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Abstrakt 

 Předmětem bakalářské práce Pirandellova trilogie divadla na divadle je analýza 

tří dramat sepsaných známým italským spisovatelem Luigim Pirandellem 

v předválečném období mezi léty 1921–1930.  Úvodní část se zaměřuje na 

samotného autora, a to jak na jeho život, tak zejména na dramatické dílo, které je 

zde rozděleno do čtyř fází: sicilské divadlo, humoristické divadlo, divadlo na 

divadle a divadlo mýtů. Zvláštní pozornost je věnována právě metadivadlu, do 

kterého trilogie spadá. Další kapitoly se zabývají rozborem jednotlivých děl: Šest 

postav hledá autora (Sei personaggi in cerca d´autore), Každý dle svého (Ciascuno a suo 

modo) a Dnes večer improvizujeme (Questa sera si recita a soggetto). Závěr tato dramata 

mezi sebou porovnává a snaží se přiblížit vývoj postav a ztvárnění divadla na 

divadle.  
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Abstract 

 The aim of the thesis called Pirandello´s Trilogy of the Theatre in the Theatre is 

an analysis of three stage plays written by famous Italian writer Luigi Pirandello 

in pre-war period between years 1921–1930. The introduction, which is focused on 

Pirandello´s life and his theatrical writings, which is divided into four stages: 

Sicilian theatre, humoristic theatre, theatre in the theatre and theatre of myths. 

Special attention is devoted to metatheatrical plays. Other chapters are concerned 

with the analysis of single plays: Six characters in search of an author (Sei personaggi 

in cerca d´autore), Each in his own way (Ciascuno a suo modo) and Tonight we improvise 

(Questa sera si recita a soggetto). The closing chapter compare these dramas and try 

to describe an evolution of characters and performance of theatre on the theatre. 
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1. Úvod 

„La vita o si vive o si scrive, 

io non l'ho mai vissuta, 

se non scrivendola“1 

 Luigi Pirandello nepochybně patří k největším italským spisovatelům 

a dramatikům dvacátého století. Jeho prozaická i dramatická díla zasáhla 

a ovlivnila celou řadu následovníků. Jeho tvorba je dodnes populární nejen v celé 

Itálii, ale své příznivce si získala i za hranicemi Apeninského poloostrova. Během 

svého života vyzkoušel mnoho literárních stylů a žánrů a do svých děl vkládal 

vždy i kus sebe. Byl to velice inteligentní umělec, který, ač neměl vůbec 

jednoduchý život, žil pro literaturu a bude v ní žít navždy.  

 Cílem této bakalářské práce je představit dramatickou tvorbu Luigiho 

Pirandella, a to zejména prostřednictvím her spadajících pod definici divadla na 

divadle.   

 Jelikož se autorův život značně promítal do jeho děl, bude začátek této 

práce věnován Pirandellově biografii, době a podmínkám, ve kterých psal. Budou 

zde uvedena jeho nejznámější díla a nejvýznamnější momenty jeho kariéry. 

Po životopisném úvodu se bude práce věnovat spisovatelově dramatické tvorbě. 

Ta bude rozdělena do čtyř etap, každá z nich bude stručně popsána a budou 

připomenuta nejdůležitější díla, která jsou k ní řazena. Zvláštní pozornost bude 

věnována fázi divadla na divadle, do níž patří trilogie her stěžejních pro tuto 

práci. Samostatně bude také popsáno Pirandellovo poslední drama Obři z hor, 

které k trilogii sice nenáleží, ale ukazuje, že ani na konci života autor koncepci 

metadivadla neopustil.  

 Ústřední část bude věnována obsahovým i formálním analýzám tří 

chronologicky seřazených dramat divadla na divadle. První rozebíranou hrou 

bude Šest postav hledá autora. Tato hra byla z celé trilogie nejúspěšnější a také 

                                                           
1 Pirandello, Luigi: Il fu Mattia Pascal, [online], [cit. 20. dubna 2013], dostupné z: 
‹http://www.pensieriparole.it/aforismi/vita/frase-73223›, „Život buď žijeme, nebo píšeme; já ho žil jedině, 
když jsem ho psal.“, pokud nebude uvedeno jinak, přeložila autorka práce. 
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nejhranější. Jako druhé napsal Pirandello drama Každý dle svého a po něm 

následovala trilogii uzavírající hra Dnes večer improvizujeme.  

 Na základě těchto dílčích analýz bude v závěru znázorněn vývoj 

Pirandellova divadla na divadle a také změny v pojetí samotných postav. Bude 

poukázáno na prvky, které tato dramata spojují a zároveň i na elementy, které 

z každé z těchto her dělají zcela originální dílo. 

 V obrazové příloze jsou nejen fotografie Luigiho Pirandella, ale i jeho 

rodiny a předních herců Marty Abby a Ruggera Ruggeriho.  
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2. Život Luigiho Pirandella 

Italský spisovatel, dramatik, básník a profesor Luigi Pirandello se narodil 

majiteli sirných dolů Stefanu Pirandellovi a jeho manželce Caterině Ricci Gramitto 

28. června roku 1867 ve venkovské usedlosti Caos, která se nachází nedaleko 

sicilského města Agrigento. Pirandellův otec byl velký patriot a účastnil se tažení 

Giuseppa Garibaldiho za sjednocení Itálie, kde také potkal bratra své budoucí 

manželky Cateriny. Pirandellova zámožná rodina žila v Porto Empedocle 

a vAgrigentu.  

Vzhledem k napjatému vztahu svých rodičů neměl Pirandello příliš idylické 

dětství. Základní vzdělání získal mladík od soukromých učitelů, poté navštěvoval 

technický institut a později gymnázium, kde rozvíjel svou vášeň pro literaturu. 

Roku 1886 začal studovat na univerzitě v Palermu právnickou a filozofickou 

fakultu. Ale již o rok později se přestěhoval ke strýci do Říma, kde pokračoval ve 

studiích románské filologie. Kvůli neshodám s rektorem a profesorem latiny 

v jedné osobě opustil římskou univerzitu a své vzdělání dokončil na německé 

univerzitě v Bonnu. Svou literární prvotinu, sbírku veršů Hravá bolest 

(Mal giocondo) vydal roku 1889. Byla to poezie inspirovaná dílem Giosua 

Carducciho. Promoval roku 1891 a ve své diplomové práci se zabýval zvukovým 

rozborem agrigentského dialektu, tedy mluvou lidí z místa svého původu. Toto 

studium mu jistě pomohlo v začátcích jeho dramatické tvorby, kdy sicilský dialekt 

sám používal, a to zejména proto, aby vyhověl požadavkům sicilských 

divadelníků Angela Musca a Nina Martoglia [např. v dramatech: Rozmysli si, 

Jakoubku! (Pensaci, Giacomino!, 1916), Sicilská komedie (Liolà, 1916), Čapka s rolničkami 

(původně A birritta cu ‘i ciancianeddi, 1917, poté přepsal do italštiny pod názvem 

Il berretto a sognali)]. 

V roce 1892 se vrátil zpět do Říma, kde se seznámil se spisovatelem Luigim 

Capuanou. S jeho pomocí se dostal do vyšších kruhů a mohl se tak účastnit 

intelektuálního a kulturního života v italském hlavním městě.  

Na své rodné Sicílii se 27. ledna 1894 oženil s dcerou otcova společníka Marií 

Antoniettou Portulano. Společně poté žili v Římě, z čehož ale byla spisovatelova 
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manželka velmi nešťastná. Jejich manželství bylo posvěceno narozením syna 

Stefana (1895–1972), pozdějšího spisovatele a dramatika, po němž následovala 

dcera Lietta (1897–1971) a druhý syn Fausto (1899–1975), ten se v dospělosti stal 

uznávaným malířem.  

Ovlivněn přítelem Capuanou se Pirandello od poezie přiklonil k próze 

a napsal svůj první román Zavržená (původně Marta Ajala, 1893, tiskem vyšel až 

o osm let později pod názvem L'esclusa), jenž byl ještě velmi inspirován verismem.  

Záplavy a následný sesuv půdy v dolech patřících rodině Pirandellových 

(1903) znamenaly velké ekonomické problémy, které byly jednou z příčin toho, že 

se začala plně projevovat psychická porucha Pirandellovy manželky Antonietty. 

Ta trpěla paranoickými stavy hysterie, vyvolanými zvláště její žárlivostí na 

manžela, kterého dokonce nařkla z incestu s jejich vlastní dcerou. Lietta před 

matkou utekla z domu a pokusila se o sebevraždu, nakonec se uchýlila 

k Pirandellově sestře Lině2. Odchodem syna Stefana do války se nemoc Antonietty 

dostala do bodu, kdy musela být hospitalizována na psychiatrické léčebně, kde 

zůstala čtyřicet let a 20. prosince 1959 tam zemřela. 

Pirandello v době osobní a finanční krize pomýšlel na sebevraždu, ale od 

těch nejchmurnějších představ mu pomohla právě literatura: roku 1904 píše svůj 

nejznámější román Nebožtík Mattia Pascal (Il fu Mattia Pascal), který na pokračování 

vydává v časopise Nuova Antologia. Jako aspirant na pozici učitele na katedře 

rétoriky italského jazyka na dívčí pedagogické škole se začíná věnovat poetice 

humoru a zkoumá hranice mezi realitou a fikcí. Posléze vydává teoretické knihy 

Humor (L'umorismo, 1908) a Umění a věda (Arte e scienza, 1908). Roku 1909 začíná 

spolupracovat s deníkem Corriere della sera, ve kterém čas od času vycházejí jeho 

povídky. 

V průběhu první světové války se Pirandellova pozornost přesouvá 

k divadlu, začíná psát dramata. Během dramatické tvorby se jeho pojetí divadla, 

styl a jazyk psaní i celkový charakter her několikrát změní. 10. května 1921 byla na 

jevišti římského divadla Teatro Valle představena inscenace Šest postav hledá autora 

                                                           
2 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, Marsilio editori, Venezia 1993, s. 62–63. 
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(Sei personaggi in cerca d'autore), která zpočátku vyvolala skandál, ale později se 

stala jeho nejslavnější a nejhranější hrou a díky ní se Pirandellovo jméno začalo 

skloňovat nejen po celé Itálii, ale i ve světě. 

V roce 1924 se Pirandello stal členem fašistické strany (Partito Nazionale 

Fascista) a o rok později podepsal manifest fašistických intelektuálů (Manifesto 

degli intellettuali fascisti). Benito Mussolini byl zpočátku jeho velkým 

podporovatelem, posléze jejich vztahy ovšem poněkud ochladly. Přesto 

Pirandellovy texty nebyly nikdy tendenční a na jeho dílech se příklon k režimu 

nijak zásadně nepodepsal.  

V té době se stal ředitelem divadelní společnosti Teatro d´Arte, pro kterou 

nadále píše nové hry a zkouší s ní štěstí i na zahraničních jevištích. Součástí 

jeho společnosti jsou i dva velcí interpreti: jeho mladičká múza Marta Abba 

[vytvořil přímo pro ni postavu ve hře Přítelkyně mladých žen (L'amica delle mogli, 

1926), ve které dal dokonce postavě křestní jméno herečky, a ve 30. letech píše svá 

dramata téměř výhradně pro ni: Jakou mě chceš (Come tu mi vuoi, 1930), Nalézat se 

(Trovarsi, 1932)] a Ruggero Ruggeri [napsal pro něj Každý má svou pravdu (Così 

è (se vi pare), 1917), Rozkoš z počestnosti (Il piacere dell'onestà, 1917) a Jindřich IV. 

(Enrico IV., 1921)]. Ke konci desetiletí vydal svůj poslední román Jeden, nikdo, sto 

tisíc (Uno, nessuno, centomila, 1926) a stal se členem Italské akademie. 

Roku 1934 získal Nobelovu cenu za literaturu: „for his bold and ingenious 

revival of dramatic and scenic art“3. Na sklonku života začal psát symbolicko-

alegorické drama Obři z hor (I giganti della montagna, 1931–1934), které ale nikdy 

nedokončil.  

Zemřel v Římě 10. prosince 1936 na zápal plic, poté co nastydl během 

natáčení filmu na motivy románu Nebožtík Mattia Pascal. Dle svého přání byl 

zpopelněn a jeho popel byl poté rozprášen v blízkosti jeho rodného města. Ve své 

závěti napsal: „Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno 

                                                           
3 "The Nobel Prize in Literature 1934", Nobelprize.org, [online], [cit. 20. února 2013], dostupné z: 

‹http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1934/›, „za smělé a duchaplné oživení 

dramatického a scénického umění“. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1934/
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m'accompagni, né parenti né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. 

Bruciatemi“4.5 

  

                                                           
4 Guglielmino, Salvatore; Grosser, Herman: Il sistema letterario 2000, Principato, Milano 2002, s. 273–274, „Vůz 

nejnižší třídy, ten pro chudé. Bez ozdob. A nikdo mne nedoprovází, ani rodina, ani přátelé. Jen vůz, kůň 
a kočí, toť vše. Spalte mne.“ 

5 Biografické a bibliografické údaje:  
Pelán, Jiří a kol.: Slovník italských spisovatelů, Nakladatelství Libri, Praha 2004, s. 581–584. 
Afeltra, Gaetano: Pirandello e la moglie Antonietta E´ di scena il demone della gelosia, Corriere della sera, 
30.7.2000, s. 25. 
Wikipedia: [online], [cit. 20. února 2013], dostupné z: ‹http://it.wikipedia.org/wiki/Pirandello›. 
Wikipedia: [online], [cit. 20. února 2013], dostupné z: ‹http://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello›. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pirandello
http://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello
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3. Pirandello – dramatik 

 Luigi Pirandello byl nejen úžasným vypravěčem, ale kritiky i laickou 

veřejností je považován za jednoho z největších a nejprogresivnějších dramatiků 

20. století. Téměř celý život, i když s několika tvůrčími přestávkami, hledal 

nejvhodnější a nejčistší formu divadla a divadelní inscenace vůbec a snažil se 

o propojení skutečnosti a fikce. Věnoval se otázce pravdy a pravděpodobnosti. 

Řešil vztahy mezi divadelní společností a veřejností, mezi herci a postavami, mezi 

postavami a autorem a v neposlední řadě mezi autorem a režisérem. 

 V devatenácti letech napsal své první drama Ptáci výšin (Gli uccelli dell'alto, 

1886), které ovšem vzápětí spálil. Ihned začal pracovat na další hře, která se pod 

taktovkou Enrica Dominiciniho měla hrát v Římě. Pirandello v té době často 

navštěvuje římská divadla a 4. prosince roku 1887 píše dopis své rodině, ve kterém 

stojí:  

„Oh, il teatro drammatico! Io lo conquisterò. Io non posso penetrarvi 

senza provare una viva emozione, senza provare una sensazione 

strana, un eccitamento del sangue per tutte le vene. Quell'aria 

pesante chi vi si respira, m'ubriaca: e sempre a metà della 

rappresentazione io mi sento preso dalla febbre, e brucio. 

È la vecchia passione chi mi vi trascina, e non vi entro mai solo, ma 

sempre accompagnato dai fantasmi della mia mente, persone che si 

agitano in un centro d'azione, non ancora fermato, uomini e donne 

da dramma e da commedia, viventi nel mio cervello, e che 

vorrebbero d'un subito saltare sul palcoscenico. Spesso mi accade di 

non vedere e di non ascoltare quello che veramente si rappresenta, 

ma di vedere e ascoltare le scene che sono nella mia mente: 

è una strana allucinazione che svanisce ad ogni scoppio di applausi,  
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e che potrebbe farmi ammattire dietro uno scoppio di fischi!“.6  

Toto dále prohlubuje v povídkách Postavy (Personaggi, 1906; doktor Leandro 

Scoto vysvětluje Pirandellovi, že postavy vycházejí z představ autora a potom, již 

stvořené, žijí nezávislý a autonomní život, jsou nesmrtelné a vyjadřují niternost 

autora), Tragédie jedné postavy (La tragedia di un personaggio, pro Corriere della sera, 

1911; doktor Fileno, postava z románu jiného autora, přijde za Pirandellem a chce, 

aby mu dal ještě jednu možnost žít. Postavy jsou živější stvoření než lidi, možná 

méně reálná, ale pravdivější) a Rozhovory s postavami (Colloqui coi personaggi, pro 

Giornale di Sicilia, 1915, kdy ho navštěvují postavy a dožadují se zahrnutí do 

nějakého dramatu). 

 Jeho dramatické prvotiny nesklidily příliš velké ovace. Své hry neúspěšně 

nabízí různým divadlům. Jednoaktovka Proč (Perché, 1892) se nedostává na jeviště, 

ale vychází v římském časopise L'O di Giotto. Stejně tak hra Epilog (Epilogo, 1892), 

jež se objeví na stránkách týdeníku Ariel, který Pirandello sám založil. Po 

neúspěšných pokusech prorazit na jeviště se dramatu na nějaký čas zcela vzdaluje 

a do roku 1910 se věnuje téměř výhradně próze.  

 V době, kdy se divadelní diskuse točily okolo otázky závislosti inscenace na 

textu, publikuje důležitou esej Ilustrátoři, herci, překladatelé (Illustratori, attori, 

traduttori, 1907), ve které vyjadřuje svůj negativistický postoj k divadlu, jakožto 

k umění, které není možné. Herec je, podle Pirandella, ve funkci pouhého 

překladatele autorovy myšlenky, a tudíž umění přednesu není autonomní, 

protože by neexistovalo bez autorova textu.  

Vztah textu a jeho uvedení na scénu je na tehdejší evropské divadelní scéně 

zastoupen dvěma postoji: Konstantin Sergejevič Stanislavskij je zastáncem 

scénické realizace textu, ovšem bez naturalistického pojetí scény, zatímco na druhé 

                                                           
6
 Providenti, Elio: Luigi Pirandello. Epistolario familiare giovanile (1886-1898), Quaderni della Nuova Antalogia, 
Le Monnier, Florencie 1985, s. 25, „Ó divadlo!  To já si podmaním! Nemohu do něj vstoupit, aniž bych pocítil 
emoce a takový zvláštní pocit, vzrušení a krev rozlévající se v žilách. Ten těžký vzduch mě opájí; a vždy 
uprostřed inscenace mě přepadne horečka, vzplanu. Je to stará vášeň, co mě sem táhne. Nikdy nejsem sám, 
ale vždy mě doprovázejí výplody mé fantazie, osoby zmítající se uprostřed ještě neukončeného děje. Muži 
i ženy z dramatu nebo z komedie přežívající v mé mysli, jakoby se chtěli okamžitě vrhnout na jeviště. Často 
mi připadá, že nevidím a neposlouchám to, co se děje na pódiu, ale vidím a slyším scény odehrávající se 
v mém mozku: je to zvláštní halucinace, která se vytrácí, když propukne potlesk, a z jejíhož pískotu mohu 
zešílet.“ 
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straně Gordon Craig je pro naprostou nezávislost inscenace na textu, tudíž hájí 

volnost herce a jeho kreativitu.7 Pirandello zaujme pozici mezi těmito dvěma 

postoji a opět začíná psát divadelní hry, povětšinou jednoaktovky pro divadla 

malých scén, např. Stisk (Morsa, 1910), Sicilské citrony (Lumie di Sicilia, 1910). Píše 

pro peníze a kvůli ekonomickým problémům také nabízí své povídky Ve znamení 

(Nel segno) a Daleko (Lontano) ze sbírky Povídky na jeden rok (Novelle per un anno, 

1922) ke zfilmování. 

Pirandello začíná uvažovat nad postavami a realizací, kterou jim mohou 

herci dát. Vzhled postavy, tak jak ji zamýšlí autor, je ničen hercovým tělem a scéna 

není ničím jiným, než pouhou parodií reality.  

Rok 1916 pro něj znamená nový začátek jeho dramaturgického období, 

začíná psát divadelní hry pro divadelní společnost Angela Musca. Napsal pro ni 

sicilskou komedii Rozmysli si, Jakoubku! a drama Na odchodu (All'uscita, 1916). Po 

umělecké a psychické krizi zapříčiněné odchodem syna na frontu, smrtí matky 

a narušenou psychikou manželky, přichází kreativní exploze v podobě sepsání 

mnoha dramatických kusů: v agrigentském dialektu napsaná Sicilská komedie, 

komedie Čapka s rolničkami, jednoaktovka Váza (‘A giarra, 1917, později La giara), 

společností Virgilia Talliho hraná komedie Každý má svou pravdu, Rozkoš 

z počestnosti napsaná na kůži Ruggerovi Ruggerimu, s Ninem Martogliem 

spolupracuje na sicilských komediích Cappiddazzu paga tuttu (1917) a Váha 

(‘A vilanza, 1917, poté La Bilancia), dále píše komedie: Hra stran (Il giuco delle parti, 

1918), Ale není to nic vážného (Ma non è una cosa seria, 1918). Účastní se zkoušek 

svých her a dává hercům, režisérům i scénografům cenná doporučení a rady.  

Na začátku roku 1919, v interview pro noviny Messaggero della domenica, 

oznámí svůj odchod od divadla, ale již ten samý rok píše dramata: Diplom 

(La patente, 1919), Člověk, zvíře a ctnost (L'uomo, la bestia e la virtù, 1919) a poté 

i V rukavičkách (Tutto per bene, 1920) a Jako dřív, líp, než dřív (Come prima, meglio 

di prima, 1920). A v říjnu roku 1920 se pouští do psaní své nejznámější a nejhranější 

hry Šest postav hledá autora (1921, poté následovala dvě přepracování v letech 1923 

                                                           
7
 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 24–25. 
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a 1925) a tvrdí, že tímto dramatem již opravdu ukončí svou kariéru dramatika. 

Jeho divadelní hry vyšly v prvním souborném vydání s názvem Nahé masky 

(Maschere nude, 1918–1921). 

Nicméně po dokončení Šesti postav nedává divadlu sbohem, ba naopak. 

Pokračuje v psaní dalších a dalších dramatických děl. Jediným dramatem, které 

sám Pirandello označil za tragédii, je Jindřich IV. Hra Šest postav hledá autora 

společně s Jindřichem IV. zajistila Pirandellovi mezinárodní slávu a jeho dramata se 

začala hrát nejen po celé Itálii, ale i v Evropě a Americe. O rok později přišla na 

světlo světa hra Nahé odívati (Vestire gli ignudi, 1922) a poté Život, který jsem ti dala 

(La vita che ti diedi, 1923). Roku 1923 dokončuje v pořadí druhé drama z trilogie 

divadla na divadle Každý dle svého (Ciascuno a suo modo, 1923). 

6. října 1924 zakládá svou vlastní divadelní společnost Teatro d'Arte 

di Roma, které má své stálé sídlo v divadle Odescalchi, a stává se jejím ředitelem. 

Jeho snahou je spojit autorův text s realitou jeviště, a tím tedy sloučit svět fantazie 

a svět materiální skutečnosti. Velice zaměstnaný prací pro divadlo a sháněním 

finančních prostředků k zajištění plynulého chodu scény píše v letech 1924–1928 

jen tři hry: Muž s květem v ústech (L'uomo dal fiore in bocca, 1926), Přítelkyně vdaných 

žen a Nová kolonie (La nuova colonia, 1928). Pirandello pracuje s herci a snaží se 

s nimi rozebírat jejich postavy. Provádí scénické experimenty, se kterými mu 

pomáhá Virgilio Marchi. Přestože v roce 1924, po zavraždění Giacoma 

Matteottiho, vstoupil do fašistické strany, má jeho společnost těžké finanční 

problémy, a tak Pirandello žádá o podporu dokonce i u Benita Mussoliniho. Od 

roku 1925 se ze stálé divadelní společnosti stávají kočovníci a po turné v Jižní 

Americe a Itálii se v srpnu 1928 jeho divadelní společnost rozpadá. Posledním 

odehraným kusem je Ibsenova Paní z moře (Donna del mare, originál: Fruen fra havet, 

1888). 

Zdeptán ekonomickými problémy se odebral do Berlína, aby spolupracoval 

na natáčení filmu na bázi Šesti postav, a zůstal zde celé dva roky. Poté žil ještě 

chvíli v Paříži a do Itálie se vrátil až roku 1933. V tomto období píše hry: Lazar 

(Lazzaro, 1929), Dnes večer improvizujeme (Questa sera si recita a soggetto, 1930), Jakou 
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mě chceš, Člověk ani neví jak (Non si sa come, 1933, 15. prosince 1934 má tato hra 

světovou premiéru v pražském Národním divadle).  

V roce 1934 napsal veršované drama Pohádka o vyměněném synovi (La favola 

del figlio cambiato, 1934). Téhož roku získal Nobelovu cenu za literaturu a cestou ze 

Stockholmu dokonce navštívil Prahu a setkal se s budoucím československým 

prezidentem Edvardem Benešem. Tehdy nejslavnější český dramatik Karel Čapek 

ho popsal takto: 

 „Je trochu podoben našemu Březinovi; chvílemi má týž výraz, 

smíšený s chytrostí a vyrovnanou moudrostí. Je Sicilián, hrdý na to, 

že pochází ze staré Graecia Magna; říká o sobě, že je původem Řek, 

jehož poitalštěné jméno znamená v řečtině křídlo andělské. Ale 

především je Evropan, ba více než to: především je dramatik. Lidé, 

o kterých mluví nejraději jako o svých nejbližších, jsou velcí 

dramatikové tohoto světa: takový O'Neill nebo G. B. Shaw. A když 

mluví o politice, tedy o takové: jak v jeho vlasti s úctou a láskou 

dávají vyvstat troskám antiky. A nyní se dívá na Prahu. Unaven 

břemenem, jež na lidi nakládá sláva, ale spokojen a pln živosti. 

Stýská se mu po slunci a srká je alespoň ve sklence vína; ale je všude 

doma, kde jde o věci duchové. A je to vzácná podívaná, přihlížet 

tomu, jak se dva lidé, na první pohled tak vzdálení abstraktní teorii 

jako básník a politik, dramatik a státník, dostanou do sporu 

o nejsubtilnější doktríně filozofické: co je pravda. Byl to Pirandello 

a Beneš, kteří se takto přeli. Jak vidět, ještě to filozofie v tomto světě 

neprohrála.“8  

Na sklonku svého života sní o divadle, které by mělo magický až 

démonický základ a věnuje se psaní mytického dramatu o roli umění ve 

společnosti Obři z hor. 

                                                           
8 Čapek, Karel: O umění a kultuře, [online], [cit. 9. března 2013], dostupné z: ‹http://ld.johanesville.net/capek-

80-o-umeni-a-kulture-iii?page=276›. 

http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-iii?page=276
http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-iii?page=276
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Pirandello své hry často předělával, přesouval postavy z díla do díla, někdy 

je pozměnil, jindy zachoval identické. Mnoho Pirandellových komedií má základy 

již v jeho povídkách či románech, např. Ale není to nic vážného má své kořeny 

dokonce ve dvou povídkách, a to v roku 1903 publikované Žerty smrti a života 

[Beffe della morte e della vita, později zařazené do cyklu Povídky na jeden rok pod 

názvem Slečna Naděje (La Signora Speranza)] a v Není to nic vážného (Non è una cosa 

seria, 1910 pro Corriere della Sera).9 Šest postav dokonce propojil s jinou hrou, a to 

tak, že nechal herce na jevišti zkoušet své drama Hra rolí. 

Názvy jeho děl nám toho o dramatech samotných moc neříkají. Nechávají 

diváka nebo čtenáře v očekávání. Není v nich žádný odkaz na čas, místo, charakter 

hry či osobu (kromě tragédie Jindřich IV.) Ve svých dílech klade Pirandello velký 

důraz na scénografii, a přestože se často blíží k hranici absurdity a skandálu, není 

v jeho hrách nikdy nic jen náhodou. Vše je do posledních detailů maximálně 

promyšlené. Jeho postavy se zásadně liší od klasických naturalistických 

a veristických předvídatelných a typových postav tím, že jsou často bizarní 

a velice výstřední. A právě proto, že psal jinak, než byla zaběhnutá norma, byla 

jeho díla zpočátku přijímána velmi chladně, ale později se stal jedním 

z nejpokrokovějších divadelních autorů své doby. 

 

3.1. Etapy dramatické tvorby 

 Dramatickou tvorbu Pirandellova života můžeme rozdělit dle doby 

napsání, použitého jazyka, obsahu, inspirace, autorovy vyspělosti, záměru 

a v neposlední řadě podle pojetí postav a divadla samotného na čtyři fáze: sicilské 

divadlo (il teatro siciliano), humoristické divadlo (il teatro umoristico), divadlo na 

divadle (il teatro nel teatro) a divadlo mýtů (il teatro dei miti). V následující části 

této práce se budu krátce věnovat jednotlivým obdobím a stručně popíši jejich 

charakteristické rysy a nejdůležitější díla. 

 

 
                                                           
9 Čerpáno z: Macchia, Giovanni: Pirandello o la stanza della tortura, Mondadori, Milano 1981, s. 84. 
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3.1.1. Sicilské divadlo 

 Autor, který se narodil a také prožil své dětství na Sicílii, musel být tímto 

prostředím zákonitě ovlivněn. Již na vysoké škole se Pirandello zajímal o sicilské 

dialekty, a jak již bylo zmíněno dříve, dokonce psal na toto téma diplomovou 

práci. V tomto období používal pro psaní svých her sicilštinu, kterou považoval za 

živější jazyk než italštinu, a proto i vhodnější pro postavy prožívající realitu 

sicilského ostrova. I děj jednotlivých dramat zasazoval do prostředí Sicílie. Později 

několik her sám přeložil do italštiny, a tak zajistil jejich rozšíření nejen po celé 

Itálii, ale některé se dostaly dokonce i za hranice Apeninského poloostrova. Toto je 

tedy období Pirandellových dramatických prvotin a pro napsání pozdějších 

a zároveň nejdůležitějších her své tvorby, musí autor ještě projít důležitým 

osobním vývojem. 

První hrou spadající do této fáze, je jednoaktovka Sicilské citróny, napsaná 

na základě stejnojmenné povídky roku 1910. Byla hrána, společně s další hrou 

o jednom aktu nesoucí název Stisk, společností Nina Martoglia 9. prosince 1910 

v Římě, což znamenalo Pirandellův divadelní debut. Sicilské citróny ocenila spíše 

kritika, zatímco Stisk se více líbil divákům. O rok později napsal hru vycházející 

z povídky Křivák (Il gancio), tentokrát pod názvem Lékařská povinnost (Il dovere 

del medico, 1911), následně se na divadelní prkna dostalo drama Jestliže ne takto 

(Se non così, 1915), které bylo napsáno již roku 1895 jako Hnízdo (Il nido) a později 

zařazeno do sbírky Povídky na jeden rok pod titulem Důvody těch druhých (La ragione 

degli altri). A ve stejný rok byla uvedena komedie Cecè (1913), vyprávějící příběh 

stejnojmenného požitkáře, který se neštítí podvodů.  

Nejvýznamnější komedií sicilského divadla je hra psaná pro herce Angela 

Musca Rozmysli si, Jakoubku! (1916), která má svůj základ v povídce publikované 

o šest let dříve v deníku Corriere della sera, a která byla o rok později přeložena do 

italštiny. Objevuje se zde téma neschopnosti státu, existenční paradoxy jedince 

i krize identity.10 

                                                           
10 Čerpáno z: Wikipedia: [online], [cit. 9. března 2013], dostupné z: 

‹http://it.wikipedia.org/wiki/Pensaci,_Giacomino›. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pensaci,_Giacomino
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Dalším dramatem, tentokrát s vergovským tématem vlastnictví půdy 

a majetku, je veselá hra Sicilská komedie. Tato komedie byla inspirována příhodou 

ze čtvrté kapitoly románu Nebožtík Mattia Pascal. 

Hry napsané po roce 1916 jsou již řazeny spíše k humoristickému divadlu, 

přestože některé byly původně napsány sicilským dialektem.11 

 

3.1.2. Humoristické divadlo 

 Druhou fázi Pirandellovy dramatické tvorby můžeme datovat mezi léta 

1916–1920, tedy následuje a částečně se prolíná se sicilským divadlem a předchází 

napsání stěžejní hry autorova života, tj. Šest postav hledá autora. Humoristické 

prvky jistě najdeme i v dramatech napsaných po roce 1920, ale tato díla jsou již 

značně ovlivněna Pirandellovou představou divadla na divadle, a tudíž již nejde 

o čistě humoristické divadlo. 

 Autor se pomalu odklání od verismu a naturalismu, tedy od co 

nejvěrnějšího popisu reality a jasně daných a předvídatelných typů postav. Jeho 

postavy v hlavních rolích se naopak snaží rozbořit jistoty měšťácké společnosti, 

předhazují buržoaznímu světu svou představu o relativitě pravdy a reality 

a poukazují na to, že člověk žije za maskou, kterou mu přidělila společnost.  

 Problematice „masek“, za kterými se skrývá pravá podstata člověka, se 

Pirandello věnoval nejen v několika dramatech, ale zakomponoval ji i do své 

prózy. Například jeho poslední román Jeden, nikdo, sto tisíc je o muži, který aby se 

oprostil od škatulek přidělených mu společností, se stává nikým.  

 Důležitou hrou humoristické etapy je Každý má svou pravdu. Hra, která byla 

poprvé uvedena na milánské scéně roku 1917, pojednává o tom, že nikdo 

nedovede rozlišit přízrak od skutečnosti, a že realitu si může každý vykládat po 

svém, a tedy jinak než další lidé. Tato hra, ač napsaná o mnoho let dříve, může být 

považována za volné pokračování dramatu Dnes večer improvizujeme, kde jde 

o uvěznění ženy jejím vlastním manželem. 

                                                           
11 V této kapitole bylo čerpáno z: Pirandelloweb, [online], [cit. 9. března 2013], dostupné z: 

‹http://www.pirandelloweb.com/Biografia/biografia_bonghi_1.htm#2›. 

http://www.pirandelloweb.com/Biografia/biografia_bonghi_1.htm#2
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Čapka s rolničkami je komedie uvedená v Národním divadle v Římě roku 

1917, v níž se ukazuje, že nezáleží na tom, jaká je skutečná pravda, ale na mínění 

ostatních. Vlivné osoby neztrácejí moc ani v kompromitujících situacích a vždy 

vyváznou bez jakékoli úhony. Jde tedy znovu o kritiku měšťácké společnosti.  

Dalším dílem, které bych chtěla zmínit, je V rukavičkách. Na této hře je 

důležitá její samotná struktura, a to proto, že střídáním scén se mění i pohled 

a názor postav na pravdu, která je vždy nahlížena z jiného úhlu než ve scéně 

předchozí. 

Do fáze humoristického divadla spadá i komedie Hra rolí, poprvé hraná 

roku 1918 v Římě. Ta se objevuje i ve hře Šest postav hledá autora, zde se ji herci 

divadelní společnosti chystají zkoušet přímo na jevišti, když jsou vyrušeni 

příchodem šesti Postav. A to už se dostávám k problematice divadla na divadle, 

kterou se pokusím představit v následující kapitole. 

 

3.1.3. Divadlo na divadle 

 Charakteristickým záměrem hry, která spadá do skupiny dramat tvořících 

tak zvané divadlo na divadle neboli metadivadlo, je ukázat činnost divadelní 

společnosti a herců, kteří předstírají zkoušku či hraní inscenace v daném 

momentu, a to právě v sále plném diváků.  

Pirandello není prvním autorem, který s tímto typem představení přišel. 

Jistě nemohl neznat Molièrovu hru Versaillská improvizace (L'improvvisazione 

di Versailles, originál: L'Impromptu de Versailles, 1663), ve které autor vyobrazuje 

sám sebe a svou hereckou společnost při jedné ze zkoušek. Dalším předchůdcem 

je určitě Carlo Goldoni a jeho komedie Komické divadlo (Il teatro comico, 1750), 

zachycující přípravu jednoho představení.12  

Herci zde v podstatě ztvárňují sami sebe. Může se tak dít po celou dobu 

hry, nebo jen v několika scénách. V některých dramatech herci publikum ignorují, 

jako kdyby tam žádné nebylo, jindy se ho snaží (kupříkladu prostřednictvím 

                                                           
12 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 75. 

http://it.wikipedia.org/wiki/L%27improvvisazione_di_Versailles
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27improvvisazione_di_Versailles
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fiktivních diváků) vtáhnout do děje, ovšem tak, aby nikdy nedošlo k narušení 

celkového vyznění hry. Usiluje se zde o spojení teatrální fikce a skutečného života. 

Pirandello má i snahu odstranit tak zvanou pomyslnou čtvrtou stěnu (italsky 

quarta parete), která odděluje jeviště od hlediště, a tak rozšířit území hry i do 

prostorů běžně určených jen divákům (například tedy sál, foyer, chodba, balkony, 

ochozy atd.) 

Rok 1921 je pro italské divadlo velice důležitý, protože 10. května je na 

scéně římského divadla Teatro Valle společností Daria Niccodemiho hrána 

Pirandellova inscenace Šest postav hledá autora. Je první hrou v jeho trilogii divadla 

na divadle, po níž následují Každý dle svého a Dnes večer improvizujeme. Pro římské 

publikum bylo toto představení hotovým skandálem. Na konci diváci pískali 

a vykřikovali: „Manicomio! Manicomio!“13 A autor musel utéct zadním vchodem, 

aby se vyhnul pobouřenému publiku. O čtvrt roku později mělo představení 

stejné inscenace, ale na prknech divadla Teatro Manzoni v Miláně, naprosto 

odlišný ohlas. Marco Praga k této příležitosti napsal: „Il pubblico del Manzoni ha 

accolto trionfalmente questa strana commedia ch'è, indubbiamente, un'opera 

d'arte di una originalità rara.“14  

Poté se Pirandellovy hry staly nejhranějšími dramaty Itálie a dostaly se i dál 

do Evropy a několika dalších koutů světa.  

Jednotlivým hrám tohoto období se budu podrobně věnovat v dalších 

kapitolách této práce. 

  

 

 

 

 

                                                           
13 „Blázinec! Blázinec!“ 
14 Pirandelloweb: [online], [cit. 10. března 2013], dostupné z: 

‹http://www.pirandelloweb.com/Biografia/biografia_bonghi_1.htm#4›, „Publikum divadla Teatro 
Manzoni výborně porozumělo této zvláštní komedii, která je nepochybně výjimečně originálním 
uměleckým dílem.“ 

http://www.pirandelloweb.com/Biografia/biografia_bonghi_1.htm#4
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3.1.4. Divadlo mýtů 

 Do této fáze, která byla zároveň posledním tvůrčím obdobím Pirandellova 

života, spadají pouze tři dramata, a to: Nová kolonie definovaná jako sociální 

mýtus, Lazar zastupující náboženský mýtus a Obři z hor jako umělecký mýtus.  

 Nová kolonie je hrou o skupině lidí, která se rozhodne utéct ze světa, kde 

hlavní roli hraje sociální postavení. Na opuštěném ostrově se potom pokoušejí 

vytvořit si svou vlastní společnost, která by byla lepší a svobodnější než ta, 

ze které uprchli. 

 Ve hře Lazar se Pirandello poprvé a naposled dotýká náboženského tématu. 

Jedná se o střet dvou kultur, té mateřské, která je optimistická a instinktivní, a na 

druhé straně kultury otcovské, autoritativní, poháněné náboženskými dogmaty.15 

V těchto dílech již není popisována měšťácká společnost a její problémy. 

Ovšem zatímco první dvě hry jsou stále z reálného světa, i když se neodehrávají 

v buržoazní společnosti, drama Obři z hor se pohybuje na hranici mezi realitou 

a snem a jeho kořeny sahají do surrealismu. Toto nedokončené dílo (respektive 

dokončené po Pirandellově smrti jeho synem Stefanem) poukazuje na to, že umění 

této doby ztrácí autonomii a pomalu ale jistě se stává politickým přisluhovačem 

a hlasatelem politických názorů.  

 

3.1.4.1. Obři z hor 

 I v poslední hře, kterou Pirandello ke konci života započal a své představy 

o jejím závěru převyprávěl na smrtelné posteli synovi Stefanovi (ten po otcově 

smrti připsal koncovou část, ne však dialogovou formou, ale pouhým nástinem 

děje, čímž nechal budoucím režisérům značnou volnost. Poté bylo dílo vydáno 

v desátém svazku Nahé masky), nalézáme prvky divadla na divadle, což znamená, 

že tomuto konceptu zůstal věrný až do konce své umělecké tvorby.  

                                                           
15 Čerpáno z: Wikipedia: [online], [cit. 10. března 2013], dostupné z: 

‹http://it.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_(Pirandello)›. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_(Pirandello)
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Obři z hor sice do trilogie rozebírané v této práci nepatří, ale je zde 

vyobrazena práce divadelní společnosti a vztah herců vůči autorovi a divákům, 

proto je nutné se o ní v této práci, alespoň krátce, zmínit. 

 Hra se poprvé objevila na jevištních prknech již v roce následujícím po 

autorově smrti, a to 5. června 1937 ve Florencii pod režisérským vedením Renata 

Simoniho. V hlavních rolích se objevili: Memo Benassi, Andreina Pagnani, Carlo 

Ninchi a Salvo Rendone.16 

 V době, kdy Pirandello psal Obry z hor, začal negativně vnímat nacisticko-

fašistické vlivy, které silně působily na kulturu v zemi, ovlivňovaly ji a přetvářely 

si ji tak k obrazu svému, čímž deformovaly i postoje a názory čtenářů a diváků. 

Dařilo se jim to především díky přísné fašistické cenzuře děl, která potlačovala 

svobodu slova. Tuto cenzuru prováděla Italská akademie, jejímž dřívějším 

prezidentem byl sám Pirandello.  

Ve hře se setkáváme dokonce se dvěma typy divadla. První typ, tj. divadlo 

fantazie, magických kouzel a iluzí, zastupují tzv. Scalognati (Smolaři) pod 

vedením mága Cotroneho. Druhé divadlo, to které je nám bližší, protože je lidské, 

přináší Ilse s těmi, kteří zbyli z její kočovné herecké společnosti. Pirandello v této 

hře použil jako aktéry kočovníky, na rozdíl od trilogie, kde vystupují stálí herci 

jednoho divadla. Je to autobiografický prvek – i jeho herecká společnost se po 

neúspěších stala kočovnou. Tito herci se snaží představit veřejnosti veršované 

drama Pohádka o vyměněném synovi (také Pirandellovo dílo, stejně jako Hra rolí 

v dramatu Šest postav hledá autora). To se jim ale nedaří, a tak přicházejí k mágově 

vile.  

Zde se rozbíjí hranice mezi skutečností a sny. Nevíme, jaká je realita, ve 

které se herci nacházejí (v trilogii hra vždy zobrazovala divadlo, kam jednotlivé 

postavy přicházely), jestli právě sní, blouzní nebo jsou vzhůru. Cotrone zastává 

názor, že když se člověk rozhodne žít mimo realitu, může být tím, kým chce. Říká 

také, že to, co existuje v nevědomí člověka, z něj může vystoupit a stát se 

                                                           
16 Čerpáno z: Pirendelloweb: [online], [cit. 11. dubna 2013], dostupné z: 

‹www.pirandelloweb.com/teatro/1932_i_giganti_della_montagna/i_giganti_della_montagna.html›. 
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skutečným. Ale jde pak ovšem o skutečnost subjektivní, a tedy odlišnou od té 

společné.  

Ilse ale nestačí hrát drama jen společnosti zavržených psanců a za každou 

cenu je chce rozšířit mezi lidi, aby tak uctila památku básníka, který se kvůli ní 

zabil. Tak se tedy všichni vydávají do hor, aby představili své umění Obrům. Zde 

je poté zachycen rozdíl dvou světů: brutálního světa techniky, který zastupují Obři 

a jejich podřízení, a nevinného, čistého světa umění.  

Samotní diváci jsou do hry zapojeni tím, že obrazně představují Obry – tedy 

tvory neschopné vnímat, pochopit a přijímat umění – a tím vytvářejí obraz 

společnosti, která se v období nacisticko-fašistických propagand stává imunní vůči 

jakékoli podobě skutečného a čistého umění. Ilsa se sluhům těchto Obrů pokusí 

zahrát drama zoufalé matky, které čarodějnice vyměnily syna. Sluhové se chtějí 

ale jen bavit a její způsob hraní vůbec nechápou, zavrhují a nakonec ubohou 

herečku zabijí.  

V závěru je tedy vidět, že umělci nejsou schopni komunikovat a přizpůsobit 

se publiku a naopak. Vyplývá to ze slov Cotroneho:  

„Non è, non è che la Poesia sia stata rifiutata; ma solo questo: che 

i poveri servi fanatici della vita, in cui oggi lo spirito non parla, ma 

potrà pur sempre parlare un giorno, hanno innocentemente rotto, 

come fantocci ribelli, i servi fanatici dell'Arte, che non sanno parlare 

agli uomini perché si sono esclusi dalla vita, ma non tanto poi da 

appagarsi soltanto dei proprii sogni, anzi pretendendo di imporli 

a chi ha altro da fare, che credere in essi.“17 

Můžeme zde vidět také metaforu o moci, která zvítězí nad uměním 

a nemilosrdně ho rozdrtí. Současně si je Pirandello vědom skutečnosti, že díky 

                                                           
17Liberliber: [online], [cit. 12. dubna 2013], dostupné z:  

‹http://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/i_giganti_della_montagna/pdf/pirandello_i_giga
nti_della_montagna.pdf›, s. 100, „Ne, to nebylo zavržení Poezie, ubozí fanatičtí sluhové života, v nichž může 
duch jednoho dne promluvit, ale dnes je dosud němý, nevynně rozbili jako své vzpurné loutky fanatické 
služebníky umění, kteří nedovedou promluvit k lidem, protože se vyloučili ze života; ale ne natolik, aby se 
spokojili svými vlastními sny, naopak, chtěli je neustále vnucovat těm, kteří mají jiné starosti, než aby věřili 
snům.“, in Pirandello, Luigi: Obři z hor, DILIA, Praha, 1969, s. 125–126, přeložil Zdeněk Digrin. 
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vlivu této moci (v té době jde o moc politické propagandy) se umění a ti, kdo 

uměním žijí, dostali do izolace a ztratili schopnost promlouvat k lidem, divákům 

či čtenářům, což by ale měla být jedna z hlavních vlastností veškerého umění. 

Přesně takto vnímal Pirandello vztah veřejnosti a umění v předválečné Evropě.  
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4. Šest postav hledá autora 

 

4.1. Děj 

 Hra začíná příchodem Jevištního mistra, který je po chvíli ze scény vyhozen 

Inspicientem, protože se zde má odehrát zkouška nové hry. Poté se dostavují 

Herci. Přicházejí po jednom, v párech, ve skupinkách, postupně se scházejí na 

jevišti, aby začali zkoušet Pirandellovu komedii Hra rolí. Když přijde Režisér 

(v italštině označený jako Il Direttore-Capocomico, což je spíše pojmenování pro 

uměleckého šéfa souboru), dožaduje se První herečky, která ale ještě nedorazila. 

Ta se se zpožděním nakonec ukáže, a když jsou všichni pohromadě, začínají 

zkoušet. 

 Nácvik hry ovšem přeruší příchod Vrátného, který Režisérovi ohlašuje 

příchod skupinky lidí, kteří, jak sami tvrdí, hledají autora. Je to šest Postav: Otec, 

Matka, Nevlastní dcera, Syn, Chlapec a Holčička. Tvrdí, že jsou Postavy, které 

opustil jejich autor, protože nechtěl nebo nemohl dokončit dílo vyprávějící 

bolestný příběh této prazvláštní rodiny.  

Mluvčím celé skupiny je Otec (Il Padre), který je k Režisérovi velmi 

pokorný a snaží se mu celou situaci vysvětlit. Nevlastní dcera (La Figliastra) je 

temperamentní, vyzývavá, vyžívající se ve svém utrpení a odhodlaná předvést 

především své životní drama. Jejím pravým opakem je Matka (La Madre), která 

svým osudem očividně trpí, což několikrát dokazuje. Celou dobu k sobě vine své 

dvě malé děti, Chlapce (Il Giovinetto), který má přes paži černou pásku a Holčičku 

(La Bambina), která ji má kolem pasu. Ani jeden z nich nemluví, což naznačuje 

jejich nešťastný osud. Další Postavou je Syn (Il Figlio), který se s ostatními 

neztotožňuje a nechce s nimi být, ale přesto je musí následovat, protože je součástí 

jejich osudů.  

Pokoušejí se povědět svůj příběh Režisérovi a Hercům, kteří nevědí, co si 

o tom celém mají myslet. Na konci prvního dějství Otec přesvědčí Režiséra, který 

sobecky zatouží stát se autorem, aby s nimi na papír zaznamenal nejdůležitější 

události jejich příběhu a nechal je zahrát svými Herci. Zatímco Režisér a Postavy 
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odejdou do zákulisí, aby sepsali scénář, ostatní Herci opustí jeviště a následuje 

první přestávka.  

 Zanedlouho poté se všichni opět sejdou, aby se mohli věnovat zkoušce 

nových scén, které jim přinesly Postavy. Začínají klíčovou scénou, kdy Matka 

přistihne Otce, který je před lety opustil, s jeho Nevlastní dcerou (tu i další dvě 

malé děti má Matka s druhým manželem, Otcovým kolegou, který však nedávno 

zahynul a zanechal rodinu v chudobě) v krejčovském salonu, kde mezi nimi spěje 

k intimnímu aktu. Matka dělá při práci švadleny pro Madam Paceovou chyby, 

a tak se musí Nevlastní dcera, aby jim Madam zaplatila, propůjčit k prostituci, 

a přispět tak svým vlastním tělem na společné živobytí celé rodiny.  

Režisér nechá jeviště upravit tak, aby připomínalo krejčovství Madam 

Paceové. Postavy mají tedy předvést tuto scénu, aby ji mohla Nápovědka zapsat 

a Herci okoukat. Ale chybí jim k tomu právě postava kuplířky Madam Paceové, 

kterou přivolají přesným napodobením jejího módního salonu, a ona se, ke 

zděšení kolem stojících členů divadelní společnosti, nečekaně zjeví na jevišti, 

přivábena předměty. V krátkosti sdělí Nevlastní dceři, že za ní přijde nový klient, 

a poté odejde. 

Následuje rozhovor Nevlastní dcery s Otcem, který nejdříve předvedou 

Postavy a po nich jej mají zopakovat Herci.  Ti to ale hrají úplně jinak, než si 

představují Postavy, a tak mezi nimi dochází ke konfliktu. Nevlastní dcera chce 

zahrát svou vrcholnou scénu, ve které se začíná věnovat svému novému klientovi 

v podání Otce, když vtom je příšerným křikem přeruší Matka a odtrhne je od sebe. 

Režisér prohodí, že tady by měla být přestávka, a Jevištní mistr omylem spustí 

oponu. 

Třetí dějství zachycuje smutné příhody, které se udály v Otcově domě, kde 

se sešla celá rodina. Je zde vidět zahrada s několika stromy a bazénkem. Otec 

vysvětluje stále zmatenějšímu Režisérovi, jaká je realita Postav, jaké doopravdy 

jsou, že jsou nadřazené Hercům a živým lidem. Matka se snaží mluvit se Synem, 

který ji ale odmítá a vzdaluje se od ní, přičemž si zděšeně uvědomí, že Holčička 

spadla do bazénku a utopila se. Mezitím se zpoza stromu ozve výstřel z pistole, 
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který znamená Chlapcovu smrt. Všichni volají o pomoc. Herci se překřikují 

a dohadují o tom, zda to je fikce či skutečnost. Otec zarputile tvrdí, že to vše je 

skutečnost. Režisér je pošle všechny k čertu, protože s nimi ztratil celý den. Herci 

jsou zmatení a odcházejí z jeviště. Světla zhasnou a objeví se zelené světélko 

promítající stíny čtyř přeživších Postav. Vyděšený Režisér opouští jeviště. Zpoza 

závěsů vyjde Syn, Matka a Otec a zastaví se uprostřed pódia. Za nimi vyběhne 

pronikavě se smějící Nevlastní dcera a utíká sálem pryč. Potom spadne opona. 

 

4.2. Postavy versus Herci 

 Aktéry dramatu Šest postav hledá autora můžeme rozdělit do tří základních 

skupin: Postavy, Herci a Režisér, pracovníci divadla.  

 Postav, jak nám říká již název, je šest. Otec je asi padesátník, jehož drama 

spočívá v neustálém sebeobhajování před Nevlastní dcerou, která si ho na základě 

jediné životní scény zaškatulkovala jako prototyp muže navštěvujícího nevěstince.  

Nevlastní dcera přesto, že je oblečena do smutečního (stejně jako Matka 

a obě malé děti), působí velmi vyzývavě. Její drama je o pomstě vůči Otci. Ten ji 

chtěl jako prostitutku svést, a kdyby jim to Matka nepřekazila, asi by to i udělal. 

Tato scéna, kterou mu stále předhazuje, je její odplatou.  

Matka Amalie je zdrcena, což by měly prozrazovat i nakreslené a neměnné 

slzy na její tváři. Trpí pro svoje děti, pro čtyřletou Holčičku Rosettu, která se při 

krátké nepozornosti, způsobené rozhovorem Matky se Synem, utopí, pro asi 

desetiletého chlapce, který se zastřelí, pro Syna, kterého Otec v útlém věku poslal 

na výchovu, a který Matku odmítá přijmout za vlastní a pro Nevlastní dceru kvůli 

tomu, co se z ní stalo. 

Postavou, která se na jevišti sice neobjeví, ale je pro příběh důležitá, je 

Amaliin druhý manžel, otec Nevlastní dcery a dvou malých dětí, který nedávno 

zemřel.  

Poslední postavou, kterou je třeba zmínit, je Madam Paceová. Ta mezi 

Postavy rodiny nepatří, objeví se pouze na pár chvil, a to jen proto, aby Postavy 
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mohly předvést podstatnou epizodu jejich příběhu, pro kterou je Madam 

nezbytná. Od Postav se liší nejen barevným kostýmem ale, protože pochází ze 

Španělska, i chatrnou italštinou. Je přivolána na scénu přesným uspořádáním 

předmětů na jevišti. Jde o převrácení obvyklého vztahu člověka a jeho věcí. Zde 

jsou předměty v centru, zatímco psychologická přítomnost člověka je rozptýlena.18 

Koncept jeviště je tedy brán jako duševní prostor. Její zjevení vypadá jako trik, ale 

tak to není. Madam Paceová se objeví, protože na jevišti dojde k přeměně reality. 

Zde můžeme vidět fantazii autora při procesu zrození postavy.19 

 Pracovníci divadla, mezi které patří Inspicient (Il Direttore di scena), 

Nápovědka (Il Suggeritore), Rekvizitář (Il Trovarobe), Jevištní mistr 

(Il Macchinista), Sekretář (Il Segratario del Capocomico) a Vrátný (L'Uscere 

del teatro), se ve hře nijak zásadně neprojevují a pouze dodávají představení zdání 

nepřipravenosti a dotvářejí tak formu divadla na divadle. 

 Režisér a Herci [První herečka (La Prima Attrice), První herec (Il Primo 

Attore), Herečka pro charakterní obor (La Seconda Donna), Naivka (L'Attrice 

giovane), Komik (L'Attore giovane)] vytvářejí fantazijním Postavám naprostý 

protipól a v některých chvílích se oni sami stávají němými a vyděšenými diváky 

života odehrávajícího se na jevišti, před jejich očima. Jsou racionálně 

a materialisticky uvažující a pravdu Postav si nepřipouštějí. Myslí si, že jsou to 

blázni, lidé z masa a kostí, kteří jim přišli dát námět k nové hře. Nezdá se jim 

pravděpodobné, aby za nimi přišly samotné Postavy, na což Otec odpoví: 

„Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena d'infinite assurdità, le quali 

sfacciatamente non han neppure bisogno di parer verosimili; perché sono vere.“20  

Herci hrají tak, jak jsou zvyklí. Neznázorňují život a realitu Postav, jak je 

viděl autor, ani tak, jak se vidí ony samy. Toto je Pirandellovo oblíbené téma: život 

nemůže mít zkostnatělou formu, která je jen pouhou napodobeninou a imitací 

skutečných příběhů. Pirandello zde vpraxi znázorňuje to, co popsal již ve své eseji 

                                                           
18 Čerpáno z: Barilli, Renato: Pirandello. Una rivoluzione culturale, Mursia, Torino 1986, s. 198. 
19 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 113–114. 
20 Pirandello, Luigi: Maschere Nude, Mondadori, Verona 1941, s. 32 „Ale, vážený pane, víte přece sám, že život 

je jedna bláznivá absurdita za druhou – a některé jsou tak nehorázné, že nějakou pravděpodobnost už ani 
nepředstírají: jsou totiž pravdivé.“, in Pirandello, Luigi: Šest postav hledá autora, ARTUR, Praha, 2008, s. 14, 
přeložil Vladimír Mikeš. 
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Ilustrátoři, herci a překladatelé. Ukazuje, že herec nemůže nikdy zahrát osudy 

a příběhy postav tak, jak je měl autor na mysli. Překáží mu v tom jeho tělo, 

prožitky, vzpomínky – to vše je totiž odlišné od vzezření a příběhu postav. Herec 

tak do postavy vnáší něco svého, kus sebe, s čím autor při psaní nepočítal. Tímto 

dramatem tedy Pirandello představuje argumenty proti divadlu samotnému.21 

Jde o střet dvou světů různých bytostí: lidí a Postav. Otec obhajuje Postavy 

„[…] esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni! Meno reali, forse; 

ma più veri!“22, které jsou stále někým: „Un personaggio ha veramente una vita 

sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre «qualcuno». Mentre un uomo […] 

può non esser «nessuno».“23, a tím pádem jsou, na rozdíl od lidí, nesmrtelné: 

„Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione; la creatura non muore 

più!“24 

 

4.3. Inspirace životem 

Při tvorbě některých Postav a jejich osudů se Pirandello jistě inspiroval 

svým vlastním životem. Náznaky můžeme vidět v kapitole odehrávající se 

v salonu Madam Paceové, kde se schyluje k incestu (i když ne skutečnému, jelikož 

Otec není opravdovým biologickým otcem Nevlastní dcery). Z incestního vztahu 

s dcerou Liettou Pirandella nařkla jeho psychicky nemocná manželka.  

Chlapec se zastřelí revolverem – zde se odráží nevydařený pokus 

o sebevraždu dcery Lietty. Je také známo, že i sám Pirandello v nejtěžších chvílích 

svého života na možnost sebevraždy nejednou pomýšlel (zejména v době, kdy 

napsal román Nebožtík Mattia Pascal).  

Poslední stopou Pirandellova života v Šesti postavách je závěrečný útěk 

Nevlastní dcery od zbytku rodiny, stejně tak, jako z domova utekla Lietta po 

neoprávněném obvinění ze sexuálního styku s vlastním otcem. 

                                                           
21 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 69–70. 
22 Pirandello, Luigi: Maschere Nude, op.cit., s. 33, „[…] živé bytosti – živější než ty co dýchají, jedí, chodí po 

ulicích. Možná méně reálné, ale pravdivější!“, in Pirandello, Luigi: Šest postav hledá autora, op. cit., s. 15. 
23 Ibid., s. 105 - 106, „Postava má opravdu svůj vlastní život a vyhraněnou povahu, která z ní dělá vždycky 

«někoho určitého». Zatímco člověk […] může být taky «nikdo».“, Ibid., s. 58. 
24 Ibid., s. 35, „Umírá člověk, spisovatel, ale postava, kterou vytvořil, ta nikdy neumírá.“, Ibid., s. 17. 
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4.4. Přepracování Šesti postav 

 K dvojímu přepracování textu Pirandella dovedlo představení režírované 

Georgesem Pitoëffim, který v něm sám provedl některé změny. V Pitoëffově pojetí 

jsou Postavy na jeviště spouštěny seshora, jsou bíle nalíčené, nikdy se nemísí mezi 

Herce a na konci opět zmizí nahoru. Postavy jsou tedy, oproti autorovu záměru, 

úplně odděleny od Herců, a to jak fyzicky, tak prostorově, a je tedy smazán jejich 

nejasný původ. Je vidět, že přicházejí z nadřazeného světa fantazie. Tudíž se v díle 

neobjevují dvě strany pravdy, ale skutečnost a od ní jasně oddělená fikce.25 

 První změny textu v roce 1923 nejsou tak radikální jako změny v konečné 

verzi, které Pirandello uskutečnil ještě o další dva roky později, jelikož byl 

nespokojen s tím, jak si s jeho hrou různí režiséři v podstatě dělají, co chtějí. 

Do scénáře zařadil novou roli Inspicienta a také počáteční rozepři Režiséra a První 

herečky. 

 Pirandello provedl roku 1925 v textu několik velice podstatných změn. 

Rozšířil svou vizi divadla na divadle a odstranil takzvanou čtvrtou stěnu (mezi 

jevištěm a hledištěm) tím, že na rozdíl od první verze textu nechal Režiséra, První 

herečku a šest Postav přicházet na jeviště ze sálu a nikoli jevištními dveřmi. 

Režisér v průběhu hry často schází z jeviště do hlediště, aby si prohlédl zkoušenou 

scénu z pohledu diváka. A Nevlastní dcera, když na úplném konci hry prchá pryč 

od ostatních Postav, proběhne uličkou až do prostorů šatny.  

Pro přepsání této verze mu byl inspirací i Nikolaj Nikolajevič Jevreinov 

(1879–1953) a jeho hra Samoe Glavnoe26 (italsky Ciò che più importa, 1921). Tento 

ruský dramatik zde nechává vystupovat dva tesaře přestavující jeviště, a tak 

Pirandello začne svou hru, která má vytvářet dojem nepřipravenosti, příchodem 

Jevištního mistra, který přímo na scéně stlouká nějaká prkna.27 

 Také chce ukázat, že: „I Personaggi non dovranno infatti apparire come 

fantasmi, ma come realtà create, costruzioni della fantasia immutabili: e dunque 

                                                           
25 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 109–110. 
26 Do češtiny byla přeložena Vincencem Červinkou  jako Co je nejhlavnější. Nyní in Jirsová, Olga (ed.). Vincenc 

Červinka: Soubor překladů, 2006. 
27

 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 82–83. 
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più reali e consistenti della volubile naturalità degli Attori.“28 V původním textu 

měly Postavy vypadat jako osoby z masa a kostí, oproti tomu nyní sám Pirandello 

doporučuje, aby měly masky a zvláštní kostýmy nepřipomínající oděv své doby.  

 Postavy chce také odlišit jiným nasvícením. Třetí dějství je ve znamení 

měsíční atmosféry. Závěrečná scéna již nekončí režisérovým zvoláním, aby všichni 

táhli k čertu, ale uzavírá se „věčnou“ přítomností Postav. Inspirován Pitoëffim 

nechá nakonec stíny Postav, které Režiséra vyděsí a přimějí k útěku, podsvítit 

zeleným světlem. 

 Když se v druhém jednání na jevišti znenadání zjeví Madam Paceová, 

nebudí již v hercích pobavení a hlučný smích, jak tomu bylo v prvním pojetí 

inscenace, naopak „Attori e il Capocomico schizzeranno via dal palcoscenico con 

urlo di spavento, precipitandosi dalla scaletta e accenneranno di fugire per 

il corridojo.“29  

 V druhém přepracování tedy maximálně využije spleť fikce, reality 

a možností divadla tak, aby vtáhl přísedící publikum co možná nejvíce do děje.30 

Celé představení se odehrává v reálném čase a místem jeho dění je samotné 

divadlo, takže publikum je jeho součástí. Diváci zůstávají po celou dobu v napětí 

a očekávání jasného a racionálně odůvodnitelného rozuzlení. Neúplným koncem 

jim autor nedává žádnou jistotu, ani odpověď. Zmatek v hlavách diváků, ve 

kterých Pirandello nechce vzbudit obdiv, ale nejistotu a odmítnutí, vyjadřují 

i výkřiky herců na samém konci: „Finzione! Non ci creda! […] Finzione? Realtà! 

[…] Ma che finzione! Realtà, signori! Realtà!“31 

 

 

                                                           
28 Pirandello, Luigi: Maschere Nude, op. cit., s. 29, „Postavy nemají ovšem vypadat jako přízraky, ale jako reálné 

bytosti, jako pevné, neměnné výtvory fantazie umělce: tedy reálnější, sytější a ostřeji vykreslené než Herci.“, 
in Pirandello, Luigi: Šest postav hledá autora, op. cit., s. 12. 

29
 Ibid., s. 76, „Herci a Režisér s výkřiky zděšeně prchají, seběhnou ze schůdků a mají namířeno na chodbu.“, 

Ibid., s. 41. 
30

 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 114–116. 
31

 Pirandello, Luigi: Maschere Nude, op.cit., s. 123, „Fikce! Tomu snad nemůžete věřit! […] Fikce? Skutečnost! 

[…] Jakápak fikce! Skutečnost, pánové, skutečnost!“, in Pirandello, Luigi: Šest postav hledá autora, op. cit., 
s. 69. 
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4.5. Dvojznačnost inscenace 

 Pirandello naznačuje, že není možné, aby herec zahrál postavu, protože 

neprožil to, co ona. Musel by jí dát jinou formu než tu, kterou ona již má, a tedy by 

vytvořil formu docela jinou. Zpochybňuje tedy smysl samotné instituce divadla. 

Ale demonstruje to právě dramatem odehrávajícím se na divadelních prknech, 

kde Postavy jsou také hrány jen herci a kde toto drama naprosto dokonale 

funguje.  

 Postavy přicházejí k režisérovi a hledají autora, který by sepsal jejich 

příběhy a nechal je uvést na jeviště. Ve skutečnosti, ale již tento text existuje. Je jím 

právě drama Šest postav hledá autora. Zde jsou přesně uvedeny repliky Postav 

i Herců a improvizace je povolena pouze na začátku, kde nejsou napsány dialogy 

přicházejícím Hercům a jsou zde jen doporučení. V textu je také uvedeno, že hra 

nemá akty ani výstupy, ovšem hned další věta uvádí, že: 

„La rappresentazione sarà interrotta una prima volta, senza che 

il sipario s'abbassi, allorché il Direttore-Capocomico e il capo 

dei personaggi si ritireranno per concertar lo scenario e gli Attori 

sgombreranno il palcoscenico; una seconda volta, allorché per 

isbaglio il Macchinista butterà giù il sipario.“32 

 Celé představení se má odehrávat při zkoušce divadelního souboru, 

tj. za dne, bez přítomnosti diváků. Ve skutečnosti ale, za 92 let, co se inscenace 

uvádí, ji na všech možných světových jevištích a v mnohých variantách zhlédl 

nespočet diváků. 

 

 

 

 

                                                           
32

 Ibid, s. 20, „První přestávka bez spuštění opony bude tehdy, až se režisér a šest postav vzdálí, aby 

si domluvili scénář, a herci odejdou z jeviště; druhá přestávka bude, až oponář omylem spustí oponu.“, 
Ibid., s. 7. 
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4.6. Světové premiéry 

 Absolutní premiéru měla inscenace Šest postav hledá autora 10. května 1921 

v římském divadle Teatro Valle. V hlavních rolích se představili Luigi Almirante 

v roli Otce a Vera Vergani v roli Nevlastní dcery. O rok později ji divadelní 

společnost Stage Society uvedla v londýnském divadle Kingsway Theatre a v New 

Yorku byla hrána společností Brocka Pembertona na scéně Fulton Theatre 

(anglický titul: Six characters in search of an author). V dubnu 1923 bylo drama 

odehráno v Paříži, a to na prknech Comédie des Champs-Elysées společností 

Georgese Pitoëffiho (francouzsky: Six personnages en quête d'auteur). Největšího 

zahraničního úspěchu se hra dočkala v Německu roku 1924 pod taktovkou Maxe 

Reinhardta v divadle Komödie Theater (Sechs personen suchen einen autor). 

V Československu měla hra svou premiéru na prknech Stavovského divadla 

v Praze dne 12. října 1923 v režijním pojetí Karla Dostala. 

 Po konečném, třetím, zpracování (1925) se drama dočkalo jevištních světel 

poprvé na divadle Odescalchi dne 18. května 1925 s herci Lambertem Picassem 

(Otec), Martou Abbou (Nevlastní dcera) a Ginem Cervim (Syn), režie se ujal sám 

Pirandello.33 

  

                                                           
33  Čerpáno z: Spazioinwind: [online], [cit. 11. března 2013], dostupné z:  

‹http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello16.htm›. 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello16.htm
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5. Každý dle svého 

 

5.1. Děj 

 Děj tohoto dramatu začíná již před divadlem. Diváci jsou zde informováni 

plátkem Giornale della sera o tom, že Pirandello zvolil pro tuto hru opravdový 

příběh o umělci Giacomovi La Vela, který se nedávno, poté co přistihl svou 

snoubenku, známou herečku Amelii Moreno, při intimním aktu s baronem Nutim, 

zabil. Na konci článku se píše: „È molto probabile che se n'abbia qualche 

sgradevole ripercussione in teatro questa sera.“34 Když pak diváci vejdou do 

divadla, mohou spatřit Amelii Moreno v doprovodu tří mladíků, která trvá na 

tom, že chce tuto hru vidět. Je zde také baron Nuti s přáteli, kteří se přišli na 

představení podívat, a baron mimo jiné touží zahlédnout i Amelii.  

Diváci jsou před začátkem hry upozorněni, že: „Non è possibile precisare 

il numero degli atti di questa commedia, se saranno due o tre, per i probabili 

incidenti che forse ne impediranno l'intera rappresentazione.“35 

 Představení poté pokračuje obvyklým způsobem: publikum se usadí, 

zhasnou světla, roztáhne se opona a na jevišti je vidět šlechtický salónek. Zde se 

potkávají různí lidé a konverzují o skandální události včerejšího dne. Mladík ze 

šlechtické rodiny Doro Palegari totiž v rozhovoru s Francescem Saviem bránil 

Delii Morello. Kvůli ní se zabil její snoubenec, sochař Giorgio Salvi, neboť ho 

podvedla s jeho budoucím švagrem Michelem Roccou. Názory mladíků ze 

včerejšího večera se ale kvůli nátlaku okolí zcela změnily a oba popírají pravdu, 

kterou minulou noc neochvějně hájili, protože zjistili, že by jim mohla přivodit 

potíže. Rozčílí se, nazývají se tatrmany a nakonec se vyzvou na souboj. Na konci 

prvního aktu za Dorem Palegarim přijde Delia Morello a děkuje mu – ne za to že ji 

hájil, ale za to, že jí porozuměl lépe než ona sama. Doro jí vysvětluje, že nechtěla 

umělce uvrhnout do neštěstí tím, že si ji vezme, a tak ho od sebe potřebovala 

                                                           
34 Pirandello, Luigi: Maschere Nude, op. cit., s. 129, „Je velmi pravděpodobné, že to dnes večer v divadle bude 

mít nemilé následky.“ 
35 Ibid., s. 131, „Počet jednání komedie není možno přesně stanoviti vzhledem k nepříjemným výstupům, 

k nimž pravděpodobně asi během představení dojde.“, in Pirandello, Luigi: Každý dle svého, Nakladatelské 
družstvo „Máje“, Praha 1925, s. 5, přeložil Antonín Jasura.  
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odehnat, a při tom ani nepomyslela na to, co by se mohlo stát. Francesco Salvi 

předchozího večera naopak tvrdil, že jen využila své krásy k tomu, aby oba muže 

a umělcovu sestru ponížila. Delia nakonec připouští, že tomu možná tak opravdu 

bylo: „E chi sa, amico mio, ch'io non l'abbia fatto veramente per questo?“36 

 Následuje první mezihra. Opona se po spadnutí ihned znovu zvedá 

a publikum vidí divadelní chodbu a (falešné) Diváky a divadelní Kritiky, kteří se 

rozdělují do hloučků a diskutují. Někteří chválí, ale mnozí kritizují část 

představení, kterou právě zhlédli. Tvrdí, že inscenace má původ v konkrétní 

události, která se nedávno stala, a že jejími skutečnými protagonisty jsou lidé 

přítomní v sále: Amelia Moreno (na scéně jako Delia Morello) a baron Nuti 

(v komedii Michele Rocca). Oba se v chodbě objeví a považují představení za lživé 

a urážlivé. Baron Nuti se vyjádří, že hra učí: „Calpestare i morti e calunniare 

i vivi!“37 Poté, co rozčilené milence jejich přátelé odvedou, znovu klesne opona, 

následuje přestávka a po ní začíná druhé dějství. 

 Scéna byla během přestávky přeměněna na dům Francesca Savia, který se 

připravuje na avizovaný souboj. V celé scéně si aktéři opět vyměňují názory na 

případ Delie Morello, ty se ale téměř s každou filozofickou narážkou filozofa 

Diega Cenciho radikálně mění. Za Francescem Saviem přijde Delia Morello 

a přemlouvá ho, aby od souboje s Dorem Palegarim upustil. Přiznává také, že jeho 

názory byly správné a že není důvod se bít, což nakonec Francesco sám uznává. 

Mezitím přijede z Neapole Michele Rocca a chce si se svými pomlouvači vyřídit 

účty. Celou dobu přitom svaluje veškerou vinu na smrti svého přítele Salviho na 

Delii a sám se obhajuje tvrzením, že chtěl malíři jen pomoct a otevřít mu oči. 

Po chvíli se tito dva milenci/nepřátelé potkají v Saviově domě a pochopí, že jejich 

nenávist neodolá hluboké a bouřlivé vášni, která je k sobě přitahuje. Oba chtěli 

zamaskovat svou touhu lží, a tak každý svou verzí příběhu tvrdili, že chtěli 

Salviho jeden před druhým zachránit. Křičí na sebe, obviňují se z umělcovy smrti, 

                                                           
36 Ibid., s. 176, „A kdo ví, milý příteli, neudělala-li jsem to opravdu kvůli tomu?.“, Ibid., s. 41. 
37 Ibid., s. 192, „Šlapati mrtvé a tupiti živé.“, Ibid., s. 53. 
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a nakonec si padnou do náručí a odcházejí ze scény, aby nesli svůj osud společně, 

jak řekl Michele Rocca: „È mostruoso, sí! Ma deve stare con me! Soffrire con me!“38 

 Opona opět spadne a znovu se otevře k druhé mezihře. Je vidět divadelní 

chodbu, z jeviště se ozývají výkřiky a protesty, přicházejí první Diváci. Jsou zde 

i Herci, kteří tvrdí, že Amelia Moreno napadla První herečku a ta poté opustila 

divadlo. Postupně přichází Ředitel divadla a Režisér, aby situaci uklidnili, zatímco 

další Herci pobouřeně protestují a vyhrožují, že také odejdou. Dostaví se baron 

Nuti, který se dožaduje autora, jenž lživě ukázal jeho osobní bolestivé drama na 

jevišti. Poté přijde Amelia Moreno se svým doprovodem. Když se tito dva uvidí, 

přímo před zraky diváků zopakují scénu, která se jen před několika okamžiky 

odehrála na jevišti a proti které tak hlasitě protestovali. Křičí na sebe, a na konci si 

padnou do náručí a odcházejí společně z divadla.  

Představení už ale nemůže dále pokračovat, protože První herečka a někteří 

další protagonisté opustili divadlo. A tak se třetí jednání neodehraje.  

 

5.2. Vztah mezi uměním a skutečností 

 V celé hře jde vlastně o střet tří realit. Autorova komedie představuje realitu 

fantastickou, zatímco Diváci, Kritici, sami Herci a zvláště osoby představující 

reálné předlohy dramatu jsou postavy ze “znázorňovaného” denního života a dále 

jsou tady samozřejmě praví diváci v hledišti, kteří přišli zhlédnout představení. 

První dva světy vejdou do konfliktu ve chvíli, kdy se Pirandellova komedie 

předváděná na jevišti dotkne skutečného světa.  

Vztah reality a fikce už se netýká pouze Herců a Postav, jako tomu bylo ve 

hře Šest postav hledá autora, ale “skutečných předobrazů postav ztvárněných herci” 

i “skutečných” Diváků, kteří se v mezihrách ke komedii vyjadřují a komentují ji. 

Tito citují Pirandellovo jméno, zazní zde i pravá jména herců divadelního 

souboru. Název divadla, ve kterém se představení v daný večer odehrává, je 

uveden v novinách, které jsou rozdávány před divadlem na ulici. 

                                                           
38

 Ibid., s. 229, „Ano, je to hrozné, ale musí zůstati se mnou a trpěti se mnou!“, Ibid., s. 83–84. 
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 Hra se snaží předvést skutečnou událost, kterou se inspirovala. Inscenace 

dělá vše pro to, aby napověděla, že umělecká fikce a skutečnost jsou rovnoprávné 

a je mezi nimi reciproční vztah. Dojde totiž k tomu, že realita je inspirována 

představením, které předvídalo její vývoj. Tak tedy protagonisté, jejichž příběh byl 

podkladem pro tuto komedii, se v ní poznají a cítí povinnost zakročit, nakonec ale 

dojdou ke stejným závěrům, jaké byly ukázány na jevišti. Přitom je ale třeba si 

uvědomit, že představení, ať se v některých momentech jeví jako fikce a jindy jako 

skutečná událost, je celé sehrané herci, a každá replika, která na jevišti zazní, je 

přesně a trvale zaznamenána v textu. 

 

5.3. Charakteristika postav 

 V podstatě všechny postavy objevující se ve hře Každý dle svého, jsou velmi 

nestabilní ve svých názorech, které se nebojí několikrát během jediné scény 

změnit. Každému záleží na tom, co si o něm myslí společnost, a proto svá 

stanoviska obracejí tak, aby se zavděčili a neměli žádné potíže. Pokud něco 

řeknou, hned další den to neplatí a tvrdí pravý opak. Toto vystihuje replika 

Něžného mladíka hned ze začátku hry, který říká: „Ma nessuno, per dir la verità, 

par che ci s'attenga sicuro, se tutti […], prima di manifestare le sue opinioni, 

vogliono sapere che cosa ne dicono altri.“39 Vypadá to, že cenu má pouze 

kolektivní názor, ovšem každý článek tohoto kolektivu má na situaci jiný náhled 

a vidí ji z jiného úhlu. Každý se také nechá jednoduše ovlivnit názory ostatních, 

kteří vědí o situaci něco jiného, nového, neboť „[…] non si sa mai tutto!“40 

Zářnými příklady tohoto chování jsou právě Doro Palegari a Francesco Savio, 

kteří často mění své postoje a dokonce se kvůli nim chtějí bít. Přitom jsou oba 

vystrašení z toho, co si o jejich názorech pomyslí ostatní. Také se nechají ovlivnit 

tím, co jim o události řekne sama Delia, a oba se do ní zamilují. 

 Olej do ohně těchto scén plných hádek přilévá stále filozofující Diego Cenci, 

který je nositelem autorových myšlenek a postojů. O pravdě a skutečnosti Diego 

                                                           
39 Ibid., s. 138, „Ve skutečnosti však se zdá, že by si nikdo nebyl jistý, kdyby všichni dříve než svůj názor 

projeví, chtěli věděti [...], co tomu říkají ti druzí.“, Ibid., s. 7–8. 
40 Ibid., s. 138, „[…] nikdy nevíme všechno!.“, Ibid., s. 8. 
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říká: „Sappiamo di noi reciprocamente e ciascuno sa di sé qualche piccola certezza 

d'oggi, che non è quella di jeri, che non sarà quella di domani.“41 V jeho slovech se 

odráží i poselství ze hry Šest postav hledá autora, a sice, že neustále se měnící realita 

je chatrnější než stálá fikce. 

 Delia Morello i Michele Rocca se snaží zbavit pocitu viny za Salviho smrt 

a zároveň i zakrýt svou vášeň pro toho druhého. Bojí se projevit své city, a proto 

lžou a vymýšlejí si důvody, proč podlehli touze po tom druhém. Společnou 

výmluvou jim je, že vlastně chtěli umělci pomoci právě od svatby s Delií.  

 

5.4. Pojetí divadla na divadle 

Drama Každý dle svého je jedinou hrou z trilogie divadla na divadle, která se 

odehrává pouze na jevišti. Až v roce 1933 napsal Pirandello předmluvu, do které 

přidal úvodní část, v níž jsou před divadlem rozdávány noviny se zprávou 

o umělcově sebevraždě a ve které je také zmínka o přítomnosti skutečných aktérů 

události mezi diváky. 

Pirandello v této hře koncipuje důmyslnou “hru zrcadel”, a to mezi 

skutečností, ztvárňovanou skutečností a ztvárňovanou fikcí. Tyto tři složky na 

sebe vzájemně reagují a ovlivňují se. To, co se odehraje v jedné z nich, se odrazí 

i ve zbývajících dvou. Hra je vzápětí rozebírána a diskutována v mezihře nejen 

lidmi, kterých se to přímo týká, ale i davem přihlížejících diváků, kritiků a jiných 

autorů, kteří se snaží zjistit pravdu a tím se staví do role inkvizitora a morálního 

soudce. Tomuto tématu, které bychom mohli nazvat ‘pátrání po pravdě’, se věnuje 

celé drama Každý má svou pravdu (1917), ve kterém obyvatelé městečka zjišťují 

pravdu o manželce pana Ponzi.  

  Pirandello zde chce ukázat, jaké pocity v publiku představení vyvolává, ale 

zároveň potřebuje mít vše pod kontrolou textu. Jsou zde tedy simulovány 

nepředvídatelné situace, ve kterých ale není prostor pro to, aby se hra mohla 

autorovi vymknout z rukou. Právě proto nefigurují v mezihrách praví diváci, ale 

                                                           
41

 Ibid., s. 207, „Víme o sobě navzájem a každý z nás ví o sobě dnes určitě nějakou maličkost, která není tou ze 

včerejška a která nebude onou ze zítřka.“, Ibid., s. 64. 
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celé představení je odehráno herci, kteří se za Diváky, Kritiky, zaměstnance 

divadla či skutečné aktéry událostí jen vydávají.  

Vše se odehrává na scéně, která pouze předstírá, že je divadelní uličkou. 

Pirandello chce hru dostat pryč z jeviště (nebo to alespoň simulovat), ale musí 

ji zároveň chránit před možnými zásahy opravdových diváků, kteří by inscenaci 

svými nepředvídatelnými zákroky mohli poškodit. Toto je tedy další možnost 

pojetí divadla na divadle.  

 

5.5. Inspirace románem 

 Ve hře Každý dle svého zpracoval Pirandello jedno ze stěžejních témat 

románu Natáčí se (Si gira, 1915), ten poté vyšel v reedici o deset let později pod 

názvem Zápisky Serafina Gubbia, filmového operátora (Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore, 1925). 

 Román se odehrává v prostředí filmových ateliérů a jeho protagonisté jsou 

především herci. Serafino Gubbio je kameramanem u filmové společnosti 

Kosmograph a zároveň je filozofujícím předobrazem Diega Cenciho. Ruská 

herečka a svůdkyně mužů Varja Nestoroff (v Každý dle svého Delia 

Morello/Amelie Moreno) je zasnoubená se sorrentským malířem Giorgiem 

Mirellim (Giorgio Salvi) a stejně jako v našem dramatu ho podvede s jeho 

budoucím švagrem Aldem Nutim (Michele Rocca/baron Nuti). Zhrzený malíř se 

kvůli ní zabije. Varja se stane první herečkou ve filmu Žena a tygřice (La donna 

e la tigre). K filmu se jako amatérský herec přimotá i Aldo Nuti a nakonec je mu 

svěřena závěrečná scéna, ve které má zastřelit tygřici.  

V románu je drama postav dovedeno k tragickému finále, ve kterém Nuti 

zastřelí místo zvířete nenáviděnou a zároveň milovanou Varju, a poté je rozsápán 

zuřící šelmou. Na rozdíl od této tragédie, hra Každý dle svého končí téměř 

happyendem a oba milenci odcházejí ruku v ruce společně trpěti svůj osud.42 

 

                                                           
42

 Čerpáno z: Pirandelloweb: [online], [cit. 19. dubna 2013], dostupné z: 

‹www.pirandelloweb.com/romanzi/1915_quaderni_di_serafino_gubbio/quaderni_copertina.htm›. 

http://www.pirandelloweb.com/romanzi/1915_quaderni_di_serafino_gubbio/quaderni_
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5.6. Premiéra 

 Hra napsaná v roce 1923 byla poprvé uvedena o rok později, a to 23. května 

1924 v Miláně divadelní společností Daria Niccodemiho. Představitelkou dvojrole 

Delia Morello/Amalie Moreno byla tehdy Vera Vergani a Michela Roccu/barona 

Nutiho hrál Luigi Cimara, Sergio Toffano představoval Diega 

Cenciho/Význačného herce. Přijetí této hry bylo vesměs kladné a nevzbudilo tedy 

takovou pozornost jako Šest postav hledá autora, a ani se nikdy nedočkalo takové 

slávy.43 

 Uvedení hry na scénu předcházela mediální kampaň, kterou připravil sám 

autor, když v jednom rozhovoru pro časopis Comoedia mluvil o inscenaci takto: 

„Credo che questa sarà la più strana, la più imbrogliata, la più difficile a capirsi fra 

tutte le mie commedie.“44 Také ještě před premiérou nechal publikovat text 

v devátém vydání sborníku Nahé masky, aby tak přiměl kritiky k předčasnému 

posouzení dramatu, které poté využil v první mezihře45, čímž značně rozšířil 

záběr reality. 

  

                                                           
43 Čerpáno z: Spazioinwind: [online], [cit. 14. března 2013], dostupné z: 

‹http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello.htm›. 
44 Comoedia, Martini, Virgilio: Il rebus dei due o tre atti di Luigi Pirandello, [online], [cit. 14. března 2013], 

dostupné z: ‹http://www.plays.it/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=77›, 
„Věřím, že bude nejzvláštnější, nejkomplikovanější a na pochopení nejtěžší z mých komedií.“. 

45 Čerpáno z: Spazioinwind: [online], [cit. 14. března 2013], dostupné z: 

‹http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello.htm›. 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello.htm
http://www.plays.it/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=77
http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello.htm
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6. Dnes večer improvizujeme 

 

6.1. Děj 

 Na plakátech zvoucích k představení chybí jméno autora. Stojí zde pouze: 

„Questa sera si recita a soggetto sotto la direzione del Dottor Hinkfuss (nome 

dell'attore) col concorso del pubblico che gentilnemte si presterà.“46 Opona se ještě 

ani nezvedla, ale už je za ní slyšet znepokojené hlasy a další hluky. Někteří Diváci 

jsou tím vyvedeni z míry a začínají diskutovat o tom, zda představení již začalo, 

nebo se děje na jevišti něco nepřipraveného. Ze sálu přijde režisér, Doktor 

Hinkfuss, a žádá diváky, aby se zúčastnili jeho avantgardního experimentu. 

Rozhodl se totiž uvést představení nezávislé na autorově textu [jako téma si zvolil 

jednu z Pirandellových povídek Sbohem Leonoro!, (Leonora addio!, 1910)], protože, 

jak sám tvrdí: „In teatro l'opera dello scrittore non c'è più.“47, a dodává „L'unico 

responsabile sono io.“48 

 Povídka vypravuje o osudu sicilské rodiny La Croce, do které patří otec 

Palmiro (povoláním důlní inženýr, který když je roztržitý, začne si pískat, a proto 

je přezdívaný Sampognetta), matka Ignazia (původem z Neapole) a čtyři dcery: 

Mommina, Totina, Dorina a Nenè. Příběh, který mají herci podle Hinkfusseova 

plánu odehrát improvizovaně, je docela jednoduchý.  

Otec, který je v rodině velice podřízený své manželce, se zamiluje do 

kabaretní zpěvačky, ale jeho láska končí nešťastně, když je smrtelně pobodán 

jedním ze zákazníků podniku. Jeho smrt uvrhne rodinu do chudoby, a tak je 

Mommina nucena se provdat za vojenského důstojníka Rica Verriho. Z něj se ale 

vyklube žárlivá zrůda, která uzavře svou ženu doma s jejich dvěma dcerkami 

a brání jim všem ve styku s okolím i s vlastní rodinou. Totina měla ze všech 

největší štěstí a stala se operní pěvkyní a společně s matkou dalšími sestrami 

objíždí místní divadla. Když přijedou na místo, kde žije Mommina, chtějí ji 

                                                           
46 Pirandello, Luigi: Maschere nude, op. cit., s. 251, „Dnes večer improvizujeme pod režijním dohledem 

Doktora Hinkfusse (jméno herce) a s laskavou spoluúčastí publika, které se k tomu propůjčí.“ 
47

 Pirandello, Luigi: Maschere nude, op. cit., s. 260, „Na divadle již autorův text neexistuje.“ 
48

 Ibid., s. 259, „Jediný odpovědný jsem já.“ 
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navštívit a nakonec se jim podaří dostat se do domu. Přijdou ale až ve chvíli, kdy 

Momina  padla mrtvá k zemi.  

Poté, co Doktor Hinkfuss vysvětlí divákům svou představu o pojetí 

inscenace, začne na jevišti představovat své herce jejich pravými jmény (Význačný 

herec – Palmiro, Charakterová herečka – Ignazia, První herečka – Momina, 

První herec – Rico Verri, tři mladé herečky hrající sestry a pět mladých herců 

v rolích letců). Ti jsou z tohoto jeho počínání vyvedeni z míry, jelikož už byli 

připraveni v rolích svých postav a nepřejí si, aby na jevišti zaznívala jejich 

skutečná jména. Režisér ovšem tvrdí publiku, že i tyto herecké protesty jsou již 

součástí představení. Poté se usadí do první řady a příběh začíná.  

Sálem přichází na jeviště do kostela procesí Sicilanů uctívající Svatou 

rodinu. Na druhé straně jeviště je kabaret, ze kterého se line jazzová hudba. Zde je 

velmi zajímavý samotný kontrast tradičního procesí venkovanů a modernity 

kabaretního podniku. V tomto lokálu se otec Palmiro stane objetí žertu ostatních 

návštěvníků, kteří mu na hlavu, aniž by cokoliv tušil, připevní parohy. Mezitím na 

jeviště přichází paní Ignazie s dcerami a leteckými důstojníky a všichni míří do 

opery. Když potkají otce, jsou pobouřeni chováním zákazníků podniku a kvůli 

hádce s nimi, kterou přeruší až Doktor Hinkfuss svým zvoláním: „Basta! Basta 

così! A teatro! A teatro! Via tutti! Gli avventori rientrino nel Cabaret! Gli altri, 

via per la destra!“49, přicházejí do divadla se zpožděním. Svým hlasitým 

usazováním a přemisťováním se ruší ostatní diváky, kteří sledují projekci 

„[…] finale del primo atto d'un vecchio melodramma, «La forza del destino» 

o «Un ballo in maschera» o qualunque altro.“50 Režisér scénu opět přeruší, nechá 

spadnout oponu a promluví k publiku: 

„Quella parte del pubblico che è solita uscire tra un atto e l'altro dalla 

sala potrà andare, se vuole, ad assistere allo scandalo che questa 

benedetta gente seguirà a dare anche nel ridotto del teatro. 

[…] Vadano, vadano: ma non tutti, prego. […] Posso assicurare che 

                                                           
49

 Ibid., s. 295–296, „Dost! Stačí! Do divadla! Do divadla! Všichni pryč! Zákazníci se vrátí do kabaretu! Ostatní 

zmizte doprava!“ 
50

 Ibid., s. 297, „[…] konce prvního dějství opery «Síla osudu», nebo «Maškarní bál», nebo jakékoliv jiné.“ 
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nulla perderà di sostanziale chi rimarrà qua a sedere. […] Io trarrò 

profitto di quest'intervallo per il cambiamento di scena. E lo farò 

davanti a voi, ostensibilmente, per offrire anche a voi che restate 

nella sala uno spettacolo a cui non siete abituati.“51  

 Následuje přestávka, během níž publikum ve foyeru může naslouchat 

rozmluvám, které mezi sebou vedou Ignazie, sestry a letci rozdělení do čtyř 

skupinek. Zatímco paní Ignazie pomlouvá Sicílii a její obyvatele, hlavním tématem 

rozhovorů ostatních skupin je otcova láska ke kabaretní zpěvačce. Když se diváci 

vrátí do sálu, režisér nechá jednoho “falešného” diváka, aby převyprávěl, co se 

stalo ve foyeru.  

 Nové dějství začíná v salónu Croceových, kde všichni obskakují Ignazii, 

kterou bolí zuby a Rico Verri jí šel dokonce do lékárny pro lék. Matka je prosí, aby 

jí zazpívali chór z opery Trubadúr52. Když se vrátí Verri, myslí si, že ho odehnali, 

aby mohli tančit a zpívat, a udělá Mommině, do které je zamilován, žárlivou 

scénu. První herec si začne Hinkfussovi stěžovat na První herečku, protože ta: 

„Ha detto quello che non aveva!“53 Po chvíli přichází na scénu Palmiro „[…] con 

un viso da morto, le mani insanguinate sul ventre ferito di coltello, e insanguinati 

anche il panciotto e i calzoni.“54 podpírán zpěvačkou a zákazníkem kabaretu. 

V průběhu scény, ve které umírá, se ale napřímí a řekne, že takto se smrt zahrát 

nedá, protože předešlý výstup nebyl takový, jaký být měl. Poté vypráví, jak se 

jeho vstup na scénu měl odehrát a vžívá se do popisu tak, že se mu skutečně 

podaří na scéně zemřít. Všichni ho oplakávají a potom se jdou připravit k dalšímu 

jednání. 

 Na jeviště vstoupí Hinkfuss, omlouvá se divákům a slibuje, že zítra už 

budou výstupy lepší, pak vypráví příběh Momminy, která si vzala muže tak 

žárlivého, že ji nechal zemřít žalem. Herci, kteří po chvíli přicházejí na jeviště, 

                                                           
51 Ibid., s. 300–301, „Ta část publika, která má ve zvyku mezi akty opustit sál, může. Zúčastní se tak skandálu, 

který tito podivíni připraví i ve foyeru divadla. […] Jděte, jděte: ale ne všichni, prosím. […] Mohu vás ujistit, 
že kdo zůstane sedět, o nic podstatného nepřijde. […] Já využiji této přestávky k přeměně scény. A udělám 
to před vámi, abych ukázal vám, kteří zůstanete v sále, něco, na co nejste zvyklí.“ 

52
 Verdi, Giuseppe: Il Trovatore (1853) 

53
 Pirandello, Luigi: Maschere nude, op. cit., s. 337, „Řekla to, co neměla!“ 

54
 Ibid., s. 339, „s mrtvolnou tváří, rukama od krve se drží za pobodané břicho, od krve má i vestu a kalhoty.“ 
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si stěžují na režisérovo neustálé zasahování do děje a sdělují mu, že odmítají dál 

hrát, pokud on neodejde. A tak je Hinkfuss vyhnán svými vlastními herci. 

 Herci přímo na jevišti líčí a převlékají Momminu, která v nešťastném 

manželství velice zpustla a matka mezitím vypráví o jejím osudu. Poté jsou kolem 

nešťastné ženy vztyčeny stěny oddělující ji od okolního světa a následuje její 

rozhovor s Verrim. Ten pomlouvá celou její rodinu a zejména Nenè, ze které se po 

smrti otce stala prostitutka. Když do místnosti vejdou jejich dvě dcery, Rico Verri 

odchází. Mommina dětem vypráví o jejich babičce a tetách, které nikdy neviděly, 

a poté i o divadle a zpívá árie z Trubadúra. Je natolik vyčerpaná, že padne mrtvá 

k zemi. V tu chvíli opět přichází na jeviště Doktor Hinkfuss, který celou dobu řídil 

světelné efekty, se slovy: „Magnifico! Magnifico quadro! Avete fatto come dicevo 

io! Questo, nella novella, non c'è!“55 První herečka ale stále nevstává, a když 

později přijde z mdlob opět k sobě, Význačný herec se oboří na režiséra:  

L'Attore brillante: „Se vuole che si viva… Ecco le conseguenze! Ma 

noi siamo qua per recitace, parti scritte, imparate a memoria. Non 

pretenderà mica che ogni sera uno di noi ci lasci la pelle!“ 

Il Primo attore: „Ci vuole l'autore!“ 

Il Dottor Hinkfuss: „No, l'autore no! Le parti scritte, sí, se mai, perché 

riabbiano vita da noi, per un momento, e senza più le impertinenze 

di questa sera, che il pubblico ci vorrà perdonare.“56 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Ibid., s. 385, „Skvěle! Skvělý výstup! Udělali jste to tak, jak jsem říkal! Toto v té novele nebylo!“ 
56

 Ibid., s. 386–387, „Význačný herec: To jsou následky toho, že to chtěla prožít! Ale my tu nejsme kvůli 

tomuhle, víte! Jsme tu, abychom hráli podle textu naučeného nazpaměť. Žádný z nás nechce každý večer 
nasazovat vlastní kůži!, První herec: Chce to autora!, Doktor Hinkfuss: Ne, autora ne! Psané části ano, jestli 
vůbec, protože to my jim dáváme život, alespoň na chvíli, a již bez dalších drzostí tohoto večera, které nám 
publikum ráčí odpustit.“  
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6.2. Charakteristika postav 

 V této hře se mísí role herců a postav, tzn. že dochází k prolínání reality 

a fikce. 

 Jednoznačně nejzajímavější a nejdůležitější postavou celé hry je režisér 

Doktor Hinkfuss. Bez něj by celé představení ztratilo kouzlo a náboj a stalo by se 

obyčejnou divadelní hrou, která sice možná nikoho neurazí, ale ani nepřinese nic 

nového. Egocentrický režisér hned na začátku diváky varuje, že jde o jeho 

experiment. Chce oddělit autora od textu, protože ten brání dílu v životě, a být 

společně s herci jediným tvůrcem: „[…] l'opera dello scrittore è finita nel punto 

stesso ch'egli ha finito di scrivere l'ultima parola. […] e la vita gliela diamo allora 

noi.57 Improvizací chce dosáhnout toho, aby se vytratila forma a zůstal jen život. 

Tím ale riskuje, že nebude schopný mít hru pod kontrolou. Je velmi neodbytný 

a stálým vstupováním do hry ruší herce i diváky. To vyvrcholí ve chvíli, kdy je 

svým hereckým sborem donucen opustit divadlo.  

Tento moment také rozděluje prvky jevištní techniky na dvě formy. 

Zatímco za dohledu Doktora Hinkfusse je scénografie agresivní, nápaditá, 

s výraznými prvky (procesí přicházející ze sálu, psychologické světlo vytvářející 

magično, noční scény, postavy opouštějící jeviště a filmová projekce), po 

režisérově nuceném odchodu je jeviště prázdné, ohraničené pouze stěnami, 

Hinkfuss sám jen pohybuje světly, technika je diskrétní a tichá.58 

 Další výraznou postavou je otec Palmiro/Význačný herec a zvláště jeho 

umírac scéna. V ní je ukázáno, jak herec působí na postavu a i naopak postava na 

herce. Význačný herec je zaskočen tím, že se jeho vstup neodehrál tak, jak měl, že 

není schopný dále zůstat postavou Sampognetty. Dál už tedy nehraje, ale pouze 

vypráví, co a jak se mělo stát. Popisuje, jak měl zemřít. A čím podrobněji vše 

vykládá a používá gestikulaci, tím do něj jeho postava proniká a poté otřásá 

i ostatními. On tedy přilákal svou postavu pomocí slov a gest a tato mohla potom 

vejít do hercova těla, které se zřeklo svého vlastního myšlení a vědomí. 

                                                           
57 Ibid., s. 259–262, „[…] autorovo dílo je dokončeno v momentě, kdy je napsáno poslední slovo. […] a život 

mu dáme my.“ 
58 Čerpáno z: Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 140–141. 
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 Zápornou postavou je jednoznačně Rico Verri. Svým majetnickým 

přístupem k rodině ubližuje nejen své manželce, kterou dokonce dožene až 

k smrti, ale i svým dvěma nevinným dcerám. Ty se staly oběťmi jeho žárlivosti, 

a to té nejhorší, neodčinitelné – žárlivosti na minulost. Rico Verri/První herec 

nenapadá slovně jen svou ženu Momminu, ale i její představitelku, První herečku, 

která v jedné scéně řekla víc, než podle Prvního herce měla. 

 Poslední postavou, kterou bychom měli zmínit, je Mommina. První herečka 

se po vyhnání Hinkfusse z divadla do své postavy vžívá přímo na jevišti. 

Je ostatními převlékána a její matka líčí její osud tak barvitě, že se herečka 

Momminou opravdu stává. Podléhá žárlivému manželovi a sama se zdeptává 

vzpomínkami na minulost tak, že padá mrtvá k zemi, přičemž První herečka 

omdlévá. Až do této chvíle se zdá, že by improvizace v divadle mohla fungovat 

a být postavám i příběhu prospěšná. Poté ale herci docházejí k závěru, že psaný 

text potřebují. Je pro ně jakousi mapou, která jim dovoluje vejít do světa postav 

a zpět, aniž by zabloudili či ztratili sami sebe. 

 

6.3. Avantgardní kontext 

 Jelikož Doktor Hinkfuss zve publikum, aby se zúčastnilo jeho 

avantgardního experimentu, chtěla bych zde krátce zmínit avantgardní kontext 

Pirandellovy doby.  

Nejsilnějším italským avantgardním směrem byl v první polovině 20. století 

bezesporu futurismus. Jeho nejvýznamnějším představitelem byl Filippo 

Tommaso Marinetti, který roku 1909 publikoval v prestižním francouzském 

deníku Le Figaro Futuristický manifest (Manifesto del futurismo), jímž ohlásil zrod této 

avantgardy.  Následovaly manifesty věnované nejen literatuře, literárnímu jazyku, 

ale i dalším formám umění a také životu moderní “futuristické” společnosti. 

Divadlo samozřejmě nezůstalo opomenuto. O šest let později vydal Marinetti 

společně s Emilliem Settimellim a Brunem Corrou divadelní manifest Il teatro 

futurista sintetico (Futuristické syntetické divadlo), ve kterém hlásají radikální 

distancování se od klasické divadelní formy. 
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Futuristické divadlo je založené na čiré improvizaci, která má hře dodat 

živočišnost, rychlost a dynamiku. To samé má v úmyslu i Doktor Hinkfuss, který 

chce po svých hercích, aby improvizovali. Nicméně, přestože v některých 

momentech Pirandellových dramat můžeme najít známky improvizace, jeho 

divadlo na ní rozhodně není založeno. Autor si chce být naopak jistý tím, že má 

stále vše pod kontrolou. 

Futuristé měli dále v úmyslu rozšířit scénické akce z jeviště do publika. 

Toto se naprosto shoduje s Pirandellovou představou divadla na divadle 

a s překonáváním a bořením čtvrté stěny. Tato hra je tomu důkazem, jelikož 

v několika situacích herci skutečně hrají přímo mezi diváky. 

Futuristé usilovali o to, aby hry nebyly podřízené logice a založené na 

pravděpodobnosti a předvídatelnosti. Naopak chtěli dramata autonomní, 

nepodobná ničemu jinému než sama sobě. Tématem pravděpodobnosti se zabýval 

i Pirandello, který tvrdil, že situace nemusí být pravděpodobná, je-li pravdivá, 

a že život sám nabízí i takové situace, které se jen stěží dají považovat za pravdivé. 

Díky tomu se mu často podařilo své publikum šokovat. 

Důležitá je pro futuristy zejména rychlost, stručnost a úsečnost. Chtěli 

krátké akty (někdy jen několikavteřinové), které diváka nadchnou a odvrátí od 

monotónnosti. Rychlý sled událostí bez dlouhých popisů postav a bez 

naturalistické scény má působit na city publika a vytvořit jakýsi labyrint dojmů. 

V tomto bodě se Pirandello s futuristy neztotožnil a struktura jeho dramat vždy 

připomínala spíše klasické divadlo.59 

Hinkfussův experiment se tedy zakládá zejména na improvizaci, kterou 

chce hře dát život, a na rozšíření divadelního prostoru. Další futuristické záměry 

ve hře nenajdeme. 

 

 

 

                                                           
59

 Čerpáno z: Marinetti, Filippo Tommaso; Settimelli, Emilio; Corra, Bruno: Il teatro futurista sintetico, [online], 

[cit. 19. dubna 2013], dostupné z: ‹http://archive.org/stream/ilteatrofuturist00mari#page/n11/mode/2up› 
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6.4. Improvizace - skutečná či fiktivní? 

 Přestože název hry jasně říká „dnes večer improvizujeme“, tak zde žádná 

improvizace není dovolena a herci musí celý text znát nazpaměť. Jsou zde pouhé 

dva momenty, ve kterých autor ponechal hercům jistou improvizační volnost. 

 Poprvé při příchodů mladých letců na scénu. Zde jsou výkřiky pozdravů 

i odpovědi na ně ponechány volné interpretaci jednotlivých herců: 

„Entrano rumorosamente cinque giovani ufficiali aviatori in divisa. 

Prima salutano enfaticamente la signora Ignazia:  

- Cara, cara signora!  

- Viva la nostra Grande Generala!  

- E la nostra Santa Protettrice! 

E altre simili esclamazioni. Poi salutano le quattro ragazze, che 

rispondono festosamente. Qualchuno va a salutace anche il signor 

Palmiro. La signora Ignazia tenta d'interrompere tutto quel frastuono 

di saluti veramente a soggetto.“60 

 Jelikož mezihra, kterou herci hrají zároveň ve čtyřech skupinkách ve foyeru 

divadla, musí skončit společným odchodem všech zúčastněných z předsálí, autor 

dovoluje hercům podruhé zaimprovizovat. Mohou tedy tam, kde je to nutné, 

držíce se struktury textu, přidat nebo ubrat nějaké to slovo.  

 

6.5. Odkazy textu k realitě 

 Závěrečná scéna, kdy První herečka při improvizované scéně Mommininy 

smrti sama omdlévá, je inspirovaná skutečnou událostí. To samé se přihodilo 

Martě Abbě při premiéře Nové kolonie. Tuto postavu Pirandello napsal přímo pro 

Martu, která tak mohla přímo na jevišti zahrát něco, co sama skutečně zažila. 

                                                           
60 Pirandello, Luigi: Maschere nude, op. cit., s. 276–277, „Hlučně přijde pět mladých letců v uniformách. Jako 

první pompézně pozdraví paní Ignazii: - Drahá, drahá paní! – Ať žije naše Velká Velitelka! – A naše svatá 
ochránkyně!, a dalšími podobnými zvoláními. Poté pozdraví čtyři děvčata, která jim radostně odpovědí. 
Někdo z nich jde pozdravit i pana Palmira. Paní Ignazie se snaží celé toto improvizované zdravicí hlaholení 
utišit.“ 
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 Hinkfuss se snaží svým pokusem o divadelní improvizaci přiblížit ve 

třicátých letech minulého století již velice utlačované a téměř zapomenuté komedii 

dell'arte61. V tomto druhu komedie se herci neučili nazpaměť autorův text, ale 

používali jen tak zvané canovaccio62 a masky charakteristické pro různé typy 

postav. Jak je ale z konce hry patrné, herci se nechtějí vracet k improvizaci a žádají 

si autorův text. 

V díle je také mnoho citací, které hru značně přibližují k evropské 

avantgardě: „Questa rete di riferimenti, di citazioni, di ricordi, di ironie, rende 

Questa sera si recita a soggetto uno dei più preziosi documenti della coscienza 

dell'avanguardia teatrale europea alla fine degli anni venti.“63 

I přes to, že je Hinkfuss režisér velice samolibý, nemůžeme mu upřít 

několik technických manévrů, které dílo značně modernizují. Kromě velice 

promyšlené hry světel, kterou je doprovázena celá inscenace a již si v posledním 

jednání vezme na starost sám režisér, je asi největším a nejvýraznějším 

scénografickým prvkem celého dramatu filmová projekce promítaná přímo na 

scénu. Ta má představovat operní představení, na které šla rodina do divadla. Síla 

filmového průmyslu v době, kdy Pirandello psal tuto hru, radikálně sílila. Bylo to 

zapříčiněno zejména přerodem němého filmu na film mluvený (1927). Divadelníci 

se začali obávat o přežití svého umění, a tak bylo zakomponování filmové 

projekce do divadelního představení jistě velice smělým krokem. 

Pirandello v díle použil jako kontrast k moderní kinematografii i ukázku 

z klasické divadelní opery, a to sice zpěv cikánů, kterým začíná druhé dějství 

Verdiho Trubadúra. Mommina ve svých posledních chvílích života vypráví dětem 

a částečně i zpívá smutný příběh lásky, který také končí smrtí hlavní hrdinky 

Leonory. 

 

                                                           
61 Commedia dell'arte – druh improvizovaného představení, které se zrodilo v Itálii v 16. století a zůstalo 

populární asi do poloviny 18. století, poté přišel s reformou tohoto typu divadla Carlo Goldoni.   
62 Osnova příběhu, které se herci při improvizaci drželi. 
63 Vicentini, Claudio: Pirandello il disagio del teatro, op. cit., s. 139, „Tato síť odkazů, citací, vzpomínek 

a ironických poznámek, dělá z Dnes večer improvizujeme jeden z nejvěrnějších dokumentů evropské divadelní 
avantgardy konce dvacátých let.“ 
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6.6. Realizace divadla na divadle 

 Pirandello v tomto dramatu, více než v kterémkoliv předchozím či 

následujícím, rozšiřuje prostor, v němž je hra odehrána. Pro představení používá 

nejen jeviště a divadelní sál, ale dokonce i opravdový foyer divadla, čímž dává 

pojmu divadlo na divadle zcela nový rozměr. 

 Doktor Hikfuss i počáteční slavnostní průvod přichází na jeviště 

divadelním sálem. Režisér poté během představení mnohokrát vystoupí ze svého 

křesla, které se nachází mezi diváky, na jeviště, buď aby usměrnil herce nebo aby 

promluvil k divákům, a poté se vrátí zpět na místo. Když je vyhnán svými herci 

z divadla, opouští ho stejnými dveřmi, kterými do sálu vcházejí diváci a tím 

samým vstupem se na konci vítězně vrátí na jeviště. 

 Mezi publikem jsou rozsazeni i herci, kteří se za diváky pouze vydávají 

a tito diskutují s režisérem, smějí se, hádají se mezi sebou, někteří občas zatleskají, 

ale když vidí, že se k nim nikdo nepřidá, přestanou, jeden z těchto diváků 

převypráví na začátku druhého dějství, co se během přestávky stalo v předsálí. 

 Nejvýraznějším momentem metadivadla je bezesporu právě mezihra. 

Pirandello předvídá, co by se mohlo stát, a bere v potaz dvě možnosti – diváci 

mohou zůstat sedět na svých místech nebo odejít během přestávky ze sálu. 

Postavy vyjdou mezi opravdové diváky do foyeru, kde současně hrají své party. 

Je to tedy jako v životě – divák nemůže být u všech čtyř akcí zároveň, a tak je 

odkázán pouze na informace získané od jedné skupiny. To, že divák neví všechno 

a mohl by tedy být v dalším průběhu představení zmatený, autor vyřešil tím, že 

celou scénu nechal poté převyprávět. 

 Pirandello zde odložil ostych a nejistotu, a přestože má vše plně pod 

kontrolou, zcela využil možností, které divadlo nabízí, tj. opravdových 

divadelních prostorů. Zejména však zahrnul do představení přítomnost diváků, 

které zde nepopírá (tak, jak tomu bylo například v Šesti postavách, jež se odehrávají 

při zkoušce divadelního souboru, na které diváci obvykle nebývají), ale naopak ji 

přiznává:  
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„Mommina: Stai zitto, per carità! Tutti gli occhi sono addosso 

a noi! […] 

Verri: Io vorrei sapere che hanno da guardar tanto e stare a sentire 

ciò che diciamo tra noi. […] Che vedono di strano in noi in questo 

momento, da starci a guardare così?“64 

 Ve hře se také ukazuje, jak se herci připravují na to, aby se mohli stát 

postavami. Nejde tedy jen o pouhou imitaci reality. Představení je připravováno 

přímo před zraky diváka – Mommina je líčena, převlékána, jsou vztyčovány zdi. 

Sílu přivolávání postavy mají slova. 

 

6.7. Premiéra 

 Drama, ve kterém se Pirandello inspiroval vlastní povídkou Sbohem, 

Leonoro!, bylo napsáno v Berlíně mezi léty 1928 až 1929 a poté zařazeno do 

dvacátého osmého vydání sbírky Nahé masky. Inscenace neměla svou premiéru na 

italských pódiích, protože, jak sám Pirandello napsal v dopise Martě Abbě, byla 

určena pro německá jeviště, která byla v té době technicky mnohem vyspělejší. 

Poprvé se hrála 29. ledna 1930 v Königsbergu (dnes ruský Kaliningrad). O překlad 

se postaral Heinrich Kahn a režisérem byl Hans Karl Müller. Hra měla velký 

úspěch a dočkala se několika repríz. Sám Pirandello se zúčastnil jednoho 

z březnových představení a nadšeně napsal Guidovi Salvinimu: „Tutto il teatro 

recita!“65  

Po zdařilém uvedení na německou scénu byla inscenace, o pár měsíců 

později, představena v berlínském Lessing Theater, zde ovšem již nesklidila tak 

nadšené ovace. V Itálii se o uvedení na scénu postaral režisér scénograf Guido 

Salvini, a to 14. dubna 1930. V roli Hinkfusse se tehdy představil Renzo Ricci. 66  

                                                           
64

 Pirandello, Luigi: Maschere nude, op. cit., s. 310–311, „Mommina: Mlč, proboha! Všichni se na nás koukají! 

[…] Verri: To by mě zajímalo, proč na nás koukají a poslouchají, co si říkáme mezi sebou. […] Co je na nás 
tak divného, aby tak koukali? 

65 Spazioinwind: [online], [cit. 19. března 2013], dostupné z: 

‹http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello15.htm›, „Hraje celé divadlo!“ 
66 Čerpáno z: Spazioinwind: [online], [cit. 19. března], dostupné z: 

‹http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello15.htm›. 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello15.htm
http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/opere/pirandello15.htm
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7. Závěr 

 Jak jsme viděli, v trilogii, která spadá pod definici divadla na divadle, je 

znázorněna práce herců, režisérů a divadelních pracovníků, kteří se podílejí na 

přípravě inscenace a jejím představení před publikem. Každá hra ovšem toto téma 

pojímá rozdílně. Ať už v samotné koncepci prostoru a vyobrazení divadla jako 

takového, tak i ve vztahu mezi všemi přítomnými. 

 

7.1. Vývoj divadla na divadle  

 Hra Šest postav hledá autora se celá odehrává pouze v divadelním sále 

a kolektiv herců se účastní zkoušky jiného Pirandellova dramatu Hra rolí. Prostor, 

na kterém se hra odehrává, se díky pohybu Režiséra a Postav rozšiřuje z běžného 

jeviště i do hlediště mezi křesla diváků, jejichž přítomnost je ale ignorována. 

Zpočátku je scéna prázdná a bez kulis a až v jednotlivých jednáních jsou, dle 

požadavků Postav, přidávány různé rekvizity a dekorace.  

Oproti tomu drama Každý dle svého zprvu vůbec nedává najevo, že se jedná 

o divadlo na divadle. Kulisy jsou připravené a herci v kostýmech hrají tak, jak je 

zvykem. Že nepůjde o obyčejnou hru, začne být však jasné už v první mezihře. Na 

scéně se objeví napodobenina foyeru – divadelní prostor se tedy nerozšiřuje mimo 

jeviště, ale je pouze imitován. Stejně tak jako falešní Diváci a Kritici slídící po 

pravdě. Diváci zde tedy již nejsou ignorováni, ale naopak jsou dokonce hráni 

herci, kteří tak mohou tlumočit názory skutečného publika na události ze hry.  

V posledním ze tří dramat je prostor, na kterém se hra odehrává, rozšířen 

nejvíce. V Dnes večer improvizujeme Doktor Hinkfuss již na začátku vede dialog 

s diváky (sice s diváky nepravými, ale sedícími mezi skutečným publikem) a hned 

je upozorní na to, že nezažijí obvyklé představení. Herci hrají nejen na jevišti, ale 

i v sále a dokonce ve foyeru. Na scéně je vidět jak připravené kulisy v podobě 

kostela a kabaretu, tak průběh příprav na představení – líčení a převlékání 

herečky a vztyčování stěn.  
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Vývoj pojetí divadla na divadle jde tedy v Pirandellově trilogii jednoznačně 

kupředu. Začíná nesmělým pohybem herců v sále, pokračuje vytvořením 

“pravých” divadelních prostor přímo na jevišti a končí odvážným opuštěním sálu 

a hraním i ve skutečném foyeru, zatímco se diváci občerstvují během přestávky.  

V Šesti postavách je přítomnost publika popřena, v druhé hře jsou zástupci diváků 

hráni přímo na jevišti a trilogie je zakončena vmísením se herců mezi publikum. 

 

7.2. Změny v pojetí postav 

Stejně tak, jako se v průběhu devíti let, během kterých trilogie vznikla, 

změnilo Pirandellovo pojetí divadla na divadle, tak se také změnily povahy 

samotných postav a jejich vyobrazení a příchod na scénu.  

V dramatu Šest postav hledá autora byly Postavy jasně odděleny od Herců. 

Držely se většinou pospolu, byly kostýmově rozdílné. Přistupovaly k Hercům 

a Režisérovi bázlivě, protože potřebovaly jejich pomoc. Byly to Postavy 

přicházející z autorovy fantazie, které chtěly žít své příběhy na jevišti, chtěly se 

prezentovat tak, jak jsou, a jiné ztvárnění sebe sama odmítaly, protože byly 

fixovány na svou neměnnou formu. Tyto Postavy jsou hrány jinými herci než 

členové divadelní společnosti. 

Postavy ze hry Každý dle svého přicházejí na jeviště z již dokončeného 

románu Natáčí se (později přejmenovaného na Zápisky Serafina Gubbia, filmového 

operátora), tentokrát ovšem s pozměněným koncem. Herci jako takoví se zde 

objevují pouze v závěrečné mezihře, když protestují proti chování postav, které 

hráli, a jejich zasahování do představení. Dochází zde k zdvojování postav – 

ti samí herci, kteří hráli Delii Morello a Michela Roccu hrají i jejich “skutečné” 

předlohy: Amelii Moreno a barona Nutiho. Na jevišti jsou v mezihrách nejen 

postavy Herců, ale zajímavé je vidět i to, jak se chovají postavy Diváků. 

V poslední hře Dnes večer improvizujeme se zcela mění povahy postav – 

vyrostly a mají vnitřní sílu, skrze kterou se chtějí inkarnovat do poddajných těl 

Herců. Strůjcem toho je Doktor Hinkfuss, který na své herce aplikuje metodu 
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vcítění se do postavy (jedná se v podstatě o Stanislavského metodu67). Sám sebe 

přitom vtělil do funkce režiséra. Několikrát se během hry stane, že z postavy 

najednou začnou promlouvat slova Herce, který se kvůli nějaké chybě v hraní 

ostatních probudil a stěžuje si, že on se nemůže do své role dostatečně vžít, když 

zbylí Herci hrají jinak, než mají. Postava Otce se kupříkladu dostane do 

Význačného herce až díky jeho slovům a gestům, které používá při popisu 

poslední scény svého života, a poté tedy Sampognetta skutečně zemře, na rozdíl 

od Význačného herce, který se dále podílí např. na vyhnání Hinkfusse z divadla. 

Zrod Momminy se odehraje přímo na jevišti, a to líčením a převlékáním První 

herečky. Postavy zde tedy nejsou odděleny od Herců tak jako v Šesti postavách, ale 

jsou přímo v nich a stále na ně dorážejí. 

 

 Tyto hry, přestože jsou označovány za složky souborného cyklu “Divadlo 

na divadle”, jsou každá svým způsobem velice originální a přináší na jeviště něco 

jiného a nového. Rozšiřováním divadelního prostoru i tematikou postav se Luigi 

Pirandello zabýval téměř celý život. Nejen ve svých dramatech, ale i v povídkách 

a románech stále naráží na problém toho, kým člověk, „persona“, je a jaká je jeho 

maska, jeho role, když se z něj stává „personaggio“. Jeho dramata nejsou 

jednoduchá, ale spíše v lidech vyvolávají zamyšlení a vnitřní neklid. Pirandello se 

ve svých hrách také často věnoval novátorskému tématu boření hranice mezi 

světem skutečnosti a fikce a snažil se o propojení a zrovnoprávnění obou dimenzí. 

Po něm s tímto zajímavým tématem pracovala a dosud pracuje řada umělců nejen 

z řad literátů a dramatiků, ale myšlenka inspirovala i filmaře.  

  

                                                           
67 Stanislavského metoda herecké práce: metoda, kterou vypracoval na konci 19. století Konstantin Sergejevič 

Stanislavskij. Metoda požaduje, aby se herec psychicky vcítil a identifikoval s postavou; klade důraz na 
hlasový projev a gestikulaci.  
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8. Riassunto 

Luigi Pirandello – Il teatro nel teatro 

 Questa tesi di laurea è dedicata all'opera drammaturgica del grande 

scrittore italiano Luigi Pirandello e, in particolare, ai drammi che appartengono 

al genere del „teatro nel teatro“. Nella tesi vengono analizzate tre opere teatrali 

del famoso commediografo: Sei personaggi in cerca d'autore, Ciascuno a suo modo, 

Questa sera si recita a soggetto.  

 La parte iniziale è dedicata alle vicende biografiche e professionali dello 

scrittore. Luigi Pirandello nacque il 28 giugno del 1867 ad Agrigento. Per poter 

frequentare l'università si trasferì a Roma, ma concluse gli studi a Bonn, dove si 

laureò con la tesi “Foni ed evoluzione fonetica del dialetto di Girgenti“. In seguito fece 

ritorno a Roma dove si sposò con Maria Antonietta Portulano. Dal loro 

matrimonio necquero tre figli, ma la loro vita coniugale non fu felice. La moglie 

soffriva di gelosia tanto che dovette essere ricoverata in un ospedale psichiatrico. 

Nei periodi più difficili Pirandello cercò rifugio nella letteratura. Nel 1904 fu 

pubblicato il suo romanzo più famoso Il fu Mattia Pascal. Fu candidato al posto di 

professore presso l'Istituto Superiore di Magistero Femminile e scrisse i saggi 

L'umorismo (1908) e Arte e scienza (1908). Nel 1924 diventò uno dei membri di 

Partito Nazionale Fascista, ma le sue opere non si segnalarono mai per contenuti 

tendenziosi. Dieci anni dopo ricevette il premio Nobel per la letteratura. Morì 

a Roma il 10 dicembre del 1936, dopo essersi ammalato di polmonite. 

 La seconda parte della tesi parla della sua carriera di drammaturgo. Dopo 

alcuni insuccessi iniziali, Pirandello cominciò a collaborare con la compagnia di 

Angelo Musco e scrisse le commedie Pensaci, Giacomino! (1916) e All'uscita (1916). 

Dopo la partenza di uno dei figli per la guerra, la morte di sua madre e il ricovero 

in ospedale della moglie, arrivò l'esplosione creativa e Pirandello compose opere 

come La giara (1917), Così è (se vi pare) (1917), Il piacere dell'onestà (1917), Il giuoco 

delle parti (1918), La patente (1919), Tutto per bene (1920). Nel 1921 finì di scrivere 

il suo dramma più famoso Sei personaggi in cerca d'autore e la sua l'unica tragedia 

Enrico IV. L'anno dopo pubblicò il dramma Vestire gli ignudi e nel 1923 uscì 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fono
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Magistero
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il secondo dramma della trilogia Ciascuno a suo modo. Il 6 ottobre del 1924 fondò 

la sua compagnia teatrale, il Teatro d'Arte di Roma, per la quale fissò la sede 

presso il teatro Odescalchi. Pirandello stabilì fin da subito un rapporto di 

collaborazione con i suoi attori (i più famosi furono Marta Abba e Ruggero 

Ruggeri) e li aiutò, in particolare, a migliorare la tecnica di recitazione. Collaborò, 

inoltre, con Virgilio Marchi alla realizzazione di esperimenti scenici. Nel 1925 

la sua compagnia diventò itinerante, prima di vedere il suo tramonto nel 1928 

dopo la tournée in America e in Italia. A causa di problemi economici Pirandello 

si trasferì, in seguito, a Berlino dove scrisse Lazzaro (1929), Questa sera si recita 

a soggetto (1930) e Non si sa come (1933). Tornò poi in Italia nel 1933 e un anno dopo 

cominciò a scrivere la sua ultima opera I giganti della montagna, un dramma 

rimasto incompiuto. 

 L'opera drammatica di Luigi Pirandello si divide generalmente in 

quattro fasi:  

1) il teatro siciliano - drammi scritti in dialetto siciliano e ambientati in Sicilia, 

tra cui Lumìe di Sicilia, Cecè, Liolà.  

2) il teatro umoristico - distante dal verismo e dal naturalismo, mostra 

l'ambiente borghese e affronta il tema delle maschere che la gente indossa. 

Sempre più spesso tratta il tema della differenza tra vero e verosimile e tra 

realtà e illusione; ad es. in Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli, Il giuoco 

delle parti. 

3) il teatro nel teatro - viene abolita ‘la quarta parete’ e la scena si allarga 

anche agli altri luoghi del teatro. Sul palcoscenico si assiste al lavoro della 

compagnia teatrale, alle preparazioni, alle prove o allo stesso spettacolo 

con le interruzioni da parte degli attori o del regista. A questa fase 

appartengono i trammi Sei personaggi in cerca d'autore, Ciascuno a suo modo, 

Questa sera si recita a soggetto. 

4) il teatro dei miti - di questa fase fanno parte solo tre drammi: La nuova 

colonia – il mito sociale, Lazzaro – il mito religioso e I giganti della montagna 

– il mito dell'arte. 
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 La parte principale di questa dissertazione si occupa dell'analisi del 

contenuto e della forma della trilogia oggetto della tesi.  

 Sei personaggi in cerca d'autore è un dramma che viene composto nel 1921 

e rielaborato due volte, nel 1923 e nel 1925. La prima rappresentazione è avvenuta 

il 9 maggio del 1921 al Teatro Valle di Roma e ha suscitato grande confusione 

e sdegno da parte degli spettatori. La storia ha inizio nel teatro con la prova di un 

altro dramma di Pirandello Il giuoco delle parti. La prova è interrotta dall'ingresso 

di sei Personaggi (il Padre, la Figliastra, la Madre, il Figlio, il Giovinetto 

e la Bambina), che affermano di cercare l'autore. Vogliono raccontare al Direttore-

Capocomico e agli Attori le vicende più importanti delle loro esistenze 

e desiderano che le loro storie vengano messe in scena. Cominciano così 

a presentare le loro tragedie personali, ma da parte degli Attori non ottengono 

la comprensione sperata e vengono considerati pazzi. In tutto questo si vede 

lo scontro tra due mondi diversi: quello delle persone e quello dei personaggi. 

I membri della compagnia teatrale non comprendono che cosa i Personaggi 

vogliano e neppure chi siano. Questi sei vorrebbero, attraverso un dramma, vivere 

per sempre, diventare immortali, perché, come dice il Padre, i personaggi sono: 

“Meno reali, forse; ma più veri!”68 

 L'opera Ciascuno a suo modo è stata scritta nel 1924 e la prima ha avuto luogo 

il 23 maggio del 1924 a Milano. Il dramma narra una finta vicenda “di cronaca”, 

i cui protagonisti sono presenti in sala. Nell'opera si incontrano tre piani della 

realtà: quella vera del pubblico, quella “di cronaca” costituita dai protagonisti che 

sembrano reali e quella rappresentata sul palcoscenico. Si assiste così 

allo sdoppiamento tra i personaggi – amanti Amelia Moreno/Delia Morello 

e barone Nuti/Michele Rocca. Ci sono, inoltre, due intermezzi corali nei quali 

la scena rispecchia il corridoio del teatro. Anche gli Spettatori e i Critici calcano 

le scene alle ricerca della verità. Vi è persino la coppia della vicenda che si arrabbia 

perché si è vista rappresentata sul palcoscenico in modo spiacevole. Alla fine 

                                                           
68

 Pirandello, Luigi: Maschere Nude, op.cit., s. 33. 
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il ruolo della realtà rappresentata è rovesciato e i due amanti arrivano alle stesse 

conclusioni della rappresentazione scenica.  

 L'ultimo dramma della trilogia, Questa sera si recita a soggetto, è il più 

coraggioso, perché lo spettacolo abbandona la sala e si svolge per pochi momenti 

anche nel foyer del teatro. È stato scritto a Berlino tra gli anni 1928- 1929. A causa 

degli esperimenti scenici (ad es. la proiezione cinematografica), l'opera non era 

adatta ai palcoscenici italiani e quindi, al debutto, non è stata  rappresentata in 

Italia, ma a Könisberg il 25 gennaio del 1930. Lo spettacolo comincia con 

la discussione tra il pubblico e il regista, il Dottor Hinkfuss che annuncia un suo 

esperimento d'Avanguardia. Vuole che tutti gli attori recitino a soggetto. Poi inizia 

la rappresentazione della vicenda incentrata sul tema della gelosia. Il regista 

interviene spesso nella recitazione degli attori e viene, per questo, cacciato dal 

teatro. La storia continua e finisce con la morte di un personaggio e con 

lo svenimento della protagonista. Alla fine torna in scena il Dottor Hinkfuss, 

soddisfatto della rappresentazione, mentre gli attori dal canto loro appaiono 

inquieti ed esigono il testo scritto dall'autore. 

 Nella parte conclusiva del lavoro vengono riassunti i passaggi che hanno 

segnato il progresso del „teatro nel teatro” e lo sviluppo dell'allargamento dello 

spazio teatrale attraverso la trilogia. Si descrivono anche i cambiamenti nella 

concezione dei personaggi. A tale riguardo si è voluto evidenziare che, sebbene 

rientrino sotto il nome „teatro nel teatro”, i drammi sono diversi e non 

intercambiabili. 
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Pirandello vyzvaný na jeviště, aby si vychutnal aplaus po představení Šest postav 
hledá autora. Na jevišti je s ním jeho divadelní společnost Teatro d'Arte: Lamberto 

Picasso (Otec), Marta Abba (Nevlastní dcera) a Gino Cervi (Syn). 73 

 

 

Lamberto Picasso (Otec) a Marta Abba (Nevlastní dcera)74 

                                                           
73 Nephelais.wordpress.com: [online], [20. dubna 2013], dostupné z: ‹http://nephelais.files.wordpress.com 

/2012/11/1925-o-1926-odescalchi-roma-o-politeama-como-compagnia-teatro-darte-ringraziamenti-sul-
palcoscenico-dei-sei-personaggi.jpeg›. 

74
 Ibid.: ‹http://nephelais.files.wordpress.com/2013/01/padre-e-figliastra-sei-personaggi-lamberto-picasso-e-

marta-abba.png›. 
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Každý dle svého (1924), Sergio Tofano (Diego Cenci/Význačný herec)75 

 

 

Luigi Pirandello a Dario Niccodemi před premiérou hry Každý dle svého  
(1924, Milán)76 

                                                           
75 Pirandelloweb.com: [online], [20. dubna 2013], dostupné z: 

‹http://www.pirandelloweb.com/teatro/1924_ciascuno_a_suo_modo/ciascuno_a_suo_modo.htm›. 
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Dnes večer improvizujeme, společnost Guida Salviniho  
(Turín 1930)77 

 
 

 

Dnes večer improvizujeme, Piccolo Teatro di Milano (1949); Giusi Raspani 
Dandolo, Gabriella Pascoli, Lilla Brignone (Mommina), Edda Albertini, Amalia 

D’Alessio; líčení a převlékání Momminy78 

                                                           
77 Pirandelloweb.com: [online], [20. dubna 2013], dostupné z: ‹ 

http://www.pirandelloweb.com/teatro/teatro_introduzione.htm›. 
78Thisisavintagewall.wordpress.com: [online], [20. dubna 2013], dostupné z: 

‹http://thisisavintagewall.files.wordpress.com/2012/07/572.jpg›. 


