη από τα χρόνια της νεότητάς του, συναισθήµατα 

αποστροφής απέναντι στην ψευδή αληθοφάνεια των πραγµάτων και αναπόφευκτα 

οδηγούν σε µια αποµόνωση νευρωτικής αγωνίας. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η στροφή 

του Σικελού συγγραφέα προς τη λογοτεχνία ερµηνεύεται ως εσωτερική ανάγκη 

εξωτερίκευσης συναισθηµάτων µόνωσης από τον άλλο και τον εαυτό, και, κατ’ 

επέκταση, ως γνωστική λειτουργία που θέτει υπό έρευνα την εξωτερική 

πραγµατικότητα, µεθοδεύοντας παράλληλα την απόρριψη και τον θρυµµατισµό της. 

Ο Pirandello, σε ηλικία δεκαέξι χρονών, αρχίζει να ασχολείται µε την ποίηση, 

εκδίδοντας την πρώτη ποιητική του συλλογή (Mal Giocondo) το 1889, όντας 

φοιτητής ιταλικής φιλολογίας στη Ρώµη (1887-1889)1. Εκεί συχνάζει στον κύκλο του 

περιοδικού Ariel µαζί µε τους Ugo Fleres, Giuseppe Mantica, Ugo Ojetti, Giovanni 

Alfredo Cesareo και κυρίως τον Luigi Capuana. Επρόκειτο για µια παρέα µε στόχο, 

περισσότερο, την περιχάραξη σε ένα κλειστό κύκλο, παρά τη διάδοση νέων 

πρωτοποριακών ιδεών που, ενώ συµµετέχει ενεργά στην κρίση του θετικισµού και 

του νατουραλισµού, ωστόσο, κρατάει αποστάσεις από τον συµβολισµό στα 

παρακµιακά ρεύµατα του παραλόγου, ενώ αργότερα, απέχει από τα δόγµατα του 

ανερχόµενου νεοϊδεαλισµού που εκπροσωπείται από τον Benedetto Croce. Μέσα σ’ 

αυτόν τον κύκλο, ο Pirandello διατηρεί και εξελίσσει την σικελική του 

παρακαταθήκη, ενώ σταδιακά την εγκαταλείπει χωρίς τραύµατα και ενδοιασµούς, 

διαµορφώνοντας µε εξαιρετική σχολαστικότητα, σύµφωνα µε τον G. Macchia, το 

                                                 
1 Ακολουθούν οι ποιητικές συλλογές Pasqua di Gea(1891), Belfagor(1892), Pier Gudrò(1894),  
Zampogna (1901), Fuori di chiave (1912).    
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προσωπικό του στίγµα: τα διδάγµατα των Verga και Capuana και της σχολής του 

βερισµού-η ιταλική εκδοχή του γαλλικού νατουραλισµού-, η κληρονοµιά των 

Leopardi, Carducci, Graf, Stecchetti αποτελούσαν τόπους κοινού ενδιαφέροντος για 

τον Pirandello και τη συντροφιά του Ariel2.  

Τα χρόνια των σπουδών του στη Βόννη (1889-1893) αναδεικνύονται σε 

καταλύτη όσον αφορά στην ολοκλήρωση του Σικελού συγγραφέα και στην εξέλιξη 

του πνεύµατός του: κατά την διαµονή του στη Γερµανία εµποτίζεται από το 

γερµανικό φιλοσοφικό πνεύµα, γεγονός που θα αφήσει ανεξίτηλο σηµάδι σε όλο το 

έργο του και θα αποτελέσει για χρόνια αιτία ψόγου και επαίνου των κριτικών του 

πιραντελλικού έργου. Η εύγλωττη επίδραση από τους Schopenhauer, Hegel, Goethe –

από το έργο του τελευταίου επιµελήθηκε τη µετάφραση των Ελεγείων του Ρήνου στα 

1890-, καθώς επίσης και οι αµέτρητες περικοπές, χωρίς ιδιαίτερη µνεία, από έργα των 

Binet, Séailles, Blondel κ.α., όπως αυτές έχουν επισηµανθεί από τη φιλολογική 

έρευνα, έδωσαν πρόσφορο έδαφος σε µια επικριτική στάση απέναντι στο 

πιραντελλικό έργο και στην προβολή του ως ένα κακότεχνο αναµάσηµα, ένα ανούσιο 

συνονθύλευµα µοντέρνων φιλοσοφικών συστηµάτων, ως καπήλευση ξένων απόψεων, 

ως τέχνη ψευδοφιλοσοφική. Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο Luigi Baccolo, αν 

αφαιρέσουµε το φιλοσοφικό µανδύα που περιβάλλει την τέχνη του Σικελού 

λογοτέχνη, αυτό που αποµένει, και πρέπει ουσιαστικά να ενδιαφέρει, είναι το ίδιο το 

πολύµορφο πιραντελλικό έργο3.  

Παρόλο που το σικελικό επαρχιώτικο περιβάλλον αποτελεί, σύµφωνα µε τους 

µελετητές του Σικελού συγγραφέα, µια διαρκή τροφή της φαντασίας του, η 

κληρονοµιά του ιταλικού νατουραλισµού και τα διδάγµατα του Verga 

παρουσιάζονται µε µια τάση ανανέωσης στο πιραντελλικό έργο, υπό την έννοια πως 

αυτό που για στον Verga είναι η ευλαβική απεικόνιση και η θλιµµένη παρατήρηση 

των κατοίκων της Σικελίας, στον Pirandello γίνεται µε εµπαικτική, περιπαικτική 

διάθεση, που επιτυγχάνεται µε τη χρήση του γκροτέσκου µέσω του οποίου 

αναδεικνύεται η σύγχυση. Σύµφωνα µε τον L. Baccolo, ο παραδοσιακός βερισµός 

στο έργο του Pirandello παρεκτρέπεται, εκπίπτει σε ένα νατουραλιστικό χιούµορ –µε 

πεσσιµιστική χροιά- το οποίο, από τον βερισµό, διατηρεί µόνο τα εξωτερικά στοιχεία, 

που, εν συνεχεία, εξοβελίζονται από το περίφηµο πιραντελλικό χιούµορ4. Στην 

                                                 
2 Luperini Romano, Introduzione a Pirandello, Roma 1992, 7-8. 
3 Baccolo Luigi, Luigi Pirandello, Milano 1949, 16. 
4 Baccolo Luigi, ο.π., 36. 
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πιραντελλική τέχνη, η υπέρβαση του βερισµού λανθάνει στο εσωτερικό του έργου, 

οπού τα νατουραλιστικά στοιχεία χρησιµοποιούνται ως αναγνωρισµένο πλαίσιο που 

υπονοµεύεται και ακυρώνεται από το ίδιο το έργο: η αστική λογική λειτουργεί ως 

αποκάλυψη της υποκρισίας και οδηγεί στην αποξένωση, ενώ καταστρατηγείται η 

έννοια του ντετερµινισµού, όσον αφορά στην αλληλουχία των γεγονότων.  

Το πιραντελλικό χιούµορ ορίζεται από τον ίδιο τον συγγραφέα σε ένα δοκίµιο 

που είδε το φως της δηµοσιότητας στα 1908. Το L’ Umorismo, παρά τον ευκαιριακό 

του χαρακτήρα –γράφτηκε προκειµένου o Pirandello να λάβει µέρος σε κρίση για τη 

θέση του τακτικού καθηγητή στο Regio Istituto superiore di Magistero, όπου δίδασκε 

αισθητική ήδη από το 1897-,  αποτελεί, κατά πολλούς, το κλειδί της προσωπικής 

ποιητικής θεωρίας του, εν είδει αυτό-εξήγησης του έργου του και υπεράσπισης της 

τέχνης του. Το πιραντελλικό χιούµορ έλκει την καταγωγή του από την ροµαντική 

ειρωνεία, µε τη διαφορά πως, ο δηµιουργός δεν κρατάει απόσταση από τους 

χαρακτήρες του αλλά εξισώνεται µ’ αυτούς σε µια προσπάθεια διείσδυσης στα άδυτα 

της δικής του ύπαρξης5. Ως καλλιτεχνική διαδικασία αντικατοπτρίζει την έµφυτη 

εσωτερική αντίφαση της ανθρώπινης συνείδησης, µε έµφαση στην εµµονή του 

καθορισµού της ταυτότητας και στο πρόβληµα της αυτοσυνειδησίας, σ’ αυτό που 

αποκαλείται «κρίση της µοντέρνας συνείδησης»6. 

Η πιραντελλική τέχνη δεν αναπαριστά την πραγµατικότητα αλλά την 

ασυνάρτητη και παράλογη σύλληψή της από την ανθρώπινη ψυχή. Η χιουµοριστική 

τέχνη αναγνωρίζει τον διχασµό, την πολλαπλότητα του εγώ, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται  στη φρενήρη και επίµονη αναζήτηση του εαυτού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα της πιραντελλικής χιουµοριστικής γραφής είναι το µυθιστόρηµα Ο 

Μακαρίτης Ματίας Πασκάλ, το οποίο αποτελεί ένα bildungsroman αντεστραµµένο 

και, κατά µια έννοια, δυσλειτουργικό, αφού, παρά τις επίµονες προσπάθειες του 

οµώνυµου ήρωα, η δόµηση µιας συνεκτικής ταυτότητας καθίσταται αδύνατη. Ο 

Ματίας καταλήγει στην αποποίηση της προσωπικότητάς του και στην µετατροπή του 

σε χαρακτήρα, που ζει εκτός των ορίων του γραµµικού χρόνου και του κοινωνικού 

πλαισίου7.Στα αφηγηµατικά έργα του Σικελού συγγραφέα συνωστίζονται χαρακτήρες 

ηµιτελείς, απόγονοι της commedia dell’ arte, αποξενωµένοι από τον κόσµο των 

φυσιολογικών ανθρώπων, που καταστρέφονται µέσα στην αντίφαση και 
                                                 
5 Κατερίνα Κωστίου, Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής, Αθήνα 2005, 243-276. 
6 J. Drucker, “Self-Estrangement and the Poetics of  Self-Representation in Pirandello’ s Umorismo, 
South Atlantic Review,  63 (1998), 56-71. 
7 R. Luperini, ο.π., 59.  
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παρακµάζουν ως αντικείµενα γέλιου και συµπόνιας. Κυρίαρχη είναι η έννοια της 

αποξένωσης που έχει  αλληγορική σηµασία, για να δηλώσει την έκπτωση των 

κοινωνικών συµβάσεων, και αποτυπώνεται σε χαρακτήρες απόκοσµους, αφύσικους, 

καρικατούρες, ανδρείκελα, µαριονέτες8.   

Τόσο τα αφηγηµατικά µοτίβα όσο και οι χαρακτήρες των µυθιστορηµάτων 

του τροφοδοτούν το πρωτοποριακό πιραντελλικό θέατρο, κορύφωση του οποίου 

αποτελεί η τριλογία ‘το θέατρο µέσα στο θέατρο’ (Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, 

Απόψε αυτοσχεδιάζουµε, Καθένας µε τον τρόπο του). Η µοντερνικότητα του θεάτρου 

αυτού έγκειται στην έλλειψη της τραγικότητας µε την κλασική έννοια: οι ήρωες 

στερούµενοι της λύτρωσης, µένουν µετέωρα φαντάσµατα χωρίς προσωπικότητα, 

καταδικασµένοι στο τίποτα. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Pirandello «στη θέση του 

δράµατος δεν µπορεί παρά να αποµένει η ίδια του η µορφή ταπεινωµένη και 

παρωδούµενη»9. 

Ο πιραντελλισµός αποτελεί µια µαχητική έκφραση της ιταλικής παρακµής και 

απηχεί τα συναισθήµατα αδιεξόδου του µεταπολεµικού ανθρώπου. Παράλληλα, 

αποτελεί το διάµεσο για µια άλλη πρωτοπορία, το θέατρο του παραλόγου. Σύµφωνα 

µε τον Γάλλο κριτικό Georges Lerminier “Pirandello est présent partout”.  

                                                 
8 R. Luperini, ο.π., 54. 
9 ο.π., 87 
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Η παρουσίαση του συγγραφέα στον τύπο της εποχής (1920-1940)10 

 
Ένα άρθρο του Louis Gillet στο περιοδικό Revue des deux Mondes το 1923 

στάθηκε  αφορµή για µια πρώιµη παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου του L. 

Pirandello από έναν τακτικό αναγνώστη του περιοδικού και γνωστό για τα συγκριτικά 

του ενδιαφέροντα, τον Κωστή Παλαµά11. Ο πρώιµος χαρακτήρας αυτής της 

παρουσίασης στον ελληνικό χώρο βασίζεται στο γεγονός πως, το αφηγηµατικό έργο 

του Pirandello, έως το 1921 και την παράσταση του έργου Έξι πρόσωπα ζητούν 

συγγραφέα στη Ρώµη, δεν είχε  απασχολήσει σοβαρά την ιταλική κριτική, παρά µόνο 

µε τη µορφή σύντοµων και σποραδικών βιβλιοκρισιών δηµοσιογραφικού τύπου, ενώ 

τα κριτικά σηµειώµατα στάθηκαν ελάχιστα12. Εξάλλου, από πολύ νωρίς δέχτηκε την 

επίθεση του B. Croce, δεσπόζουσα µορφή της ιταλικής κριτικής της εποχής, γεγονός 

που αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα της διάδοσης του έργου του13. Η µεγάλη 

επιτυχία των Έξι προσώπων σηµατοδοτεί µια στροφή της κριτικής προς το 

αφηγηµατικό έργο του σικελού συγγραφέα, προκειµένου να ενισχύσει τα 

επιχειρήµατά της για τα θεατρικά έργα, ακολουθώντας το παράδειγµα του Adriano 

Tilgher14. Όσον αφορά τα ελληνικά δεδοµένα, πέρα από την πρώτη παράσταση του 

                                                 
10 Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η έκθεση των κειµένων που εντοπίστηκαν και αφορούν την 
παρουσίαση του Ιταλού συγγραφέα στα ελληνικά γράµµατα, τηρώντας τη χρονική σειρά εµφάνισής 
τους, µε φιλοδοξία τη σύνθεση ενός κλίµατος υποδοχής του πιραντελλικού έργου, στο µέτρο, βέβαια, 
του δυνατού. ∆εδοµένης της δυσκολίας που συνεπάγεται µια τέτοια έρευνα, δυσκολία που προκύπτει 
απ’ το γεγονός πως, για τη συγκεκριµένη εποχή που τίθεται ως πλαίσιο εργασίας, το πιραντελλικό έργο 
λαµβάνει διαστάσεις µόδας επικαιρικού χαρακτήρα, πράγµα που σηµαίνει πως κανείς µπορεί να 
εντοπίσει περισσότερα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο τύπο παρά στον περιοδικό, κάτι που δεν ήταν 
εφικτό να γίνει µέσα στα δεδοµένα χρονικά πλαίσια αυτής της εργασίας. 
11 Στο άρθρο αυτό µε τον τίτλο Humoriste sicilien εξαίρεται η σπουδαιότητα του αφηγηµατικού έργου 
του ιταλού συγγραφέα ως το κλειδί της ποιητικής του, ενώ επαναλαµβάνονται οι βασικές θέσεις και οι 
σύγχρονες τάσεις της πιραντελλικής κριτικής.  (στα:  Alley N.J., “French periodical criticism of 
Pirandello’s Plays’, Italica 2 (1948) 138 και Άλκηστις Πρωίου-Angela Armati, «Ο Luigi Pirandello και 
η ελληνική κριτική», Πρακτικά Ά ∆ιεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας. Σχέσεις µε τις ξένες 
λογοτεχνίες, Αθήνα 1995, 416.) 
12 Για µια επισκόπηση της ιταλικής κριτικής της εποχής βλ. Zangrilli Fr., “La fortuna critica del 
Pirandello novelliere”, Italica  4 (1981) 281-300. 
13 Η επίθεση του Croce εναντίον της πιραντελλικής τέχνης εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο της 
αντιθετικιστικής τάσης του ναπολετάνου φιλοσόφου και της απόρριψης της ποιητικής του 
decadentismo. Ωστόσο, µήλο της έριδος στάθηκε το δοκίµιο του Pirandello L’ umorismo, που 
προκάλεσε το µένος του Croce αµέσως µετά την έκδοση του (1908). Το πιραντελλικό δοκίµιο 
απορρίπτεται ως αφιλοσόφητο κι αυθαίρετο, ενώ αντιρρήσεις διατυπώνονται για την έννοια του 
χιούµορ ως ενδογενούς παράγοντα της τέχνης, καθώς θεωρείται ψυχική κατάσταση και γι’ αυτό µη 
ερµηνεύσιµη µε αισθητικά κριτήρια (για το θέµα αυτό βλ Caserta Er. G, “Croce, Pirandello e il 
problema estetico”, Italica 1 (1974), 20-42).  
14 Zangrilli Fr., “La fortuna critica del Pirandello novelliere”, Italica 50 (1974) 281-300. Η ανάλυση 
των θεατρικών έργων του Pirandello από τον σκεπτικιστή φιλόσοφο Adriano Tilgher υπήρξε 
θεµελιώδης για την εποχή, λόγω της  αποφασιστικής συµβολής της στην πρόσληψη του 
δραµατουργού. Στον Tilgher  οφείλεται η ‘ταµπέλα’ του σχετικισµού που αποδίδεται στο πιραντελλικό 
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1914 που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, ο ιταλός συγγραφέας ήταν εντελώς άγνωστος 

στο ευρύ κοινό έως την χρονιά εκείνη (1923), οπότε, µετά από δέκα σχεδόν χρόνια η 

ελληνική σκηνή φιλοξενεί και πάλι έργο του Σικελού δραµατουργού15.   

Στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας Εµπρός(6-3-1923) µε τίτλο Το πρόβληµα του 

Εγώ, ο Παλαµάς επιχειρεί µια παρουσίαση του σικελού λογοτέχνη, βασιζόµενος στην 

εκτενέστατη µελέτη του Gillet16. Στον µακροσκελέστατο πρόλογό του αναφέρεται 

στην επίδραση που δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται η λογοτεχνική φαντασία από τις 

επιστηµονικές ανακαλύψεις. Επισηµαίνει την επικαιρότητα της φροϋδικής θεωρίας, 

εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για «πως και κατά πόσον», «θα επιδράση επ’ αγαθώ 

ή επιζηµίως εις τα έργα της φαντασίας». Προχωρώντας στην ανάλυσή του, 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον σε µιαν «πολύκροτoν θεωρίαν», «την οποία υπεστήριξε 

και προήγαγεν η νεωτέρα ψυχολογία, όχι η κλασική και αποκλειστικώς λογική, και 

της ενδοσκοπήσεως, αλλά η πειραµατική ψυχολογία, η αποσχισθείσα της 

µεταφυσικής και ανυψωθείσα εις περιωπήν θετικής επιστήµης. Είνε η θεωρία της 

πολυσυνθέτου υποκειµενικότητας, η θεωρία του ανθρώπινου εγώ, το οποίον δεν 

αποτελεί ενιαίον τι και συνηρτηµένον και αδιάσπαστον και απλούν και 

ευχαρακτήριστον, αλλ’ είνε τι πολλαπλούν, ανακόλουθον και πολυπρόσωπον, εάν 

κατορθώσωµεν να το παρατηρήσωµεν, όχι εις την εξωτερικήν επιπολαίαν εκδήλωσίν 

του, αλλ’ είς το βάθος αυτής της υποστάσεώς του»17.  Προφανώς ο Gillet αναφέρεται 

στις µελέτες του Alfred Binet και στο βιβλίο του Les alterations de la personalite 

(1892). Σ’ αυτό, ο Γάλλος θετικιστής, αναλύει τις διάφορες περιπτώσεις διάσπασης 

του υποκειµένου και καταλήγει στη διαπίστωση της συνύπαρξης διαφορετικών 

προσωπικοτήτων στο ίδιο άτοµο, στηριζόµενος στις αντιφάσεις και τις ασυµφωνίες 

που συνυπάρχουν στον άνθρωπο. Η θεωρία για την πολλαπλότητα του Εγώ άσκησε 

                                                                                                                                            
έργο, αφού αυτός πρώτος επισήµανε το διαχωρισµό και τη σύγκρουση µεταξύ ζωής/µορφής 
διαµορφώνοντας την ιδέα του πιραντελλικού σχετικισµού και αποδίδοντας συγκεκριµένα 
φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά στο έργο του.  Επιπλέον, δηµιούργησε µια συγκεκριµένη τάση στην 
κριτική, σε αντιπαράθεση µε εκείνη του Croce, η ρητορική της οποίας υιοθετήθηκε, σε µεγάλο βαθµό, 
και από τους Έλληνες κριτικούς του πιραντελλικού θεάτρου. 
15 Πρόκειται για το έργο Η µέγγενη (La Morsa) που ανέβηκε από τον θίασο του Τηλέµαχου Λεπενιώτη 
το 1914 µε τη µετάφραση να είναι χαµένη σήµερα και ο µεταφραστής άγνωστος.  Η αµέσως επόµενη 
παράσταση που δόθηκε στην Ελλάδα είναι αυτή του θιάσου Κυβέλη το 1923 που ανέβασε το έργο η 
Ηδονή της τιµιότητός σε µετάφραση Χ. Οικονοµίδη. Βλ. Proiou Al.-Armati Ang., “Il teatro di Luigi 
Pirandello in Grecia negli anni 1914-1925”, Rivista di studi Bizantini e Neoellenici (1988) 205-207. 
16 Σύµφωνα µε διαπίστωση των Πρωίου-Armati, το άρθρο του Παλαµά ακολουθεί πιστά τις απόψεις 
του Γάλλου κριτικού (ο.π., 416). 
17 Παλαµάς Κ.(µε το ψευδώνυµο W), «Το πρόβληµα του Εγώ», Εµπρός (6-3-1923). 
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µεγάλη επίδραση στη διαµόρφωση του ιταλού συγγραφέα και αποτέλεσε ένα από τα 

µονότονα επαναλαµβανόµενα µοτίβα των έργων του18.  

Συνδέοντας, στη συνέχεια το έργο του Pirandello µε αυτήν την «πολύκροτον 

θεωρίαν», αναφέρεται σε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής του 

λέγοντας «και δια τον Πιραντέλλο το ανθρώπινον πρόσωπον δεν είνε το οµογενές, 

πλήρες, συναφές, συνεχές˙ το πρόσωπον τόυτο, καθώς µας παρεδίδετο µέχρι τούδε, 

ως κάτι τι πάγιον, είνε µύθος˙ είνε λέξις απλή, µη ανταποκρινοµένη εις τα πράγµατα. 

Μας κοροϊδεύουν τα λόγια. Τα πράγµατα µας λέγουν ότι η πραγµατικότης εκάστου 

δεν είνε µια. Την αποτελούν διάφορα συµπλέγµατα γεγονότων˙ είνε το σύνολον 

διαφορετικών στοιχείων, τα οποία ενεργούν δια λογαριασµόν των και µας σύρουν 

ασυνειδήτως. Η αλήθεια αυτή µας διαφεύγει κατά τας καθηµερινάς λεπτοµερείας του 

βίου, αλλ’ εµφανίζεται εις τας κρισίµους στιγµάς της υπάρξεως, συχνότατα δε υπό 

την επήρειαν ωρισµένων ασθενειών. ∆ιότι η ασθένεια είνε αντιδραστικόν, το οποίον 

διαλύει την ισορροπίαν του ανθρωπίνου κράµατος, και µας αποκαλύπτει πράγµατα 

που δεν τα υποπτευόµεθα. Η αντίληψη αυτή της ζωής διαφαίνεται δι’ όλων των 

διηγηµάτων του Πιραντέλλο και αποτελεί την πρωτοτυπίαν των και το θέλγητρόν 

των»19.  

Στη συνέχεια επιχειρεί µια σύγκριση -εκφραζόµενη µε επιφυλάξεις και χωρίς 

ουσιαστικά συγκριτικά ερείσµατα- µε το έργο του ∆ηµοσθένη Βουτυρά20. Ο 

παραλληλισµός µε τον Βουτυρά, αν και «µη δυναµένου» του γράφοντος «και 

κριτικώς» να τον υποστηρίξει, θα µπορούσε να πει κανείς, πως διεκδικεί έναν βαθµό 

ευστοχίας, όσον αφορά, τουλάχιστον, τα εξωτερικά γνωρίσµατα του έργου τους. 

Προφανώς, διακρίνει και στους δύο την υπέρβαση της ηθογραφικής γραφής ως 

ρεαλιστικής αναπαράστασης του εξωτερικού κόσµου, καθώς µια τάση αµφισβήτησης 

των κοινωνικών συµβάσεων και αστικών αντιλήψεων. Η πληθωρική παραγωγή και 

των δύο σε διηγήµατα, οι παρακµιακοί χαρακτήρες που τα κατακλύζουν και το 

ατηµέλητο της γραφής, πιθανόν να αποτελούν στοιχεία που οδηγούν τη σκέψη του 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Έστω κι έτσι, διαισθητικά κινούµενη, η κριτική 

οξυδέρκεια του Παλαµά, τοποθετεί το πιραντελλικό αφηγηµατικό έργο στα σωστά 

                                                 
18 Luperini R., Introduzione a Pirandello, Bari 1992, 11-13. 
19 Παλαµάς, ο.π. 
20 «Ίσως, απλώς ρίπτω σήµερον την σκέψιν ταύτην, πριν ή αντιληφθώ ότι δύναµαι και κριτικώς να την 
υποστηρίξω, την αναφέρω υπό το κράτος διαισθήσεως περισσότερον, ότι ο συγγραφεύς παρ’ ηµίν του 
οποίου το έργον θα ηδύνατο να παραλληλισθή προ το του Σικελού συναδέλφου του είνε ο κ. 
∆ηµοσθένης Βουτυράς.» Παλαµάς, ο.π. 
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συµφραζόµενα- παρά την απουσία οριοθέτησης, την έλλειψη ουσιαστικής 

επιχειρηµατολογίας και αισθητικής συγκριτικής ανάλυσης- εντάσσοντάς το στο κλίµα 

της ποιητικής  της διάλυσης και της ‘παρακµής’. Έστω και µε αυτούς τους όρους,  το  

κείµενο του Παλαµά παρέχει µια πρώιµη και συµβατική γραµµατολογική 

τοποθέτηση.  

Ο αρθρογράφος υιοθετεί την άποψη του Gillet για το µυθιστόρηµα  Ο 

µακαρίτης Ματίας Πασκάλ, το οποίο, όπως ισχυρίζεται ο «πολυµαθής κριτικός» «είνε 

µυθιστόρηµα αλλόκοτον, κακοσύνθετον, ενοχλητκόν, κουραστικόν, εν τούτως 

επιβαλλόµενον»21. Παρά τα αρνητικά του χαρακτηριστικά, το µυθιστόρηµα αυτό 

είναι «επιβαλλόµενον» ως «κλειδί» της πιραντελλικής τέχνης που συνίσταται στην 

ιδέα πως «η ψυχή αποτελείται από σειράν προσώπων. Έκαστον των προσώπων 

τούτων εις τα οποία η ψυχή τείνει να προσηλωθή, είνε µέρος µέν, δηµιούργηµα της 

θελήσεώς µας, µέρος δέ, γέννηµα της συνεργασίας και της πίστεως άλλων. Καµµία εκ 

των εικόνων τούτων και καµµία εκ των πράξεων ηµών δεν εξαντλεί το περιεχόµενον 

της προσωπικότητος µας και δεν έχει το δικαίωµα να µας αντιπροσωπεύη εξ 

ολοκλήρου. Η τέχνη δεν εκλέγει παρά στιγµήν εκ του είνε µας˙ µας αδικεί, διότι µας 

αφαιρεί όλα τα στοιχεία µε τα οποία η ζωή µας πιστώνει. Κανείς ποτέ δεν είνε 

αποκλειστικώς καλός, κακός, ενάρετος, εγκληµατίας, µονοκόµµατος τέλος πάντων. 

Και δια τούτο τα πρόσωπα της τέχνης και της ποιήσεως είνε αληθινότερα από την 

αλήθεια της ζωής. Είνε τύποι, τους οποίους η φύση δεν πραγµατοποιεί. Την 

κωµικοτραγικήν ταύτην ειρωνείαν της ζωής αναπτύσσει εις τα διηγήµατα και τα 

δράµατά του ο Λουΐγκε Πιραντέλλο».  

Εµφανής είναι ο εντυπωσιασµός του Παλαµά από αυτήν την «πολύκροτον 

θεωρίαν» για το πολυσύνθετο και το πολυσχιδές της ανθρώπινης ύπαρξης, και 

προφανώς, είναι αυτό που ερεθίζει το ενδιαφέρον του για τον «απλούν 

διηγηµατογράφο και δραµατικό συγγραφέα» που «εκµεταλλεύεται την φυσιολογικήν 

δόξαν». Ο προβληµατισµός του διαφαίνεται σε επόµενο άρθρο του22, όπου, µε 

αφορµή την παράσταση του έργου Η ηδονή της τιµής, επανέρχεται στο θέµα των 

επιστηµονικών ερευνών και πως αυτές τροφοδοτούν την καλλιτεχνική φαντασία – 

                                                 
21 Το διάσηµο µυθιστόρηµα του Ιταλού συγγραφέα θα γνωρίσει ελληνική µεταφραστική τύχη πολύ 
αργότερα (1953). Πληροφοριακά σηµειώνουµε πως το αθηναϊκό κοινό είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει την κινηµατογραφική του εκδοχή το 1938, στον θερινό κινηµατογράφο ‘Πάρκ’. 
Πρόκειται για µια παραγωγή του 1937 σε σκηνοθεσία του Pierre Chenal. Την πληροφορία τη 
χρωστάµε στις διαφηµιστικές σελίδες του Μπουκέτου (25-8-1938).   
22 Παλαµάς Κ., «Πιραντέλλο», Εµπρός (16-8-1923).  
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ουσιαστικά, ο Παλαµάς θίγει τη αισθητική πραγµάτευση του παραλόγου και της 

τρέλας, ωστόσο δεν χρησιµοποιεί αυτούς τους όρους-, προσπαθώντας να φωτίσει τη 

διαλεκτική σχέση επιστήµης και λογοτεχνίας όσον αφορά στη σπουδή των 

ψυχονοητικών δοµών του ανθρώπου. Ως παραδείγµατα ιδιοφυών λογοτεχνών που 

«υπερτερούσι τους εξ επαγγέλµατος ψυχολόγους και προτρέχουν τούτων εις τάς 

ανακαλύψεις των» αναφέρονται οι Stendhal και Dostoevsky, ενώ επισηµαίνεται η 

επίδραση του Freud στον Lenorman. Επιφυλακτικά εντάσσεται ο Pirandello σ’ αυτήν 

την κατηγορία λογοτεχνών, ενώ παράλληλα επιχειρείται µια σκιαγράφηση των 

ποιητικών αρχών και προθέσεων του Ιταλού συγγραφέα: «εν πρώτοις […] η ποίησις 

είνε εις τας κυριωτάτας εκδηλώσεις της τέχνης εγκεφαλική˙ δηλονότι δεν έχει την 

πρώτην πηγήν της εις την καρδιάν, και εις την από την πείραν της ζωής εύρεσιν, αλλ’ 

εις την διάνοιαν και εις την από την εντύπωσιν εκ των ιδεών ενέργειαν και αντίδρασιν 

της σκέψεως και της φαντασίας. ∆εύτερον, ότι η τέχνη εµφανίζουσα και τας 

περισσότερον ως αφυσίκους θεωρουµένας ιδιοσυγκρασίας και περιπετείας δεν παύει 

από του να είνε φυσική˙ δηλαδή τέχνη γνησία, φθάνει να είνε αρκετή του 

καλλιτέχνου η προσωπικότης, όπως εκτέλεση το θαύµα τούτο». Το άρθρο καταλήγει 

στη διαπίστωση ότι τα δράµατα του Pirandello αναδεικνύουν νέες απόψεις της 

ανθρώπινης ζωής, ενώ οι ήρωες του εµφανίζονται ως «ήρωες σωστοί της 

ιλαροτραγωδίας του βίου» εφόσον «δεν είνε εκείνοι που είνε ή δεν φαίνονται ότι είνε, 

ή φαίνονται ότι δεν πιστεύουν πως φαίνονται, ή αναγκάζονται να ζουν όχι όπως 

ήθελαν να ζουν».    

Τα δύο άρθρα του Παλαµά, αν και ‘ετερόφωτα’, εισάγουν την έννοια του 

πιραντελλισµού στην Ελλάδα και µάλιστα µε τον πιο εύστοχο τρόπο, ανοίγοντας έτσι 

το δρόµο για την πρόσληψη του συγγραφέα. Σε αδρές γραµµές θίγονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά της πιραντελλικής ποιητικής, εντασσόµενα µάλιστα στο σωστό 

λογοτεχνικό περιβάλλον, αυτό της παρακµής και του παραλόγου. Η οξύνοια του 

Παλαµά εντοπίζει το νεοτερικό στοιχείο, και ανεξάρτητα από τις προσωπικές 

επιδιώξεις και το όραµα για την τέχνη, σκιαγραφεί µε αρκετή διορατικότητα τις 

σύγχρονες αναζητήσεις της λογοτεχνίας. Αξίζει να επισηµανθεί πως, για πρώτη φορά, 

εµφανίζεται ο όρος ‘εγκεφαλικός’, χαρακτηρισµός που αργότερα θα χρησιµοποιηθεί 
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κατά κόρον από την ελληνική κριτική, είτε επιδοκιµαστικά είτε αποδοκιµαστικά, 

όσον αφορά την προσέγγιση του πιραντελλικού θεάτρου23. 

Συστηµατική παρουσίαση της φιλοσοφίας του συγγραφέα θα γίνει δύο χρόνια 

αργότερα, µε αφορµή την παράσταση του έργου Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα από 

τον ποιητή Τάκη Μπαρλά24. Σε µια προσπάθεια να τεθεί εν συνόλω ο πιραντελλικός 

προβληµατισµός, ο οµιλητής ορίζει ως αιτία της ανθρώπινης απόγνωσης την 

αντινοµία ανάµεσα στη ρέουσα «τυφλή, άφωνη, σκοτεινή» ζωή  και του ‘αισθήµατος 

της ζωής’ που τείνει «να την παγίωση µέσα σε µορφές αµετακίνητες, άκαµπτες».  

Κάθε µορφή σύµφωνα µε τον Σικελό συγγραφέα «είναι θάνατος. Όλοι εµείς είµαστε 

υπάρξεις πιασµένες στη φάκα, αποκοµµένες από το ρεύµα που δε σταµατάει ποτέ, 

υπάρξεις πετρωµένες για θάνατο». Ο διχασµός ανάµεσα στη ζωή και το σχήµα δηλ. 

της ανάγκης «να περικλησθεί η ζωή σ’ ένα σχήµα και η αδυναµία να εξαντληθή µέσα 

σ’ αυτό», ορίζεται ως το κεντρικό και επαναλαµβανόµενο µοτίβο της πιραντελλικής 

τέχνης.  Ο Μπαρλάς αναφέρεται στην δύναµη της ανθρώπινης σκέψης που έχει το 

σθένος να υψωθεί πάνω από κάθε «ανθρώπινη επινόηση κι’ αυταπάτη», ενέργεια που, 

πάραυτα, οδηγεί στην κατάρρευση του ατόµου, που αποδίδεται στην κωµική 

αποκάλυψη της «ενδόµυχης µηδαµινότητας των ανθρωπίνων διανοηµάτων», αλλά 

συγχρόνως, στην οδυνηρή απώλεια τους, αφού λειτουργούν ως «προχώµατα εναντίον 

του αλλόφρενου ανεµοστρόβιλου της ζωής». Η εγκεφαλική αυτή δραστηριότητα 

ορίζεται ως το κλειδί της τέχνης του Pirandello και αποτελεί συνάµα  έναν εύστοχο 

ορισµό του πιραντελλικού χιούµορ, αποδίδοντάς του αινιγµατικότητα και πεσιµιστική 

χροιά.  
                                                 
23 Το ενδιαφέρον του Παλαµά για τον Ιταλό συγγραφέα φαίνεται να σταµατάει εδώ, καθώς από την 
έρευνα δεν προέκυψε κάποια άλλη αναφορά – πέραν µιας σύντοµης, που εντάσσει τον Ιταλό 
δραµατουργό στο πνεύµα του «Χριστοκρατικού ιδεαλισµού» βλ. Παλαµάς, «Απόκριση σε κάποια 
ερωτήµατα», Άπαντα, τ.14, Αθήνα 1972, 359- του Έλληνα λογοτέχνη για τον Pirandello. Εξάλλου, το 
1934 οι δύο συγγραφείς διεκδικούν το βραβείο Νόµπελ που τελικά, ως γνωστόν, απονέµεται στον 
Pirandello. Ο Παλαµάς εκφράζεται ιδιαίτερα πικρόχολα για τις συνθήκες απονοµής του συγκεκριµένου 
βραβείου –ας σηµειωθεί πως ο Παλαµάς είχε αποτύχει κι άλλες φορές όσον αφορά τη διεκδίκηση του 
βραβείου-, χωρίς βέβαια να αµφισβητεί ευθέως την λογοτεχνική αξία του Ιταλού, ωστόσο, εκδηλώνει 
την πικρία του  λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα διαπιστώσω ένα πράγµα. Το ό,τι δυστυχώς στην 
φιλολογίαν επήρε τελευταία θέσιν, ένα πράγµα που ίσχυε και ισχύει στην πεζήν ζωήν: το µέσον. […] 
Τα µέσα που έχουν πέρασι στην φιλολογία και ιδιαίτερα στην απονοµήν του Νόµπελ είναι η 
διαφήµισις και ακόµη πολλές φορές η πολιτική επιρροή.»  Επίσης, επισηµαίνει πως µια υποστήριξη 
του τύπου, θα προωθούσε την κατάσταση, ενώ θεωρεί πως µια προσωπική του επιτυχία θα βοηθούσε 
στην προβολή τις εθνικής πνευµατικής ζωής , δίνοντας έτσι διαστάσεις εθνικές στον προσωπικό του 
αγώνα για αναγνώριση, ζητώντας την υποστήριξη του τύπου σε µια υπόθεση ‘εθνική’. βλ. Παλαµάς, 
Άπαντα, τ.14ος, Αθήνα 1972, 345-346.  
24 Το κείµενο αυτό, εκφωνήθηκε πριν από την παράσταση, προκειµένου να ενηµερωθεί το κοινό για 
τον συγγραφέα και τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του έργου, δηµοσιεύεται, µε αφορµή την απονοµή 
του βραβείου Νόµπελ, στη Νέα Εστία (Χριστούγεννα 1934, 26-32). Το έργο ανέβηκε από το θέατρο 
τέχνης µε σκηνοθεσία του Σπύρου Μελά και µετάφραση του Νίκου Ποριώτη.    
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 Οι χαρακτήρες των έργων του, κοινότοποι, αντί-ηρωικοί, δέσµιοι της 

µικροαστικής τους αντίληψης, συνήθως µε κάποιος σωµατικό ελάττωµα, ζουν την 

περιπέτεια τους που «τους οδηγεί κατ’ ευθείαν προς τη µοιραία στιγµή, όπου µεταξύ 

της προσωπίδος που θεληµατικά έχουν βάλει ή αφήσανε να τους βάλουν και του 

αυθόρµητου της ζωής των, ξεσπάει µια βιαία αντίθεσις, ή όπου κοιτάζοντας τον 

εαυτό τους σα µέσα σε καθρέφτη, µέσα στην ιδέα που οι άλλοι εσχηµάτισαν γι’ 

αυτούς, δεν αναγνωρίζονται πια και παραληρούν από πόνο και φρίκη». Ο Μπαρλάς 

σηµειώνει πως το πιραντελλικό θέατρο χαρακτηρίζεται από την «επανάσταση αυτή 

της ζωής εναντίον του Σχήµατος» που συντελεί στην κατάρρευση των συµβάσεων 

και την υποκατάστασή τους από αλλοπρόσαλλες και πολύπλοκες καταστάσεις. 

Ερµηνεύοντας τη ‘λογική του παραλόγου’, καταλήγει στη «σχετικότητα των 

ανθρώπινων δηµιουργηµάτων» καθορίζοντας «την πιραντελλική ενόραση του 

κόσµου» ως διακήρυξη πως «δεν υπάρχει ένας τρόπος του σκέπτεσθαι, µια λογική κ’ 

ένα δίκηο, αλλά τόσα όσα και άτοµα, και για το ίδιο το άτοµο τόσα όσα αενάως 

δηµιουργεί µεσ’ τις άπειρες µεταπτώσεις του αίσθηµα, κάθε πρόσωπο απ’ τη δική του 

άποψι, από το δικό του σηµείο που κοιτάζει πράγµατα έχει δίκιο». Η στάση που 

υιοθετεί ο συγγραφέας είναι εκείνη της εποχής, εφόσον «δεν αθωώνει και δεν 

καταδικάζει κανένα από τα πρόσωπα του».  

 Κατά συνέπεια, η πιραντελλική τέχνη, σύµφωνα µε τον οµιλητή, ανάγεται σε 

ένα είδος πρακτικής φιλοσοφίας που προτρέπει τον άνθρωπο να µην απονεκρώνεται 

σε µία µόνο µορφή αλλά «να διατηρεί στην ψυχή τόσή πλαστικότητα και ρευστότητα 

[…] ώστε να µπορή να περνά από µορφή σε µορφή, συµµετέχουσα αλληλοδιαδόχως 

σε όλες, σε στιγµιαία στάσι και πειθάρχησι, χωρίς να πιάνεται οριστικά σε καµία». Ως 

ενασάρκωση αυτής της πρακτικής σοφίας αναφέρεται ο ήρωας του µυθιστορήµατος I 

vecchi e I giovani Corrado Selmi, µια ψυχή που «γνωρίζη να πραγµατοποιή, µιαν 

ανάλαφρη και δυναµική ισορροπία µεταξύ της Ζωής και της Μορφής, και να 

ισοζυγιάζεται µετεωρισµένη εκεί, εν χαρά και ανέσει». Η στάση αυτή απέναντι στη 

ζωή ισοδυναµεί µε απάρνηση της που καταλήγει σε «µιαν ενεργητική και δραστήρια 

ζωή» µέσω της απολύτρωσης της ψυχής «από κάθε προσκόλλησι στην ατοµική της 

µορφή, και εκµηδενίζουσα µέσα της την αρχή της ατοµικότητος, ρίζα του εγωισµού 

και της αµαρτίας, ζη όλη κι αποκλειστικώς για τους άλλους, και για τον εαυτόν της 

δεν είναι τίποτα». Έτσι, οι ήρωες εµφανίζονται ως πρόσωπα «ζώντα, υποφέροντα» 

που «αυτοεξετάζονται, αυτοβυθοσκοπούνται που δεν αισθάνονται µόνο, αλλά 

διαλογίζονται και διαλέγονται µε τον εαυτό τους απάνω στα αισθήµατα και τα πάθη 
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τους, και διαλογιζόµενα επ’ αυτών τα τροποποιούν, τα µεταφέρουν από το επίπεδο 

της ρηχής αισθηµατικότητος, σ’ ένα χώρο περισσότερο ενεργόν, στο επίπεδο µιας 

ανώτερης, µιας περισσότερον αληθηνά ανθρώπινης συνθετικότητος». Τέλος, ο 

Μπαρλάς υιοθετεί διαπίστωση του Tilgher «στον Πιραντέλλο η διαλεκτική γίνεται 

ποίησις». 

 Στις επιφυλλίδες της εφηµερίδας Βραδυνή (8/4/1926) εµφανίζεται ένα µικρό 

άρθρο µε τον τίτλο «Τα µυθιστορήµατα και τα διηγήµατα του Πιραντέλλο». Ο 

άγνωστος αρθρογράφος ορµώµενος από την ανέλπιστη επιτυχία  του «αφανή και 

άγνωστου Σικελού διηγηµατογράφου» και την καθιέρωσή του στις ευρωπαϊκές 

σκηνές, επιχειρεί έναν γενικόλογο σχολιασµό του αφηγηµατικού του έργου που, σε 

αντίθεση µε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα των δραµάτων του, εκείνο φαντάζει πια 

«απηρχιωµένον». Ο αναχρονιστικός του χαρακτήρας, σύµφωνα µε τον γράφοντα, 

έγκειται στο γεγονός πως εκφράζει το κλίµα της απογοήτευσης και της βαθιάς 

απαισιοδοξίας του τέλους του αιώνα. Μέσα σ’ αυτή την ατµόσφαιρα της 

«φιλοσοφικής απελπισίας» ο συγγραφέας «ενηγκαλίσθη τον φιλοσοφικόν 

µηδενισµόν» και υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνες που βρήκαν διέξοδο από την 

«δυσώδη αποσύνθεση» της εποχής στην απλή παρατήρηση «των πραγµάτων ως 

θέαµα».  

Ο αρθρογράφος περιορίζεται στην ανάλυση της παρωχηµένης πεσσιµιστικής 

ατµόσφαιρας και του παράδοξου χαρακτήρα των πιραντελλικών διηγηµάτων, 

εντάσσοντάς τα στο κλίµα της ποιητικής του fin de siècle και της λογοτεχνικής τάσης 

που περιορίζεται στην απαθή παρατήρηση και την απέχθεια για τη ζωή. Παράλληλα, 

υιοθετεί µια οπτιµιστική στάση, κρίνοντας πως η εποχή της παρακµής έχει παρέλθει 

και κατά συνέπεια, εµφανίζεται ως εκφραστής της δυνατότητας για µια λογοτεχνική 

αναγέννηση, τονίζοντας τον παρελθόντα χρόνο της ποιητικής της ‘παρακµής’ 

(decadence). Το άρθρο, θα µπορούσε να πει κανείς πως είναι ενδεικτικό της σύγχυσης 

ή την έλλειψη που κυριαρχεί την εποχή αυτή όσον αφορά τα αισθητικά κριτήρια µε 

τα οποία αντιµετωπίζονται τα έργα.  Ο ανώνυµος αρθρογράφος εµφανίζεται ιδιαίτερα 

αντιφατικός, αφού απορρίπτει την ‘µοντερνικότητα’ των πιραντελλικών διηγηµάτων 

ως εκδήλωση µιας εποχής που έχει παρέλθει, ενώ δέχεται την ‘πρωτοπορία’ 

πιραντελλικού θεάτρου.  

 Η γνωριµία του Κ. Ουράνη µε τον Ιταλό συγγραφέα στο πλαίσιο του διεθνούς 

συνεδρίου Κριτικής στην Πορτογαλία το 1931, στάθηκε η αιτία µιας συνέντευξης, 

κατά την οποία φιλοτεχνείται -µε µελαγχολικό χιούµορ θα λέγαµε, δηλ. σε ιδιαίτερο 
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πιραντελλικό κλίµα- το πορτραίτο του καλλιτέχνη, ενώ, παράλληλα, µεταφέρονται 

στο ελληνικό κοινό οι απόψεις του για την τέχνη, καθώς και η προσωπική οπτική 

γωνία για το έργο του25. Με µια διάθεση υπεράσπισης εαυτού από τις ταµπέλες της 

τιλγκεριανής κριτικής του ‘σχετικισµού’ και του κακόβουλου ‘εγκεφαλισµού’, ο 

συγγραφέας αποποιείται τον χαρακτηρισµό του αρνητή της ζωής διευκρινίζοντας ότι 

η κοσµοθεωρία του τάσσεται υπέρ της «αδιάκοπης δράσης και δηµιουργίας», 

τονίζοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα και την ευαισθησία της τέχνης του.    

 Οι ερωτήσεις του Ουράνη για το θέατρο και τον κινηµατογράφο26 δίνουν την 

ευκαιρία στον διάσηµο συγγραφέα να αναπτύξει τις απόψεις του πάνω στο θέµα και 

να εκφράσει το βαθύτερο προβληµατισµό του. Ο Pirandello αποδίδει την θεατρική 

κρίση στην αποτυχία του ρεαλιστικού θεάτρου που περιορίζεται στην αντιγραφή της 

ζωής. Εκφράζει το προσωπικό του όραµα για την τέχνη ως «έναν καθρέφτη για τη 

ζωή», ορίζοντας την πρώτη ως δηµιούργηµα και τη δεύτερη ως αδιαµόρφωτη και 

ρέουσα κατάσταση της οποίας κάποιες στιγµές αιχµαλωτίζει η τέχνη. Επίσης 

στηλιτεύει τον σκηνοθετικό απολυταρχισµό, καθώς και τον παρεµβατισµό του 

συγγραφέα -το έργο του οποίου τελειώνει µε τη συγγραφή- ενώ θεωρεί ότι µόνο η 

αρµονική συνεργασία ηθοποιών – σκηνοθέτη µπορεί να χαρίσει ζωή σε ένα θεατρικό 

δηµιούργηµα. Για τον σύγχρονο κινηµατογράφο η άποψη του είναι πως αποτελεί ένα 

θεατρικό κακέκτυπο, αφού περιορίζεται στην αντιγραφή του, ενώ εκφράζει την 

πεποίθηση πως το όργανο αυτό της τέχνης θα µπορούσε να αναχθεί σε µια «ορατή 

γλώσσα της µουσικής»: «θα’ θελα π.χ. να παρουσιάζει ο κινηµατογράφος µια 

συµφωνία του Μπετόβεν ή ένα νοκτούρνο του Σοπέν όπως το αισθάνονται οι ποιητές. 

Ο κόσµος θ’ ακούει τη µουσική και σύγχρονα θα τη βλέπει σε όραµα…Σκεφτείτε τι 

ενδιαφέρον που θα’ ταν να βλέπαµε πώς ο Σω ή ο Κλωντέλ νοιώθουν κι 

οραµατίζονται την ηρωική π.χ. συµφωνία του Μπετόβεν». 

 Η συζήτηση τελειώνει µε την εκδήλωση των φιλελληνικών αισθηµάτων του 

συγγραφέα: «Την Ελλάδα τη φέρνω µέσα µου. Το πνεύµα της παρηγοράει και 

φωτίζει την ψυχή µου. Μπορώ µάλιστα να σας πω ότι, χωρίς να’ χω πάει, την ξέρω. 

Είµαι από τη Σικελία, τη Μεγάλη Ελλάδα, κ’ υπάρχει πολύ από την Ελλάδα στη 

                                                 
25 Ουράνης Κ., «Με τον Πιραντέλλο», Ιταλία, Αθήνα 1953, 194-206. 
26 Είναι γνωστό πως ο Pirandello µετέτρεψε σε σενάρια πολλά από τα θεατρικά και τα αφηγηµατικά 
του έργα. Αυτή η καλλιτεχνική πλευρά του Ιταλού συγγραφέα φαίνεται να προκάλεσε το ενδιαφέρον 
του Άγγελου Τερζάκη. Σε άρθρο του στα Νεοελληνικά Γράµµατα (τ.χ. 7 (1935) 1-2) µε τίτλο «Ο 
Πιραντέλλο κι’ ο κινηµατογράφος», αναφέρεται στην κινηµατογραφική αναπαράσταση των Έξι 
προσώπων και αναλύει τις απόψεις του για τις δυνατότητες που παρέχει ο κινηµατογράφος στην 
απόδοση της καθαρής φαντασίας του καλλιτέχνη.  
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Σικελία. Το µέτρο, η αρµονία, ο ρυθµός, ζουν ακόµη σ’ αυτή…Άλλωστε, συνεχίζει 

µ’ένα χαµόγελο, είµαι ο ίδιος ελληνικής καταγωγής. Ναι, ναι µην απορείτε. Το όνοµα 

µου είναι Πυράγγελος. Το Πιραντέλλο είναι φωνητική παραφθορά του»27.     

 Από τις σελίδες του περιοδικού Εβδοµάς και τη µόνιµη στήλη των 

Φιλολογικών Πορτραίτων, ο Λάζαρος Πηνιάτογλου αποδίδει την τεράστια απήχηση 

του συνόλου του έργου του Σικελού συγγραφέα, στα συναισθήµατα διάψευσης και 

απογοήτευσης, κυρίαρχα µετά το τέλους του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου 28. 

Σύµφωνα µε τον Πηνιάτογλου, η επιβολή του ως πνευµατικού ηγέτη οφείλεται στο 

γεγονός πως εξέφρασε µε εύστοχο τρόπο το ψυχικό αδιέξοδο του σύγχρονου 

ανθρώπου «ωπλισµένος µε τα τροµερώτερα για την αποστολή του όπλα, ένα ψυχρό 

σαρκασµό και µια φοβερή διαλεκτική ικανότητα […] συγχίζοντας ακόµα 

περισσότερο την τόσο συγχισµένη κι’ όλας κατάσταση, να ξεδυαλύνη ωρισµένες 

πλάνες που του φαινόταν ότι κατέστρεφαν την ανθρωπότητα». Ωστόσο, ο 

σκεπτικισµός του που εδράζεται στην «αντίθεση µεταξύ της αντικειµενικής και της 

υποκειµενικής αλήθειας», έκφραση «της απογοήτευσης µιας αληθινά αγνής ψυχής 

µπροστά στην ψευτιά και την υποκρισία που καλύπτουν τις ανθρώπινες εκδηλώσεις», 

σύµφωνα Πηνιάτογλου, έχει χάσει τον επίκαιρο χαρακτήρα του. Επισηµαίνει ότι τα 

δόγµατα του Pirandello που ήταν στη µόδα κατά το 1920-1926 έχουν χάσει πια την 

αίγλη τους, έχοντας εκπέσει στο επίπεδο µιας «ακατάσχετης φλυαρίας και 

θεληµατικής συσσώρευσης ασυναρτησιών.     

 Σε αντίθεση µε την προηγούµενη άποψη, εµφανίζεται στις στήλες της Νέας 

Εστίας  ένα σύντοµο σηµείωµα του Γ. Πράτσικα για τον Σικελό συγγραφέα, το οποίο 

προλογίζει τη µετάφραση ενός από τα διηγήµατά του29. Ο µεταφραστής αναφέρεται 

                                                 
27 Στο σηµείο αυτό µεταφέρω, µε ιδιαίτερη επιφύλαξη, µια προφορική πληροφορία που µου δόθηκε 
από το Ινστιτούτο Πιραντελλικών Σπουδών της Ρώµης. Υπάρχουν ενδείξεις πως µέσα σ’ αυτά τα 
χρόνια πραγµατοποιήθηκε ένα ταξίδι του Ιταλού δραµατουργού στην Ελλάδα, ωστόσο ακόµη δεν 
υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Υποθετικά πάντα, η ερώτηση αυτή του Ουράνη 
ενδέχεται να έχει στόχο την δηµιουργία ενός συγκεκριµένου πορτραίτου που να τονίζει τους 
πνευµατικούς δεσµούς του Σικελού µε την Ελλάδα, σε µια προσπάθεια προετοιµασίας ενός 
κατάλληλου κλίµατος για µια ευνοϊκή υποδοχή του Ιταλού στη χώρα µας, σε περίπτωση επίσκεψής 
του. Θυµίζουµε το εχθρικό και απορριπτικό κλίµα µέσα στο οποίο κινείται ένα µεγάλο µέρος της 
κριτικής  όσον αφορά την ευρωπαϊκή πρωτοπορία, ενώ, από την άλλη, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 
’30, σύµφωνα µε τον ∆. Τζιόβα, παρατηρείται µια τάση εξωστρέφειας και συναγωνισµού Ελλάδας – 
Ευρώπης, µε στόχο να προβληθεί ο δυναµικός ρόλος της χώρας στη διαµόρφωση του δυτικού 
πολιτισµού (Σεφέρης-Θεοτοκάς) βλ. ∆ηµ. Τζιόβας, «Ο Νοµιναλισµός της ελληνικότητας», Οι 
µεταµορφώσεις του εθνισµού και το ιδεολόγηµα της ελληνικότητας στο Μεσοπόλεµο, Αθήνα 1989, 51. 
28 Πηνιάτογλου Λ., «Λουίτζι Πιραντέλλο.Ένας πνευµατικός ηγέτης. Τα περίφηµα θεατρικά του έργα. 
Η Κοσµοθεωρία του», Εβδοµάς  281 (1933) 568.  
29 Ο Γ. Πράτσικας διατηρεί, στο δεκαπενθήµερο της Νέας Εστίας, τη στήλη για της επισκόπησης της 
πνευµατικής ζωής της Ιταλίας µέχρι το 1935. Αργότερα θα τον δούµε να καθιερώνεται ως µελετητής 
και µεταφραστής της γαλλικής λογοτεχνίας. Από τη στήλη αυτή είχε πολλές φορές την ευκαιρία να 
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στην φήµη του δραµατουργού που έριξε φως στο παραγκωνισµένο αφηγηµατικό του 

έργο. Ως αιτία αυτής της υποτίµησης λαµβάνεται το προωθηµένο πνεύµα του 

συγγραφέα που υπερέβη το πνεύµα της εποχής του και γι’ αυτό πέρασε απαρατήρητο. 

Γίνεται λόγος για πρώτη φορά για τα χαρακτηριστικά της πρόζας του η οποία, 

«ακατάστατη, τραχιά, µε φράσεις που φαίνονται σαν κοµµένες, διάχυτη από τραγική 

χιουµοριστική διάθεση, γεµάτη αντιθέσεις», αποτελεί τον «καθρέφτη της πιο 

ρεαλιστικής ζωής που εκδηλώνεται τριγύρω µας µε τη µάσκα της υποκρισίας, της 

συµβατικής ηθικής, των συνθηκών µιας κοινωνίας που είναι όλη ψέµµα κι’ 

αναλγησία». Σχολιάζεται το ιδιότυπο χιούµορ του ως «τραγική ειρωνεία που δεν είναι 

αποτέλεσµα κακίας, αλλά συνέπεια καλοσύνης» µε στόχο να καταδείξει ότι «η ζωή 

είναι µια τραγική φάρσα» και οι άνθρωποι «µαριοννέτες στα χέρια µιας τυφλωµένης 

µοίρας». Το σηµείωµα εκθειάζει τον αφηγηµατογράφο και τοποθετεί το έργο του στις 

«πιο αριστουργηµατικές σελίδες της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας».  

 Με αφορµή τον θάνατο του συγγραφέα, εµφανίζονται διάφορα σηµειώµατα 

ανάµεσα στο οποία αυτό του Κ. Ουράνη, όπου γίνεται µια προσπάθεια να δικαιωθεί ο 

συγγραφέας και διευκρινιστεί ο παρεξηγηµένος ‘πιραντελλισµός’30. Προβάλλονται 

ξανά οι απόψεις του συγγραφέα για την παρερµηνεία της τέχνης του και το 

µεφιστοφελικό πορτραίτο που απεχθανόταν ο συγγραφέας και δίνεται έµφαση «στην 

πένθιµη και πονεµένη ανθρώπινη νότα» των έργων του, ενώ µεταφέρεται το 

παράπονο του συγγραφέα για την άνιση αντιµετώπιση του συνόλου της συγγραφικής 

δραστηριότητας του, που είχε ως αποτέλεσµα τον παραγκωνισµό της αφηγηµατικού 

του έργου, για τον ίδιο πολύ σηµαντικότερο από το θεατρικό.  Επίσης, σε σχετικό 

άρθρο του Άγγελου Τερζάκη, επευφηµείται και δικαιώνεται ο ανθρωπιστικός 

προβληµατισµός του συγγραφέα, ενώ αποτιµητικό και ευφηµιστικό χαρακτήρα έχουν 

και τα σηµειώµατα των µεταφραστών του Γ. Σπαταλά και Γ. Πράτσικα31. 

Στο τµήµα αυτό σηµειώθηκαν οι παρουσιάσεις-κριτικές του πιραντελλικού 

έργου που εντοπίστηκαν από τη σχετική έρευνα32. Στο σύνολό τους θα µπορούσαν να 

                                                                                                                                            
παρουσιάσει επίκαιρα γεγονότα που αφορούν στην πορεία του Σικελού συγγραφέα. Για το 
συγκεκριµένο σηµείωµα βλ. «Luigi Pirandello», Νέα Εστία 13 (1933) 209. 
30 Ουράνης Κ., «Ο θάνατος του Πιραντέλλο», Ιταλία, Αθήνα 1953, 207-209. 
31 Τερζάκης Αγγ., «Η δικαίωση µιας αγωνίας» Νεοελληνικά Γράµµατα (19-12-1936) 2, Σπαταλάς Γ., 
«Ένας µεγάλος συγγραφέας», Νέα Εστία 12 (1937)52-54, Πράτσικας Γ., «Luigi Pirandello», 
Νεοελληνικά Γράµµατα (1937)2,6. 
32 Σίγουρα, µια διεξοδική έρευνα στον ηµερήσιο τύπο θα µας έδινε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για 
την υποδοχή του πιραντελλικού έργου, πράγµα που ήταν αδύνατο να γίνει στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης εργασίας, για την οποία, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την βιβλιοθήκη του Ρεθύµνου και 
το αρχείο του Γ. Ζεβελάκη.  
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χαρακτηριστούν σποραδικές και επιφανειακές καθώς λείπει –µε εξαίρεση το κείµενο 

του Τ. Μπαρλά, το οποίο αποδεικνύεται, συγκριτικά, ως η πιο εµπεριστατωµένη 

µελέτη για τον Ιταλό δραµατουργό- µια επισταµένη µελέτη και µια συστηµατική 

προβολή των έργων του Σικελού συγγραφέα. Στα περισσότερα κείµενα διακρίνεται 

µια τάση να πολιτογραφηθεί και στην Ελλάδα η πιραντελλική µόδα που έχει 

κυριεύσει την Ευρώπη, και να ερµηνευθεί η ιδεολογία και ο φιλοσοφικός 

προβληµατισµός του συγγραφέα µε τρόπο, όµως, εύπεπτο και εκλαϊκευµένο, µε 

επιδερµική αναφορά ή και χωρίς καµία αναφορά σε συγκεκριµένα έργα του33.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός του ισχνού ενδιαφέροντος της πνευµατικής 

ελίτ της χώρας, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει την υπόθεση πως η λογοτεχνία και το 

θέατρο του Pirandello θεωρείται ως εφήµερη µόδα, µια τέχνη του συρµού, γεγονός 

που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στη γλώσσα της ελληνικής θεατρικής κριτικής. Ως εκ 

τούτου, θα λέγαµε πως, για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ο πιραντελλισµός 

θεωρείται µια παροδική µόδα και εντάσσεται από τη µια στο κλίµα της ποιητικής της 

παρακµής, που κινείται από τον ενθουσιασµό έως την απόρριψη χωρίς ουσιαστικά 

αισθητικά κριτήρια, κάτι που είναι φυσικό και επόµενο, δεδοµένης της ανυποληψίας 

µε την οποία αντιµετωπίζεται, σε µεγάλο βαθµό, η πρωτοπορία στα χρόνια αυτά στην 

Ελλάδα, προσκρούοντας στις ελληνοκεντρικές τάσεις που εκδηλώνονται µε 

δογµατικό τρόπο την περίοδο αυτή, σε µια προσπάθεια διαφύλαξης της ελληνικής 

παράδοσης και υπεράσπισης της ελληνικής φυσιογνωµίας και ταυτότητας.  

Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός πως απουσιάζουν αφιερώµατα στο 

Ιταλό δραµατουργό το 1934, χρονιά της απονοµής του βραβείου Νόµπελ34. Είναι 

βέβαιο πως η απώλεια του βραβείου από τον Παλαµά στάθηκε η αιτία αυτής της 

αδιαφορίας, σε συνδυασµό, ίσως, µε το γεγονός πως, γύρω στα 1927-29, αρχίζει να 

εξασθενεί η φήµη του συγγραφέα, µια φήµη που άρχισε να διαµορφώνεται από το 
                                                 
33 Την εικόνα αυτή αποκοµίζει κανείς κι από µερικά σκόρπια δηµοσιεύµατα που εντοπίστηκαν  στον 
ηµερήσιο τύπο: «Ο Πιραντέλλο εις το Λονδίνο», «Το φιλολογικό πιστεύω του Πιραντέλλο», «Με τον 
Πιραντέλλο ενώ παίζει χαρτιά» βλ. βιβλιογραφία.  
34 Το 1934, µε αφορµή την απονοµή του βραβείου Νόµπελ στον Pirandello,  ο Θεµ. Αθανασιάδης 
Νόβας δηµοσιεύει στην εφηµερίδα Νέος Κόσµος ένα υµνητικό άρθρο όπου εξαίρεται η µεγαλοφυΐα 
του συγγραφέα και αναπαράγονται µερικές από τις βασικές ιδέες του. Το άρθρο αυτό, αναπαράγει 
αποσπάσµατα από το βιβλίο του S. D’ Amico, Il teatro italiano (βλ. Proiou-Armati, “Il teatro di Luigi 
Pirandello negli anni 1926-1950, Rivista di studi Byzantini e neoellenici 27(1991)308).Επίσης, 
σύµφωνα µε την έρευνα των Proiou-Armati, στην εφηµερίδα Αθηναϊκά Νέα εµφανίζονται εκτενή 
αποσπάσµατα από τη διάσηµη βιογραφία του F.V. Nardelli, L’ uomo segreto. Επίσης, την επόµενη 
χρονιά, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του Pirandello, ο Αλέκος Λιδωρίκης, κ(βλ.Proiou-Armati, ο.π. 
307).  Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη, καταφέρνει να πάρει µια τελευταία συνέντευξη 
από τον διάσηµο δραµατουργό (για το κείµενο βλ. Proiou-Armati, ο.π. 320-324).  Τέλος, κατά το ίδιο 
έτος, παρουσιάζεται µια µετάφραση µιας σύντοµης µελέτη  του Φρ. Μπερναντεντέλλι για το 
νεωτεριστικό πιραντελλικό θέατρο Παγκόσµιος Φιλολογική Επιθεώρησις 10 (1934) 158-159.    
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1922 από τις πρώτες παραστάσεις των Έξι προσώπων ζητούν συγγραφέα στις 

ευρωπαϊκές σκηνές και εκτοξεύτηκε µε την ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης και τις 

πολυάριθµες περιοδείες του σε πολλά µέρη του κόσµου (Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, 

Βουδαπέστη, Βιέννη, Πράγα, Αργεντινή, Βραζιλία κ.α.)35. Αξίζει να σηµειωθεί πως 

τη χρονιά της βράβευσης, µετά από τέσσερα χρόνια σιωπής, φιλοξενείται ξανά 

πιραντελλικό έργο στην ελληνική σκηνή36.     

  

 

                                                 
35Για τα στοιχεία αυτά βλ. S. Bassnett-McGuire, Luigi Pirandello, London, 1983, 17 και  Σ. 
Ιορδανίδου, Ο Πιραντέλλο στην Ελλάδα, δ.δ., Αθήνα 2003, 34-36.Να σηµειωθεί πως το 1928 διαλύεται 
ο πιραντελλικός θίασος και σταµατούν οι οργανωµένες περιοδείες.. Σ. Ιορδανίδου, Ο Πιραντέλλο στην 
Ελλάδα, δ.δ., Αθήνα 2003, 36.) 
36 Proiou-Armati, ο.π., 307. 
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ΟΙ NOVELLE PER UN ANNO ΣΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

 
Ως στόχος του παρόντος κεφαλαίου τίθεται η παρουσίαση µεταφράσεων των 

πιραντελλικών διηγηµάτων που εντοπίστηκαν µετά από έρευνα στα περιοδικά του 

µεσοπολέµου. Η επιλογή του συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου καθορίζεται από την 

έντονη παρουσία έργων της σύγχρονης ιταλικής πεζογραφίας στον περιοδικό τύπο 

και το ζωηρό ενδιαφέρον για την κάλυψη της ιταλικής λογοτεχνικής επικαιρότητας, 

φαινόµενα που αµβλύνονται µε την έναρξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου 37.  

Προσπαθώντας να αξιολογήσει κανείς τη σπουδαιότητα του αφηγηµατικού 

έργου του Σικελού συγγραφέα , δεν θα µπορούσε να µην επισηµάνει το αδιάλειπτο 

ενδιαφέρον του για το διήγηµα που επιβεβαιώνεται από τους επίµονους 

πειραµατισµούς του σ’ αυτό το είδος γραφής, καθώς κι από τον εντυπωσιακό όγκο 

της συγγραφικής του δραστηριότητα. Αναγνωρισµένος θεατρικός συγγραφέας, όχι 

µόνο δεν εγκαταλείπει τη συγγραφή διηγηµάτων, αλλά θα τη συνεχίσει ως το τέλος 

της ζωής του, και µάλιστα µε µια «αποφασιστική διάθεση πειραµατισµού»38. Από 

τους µελετητές του έχει επιµόνως υποστηριχτεί η αλληλουχία και η συνάφεια του 

αφηγηµατικού µε το θεατρικό του έργο. Η συγγραφική του παραγωγή, διάσπαρτη σε 

ιταλικά περιοδικά της εποχής, αλλά και σε αυτοτελείς εκδόσεις, θα συγκεντρωθεί σε 

µια δίτοµη έκδοση υπό τον τίτλο Novelle per un anno39.      

                                                 
37 Μεταπολεµικά, το ενδιαφέρον για τα ιταλικά γράµµατα φαίνεται να ενεργοποιείται από το ’48 και 
έπειτα, ενώ, µε την επανίδρυση του Ιταλικού Ινστιτούτου το 1952, εντείνονται οι προσπάθειες 
αποκατάστασης της ιταλικής λογοτεχνίας στον ελληνικό χώρο. Στις προθέσεις του επίτιµου προέδρου 
Bruno Lavagnini, όπως αυτές εκφράζονται στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Αυσονία (1961) του εν 
λόγω ιδρύµατος, είναι να πληρωθεί η δεκαετής σιωπή µε µια «πανοραµατική εικόνα της Ιταλικής 
πνευµατικής ζωής από το 1900-1950».  Όσον αφορά τον Pirandello, επιχειρείται µια πιο 
ολοκληρωµένη προώθησή του έργου του στο ελληνικό κοινό,  µε την τρίτοµη συλλογή µε τίτλο 
∆ιηγήµατα και Νουβέλλες  (∆ίφρος 1967, 1968, 1969)˙ η παραπάνω έκδοση φέρει τη σφραγίδα του 
Ινστιτούτου, το οποίο και ανέλαβε την εκλογή των κειµένων. Η µεταφραστική αυτή προσπάθεια είχε 
αρχίσει λίγα χρόνια πριν (1961) από το περιοδικό του ∆ίφρου, Καινούρια Εποχή, όπου, µε αφορµή το 
αφιέρωµα στη µνήµη του Σικελού συγγραφέα, δηµοσιεύονται τα εξής: Γυµνή Ζωή, µετ. Γ. Σπαταλάς, 
Ήλιος και σκιά, µετ. Σ. Κατσαµπής, Το στενό φράκο, µετ. Θ. Μακρής, Όταν κανείς είναι κάποιος 
(θεατρικό), µετ. Σ. Κατσαµπής. 
38 Cazich Novella, «Con occhi nuovi: modalità narrative nelle Novelle per un anno», Rivista di studi 
pirandelliani, num. 11 (1993) 29-34. 
39 Μια πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης των διηγηµάτων  έγινε µε συνεργασία των εκδοτικών οίκων 
Bemporad και Mondatori. Εκδόθηκαν τότε 15 συλλογές µε τους εξής τίτλους: Schialle Nero (1922), La 
vita nuda (1922), la rallegrata (1922), L’ uomo solo (1922), La mosca (1923), In silenzio (1923), Tutt’ 
e tre (1924), Dal naso al cielo (1925), Donna Mimma(1925), Il vecchio Dio (1926), La giara (1928), Il 
viaggio (1928), Candelora (1928), Berecche e la guerra (1934), Una giornata (1937). Με τη δεύτερη 
έκδοση του οίκου Mondatori, τα διηγήµατα συγκεντρώθηκαν σε δύο τόµους (1937, 1938) υπό τον 
τίτλο Novelle per un anno.     
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Η  πρώτη επαφή του ελληνικού κοινού µε το έργο του Ιταλού συγγραφέα δεν 

διεκδικεί καµία πρωτοτυπία, µε την έννοια ότι µεθοδεύεται µέσω της δραµατουργικής 

του παραγωγής, γεγονός που χαρακτηρίζει την πρόσληψη του συγγραφέα σε διεθνές 

επίπεδο40. Ωστόσο, παράλληλα µε την θεατρική πιραντελλική µόδα, σ’ αυτές τις 

πρώτες δεκαετίες της εισαγωγής του στον ελληνικό χώρο, επισηµαίνονται κάποιες 

µεταφραστικές απόπειρες, διάσπαρτες στα περιοδικά της εποχής, που παρά τον 

µεµονωµένο και αµεθόδευτο χαρακτήρα τους, παρέχουν µια γεύση της ανεξάντλητης 

πιραντελλικής αφηγηµατικής τέχνης στην Ελλάδα41. Και µιλάµε για µεµονωµένες και 

σπασµωδικές µεταφραστικές προσπάθειες, διότι, αν εξαιρέσει κανείς την επιµονή του 

Γ. Σπαταλά, η οποία ενισχύεται από το γεγονός πως είναι ο πρώτος, αν και πολύ 

αργά, που επιχειρεί να µεταφράσει ένα από διασηµότερα κι εµπορικότερα 

µυθιστορήµατα του Pirandello (Il fu Mattia Pascal), όλες οι υπόλοιπες, είτε 

καλύπτονται πίσω από τον ασφαλή µανδύα της ανωνυµίας, είτε εξαντλούνται σε µια 

ή δύο απόπειρες. Η µεταφραστική αυτή παραίτηση µπορεί να βρει µια πιθανή 

εξήγηση στην γλωσσική ιδιαιτερότητα του πιραντελλικού έργου, που καθιστά 

δύσκολη τη µεταγραφή του σε µια ξένη γλώσσα και, ως εκ τούτου, αµφίβολο το 

αποτέλεσµα. Από την άλλη, το θέατρο, µεταφραστικά τουλάχιστον, λαµβάνει τη 

µερίδα του λέοντος, που, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος του κοινού, ανάγεται σε 

εµπορεύσιµο είδος που εξασφαλίζει υλική και ηθική καταξίωση στον µεταφραστή. 

Αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση, η απουσία αυτοτελών εκδόσεων θεατρικών έργων, 

θα µπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη µεταφραστικής προχειρότητας42. 

  Μετά από έρευνα στα κυριότερα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής, 

εντοπίστηκαν 12 µεταφράσεις πιραντελλικών διηγηµάτων43. Οι επτά από αυτές 

ανήκουν σε αµιγώς λογοτεχνικά περιοδικά (Νεοελληνικά Γράµµατα, Ελληνικά 

                                                 
40 Όπως επισηµαίνουν η Άλκηστις Πρωίου και η Angela Armati, οι ελληνικές µεταφράσεις θεατρικών 
έργων προηγούνται των αφηγηµατικών. Η πρώτη πιραντελλική παράσταση χρονολογείται το 1914 µε 
το έργο La morsa, του οποίου ο µεταφραστής παραµένει άγνωστος.  Επίσης, σηµειώνεται ο πρόχειρος 
και επιπόλαιος χαρακτήρας των µεταφράσεων, όχι πάντα από την ιταλική γλώσσα, προκειµένου να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ελληνικών θιάσων («Traduzioni e traduttori di Luigi Pirandello in 
Grecia», Testi letterari italiani tradotti in greco (dal ’500 ad oggi), Roma 1994, 272). 
41 Έως το 1940 εντοπίστηκαν 12 διηγήµατα (βλ. παράρτηµα), ποσοστό αρκετά φτωχό αν αναλογισθεί 
κανείς τον τεράστιο όγκο των πιραντελλικών διηγηµάτων.  
42 Ο όρος απουσία είναι εδώ συµβατικός, ωστόσο καθίσταται ρεαλιστικός από τον  συγκριτικά 
δυσανάλογο αριθµό παραστάσεων και δηµοσιεύσεων (17 παραστάσεις έως το 1940 έναντι 4 
δηµοσιευµένων µεταφράσεων, εκ των οποίων καµία δεν εκπονήθηκε για τις ανάγκες κάποιας 
θεατρικής παράστασης). 
43 Για την έρευνα αξιοποιήθηκε το υλικό της βιβλιοθήκης του Ρεθύµνου καθώς και ένα µέρος του 
αρχείου του Γ. Ζεβελάκη (κάποια τεύχη του περιοδικού Μπουκέτο (1932, 1933, 1935) και αποκόµµατα 
από εφηµερίδες που ανήκουν στη συλλογή του).  
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Γράµµατα, Νέα Εστία), τρεις σε λαϊκά περιοδικά (Μπουκέτο, Έργον), ενώ δύο σε 

αυτοτελή λαϊκή περιοδική έκδοση της εφηµερίδας Ανεξάρτητος44.   

Κάνοντας λόγο για τις µεταφράσεις των λογοτεχνικών περιοδικών, µε αρκετή 

επιφύλαξη, θα λέγαµε πως η πρώτη εµφάνιση πιραντελλικού διηγήµατος 

χρονολογείται το 1928 στο περιοδικό Ελληνικά Γράµµατα, από ανώνυµο µεταφραστή 

–ουσιαστικά διασκευαστή, διότι πρόκειται για ελεύθερη απόδοση και όχι για ακριβή 

µετάφραση, µε προσθήκη ονοµάτων, περιληπτική απόδοση κάποιων µερών του 

κειµένου, εµπλουτισµό κάποιων σηµείων, καθώς και αποσιωπήσεις45. Η 

ανολοκλήρωτη ιταλική έκδοση των απάντων του συγγραφέα, θα δικαίωνε τον 

ισχυρισµό για τον πρώιµο χαρακτήρα αυτής της εµφάνισης. Παράλληλα, ο 

διασκευαστικός του χαρακτήρας και η ανωνυµία του µεταφραστή, επιτρέπουν την 

υπόθεση ότι το κείµενο δεν µας έρχεται κατευθείαν από το πρωτότυπο46. Το επόµενο 

µεταφραστικό εγχείρηµα που συναντάµε είναι εκείνο του Γ. Πράτσικα το 1933 στις 

σελίδες της Νέας Εστίας47. Με αφορµή την απονοµή του Νόµπελ στον Ιταλό 

συγγραφέα έχουµε µια πρώτη αυτοτελή έκδοση δύο διηγηµάτων (και ενός θεατρικού 

µε µεταφραστές τον ∆ηµ. Χατζόπουλο και τον Αλ. Παπανδρέου, ενώ από το 1935 

ξεκινάει η ενασχόληση του Γ. Σπαταλά µε το πιραντελλικό έργο, µε µεταφράσεις του 

να δηµοσιεύονται στα Νεοελληνικά Γράµµατα  και στη Νέα Εστία.  

Αξίζει να σταθούµε στην περίπτωση Γ. Σπαταλά, καθώς είναι ο µόνος που 

ασχολείται µε συστηµατικότητα –επαγγελµατισµό θα λέγαµε- µε το πιραντελλικό 

αφηγηµατικό έργο από το 1935 και έπειτα. Από το ευρύ φάσµα των µεταφραστικών 

του επιλογών διαφαίνεται –πέρα από την προσωπική καλλιέργεια και ανάπτυξη του 

                                                 
44 Για τις µεταφράσεις βλ. Παράρτηµα  
45 Πρέπει να σηµειωθεί πως, την ίδια χρονιά, στο περιοδικό Νέα Εστία (3-4 (1928) 322) εµφανίζεται σε 
διασκευή της ποιήτριας Ρίτας Μπούµη-Παπά ένα από τα ποιήµατα της νεανικής περιόδου του 
Pirandello µε τίτλο Ασπρόµαλλη Γριούλα (La vecchierella bianca). Παρά την ενασχόλησή της µε την 
ιταλική ποίηση –κυρίως µεταφράσεις  των Ιταλών crepuscolari και decadenti (G. Gozzano, Ada Negri, 
D’ Annunzio)- το ενδιαφέρον της, το µεταφραστικό τουλάχιστον, για την ποίηση του Pirandello 
εξαντλείται σ’ αυτή τη διασκευαστική απόπειρα. Το αµέσως επόµενο ποιητικό µεταφραστικό 
εγχείρηµα εντοπίζεται πολύ αργότερα στις σελίδες της Νέας Εστίας 63 (1958) 123 σε µετάφραση Γ. 
Σπαταλά. Πρόκειται για µια διασκευή του σονέτου Il ritorno µε ελληνικό τίτλο Στο σπίτι που 
γεννήθηκα.           
46 Την ίδια χρονιά δηµοσιεύεται σε συνέχειες ένα από τα µυθιστορήµατα της νοµπελίστριας Grazia 
Deledda, σε µετάφραση του ∆. Ροντήρη. Έντονη είναι η παρουσία της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας 
και τον επόµενο χρόνο στο ίδιο περιοδικό µε µεταφράσεις εκπροσώπων του ιταλικού decadentismo, 
ωστόσο να σηµειωθεί ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται γνωστό το όνοµα του µεταφραστή, µε 
µοναδική εξαίρεση το διήγηµα του Pirandello Η πραγµατικότητα ενός ονείρου (La realta del sogno).   
47  Ο Γ. Πράτσικας εµφανίζει ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τα ιταλικά γράµµατα µε µεταφράσεις και 
µελέτες σύγχρονων ιταλών λογοτεχνών όπως η Ada Negri, Corrado Tumiati, Grazia Deledda από τις 
σελίδες του συγκεκριµένου περιοδικού, στο οποίο διατηρεί και την στήλη της επισκόπησης της 
πνευµατικής ζωής της Ιταλίας έως το 1935, οπότε και αναλαµβάνει ο Γ. Σπαταλάς.     
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γλωσσικού οργάνου, πράγµα που αποτελούσε έναν από τους βασικούς στόχους της 

επτανησιακής µεταφραστικής παράδοσης, την οποία και εκπροσωπεί- µια πρόθεση 

ιστορική και συνάµα γραµµατολογική ή και καθαρά βιοποριστική. Παράλληλα µε την 

έντονη ενασχόληση του µε µεταφράσεις των κλασικών συγγραφέων της ιταλικής 

λογοτεχνίας, από το 1920 κι έπειτα ξεκινάει να µεταφράζει σύγχρονους ιταλούς 

λογοτέχνες, κυρίως εκπροσώπους του ιταλικού βερισµού48. Η επιλογή συνάδει µε την 

ζήτηση της εποχής για το ηθογραφικό διήγηµα και µε τις ανάγκες των περιοδικών να 

καλύψουν τις σελίδες τους µε αφηγήµατα49. Πέρα από το εµπορικό ενδιαφέρον, 

διακρίνεται η πρόθεση να µεταφραστούν οι ‘κλασικοί’ συγγραφείς της ιταλικής 

λογοτεχνίας –δεν είναι τυχαίο το ό,τι αρχίζει να µεταφράζει πιραντελλικά διηγήµατα 

µετά την απονοµή του βραβείου Νόµπελ- πράγµα που ίσως έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην επιλογή του µυθυστορήµατος Ο µακαρίτης Ματία Πασκάλ, καθώς θεωρείται από 

το πιο διάσηµο και αντιπροσωπευτικό δείγµα πιραντελλικής γραφής. Στον πρόλογο 

του Ματία Πασκάλ διαφαίνεται ο θαυµασµός του για τον διηγηµατογράφο –

χαρακτηριστικά λέει ότι «πολλά του διηγήµατα είναι πραγµατικά αριστουργήµατα. 

Ένα πρόσθετο δείγµα επαγγελµατισµού είναι πως είναι ο µόνος που εκφράζει κάποιο 

προβληµατισµό για τις µεταφραστικές δυσκολίες του κειµένου και δικαιολογεί τις  

επιλογές του: 

 
 Λίγα λόγια για τη µετάφραση. Το ύφος του Πιραντέλλο είναι χτυπητά ατηµέλητο –θεληµατικά ή από 

αδυναµία- ώστε όταν µεταφερθεί σ’ άλλη γλώσσα να προξενεί τουλάχιστο τη δυσφορία στους 

ακατατόπιστους αναγνώστες: Προτάσεις µακροσκελέστατες, «περιεστραµµένα» και πρωθύστερα 

φραστικά σχήµατα, αργός αφηγηµατικός ή περιγραφικός ρυθµός κλπ. Ίσως αυτό νάναι ένδειξη πως 

τον βασάνιζε πιότερο η προβολή της ουσίας παρά της µορφής. Έτσι η µορφολογική πλευρά του έργου 

του –έργου καυτής, διεισδυτικά αποκαλυπτικής εγκεφαλικότητας –διακρίνεται, σχεδόν πάντα, για τον 

αρνητικό της χαρακτήρα. Ωστόσο, επειδή «το ύφος είναι ο άνθρωπος»- και ο συγγραφέας-, ο 

ευσυνείδητος µεταφραστής οφείλει να σεβαστεί το κλασσικό τούτο κείµενο και, µ’ ελάχιστες 

προσαρµογές –τεχνικές φυσικά- στη γλώσσα που µεταφράζει, ν’ αποδώσει το πρωτότυπο πιστά. Το 

τονίζω αυτό για να προλάβω ενδεχόµενες αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις αναφορικά µε την καλολογική 

υπόσταση της µετάφρασής µου50. 

 

 

                                                 
48 Για τις ιταλικές µεταφράσεις ποιηµάτων και πεζών του Γ. Σπαταλά βλ. Ευρ. Γαραντούδης- Άννα 
Κατσιγιάννη, «Εργογραφία Γεράσιµου Σπαταλά», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 4 (1993) 140-152. 
49 Π. Μουλλάς, «Εισαγωγή»,  Η µεσοπολεµική πεζογραφία. Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσµιο 
πόλεµο (1914-1939), Αθήνα 1993, 89. 
50 L. Pirandello, Ο µακαρίτης Ματίας Πασκάλ, µετ. Γερ. Σπαταλά, Αθήνα 1953, 10. 
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 Μετά από αυτήν την παρένθεση, συνεχίζοντας µε τις µεταφράσεις που 

εµφανίζονται σε περιοδικά της εποχής, εντοπίσαµε τρεις µεταφράσεις πιραντελλικών 

διηγηµάτων σε λαϊκά έντυπα, ανωνύµων µεταφραστών, σύµφωνα µε την πρακτική 

των συγκεκριµένων περιοδικών. Οι δύο συµπεριλαµβάνονται στο περιοδικό 

Μπουκέτο και µια τρίτη στο Έργον51 . Ειδικά για το περιεχόµενο του περιοδικού 

Μπουκέτο, θα µπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί ένα περιοδικό ποικίλης ύλης – µε 

χαρακτήρα λαϊκό-σατυρικό. Η ποικιλία της ύλης νοείται ειδολογικά, καθώς στις 

σελίδες του φιλοξενούνται ποίηση, ανέκδοτα, αστυνοµικά διηγήµατα, αφηγήµατα µε 

καθαρά σκανδαλιστικό περιεχόµενο, καθώς και µεταφράσεις λογοτεχνικών 

αριστουργηµάτων της παγκόσµιας λογοτεχνίας, ιπποτικά µυθιστόρηµα κ.α.  Ο 

εµπορικός του χαρακτήρας διαπιστώνεται από τις διαφηµίσεις που φιλοξενούνται στις 

σελίδες του µε στόχο κυρίως τη γυναίκα-καταναλωτή. Ουσιαστικά αποτελεί ένα 

οικογενειακό περιοδικό της εποχής, µε ποικίλη ύλη, έτσι ώστε να καλύπτει τα γούστα 

ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, µε εύπεπτο και εκλαϊκευµένο τρόπο. ∆ε λείπει 

και ο εµπορικός χαρακτήρας που διαπιστώνεται από το διαφηµιστικό υλικό, που έχει 

ως κύριο στόχο τη γυναίκα-καταναλωτή, αποδεικνύοντας έτσι την συµβολή του στη 

διαµόρφωση αστικών συνηθειών, µε τη µεταφύτευση στον ελληνικό χώρο 

ξενόφερτων αστικών πρότυπων, τόσο µέσω των διαφηµίσεων και όσο µέσω της 

αµφιβόλου, πολλές φορές, προελεύσεως λογοτεχνίας. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα 

ποικίλης ύλης εντάσσονται και τα πιραντελλικά αφηγήµατα, σε πρόχειρες διασκευές, 

από άγνωστους µεταφραστές. 

   Στα χρόνια αυτά παρατηρείται επιπόλαιη και επιφανειακή προσέγγιση όσον 

αφορά το αφηγηµατικό έργο του Pirandello. ∆εν µπορεί να συναχθεί κάποιο 

συµπέρασµα για το πώς επιλέγονται τα συγκεκριµένα διηγήµατα λόγω του τεράστιου 

συγγραφικού όγκου του έργου. Επίσης, είναι δύσκολο  να εντοπιστεί η γλώσσα 

προέλευσης, µε εξαίρεση την περίπτωση Σπαταλά, του οποίου η ιταλοµάθεια είναι 

αναµφισβήτητη. Στη χώρα µας όπως προαναφέρθηκε, ανοίγει µεταφραστικά ο 

δρόµος για το αφηγηµατικό έργο του Pirandello µέσα στη δεκαετία του ’60 και 

συνεχίζεται µέχρι σήµερα52. 
 

 

                                                 
51 Να σηµειώσουµε εδώ πως δεν µπορέσαµε να ταυτίσουµε τον τίτλο του συγκεκριµένου αφηγήµατος 
(Η εκδίκησις ) µε κάποιο από αυτά που συµπεριλαµβάνονται στην δίτοµη έκδοση A. Mondatori 1956. 
52 Για έναν κατάλογο των ελληνικών µεταφράσεων του πιραντελλικού έργου –πεζού και θεατρικού- 
βλ. Σ. Ιορδανίδου, «Αφιέρωµα στον Λουΐτζι Πιραντέλλο», Εκκύκληµα 20 (1989), 63-68. 
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Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ LUIGI PIRANDELLO 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

   
Η περίπτωση του Φώτου Πολίτη και του Σπύρου Μελά 

 
 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της θεατρικής κριτικής 

που δέχτηκε το έργο του Luigi Pirandello στη διάρκεια του µεσοπολέµου αρχής 

γενοµένης από το 1914, οπότε και ανεβάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργο του 

Ιταλού δραµατουργού53. Ο περιορισµός της έρευνας  σε αυτήν την περίοδο 

καθορίζεται από το γεγονός ότι µέσα στο Μεσοπόλεµο διαµορφώνεται ένα κριτικό 

πλαίσιο πρόσληψης του πιραντελλικού έργου το οποίο στα βασικά του σηµεία δεν 

διαφοροποιείται αισθητά κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Η µεταγενέστερη περίοδος, 

από την Κατοχή (1942, Κάρολος Κουν) και εξής, ουσιαστικά ανατροφοδοτεί έναν 

προβληµατισµό ο οποίος έχει ήδη οριοθετηθεί κατά τα χρόνια του Μεσοπολέµου. Για 

το λόγο αυτό, από το πλήθος των ενυπόγραφων και ανυπόγραφων κριτικών που 

γράφονται για το πιραντελλικό θέατρο µε αφορµή τη σκηνική αναπαράσταση των 

έργων του στην Ελλάδα54, επιλέγονται, ως πλέον σηµαίνουσες, οι περιπτώσεις του 

Φώτου Πολίτη και του Σπύρου Μελά, οι οποίοι ούτως ή άλλως µε την κριτική τους 

αρθρογραφία είχαν αναδειχθεί σε κυρίαρχους εκφραστές των δύο τάσεων κατά τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

                                                 
53 Το πρώτο έργο που ανεβάστηκε ήταν το  από το θέατρο Κυβέλη σε σκηνοθεσία Τηλ. Λεπενιώτη. 
Μολονότι όπως σηµειώνει ο Γ. Σιδέρης δεν έχουµε πληροφορίες για το µεταφραστή αλλά και τα 
συµφραζόµενα του ανεβάσµατος της παράστασης, δεν µπορεί να µην επισηµανθεί το πρώιµο της 
χρονολογίας αν αναλογιστεί ότι το έργο ανεβάστηκε στην Ιταλία το 1910. Βλ. Γ. Σιδέρης, «Ελληνικές 
παραστάσεις του Πιραντέλλο», Νέα Εστία 826(1961)1599. Αξίζει ίσως να σηµειωθεί πως τα 
πιραντελλικά έργα που ανεβαίνουν στην ελληνική σκηνή για τα πρώτα τουλάχιστον  τρία χρόνια, από 
το 23 και εξής, συµπίπτουν µε εκείνα που ανεβαίνουν στην Γαλλία µε την ίδια µάλιστα σειρά, γεγονός 
που  δηλώνει πως η πολιτογράφηση των πιραντελλικών θεατρικών έργων µας έρχεται από την χώρα 
αυτή (βλ. συγκριτικά  Alley J.N., “French periodical criticism of Pirandello’ s Plays”, Italica 25(1948) 
138-149 και παραστασιολόγιο στο αφιέρωµα της Σ. Ιορδανίδου στο Εκκύκληµα 20 (1989)30-62. Την 
υποψία αυτή επικυρώνει η µαρτυρία του Γ. Σιδέρη: «θ’ ακολουθήσουν δύο χρονιές και το κοινό µας θα 
γνωρίσει πέντε κοντά –κοντά έργα του Πιραντέλλο σε πρώτες διδασκαλίες· οι θίασοι µας φιλόκαινοι 
και προκοµµένοι εγκρίνανε πρόθυµα το ρεύµα, τη µόδα και, µε µιάν αγνότητα, παραβλέποντας δηλ. 
του κινδύνους του πρωτόφαντου είδους, όσο κι αν είτανε βουλεβαρδιέροι από τη συνήθεια του 
δραµατολογίου τους· φτάνανε άλλως τε ειδήσεις από το Παρίσι ενθουαστικές από ταξίδια, από φίλους, 
από αλληλογραφίες και από τα ξένα φύλλα· δύο νέοι ηθοποιοί, η Χαλκούς και ο Γιαννίδης, ήρθαν κατ’ 
ευθείαν από το Παρίσι, τον ίδιο καιρό· ο δεύτερος µάλιστα έκανε και την πρώτη του εµφάνιση όχι 
τυχαία, σ’ έργο του πολυθόρυβου Ιταλού· και οι ελληνικές εφηµερίδες, το «Ελεύθερον Βήµα» π.χ., 
πληροφορούσαν τους αναγνώστες τους ότι ο Πιραντέλλο βρισκόταν, τότε κοντά, στο Παρίσι ο ίδιος µε 
το θίασό του, το «Θέατρο Τέχνης» που είχε ιδρύσει στη Ρώµη και πως είχε παρουσιάσει εκεί: «Ηδονή 
τιµιότητος», «Ερρίκο ∆΄», «Γυµνούς ενδύσατε» (Σιδέρης, ο.π., 1601)  
54 Βλ. Σ. Ιορδανίδου, Ο Πιραντέλλο στην Ελλάδα, δ.δ. Αθήνα 2003, 95-119 και Proiou-Armati, “Il 
teatro di Luigi Pirandello in Grecia negli anni 1914-1925”,  Rivista di studi bizantini e neoellenici 
25(1988), 205-215 και Proiou-Armati, “Il teatro di Luigi Pirandello in Grecia negli anni 1926-1950”, 
Rivista di studi bizantini e neoellenici, 27 (1991) 293-350. 
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Στο βαθµό που εδώ µας ενδιαφέρει η θεατρική κριτική ως λογοτεχνική 

κριτική κι έξω από τα ιδιαίτερα θέµατα που αφορούν περισσότερο τη θεατρολογία 

(παράσταση, σκηνογραφία, ηθοποιία, σκηνοθεσία), µπορούµε να παρατηρήσουµε τη 

διαµόρφωση δύο κυρίαρχων κριτικών στάσεων, µίας αρνητικής που καθορίζεται από 

τις αγκυλώσεις ενός ελληνοκεντρικού ιδεαλισµού και εθνισµού και µίας θετικής, που 

σηµαδεύεται από την ανάδυσης µίας περισσότερο πρωτοποριακής και µοντερνικής 

συνείδησης. Συνεπώς,  το έργο του Pirandello ως προς την πρόσληψή του δεν 

αποτέλεσε εξαίρεση, αλλά υποτάσσεται στη γνωστή κριτική πόλωση της εποχής, µία 

πόλωση που ουσιαστικά χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα ή τις αρχές του 

20ου αιώνα, όταν µε την εµφάνιση περιοδικών όπως ο ∆ιόνυσος, η Τέχνη και το 

Περιοδικόν µας, τίθενται υπό αµφισβήτηση οι ψυχαρικές γλωσσικές αντιλήψεις, 

καθώς και η ηθογραφική λογοτεχνική παράδοση, η οποία κρίνεται ακατάλληλη να 

υπηρετήσει το νόηµα της τέχνης, εφόσον ο λαογραφικός προσανατολισµός της θέτει 

περιορισµούς στην καλλιτεχνική φαντασία55.  

Κατά την περίοδο που αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτής της εργασίας, 

εκδηλώνεται µια ιδιαίτερα εχθρική στάση απέναντι στο µοντέρνο, τον µοντερνισµό, 

τον ‘συγχρονισµό’- ο όρος χρησιµοποιείται για να δηλώσει τις νεοτερικές 

λογοτεχνικές τάσεις που ‘εισάγονται’ από την Ευρώπη-, νεολογισµοί µε έντονα 

αρνητικό χρώµα που εκφράζουν µια τέχνη νεοτερίζουσα, εκκεντρική, κενή 

περιεχοµένου, µε κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισµα τη διάλυση κάθε µορφής, και, 

κατά συνέπεια, µια τέχνη που µιµείται µε στείρο και ανεδαφικό τρόπο την ευρωπαϊκή 

πρωτοπορία και, ως εκ τούτου, υπονοµευτική της αυθεντίας της ελληνικής 

παράδοσης56. Η εχθρότητα αυτή ερµηνεύεται ως µια αντίσταση στα νεοεισερχόµενα 

πρωτοποριακά ρεύµατα που κάνουν αισθητή την εµφάνιση τους σε όλους τους τοµείς 

της λογοτεχνικής ζωής στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  Στο Ελεύθερο Πνεύµα 

του Γ. Θεοτοκά, το µανιφέστο της γενιάς του ’30 που εγκαινιάζει µια νέα περίοδο και 

προαναγγέλλει τη λογοτεχνική ανανέωση, στηλιτεύεται µε τολµηρό τρόπο η 

λογοτεχνική καθήλωση και, γενικότερα, το πνεύµα του εθνισµού που διαπνέει την 

ελληνική πνευµατική ζωή, για το οποίο, ως ένας από τους κύριους υπεύθυνους, 

κατονοµάζεται ο Φώτος Πολίτης, ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του 

πιραντελλικού θεάτρου, µε τη µοµφή της ‘αστυνόµευσης’ της πνευµατικής ζωής, της 

                                                 
55Χ. Λ. Καράογλου, Ο ∆ιόνυσος (1901-1902), Αθήνα χ.χ., 31-39. 
56 Τζιόβας ∆., «Ελληνικότητα και νεοτερικότητα», Οι µεταµορφώσεις του εθνισµού και το ιδεολόγηµα 
της ελληνικότητας στο Μεσοπόλεµο, Αθήνα 1989, 19-29.  
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δογµατικής προσκόλλησης στην ελληνική λογοτεχνική παράδοση και της ‘άρνησης 

του παρόντος’, άρνηση η οποία υπαινίσσεται την αδυναµία κατανόησης των 

σύγχρονων αναζητήσεων και της ένταξης στη σύγχρονη εποχή, πράγµα που 

επιβεβαιώνουν οι κρίσεις του για τον Pirandello57.   

Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το κλίµα και προσπαθώντας κανείς να 

κωδικοποιήσει τις αρνητικές κρίσεις που διατυπώνονται για την τέχνη του Pirandello 

µε αφορµή το ανέβασµα των έργων του στην Ελλάδα, διαπιστώνει τη διαρκή και 

σταθερή προσφυγή σε όρους όπως αυτούς του ‘’σχετικισµού’’, της ‘’νοσηρότητας’’ 

και του φθηνού εντυπωσιασµού58. Από την γλώσσα της κριτικής  συµπεραίνεται πως  

η πρωτοποριακή πιραντελλική τέχνη εκλαµβάνεται ως µία τυπική περίπτωση της 

λεγόµενης ‘’παρακµής’’ (decadence), εντασσόµενη στο δόγµα η ‘τέχνη για την τέχνη’ 

και, ως εκ τούτου, λαµβάνει το ύφος µιας τέχνης διεστραµµένης και στείρας, 

περιφρονητικής απέναντι την ανθρώπινη ύπαρξη59. Στο βαθµό που η παρακµή 

αντιπροσωπεύει έναν πολιτισµό που έχει φθάσει στο ανώτατο σηµείο της ανάπτυξής 

του ή το µηδενισµό µίας παθητικότητας άρρηκτα συνδεδεµένης µε την αισθητική 

απόλαυση,60 το έργο του Pirandello ενοχοποιείται για ένα εγωιστικό κλείσιµο της 

τέχνης στον εαυτό της που έχει ως αποτέλεσµα την αµφισβήτηση –αν όχι 

υπονόµευση- της εξωτερικής πραγµατικότητας –εξ ου και η µοµφή του 

                                                 
57 Γ. Θεοτοκάς, «Εθνικός χαρακτήρας και πνευµατικός µιλιταρισµός», Ελεύθερο Πνεύµα, Αθήνα 2002, 
13-35 και Mario Vitti, Η Γενιά του τριάντα, Αθήνα 2004, 32-35. 
58 Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις πρώτες αντιδράσεις στην παράσταση του 1914, το πιραντελλικό 
έργο παίρνει αρνητικά σχόλια, χωρίς όµως εκτεταµένες αισθητικές αναλύσεις. Ο συντάκτης της 
εφηµερίδας  Ακρόπολις το χαρακτηρίζει ως ‘δραµατάκι’’ και αποδίδει την επιτυχία του έργου στους 
ηθοποιούς, ενώ στο περιοδικό Ελλάς εµφανίζεται µια αυστηρή κριτική που αποδίδει στο έργο 
αναχρονιστικά στοιχεία µε θέµα τη µοιχεία χωρίς λογοτεχνική αξία και δυνατότητα αναπαράστασης.  
Η αµέσως επόµενη παράσταση δίνεται το 1923 (Η ηδονή της τιµιότητος) µε την κριτική να εκδηλώνει 
αντικρουόµενες και αντιφατικές απόψεις, κυρίως, βέβαια αρνητικές. Για ειρωνικό σχετικισµό που 
αντικαθιστά την απουσία σκηνικής δράσης κατηγορεί ο ανώνυµος συντάκτης της Εστίας το 1923, ενώ 
και το 1925 ο Κώστας Οικονοµίδης από τις στήλες επανέρχεται στη µοµφή του σχετικισµού µε 
αφορµή το ανέβασµα του έργο  Ερρίκος  ∆,΄ συµπληρώνοντας πως ο Ιταλός συγγραφέας παίζει µε τη 
λογική και ανακατεύει την τρέλα µε τη σοφία µέσα σε µια µανιώδη ατµόσφαιρα µε µόνο στόχο την 
αποκάλυψη της σχετικότητας της πραγµατικότητας. Στο Ελεύθερο Βήµα  το 1926 µε αφορµή την 
παράσταση του Σκέψου το Τζακοµίνο, στη στήλη  Θεατρικός, το πιραντελλικό θέατρο καταγγέλεται ως 
‘’πυροτέχνηµα’’, ενώ εύγλωττη είναι η σύγχυση για το είδος του έργου. Η επιτυχία του συγγραφέα 
αποδίδεται στη αποµάκρυνση από τη συνηθισµένη θεατρική φόρµα, κι ως εκ τούτου καθίσταται 
εξαιρετικά πρωτότυπη, ωστόσο αδύναµη να έχει διάρκεια ζωής. Εν ολίγοις, ο αρθρογράφος 
καταλογίζει στο πιραντελλικό έργο επιτυχία που βασίζεται σε µια πρωτοτυπία χωρίς ουσιαστικό 
περιεχόµενο και γι’ αυτό καταδικασµένη. Ο Κ. Οικονοµίδης επανέρχεται µε τη µοµφή του 
‘εγκεφαλισµού’ το 1935 ενώ, το 1938, ο Λέων Κουκούλας επιρρίπτει στο πιραντελλικό έργο κυνισµό, 
αµοραλισµό και ‘εγκεφαλικά ακροβατικά’ µέσα στους λαβύρινθους του παραλόγου βλ. Proiou-Armati, 
ο.π., 206-215 και 293-350. 
59 Wimsatt W.K.-Brooks Cl., “Art for art’ s sake”, Literaty Criticism, London 1970,476-497. 
60 Calinescu M., “From ‘Decadence’ to ‘Style of Decadence”, Five faces of modernity, Durham 1987, 
157-171. 
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‘’σχετικισµού’’- όπως επίσης και της νοσηρότητας που επιφέρει αυτή η απώλεια 

επαφής µε την πραγµατικότητα, απώλεια που συντελείται µε την αναγνώριση της 

φαντασίας ως απόλυτης δύναµης που εξοβελίζει τη λογική. Εν ολίγοις, η τέχνη του 

Pirandello καταδικάζεται ως ‘πυροτέχνηµα’ επειδή ακριβώς αντιµετωπίζεται από 

τους εν λόγω επικριτές µε τους όρους µίας τέχνης για την τέχνη, χωρίς ουσιαστικό 

ηθικό υπόβαθρο, χωρίς ειλικρίνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, τέχνη ανήθικη που 

έχει ως µέσο την εξαπάτηση και τη διαφθορά. Υπό αυτό το πρίσµα, το πιραντελλικό 

θέατρο θεωρείται  τέχνη του συρµού που εισρέει στην ελληνική σκηνή ως ένα φτηνό, 

άηθες, λαϊκίστικο και σκανδαλώδες δυτικό προϊόν.  

 Σε έναν από τους δριµύτερους επικριτές του Pirandello, αναδεικνύεται, στα 

πρώτα αυτά χρόνια της υποδοχής του στην Ελλάδα, ο Φ. Πολίτης, ο οποίος, επ’ 

ευκαιρίας των πιραντελλικών παραστάσεων, δηµοσιεύει επικριτικά σηµειώµατα στα 

οποία, µε ιδιαίτερα σαρκαστική γλώσσα, προβάλλει τα ξενόφοβα αισθήµατά του, 

µέσω των οποίων σκιαγραφείται, µε αντιπροσωπευτικό τρόπο, το κλίµα αποστροφής 

και απέχθειας απέναντι σε κάθε πρωτοποριακή καλλιτεχνική εκδήλωση. 

Συγκεκριµένα, σε άρθρο του µετά την παράσταση των Έξι προσώπων, αποδίδει στον 

Pirandello τον χαρακτηρισµό του ‘καλού ράφτη’, που υπάρχει «δια να επενδύει µε 

σοβαροφάνειαν τις µεγαλύτερες ανοησίες». Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο καυτηριάζει 

το µεταφυσικό παιχνίδι συγγραφέα – προσώπων, ενώ, στη συνέχεια, κατακεραυνώνει 

τον Σικελό δραµατουργό µε κατηγορίες για παθητική και αδιάφορη παρατήρηση του 

δράµατος των πλασµάτων της φαντασίας του, θεωρώντας παράλογη την µη 

δραµατοποίηση της ιστορίας των προσώπων. Η ανυπαρξία δραµατικής πλοκής και το 

ηµιτελές των προσώπων φαίνεται να εξοργίζουν τον αρθρογράφο, ο οποίος, 

αδυνατώντας να κατανοήσει το µοντερνικό χαρακτήρα του έργου, και, µάλιστα, 

προσλαµβάνοντάς το, είτε ως αδυναµία στην κατασκευή δράµατος είτε ως 

ελλειµµατικότητα περιεχοµένου, και, κατά συνέπεια, ως ειρωνική στάση απέναντι 

στις παραδοσιακές δραµατικές συµβάσεις που απαιτούν το αρµονικό συνταίριασµα 

µορφής-περιεχοµένου, λίγο-πολύ, τον µέµφεται για εξαπάτηση του κοινού, 

καταλογίζοντάς του «γελοίον παιχνίδι»:  

 
«Ο Ιταλός αυτός συγγραφεύς δεν µας εβεβαίωσε, καθ’ όλην την διάρκειαν της παραστάσεως, ότι τα έξι 

πρόσωπά του είναι πλάσµατα ζωντανά. ∆εν πλάθονται, Κουβεντολογούν και διηγούνται µιαν υπόθεσιν 

περίπλοκων σχέσεων, η οποία πιθανόν να είναι τραγική, αλλ΄ ακριβώς λόγω της ατόνου διαγραφής 

των χαρακτήρων, δεν µας συγκινεί καθόλου. […] Αλλ’ επαναλαµβάνω: τα πράγµατα είναι απλά. Εις 
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το µυαλό του Ιταλού συγγραφέως εγεννήθη µια δραµατική υπόθεσις – η ιστορία ενός ανδρός, ο οποίος 

εγκαταλείπει την γυναίκα του, αφήνοντάς την να γεννήσει τρία νόθα µ΄ένα γραµµατέα του, κι 

επανέρχεται έπειτα πάλιν προς αυτήν, όταν έχει πια γνωρίσει ο ίδιος σαρκικώς την πρόγονήν του στο 

σπίτι µιας µαστροπού µοδίστρας κλπ. Η υπόθεσις αυτή, ως τοιαύτη, έχει δραµατικόν ενδιαφέρον, 

βέβαια, αλλά οµοιάζει αρκετά µε τα συνήθη επιφυλλιδογραφικά ροµάντζα. Σαν έξυπνος άνθρωπος ο 

Πιραντέλο το αντελήφθη αµέσως. Και εσκέφθη ότι δεν ήρµοζεν εις αυτόν να δραµατοποιήσει τέτοιαν 

υπόθεσιν. Όθεν και απεφάσισε να παίξει ένα παιχνίδι, δραµατοποιών την ιστορίαν… της µη 

δραµατοποιήσεως των έξι προσώπων61.  

 

Το µένος του Φ. Πολίτη εκτοξεύεται για δεύτερη φορά, την ίδια χρονιά (1925) 

µε αφορµή την παράσταση του Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε, όπου τα πυρά 

συγκεντρώνει το ‘φιλοσοφείν’ του Pirandello. Η κατηγορία του σχετικισµού παίρνει 

τη µορφή ‘φιλοσοφίας µετά µαλακίας επί τρεις ολοκλήρους πράξεις’, µιας 

φιλοσοφίας «εις το κενόν, για το γούστο µόνον, χωρίς ουδεµίαν επαφήν προς τα 

πράγµατα». Η εξωπραγµατική πιραντελλική τέχνη θεοποιεί την υποκειµενικότητα και 

την πολλαπλότητα του εαυτού καταλήγοντας σε µια ανούσια και αδολέσχης 

φαντασιοκοπία που δεν συνάδει µε το πραγµατικό νόηµα της τέχνης και το ιδεώδες 

του «µεγάλου ποιητή», όπως αυτά εννοούνται από τον Φ. Πολίτη:  
 

«Η µετά µαλακίας φιλοσοφία. Η άρνησις πάσης σκέψεως και πάσης ποιήσεως. Ο ξεπεσµός! Αλλά, όλη 

η ανθρώπινη δόξα, όλη η εσωτερική ιστορία των πολιτισµών, από του κινέζικου µέχρι του 

ευρωπαϊκού, ορίζεται µε την αέναον τάσιν προς το αντικείµενον, προς την φύσιν. Εγνώριζον όλοι ότι 

είναι πάµπλουτος εις εκδηλώσεις η φύσις, ακένωτος πηγή. Αλλ’ εγνώριζον, ότι εκεί, εις την φύσιν, 

υπάρχει η αλήθεια, και κάθε µεγάλος σταθµός πολιτισµού είναι ταυτόσηµος µε την διαπίστωσιν µιας 

αντικειµενικής αλήθειας, µιας πραγµατικής και αιωνίας όψεως της φύσεως. Είναι γνησία η όψις αυτή 

και είναι θετικόν του κόσµου κέρδος η έκφρασις που της δίδει ένας πολιτισµός. Ο µεγάλος ποιητής λ.χ. 

συλλαµβάνει και αποδίδει µε τα έργα του κάτι «γενικώς ανθρώπινον», όπως λέµε συχνά, κάτι δηλαδή 

που δεν χάνεται και δεν σβήνει µε το πέρασµα του χρόνου και µε την αλλαγήν των συνθηκών της 

ζωής, αλλά που το βρίσκουµε πάντα µέσα µας σ’ όποιον τόπο και σ’ όποιαν εποχή και αν ζούµε. 

«Αιχµαλωτίζει φύσιν». ∆ιαπιστώνει αληθείας αιωνίας.»62 

 

Στα λόγια του Φ. Πολίτη διακρίνεται ένα ιδεαλιστικό πλαίσιο που µαρτυρεί 

µια εγελιανή προέλευση όσον αφορά τις αισθητικές αντιλήψεις που συνάδουν µε τη 

λογική της υπεράσπισης της εθνικής ταυτότητας. Παρακάτω αντιτάσσει τη 

‘νοσηρότητα’ της Ευρώπης προς την ‘υγεία’ της Ανατολής εκδηλώνοντας τη 

                                                 
61 Πολίτης Φ., Επιλογή κριτικών άρθρων, επιµ. Ν. Πολίτη, Αθήνα 1983, 196.. 
62 Πολίτης, ο.π., 198. 
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δυτικοφοβία του – στις εκφράσεις όπως ‘ηδονήν βλακείας’, ‘γελοίον’, ‘παιδιάζει 

ανοήτως’, µε αφορµή πάντα το πιραντελλικό έργο, διαγράφεται το µισαλλόδοξο 

πνεύµα του αρθρογράφου-, και την προσκόλληση στην υγεία της βυζαντινής 

παράδοσης. Ο σαρκασµός του Φ. Πολίτη θα µπορούσε να εκληφθεί ως σωβινιστική 

εµµονή που τρέφεται από την ανάγκη για διαφύλαξη και υπεράσπιση των  πάτριων 

ηθικών αξιών και νόµων και εκδηλώνεται ως έχθρα απέναντι στην παρακµή της 

∆ύσης. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του: «Αλλ’ ενώ η Ευρώπη πιραντελίζει, 

επισφραγίζουσα τον ξεπεσµόν της, πέρα, στην Ανατολή, οι υγιείς άνθρωποι οµιλούν 

αλλιώτικα». Εν ολίγοις, στο πρόσωπο του Pirandello, ιδωµένο ως ένα σύµπτωµα 

παρακµής που «έχει κατακτήσει σήµερα την Ευρώπην ολόκληρον», προβάλλεται ο 

«πανευρωπαϊκός ξεπεσµός»63. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµανθεί πως στα ιταλικά γράµµατα 

παρατηρείται ένα κριτικό παράλληλο, µε κύριο εκφραστή τον νεοεγελιανό φιλοσόφο 

Benedetto Croce, ο οποίος καταδικάζει συλλήβδην την ποιητική της ‘παρακµής’ και 

κατατάσσει το πιραντελλικό αφηγηµατικό έργο στη βεριστική σχολή των 

επαναστατών που ασχολούνται µε «την καλλιτεχνική αναπαράσταση της ανθρώπινής 

φύσης χωρίς ιδανικά, µε την ευτελή, χυδαία, εγωιστική, αναίσχυντη και συχνά 

εγκληµατική ανθρώπινη φύση», ενώ σχολιάζοντας τη συλλογή των θεατρικών έργων  

Γυµνές Μάσκες περιγράφει τους χαρακτήρες των συγκεκριµένων έργων ως 

εγκλωβισµένους και παραµορφωµένους σε έναν ανώφελο φιλοσοφικό παροξυσµό64. 

Ο ∆. Τζιόβας κάνει µια ενδιαφέρουσα παρατήρηση για την επίθεση που δέχεται ο 

θετικισµός κατά τον εικοστό αιώνα µέσω του υπαρξιακού ιστορικισµού των Dilthey, 

Croce και Collingwood και της υιοθέτησης ενός καλλιτεχνικού τρόπου για την 

κατανόηση του παρελθόντος. Και συνεχίζει πως µια «τέτοια µεταφυσική πίστη στην 

ενδότερη ουσία που συνέχει και καθορίζει το ιστορικό γίγνεσθαι, θα µπορούσαµε να 

ανιχνεύσουµε ίσως και στην Ελλάδα µέσα από τις έννοιες της παράδοσης και της 

ελληνικότητας». Αισθητική και εθνισµός ανάγονται σε µια αυτόνοµη οργανική 

ενότητα που στηρίζεται στη βάση του αγνού, του αιώνιου και του µοναδικού, 

χαρακτηριστικά που προϋποτίθενται για τον καθορισµό της εθνικής ταυτότητας65. 

Από τις απόψεις που εκφράζει ο Φ. Πολίτης για το πιραντελλικό έργο, θα µπορούσε 

                                                 
63 Αξιοσηµείωτη είναι η µεταστροφή των συναισθηµάτων του Φ. Πολίτη που εκφράζεται και 
έµπρακτα µε το ανέβασµα του έργου Να ντύσουµε τους γυµνούς το 1935 από το Εθνικό Θέατρο, χρονιά 
του θανάτου του. Ωστόσο, λείπουν τα στοιχεία για να αξιολογήσουµε µια τέτοια µεταστροφή.  
64 Β. Croce, “Luigi Pirandello”, Storia della letteratura italiana, Bari 1971, 326, 329. 
65 ∆ηµ. Τζιόβας, ο.π. 17-18. 
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να συναχθεί ότι συνδέει την καλλιτεχνική δηµιουργία µε την εθνική συνείδηση σε µια 

προσπάθεια προάσπισής της µέσω µιας τέχνης που αιχµαλωτίζει την αιώνια αλήθεια 

της. 

 Ως κυρίαρχος αντίπαλος πόλος αναδύεται, στα χρόνια αυτά, ο Σπύρος Μελάς 

ο οποίος  προωθεί την πιραντελλική τέχνη µέσα στο πλαίσιο του Θεάτρου Τέχνης 

αποτελώντας κεντρική φυσιογνωµία, όσον αφορά στην πρώιµη υποδοχή του 

Pirandello στην Ελλάδα66. Φαίνεται πως ο Σπ. Μελάς είχε προσωπική επαφή µε τον 

Σικελό συγγραφέα, αν λάβουµε ως αληθινή τη µαρτυρία του ∆ηµ. Μυράτ για 

συνάντησή τους το 192467, ένα χρόνο δηλ. πριν το ανέβασµα του Έτσι είναι αν έτσι 

νοµίζετε. Κάτι άλλο που ίσως επιβεβαιώνει την επαφή των δύο είναι το γεγονός πως ο 

Σπ. Μελάς δίνει σε ελληνική µετάφραση για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό 

αποσπάσµατα από τον ∆ιάλογο από µε τη Φαντασία, κείµενο που ο Pirandello 

πρόσθεσε το 1925 ως πρόλογο στα Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα68.  Το κείµενο του 

ποιητή Τάκη Μπαρλά που εκφωνήθηκε πριν από την παράσταση και αποδίδει µε 

ιδιαίτερη ενάργεια της πιραντελλικές απόψεις περί τέχνης, µπορεί να εκληφθεί ως ένα 

άλλο πειστήριο µιας εντατικής ενασχόλησης του κύκλου Μελά µε τον Σικελό 

δραµατουργό, σ’ αυτήν την πρώιµη φάση εµφάνισής του στο ελληνικό κοινό.  

 Η ευαισθησία του Σπ. Μελά για την πρωτοπορία επιβεβαιώνεται πρακτικά, 

µέσα στα πλαίσια της θεατρικής του δράσης (ίδρυση Θεάτρου Τέχνης) αλλά και 

µέσω της  προσωπικής του λογοτεχνικής παραγωγής η οποία δεν κινείται στο απλό 

ηθογραφικό πλαίσιο, όπως η πλειοψηφία της εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής της 

εποχής69. Επίσης, σε κείµενο του µε τίτλο Για ένα καινούργιο θέατρο, εν είδει 

απολογισµού της δικής του βραχύβιας επανάστασης µέσω του Θεάτρου Τέχνης, 

διαφαίνεται ο µαχητικός χαρακτήρας και η διάθεση ανανέωσης όσον αφορά τη 

θεατρική πραγµατικότητα, καθώς και ένα εύρος, όσον αφορά την ενηµέρωσή του 

πάνω σε αισθητικά ζητήµατα που αφορούν τα πρωτοπόρα σχήµατα που εµφανίζονται 
                                                 
66 Τα δύο παραπάνω έργα που αποτέλεσαν αφορµή για τα επικριτικά σχόλια του Φ. Πολίτη 
ανεβάζονται από το Θέατρο Τέχνης του Σπύρου Μελά. Στις 28/2/1925 χρονολογείται η παράσταση 
του Έτσι είναι αν έτσι νοµίζεται, ενώ στις 28/6/1925 τα Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα. Για τα 
στοιχεία αυτά βλ. Σ. Ιορδανίδου, «Αφιέρωµα στον Λουΐτζι Πιραντέλλο», Εκκύκληµα 20(1989) 57 και 
Proiou-Armati, “Il teatro di Luigi Pirandello’, Rivista di studi Bizantini e Neoellenici 25 (1998) 210-
212 και Γιαν. Σιδέρης, «Ελληνικές παραστάσεις του Πιραντέλλο», Νέα Εστία 826 (1961) 1601-1602.  
67 Πιραντέλλο Λ., «Πρόλογος του µεταφραστή», Απόψε Αυτοσχεδιάζουµε, Αθήνα 1979, 7. 
68Το συγκεκριµένο κείµενο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Εστία, 24 Ιουνίου 1925. Για τα στοιχεία 
αυτά βλ.  Πρωίου Αλκ.-Armati Ang., «Ο Luigi Pirandello και η ελληνική σκηνή», Πρακτικά Α΄ 
∆ιεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας. Σχέσεις της ελληνικής µε της ξένες λογοτεχνίες, 
Αθήνα 1995, 417.  
69 Θ. Γραµµατάς, Το ελληνικό θέατρο στον 20ο αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτότυπα, Αθήνα 
2002, 163. 
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στην Ευρώπη. Στο κείµενο αυτό καθίσταται εναργές το όραµα του γράφοντος για µια 

‘θεατρική επανάσταση’ που «θα τσακίσει τα νεκρά καλούπια, θα σαρώσει τις άδειες 

µορφές, στις οποίες κατασταλάζει σιγά-σιγά κι’ επαναπαύεται το επαγγελµατικό 

παίξιµο, η επαγγελµατική ρουτίνα»70 .  

 Σχολιάζοντας το ανέβασµα της παράστασης του Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε, ο 

Σπ. Μελάς επισηµαίνει την αδυναµία της ελληνικής σκηνής να κατανοήσει και να 

ερµηνεύσει το πολυπρισµατικό έργο του: «Συγγραφέας τόσο λεπτός και βαθύς, 

πρωτότυπος και εξαιρετικά εγκεφαλικός είχε παιχθεί λιγώτερο από οποιονδήποτε 

άλλο σύγχρονο και είχε ερµηνευθεί, σαν σκηνικό ανέβασµα και σαν δραµατική 

εκτέλεση, µε τον πρόχειρο και χονδροειδή τρόπο, που θα ερµήνευαν ένα οποιοδήποτε 

βιοµηχανικό κατασκεύασµα»71. Αργότερα, µε αφορµή την παράσταση των Έξι 

προσώπων, χαρακτηρίζει το έργο ως ένα από τα µεγαλύτερα ‘θεατρικά 

πυροτεχνήµατα’ του Pirandello, ως το πιο εγκεφαλικό, µέσω του οποίου 

«καταειρωνεύεται µεν τα µέσα του «παλαιού θεάτρου» - τα µέσα που βοηθούν και 

συνθέτουν τη θεατρική φρεναπάτη-και σύγχρονα τα εκµεταλλεύεται, σε µεγάλη 

κλίµακα, για ν’ αποσυνθέσει αυτή την παραίσθηση, που ο ίδιος διαλύει» µέσα από 

ένα παιχνίδι «αληθινά δαιµονισµένο» όπου το «δραµατικό όργανο –ολόκληρο 

δηλαδή το θέατρο αποσυντίθεται». Με το έργο αυτό, σύµφωνα µε τον Σπ. Μελά, «ο 

θεατής εισάγεται στην κουζίνα της θεατρικής φρεναπάτης, βλέπει τα παρασκήνια, τα 

σκηνικά, τους µηχανικούς που τα στήνουν, τον σκηνοθέτη που ρυθµίζει το θέµα, τους 

ηθοποιούς και (δηλ. αυτά τα πρόσωπα που ήρθαν εθελοντικά να παίξουν το δράµα 

τους) και διορθώνει τα λάθη»72. Επίσης, δε διστάζει να κάνει µια αρκετά 

παρακινδυνευµένη πρόβλεψη για την αντοχή του πιραντελλικού θεάτρου µε τον 

χαρακτηρισµό του κλασικού, σε περίοδο µάλιστα που ο Ιταλός συγγραφέας δεν έχει 

ακόµη αναγνωριστεί, αντίθετα, ο ιδεολογικός και καλλιτεχνικός αντικοµφορµισµός 

του προκαλεί το διχασµό της κριτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο73.  

Είναι εµφανής η γοητεία που ασκεί ο αντισυµβατικός χαρακτήρας του 

πιραντελλικού θεάτρου στον Σπ. Μελά., που, σε συνδυασµό µε τις αντιλήψεις του 

περί θεατρικής επανάστασης, δε θα µπορούσε παρά να αποτελέσει πόλο έλξης του 

ενδιαφέροντός του, και κατ’ επέκταση σκηνοθετική επιλογή. Να σηµειώσουµε πως ο 
                                                 
70 Σπ. Μελάς, «Για ένα καινούργιο θέατρο», Τέχνη και Ζωή, Αθήνα 1944, 37. 
71 Σπ. Μελάς, «Ο Πιραντέλλο. «Έτσι είναι, αν έτσι νοµίζεται», Πενήντα χρόνια θέατρο, Αθήνα 1960, 
163-168. 
72 Σπ. Μελάς, «Τα «Έξη πρόσωπα» του Πιραντέλλο», ο.π., 189-195.   
 
73 Proiou Alk.- Armati Ang., ο.π. 213. 
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Σπ. Μελάς συµµετείχε και ο ίδιος στην παράσταση των Έξι προσώπων, και µάλιστα 

στον ρόλο του capocomico, του σκηνοθέτη της παράσταση, ‘απολαµβάνοντας’ και 

επί σκηνής τη διαλεκτικό ατµόσφαιρά ψευδαίσθησης/πραγµατικότητας που 

προσφέρει το συγκεκριµένο έργο, προφανώς αυτοσαρκαζόµενος. 

 Εκτός από την περίπτωση του Σπ. Μελά, ο οποίος αναδεικνύεται σε εκφραστή 

του πιραντελλισµού, τουλάχιστον για τη χρονιά του 1925, χρονιά λειτουργίας του 

Θεάτρου Τέχνης,  στην περίοδο αυτή η θετικές κριτικές για το πιραντελλικό έργο 

είναι ελάχιστες, εν συγκρίσει µε τις αρνητικές, και περιορίζονται, πότε σε ένα κλίµα 

επιφανειακό και πότε σε αντιφατικά σχόλια, χωρίς, πάραυτα, ουσιαστική κριτική 

εµβάθυνση, ως εκδήλωση ενός αυθόρµητου ενθουσιασµού και εντυπωσιασµού που 

προκαλεί η πρωτοτυπία των έργων74.  

                                                 
74 Ο συντάκτης της Εστίας (Η Ηδονή της τιµιότητος, 1923) φαίνεται να εντυπωσιάζεται από την 
προσπάθεια αναπαράστασης της ανθρώπινης ψυχής, ωστόσο στηλιτεύει τη γελοιοποίηση των 
ανθρωπίνων συναισθηµάτων και των κοινωνικών αξιών. Με αφορµή την ίδια παράσταση ο θεατρικός 
αρθρογράφος της Καθηµερινής επαινεί τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του έργου χαρακτηρίζοντάς το από 
«τα πιο θεατρικά και αντιθεατρικά που έχουν ποτέ γραφτεί. Ξάνα από την Εστία και για την 
παράσταση των Έξι προσώπων του 1925 τονίζεται η πρωτοτυπία και η παράδοξη θεατρική τεχνική 
που επιτυγχάνεται από την ανάµειξη του κωµικού µε το τραγικό. Από τις στήλες της Νέας Εστίας η 
Άλκης Θρύλος, ένθερµη θαυµάστρια του Pirandello, επισηµαίνει τα άδικα σχόλια εναντίον του έργου 
Ο άνθρωπος, το κτήνος και η αρετή, ενώ µέµφεται την κριτική για αδυναµία ερµηνείας του βαθύτερου 
νοήµατος που υποβάλλεται από µια ‘µπανάλ φάρσα’. Για το ίδιο έργο, ο αρθρογράφος της Έστιας 
κάνει µνεία στην πολυµορφικότητα του έργου. Με αφορµή την εξαιρετική παράσταση του Να 
ντύσουµε τους γυµνούς (1935) από το Εθνικό Θέατρο, η Άλκης Θρύλος εξαίρει και πάλι την 
πιραντελλική πρωτοτυπία, κάνοντας παράλληλα λόγο και για τα µονότονα και επαναλαµβανόµενα 
µοτίβα του. 
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Ν. Καζαντζάκης Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει: ένα πιραντελλικό πείραµα 

 
 Στα 1936-7 ο Ν. Καζαντζάκης ολοκληρώνει τη συγγραφή του θεατρικού 

έργου Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει που, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Π. Πρεβελάκη, 

αποτελεί µια «comedie πιραντελλικής τεχνοτροπίας» µε κεντρικό θέµα τη ζήλεια που 

«εισχωρεί σαν πραγµατικό συναίσθηµα στην καρδιά ενός ηθοποιού που υποδύεται 

τον Οθέλλο» και «καταλήγει να πνίξει τη γυναίκα του τη θεατρίνα, που παίζει τη 

∆εισδαιµόνα»75. Το θεατρικό αυτό έργο δηµοσιεύεται για πρώτη φορά πολύ 

αργότερα, στα 1962, όταν η Ελένη Καζαντζάκη παραχώρησε τα πνευµατικά 

δικαιώµατα στο περιοδικό Νέα Εστία76. Την ενασχόληση του Ν. Καζαντζάκη µε τον 

Σικελό δραµατουργό επιβεβαιώνει η µαρτυρία του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου πως ο 

έλληνας συγγραφέας είχε αναλάβει, κατά τη δεκαετία εκείνη, τη µετάφραση του 

Απόψε Αυτοσχεδιάζουµε  για λογαριασµό του Εθνικού θεάτρου, µετάφραση, που 

σύµφωνα µε την ίδια πηγή, είναι χαµένη σήµερα77. Αφορµή για τη δηµοσίευση του 

καζαντζακικού έργου ίσως να στάθηκε η επιτυχηµένη θεατρική παράσταση του 

συγκεκριµένου έργου από τον θίασο του ∆ηµήτρη Μυράτ στα 1961, σε µετάφραση 

του ίδιου. Στον πρόλογο της µετάφρασης ο Μυράτ κάνει αναφορά στη µαταιωµένη 

προπολεµική προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου να ανεβάσει το «παράδοξο» αυτό 

πιραντελλικό έργo78. 

 Το Απόψε αυτοσχεδιάζουµε ανήκει στην πιραντελλική τριλογία µε τον τίτλο 

‘θέατρο µέσα στο θέατρο’ (Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, Καθένας µε τον τρόπο 

του) όπου ο συγγραφέας εµφανίζεται να αυτό-διαλέγεται πάνω στη πράξη και τη 

φύση του θεάτρου. Οι εντεινόµενοι πειραµατισµοί του θέτουν ως στόχο την 

κατάλυση και τον εµπαιγµό των νατουραλιστικών θεατρικών συµβάσεων και, 

επιπρόσθετα, την κατάδειξη του ανυπόστατου και αυθαίρετου χαρακτήρα τους, 

εγκαινιάζοντας µια σχέση ανάµεσα στο αναπαριστώµενο έργο και τον θεατή 

(κατάργηση τέταρτου τοίχου) και καταλύοντας τη συµβατική φόρµουλα ηθοποιού-

χαρακτήρα. Πρόκειται για ‘έργα µέσα στα έργα’ όπου η λειτουργία της 

αυτοαναφορικότητας θέτει υπό αµφισβήτηση την ίδια τη θεατρική πράξη, η οποία 

                                                 
75 Πρεβελάκης Π., Ο ποιητής και το ποίηµα της Οδύσσειας, Αθήνα 1958, 334. 
76 Καζαντάκης Ν., «Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει», Νέα Εστία (1962) 1522 κ.εξ. 
77 Η αναφορά αυτή στο: Ιορδανίδου Σ., Ο Πιραντέλλο στην Ελλάδα, δ.δ., Αθήνα 2003, 114-116. 
78 Πιραντέλλο Λ., Απόψε Αυτοσχεδιάζουµε, µετ. ∆ηµ. Μυράτ, Αθήνα 1977-79, 12.  Στοιχεία για την 
παράσταση στο  ∆ηµ. Μυράτ, «Το ανέβασµα του ‘Απόψε αυτοσχεδιάζουµε», Νέα Εστία 826 (1961) 
1615-1618. 
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διαρκώς αυτοαναιρείται, διασπάται, αυτοσαρκάζεται και τίθεται ως ζητούµενο µέσα 

σε ένα φαύλο κύκλο αυτοαναφοράς και αναδίπλωσης, µέσω της κατάργησης των 

παραδοσιακών στοιχείων συνοχής του έργου, δηλαδή, της αφήγησης και της χρονικής 

αλληλουχίας .  Στα έργα αυτά, ο συγγραφέας διακηρύσσει την απόλυτη αυτονοµία 

των χαρακτήρων από τον συγγραφέα ενώ παράλληλα αποµυθοποιεί την δηµιουργική 

στιγµή της σύλληψης του καλλιτεχνικού έργου, προκαλώντας παράλληλα την αυτό-

αποδόµησή του η οποία καταλήγει στην απάρνηση του κατεστηµένου-παραδοσιακού 

θεάτρου79.  

Ειδικότερα, στο Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, η διαρκής υπόµνηση στη 

διάσταση-διαµάχη ανάµεσα στους Χαρακτήρες  (Personaggi) που ζητούν επιµόνως 

ένα συγγραφέα για να αποθανατίσει το δράµα τους και, κατά συνέπεια, θα τους 

λυτρώσει από το µαρτύριο της άσκοπης περιπλάνησης στους χώρους της φαντασίας, 

δίνοντας τους την ευκαιρία να εκπληρώσουν το σκοπό τους, ως δηµιουργήµατα της 

καλλιτεχνικής φαντασίας  αποκτώντας ‘πραγµατική’ υπόσταση µε την απελευθέρωσή 

τους στο χώρο του πραγµατικού, και στη σκηνική αναπαράσταση που επιχειρεί ο 

σκηνοθέτης (Capocomico), ουσιαστικά αποτελεί µια δίσηµη αλληγορία: από τη µία 

αναδεικνύεται η αδυναµία του συµβατικού δράµατος να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, αναδεικνύοντας τον παρωχηµένο και ατελέσφορο 

χαρακτήρα του, ενώ, σε αισθητικό επίπεδο, αποδίδει την ασυναρτησία της ζωής80.  Ο 

ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο των Έξι προσώπων αυτοχαρακτηρίζεται ως 

συγγραφέας ‘µε φιλοσοφική φύση’ οµολογώντας το µεταφυσικό χαρακτήρα της 

τέχνης του, ενώ, παράλληλα, ‘αποκαλύπτει’ το παιχνίδι φαντασίας – συγγραφέα και, 

στη συνέχεια, την πλήρη απελευθέρωση των πλασµάτων της φαντασίας στο φυσικό 

τους χώρο, τη σκηνή, µε αποτέλεσµα ένα «µείγµα κωµικού και τραγικού, 

φανταστικού και ρεαλιστικού»81, όπου, σύµφωνα µε τη Susan Bassnett-McGuire, 

κανένα από τα δύο στοιχεία δεν υπερτερεί του άλλου, πράγµα που στοιχειοθετεί ένα 

‘θέατρο ακεραιότητας’ υπό την έννοια µιας ‘δηµοκρατικής’ συνύπαρξης82.    

                                                 
79 Bassnett-Mc Guire, “The Theatre-in-the-Theatre Plays’, Luigi Pirandello, London 1983, 31-70.  
80 Luperini Romano, Introduzione a Pirandello, Bari 1992, 87. Στο διήγηµα Η τραγωδία ενός 
προσώπου δίδεται µια δραµατοποιηµένη απεικόνιση αυτής της ιδέας όπου ο συγγραφέας παραχωρεί 
ακρόαση στα πλάσµατα της φαντασίας του ( Pirandello L., ∆ιηγήµατα και Νουβέλλες, τοµ.1, ∆ίφρος 
1967, 7-14. 
81 Pirandello Luigi, “Prefazione”, Sei personaggi in cerca d’ autore, commedia da fare, Milano 2004, 
1-16.  
82 Bassnett-Mc Guire, Luigi Pirandello, London 1983, 65. 
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Σε άρθρο του µε τον τίτλο Azione Parlata83 (οµιλούσα δράση), ο Σικελός 

συγγραφέας υιοθετεί το νέο περιεχόµενο του δραµατικού διαλόγου, όπως αυτό 

εκφράζεται στο σύγχρονό του θέατρο, απορρίπτοντας το αφηγηµατικό στοιχείο ως 

χαρακτηριστικό που προσιδιάζει περισσότερο στο διήγηµα ή στο µυθιστόρηµα, και 

ως εκ τούτου, πρέπει να αποβάλλεται πάνω στη σκηνή. Στη συνέχεια εξισώνει την 

τέχνη µε τη ζωή, καταδικάζοντας την παρεµβολή της µορφοποιούσας λογικής ως 

ισοδύναµης µε τον θάνατο της τέχνης ενώ, παράλληλα, αντιστρέφοντας την πρακτική 

του παραδοσιακού θεάτρου, συµπεραίνει πως το δράµα δεν µορφοποιεί χαρακτήρες, 

αλλά είναι εκείνοι που φέρουν το δράµα.  Κατά συνέπεια το διαλογικό στοιχείο «δεν 

επινοείται, µα γεννιέται», ενώ ο λόγος ταυτίζεται µε την δράση που τον εκφέρει, όπου 

αναζητείται «η µια και µοναδική φράση, αυτή που προσιδιάζει σε έναν συγκεκριµένο 

χαρακτήρα και σε µια συγκεκριµένη κατάσταση». Σ’ αυτές τις απόψεις διακρίνει 

κανείς ένα πρόπλασµα αυτού που συµβατικά ονοµάστηκε θέατρο του παραλόγου και 

καθίσταται διαφανής ο µεταιχµιακός χαρακτήρας του πιραντελλικού θεάτρου.  

Στο έργο του Ν. Καζαντζάκη η πιραντελλική τεχνοτροπία λειτουργεί ως 

υπόδειγµα που του δίνει τη δυνατότητα να φιλοτεχνήσει µια παρωδία δράµατος µε 

θέµα τη διακωµώδηση της έννοιας του πάθους, τόσο ως περιεχόµενο των δραµατικών 

έργων όσο και ως σκηνική αναπαράσταση, προβάλλοντας τα αντί-ηρωικά πιστεύω 

του, και αποδεικνύοντας, έτσι, την πολεµική διάθεσή του και την αµφισβήτηση των 

κατά παράδοση θεατρικών κανόνων.   

Η αυλαία του καζαντζακικού Οθέλλο ανοίγει απρόοπτα, µε το έργο να 

αναζητείται, δίνοντας έτσι την αίσθηση µιας παράστασης σε εξέλιξη όπου η 

πραγµατικότητα συγχέεται µε την θεατρική πράξη· τη σύγχυση 

πραγµατικότητας/τέχνης ενισχύει η παρουσία των ηθοποιών (Μήτσος, Μαρίκα, 

Αλέκος, Υπηρέτης), που παρουσιάζονται µε τα καθηµερινά τους ρούχα, 

αµακιγιάριστοι, δίνοντας, υποβλητικά, την αίσθηση πρόβας. Ο Σκηνοθέτης, παρών 

στη σκηνή, βρίσκεται σε αναζήτηση ενός έργου «πρωτότυπου, φανταχτερού και 

µοντέρνου» όπως λέει ένας από τους ηθοποιούς, και, για να µπορέσει να 

συγκεντρωθεί στο στόχο του, διώχνει τους ηθοποιούς από τη σκηνή. Στην πρώτη 

πράξη, ο συγγραφέας εκµεταλλεύεται το µεταφυσικό πιραντελλικό παιχνίδι 

παρουσιάζοντας τον σκηνοθέτη να διαλέγεται µε φαντάσµατα της αρχαίας και 

νεότερης τραγωδίας που εµφανίζονται ως ζώσες πραγµατικότητες ηρώων. Οι 

                                                 
83 Pirandello Luigi, “Azione Parlata’, Verga e D’ Annunzio, Roma 1993, 124-131. 
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διάλογοι µεταξύ Σκηνοθέτη – Κλυταιµνήστρας/Φάουστ/Οθέλλο αποδεικνύονται µια 

ιδιαίτερα καυστική σάτιρα εναντίον του τραγικού ήρωα καθώς και του τραγικού 

τρόπου εν γένει, µε µια γλώσσα ιδιαίτερα καυστική και χοντροκοµµένη, σύµφωνη µε 

το πνεύµα του γκροτέσκου ρεαλισµού, τεχνική ιδιαίτερα προσφιλής, αν και µε πιο 

περίτεχνο και επεξεργασµένο, υφολογικά και µορφικά, τρόπο, στα πιραντελλικά 

έργα:  
 
∆ιευθ.: Έ, κυρά… Παρακαλώ, σιγά! Ωχώ! Θα ρίξεις το πάτωµα µε τα τσόκαρά σου! 

Κλυταιµ.: (Αγριεύει, κουνάει το τσεκούρι): Τσόκαρα; 

∆ιευθ.: Μην αγριεύεις… ∆ε σε είπαµε δά καµπούρα! 

Κλυταιµ. Τσόκαρα;  

∆ιευθ.: Μα τι ‘ναι λοιπόν;  

Κλυταιµ.: Οι κόθορνοι, κύριε, της τραγωδίας.  

∆ιευθ.: Ω!ω!Καλώς ορίσατε, κόθορνοι της τραγωδίας. Κι αυτά τα ωραία ποδαράκια τίνος είναι;  

Κλυταιµ.: (Χαµογελάει ευχαριστηµένη): Χρυσό µου! 

∆ιευθ.: (Σιγά, τροµαγµένος): Τώρα την έπαθα! ∆εν τη νοιάζει την παλιόγρια να θέλει έρωτα…Πρέπει ν’ αλλάξω 

τόνο (∆υνατά) Για να σου πω, κυρά µου! Πως µπήκες εδώ µέσα; Ποια είσαι; 

Κλυταιµ.: Είµαι η βασίλισσα Κλυταιµήστρα!  

∆ιευθ.: (∆είχνοντας το βιβλίο που κρατούσε): Τούτη; Τούτη;  

Κλυταιµ.: Ακριβώς. Η Κυρία Αγαµέµνονος Ατρείδη!  

  

Μετά από συµφωνία Σκηνοθέτη – Οθέλλο, ο πρώτος αποφασίζει να ανεβάσει 

µια νέα εκδοχή του σαιξπηρικού έργου: 

 
Οθέλλος: Ας πούµε πως τον σκοτώνω τρεις µήνες…Κ’ ύστερα πια θα πλυθώ…Θα ξουριστώ…Θα 

παρφουµαριστώ…Θα βάλω καινούριο πουκάµισο…Θ’ αλλάξω ζωή. Νέα ζωή, φίλε µου…Γιές, γιές. Θα πάρω τη 

γυναικούλα µου, τη ∆εισδαιµόνα µου, το αθώο περιστεράκι µου…Θα καθίσουµε στην εξοχή…Θάχω τον κηπάκο 

µου…Θα φυτέψω τα λάχανά µου…τα παντζάρια…τα µαρούλια…Θάχω κ’ ένα καναρίνι…Κ’ ένα µαξιλάρι γεµάτο 

παράσηµα…Και θα κάµω µια ντουζίνα παιδιά…Όλα αρσενικά, γραµµή!... αραπόπουλα…Θα δεις…Θα µαυρίσει ο 

κόσµος…Και θάχω τη σύνταξή µου του στρατηγού…Ζωή και κότα, σου λέω…Ω, γιές, γιές! 

∆ιευθ.: Μµµµ…∆ε µε συφέρει…δε µε συφέρει… 

Οθέλλος: ∆ε σε συφέρει; Γιατί, Κωστάκι µου; Θάρχεσαι και του λόγου σου το Σαββατοκύριακο, το γουΐκ-έντ που 

λένε, να το τσούζουµε. Κ’ η ∆εισδαιµόνα µέσα στην κουζίνα θα τηγανίζει µεζεδάκια…Χόπ!Χόπ! να πεθάνει ο 

Χάρος! Βοήθα µε, Κώστα µου, ν’ αναστηθώ κ’ έννοια σου! 

∆ιευθ.: Χµ! Τι να σου πω, φίλε µου! Τι να σε κάνω; Ξέρεις, να φυτεύεις λάχανα και παιδιά…να κουτσοπίνεις 

ήσυχα ήσυχα στη βεράντα σο…δε µε συφέρει! ∆εν έχει καµιά τραγικότητα…Τι να σε κάµω; ∆εν είσαι για το 

θέατρο…Αν είναι αυτό το σχέδιο σου… 

Οθέλλος: Αλλάζω, Κωστάκη µου…αλλάζω…Θα κάµω ό,τι µου πεις. Να ζωντανέψω µόνο! 

∆ιευθ.: Άκουσε, Οθέλλο µου· άκουσε, µε παιδί µου…Εγώ είµαι θεατρώνης. Τίµια πράµατα! ∆ίνε µου να σου 

δίνω. 

Οθέλλος: Για λέγε! Μ’ έσκασες! (Τρίζει τα δόντια).  
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∆ιευθ.: Μην αγριεύεις! Θεατρώνης είµαι, σου λέω, έχω κ’ εγώ υποχρεώσεις…∆εν µπορώ ν’ ανεβάσω εδώ στη 

σκηνή έναν άνθρωπο να φυτεύει λάχανα…όχι, όχι! Θέλω εγώ δραµατική πλοκή, καταλαβαίνεις; Έρωτα, µίσος, 

προδοσίες, περιπέτειες…Να συγκρούονται τα πάθη…Ν’ ανατριχιάζουν οι θεατές…Ν’ αρχίζουν οι ευαίσθητες 

κυρίες να κλαίνε…Και να τιναχτεί απάνω στο κάθισµά του ο αγαθός αστός και να πει: «Θέ µου, πως τρόµαξα!» 

Και να ραγίσει η κρούστα της καθηµερινής ζωής και να φανούν κάτω βαθιά οι σκοτεινές ρίζες –τα µεγάλα πάθη! 

Καταλαβαίνεις, Οθέλλο µου; 

Οθέλλος: Κάµε τα ψιλά! Ο διάολος  να µε ξαναπάρει αν καταλαβαίνω τι µου λές… 

∆ιευθ.: Να, άκουσε: Θα ξαναρχίσεις την παλιά ζωής σου…Θα κλέψεις πάλι την αρχοντοπούλα της Βενετίας, τη 

∆εισδαιµόνα. Θα πας πάλι στην Κύπρο…Θ’ αρχίσει πάλι η ίδια ιστορία – τη θυµάσαι: Κάσιος… ΓΙάγος… το 

µαντηλάκι…η ζούλια….Μα πιο µοντέρνα… πιο φίνα…Μην είσαι, και να µε συµπαθάς, - κτήνος! 

 

Στη δεύτερη πια πράξη γίνεται η διανοµή των ρόλων (Αλέκος, σύζυγος της 

Μαρίκας ενσαρκώνει τον Οθέλλο και εκείνη τη ∆εισδαιµόνα, ενώ ο Μήτσος τον 

Γιάγο). Στη σκηνή ανεβαίνει η απόλυτη αναρχία, ο εκνευρισµός, η ακαταστασία και 

η ασυνεννοησία: οι συνεχείς παρεµβάσεις του Σκηνοθέτη εκνευρίζουν τους 

ηθοποιούς οι οποίοι αρνούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις του, καταλήγοντας 

σε επανάσταση προκειµένου να απελευθερωθούν στο χώρο του πραγµατικού, 

αρνούµενοι την µορφή που τους επιβάλλεται σκηνοθετικά84. Η αναταραχή επιτείνεται 

και ανατροφοδοτείται από τη διαρκή σύγχυση ρόλου/προσωπικής ζωής και, κατά 

συνέπεια, τέχνης/ζωής. Το ερωτικό τρίγωνο Αλέκου-Μαρίκας-Μήτσου προβάλλεται 

πάνω στους αντίστοιχους σαιξπηρικούς χαρακτήρες και καταλήγει στον φόνο της 

Μαρίκας-∆εισδαιµόνας  µέσα σε κατάσταση αδιάλειπτης σύγχυσης ανάµεσα στο 

πραγµατικό και ψευδαισθητικό, στο αληθινό και το πλαστό, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στη διαρκή αντίφαση που επιτυγχάνεται από τον διπλασιασµού ή, 

αλλιώς, τον διχασµό των προσώπων. Το έργο καταλήγει σε ένα παιχνίδι ανάµεσα στο 

πρωτότυπο και το αντίγραφο σε µια απέλπιδα προσπάθεια αυτοκαθορισµού και 

υιοθέτησης ταυτότητας η οποία διαρκώς αναβάλλεται εξαιτίας της αποσύνθεσης και 

της διάσπασης των πάντων, αναδεικνύοντας τη µαταιότητα και την αντίφαση της 

ζωής85. Ο Καζαντζάκης επιτυγχάνει το σύνηθες πιραντελλικό αισθητικό αποτέλεσµα 

του µετεωρισµού µέσω του µηχανισµού της διάλυσης του παραδεδοµένου, 

κατασκευάζοντας µια φάρσα που στρέφεται εναντίον όλων, κρατώντας µια στάση 

εφεκτική, µια στάση εποχής, όπως συνηθίζεται στα πιραντελλικά έργα, αφήνοντας να 
                                                 
84 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Γιάγου: Θα κηρύξουµε επανάσταση εµείς οι τρείς ήρωες της 
τραγωδίας σου. ∆ε θα κάµουµε πια, ό,τι σου καπνίσει, όχι! Μας σπρώχνεις στο χαµό, στο έγκληµα, 
στο θάνατο… µα εµείς θα τιναχτούµε από τα χέρια σου, θα σπάσουµε τους σπάγγους που µας κουνάς, 
θα φύγουµε… Θα σωθούµε! Θα σωθούµε! Έλα, Οθέλλο! Έλα, ∆ειδαιµόνα! Ζήτω η Ελευθερία!  
85 Για τον µηχανισµό του διπλασιασµού ως δοµικό στοιχείο της πιραντελλικής παραγωγής, τόσο της 
αφηγηµατικής όσο και της θεατρικής βλ. Galli Quirino, “Gardair, la psicoanalisi e Pirandello’, Misure 
Critiche 26-27(1978)159-166. 
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αιωρούνται αναπάντητα ερωτήµατα. Η παράσταση τελειώνει µε πιραντελλικό τρόπο, 

δηλαδή µε επικύρωση της ασυνεννοησίας, αφήνοντας τα συµπεράσµατα στον 

θεατή86: 

 
∆ιευθ: Σας ζητώ συγγνώµην! Όλα ήταν ένα παιχνίδι….∆εισδαιµόνα! (Σηκώνεται η ∆εισδαιµόνα, 

χαµογελά, υποκλίνεται, στον ∆ιευθυντή, στο κοινό)Βλέπεται; Ζει! Ζει! ∆εν έπαθε τίποτα! (Στη ∆εισδαιµόνα) Μας 

τρόµαξες, καηµένη! (Ο Γιάγος γελώντας πηδάει απάνω στη σκηνή). Έλα, ΓΙάγο, καλά τα κατάφερες και συ, 

µπράβο, λεβέντη µου! Ε, στο θυµό µου σε είπα ηλίθιο, κουτό, νερόβραστο, µα δεν πειράζει…Παιχνίδι 

είταν….Παίρνω τα λόγια µου… Και σύ, Οθέλλο, µπαµπούλα, Αράπακα, έλα εδώ…Χαµογέλασε λίγο, ντε, νάρθει 

η καρδιά στον τόπο της!... Μας τρόµαξες µε τις φωνάρες σου! Νόµιζε κανείς πως είναι αλήθεια…(Ο Οθέλλος 

χαµογελά, υποκλίνεται στο κοινό). Μα όλα τούτα, κυρίες και κύριοι, είταν ένα παιχνίδι…Παίξαµε µε τη 

φωτιά…Χορέψαµε λίγο ανάµεσα σε γυµνά σπαθιά….Κουνήσαµε λίγο τα σωθικά του ανθρώπου…Πέρασε η 

βραδιά µας…καληνύχτα σας, κυρίες και κύριοι! Καληνύχτα σας! 

 

Είναι δύσκολο να αποτιµήσει κανείς τη απόπειρα αυτή του Καζαντζάκη λόγω 

έλλειψης επαρκών στοιχείων. Ενδεχοµένως, η πολυπλοκότητα και οι δυσκολίες στην 

αναπαράσταση του έργου Απόψε Αυτοσχεδιάζουµε, να ώθησαν τον συγγραφέα να 

επεξεργαστεί µια πιο απλοποιηµένη, µορφικά, εκδοχή του πιραντελλικού έργου 

πειραµατιζόµενος και ο ίδιος. Ειδικότερα, στην πρώτη πράξη, θα έλεγε κανείς πως ο 

συγγραφέας, κατασκευάζει µια παρωδία σε δύο επίπεδα: σε πρώτο επίπεδο προβάλλει 

τα αντιηρωικά του αισθήµατα ως κάτοπτρα της σύγχρονης εποχής θέτοντας υπό 

εξερεύνηση τη λειτουργία του τραγικού τρόπου εν γένει, -πράγµα που αποτελεί 

ζητούµενο του µοντέρνου θεάτρου- όπου το στάδιο της αυτοσυνειδησίας δεν 

συνεπιφέρει τη λύτρωση παρά τον εγκλωβισµό και το βίωµα της ανυπαρξίας 

διεξόδου87. Από τη σύγκρουση κλασικού/µοντέρνου αναδεικνύεται, µε 

δραµατοποιηµένο τρόπο, η αδυναµία του πρώτου, τόσο ως µορφής όσο κι ως 

περιεχοµένου, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες αναζητήσεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

ο συγγραφέας, µέσω της πιραντελλικής γραφής, βρίσκει το έρεισµα και τη µορφή για 

µια µεταθεατρική σάτιρα µε στόχο τη στηλίτευση  της ελληνικής θεατρικής 

πραγµατικότητας της εποχής και τον καυτηριασµό του στόµφου και της υπερβολής 

που κυριαρχεί στην ελληνική σκηνή88.  

                                                 
86 Το έργο του Καζαντζάκη υιοθετεί την κωµική αντι-κορύφωση του πιραντελλικού Απόψε 
Αυτοσχεδιάζουµε, όπου παρωδείται η έννοια του θανάτου. Το έγκληµα πάθους προβάλλεται από τον 
σκηνοθέτη Hinkfuss ως  απαιτούµενο εφφέ που προσιδιάζει στο θεαµατικό θέατρο βλ. Bassnett, ο.π., 
68. 
87Για την ανανέωση της παραδοσιακής θεατρικής φόρµας και το επαναστατικό αντί-θέατρο: Έσλιν 
Μάρτιν, «Νέα φόρµα στο θέατρο», Πέρα απ’ το παράλογο, Σύντοµα Χρονικά, Αθήνα 1989, 13-33. 
88 Για την οπισθοχώρηση που συντελείται στη γενικότερη θεατρική ελληνική πραγµατικότητα -κυρίως 
από το 1922 και εξής- µε κύρια χαρακτηριστικά τη στροφή προς στο στείρο ηθογραφικό δράµα, µε την 
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Η δεδοµένη ευαισθησία του για τα πρωτοπόρα πνεύµατα καθώς κι η 

επαναστατική φύση και ο αντισυµβατισµός του, τον ωθούν στη συγγραφή ενός έργου 

που δηλώνει µια οµό-λογία, µια βαθύτερη πνευµατική συγγένεια µε τον Σικελό 

συγγραφέα. Ας µην ξεχνάµε πως τα χρόνια εκείνα ο Καζαντζάκης είναι στο τελικό 

στάδιο επεξεργασίας της Οδύσσειας όπου ο ήρωας του φτάνει στον απόλυτο 

µηδενισµό. Λαµβάνοντας υπόψη την καλλιτεχνική φάση του Έλληνα συγγραφέα, 

καθώς και τη φιλοσοφική του διαµόρφωση, θα έλεγε κανείς πως το πιραντελλικό 

παράδειγµα λειτουργεί ως µέσο εκτόνωσης προσωπικών βιωµάτων και ανησυχιών σε 

µια απόπειρα διασκέδασής τους µε πιραντελλικό τρόπο. 

                                                                                                                                            
έννοια της φωτογραφικής απεικόνισης που στερείται κοινωνικού προβληµατισµού, και µε χαρακτήρα 
κυρίως µελοδραµατικό και ροµαντικό, καθώς και για την ιδιαίτερη απήχηση του εύπεπτου θεάµατος 
που προσφέρουν οι ερωτικές κωµωδίες, η φάρσα και η κοµεντί βλ. Γραµµατάς Θ., «Κοινωνική 
ανάσχεση και θεατρικές ανακατατάξεις στο µεσοπόλεµο», Το ελληνικό θέατρο στον 20ο αιώνα. 
Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτότυπα, Αθήνα 2002, 153-174. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Θέλοντας κανείς να αποτιµήσει την υποδοχή του Pirandello από το ελληνικό 

κοινό µέσα στην περίοδο του µεσοπολέµου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις 

προκείµενες της εποχής. Πρόκειται για µια περίοδο που χαρακτηρίζεται από 

κοινωνικο-πολιτική κινητικότητα και ανακατατάξεις, κατά την οποία συµβιώνουν ο 

δογµατικός εθνικισµός ως θεµατοφύλακας της ελληνικής παράδοσης και η εκδήλωση 

πρωτοποριακών, ριζοσπαστικών καλλιτεχνικών ρευµάτων, συµβίωση ετερόκλητη 

που συνεπάγεται ένα κλίµα όξυνσης και αντιπαλότητας λόγω της αναζωπύρωσης του 

χάσµατος ανάµεσα στις ελληνοκεντρικές και ευρωπαϊκές καλλιτεχνικές τάσεις µε ένα 

αρκετά µεγάλο ποσοστό της κριτικής να τάσσεται µε δογµατικά αρνητικό τρόπο σε 

κάθε εκδήλωση µοντερνικότητας·  φυσικό κι επόµενο, αφού πρόκειται για ένα έργο 

µε πολλαπλά επίπεδα ειρωνείας, αρκετά επιθετικό και σκανδαλώδες, που παίζει µε τα 

οικεία υλικά του νατουραλισµού µε σκοπό την διαπόµπευσή, δηµιουργεί την αίσθηση 

µιας αλλόκοτης, ασυνάρτητης, παράδοξης δηµιουργίας.  Σε µια περίοδο που στην 

Ελλάδα, επιβιώνουν σθεναρά οι παρακαταθήκες τις ηθογραφικής παράδοσης89, είναι 

εύλογο, ένας συγγραφέας που θέτει υπό αµφισβήτηση τον παραδεδοµένο κανόνα, και 

δη µε ειρωνικό και µανιώδη τρόπο, να συγκεντρώνει τα πυρά της κριτικής.     

Κατά συνέπεια, ο πιραντελλισµός στο µεσοπόλεµο ταυτίζεται µε µια τέχνη 

του συρµού δυτικού τύπου και κατανοείται µε τους όρους µιας εφήµερης µόδας και, 

ως εκ τούτου, αδιάφορης, ως ένα δείγµα ανεδαφικού αισθητισµού, χωρίς ουσιαστικό 

περιεχόµενο, κοινωνική ευαισθησία, χωρίς ιδανικά. Ένα έργο όπως το πιραντελλικό, 

που  νοείται ως θέατρο της ‘διάλυσης για τη διάλυση’ σε µια περίοδο που το 

ζητούµενο είναι η συνεκτικότητα και το ξεπέρασµα του πεισιθανάτιου και 

ηττοπαθούς κλίµατος του προηγούµενου αιώνα, που κατά πολλούς αποτελεί απόηχο 

ενός παρελθόντος καιρού, δεν ήταν δυνατόν να τύχει καλύτερης αντιµετώπισης. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η ελληνική εχθρική αντιµετώπιση του 

πιραντελλισµού στα χρόνια του µεσοπολέµου δεν αποτελεί µοναδικό φαινόµενο. 

∆ηµιουργία ιδιότροπη, δυσνόητη και ανατρεπτική µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάδειξη του αδιεξόδου και της ασυναρτησίας που κυριαρχεί στη ζωή και της 

πολυπλοκότητας της ανθρώπινης προσωπικότητας, ξεσήκωσε παρόµοιες αντιδράσεις 

και σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, όπου ανέβηκαν έργα του ιταλού 
                                                 
89 Π. Μουλλάς, «Εισαγωγή», Η µεσοπολεµική πεζογραφία. Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσµιο 
πόλεµο (1914-1939), Αθήνα 1993, 28. 
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δραµατουργού90. Όπως έχει υποστηριχτεί, το πιραντελλικό έργο αποτελεί τον 

προάγγελο, το πρόπλασµα του λεγόµενου ‘θεάτρου του παραλόγου’, η εµφάνιση του 

οποίου έκανε δυνατή τη διαµόρφωση των κατάλληλων αισθητικών κανόνων και 

κριτηρίων, πράγµα το οποίο οδήγησε σε µια επανεξέταση του ιστορικού, κυρίως, 

ρόλου της πιραντελλικής θεατρικής τέχνης. 

                                                 
90 Βλ. Proiou-Armati, ο.π., 205-215 και 293-350. 



 43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Μεταφράσεις  (1928-1940)91 
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91 Το παρόν παράρτηµα περιλαµβάνει τις αυτοτελείς και περιοδικές ελληνικές µεταφράσεις  του 
πιραντελλικού έργου.   
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 Κίτρα από τη Σικελία (Lumie di Sicilia), µετ. Στ. Κατσαµπής, Νεοελληνικά 

Γράµµατα, τχ. 130 (1939) 13. 
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Σπαταλάς, Νέα Εστία τχ. 249 (1-5-1937) 662 κ.εξ. 
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