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RESUMO 

 

 
A passagem do século XIX para o século XX acarretou muitas dúvidas e incertezas no 

pensamento e na cultura ocidentais. A crise do positivismo, que impulsionou os literatos 

e os intelectuais a se questionarem sobre o conceito de real, gerou um nítido conflito 

entre tudo aquilo que remetia ao racional e à ciência em contraposição a um renovado 

tipo de subjetivismo e de relativismo, definindo, assim, uma nova abordagem da 

literatura e das artes na primeira metade do século XX. Neste trabalho é feita uma 

análise do papel da imprensa e do intelectual no final do século XIX, para depois 

retomá-la no período no qual se insere a obra de Pirandello. Estuda-se, ainda, a presença 

estrangeira nos periódicos italianos e o conceito de “literatura popular” e “cultura de 

massa” que estão intrinsecamente ligados à função do intelectual e sua relação com o 

povo/nação. Pirandello é um escritor que tem a maior parte de sua produção literária 

publicada no início do século XX, a qual vai desde obras em dialeto siciliano, nas quais 

são trabalhados os aspectos mais regionais - como tradições e costumes rurais e 

folclóricos, crenças populares e místicas e, por isso, de certa forma mais populares, até 

obras que atingem uma complexidade narrativa comparadas a grandes clássicos 

literários nacionais e europeus. Nesta pesquisa será apresentada de que forma se dá o 

comprometimento do intelectual e do artista Pirandello com a sociedade daquele 

período e de que modo algumas questões subjetivas do autor também influem em sua 

obra. Como base e modelo que guiará toda a discussão deste trabalho, apresentamos, 

ainda, uma análise de Il fu Mattia Pascal (1904), uma das obras mais representativas da 

modernidade europeia e na qual se encontram os elementos principais da poética e da 

filosofia do autor que, além de resgatar algumas técnicas do romance-folhetim francês, 

as emprega na publicação seriada desta obra, traduzindo toda a crise da modernidade e 

resgatando, mesmo que de maneira atenuada, alguns aspectos do romance popular.  

 

Palavras-chave: Luigi Pirandello. Il fu Mattia Pascal. Século XX. Cultura moderna. 

Literatura popular.   
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ABSTRACT 

 

The passage between the XIX and the XX centuries brought a lot of doubts and 

uncertainties in the occidental thought and culture. The positivism crisis, which forced 

the men of letter and the intellectuals to debate the concept of real, generated a sharp 

conflict between everything which concerned the logical and the science and a renewed 

kind of subjectivism and relativism, defining in this manner a new approach to arts and 

literature at the first half of XX century. This work presents an analysis about the press 

and the literate man at the end of the XX century, to be introduced again during the 

period in which Pirandello is set in. Moreover is studied the foreign presence in the 

italian magazines and the concepts of “popular literature” and “mass culture” which are 

strictly connected to the intellectual‟s function and his relationship with the 

population/nation. Pirandello is a writer whose literary productions was published at the 

beginning of the XX century and it goes from sicilian dialect works, in which more 

characteristic and regional aspects can be found – such as popular and folkloristic 

customs and traditions, popular and mystic lores – and therefore more popular, to works 

where a complex narrative is involved until reaching a national and european level. The 

aim of this research is to show the compromise between the artist Pirandello and the 

society of that period and in what way a few personal issues of the author influence his 

opus. To enlighten the whole discussion is introduced an analysis of Il fu Mattia Pascal 

(1904) -  one of the most representative works of european modernity - in which can be 

found characteristic elements of Pirandello‟s poetry and philosophy. Pirandello revives 

some tecniques from the french roman-feuilleton and employs them in a serial 

publication of this play that, beyond traslating the whole crisis of modernity, partially 

rescues some aspects of the popular novel. 

 

Keywords: Luigi Pirandello. Il fu Mattia Pascal. XX century. Modern culture. Popular 

literature. 



BURIN, Mariana. Pirandello e le inquietudini di un’ epoca ne Il fu Mattia Pascal: 

della stampa, dell’ intellettuale, della letteratura popolare e della crisi del 

Novecento. 2016. 201f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 
RIASSUNTO 

 

Il passaggio dal secolo XIX al secolo XX si portò dietro svariati dubbi e incertezze nel 

pensiero e nella cultura occidentali. La crisi del positivismo, che spinse letterati e 

intellettuali a porsi delle domande riguardo al concetto del reale, generò un conflitto 

nitido fra tutto ciò che si rifaceva al razionale e alla scienza in contrapposizione ad un 

rinnovato tipo di soggettivismo e di relativismo, definendo, così, un nuovo approccio 

alla letteratura e alle arti nella prima metà del secolo XX. All‟interno di questo lavoro è 

stata svolta un‟analisi della stampa e della figura dell‟intellettuale di fine secolo XIX, 

per essere poi riproposta durante il periodo in cui si colloca Pirandello. Sono inoltre 

oggetto di studio la presenza straniera nelle riviste italiane ed i concetti di “letteratura 

popolare” e “cultura di massa”, i quali sono intrinsecamente legati alla funzione 

dell‟intellettuale e al suo rapporto con il popolo/nazione. Pirandello è uno scrittore che 

vede pubblicata la maggior parte della sua produzione letteraria all‟inizio del secolo 

XX. Essa parte da opere scritte in dialetto siciliano, nella quale vengono trattati gli 

aspetti prettamente regionali – come tradizioni, costumi paesani e folkloristici, credenze 

popolari e mistiche – e pertanto in un certo qual modo più popolari, fino ad arrivare alle 

opere che presentano una struttura ed una complessità narrativa di livello nazionale ed 

europeo. In questa ricerca verrà discussa la forma in cui si manifesta il compromesso fra 

il Pirandello artista e intellettuale e la  società di quel tempo, e i termini in cui alcune 

questioni soggettive dell‟autore influiscano nella propria opera. Allo scopo di illustrare 

l‟intero assunto di questa ricerca,  viene presentata inoltre un‟analisi de Il fu Mattia 

Pascal (1904), una delle opere più rappresentative della modernità europea, nella quale 

possono essere riscontrati gli elementi principali della poetica e della filosofia 

dell‟autore. Pirandello riprende inoltre alcune tecniche del roman-feuilleton francese e 

le riutilizza nella pubblicazione a puntate di tale opera la quale - oltre a tradurre la totale 

crisi della modernità – riscatta, seppur in parte, alcuni aspetti della novella popolare.  

Parole-chiave: Luigi Pirandello. Il fu Mattia Pascal. Secolo XX. Cultura moderna. 

Letteratura popolare.   
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Nota preliminar sobre textos base, traduções e anexos  

 

Na intenção de deixar o texto da presente dissertação mais coeso e evitar 

possíveis imprecisões tradutológicas, optou-se por utilizar citações retiradas do romance 

em seu original – citações essas que são numerosas no capítulo que se propõe a analisar 

os temas e os esquemas populares e folhetinescos de Il fu Mattia Pascal.  Os trechos 

utilizados remetem à publicação seriada do romance na revista Nuova Antologia, o que 

se justifica devido ao fato do romance-folhetim ser um dos temas estudados nesta 

pesquisa. Segue a referência completa da versão digitalizada da revista, a qual traz 

capítulos do romance, reunidos em dois números diferentes, e que é também a fonte do 

anexo do romance que consta neste trabalho (ANEXO D, p. 127 – 201) com vistas a 

facilitar a consulta por parte do leitor:  

PIRANDELLO, Luigi. Il fu Mattia Pascal. Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti. 

Roma, v. 194, mar./abr. 1904.  

 

Disponível em:  

http://www.archive.org/stream/nuovaantologia194romauoft#page/n5/mode/2up.   

 

 

______. Il fu Mattia Pascal. Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti. Roma, v. 195, 

mai./jun. 1904.  

 

Disponível em: 

http://www.archive.org/stream/nuovaantologia195romauoft#page/n5/mode/2up. 

 

 

Todavia, tendo-se em vista as dificuldades recorrentes da leitura de um texto 

literário por parte do leitor menos familiarizado com a língua italiana, foi indicada em 

nota de rodapé, após a referência de cada citação do texto literário original, a paginação 

da tradução brasileira da citação. Segue a referência da tradução utilizada:  

 

PIRANDELLO, Luigi. O falecido Mattia Pascal/Seis personagens à procura de um 

autor. Trad. Fernando Correa Fonseca. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 2ª ed., 

2003.   

 

 

No que se refere aos textos críticos, quando em língua italiana, fez-se a opção 

pelo original na maior parte das obras citadas, sendo utilizada a tradução brasileira 
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somente para algumas delas. As obras teóricas que aparecem na tradução brasileira, são 

aquelas das quais se obteve o acesso em suas respectivas traduções oficiais. Preferiu-se 

manter as demais em seu original, evitando dessa forma uma tradução de tipo informal, 

que poderia acarretar uma interpolação do texto com notas demasiadamente longas e 

frequentes, assim como imprecisões em possíveis traduções.      

No tocante aos textos anexados em forma de imagem ao final deste trabalho, 

esclarecemos que optamos por tal estrutura devido ao fato de se tratarem de passagens 

bastante longas ou então de imagens que ocupariam muito espaço no corpo do texto, 

comprometendo, assim, a fluência desta pesquisa.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nasce em 28 de junho de 1867, em uma propriedade da família Pirandello, 

denominada Caos, nos arredores de Girgenti (como era conhecida naquela época a atual 

comuna de Agrigento, localizada na região da Sicília), o escritor Luigi Pirandello. O 

pai, Stefano Pirandello, e a mãe, Caterina Ricci Gramitto, eram de famílias abastadas e 

ambas participaram ativamente das lutas ressurgimentais, tendo sido, Stefano, um dos 

homens que seguiram e lutaram ao lado de Giuseppe Garibaldi no processo de 

unificação italiana. Pirandello cresceu, portanto, em um ambiente pleno de memórias 

ressurgimentais e de tensões unitárias que sustentaram a matéria narrativa de algumas 

novelas, de partes do romance L’esclusa e de toda a construção do romance I vecchi e i 

giovani.          

 A ideologia garibaldina da família implicava também em posturas anticlericais 

que mantiveram Pirandello afastado de práticas regulares de devoção. Sua imaginação 

religiosa foi nutrida em parte pela inclinação à magia popular da qual era devota a 

doméstica Maria Stella. Sua presença é retomada na obra pirandelliana a partir de 

contos e crenças por ela contados ao menino Pirandello, a partir de um repertório mítico 

e de fábula. Outra memória da infância do autor que aparece em sua obra é a presença 

peculiar de Pinzone, como aio de Roberto e Mattia, em Il fu Mattia Pascal, que é o 

reflexo de Fasulo, o preceptor encarregado da instrução e educação elementar de 

Pirandello.  

Em relação a sua formação, Pirandello se inscreve primeiro na universidade de 

Palermo, nos cursos de Direito e de Letras (antigamente era possível se inscrever em 

dois cursos), e é esse o cenário no qual, naqueles anos, vai se propagar o vasto 

movimento que mais tarde resultará nos Fasci siciliani. Mesmo não participando 

ativamente desse clima fervoroso, Pirandello mantinha uma relação de amizade com os 

maiores idealizadores do movimento, Enrico La Loggia, Giuseppe De Felice Giuffrida e 

Francesco De Luca, fato que nos remete à posterior adesão do autor ao movimento 

fascista. Em 1887, tendo escolhido definitivamente o curso de Letras, se transfere para 

Roma para continuar seus estudos. No entanto, devido a contrastes com um professor de 

latim acaba por abandonar a Universidade La Sapienza e só conclui seus estudos em 

Bonn, na Alemanha, em 1891, com uma dissertação em alemão sobre a fonética e 



14 
 

morfologia sicilianas intitulada Laute und Lautenwickelung der Mundart von Girgenti 

(em italiano: Suoni e sviluppo di suoni della parlata di Girgenti). Nesse período 

Pirandello publica Mal Giocondo (1889) e Pasqua di Gea (1891), ambos volumes de 

poesia, gênero que, mesmo não sendo seu foco principal como escritor, não abandonará 

por completo durante sua carreira: saem mais tarde Elegie renane (1895), Zampogna 

(1901) e Fuori di chiave (1912), sua última coletânea poética.  

A experiência universitária e poética, adquirida pelo autor na Alemanha, não nos 

dará, ainda, um Pirandello europeu, no entanto, não se pode negar que se trata de uma 

experiência que lhe acrescentou muito em nível intelectual e cultural. Sobre a presença 

dessa vivência alemã, Borsellino explica de que forma sua influência aparece na obra e 

na poética pirandellianas, destacando alguns elementos que aparecem, principalmente, a 

partir da madura reflexão dos episódios ali vivenciados e das leituras de importantes 

obras em língua alemã feitas por Pirandello:  

 

Valutata nei risultati immediati della produzione scolastica e poetica, 

l‟esperienza tedesca non ci consegna ancora un Pirandello europeo. 

L‟incremento delle letture è un acquisto certo, ma fruttuoso a distanza, 

nel recupero che in seguito una matura riflessione letteraria e poetica 

farà della classicità di Goethe e della ironia dei romantici, da Tieck 

fino ad Heine, così come dei filosofi idealistici e soprattutto di 

Schopenhaur. La memoria della Germania entrerà più tardi nella sua 

opera a definire anziché uno spazio o un tempo, personaggi e 

situazioni: in quanto, insomma, rapporto incolmabile tra Nord e Sud. 

La cogliamo in varie novelle siciliane, nella stessa Esclusa (dove un 

bizzarro irlandese riproduce i tratti di un amico universitario), 

nell‟Enrico IV (dove sono rievocati anni di discepolato a Bonn) e nella 

Vita che ti diedi (dove il triangolo madre-figlio-amante sembra 

attualizzare lontane apprensioni filiali o soltanto materne per il 

distacco dalla casa). Ma, al ritorno a Roma, dopo un soggiorno a 

Girgenti e la liberazione dall‟obbligo di leva militare (assunto per lui 

dal fratello Innocenzo), quell‟esperienza sembra per il momento 

chiusa in vitro. (BORSELLINO, 2000, p.17) 

 

 

Retorna a Roma em 1893 e começa a se dedicar à narrativa escrevendo suas 

primeiras novelas
1
 e o romance L’esclusa, publicado em capítulos no quotidiano La 

                                                           
1
 O termo novela (do italiano novella) pode ser entendido neste contexto como um gênero de 

narração breve, geralmente em prosa, de um fato histórico, real ou fantástico que, além da brevidade, 

se caracteriza em sua origem por uma estreita relação com a narrativa oral e por uma tendência 

vívida e concreta no modo de representar. Mesmo quando tem como tema acontecimentos 

fantásticos ou sobrenaturais, a novela, diferentemente da fábula, os insere em uma moldura realista e 

crível. O propósito desse gênero é principalmente o entretenimento, mesmo que em grande parte das 

vezes possa conter nele também uma intenção de edificação e ensinamento moral. Em relação ao 
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Tribuna, em 1901. Em 1894 se casa com Maria Antonietta Portulano, moça de boa 

família agrigentina, com quem tem três filhos, Stefano, Lietta e Fausto. Nessa fase 

Pirandello intensifica a colaboração para jornais e revistas, como La Critica e Tavola 

Rotonda, e, no ano de 1897, aceita um convite para dar aulas de língua italiana no 

Istituto Superiore di Magistero di Roma, cargo no qual permanecerá por 25 anos.  

    Fundamental na vida de Pirandello é o ano de 1903. O alagamento nas minas de 

enxofre de seu pai, nas quais estava investido também o dote de sua esposa, resulta em 

uma terrível crise financeira para a família. Em pouco tempo sua mulher começa a 

manifestar graves desequilíbrios mentais que, após anos difíceis de vida conjunta, 

acabam por levá-la à internação em um manicômio, decisão tomada pelo marido em 

1919. Essa experiência foi muito significativa para o autor, já que muitas de suas obras 

são centradas no tema da loucura.   

Com o passar dos anos, Pirandello ganha cada vez mais notoriedade e desperta o 

interesse da crítica como escritor e dramaturgo. Em 1904 escreve Il fu Mattia Pascal (O 

falecido Mattia Pascal), publicado em capítulos na revista Nuova Antologia di lettere, 

scienze ed arti, um dos seus romances mais célebres e objeto desta pesquisa. O processo 

de criação desta obra é acompanhado por um momento de muita tristeza na vida de 

Pirandello: além de trabalhar durante todo o dia para suprir as necessidades financeiras 

pelas quais passava sua família, durante as noites cuidava de sua esposa doente. Nota-se 

que no romance Il fu Mattia Pascal estão presentes muitos elementos da situação 

autobiográfica do escritor, mesmo que fantasticamente reelaborados. Tal obra obtém 

uma grande repercussão, sendo traduzida para o alemão em 1905, abrindo, assim, 

caminho para o destaque e prestígio do autor no universo artístico e literário.  

 O que justifica minha escolha por este romance para melhor ilustrar a discussão 

em torno dos elementos da cultura moderna presentes na narrativa pirandelliana é o fato 

de que nele, Pirandello preconiza as crises dessa cultura nessa Itália, causando em um 

primeiro momento certo estranhamento no leitor e até mesmo na crítica. Além dessa 

preconização das angústias de um período que se iniciava, que mais tarde seriam 

representadas também por outros artistas, tem-se a inovação de algumas técnicas 

                                                                                                                                                                          
romance, a novela se distingue não somente pelas dimensões, mas também por enredos e tramas 

menos complexos e mais lineares que levam, geralmente, a um direto e rápido desfecho final. 

Atualmente o gênero novela parece ter pedido características formais bem definidas, sendo 

substituído, no âmbito da literatura contemporânea, pelo termo mais genérico “conto”. 
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narrativas e sua publicação em formato seriado, e são esses alguns dos elementos que 

levam esta obra a ser considerada como a primeira grande obra do autor em nível 

europeu e o que também torna relevante minha escolha por estudá-la dentro do contexto 

e dos elementos da cultura moderna.        

 Ao pensarmos na questão da cultura moderna, é essencial salientar que na 

passagem do século XIX para o século XX se delineia uma reviravolta no pensamento 

ocidental: a confiança na razão e na ciência, como era defendida pelo positivismo, passa 

a ser negada radicalmente. Consequentemente passam, também, a serem colocadas em 

xeque todas as concepções religiosas e teológicas, todas as certezas morais, que já 

começavam a ser representadas artisticamente desde o decadentismo. E já no início do 

século XX se observa, de maneira cada vez mais profunda, a crise do ideal de ciência 

que tinha suas origens no tardio Renascimento e da revolução científica do século XVII, 

seguida pelas descobertas concluídas no século XVIII. Acreditava-se que já haviam sido 

superadas todas as barreiras do conhecimento e que ainda restava muito pouco a ser 

descoberto. É a partir do conceito de relatividade elaborado e difundido por Albert 

Einstein, no início do século XX, que as leis da física clássica são derrubadas, assim 

como as leis da matemática e de outras ciências, não sendo mais possível se falar de 

uma ciência universal que fosse capaz de atingir, com seu modelo racional, todos os 

campos de ação do homem.         

 Com a difusão das novas descobertas científicas, os estudiosos começavam a se 

dar conta de que a ciência não podia explicar tudo o que acontecia no universo e nem 

tudo o que estava relacionado ao ser humano. Retomava-se, naquele momento, portanto, 

o elemento irracional - que havia sido deixado de lado no período do positivismo devido 

a sua incompatibilidade com a ideologia científica – e a atenção voltada para a 

sociedade: termos como “espírito”, “intuição”, “vontade”, “vida”, “ação”, ou seja, tudo 

aquilo que era espiritual e subjetivo, tudo aquilo que remetia ao interior do homem, 

tonava-se essencial para se compreender e interpretar a nova cultura e o novo século.  

 As importantes descobertas científicas, que enfatizaram a questão da relatividade 

naquele período, têm, em certa parte, origem na descoberta cosmológica de Nicolau 

Copérnico, no século XVI, sobre o fato de nem a Terra e nem o homem estarem no 

centro do Universo. Importante também a descoberta de natureza psicológica feita por 

Sigmund Freud, no início do século XX, que revelou que o homem não é senhor e nem 

conhecedor de sua própria psique. Ainda que seja destacado por muitos estudiosos de 

Pirandello o fato de o autor não tem ser sido um leitor de Freud, não se pode ignorar a 
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importância que os estudos do pai da psicanálise causaram na ruptura com tudo aquilo 

que se sabia sobre a mente humana a partir da descoberta de que a psique é como um 

campo de batalha, no qual se confrontam forças adversárias, derrubando, assim, a 

imagem do homem proposta desde o Renascimento, o homem visto de forma 

equilibrada e racional, o que influenciou de maneira muito abrangente os estudos e as 

artes da primeira metade do século XX.       

 Nos primeiros anos do Novecentos se afirmavam, também, orientações 

filosóficas de caráter irracional que reforçavam a falta de uma verdade absoluta e de 

uma religião capaz de fornecer ao homem as certezas por ele buscadas. A visão da 

realidade do início do século XX tendia, no plano expressivo, para a deformação da vida 

humana, para a ironia, para o grotesco e, em relação aos conteúdos, interpretava a 

realidade de maneira alegórica, refletindo sobre o contraste entre ideal e real, entre vida 

e ilusão, que não dava lugar para as certezas, mas sim, reforçava no homem, uma 

sensação de casualidade, relativismo e impotência nas lutas do mundo e da existência. 

Segundo Borsellino (2000), o humorismo era, para Pirandello, uma chave estética 

universal, o passaporte para a arte de fim e início de século, que se dava a partir da crise 

de valores que já vinha sendo assumida desde o decadentismo. A poética pirandelliana 

expressava a tentativa de fornecer, paralelamente ao desenvolvimento das teorias da 

crise, os pontos de referência para uma nova reflexão sobre a experiência literária 

moderna e sobre suas finalidades. 

Assim sendo, Pirandello, enquanto narrador, problematiza sobre a questão do real, 

nos fazendo refletir, por consequência, sobre a desintegração de todas as certezas, já que 

o próprio contexto suscitava a necessidade de se desenvolverem essas questões 

artisticamente. A consciência moderna, para ele, se parece com a imagem de um sonho 

conturbado, um confronto contínuo de vozes discordantes, uma agitação contínua. Uma 

escolha frequente do autor é o uso de diálogos como solução narrativa, como 

observamos em Il fu Mattia Pascal, Serafino Gubbio operatore e Uno, nessuno e 

centomila, romances que investem no monólogo em primeira pessoa com grande 

eficácia, monólogos caracterizados pelo tom e pelas fórmulas vivazes de atuação, que 

soam mais como fala do que como escrita. Certamente o uso do diálogo e do monólogo 

se adequa à exigência de encontrar uma forma que seja móvel e mutável como é a vida 

e essa fórmula acaba rompendo com a tradição literária, sendo profundamente 

inovadora, como sustenta o próprio autor no seu famoso ensaio L’umorismo em uma 

passagem que diz que “L’umorismo ha bisogno del più vivace, libero, spontaneo e 
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immediato movimento della lingua, movimento che si può avere sol quando la forma a 

volta a volta si crea. ” (PIRANDELLO, 2011, pp. 63-64). 

Não se pode negar que Pirandello tenha obtido êxito em sua intenção, com o uso 

daquela língua rápida e viva, merecendo destaque por manter sua linguagem literária 

distante daquela tradição que se impôs e se manteve por tantos séculos na Itália, 

afastando cada vez mais os escritores italianos da realidade de seu público, como bem 

observa Italo Borzi em algumas considerações feitas na publicação de uma das edições 

de Novelle per un anno
2
: 

 

Certo Pirandello ha il merito d‟aver preso energicamente le 

distanze dalla tradizione aulica del linguaggio letterario, che per 

secoli, prima e persino dopo Manzoni, ha ritardato lo sviluppo 

della narrativa nel nostro paese. La sua appare a C. Salinari una 

vera e propria “rivoluzione espressiva” che “si realizza nel 

campo della narrativa puntando essenzialmente sulla situazione 

e nel campo del teatro abolendo il diaframma fra la scena e la 

vita”. Strumento fondamentale appare l‟umorismo, che è per 

Pirandello l‟estrema scoperta di chi si ribella alla tradizione, 

l‟unica lente capace di vedere la disarmonia del mondo, di 

cogliere il contrasto che nasce “da quel che pare sorriso ed è 

dolore. (Apud PIRANDELLO, 1993, p. 20-21) 

 

 

A distância entre escritores italianos e seu público é outra questão que chama 

bastante a atenção no aspecto cultural do país naquele momento. O fato de a literatura 

italiana estar desde sempre muito ligada a uma tradição erudita é o que justifica, neste 

trabalho, a inserção da discussão encetada por um dos estudiosos da cultura italiana 

mais importantes da modernidade, Antonio Gramsci, na qual o autor discute sobre a 

função do intelectual na sociedade e a falta de escritores que conseguissem se inserir na 

massa italiana abrindo, portanto, espaço para a penetração de uma literatura estrangeira 

de cunho popular no país. Em seus Cadernos do Cárcere, mais precisamente no 

Caderno 21 (1934-1935), que trata dos “Problemas da Cultura Nacional Italiana”, 

Antonio Gramsci se ressente da falta de “admiração” do público-leitor da época em 

relação aos escritores italianos. A discussão é embalada por um artigo publicado no 

                                                           
2 A edição que contém a nota citada é de Novelle per un anno: Berecche e la guerra/ Una giornata/ 

Appendice, a cura di Italo Borzi e Maria Argenziano. Roma: Grandi tascabili economici Newton, 

1993.   
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Lavoro e reproduzido em parte pela Fiera Letteraria de 28 de outubro de 1928 onde, 

Leo Ferrero, citado por Gramsci, escreve: 

 

Por uma ou outra razão, pode-se dizer que os escritores italianos 

não têm mais público. [...] de fato, um público quer dizer um 

conjunto de pessoas, não apenas que compra livros, mas sobre 

tudo que admira homens. Uma literatura só pode florescer num 

clima de admiração e a admiração não é, como se poderia crer, 

uma recompensa, mas o estímulo ao trabalho. [...] O público 

que admira, que admira realmente, de coração, com alegria, o 

público que tem a felicidade de admirar (nada é mais deletério 

do que a admiração convencional) é o maior animador de uma 

literatura. Infelizmente, vários sintomas indicam que o público 

está abandonando os escritores italianos. (Apud GRAMSCI, 

1999, p. 38-39) 

 

Para Gramsci, a “admiração” de Ferrero é apenas uma metáfora e um nome 

genérico para indicar o complexo sistema de relações, a forma de contato entre uma 

nação e seus escritores, o que inexiste na Itália naquele momento. Por esse motivo, 

Gramsci afirma que a literatura italiana não pode ser considerada nacional porque não é 

popular, o que se configurava como um paradoxo daquela época, já que o conceito de 

“nação-povo” se tratava, ainda, de um conceito em formação na Itália. Segundo o 

crítico, para que uma literatura pudesse ser concebida como popular, não bastava a 

“beleza”: 

 

[...] é necessário um determinado conteúdo intelectual e moral 

que seja a expressão elaborada e completa das aspirações mais 

profundas de um determinado público, isto é, da nação-povo 

numa certa fase de seu desenvolvimento histórico. (GRAMSCI, 

1999, p.39) 

 

No entanto, Pirandello já vinha manifestando uma preocupação, desde 1900, 

com a formação de uma literatura italiana que expressasse as inquietações da época e 

que estivesse imbuída de uma concepção da vida e do homem. O trecho seguinte é parte 

de Uma nota juvenil de Luigi Pirandello publicada na revista Nuova Antologia em 1º de 

janeiro de 1934 e que fora escrita por Pirandello entre 1889 e 1900, quando ele ainda 

era estudante em Bonn:   
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Lamentamos que em nossa literatura não exista o drama; e, 

sobre isso, dizem-se muitas coisas e outras tantas se propõem, 

consolos, exortações, conselhos, projetos. Trabalho inútil: o 

verdadeiro mal não se vê e não se quer ver. Falta a concepção 

da vida e do homem. E, não obstante, temos terreno para a épica 

e para o drama. Árido e estúpido alexandrinismo o nosso. 

(Apud GRAMSCI, 1999, p. 64) 

 

No entender de Gramsci, essa concepção da vida e do homem elaborada por 

Pirandello, mas “individual” e, portanto, solitária, foi incapaz de uma difusão nacional-

popular. Quanto a isto, é importante destacar que o autor destoa da produção literária 

daquele período: enquanto muitos escritores ainda reproduzem o modelo literário de 

Giovanni Verga, Pirandello traz inovações no plano narrativo, na construção das 

personagens e nas reflexões pertinentes ao período por meio da poética do humorismo. 

Em Gramsci, a discussão em torno do conceito daquilo que seria “nacional-popular” 

parte de uma nota publicada na Critica Fascista de 1º de agosto de 1930, onde se 

lamenta que dois grandes jornais diários italianos, um de Roma e outro de Nápoles, 

tenham iniciado a publicação em folhetim dos romances O Conde de Monte Cristo e 

Joseph Balsamo, de Alexandre Dumas, e o Calvário de uma mãe, de Paul Fontenay. 

Dizia a nota, referindo-se à publicação destes folhetins pelos jornais italianos:  

 

O século XIX francês foi indubitavelmente um período áureo 

do romance de folhetim, mas naqueles jornais devem ter um 

conceito bem pobre de seus leitores para publicarem romances 

de um século atrás, como se o gosto, o interesse, a experiência 

literária não tivessem nada se modificado de então para cá. E 

não só isto, mas [...] por que não levar em conta que existe, 

apesar das opiniões contrárias, um romance italiano moderno? 

E pensar que esta gente está pronta a derramar lágrimas de 

crocodilo pela infeliz sorte das letras pátrias! (Apud 

GRAMSCI, 1999, p. 39-40)   

 

 

Com base nesta nota, Gramsci enceta uma discussão em que problematiza o 

conceito de literatura “nacional-popular”, mostrando os paradoxos presentes na Critica 

Fascista. Primeiro, para o autor, se estes jornais publicam romances-folhetins, é porque 

existe um público consumidor que se identifica com as temáticas ali trabalhadas 

literariamente. Por outro lado, estes jornais se eximem de publicar “belas letras” porque, 

na qualidade de organismos político-financeiros, visam o aumento de suas receitas. Ao 
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publicar romance de folhetim, atinge-se um público mais amplo, as classes populares e, 

assim, o sucesso político e financeiro é garantido. Contrariando a opinião da nota 

publicada na Critica Fascista, Gramsci salienta que, “se os romances de cem anos atrás 

agradam, isto significa que o gosto e a ideologia do povo são precisamente os de cem 

anos atrás” (1999, p. 40). Assim, o autor se ressente da falta de uma literatura “nacional-

popular” na Itália, que agrade o povo e traduza suas inquietações e seu cotidiano. 

Enfatiza, ainda, que para muitos leitores, o romance de folhetim é como a literatura de 

bom nível para as pessoas cultas e que, de alguma forma, esses leitores do folhetim “se 

interessam e se apaixonam por seus autores com muito maior sinceridade e com muito 

mais vivo interesse humano do que, nos chamados salões cultos, as pessoas se 

interessam pelos romances de D´Annunzio ou pelas obras de Pirandello” (1999, p. 41). 

Partindo da citação da Critica Fascista e também da colocação de Gramsci sobre a 

mesma, podemos nos questionar em que medida o gosto literário vinha mudando, o que 

nos leva à conclusão de que esse gosto teria mudado apenas para uma minoria letrada e 

intelectualizada. Outra grande questão é que a literatura moderna italiana, e também 

aquela considerada de alta qualidade naquele período, não chegavam ao grande público 

e é esse também um dos motivos pelos quais a massa continuava a ler os folhetins 

franceses traduzidos para o italiano.         

 Gramsci entende que uma literatura “nacional-popular” seria aquela capaz de 

traduzir o momento e a realidade histórica, os sentimentos e as inquietações do povo, de 

modo que seus autores conseguissem a “admiração” e uma maior adesão desse mesmo 

povo, que passaria a se identificar com esses autores e suas obras. No entanto, continua 

problematizando o crítico, na Itália, o termo “nacional” não coincide com o termo 

“popular”, já que os intelectuais estão afastados do povo/nação e mais ligados a uma 

tradição de casta, livresca, que jamais foi quebrada por um forte movimento político 

popular ou nacional vindo de baixo. Observemos que, apesar de Pirandello ter esboçado 

em 1900 uma tímida preocupação com uma literatura italiana que expressasse uma 

concepção do homem e da vida, trinta e cinco anos depois, Gramsci o coloca, ao lado de 

D´Annunzio, entre os intelectuais da época que não produziam uma literatura ao gosto 

popular.           

 Com base neste raciocínio, uma das questões a serem discutidas neste trabalho é 

se ao adotar técnicas do romance-folhetim francês, digamos mais suavizadas, Pirandello 

contribuía, de certa forma, para a formação de uma literatura “nacional-popular”, como 

queria Gramsci, ou intencionava simplesmente saciar a sede de “folhetim” da elite 
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burguesa que, no fundo, dividia as mesmas inquietações e buscas por respostas com o 

restante da população. Pensando ainda sobre esta questão, não podemos ignorar o fato 

de que a escrita pirandelliana denunciava também as deformidades e as crises dessa 

mesma sociedade burguesa e, que embora a revista Nuova Antologia publicasse artigos 

sobre artes, ciências, teatro e literatura, com vistas a atingir um público mais culto, ela 

publicava também peças de teatro, poesias e romances a puntate, sendo Il fu Mattia 

Pascal um dos romances publicados neste formato. Dado esse fato, é importante 

salientarmos nesta pesquisa a importância do gênero do romance-folhetim, enquanto 

literatura de cunho popular, naquele momento, e a grande influência e presença da 

literatura estrangeira nos periódicos italianos. Pirandello adere a um gênero popular para 

a publicação de sua obra, mas os temas nela desenvolvidos são populares? É dentro da 

discussão Gramsci versus Pirandello, que além da questão do gênero de publicação de Il 

fu Mattia Pascal, será discutido o papel do intelectual na sociedade e os três níveis do 

artista Pirandello: regional, italiano e europeu e de que forma eles aparecem e se unem 

em sua poética.          

 Para tal, será desenvolvido no primeiro capítulo, um panorama geral do século 

que precede a grande produção artística pirandelliana e o auge da cultura moderna, para 

compreendermos como se formaram as ideias, tendências e crises que predominaram no 

início do século XX. Dentro desse panorama constarão aspectos gerais econômicos, 

sociais e artísticos do século XIX, de uma Itália atrasada industrialmente e 

culturalmente, no âmbito europeu, devido a sua tardia unificação. Será elaborada, 

também, a discussão da função do intelectual dentro daquela cultura, o projeto dos 

escritores românticos para uma literatura que trouxesse a preocupação de um fim cívico 

e as colaborações dos grupos intelectuais que se formaram na segunda metade do século 

XIX apresentando características decadentes e de vanguarda, agindo, portanto, como 

bases propulsoras a partir das quais se produzirão os conteúdos artísticos do século que 

se iniciará.  Será feita, ainda, uma reflexão sobre a condição do intelectual que começa a 

mudar a partir do início do novo século, assim como seu papel frente à sociedade. 

Refletiremos também sobre a importância da imprensa periódica, naquele momento, 

enquanto grande propagadora de informações e difusora de ideologias, que se dá como 

consequência da industrialização. Tem-se, portanto, uma facilitação nos meios de 

produção e divulgação artística, o que contribui para a diminuição dos preços dos 

jornais e revistas, fazendo-os assumir um papel muito significativo na vida artística e 

cultural daquele período, um dos motivos pelo qual muitas obras eram primeiramente 
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publicadas de forma seriada nestes periódicos.      

 No segundo capítulo serão trazidas discussões sobre as questões que envolvem o 

termo „cultura‟ em um sentido amplo: a noção daquilo que é nacional e daquilo que 

pode ser definido como popular e de que forma isso aparece na literatura. Serão 

apresentadas algumas questões no que concerne ao gênero romance-folhetim de forma 

geral, já que serão retomados alguns destes conteúdos no último capítulo devido ao fato 

de Pirandello ter publicado Il fu Mattia Pascal de forma seriada, adotando algumas 

destas técnicas e descartando outras.  E a partir desta análise será possível confirmar o 

que se supunha nesta pesquisa desde seu início: o autor adapta o formato do gênero 

folhetim para a publicação de seu romance, mas não produz o autêntico romance 

folhetinesco, já que as particularidades e subjetividades do autor estão presentes por 

toda a obra trazendo uma carga de complexidade filosófica e intelectual para a mesma. 

Partindo do popular será comentado, ainda, de que forma se deu a literatura de massa na 

Itália e o que Pirandello traz do folclore e dos costumes regionais para suas obras, 

imprimindo a elas um toque popular, e o que traz de mais refinado em nível intelectual e 

europeu.   

Por fim, no último capítulo, discutiremos um pouco sobre a experiência cultural 

e literária pirandellianas e sobre as posturas assumidas pelo escritor e intelectual, mas 

também pelo homem Luigi Pirandello. O foco dessa discussão será entender como o 

humorismo, poética central na obra do escritor, é capaz de traduzir as incertezas e 

inquietações do período de transição que abre o novo século. Serão apresentadas, 

também, algumas questões e curiosidades a respeito da publicação em folhetim do Il fu 

Mattia Pascal, mas não no que concerne às suas revisões para edições posteriores, e sim 

dentro da cultura e dos conteúdos populares que o autor resgata do gênero folhetim para 

produzir sua obra, e comentar algumas passagens do romance que ilustram as questões 

da modernidade trabalhadas pelo autor como a crise de identidade e a inaptidão do 

indivíduo frente às adversidades da vida, as tendências espiritualistas que surgem 

naquele momento devido à perda da confiança na ciência e a impossibilidade de se viver 

fora das convenções sociais.          

 

 

 

 



24 
 

 

 

CAPÍTULO 1  

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSOS DO NOVECENTOS ITALIANO: AS INQUIETAÇÕES DE UMA 

ÉPOCA, O PAPEL DO INTELECTUAL E A EDITORIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

1.1. Panorama Geral 

Neste capítulo inicial será apresentado um panorama sobre os principais 

aspectos da Itália, principalmente aqueles de caráter artístico e cultural, que explicam, 

de forma condensada, qual foi o percurso percorrido durante o século XIX para que o 

século XX se iniciasse da forma como o conhecemos. Veremos de que modo a 

unificação italiana fez surgir a preocupação por parte de um grupo intelectual em tentar 

produzir uma literatura conscientizadora e educadora, quais eram as tendências literárias 

daquele século, de que forma a industrialização influenciou a classe dos intelectuais e a 

importância da imprensa e dos periódicos que surgiam como veículos imponentes de 

informações e de ideologias tanto artísticas quanto políticas. Feito esse panorama, se 

tornará mais simples compreender por que o século XX trouxe as exigências de uma 

literatura voltada para os temas e conteúdos que traduzissem as inquietações de uma 

sociedade que rompia com todas as tradicionais certezas científicas e que trazia uma 

necessidade espiritual e a busca por algo que aquietasse suas incertezas, que é o 

contexto no qual foram desenvolvidas as temáticas, a filosofia e a poética 

pirandellianas.          

 Na primeira metade do século XIX a Itália, do ponto de vista socioeconômico, 

tinha uma população que vivia ainda, prevalentemente, da atividade agrícola: dois 

terços dos italianos eram camponeses em condições precárias; a burguesia italiana era 

constituída por proprietários de terras, comerciantes e intelectuais. A nobreza no 

Centro-Norte tendia a se uniformizar no estilo de vida burguesa; o Sul, por outro lado, 

se mantinha na defesa de privilégios tradicionais. Depois da Unificação da Itália 

(processo que perdura de 1815 a 1870) resultarão evidentes as profundas diferenças 

entre um Norte que tende progressivamente a se industrializar e um Sul 

substancialmente agrícola.         

 Em relação ao plano linguístico, por todo o Oitocentos, o italiano permanece 

como uma língua prevalentemente escrita e na fala se usam os dialetos. O uso oral do 

italiano, porém, começa a difundir-se, não só nas classes cultas, mas também em alguns 

ambientes das classes inferiores, graças às intervenções do novo Governo unitário em 

matéria de instrução pública: a lei piemontesa, chamada Casati (1859), se estende por 

todo o país proporcionando, assim, acesso à instrução elementar gratuita a toda a 

população.          
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 Também o papel social do intelectual sofre profundas mudanças: registra-se uma 

queda na presença, entre homens de cultura, dos eclesiásticos e dos nobres, a favor de 

um aumento do número de burgueses, os quais para viver exercitam uma atividade 

profissional não literária. Afirma-se a figura do escritor/literato, que vive de traduzir a 

literatura estrangeira, ocupando-se de edições de antigos e modernos, colaborando com 

revistas e jornais e prestando assessoria aos editores. As traduções tinham um grande 

espaço naquele momento devido ao fato de que, segundo Antonio Gramsci (2002), 

faltava uma literatura nacional popular - não apenas uma literatura que se dirigisse ao 

povo, mas que tratasse de suas questões e inquietações - por isso o povo italiano 

aceitava a hegemonia de uma literatura estrangeira, fundamentalmente a do romance-

folhetim francês. Na Itália começam a difundir-se a tradução de O conde de 

Montecristo, em 1846, e Os mistérios de Paris, em 1848.  

 

[...] a ausência de uma literatura nacional-popular, devida à 

ausência de preocupações e de interesse por estas necessidades 

e exigências, deixou o “mercado” literário aberto à influência de 

grupos intelectuais de outros países, os quais, “popular-

nacionais” em sua pátria, tornam-se o mesmo na Itália, já que as 

exigências e necessidades que buscam satisfazer são similares 

também na Itália. Assim, o povo italiano se apaixonou, através 

do romance histórico-popular francês (e continua a se 

apaixonar, como demonstram também os mais recentes 

catálogos das livrarias), pelas tradições francesas [...] apaixona-

se por um passado que não é seu, serve-se em sua linguagem e 

em seu pensamento de metáforas e de referências culturais 

francesas, etc., é culturalmente mais francês do que italiano. 

(GRAMSCI, 1999, p. 75) 

 

 Já no final do Oitocentos italiano a editoria tinha superado a fase artesanal e 

entrado em uma fase empreendedora; o escritor e o jornalista têm suas funções 

reconhecidas como verdadeira profissão, o direito do autor, mesmo que tardiamente em 

relação a outros países europeus, obtém o reconhecimento legal. Especialmente nos 

últimos vinte anos do século XIX, também o gosto do público começa a ser 

direcionado, sobretudo no que diz respeito aos romances, jornais e revistas.  Por volta 

da metade desse mesmo século, diversos protagonistas da editoria e do jornalismo 

intuíram as mudanças da sociedade, enquanto os progressos tecnológicos contribuíam 

para facilitar a difusão do livro e do jornal. Mas foi, de fato, a Unificação do país que 
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favoreceu a formação da editoria e do jornalismo modernos. Tal processo se consolida 

entre o fim do século XIX e o início do século XX e a década da Unificação constituirá 

uma passagem determinante para o nascimento de um mercado nacional, mesmo porque 

essa é a época em que surgem leis com a finalidade de combater o analfabetismo, que 

era um problema gravíssimo na Itália: até 1861, 75% da população italiana era 

analfabeta, e como consequência tinha-se, até então, uma cultura marcada pela 

oralidade, ou seja, aqueles que detinham o conhecimento de leitura liam para os demais

 O desenvolvimento editorial no país foi favorecido também pelas melhorias dos 

meios de transporte e da ligação entre as diversas partes do país, assim como pelos 

meios de comunicação e a transmissão de notícias.  Nos primeiros anos do Novecentos 

o livro mudou sua função, multiplicavam-se os textos escolares e acadêmicos, os 

jornalistas reuniam em volume os próprios artigos e, assim, se produziam experimentos 

culturais destinados às elites e promovidos por casas editoriais de pequeno e médio 

porte. Tal circuito se contrapunha àquele dos romances destinados a um público médio-

baixo, que compreendia uma produção de romances psicológicos, especialmente 

estrangeiros, eróticos e de folhetim, e também autores apreciados por operários e 

estudantes de esquerda, como Zola, Hugo, Gorkij e Prévost.   

 É importante sublinhar, como característica daquele período, que os intelectuais 

assumem a liderança, compreendendo a importância do setor editorial como meio para 

influenciar a direção cultural do país, por isso começavam a fundar muitas editoras ou 

delas se tornavam consultores/colaboradores, fenômeno que continua na Itália até o 

final dos anos sessenta do Novecentos.       

 Depois da primeira década do século XX se instaurou uma relação entre os 

novos intelectuais e a nova classe burguesa: a literatura tornava-se um símbolo de 

distinção ideológica e o público passava a se interessar novamente pelos periódicos e 

pela grande editoria, absorvendo assim, modelos difundidos também pelos novos meios 

de comunicação de massa e aqueles impostos pelos primeiros experimentos 

cinematográficos e pelo aperfeiçoamento das técnicas fotográficas, com uma atenção 

voltada ao erotismo e ao corpo, favorecida pela imposição da visão sobre as outras 

percepções sensoriais. 
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1.2. Os intelectuais e a cultura do Oitocentos 

No início do Oitocentos os intelectuais italianos começam a colocar-se a questão 

de se tornarem a classe dirigente nacional, já que acreditavam que a efetiva realização 

da cultura só seria possível a partir da conquista direta do poder político. Política e 

cultura, formação da classe política dirigente e do grupo intelectual nacional são, 

portanto, a partir daquele momento, elementos extremamente conectados entre si e que, 

vistos como um conjunto, dão o tom exato de toda a primeira fase do Risorgimento 

italiano e explicam o particular e recíproco fervor com o qual o discurso sobre a 

literatura e sobre a arte vinha sendo frequentemente debatido pelos políticos, pelos 

literatos e pelos homens de cultura em relação aos destinos da nação italiana. Surge a 

exigência de uma literatura e de uma cultura italiana moderna e popular em relação aos 

conteúdos, aos interesses vitais e contemporâneos e também em relação à forma, às 

soluções expressivas altamente comunicáveis capazes de incitar a atenção e o 

crescimento de um público cada vez mais vasto.  Os românticos propunham uma ideia 

de justo progresso, um equilíbrio harmônico entre tradição e inovação, uma exigência 

de bom senso nas questões pertinentes às novidades linguísticas e formais, que eram 

exigências presentes naquele momento no cenário da cultura literária italiana.  

 O grupo lombardo de Alessandro Manzoni, Carlo Porta, Marco Visconti, entre 

outros, trazia em sua essência o compromisso com uma formação e educação 

conscientizadoras, o compromisso de alcançar um fim cívico. O romantismo italiano foi 

permeado por um profundo movimento patriótico e histórico, já que trazia o problema 

de tentar conciliar o crescimento de uma nova cultura com o crescimento de um novo 

público, identificado pelos românticos por meio do conceito de povo, que se referia 

mais particularmente à classe média-culta, ou a então burguesia.                     

 O interesse histórico, a tensão sentimental e psicológica e o sentimento 

nacionalista são as bases de um gênero típico do romantismo italiano, o romance 

histórico, do qual derivará o folhetim. É possível citar como exemplos do gênero 

Margherita Pusterla (1838), de Cesare Cantù, Marco Visconti (1834), de Tommaso 

Grossi, Ettore Fieramosca (1833) e Niccolò de’ Lapi (1841), de Massimo d‟Azeglio e Il 

duca di Atene (1837), de Niccolò Tommaseo, porém, nenhuma dessas obras obteve o 

sucesso e representatividade da obra-prima de Alessandro Manzoni: I promessi sposi 

(1827). A sua importância, toda documentária, inicia, mesmo que de maneira cautelosa, 

o desenvolvimento de uma prosa narrativa moderna, ligada a exigências e interesses 



29 
 

contemporâneos. Todo esse clima gerou um caloroso debate teórico, do qual participaria 

mais tarde o próprio Manzoni, sobre a relação entre história e invenção, verdade e 

fantasia e é a partir destas questões que se começará pouco a pouco a reflexão sobre o 

lugar atribuído legitimamente à invenção literária fora do condicionamento ideológico e 

religioso que os católicos liberais tinham proposto com suas obras.              

 Asor Rosa define Manzoni como um inovador e afirma que as características e 

os limites da sua sistematização podem ser calculados somente quando se aprecia a 

eficácia de suas inovações. A maior parte dos elementos que caracterizavam o tom e a 

atmosfera do romance histórico podem ser encontrados na obra do autor. A concepção 

da obra de arte extremamente ligada à finalidade moral e cívica junto a exigência de 

falar para um público cada vez mais vasto fazem parte do patrimônio ideal de Manzoni, 

assim como de seus companheiros lombardos. A grande problemática que surge 

naturalmente desse grupo é encontrar os temas, os argumentos, os sentimentos e as 

linguagens mais adequadas para atrair e ao mesmo tempo educar e expandir o público já 

existente.  Nas palavras de Asor Rosa: 

 

La grandezza di Alessandro Manzoni è di quelle che non si 

staccano dal contesto storico, ma efficacemente lo 

rappresentano, sviluppandone al tempo stesso in maniera 

eccezionale gli aspetti più progressivi. Noi lo vediamo, infatti, 

per un verso rappresentare in maniera esemplare i caratteri 

dominante del grupo lombardo [...] per un altro, dare ad essi la 

forma più compiuta e coerente, che ne rappresenta per ciò un 

superamento verso livelli poetici e ideologici assai più alti di 

quelli comunemente diffusi. (ASOR ROSA, 1990, p.414) 

  

I promessi sposi, primeiramente publicado em 1827, suscita imediatamente um 

interesse extraordinário. As novidades da obra, em relação à contemporânea experiência 

romântica italiana, se revelaram de fato grandíssimas. A narração manzoniana é 

fundamentada sob uma base histórica e uma significativa ambientação do Seiscentos, 

reportando a ação a um momento no qual se contrapunham a religiosidade e a 

decadência política e moral italianas que eram pontos de referência polêmicos para os 

leitores contemporâneos ao autor. Sob esse fundo, e ao lado de personagens históricos, 

Manzoni coloca protagonistas humildes como Renzo e Lucia, dois camponeses 

lombardos que devem se casar e que, devido à prepotência dos senhores, além da 

velhacaria de uma parte do clero, são obrigados a enfrentar dissabores e impedimentos 
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de todos os tipos. O sentimento religioso é sempre presente, tanto que a obra pode ser 

considerada efetivamente o romance da Providência. Mas nem por isso a tese religiosa é 

colocada acima da natureza correspondente ao verdadeiro caráter das personagens e dos 

acontecimentos narrados. A capacidade de grande narrador de Manzoni consiste em 

aderir suas teses às convicções profundas de seus personagens, tanto daqueles humildes 

como daqueles de classes mais altas: Renzo, Lucia, padre Cristoforo, o cardeal Federigo 

Borromeo.          

 I promessi sposi não é apenas uma obra de arte, mas um manifesto programático 

e um instrumento direcionado para uma operação de hegemonia político-cultural de 

altíssima qualidade. Com essa obra o programa de renovamento do grupo lombardo 

encontrava o meio adequado para impor-se com suas características a toda a cultura 

italiana e ao leitor médio de massa do Oitocentos como modelo não só de uma simples 

tendência literária, porém, em um sentido mais amplo, de uma inteira concepção de 

civilidade, de relações religiosas, humanas e civis. A leitura de I promessi sposi, que 

mais tarde passa a ser obrigatória nas diversas ordens da escola italiana, colaborou para 

fazer desta obra uma das bases indiscutíveis da cultura do país.     

 É importante salientar que a modernidade e popularidade provenientes da 

experiência romântica italiana se deram dentro de certos limites. Um critério de 

avaliação pode ser retomado da análise da relação entre língua e dialeto, que nessa fase 

é representado com grande força: desenvolvia-se em amplos setores da cultura italiana 

um esforço considerável em direção a uma maior unidade nacional dos intelectuais, para 

a qual a solução do problema da língua representava um elemento importante, já que o 

dialeto não só exprimia uma vitalidade própria, como realmente conseguia exprimir 

melhor aquilo que os escritores de língua definiam como modernidade e popularidade, 

questões que a cultura romântica, pelo menos teoricamente, colocava no centro dos 

próprios interesses. A artificialidade e fraqueza da língua literária romântica, apesar de 

algumas inovações, apresentava, ainda, em seu interior, uma estreita ligação com a 

tradição. Embora a tensão entre fala e escrita se fizesse necessária, quase como uma 

exigência, a distância entre uma e outra acabava por se tornar muito evidente e a 

linguagem literária continuava a conservar, assim, um caráter fortemente de elite e 

repleta de estereótipos do passado. Diante dessa insistente artificialidade da língua 

literária, o dialeto representava ainda a solução mais imediata e consistente, justamente 

por exprimir uma relação muito mais direta entre língua cotidiana e poesia.   

 Enquanto de um lado os escritores românticos falavam sobre o povo ou o faziam 
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participar de suas narrações em função do discurso ideológico, político e religioso dos 

grupos dominantes, subordinando-o a sua própria moral, ao sentido que desejavam 

extrair dos episódios narrados, à tese que se propunham a demonstrar, Carlo Porta e 

Giuseppe Gioacchino Belli optavam por representar o povo no seu estado imediato e 

primitivo, como ele realmente é, com seus hábitos, moralidades e sentimentos, com sua 

língua. Ambos, em suas composições em dialeto, fizeram um salto importante em 

relação aos românticos contemporâneos, principalmente no campo das relações entre 

literatura e povo, transformavam o povo que era instrumento de ideologia em 

protagonista efetivo da história, como defende Asor Rosa em Storia della letteratura 

italiana.            

 O que é importante frisar nesse contexto da idade moderna, anterior a Pirandello, 

é que se faz presente a possibilidade de um orgânico e duradouro renascimento da 

literatura italiana que é confiada à capacidade dos escritores de representar conteúdos 

que sejam ao mesmo tempo nacionais e populares, que expressem exigências e 

esperanças difundidas no grande contingente de leitores reais e potenciais e, ao mesmo 

tempo, indiquem a esse público, prudentemente, a direção de uma consciência 

intelectual italiana.  

 

1.3. Os grupos intelectuais: decadentismo e seus desdobramentos 

Por volta de 1890 as premissas do positivismo e do naturalismo estão em cena 

como ideologias quase oficiais da classe burguesa, e como resultado de sua influência 

começa a ser difundido nos ambientes culturais o conceito de irracionalidade do real. 

Este conceito transforma toda a ótica cultural na Europa, fazendo nascer a partir dele 

uma grandíssima variação de ideologias literárias. Quando se perde a confiança em 

poder representar o real de maneira artisticamente objetiva o resultado disso é uma 

exaltação da capacidade subjetiva e uma autonomia inventiva da criação literária e é sob 

as bases desta mudança de perspectivas culturais que surge o decadentismo. O 

decadentismo e as vanguardas do início do Novecentos nascem da crise histórica. Na 

Itália surgem autores de matriz decadente que aderem ou se aproximam das vanguardas, 

como Italo Svevo (1861-1928) e Luigi Pirandello (1867-1936), dando respostas 

diversificadas para a perda de identidade da classe intelectual e da função literária 

provocada pelo desenvolvimento do capitalismo e pelos primeiros fenômenos de 

massificação ocorridos entre o final do século XIX e o início do século XX.  
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  Desde o final da década de 1840, sobretudo com maior evidência a partir de 

1860 e da formação da unidade italiana, entra em crise no país a figura do escritor 

romântico-ressurgimental, organicamente inserido na própria classe e ideologicamente 

comprometido com o papel hegemônico de harmonizador e mediador das tensões 

políticas e sociais do seu tempo. Pela primeira vez grupos de escritores assumem uma 

postura de ruptura nas lutas da própria classe, se reúnem para melhor se defender e 

ofender, lutar e escandalizar, tomando como modelo comportamentos difundidos em 

âmbito europeu: Baudelaire e os poetas malditos, Poe e Hoffmann.   

 A descoberta do inconsciente e a difusão da psicanálise marcam o 

desenvolvimento de uma nova concepção artística do mundo, de uma nova poética, a 

decadente. A partir da crise do positivismo, e também de qualquer concepção racional 

da realidade e da crítica ao naturalismo que se segue, nasce uma nova linguagem 

centrada em extrair mais que ideias, uma linguagem que se volta para as sensações ou 

sugestões da psique. Se por um lado a descoberta da dimensão individual ou privada 

pode tornar-se descoberta da vida cotidiana, da coletividade e da positiva 

conscientização das consequências sociais, levando a uma postura de tipo democrática 

ou até mesmo revolucionária, por outro lado, pode inverter-se também em mera 

revalorização estética do indivíduo, em super-homismo, em desprezo da massa, no 

sentido de decadência dos valores elitistas e humanísticos da civilização ocidental. 

 Para Asor Rosa (1990, p. 545), pode-se falar de decadentismo a propósito dos 

fenômenos da literatura italiana entre o Oitocentos e o Novecentos. A crise da figura 

tradicional do poeta, que perde prestígio frente à sociedade hostil, e o nascimento de um 

novo culto da palavra poética, que realmente redescobre em si própria uma realidade 

absoluta e autossuficiente na medida em que se destaca da realidade externa e se limita 

a aludir através do véu analógico dos símbolos, representam os elementos principais 

dessa nova posição. Além da nova experiência métrica do verso livre e do recurso da 

linguagem simbólica, o decadentismo traz como fortes características a exaltação do 

individualismo e do egocentrismo, visão pessimista do mundo e da vida humana, 

polêmica contra o positivismo, descoberta do inconsciente e do subconsciente e uma 

angustiante percepção da solidão, dos mistérios e das incertezas, uma verdadeira crise 

existencial.           

 Em suma, o decadentismo italiano aparece como um fenômeno preciso, 

circunscrito no tempo, sendo claramente distinto dos movimentos de vanguarda da 

primeira metade do século XX. Trata-se de uma linha ligada à noção do papel do 
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intelectual que determina os limites cronológicos, coincidentes com os últimos quinze 

anos do século e os primeiros do século que se inicia. A publicação de Laudi 

dannunziane em 1903, de Poemi conviviali, de Pascoli em 1904 e de Il Santo, de 

Fogazzaro em 1905, marcam o ápice, mas também a conclusão, da fase decadente. A 

literatura do Novecentos nascerá, assim, a partir de uma nova consciência social e, 

portanto, do rompimento com traços ainda aristocráticos do código e da mensagem da 

literatura decadente, e a partir de uma nova consciência formal que não se contenta 

apenas com a instrumentalização dannunziana e pascoliana, rica de experimentações e 

legados que, mesmo sendo duradoura, foi substancialmente incapaz de ir além do 

registro de uma crise.          

 Dentro dessa literatura de caráter vanguardista, da qual a matriz é o 

decadentismo, podemos falar também sobre o crepuscolarismo, ou poesia crepuscular, a 

qual se refere a uma etiqueta sob a qual foram colocados muitos poetas, mesmo que 

bastante diferentes entre si, porém com um fator comum a todos: distinguiam-se pela 

reação à solenidade de estilo, à ostentação da grandeza, ao culto do heroico. O 

crepuscolarismo trazia em sua poética a representação do mal de viver, do tédio, da 

melancolia, da inquietação espiritual. Essas características se manifestavam por 

intermédio de uma certa redução no tom poético e por meio da busca por temáticas na 

esfera da extenuação e do intimismo sentimental, quase como um crepúsculo da alma 

que se manifesta depois de um período de energias exageradamente ostentadoras e um 

pouco superficiais.         

 Importante também, enquanto manifestação de vanguarda, foi o Futurismo que 

surgiu na Itália como expressão da tendência da literatura e da arte contemporâneas. 

Tratava-se de um complexo de fenômenos expressivos (música, poesia, pintura, 

arquitetura, escultura), caracterizados por um violento espírito anti-burguês e pelo 

desejo de ruptura das regras e da tradição. Sobre o futurismo Asor Rosa afirma:  

 

Si potrebbe dire, in un certo senso, che l‟avanguardia è una 

forma di decadentismo estremistico e attivistico, con una 

componente ribelle, che in taluni casi si salda anche con le 

forme contemporanee dell‟estremismo politico e sociale (anche 

se non sempre con una logica comune e coerente: il futurismo, 

in Italia, finì per schierarsi quasi interamente con il fascismo, e 

in Russia, invece, con il bolscevismo) (ASOR ROSA, 1990, p. 

554) 
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Maquinismo, dissolução das formas, luta contra a arte de museu, autonomia da 

palavra: o futurismo partia dessas premissas para levá-las às últimas consequências. 

Arraigada a este movimento estava a exaltação desenfreada de algumas das marcas mais 

características da civilidade moderna: a técnica, o dinamismo excessivo das relações 

humanas e verbais, o corte nítido com os modos de expressão e de vida do passado. No 

campo literário, tudo isso se aplicou, principalmente, na busca pela decomposição do 

tecido lógico do discurso, as chamadas “parole in libertà” de Marinetti, trazendo 

efeitos interessantes no plano das técnicas figurativas, já que as páginas dos livros 

futuristas são, de certo modo, verdadeiros quadros. No entanto, enquanto invenção de 

uma nova linguagem que fosse comunicativa, ou pelo menos alusiva e expressiva, Asor 

Rosa (1990, p. 555) considera que o futurismo tenha sido praticamente improdutivo.  

 A partir dessas experiências, compreende-se como a dissolução da forma 

fechada e harmônica, característica da arte tradicional até o Novecentos, responda a uma 

necessidade de conteúdo, ou seja, a uma exigência intrínseca no difícil formar-se de 

novas posições que tivessem uma concepção de mundo e um modo de entender a 

relação poesia/realidade, questões que estavam sendo colocadas em discussão 

exatamente naquele momento. Para Asor Rosa (1990), este é o ponto a partir do qual 

começa a história da prosa de arte do Novecentos italiano (antes genuína manifestação 

daquilo que podemos entender por experiência decadente), e começa como prosa de arte 

moral, isto é, com uma maior relevância na parte do conteúdo.   

 

1.4. A nova condição social do intelectual e a imprensa da época 

Entre as transformações introduzidas na sociedade civil pelo processo de 

industrialização se assiste, na primeira década do século XX, a uma difusão da 

escolarização em estratos sociais muito mais amplos e a uma transformação dos 

intelectuais mais tradicionais, os chamados “literatos”, que deixam cada vez mais de 

serem intelectuais independentes (que vivem de renda) para se tornarem intelectuais 

assalariados, sobretudo a partir do ensino em escolas e universidades. Romano Luperini 

(1981, p. 54), para ilustrar estas informações, utiliza dados estatísticos que constam no 

livro Intellettuali e capitale, de Piccone Stella (1972, p. 17), os quais apontam que, da 

geração de escritores nascidos entre o fim do século XIX e o início do século XX, pelo 
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menos 70% deles se mantinha financeiramente lecionando em escolas ou universidades, 

10% era pago por suas colaborações com a nascente indústria cultural, e apenas 20% 

ainda vivia sem exercer alguma atividade profissional remunerada. Tem-se, portanto, 

pela primeira vez, um número significativo de escritores que é capaz de viver 

diretamente do próprio trabalho de escritor, principalmente quando consegue a 

oportunidade de colaborar de forma fixa com as páginas dos grandes periódicos. Deriva 

deste fenômeno o fato de que a própria obra de arte tende a tornar-se um produto de 

massa e, ainda mais do que antes, começa a colocar-se para o escritor o problema e a 

necessidade de ir ao encontro das exigências do público. Para ir ao encontro deste 

público alguns escritores distribuíam mitos de fácil consumo, atos com o propósito de 

despertar um processo de identificação com o artista e sublimar, assim, as frustações do 

leitor pequeno-burguês.  Sobre os escritores dessa nova sociedade, incluindo Pirandello, 

objeto de pesquisa desta dissertação, Luperini diz:   

 

Lo scarto che si verifica in questi anni  fra il successo di 

D‟Ambra, Zuccoli, Guido Da Verona, Rovetta, Beltramelli, 

Albertazzi o, su un piano superiore, di Fogazzaro e di 

D‟Annunzio e l‟incomprensione, invece, della più grande 

letteratura d‟avanguardia (pensiamo a Svevo e a Pirandello) è 

già fenomeno tipico delle moderne società industriali. 

(LUPERINI, 1981, p. 55) 

 

Mesmo que a partir de certos moldes de uma subcultura de massa, essa nova 

sociedade produzia, finalmente, uma relativa, porém, significativa democratização da 

cultura e começava a transformar a organização da escola e o papel dos professores. 

Enquanto o analfabetismo diminuía rapidamente (passava de 48,7%, em 1901, para 

37,9%, em 1911), o crescimento da escolarização e o aumento da instrução traziam a 

questão de uma reforma da escola, tema debatido por muito tempo na revista Voce e em 

outra revista específica intitulada Nuovi doveri, assim como em alguns números da 

Nuova Antologia, fornecendo também vagas de trabalho ao pequeno-burguês e 

aumentando, assim, o número de professores, acabando por transformá-los em massa de 

trabalhadores intelectuais.         

 Contemporaneamente ao analfabetismo que diminuía, ao intelectual/escritor que 

encontrava lugar nessa sociedade como profissional assalariado e à democratização da 

cultura, crescia a difusão da imprensa quotidiana e consequentemente aumentava o 
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espaço para o trabalho na área do jornalismo, que interessava, sobretudo, aos literatos. 

A publicação de jornais impressos se tornava na Itália, no início do século XX, a maior 

fonte de informação das classes médias e populares e assumia, gradualmente, aspectos e 

dimensões de natureza industrial. O Corriere della Sera, por exemplo, na primeira 

década do século atinge a meta de 200.000 cópias, o dobro da tiragem dos últimos anos 

do século anterior.          

 Este processo de democratização da cultura é evidente também na evolução das 

principais revistas político-culturais da primeira metade do Novecentos. As primeiras 

revistas florentinas (Leonardo, Hermes, Il Regno) revelavam ainda uma contradição 

entre compromisso político e vontade de incidir em uma opinião já de massa, por um 

lado, e, por outro, a conservação das formas de expressão e de comunicação que 

mantinham fortes traços aristocráticos e humanísticos. A revista Voce, uma das mais 

importantes do período, no entanto, procurava juntar o crescente mal-estar e o estado de 

insubordinação da nascente classe intelectual de massa na direção de um reformismo 

burguês, isto é, na direção de um renovamento do Estado e dos costumes. Veremos mais 

detalhadamente sobre a tendência das revistas do período no tópico a seguir. 

 

1.5. As revistas 

Não seria possível compreender o desenvolvimento literário da primeira metade 

do século XX na Itália sem mencionar as revistas da época. Elas eram, ao mesmo 

tempo, o centro de ideias e o anúncio de contrastes entre diversos grupos, contrastes 

estes, que podem ser traduzidos como característica de um início de século que se 

encontrava em conflito no âmbito da literatura e das artes: havia, naquele momento, 

uma crise da linguagem e dos modos de representar, o que acabou por gerar uma ruptura 

com os esquemas tradicionais artísticos e literários. Esses contrastes apareciam como 

símbolo de uma nova geração artística, eram a razão de uma existência, os ares de uma 

perspectiva revolucionária na qual se confrontava, na Itália, o debate entre hegemonia e 

marginalidade nos fenômenos artístico-literários, políticos, sociais, religiosos e 

científicos. Tem-se na Itália, portanto, no início do Novecentos a produção de uma 

literatura apta a ser comparada com outras literaturas europeias, mas que não se liberta 

de seu provincialismo. Toda essa agitação do espírito juvenil, no início desse século, se 

fixava nos periódicos e, assim sendo, quem tinha algo novo a dizer fundava uma revista, 

jornal ou folheto. Sobre as revistas desse período Angelo Ricci diz:  
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 [...] tutte avevano un denominatore comune: quello di 

sbandierare idee, di rivelare vocazioni, di raggruppare 

movimenti, di presentare articoli portanti “il suono di un 

proclama”. Sono delle vere e proprie esplosioni giovanili; 

l‟assalto che le nuove generazioni davano alla vita. (RICCI, 

1957, p. 11) 

 

O clima do início do Novecentos era o aspecto exterior de toda uma necessidade 

de coisas, de posições, de atividades novas que deveriam ser comunicadas 

imediatamente, com a mesma urgência com que vinham à mente, e o meio mais eficaz 

para tal era o jornal, o periódico, a revista.         

 Diante do exposto, pode-se concluir que a nova geração literária parte de uma 

polêmica colocada pelo próprio período. A disputa no campo artístico nada mais era que 

um aspecto da mais ampla e geral batalha entre positivismo e espiritualismo, vistos nos 

seus vários aspectos filosóficos, literários e religiosos. E é com essa disputa que se 

fecha o Oitocentos italiano, sendo colocada na arte aquela crise espiritual do último 

romantismo, ao qual se dá o nome de Decadentismo, visto como uma poética nova, e 

que traz um certo ofuscamento de energias confiáveis, mas também a angústia e o 

questionamento existencial, no qual se vislumbrava o início histórico de sólidas 

conquistas futuras.          

 A época era caracterizada, como já vimos, pelo domínio das máquinas, da 

técnica e da velocidade, nascendo junto com isso a consciência de fuga do real, a ilusão 

ou reflexão sobre a dúvida da essência e a distinção daquilo que é real e daquilo que é 

fantástico. Pirandello, a partir das temáticas desenvolvidas e dos elementos empregados 

em Il fu Mattia Pascal e em praticamente toda sua obra, sustenta que nada se pode 

inventar sem raízes profundas na realidade; a arte se refere à vida, porém, não se trata de 

mera imitação ou reprodução, como acontece na poética do naturalismo, o autor não só 

colabora para uma mudança de paradigma como também gera uma espécie de quebra e 

reconstrução de um novo horizonte de expectativas no campo da produção literária. 

Enquanto a vida se sujeita a fins utilitários e é obrigada a se submeter a alguns 

condicionamentos, a arte é livre porque cria uma realidade que reconhece em si mesma 

leis e finalidades. É a arte que livra o homem e as coisas de obstáculos por meio da 

abstração e da concentração, o que leva, portanto, à defesa da ideia da arte por grande 

parte dos intelectuais e artistas do período como pura evasão da realidade. Sobre a 
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consciência de fuga do real, a crise espiritual, a reflexão entre real e fantástico, Angelo 

Ricci cita Renato Serra para expor algumas características do Novecentos artístico:  

 

[...] un senso nuovo dei problemi astratti un bisogno di definire i 

valori e i limiti spirituali, una disposizione all‟analisi e al 

ripiegamento, un abito di dubbio e di controllo interiore, che 

diventa inquietudine assidua della coscienza, e rende anche al 

lavoro dell‟arte un non so che d‟intenso e turbato e serio. (Apud 

RICCI, 1957, p. 79) 

  

Para Antonio Gramsci (1979) é dever da atividade jornalística, em suas várias 

manifestações, seguir e controlar todos os movimentos e centros intelectuais que se 

formam num país. Para isso o autor diz que, antes de mais nada, é necessário “desenhar” 

o mapa intelectual e moral do país, ou seja, localizar os grandes movimentos e os 

grandes centros. No entanto Gramsci não considera que a Itália, recém-unificada, tenha 

como representante de um grande centro um grupo intelectual significativo que esteja 

em plena sintonia e que represente a massa de leitores italianos, o que se torna um 

problema no difundir-se das ideologias correntes naquele momento. Para este estudioso 

da cultura italiana, é importante destacar que o número de revistas que surgia naquele 

começo de século era elevado em relação ao baixo número de leitores que fosse 

capaz de lê-las devido aos complexos conteúdos intelectuais desenvolvidos pela grande 

maioria dessas revistas e a tardia instrução em nível de alfabetização das classes menos 

privilegiadas italianas.         

 Entre as revistas que surgiam na abertura do novo século, temos em 1903, o 

nascimento de três revistas importantes: Il Leonardo, de Giovanni Papini, como órgão 

do pragmatismo; La critica, de Benedetto Croce, que trazia principalmente discussões 

sobre a estética e Il Regno, de Enrico Corradini, que surge como expressão do 

nacionalismo. No mesmo ano surge Il Piemonte, iniciada por Francesco Pastonchi e 

continuada até 1905 por Massimo Bontempelli. Em 1904 é lançada a revista Hermes, de 

Giuseppe Antonio Borgese; em 1905 Poesia, de Filippo Tommaso Marinetti; dois anos 

depois, em 1907, Cesare De Lollis edita La Cultura; em 1908 ganha vida a famosa La 

Voce, de Giuseppe Prezzolini, a qual terá uma importância fundamental, a partir de seus 

episódios ideológicos e literários, em toda a orientação literária do século XX na Itália, 

junto à revista Il Leonardo e La critica já citadas acima. Poucos anos depois, em 1911, 
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Papini e Giovanni Amendola, fundam L’Anima (que tem uma curta duração de dois 

anos), depois de ter suspendido a publicação de Il Leonardo, devido a uma certa ameaça 

de prosperidade. O ano sucessivo traz a revista Lirica de Arturo Onofri, na qual se inicia 

um trabalho de pesquisa de unidade expressiva; e, por fim, em 1913, novamente Papini, 

junto a Ardengo Soffici (famoso pintor futurista companheiro de Marinetti), funda 

Lacerba.          

 Um dos veículos de grande influência artística e política para a elite intelectual 

italiana da época foi também a revista Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti. 

Fundada em 1866, em Florença, por Francesco Protonotari (professor de economia da 

Università di Pisa), a revista tinha em seu início uma periodicidade mensal e retomava a 

tradição cultural, política e civil da primeira Antologia de Gino Capponi e Gian Pietro 

Vieusseux, que foi impressa de 1821 a 1833, também na cidade de Florença.  

É indispensável falarmos um pouco da revista Nuova Antologia di lettere, 

scienze ed arti, na qual Pirandello publica em 1904 seu romance Il fu Mattia Pascal na 

forma seriada. A revista, como vemos em seu título, tinha a intenção de unir os saberes 

científicos e literários, mas sem a pretensão de ser um exercício teórico de erudição: 

publicava desde artigos científicos/acadêmicos sobre atualidade política e cultura 

italiana e estrangeira a poesias e romances, tendo como público alvo a burguesia e a 

elite intelectual. Em seu amplo tempo de vida, a Nuova Antologia, uma das revistas 

mais antigas da Europa, sintetiza o nascimento, a evolução, as conquistas, as batalhas, 

os conflitos e crises da nação italiana. Dos autores de milhares de artigos publicados 

entre 1866 e 2005 na revista é valido recordar, no campo literário (além do já citado 

Pirandello), Capponi e Manzoni, comprometido no debate sobre as questões da língua;  

De Sanctis que nos antecipa ali os capítulos da Storia della letteratura italiana; De 

Amicis, com as páginas de Cuore; Verga, com Don Gesualdo; D‟Annunzio, com Laudi; 

Palazzeschi, com Le sorelle Materassi; Bacchelli, com Il Mulino del Po. Junto a estes se 

encontram, ainda, Serao, Pascoli, Papini, Gadda, Cecchi,  Bellonci, Saviane e poetas 

como Chiara, Ungaretti, Saba, Montale, Luzi.  Importante mencionar que no ano de 

1904, além de Pirandello, temos na revista publicações de grandes nomes como Grazia 

Deledda - uma das maiores representantes da literatura feminina que começava a surgir 

com força naquele momento e a causar muitas polêmicas e discussões entre os artistas e 

intelectuais - com Odio Vince: bozzetto drammatico in un atto; Giosuè Carducci com 

La caduta: ode di Giuseppe Parini e Ugo Fleres com Novelle e novellieri.  

 Além dos nomes mencionados, a revista contava com grandes colaboradores que 
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iam de historiadores de arte e de bens culturais, críticos de literatura e cinema a 

protagonistas, em suas respectivas épocas, de debates sobre importantes temas sociais, 

econômicos, políticos e institucionais que informavam e ao mesmo tempo estimulavam 

a transformação do país no contexto europeu. No entanto, durante a primeira guerra 

mundial, a revista interrompeu suas publicações, retomando-as somente no pós-guerra, 

mas sem recuperar as características que a distinguiam no panorama literário entre o 

século XIX e XX. A revista optou por não seguir o mesmo caminho das outras, que 

haviam se recuperado escolhendo a via do debate e da polêmica literária, optou por 

manter-se distante dessa linha, preferindo sempre uma linha mais tradicional e não tão 

inclinada a batalhas ideológicas.       

 O prestígio e a influência da Nuova Antologia não podem ser negados, não só 

pelos grandes nomes que com ela contribuíram durante todos esses anos, mas também 

pelo tempo em que se encontra no mercado. Atualmente, com periodicidade trimestral, 

a revista ainda se encontra em circulação. As revistas desses primeiros anos do 

Novecentos desenvolveram uma tarefa toda especial, diferente daquela de épocas 

anteriores. A arte naquele século teve sua história nas redações das revistas e não em 

uma cátedra, salão literário ou Academia. Sobre essa mudança de ambiente no qual se 

desenvolveu e se propagou a arte da primeira metade do século XX, Angelo Ricci 

afirma:  

  

Gli artisti in generale e i letterati in particolare (è vero: mi 

riferisco soprattutto all‟Italia, ma anche in altre nazioni il 

fenomeno non è differente) abbandonano il “circolo” e fondano 

il “cenacolo”: lasciano il mondo elegante, a cui li aveva costretti 

ed abituati il settecento e l‟ottocento per stringersi in vere e 

proprie sette. Dal salotto delle dame impomatate e nivee 

passano al caffè. Al circolo, al salotto artistico si arrivava 

celebri dopo aver sofferto la fame; dal “cenacolo” ora si parte 

sconosciuti con la stessa fame di pane, ma anche con quella di 

affermarsi e con la testa assordata dallo squillo di battaglia! Il 

“cenacolo” accoglie ora il giovane prima del lavoro e della 

celebrità e dà ali alla sua audacia. E la rivista ne veicola ai 

quattro venti il tumulto. (RICCI, 1957, p. 13-14) 

 

Apesar da arte não permanecer somente nos chamados “salões cultos” e se 

propagar de forma mais abrangente, Gramsci, em Os intelectuais e a organização da 

cultura, afirma que as revistas, por si mesmas, são estéreis e não se tornam a força 
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formadora de instituições culturais de tipo associativo de massa, já que falta o acesso 

por parte do grupo que representa a massa a este tipo de veículo informativo e de 

entretenimento. Mas é importante notar, a partir da colocação feita por Angelo Ricci na 

citação acima e das discussões propostas com base nas reflexões de Luperini, Asor Rosa 

e Serra feitas neste capítulo, que, mesmo com certo atraso em relação a grande parte dos 

países europeus, a passagem do século XIX para o XX, e sua primeira metade, foi 

bastante significativa para a Itália em termos de um despertar cultural. A cultura que 

antes era um privilégio do clero e da classe intelectual passa a ter mais fácil acesso por 

parte da burguesia que começa a se interessar por literatura e demais discussões 

colocadas pela imprensa do período e as camadas menos favorecidas começam a ter um 

maior acesso à instrução. É claro que tudo isso foi impulsionado pelo processo de 

industrialização que facilitou o acesso à informação e aculturação. Mas o que Gramsci 

frisa, a propósito da questão editorial na Itália, é que não existem grandes concentrações 

jornalísticas e isso se dá devido à descentralização da vida cultural nacional: os jornais e 

revistas são muito poucos e a massa de leitores aptos a ler ainda é escassa, grande  parte 

da população ainda era  de ouvintes.  

Como já mencionado neste capítulo, a questão da unidade linguística era muito 

pertinente nesse período, por isso vale lembrar que toda corrente cultural cria sua 

própria linguagem, ou seja, participa do desenvolvimento geral de uma determinada 

língua nacional. No entanto, um dos temas debatidos por Gramsci é a questão de se 

publicar um número muito grande de traduções em comparação ao número de escritos 

originais na Itália.  

 

Deve-se reagir contra o hábito tradicional de encher as revistas 

com traduções, ainda que se trate de escritos devidos a pessoas 

„autorizadas‟. Todavia, a colaboração de escritores estrangeiros 

não pode ser abolida: ela tem sua importância cultural, da 

reação contra o provincianismo e a mesquinhez. (GRAMSCI, 

1979, p.181) 

 

Partindo dessa presença estrangeira, bastante marcante nos periódicos italianos, 

é que daremos início, no próximo capítulo, a uma análise a propósito do folhetim 

francês na Itália e da construção de uma literatura popular no país. 

 



42 
 

 

                                              CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

PIRANDELLO SICILIANO-ITALIANO-EUROPEU E AS QUESTÕES DA 

LITERATURA POPULAR NA ITÁLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

2.1.  O nacional e o popular 

 

Neste segundo capítulo discutiremos de que forma a vertente popular aparece no 

gênero do romance-folhetim, que é o mais difundido na Europa, entre a segunda metade 

do século XIX e o começo do século XX. Veremos também os motivos pelos quais na 

Itália a classe de intelectuais e literatos está tão distante do povo, entendido aqui no 

sentido de „nação‟, sobretudo levando em conta que o sentimento de pertencimento a 

uma nação ainda estava sendo construído no país.  A partir dessas considerações será 

possível apresentar uma linha pirandelliana que retoma aspectos folhetinescos e de 

cunho popular em sua obra, mas também os pontos nos quais o escritor se afasta desta 

vertente seguindo um caminho de uma literatura mais filosófica e em um nível mais 

abrangente que o nacional. Refletiremos, principalmente a partir de Gramsci, que faz 

uma análise posterior àquela da maior parte da produção narrativa pirandelliana, sobre 

algumas razões para que Pirandello não seja considerado um escritor popular, mas ainda 

sim um grande representante da cultura do início do Novecentos. Por fim, no último 

capítulo, em uma análise mais profunda, veremos de que forma estes elementos são 

combinados com as questões da modernidade trabalhadas pelo autor em Il fu Mattia 

Pascal na sua publicação seriada.         

 Para definirmos incialmente o que seria a cultura popular partiremos da 

concepção de Fabio Dei (2012) que afirma que a mesma se une a partir de duas grandes 

bases: a romântica e a positivista. O espírito do povo, a alma coletiva de uma nação 

encontra nos usos e nos costumes e, sobretudo, no patrimônio lírico e narrativo oral dos 

camponeses, sua expressão mais autêntica. O conjunto de contos ou fábulas populares 

marcam com profundidade a cultura romântica. Faz-se importante neste momento da 

pesquisa abrir um parêntese para ressaltar a observação de que entre os conceitos de 

cultura popular e cultura de massa existem algumas diferenças que parecem sutis, mas 

que na verdade são bastante significativas. A cultura popular se refere a diferentes 

manifestações que são populares e que trazem, muitas vezes, algumas características 

regionais, estando por isto mais relacionada com a tradição, sendo transmitida de 

geração em geração. Já a cultura de massa está mais relacionada àquilo que é tendência 

e circunstância numa determinada época e que passa a fazer parte da essência de um 

povo. Neste caso, a palavra "massa" não remete para uma classe social, e sim para um 

grande número de pessoas dentro de uma sociedade. Podemos afirmar, portanto, que a 
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cultura de massa revela um produto ou vertente cultural que é difundido para as grandes 

massas, muitas vezes para todo o mundo, trazendo em si, na maior parte das vezes, a 

ideologia da classe que a produz, geralmente a classe dominante. A cultura de massa é 

frequentemente divulgada em meios de comunicação de massa, e na grande maioria dos 

casos, é incentivada por indústrias com o objetivo de obter lucros e impor a ideologia 

corrente.  

 Retomando o raciocínio de Fabio Dei sobre o popular, o autor afirma que 

diferentemente da cultura romântica, as ideias vinculadas ao positivismo, que dominam 

os estudos da segunda metade do século XIX, se propõem a registrar todos os aspectos 

da cultura do povo, do ponto de vista de um conceito antropológico vasto de cultura. 

Portanto, não somente fábulas e cantos, mas também usos e costumes, crenças mágicas 

e superstição, práticas de trabalho camponês e artesanal, ritos e cerimônias, tradições 

ligadas ao ciclo da vida.         

 No Oitocentos a valorização da poesia popular é acompanhada pela construção 

de uma cultura e por sentimentos nacionalistas,  tornando-se um importante instrumento 

de consciência coletiva, difundido a partir da necessidade de uma identidade e 

independência nacional, repercutindo assim, nos grupos intelectuais que se identificam 

com tal movimento, promovendo um alargamento das bases sociais e culturais com a 

intenção de operar uma reforma de maior penetração e  um amplo significado civil e 

moral em relação à arte, como é o caso do grupo de escritores românticos. Partindo 

desse sentimento nacionalista, trazemos a concepção do dirigente do Partido Comunista 

e prisioneiro durante o fascismo, Antonio Gramsci (1891-1937), que elaborou em 

Cadernos do cárcere (1929-1935) uma visão original sobre a teoria marxista, centrada 

na complexidade das relações entre estrutura econômica, social e cultural e na leitura da 

cultura como um campo no qual as classes dominantes exercitam uma ação hegemônica 

nas lutas dos subalternos. Em sua perspectiva, o que define o conceito de popular ou 

cultural não é a tradição, a antiguidade ou o arcadismo, a simplicidade ou a 

ingenuidade, mas sim o foco nas dinâmicas das relações sociais. Para o autor, as classes 

populares não têm acesso à cultura alta das classes dominantes, têm acesso apenas a 

resíduos e fragmentos dela.         

 Em outras palavras, Gramsci se desfaz das concepções românticas e positivistas 

sobre “popular” e repensa esse tema como fenômeno central das analogias entre as 

classes e como consequência direta dos processos hegemônicos mediante a classe 
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dominante (com o intermédio dos intelectuais) que exercita o poder. O “popular” se 

encontra, assim, no centro da teoria e da prática política. 

    

A força expansiva, a influência histórica de uma nação, não 

pode ser medida pela intervenção individual de pessoas 

singulares, mas pelo fato de que estas pessoas singulares 

expressem consciente e organicamente um bloco social 

nacional. (GRAMSCI, 2004, p. 67)   

 

A partir da temática gramsciana nasce uma grande tendência de pesquisas sobre 

aspectos da cultura popular na Itália e em grande parte da Europa, tornando-se uma 

influência crucial na área de estudos referentes às humanidades, como é o caso, por 

exemplo, da Literatura, da Antropologia, da Sociologia e também da História, que se 

questiona sobre os modos de vida das classes subalternas na Idade medieval ou moderna 

e sobre os pontos diferenciais entre essa cultura e a das classes dominantes. Em suma, a 

problemática de Gramsci aborda a existência de desníveis internos na cultura moderna e 

a correlação entre diferenças culturais e diferenças sociais. A concepção gramsciana 

sugere estudar o desenvolvimento histórico e também as relações e as fraturas entre 

hegemônico e subalterno.       

 Pensando em cultura popular no sentido da literatura, nos perguntamos por qual 

motivo o autor afirma que na Itália essa cultura não é nacional. Para ele, essa ausência 

de uma literatura nacional popular resulta da ação dos intelectuais, ainda ligados a uma 

tradição livresca e elitista, que jamais foi dissolvida por um forte movimento político 

popular ou nacional, como aconteceu na França, por exemplo. Sobre isso, Gramsci cita 

trechos de um artigo de Aldo Sorani, publicado no Marzocco em 13 de setembro de 

1931, intitulado Romanzieri popolari contemporanei: 

 

Quanto à Itália, creio que se pode perguntar por que a literatura 

popular não é popular na Itália. [...] Após Mastriani e 

Invernizio, parece-me que não mais existem entre nós 

romancistas capazes de conquistar a massa, arrepiando e 

fazendo chorar um público de leitores ingênuos, fiéis e 

insaciáveis [5]. Por que este gênero de romancistas não 

continuou (?) a existir entre nós? Será que nossa literatura, 

mesmo em seus submundos, foi excessivamente acadêmica e 

literata? Será que nossos editores não souberam cultivar uma 

planta considerada por demais desprezível? Será que nossos 

escritores não têm fantasia capaz de animar os folhetins e os 

fascículos? Ou será que nós, também neste campo, contentamo-
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nos, no passado e ainda hoje, em importar o que é produzido 

nos outros mercados? O certo é que não temos „ilustres 

desconhecidos‟ em abundância, como a França, e alguma razão 

deve existir para esta deficiência; talvez valesse a pena 

investigá-la. (Apud GRAMSCI, 1999, p. 37-38) 

 

Gramsci aponta para a ausência de uma literatura nacional-popular leiga na 

Itália, resultando daí o gosto popular pela leitura de uma literatura popularesca de 

origem estrangeira. No entanto, vale lembrar, que o gosto por este tipo de literatura 

estrangeira não surge a partir do folhetim francês, pelo contrário, tem origens muito 

antigas na Itália e uma propagação muito duradoura: no Trezentos e Quatrocentos se dá 

a difusão e penetração das lendas cavaleirescas francesas e o apreço por esta literatura 

estrangeira permanecerá por séculos na Itália, principalmente nas áreas rurais onde a 

literatura de cavalaria era transmitida para o povo de forma oral. E é devido a esta forte 

presença literária francesa na Itália que Gramsci examina também a importância dos 

folhetins e a substituição da literatura democrática ou democratizante - existente em 

toda Europa, a partir dos acontecimentos revolucionários franceses de 1848 - pelo 

melodrama ou pela ópera. Questiona, ainda, por que, existindo tanto interesse popular 

pela literatura, pela música e pelas artes, essas não vão ao encontro dos desejos dos 

leitores, ouvintes e expectadores e constata que a ausência desse tipo de produção 

cultural deriva da imensa distância existente entre os intelectuais e o povo. 

 Nota-se, portanto, que para Gramsci a literatura deveria agir como um 

instrumento transformador, um instrumento a partir do qual os escritores captassem as 

inquietações e necessidades do povo, falassem para ele e sobre ele, o orientassem. O 

diálogo e a influência gerados pela comunicação dos intelectuais com os leitores - de 

todos os níveis - é essencial para amenizar as crises existentes em determinada época, 

para orientar sobre os rumos que deve tomar a nação, principalmente, no caso da Itália, 

durante o período conflituoso da Unificação e Pós-Unificação do país. Assim sendo, 

compreende-se que, na visão do autor, a literatura deveria ter um caráter modificador, 

deveria ter a função de auxiliar o povo a compreender e analisar o clima que o cerca e a 

se posicionar social e ideologicamente sobre as situações vivenciadas.    

  Refletindo ainda sobre os aspectos determinantes sobre o popular, é importante 

destacar que a concepção de „povo‟ não coincide somente com o conceito de “classe 

operária”, como nos lembra Marzia Vicentini (2010). Segundo a estudiosa, a visão de 

classe opõe trabalho e capital e considera essa oposição a característica universal do 
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mundo moderno, já o popular recorre à ambígua noção de „povo‟, o que inclui 

específicas delimitações geográficas e étnicas, determinadas configurações sociológicas 

étnicas e sentimentais, além de particulares tradições culturais. Neste sentido, a ideia de 

„povo‟ liga-se, necessariamente, ao termo complementar „nação‟, que é o âmbito no 

qual se pode trabalhar de forma mais ampla a questão cultural italiana daquele 

momento, muito mais que se pensarmos somente na questão da luta de classes, devido a 

toda a proposta apresentada desde o século XIX pelos românticos na tentativa do 

despertar de um sentimento nacionalista em uma Itália recém-unificada. É o que explica 

também a incompreensão do povo em relação à obra pirandelliana, principalmente sua 

obra em língua italiana, já que ainda eram os dialetos que melhor expressavam os 

sentimentos e emoções daquele povo, a língua italiana era ainda uma língua muito 

artificial, e as temáticas desenvolvidas por Pirandello em sua obra abrangiam um 

contexto amplamente europeu e não só nacional.  

A literatura populista surge, na Europa, a partir dos vestígios da Revolução 

Francesa, ou seja, no período histórico de formação social das grandes massas que, 

participando do processo de luta econômica e política da burguesia, tomam uma nova 

consciência de si e impõem à própria burguesia o problema de sua presença histórica e 

de sua participação política. Luperini (1981), pautando-se na filosofia gramsciana, 

esclarece que para ser possível a realização dessa tomada de consciência das massas é 

sempre necessário ter como ponto de partida a função da cultura e dos intelectuais, 

tendo consciência que a função de ambos pode ser renovada e reproposta apenas a partir 

de um intenso empenho político e de uma decisiva tomada de posição no confronto 

entre as classes fundamentais, ou seja, a iniciativa de uma reforma social, cultural e 

política, só pode efetivamente se concretizar a partir de um posicionamento diferente 

por parte da classe de intelectuais, a qual se proponha a inserir todas as classes dentro 

do circuito cultural do país.         

  Adotando as teorias expostas até aqui, por literatura populista pode-se entender, 

portanto, a corrente literária na qual a exigência de uma relação com o povo torna-se 

escolha ideológica, em que está presente a noção das tarefas atribuídas ao escritor. É por 

isso que Gramsci intuiu que os fenômenos de massificação e de extensão do trabalho 

intelectual tornam diferente a condição social do escritor naquele momento, tornando, 

assim, possível um novo tipo de relação com o proletariado. É partindo desse raciocínio 

que o teórico escreverá em sua obra Cadernos do cárcere que os intelectuais só poderão 

se afirmar como “novos”, capazes de assumir um novo papel social, quando se ligarem 
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organicamente a uma nova classe, a classe proletária.     

 Para Gramsci o termo „popular‟ possui vários sentidos simultâneos, o que 

significa, por exemplo, a competência de um intelectual ou de um artista para 

representar ideias, situações, sentimentos, paixões e anseios universais que, justamente 

por esses motivos, o povo reconhece, identifica e compreende espontaneamente (é o 

caso de nomes como Shakespeare, Goldoni, Tolstói, Dostoievski, Victor Hugo, 

Alexandre Dumas). Denota também a capacidade para captar no saber e na consciência 

populares instantes de revelação que alteram a visão de mundo do artista ou do 

intelectual, transformando o conhecimento adquirido em obra. Significa, ainda, a 

capacidade para transformar situações produzidas pelas condições sociais em temas de 

crítica social identificável pelo povo e significa, por fim, a sensibilidade capaz de se 

vincular aos movimentos populares, expressá-los artisticamente, não interessando o 

valor artístico da obra.  

 

[...] não existe, de fato, nem uma popularidade da literatura 

artística, nem uma produção local de literatura “popular”, já que 

falta uma identidade de concepção do mundo entre “escritores” 

e “povo”, ou seja, os sentimentos populares não são vividos 

como próprios pelos escritores nem os escritores desempenham 

uma função “educadora nacional”, isto é, não se propuseram e 

nem se propõem o problema de elaborar os sentimentos 

populares após tê-los revivido e deles se apropriado. 

(GRAMSCI, 1999, v. p. 40)  

 

A Itália, como já citado neste capítulo, conheceu tardiamente sua unificação 

nacional, um longo movimento político e social que representou a passagem violenta do 

país ao modo moderno de produção capitalista. Este atraso sofrido pelo país para 

conseguir inserir-se no contexto das grandes nações europeias é o reflexo do atraso de 

sua economia e política nos séculos anteriores.      

 É a partir do século XIX, num cenário de contraditória formação nacional, que 

se debatiam as correntes culturais, os pensamentos e as inquietações da maior parte dos 

intelectuais italianos. As profundas lacerações internas e a fraqueza estrutural do 

capitalismo na Itália se viam claramente na presença das grandes massas rurais e nas 

dificuldades do desenvolvimento industrial de um país atrasado para a competição 

econômica mundial. Todas essas características espelhavam as grandes contradições dos 

políticos e intelectuais, pressionados e oscilantes entre as exigências do 
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desenvolvimento do país e as reivindicações cada vez mais conscientes das massas 

populares.         

 Retomando o termo „popular‟ na perspectiva gramsciana, pode-se dizer que se 

trata da transfiguração significativa de realidades vividas, admitidas, reconhecíveis e 

identificáveis, cuja interpretação pelo intelectual, pelo artista e pelo povo coincidem. 

Essa transfiguração pode ser realizada tanto pelos intelectuais que se identificam com o 

povo quanto por aqueles que saem do próprio povo, na categoria de seus intelectuais 

orgânicos.             

 Sobre o romance de folhetim, Gramsci dizia que ele substituía (e ao mesmo 

tempo favorecia) o fantasiar do homem do povo, instigando um verdadeiro sonhar de 

olhos abertos, cuja operação tornava possível a elaboração de fantasias sobre a ideia de 

vingança e de punição dos culpados pelos males suportados. O romance popular 

oitocentista, especialmente o francês, alcançava as classes mais humildes da população. 

Como recorda Umberto Eco (1991), no período em que foi publicado em capítulos Os 

Mistérios de Paris, até mesmo os analfabetos se reuniam nas portarias de lojas ou 

edifícios para que alguém lhes lesse o episódio recém-publicado, fato que retoma uma 

forte característica da cultura popular: a marca da oralidade, a presença da narrativa 

oral. Tinha-se com essa narrativa popular o surgimento de um novo público, sobre o 

qual se escrevia, mas também para o qual se escrevia, um público que se identificava 

com essas narrativas e nelas inscrevia sua história. As classes subalternas começavam a 

se tornar o elemento de narração.         

 Também para Eco, o romance popular da primeira fase apresenta-se como 

democrático, existindo nele a preocupação de investigação social. Em O super-homem 

de massa, nota-se como a definição de Gramsci sobre o romance de folhetim se 

encontra com a visão de Umberto Eco do termo „popular‟, no que diz respeito à 

literatura:  

 

O romance popular francês não fala do povo só para poder 

vender ao povo: sofre, de fato, o impacto de uma situação 

política e social geral, é contemporâneo do nascimento de 

movimentos socialistas [...], é escrito por narradores que de um 

modo ou de outro se sentem envolvidos numa batalha 

„democrática‟. (ECO, 1991, p.92)  
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 A seguir, veremos de forma mais detalhada o que foi esse fenômeno popular 

chamado romance-folhetim, suas características e seus desdobramentos. Quais são as 

características que fizeram desse gênero o representante das grandes massas, quem 

foram os nomes que ajudaram a contribuir com essa fórmula que virou sucesso de 

público em toda a Europa, quais as temáticas desenvolvidas nesses romances e o porquê 

é considerado um gênero menor de literatura, sendo muitas vezes chamado de 

subliteratura ou paraliteratura. 

 

 

2.2. Folhetim: um gênero popular  

 

Derivado do romance histórico e da literatura de colportage
3
, influenciado ainda 

por outros gêneros literários, nasce, na França do século XIX, o folhetim, do francês 

feuilleton. Em seu início, ou seja, começo do século XIX, o folhetim ocupava um lugar 

preciso no jornal: o rodapé, que geralmente se encontrava na primeira página.  Este 

espaço era um espaço vazio, destinado a todo e qualquer tipo de entretenimento, desde 

anedotas, relatos de crimes, histórias de monstros a charadas, receitas de cozinha, dicas 

de beleza, críticas teatrais e literárias. Em suma, tratava-se de um espaço no qual eram 

válidas todas as formas e modalidades de diversão escrita. Marlyse Meyer destaca ainda 

uma utilidade das mais importantes desse espaço inicial dos jornais chamado feuilleton:  

 

 
E, numa época em que a ficção está na crista da onda, é o 

espaço onde se pode treinar a narrativa, onde se aceitam mestres 

e noviços do gênero, histórias curtas ou menos curtas e adota-se 

a moda inglesa de publicações em série se houver mais textos e 

menos colunas. (MEYER, 1996, p.58) 

 

 

                                                           
3
 O termo se refere à prática da venda ambulante de impressos em papel não encadernados, contendo 

normalmente textos de literatura popular ou de circulação clandestina. Os colporteurs, que começam 

a aparecer no século XV, eram agentes dos primeiros impressores, encarregados de difundir as novas 

publicações pelas feiras da Europa. Consigo, levavam panfletos divulgando títulos e casas editoriais. 

Quando a venda de impressos passou a ser assumida por livreiros com estabelecimentos fixos, a 

literatura de colportage tornou-se exclusivamente um produto econômico, destinado a atender a um 

gosto popular: constava de cartilhas, almanaques, calendários, orações, autos, novelas, gazeta etc. 

Com o movimento ideológico da Reforma, os colporteurs tiveram um papel importante na Europa 

ao divulgarem literatura panfletária protestante. Na França, durante todo o Antigo Regime, estiveram 

associados à venda de textos heréticos ou contrários ao poder real.  
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Esse espaço, inicialmente genérico, de liberdade e recreação, torna-se bastante 

importante após a revolução burguesa de 1830, quando são lançadas as bases da 

moderna revolução jornalística a partir da iniciativa de Émile de Girardin e seu ex-

sócio, Dutacq (o qual em seguida usará a mesma ideia e estilo de publicação para um 

outro jornal), que logo perceberam as vantagens financeiras que tirariam do feuilleton e 

deram a ele o lugar de honra do jornal. São com dois novos jornais, La Presse, do 

pioneiro Girardin e Le Siècle, que será lançado na mesma linha logo em seguida, que se 

ampliará a difusão do que viria a se tornar o romance de folhetim propriamente dito. 

Segue abaixo uma nota de 1° de julho de 1836, publicada no lançamento do jornal Le 

Siècle, que justifica esse tipo de iniciativa editorial:  

 

Considerando a extrema modicidade do preço como a 

base de seu empreendimento, os fundadores de Le 

Siècle tiveram em vista sobretudo estender os úteis 

ensinamentos da imprensa ao maior número possível de 

leitores. Não se trata portanto unicamente de uma 

missão industrial que devem cumprir os Senhores 

correspondentes, ao contribuírem com todos os seus 

esforços para a propagação do jornal. Trata-se também 

de uma missão altamente civilizadora. (Apud MEYER, 

1996, p. 58) 

 

 

 

Essa seção de variedades se desloca da primeira página, seu lugar habitual, e 

passa a ser publicada na parte interna dos jornais e revistas. E é a partir de 1836 que o 

gênero do romance de folhetim vai se elaborando através da fórmula “continua 

amanhã”, que encerrava cada capítulo e suscitava as expectativas e curiosidades para o 

capítulo que estava por vir. A inauguração desse tipo de narrativa se dá com o Lazarillo 

de Tormes, novela picaresca espanhola de autor anônimo cuja publicação mais antiga 

data de 1554, que começa a sair em trechos cotidianos a partir de 5 de agosto de 1836 

pelo jornal La Presse. Sobre essa fase inicial, Meyer afirma: 

 

Falta ainda fazer o romance ad hoc [...] adaptado às 

novas condições de corte, suspense, com as necessárias 

redundâncias para reativar memórias ou esclarecer o 

leitor que pegou o bonde andando. No começo da 

década de 1840 a receita está no ponto, é o filé mignon 

do jornal, grande isca para atrair e segurar os 

indispensáveis assinantes. [...] Brotou assim, de puras 

necessidades jornalísticas, uma nova forma de ficção, 

um gênero novo de romance: o indigitado, nefando, 

perigoso, muito amado, indispensável folhetim 
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„folhetinesco‟ de Eugène Sue, Alexandre Dumas pai, 

Soulié, Paul Féval, Ponson du Terrail, Montépin etc. 

etc. (MEYER, 1996, p.59)  

 

 

A maioria dos romances passa a ser publicada em folhetim, contudo, nem todos 

eles podem ser considerados romances-folhetins. O sucesso dessa fórmula acaba por 

generalizar o modo de publicação de ficção, o que gera a confusão: quase todos os 

romances são primeiramente publicados em jornais ou revistas, de forma seriada, ou 

seja, em capítulos, e mais tarde são recuperados em volume, o que não significa que 

tragam as características, formas e conteúdos do verdadeiramente chamado romance-

folhetim, ou então, romance popular. É importante destacar esta questão desde já, 

porque é um argumento que será retomado no decorrer deste trabalho para analisar se o 

romance de Pirandello, Il fu Mattia Pascal, foi apenas mais uma publicação seriada ou 

se, de fato, pode ser considerado um romance-folhetim com todas as características que 

o gênero engloba.          

 Com o intuito de promover e contribuir com essa nova fórmula de publicação 

autores passam a ser convidados para escrever especialmente para os jornais. Balzac foi 

o primeiro a ter um romance encomendado para ser escrito na fórmula romance-

folhetim propriamente dita. Tratava-se do romance La vieille fille (A solteirona), 

publicado em 1836, em 12 capítulos, no já citado La Presse. Por outro lado, Alexandre 

Dumas, outro romancista e dramaturgo já consagrado do período, só aceita publicar no 

formato folhetim em 1838, e a obra publicada que contribui para o gênero alcançar a sua 

glória é Le capitaine Paul (O capitão Paulo). Sobre essa obra, Marlyse Meyer destaca 

algumas características importantes e propulsoras do folhetim:  

 

Dumas descobre o essencial da técnica de folhetim: 

mergulha o leitor in media res, diálogos vivos, 

personagens tipificados, e tem senso do corte de 

capítulo. Não é de espantar que a boa forma 

folhetinesca tenha nascido das mãos de um homem de 

teatro. A relação do folhetim com o melodrama que 

domina então, ao mesmo tempo que o drama romântico, 

é estreita. (MEYER, 1996, p.60)  

 

 

Ainda sobre Alexandre Dumas, não podemos ignorar Le comte de Monte Cristo 

(O conde de Monte Cristo), que sai em folhetins diários entre 8 de setembro e 18 de 

outubro de 1844, no Journal des Débats. Trata-se de uma obra que segurou o fôlego dos 
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leitores durante um ano e meio, já que, devido a interrupções ocasionadas pelas várias 

publicações de Dumas que aconteciam ao mesmo tempo desta, a obra foi interrompida e 

retomada inúmeras vezes, sendo finalizada somente no dia 15 de janeiro de 1846. 

A década de 1840 marca a definitiva formação do romance-folhetim enquanto 

gênero específico de romance. Eugène Sue publica entre 1842 e 1843 Les Mystères de 

Paris (Os mistérios de Paris) no Journal des Débats e em 1844, Le Juif errant (O judeu 

errante). Dumas, além dos romances já citados, publica Les Trois Mousquetaires (Os 

três mosqueteiros), e Balzac publica Splendeurs et misères des courtisanes (Esplendores 

e misérias das cortesãs), continuação folhetinesca de Illusions perdues (As ilusões 

perdidas).  

A fórmula empregada por Dumas e Sue acaba se tornando uma espécie de 

receita culinária que vai ser seguida e reproduzida por um grande número de autores. 

Essa fórmula traz ainda uma outra consequência: um novo conceito do termo folhetim, 

que passa a definir aquilo que se torna o novo modelo de publicação romanesca.  No 

entanto, o romance-folhetim, recebe sempre um olhar pejorativo por parte da elite 

intelectual, sendo considerado um gênero menor, uma arte sem valor, sem prestígio. 

Apesar do menosprezo pelo novo estilo, Marlyse Meyer explica o motivo pelo qual 

jovens escritores e até mesmo escritores já consagrados aderiam a esse tipo de ficção e 

publicação, assim como também o faz Pirandello, já que no início de sua carreira 

começa publicando nestes termos, colaborando com jornais e revistas e experimentando 

o gênero do romance:   

  

Mas o próprio caráter comercial haveria de beneficiar 

os autores: o jornal é uma plataforma permanentemente 

aberta aos jovens que querem tentar a carreira literária e 

experimentar o gênero moderno por excelência que é 

então o romance. Ele assume mais facilmente as 

despesas que um editor isolado hesitaria em ter para 

lançar um jovem desconhecido. Todos têm chances 

iguais, Gonzalez, condessa Sash, Balzac, Soulié, Sue, 

Bernard, Scribe [...] A conotação pejorativa que acabou 

se prendendo ao romance-folhetim fez esquecer, no 

entanto, que ele não é um bloco uniformemente 

homogêneo. A par das diferenças entre os autores – há 

bons autores de folhetim e maus autores de folhetim, 

ainda que este seja considerado uma forma menor de 

ficção em prosa -, o romance-folhetim, que nasceu em 

1836, tem uma história e se inscreve na História. 

(MEYER, 1996, p. 63-64) 
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O romance-folhetim francês passou por três fases. De acordo com Meyer, a 

primeira fase vai de 1836 a 1850 e entre seus representantes estão Eugène Sue e 

Alexandre Dumas, como já destacado. As obras dessa primeira fase delinearam o perfil 

do romance-folhetim, baseadas nos dramas quotidianos e também na vertente histórica, 

apresentando como heróis aquilo que podemos chamar de “super-homens”, heróis que 

são capazes de vencer todo e qualquer obstáculo e auxiliar e defender as camadas menos 

favorecidas em suas dificuldades. A segunda fase vai de 1851 a 1871 e entre os nomes 

que se destacaram podemos citar o grande Pierre Aléxis Ponson du Terrail com a obra 

Les drames de Paris (Dramas de Paris) (1865). Nesse segundo período o foco dos 

escritores de folhetim é proporcionar entretenimento ao público-leitor criando para isso 

histórias de aventuras que privilegiam o enredo. Por fim, na terceira fase, as histórias 

folhetinescas trazem uma ideologia de cunho reacionário, procuram contestar o poder 

do governo e oferecer soluções tangíveis para os problemas sociais enfrentados pelo 

povo francês. Temos como autores célebres dessa última fase folhetinesca, que vai de 

1871 a 1914, Xavier de Montépin, com La Porteuse de pain (A entregadora de pães) 

(1885), e Émile Richebourg, com La fauvette du moulin (A toutinegra do moinho) 

(1892).           

 No entanto, a definição do que teriam sido as três fases do romance-folhetim 

apresenta variações entre os estudiosos do tema. Umberto Eco, em O super-homem de 

massa, define os períodos do romance popular de forma um pouco diferente de Meyer:  

 

- primeiro período, ou o período romântico-heróico: tem início 

nos anos trinta do século XIX, é paralelo ao desenvolvimento 

do folhetim, ao nascimento de um novo público de leitores, 

pequeno-burguês e também artesão-operário (veja-se o destino 

da obra de Sue e de Dumas), e inspira até alguns narradores 

julgados “superiores” que do romance popular extraem temas, 

estruturas narrativas, caracteres e soluções estilísticas como 

Balzac.                                                                                          

- segundo período, ou período burguês: situa-se nas últimas 

décadas do século XIX, compreende os Montepin, os Richepin, 

os Richebourg e a nossa Carolina Invernizio. Enquanto o 

romance do período procedente, além de popular fora populista 

e em certa medida, “democrático”, este pertence à era do 

imperialismo, é reacionário, pequeno-burguês, amiúde racista e 

anti-semita. A personagem principal não é mais o herói 

vingador dos oprimidos, mas o homem comum, o inocente que 

triunfa dos seus inimigos depois de longas atribulações.             

- terceiro período, ou neo-heróico: começa nos primórdios do 

novecentos e vê em cena os heróis anti-sociais, seres 

excepcionais que já não vingam os oprimidos mas empenham-
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se em realizar seu próprio plano egoístico de poder: são Arsène 

Lupin ou Fantômas. (ECO, 1991, p. 83-84) 

          

A apresentação das três fases desse gênero, que se dá de forma sucinta nessa 

pesquisa (já que não se trata de nosso objeto de estudo principal), nos permite mostrar 

que, apesar de algumas diferenças entre os períodos citados, o folhetim sempre 

acompanhou o movimento da sociedade em suas evoluções e, justamente por isso, 

temos como importante característica e consequência do gênero - além de denominador 

comum das três fases - a identificação do povo: o povo se reconhece nas histórias 

impressas nos jornais e revistas, o que garante seu sucesso por um longo período.  

O sucesso do folhetim se deve também à progressão constante da alfabetização 

das camadas rurais, à criação de escolas para moças e à preocupação de se abrirem 

bibliotecas populares e escolares, como já mencionado. Além do aumento da 

alfabetização, é importante destacar outros fatores que foram fundamentais para o 

sucesso do folhetim, como a diminuição das jornadas de trabalho e a importância dos 

jornais cotidianos que crescia juntamente com a diminuição de seus preços. Tratava-se 

do nascimento de uma narrativa dedicada à burguesia, e também direcionada ao público 

feminino, já que as mulheres também começavam a se tornar consumidoras de 

mercadoria romanesca.         

 Por ser um gênero nitidamente popular – seja em relação ao leitor ou ao autor - 

esse tipo de romance garantia uma grande tiragem para os jornais e revistas que o 

publicavam e representava para a indústria cultural um grande mercado. Tratava-se, em 

sua superfície, apenas de um romance de intrigas, porém trazia em seu interior uma 

ideologia a partir da qual homens e mulheres, que não faziam parte de uma elite 

intelectual, viam neste gênero espelho e escola de vida.     

 A possibilidade das tramas era infinita e buscava ilustrar com realismo e emoção 

a miséria da condição humana. O gênero apresentava múltiplas opções de enredo: de 

assuntos frívolos a sérios, de conversas particulares a acontecimentos políticos, e 

realizava, portanto, um registro da vida cotidiana típico do jornalismo, mas não com a 

intenção de registrar a verdade ou a realidade, apenas de ser verossímil. Assim, 

despertou o interesse das camadas menos elitizadas pela leitura e colaborou com a 

construção de uma nova identidade nacional urbana. Devido ao deslumbramento que 

causava ao leitor popular, a vida das classes altas e ricas era o cenário de quase todos 

esses romances, sendo possível, portanto, criar a empatia necessária com os 
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representantes das classes mais simples. O folhetim atuava, desse modo, como 

instrumento de aculturação parisiense. O alfabetizado, tendo se tornado sedento por 

folhetins acabava por participar da homogeneização dos costumes e dos hábitos da 

capital.            

 Os romances populares, como também podem ser classificados os folhetins, 

eram publicados por diferentes jornais, o que implicava em públicos, tiragens e 

ideologias diversas. Por esse motivo, de acordo com Marlyse Meyer (1996), para se 

atingir a meta de público popular, público feminino e todas as camadas da sociedade, 

era necessário encontrar um fator comum entre os mesmos, sem esquecer que o segredo 

do sucesso consiste no fato de que a crônica cotidiana precisa ser um ensinamento 

eterno e uma diversão contínua.         

 Sobre o narrador do romance popular, em O Super-homem de massa, Umberto 

Eco diz:  

 

[...] a diferença que caracteriza o romance chamado „popular‟, 

popular não porque seja compreensível para o povo, mas 

porque, como sabia Aristóteles, ligando os problemas da 

Poética aos da Rétorica, em última instância, o construtor de 

enredos deve saber o que seu público espera. Só que Aristóteles 

deixava livre a escolha: conhecida as expectativas, resta decidir 

se provocá-las ou abrandá-las. O romance „popular‟ (o romance 

de folhetim, o feuilleton) é popular porque toma a segunda 

decisão e portanto, mesmo quando romance „democrático‟ e 

„populista‟, é sempre e antes de tudo „popular‟ porque 

„demagógico‟. (ECO, 1991, p.23) 

 

A grande questão que Eco traz no trecho acima é a constante que diferencia o 

romance popular do romance problemático. No primeiro, na grande maioria das vezes, 

se desencadeará uma luta do bem contra o mal, a qual, mesmo que tenha de enfrentar 

um percurso doloroso, será sempre resolvida a favor do bem que, segundo Eco, é 

definido nos termos da moralidade, dos valores e da ideologia corrente. Já o romance 

problemático, propõe finais ambíguos, justamente por que coloca em xeque a noção 

adquirida do “bem” e do “mal”. Em outras palavras, o romance popular tende para a 

paz, para o abranger das crises desencadeadas, por outro lado, o romance problemático 

coloca o leitor em guerra, em crise consigo mesmo, gera a dúvida e o questionamento. 

Sobre a função consoladora do romance popular, Eco afirma:  
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A dinâmica solicitação solução (ou melhor: 

provocação-paz), unida à sua vocação populista, 

permite que o romance popular seja um repertório de 

denúncias sobre as contradições atrozes da sociedade 

(lembremos Os Mistérios de Paris e Os Miseráveis) 

mas que seja ao mesmo tempo um repertório de 

soluções consolatórias. Não se pode desencadear uma 

crise senão para resolvê-la em seguida. (ECO, 1991, 

p.26) 

 

Diante de tudo o que foi visto neste tópico podemos concluir que o romance-

folhetim não criava situações narrativas originais, propriamente ditas, mas combinava 

um repertório de situações já reconhecidas, aceitas e amadas por seu público, o qual se 

mantinha sempre fiel e apaixonado por seus escritores e histórias. No entanto, neste 

contexto, podemos classificar o conceito de “originalidade” como questionável, já que 

do ponto de vista da crítica tais romances se inserem na lógica da cultura popular, lógica 

na qual a originalidade consiste em adaptar o arquétipo a novas circunstâncias. Havia 

em suas temáticas e enredos constantes uma demanda implícita dos leitores, um 

equivalente do que acontece hoje com as telenovelas. O romance-folhetim era tido pelos 

leitores como um instrumento de divertimento e evasão, por isso não exigiam do gênero 

que lhes propusesse novas experiências formais ou temáticas dramáticas e 

problemáticas. Em suma, era um gênero que se baseava nos resultados dos impactos 

sociais, tendo como fatores que envolviam a produção literária a pressão do público e 

dos editores, a obtenção do lucro e a reprodução das influências que estão ao redor e 

fora da literatura.         

 Feita essa breve apresentação do romance-folhetim, segue ao longo da pesquisa 

a discussão sobre seu impacto na Itália e, no último capítulo, a análise do romance de 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal, enquanto produção seriada, e das técnicas e 

características do romance-folhetim por ele empregadas na criação da obra. 

 

2.3. Os desdobramentos do romance-folhetim na Itália 

 

 

Diante das reflexões apresentadas anteriormente, chegamos a um momento da 

pesquisa no qual devemos pensar juntamente a questão exposta sobre uma literatura 

nacional popular, segundo a concepção gramsciana, e o romance-folhetim enquanto 

romance popular. Criando um conjunto a partir dessas ideias, podemos chegar à 
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discussão sobre a literatura direcionada para as massas na Itália, não só a partir de 

Gramsci, mas também de outros estudiosos do tema. Neste determinado ponto da 

pesquisa, questionamos: de que forma se deu esse fenômeno nos séculos XIX e XX? 

Quem produzia e publicava essa literatura? Quem a lia? 

O folhetim foi visto sempre no meio acadêmico e artístico como uma literatura 

de mau gosto, destinada a um público semiculto ou inculto. O que não se pode negar é 

sua significativa importância social: além de ser um veículo de grande abrangência era 

também um difusor de ideologias. O folhetim francês, não só na França, mas em outros 

países europeus nos quais fora importado, incluindo a Itália, obteve um grande êxito que 

atravessou sem dificuldades todos os estratos da população, da classe dirigente aos 

proletariados. No entanto, o atraso cultural, que no Oitocentos caracterizava a cultura 

italiana em relação às outras culturas europeias, envolvia também o folhetim, que só 

apareceu ali algumas décadas mais tarde em um contexto político-social nitidamente 

distinto daquele de origem francesa e revestia uma função de consequência diferente, ou 

seja, a regeneração do caráter nacional italiano em vez de um avanço de instâncias 

sociais.          

 Mesmo não existindo uma data precisa para o início do feuilleton na Itália, 

verifica-se que por volta de 1840 a transformação do romance histórico e a evolução da 

relação entre escritores e público favoreceram a penetração gradual dos temas 

românticos, das instâncias sociais e das técnicas em capítulos na narrativa italiana. Uma 

consequência da industrialização literária foi a possibilidade de incluir as massas 

populares, até aquele momento excluídas de todo circuito cultural, de forma muito mais 

abrangente do que a obra manzoniana, I Promessi Sposi, sugeriu em relação às lutas do 

universo dos humildes.        

 É a partir de Eugène Sue que Francesco Mastriani cria sua obra-prima I misteri 

di Napoli, publicada em capítulos no quotidiano Roma, entre 1869 e 1870. Se para 

compreender Mastriani é necessário, por um lado, compreender Sue, isto é, um dos 

maiores nomes do romance social para a cultura europeia, por outro, no que diz respeito 

à área italiana, verifica-se por parte de muitos críticos do Oitocentos, não só uma forte 

hostilidade nas comparações de Sue e de seu romance, mas também certa aversão em 

reconhecer o próprio romance-folhetim enquanto uma literatura de valor.  A 

popularidade deste gênero acabava por associar-se a tudo aquilo que era vulgar, em 

contraposição ao romance histórico. Contudo, é importante falar sobre a obra do escritor 

e jornalista napolitano dentro da esfera social italiana. Mastriani foi um dos poucos que 
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demonstrou uma disponibilidade para se adequar às mutáveis condições históricas e à 

nova função do intelectual de atender ao gosto do público e aos problemas da sociedade. 

A partir da sua obra derivou uma série de novidades temáticas e estruturais, que não 

excluíam a fidelidade à tipologia e ao modelo do romance-folhetim, ou então, romanzo 

d’appendice, que é o nome que recebe este tipo de produção seriada na Itália. Mastriani 

se tornou um escritor de cunho educativo e polêmico, mudou a ambientação das tramas, 

voltou a atenção para os bairros de má fama de Nápoles, colocou o proletariado 

napolitano no papel de protagonista de histórias com a intenção de revelar e contestar os 

males sociais, e são nestas características que residem a originalidade e capacidade do 

autor em adaptar a fórmula folhetinesca e suas tramas padrão a novos contextos e 

circunstâncias, capacidade, esta, tão necessária a autores do gênero.   

 Muitos romancistas italianos tentaram alcançar o sucesso e cativar o público 

aderindo ao estilo de Les Mystères de Paris (Os mistérios de Paris), narrando os 

aspectos secretos das cidades, mas a partir de uma alternativa mais cautelosa e 

burguesa, bastante diferente, apesar das aparências, da escrita de Sue. No geral, é 

possível afirmar que os temas da obra-prima do escritor francês, em contato com a 

mutável realidade da Itália, foram remanejados e frequentemente reorganizados para 

confluir em uma narrativa tipicamente italiana que, privada de uma autêntica inspiração, 

aderiu à contemporaneidade de forma quase angustiante, mantendo a hereditariedade do 

romance histórico. Mais que a referência aos títulos dos romances, se retomava a 

tendência do gênero histórico, mesclando-o com aquele social, que era ainda, naquele 

momento, pouco praticado na Itália.          

Outro nome importante do romance-folhetim na Itália foi Carolina Invernizio. A 

maior parte de suas obras foi primeiramente publicada a puntate em quotidianos, entre 

os quais os mais frequentes eram a Gazzetta di Torino e Opinione nazionale di Firenze. 

Invernizio era lida por um público de leitoras em grande parte de origem proletária e 

pequeno-burguesa, e representou, na Itália, talvez, o caso mais relevante de uma 

experiência cultural que, mesmo tendo sido por muito tempo ignorada pela crítica, 

reveste-se de um interesse notável do ponto de vista ideológico e sociológico. A 

escritora está completamente ligada à história do romanzo d’appendice italiano que, 

mesmo tendo sido um fenômeno muito mais limitado em relação a outros países (como 

na França, por exemplo), constitui um exemplo significativo de produção de massa e 

consumo. Os romances invernizianos que, geralmente, possuem uma estrutura “gialla”, 

se desenvolvem a partir de um delito e se concluem com um processo reparador, 
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constituindo, assim, o essencial da “função consolatória”, como já vimos anteriormente, 

que é característica fundamental do romance popular. Essa técnica funciona de maneira 

eficaz devido à percepção da autora em saber dosar os ingredientes da trama, 

aproveitando os estímulos psicológicos da participação emotivo/sentimental e da 

identificação do leitor com os episódios narrados. Umberto Eco, em seu livro Sei 

passeggiati nei boschi narritivi (1995), a define como uma escritora muito popular no 

século XIX, que fez gerações inteiras de proletários sonharem com histórias como Il 

bacio di una morta (1886), La vendeta di una pazza (1894), Il cadavere accusatore 

(1912), mas, lembra, entretanto, que apesar do caráter popular de sua literatura, tratava-

se de uma escritora que escrevia muito “mal”, se pensarmos nos padrões de uma 

literatura artística, mas que ainda assim foi uma das poucas autoras a introduzirem na 

literatura a linguagem da pequena burguesia italiana.     

 Se por um lado tinha-se na Itália um bloco pequeno de escritores que se 

interessava em produzir uma literatura que acabava sendo aceita pela massa e 

desprezada pela elite intelectual, Gramsci afirma que é possível ser um grande artista e 

ser popular ao mesmo tempo:  

 

Deve-se também sublinhar o sucesso que sempre 

obtiveram junto às massas populares alguns dramas de 

Shakespeare, o que demonstra precisamente como é 

possível ser ao mesmo tempo grande artista e “popular”. 

(GRAMSCI, 1999, p.49)  

  

Se Invernizio pode ser considerada escritora popular, mas não uma grande 

escritora, Luigi Pirandello, ao contrário, é tido por Gramsci como um grande escritor, 

no entanto, segundo o crítico, sua preocupação com a falta de uma literatura nacional, 

que efetivamente traduzisse as necessidades e inquietações do povo da época, era muito 

superficial e individual, sendo por isso incapaz de difusão nacional. Na concepção de 

Gramsci, para que uma manifestação ou tendência consiga penetrar nas massas é 

necessário que surja uma iniciativa por parte de um grupo intelectual e não 

manifestações isoladas, que é como ele classifica aquela de Pirandello. Interessante a 

este propósito, citar um comentário de Gramsci a respeito da famosa nota juvenil do 

escritor, publicada pela revista Nuova Antologia, na qual o Pirandello manifesta tal 

preocupação:  
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2. Uma nota juvenil de Luigi Pirandello. Publicada 

pela Nuova Antologia de 1º de janeiro de 1934 e escrita 

por Pirandello nos anos 1889-1900, quando ele ainda 

era um estudante em Bonn: “Lamentamos que em nossa 

literatura não exista o drama; e, sobre isso, dizem-se 

muitas coisas e outras tantas se propõem, consolos, 

exortações, conselhos, projetos. Trabalho inútil: o 

verdadeiro mal não se vê e não se quer ver. Falta a 

concepção da vida e do homem. E, não obstante, temos 

terreno para a épica e para o drama. Árido e estúpido 

alexandrinismo é o nosso.” Esta nota de Pirandello, 

contudo, talvez apenas ecoe discussões de estudantes 

alemães sobre a necessidade genérica de uma 

Weltanschauung e é mais superficial do que parece. De 

qualquer modo, Pirandello elaborou uma concepção da 

vida e do homem, mas “individual”, incapaz de difusão 

nacional-popular, apesar de ter tido uma grande 

importância “crítica”, de corrosão de um velho costume 

teatral. (GRAMSCI, 1999, p. 64)  

 

Quando pensamos em escritores do nível de Pirandello e Svevo, podemos 

classificá-los como escritores que expressam uma face do decadentismo capaz de se 

unir com o expressionismo e as vanguardas, e superar, assim, o âmbito estritamente 

nacional para atingir aquele universal.  A crise das ideologias e a percepção da solidão 

do “eu” mergulhado no anonimato da massa, podiam suscitar respostas restauradoras 

em sentido individual, recuperar a função do intelectual, trazer à tona ideologias 

irracionais e místicas, e podiam, ainda, favorecer uma postura problemática, a corrosão 

irônica e humorística, o estudo do inconsciente e a descoberta da alienação 

contemporânea. Todos estes temas estavam ligados às inquietações da sociedade da 

época, porém, de forma diferente dos temas abordados pela literatura folhetinesca de 

cunho popular, já que esta última tinha como foco os problemas das instâncias sociais e 

nacionais, a luta de classes, apresentando ainda uma função educadora, de fácil acesso e 

fácil leitura. Os temas trabalhados por Pirandello e Svevo, ao contrário, iam mais a 

fundo ao proporem uma reflexão sobre o indivíduo em meio à sociedade, e, por serem 

considerados escritores de um bom nível artístico, não eram de tão fácil compreensão 

para as massas, obtendo assim maior sucesso com a elite intelectual. O fato é que o 

romance moderno que começava a surgir estava redefinindo os gostos, desconstruindo 

antigos paradigmas e construindo novos horizontes de expectativas, mas ainda sim 

tratava-se de um trabalhoso projeto a longo prazo.      

 Mesmo se afastando de uma literatura de caráter popular, a poética pirandelliana 
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traduzia as crises e angústias da sociedade e do indivíduo da época, estando por isto, 

completamente inserida no circuito cultural do começo do século XX e dialogando, 

principalmente na questão do conteúdo, com toda a arte europeia daquele momento. O 

fato de Pirandello não ser lido ou não ser compreendido pela massa de leitores italianos, 

não significa que aquela massa fosse inculta, mas sim que a produção artística do autor 

não era direcionada para o povo. Para melhor compreender esta questão, podemos citar 

Waldenyr Caldas, que nos explica que no campo das letras, o uso popular do termo 

„cultura‟ está extremamente ligado à concepção de erudição. O autor afirma que 

partindo desta perspectiva, este termo se apresenta como conceito de que todo homem é 

essencialmente culto em sua especialidade e, portanto, não podemos pensar em 

indivíduos ou sociedades incultas. Isto só seria possível se admitíssemos a existência de 

uma sociedade na qual seus integrantes nada produzissem ou não estabelecessem 

relações sociais. Sobre a produção da cultura, particularmente no campo da produção 

literária, o autor coloca que a literatura culta é produzida pela classe dominante para si 

mesma, e explica na citação a seguir porque essa produção não engloba as massas 

populares:  

 

[...] a participação do indivíduo na cultura da sua 

sociedade não é, claro, um caso eventual. Trata-se, 

precisamente, de uma questão que envolve, entre outros 

aspectos, a sua condição de classe. Essa participação 

está inextricavelmente ligada não só ao lugar – posição 

social – que o indivíduo ocupa na sociedade, mas 

também evidentemente, ao grau de instrução por ele 

anteriormente adquirido que lhe permita ou não 

desfrutar de tal posição. (CALDAS, 2000, p.21) 

 

Este pensamento vai ao encontro do pensamento de Gramsci que atesta ser 

inconcebível a ideia de que para se lutar por uma nova arte seria necessário lutar para se 

criarem novos artistas individuais, já que é impossível criar artificialmente os artistas. A 

luta deve ser por uma nova cultura, ou seja, por uma nova vida moral, que tem que estar 

relacionada a uma nova intuição da vida, até que esta se torne um novo modo de sentir e 

de ver a realidade intimamente ligado com os “artistas possíveis” e com as “obras de 

artes possíveis”. O autor ainda afirma:  

 

Que não se possam criar artificialmente artistas 

individuais, portanto, não significa que o novo mundo 
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cultural, pelo qual se luta, suscitando paixões e calor de 

humanidade, não suscite necessariamente “novos 

artistas”; ou seja, não se pode afirmar que Fulano ou 

Beltrano se tornarão artistas, mas pode-se afirmar que 

do movimento nascerão novos artistas. Um novo grupo 

social que ingressa na vida histórica com postura 

hegemônica, com uma segurança de si que antes não 

possuía, não pode deixar de gerar, a partir de seu 

interior, personalidades que, antes, não teriam 

encontrado força suficiente para se expressar 

completamente num certo sentido. (GRAMSCI, 1999, 

p.70)  

 

A questão que Gramsci coloca sobre a inexistência de um bloco nacional 

popular de escritores na Itália é que não se pode impor a uma ou mais gerações de 

escritores que se identifiquem com um determinado aspecto da vida, mas sim que 

tenham certos interesses intelectuais e morais em comum, indicando assim, uma certa 

orientação cultural predominante entre os intelectuais. Para esclarecer a questão, 

Gramsci cita o seguinte exemplo:  

 

Também o verismo italiano se diferencia das correntes 

realistas de outros países na medida em que ou se limita 

a descrever a „bestialidade‟ da chamada natureza 

humana (um verismo em sentido vulgar) ou dirige sua 

atenção para a vida provinciana e regional, para o que 

era a Itália real, em contraste com a Itália „moderna‟ 

oficial: não oferece representações valiosas do trabalho 

e da labuta. Para os intelectuais de tendência verista, a 

preocupação dominante não foi (como na França) 

estabelecer um contato com as massas populares já 

„nacionalizadas‟ em sentido unitário, mas fornecer os 

elementos que revelavam não estar ainda unificada a 

Itália real; de resto, há diferença entre o verismo dos 

escritores do Norte e do Sul (por exemplo, Verga, em 

quem o sentimento unitário era muito forte, como 

aparece na atitude assumida em 1920 em face do 

movimento autonomista da Sicilia Nuova). (GRAMSCI, 

1999, p. 73) 

 

Para Gramsci, uma das funções mais importantes do Estado era direcionar, 

conscientemente, as grandes multidões nacionais, e para isso, era necessário que 

houvesse um contato sentimental e ideológico com essas multidões e, em certa medida, 

simpatia e compreensão de suas necessidades e exigências. No entanto, a ausência de 

uma literatura nacional-popular na Itália, se dava devido à falta de preocupação e de 
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interesse por essas necessidades e exigências, deixando o mercado literário aberto à 

influência de grupos intelectuais de outros países, como no caso da penetração do 

romance-folhetim francês, já que os representantes destes grupos buscavam sanar 

necessidades e exigências que eram similares também na Itália.      

Se os escritores italianos estavam distantes do gosto e da realidade da massa, 

atendendo às necessidades e expectativas apenas da elite-cultural, e ao mesmo tempo do 

povo não surgia nenhum escritor orgânico, que saísse da própria massa para falar sobre 

ela e para ela, o ideal de uma literatura nacional-popular proposto por Gramsci acabava 

por se tornar utópico na Itália naquele momento. O que não significa que não se deva 

levar em consideração a tentativa de uma narrativa que pudesse exercer uma função 

educadora e de entretenimento, que havia sido iniciada de forma cautelosa e ainda muito 

erudita por parte de Manzoni no começo do século XIX, e que depois teve uma 

continuação nos moldes franceses com Mastriani e Carolina Invernizio, que mesmo 

sendo classificados como uma literatura de mau gosto, eram lidos e admirados pelo 

povo. Pirandello também se propôs a esta tentativa, mesmo que de forma bastante sutil 

e em moldes menos populares, como desenvolveremos no capítulo a seguir, no entanto, 

é importante primeiro expormos de que forma o popular e o erudito dialogam na obra 

do autor a partir dos três elementos culturais que convivem simultaneamente dentro 

dele: o regional, o italiano e o europeu.   

 

 

2.4. Pirandello: regional, nacional e europeu 

  

Um ponto importante para a reflexão sobre a experiência pirandelliana é 

precisamente o conteúdo efetivo do drama moderno que o autor propôs representar em 

sua obra. Pirandello determina como condição central do homem moderno a condição 

típica daquele estrato pequeno-burguês da massa que, na Itália, assim como na maior 

parte da Europa, é o protagonista de maior relevância dos episódios culturais da 

primeira metade do século XX. A partir da crise de identidade descrita na obra 

pirandelliana, nos é apresentada a pequena-burguesia pós-ressurgimental, que não se 

reconhece nem nas forças que dirigem o Estado, nem naquelas que saem do povo e se 

propõem a abater ou modificar esse sistema, sentindo-se, por isso, como indivíduos 

desanimados e perdidos em um vazio que aparece como a história daquele momento, da 

qual esta pequena-burguesia não se sente parte ativa e nem criativa.  
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Na tentativa de universalizar o drama do pequeno-burguês, tentativa de muitos 

escritores europeus do Novecentos, podemos dizer que é colocada em evidência uma 

concordância sociológica um pouco mecânica entre as formas de vida de uma 

determinada classe e o modo de representá-las por parte de cada autor. Quando 

pensamos na produção de Pirandello, temos que levar em conta a sua capacidade de 

observação e de julgamento, o seu modo típico de reagir aos estímulos da sociedade e 

da história, isto é, a efetiva extensão de seu horizonte teórico e intelectual, a partir do 

qual observa com certa profundidade os aspectos realmente significativos da realidade 

contemporânea.          

 Um dos muitos aspectos que Pirandello desenvolve em sua obra é o pensamento 

do papel do intelectual na sociedade, tema, que, como vimos no decorrer desta 

dissertação, era muito significativo para a época e também muito discutido nos meios 

culturais. Em sua obra L’esclusa (1901), aparece pela primeira vez a figura de um 

intelectual, a partir do personagem do professor Falconi, o qual assume traços bastante 

grotescos. É seguindo a linha desta primeira representação pirandelliana de um 

personagem intelectual que será sempre composta e representada essa categoria da 

sociedade em seus outros romances. Pode-se afirmar que para Pirandello, o intelectual 

se torna o humorista, aquele que capta e sublinha as contradições da realidade, não para 

compô-la, mas para denunciar a desarmonia e as crises que traduziam o clima da época. 

Reduzido pela indústria moderna e pelo domínio das máquinas a uma função puramente 

técnica, mecânica e repetitiva - representada em sentido bastante simbólico na figura do 

operador cinematográfico, Serafino Gubbio –, o intelectual é capaz somente de registrar 

o caos que o circunda, e não de atribuir a ele um significado ou valor real.  

 Romano Luperini (1981) sustenta que a busca artística de Pirandello se move em 

sintonia com aquela da geração vociana, chegando em alguns aspectos até mesmo a 

superá-la e fazendo com que as temáticas das vanguardas europeias se desabrochem, 

mesmo que acompanhadas pelo peso de uma formação cultural ainda de tipo 

tradicional, como aquela do autor. Um outro tema trabalhado por Pirandello é o da 

aspiração por uma nova identidade, não só pessoal como social, sempre contrastada e 

obstruída pelas convenções burguesas (é esse o tema central de Il fu Mattia Pascal, 

como veremos detalhadamente no capítulo a seguir), por isso aparece sempre como uma 

aspiração fracassada, impossível de se realizar por parte das personagens. Trata-se, sem 

dúvida, de uma temática próxima dos questionamentos feitos pelos intelectuais das 

revistas florentinas da primeira metade do século XX, sendo, portanto, preocupação de 
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uma parte significativa dos intelectuais daquele período, como afirma Luperini ao dizer 

que “La realtà non ha senso, ma esiste e dunque va accettata. L’uomo è privo di 

identità, ma perché questa resta come sospesa, non si materializza mai, non perché è 

impossibile.” (LUPERINI, 1981, p. 110).      

 A consideração acima, feita pelo estudioso em relação às discussões sobre a 

representação do “real” no início do século XX e a identidade do indivíduo, mostra a 

preocupação com essas questões na literatura por parte da geração vociana, mas, no 

caso de Pirandello, isso ocorre de modo um pouco diferente, já que o autor no início de 

sua carreira ainda não tinha se desvinculado completamente dos resíduos que lhe foram 

impostos pela arte naturalista na qual fora educado (sempre muito destacada a influência 

de Verga e Capuana). Trata-se de uma observação feita não para denunciar alguma 

limitação de Pirandello na sua produção literária, mas sim para conotar historicamente a 

sua experiência e a presença de traços da literatura siciliana em sua obra.  

Importante, antes de começarmos a discussão Gramsci versus Pirandello, 

contextualizar o primeiro como crítico teatral pirandelliano. Em 1927, ainda do cárcere 

de Milão, o crítico escreve uma carta a sua cunhada Tania, na qual ilustrava o plano de 

estudos que pretendia desenvolver nos longos anos de reclusão aos quais fora 

condenado. Na carta, além de definir tal plano de estudos, Gramsci se orgulha e se 

define como aquele que descobriu o teatro pirandelliano e que contribuiu para a 

popularização de sua obra:  

 

Uno studio sul teatro di Pirandello e sulla 

trasformazione del gusto teatrale italiano che il 

Pirandello ha rappresentato e ha contribuito a 

determinare. Sai – aggiungeva Gramsci con orgoglio - 

che io molto prima di Adriano Tilgher, ho scoperto e ho 

contribuito a popolarizzare il teatro di Pirandello? Ho 

scritto sul Pirandello, dal 1915 al 1920, tanto da mettere 

insieme un volumetto di duecento pagine e allora le mie 

affermazioni erano originali e senza esempio: il 

Pirandello era o soportato amabilmente o apertamente 

deriso. (Apud BORSELLINO, p. 242-243)
4
 

 

    

Segundo Gramsci, os três estratos, siciliano-italiano-europeu, que convivem no 

escritor, representariam “la debolezza artistica del Pirandello accanto al suo grande 

significato culturale” (Apud BORSELLINO, 2000, p. 08). Em outras palavras, Gramsci 

                                                           
4
 O trecho da carta de Gramsci foi reproduzido por Nino Borsellino a partir de Lettere dal carcere, 

edição de Einaudi, Torino, 1952, p. 28. 
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lamentava que o Pirandello dialetal e “folclorístico”, por ele preferido, acabasse sendo 

ofuscado pelo Pirandello “literário” - aqui se entende o autor em seu nível italiano, 

europeu e até mesmo universal - sem se abrir para uma literatura de cunho nacional-

popular. Borsellino (2000), no entanto, defende que, dentro da experiência literária de 

Pirandello, o convívio desses três elementos (regional, italiano e europeu) não resulta 

traumático. Os recursos expressivos do autor tendem a trazer à tona a mais ampla 

matéria de inspiração e de elaboração, seja por meio das sugestões folclóricas dialetais 

do populismo regional ou por meio do mais refinado jogo intelectual.  

 Em 1934, em uma nota de crítica literária de Quaderni del carcere dedicada a 

Luigi Capuana, Antonio Gramsci confrontava, a partir de uma reflexão particular sobre 

os problemas culturais nacionais, a questão da relação língua-dialeto no teatro italiano. 

Partindo da experiência linguística de Capuana, colocando sempre as vertentes dialetal e 

nacional, chegava a seu tema predileto - a questão pirandelliana - a propósito do qual 

afirmava:  

 

È da vedere, nel teatro di Pirandello, perché certe 

commedie sono scritte in italiano e altre in dialetto: nel 

Pirandello l‟esame è ancor più interessante, poiché 

Pirandello ha, in un altro momento, acquistato una 

fisionomia culturale cosmopolitica, cioè è diventato 

italiano e nazionale in quanto si è completamente 

sprovincializzato ed europeizzato. La lingua non ha 

ancora acquistato una “storicità” di massa, non è ancora 

diventata un fatto nazionale. Liolà di Pirandello, in 

italiano letterario vale ben poco, sebbene il Fu Mattia 

Pascal, da cui è tratta, possa ancora leggersi con 

piacere. Nel testo italiano l‟autore non riesce a mettersi 

all‟unisono col pubblico, non ha la prospettiva della 

storicità della lingua quando i personaggi vogliono 

essere concretamente italiani dinanzi a un pubblico 

italiano. In realtà in Italia esistono molte lingue 

“popolari” e sono i dialetti regionali che vengono 

solitamente parlati nella conversazione intima, in cui si 

esprimono i sentimenti e gli affetti più comuni e diffusi; 

la lingua letteraria è ancora, per molta parte, una lingua 

cosmopolita, una specie di “esperanto”, cioè limitata 

all‟espressione di sentimenti e nozioni parziali ecc. 

Quando si dice che la lingua letteraria ha una grande 

ricchezza di mezzi espressivi, si afferma una cosa 

equivoca ed ambigua; si confonde la ricchezza 

espressiva “possibile” registrata nel vocabolario o 

contenuta inerte negli “autori”, con la ricchezza 

individuale, che si può spendere individualmente; ma è 

quest‟ultima la sola ricchezza reale e concreta ed è su di 

essa che si può misurare il grado di unità linguistica 
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nazionale che è data dalla vivente parlata del popolo, 

dal grado di nazionalizzazione del patrimonio 

linguistico. Nel dialogo teatrale è evidente l‟importanza 

di tale elemento; dal palcoscenico il dialogo deve 

suscitare immagini viventi, con tutta la loro concretezza 

storica di espressione; invece sugerisce, troppo spesso, 

immagini libresche, sentimenti mutilati 

dall‟incomprensione della lingua e delle sue sfumature. 

Le parole della parlata famigliare si riproducono 

nell‟ascoltatore come ricordo di parole lette nei libri e 

nei giornali o ricercate nel vocabolario, come sarebbe il 

sentire in teatro parlar francese da chi il francese ha 

imparato nei libri senza maestro: la parola è ossificata, 

senza articolazione di sfumature, senza la comprensione 

del suo significato esatto che è dato da tutto il periodo 

ecc. Si ha l‟impressione di essere goffi, o che goffi 

siano gli altri... (Apud BORSELLINO, 2000, p. 241-

242)       

      

Como vimos na nota acima, para Gramsci, um dos problemas da produção de 

Pirandello em língua italiana é o fato da Unificação ser um acontecimento recente na 

Itália e de muitos não reconhecerem a língua italiana como língua materna. Naquele 

momento, os dialetos expressavam muito melhor os sentimentos e emoções do povo do 

que o italiano, que era ainda uma língua tida como “nova” por muitos, com a qual 

grande parte dos italianos ainda não se identificavam e nem adotavam como sua própria 

língua, com exceção de situações em que era exigido o seu uso. É por isso que Gramsci 

atribui um valor muito mais alto à obra dialetal de Pirandello do que àquela produzida 

em italiano, sustentando que a primeira é muito mais significativa culturalmente já que 

atinge estratos populares ao trabalhar com temas e com uma linguagem muito mais 

próximos e de fácil compreensão ao povo.  

A questão língua versus dialeto é muito discutida na produção literária, não só 

por Gramsci, mas por muitos outros estudiosos da área desde o século XIX, como foi 

comentado no primeiro capítulo desta pesquisa. E o que entra em discussão é o fato de 

que o dialeto parece assumir, naquele período, o valor de reagente que mistura os 

elementos incomunicáveis da cultura, os diferentes níveis sociais nos quais ela 

separadamente se expressa. A linguagem dialetal se torna                                                                                                                                                                                            

a forma a partir da qual se manifesta um comportamento não somente folclórico-

regional-antropológico, mas também intelectual e filosófico.    

 Justamente por Gramsci ser um grande opositor ao regime da ditadura fascista, 

devemos ponderar suas considerações intelectuais em relação ao posicionamento de um 

escritor que o regime poderia exaltar e que gozava de uma liberdade artística garantida 



69 
 

por seu sucesso internacional. Apesar dessa reflexão, importante ser feita, Gramsci não 

destaca o fascismo de Pirandelllo, pelo contrário, a adesão ao regime fascista por parte 

do escritor tinha um peso muito menor para ele do que o interesse cultural que a obra 

pirandelliana lhe provocava.         

 Para Gramsci, Liolà (encenada pela primeira vez em 1916) pode ser considerada 

a melhor comédia dialetal do teatro siciliano e o melhor produto literário de Pirandello, 

ainda que deprecie Il fu Mattia Pascal, obra da qual indica pontualmente sua derivação. 

Tal exaltação mostra-se evidente na nota de Gramsci citada por Nino Borsellino em 

Ritratto e immagini di Pirandello: 

 

Liolà è una farsa, ma nel senso migliore della parola, una farsa 

che si riattacca ai drammi satireschi della Grecia antica, e che 

ha il suo corrispondente pittorico nell‟arte figurativa vascolare 

del mondo ellenistico. C‟è da pensare che l‟arte dialettale così 

come è espressa in questi tre atti del Pirandello, si riallacci con 

l‟antica tradizione artistica popolare della Magna Grecia, coi 

suoi fliaci, coi suoi idilli pastorali, con la sua vita dei campi 

piena di furore dionisiaco, di cui tanta parte è pure rimasta nella 

tradizione paisana della Sicilia odierna, là dove questa 

tradizione si è conservata più viva e più sincera. (Apud 

BORSELLINO, 2000, p. 244) 

 

Gramsci classifica a maior parte da produção pirandelliana como simples fato 

literário, sem qualquer conexão dramática ou filosófica. E é por isto que esta exaltação à 

Liolà é bastante surpreendente, já que a rejeição do público em relação a esta obra 

decretou sua retirada momentânea de cena. Tem-se, portanto, uma obra rejeitada pelo 

público e aclamada por Gramsci devido a seu caráter que traz uma cultura pagã, 

transformando-a em laica, sem impor os princípios condicionantes da moral católica, 

como acontecia na obra manzoniana.       

 Pensando sempre sobre a questão de uma cultura/ literatura de cunho popular, 

pontuada durante todo este trabalho, Gramsci sustenta que a ideologia de Pirandello é 

uma típica Weltanschauung (visão do mundo) individual, incapaz de difusão nacional-

popular que, no entanto, teve uma importância crítica e de ruptura com os costumes 

artísticos. A importância das inovações feitas por Pirandello, segundo o crítico, seria 

muito mais de caráter intelectual e moral, ou seja, cultural, do que de caráter artístico. 

Em outras palavras, Pirandello teria procurado introduzir na cultura popular a dialética 

da filosofia moderna, o novo modo de conceber a objetividade do real. O que fica claro 
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na colocação de Gramsci é que ele reconhece a importância e grandeza da obra 

pirandelliana, ainda que produza uma literatura na qual o foco principal não seja a luta 

de classes ou os problemas e injustiças sociais. A revolução cultural feita por Pirandello 

é muito significativa, já que trabalha com as grandes questões do período que são os 

modos de representação do real, o papel do intelectual na sociedade, o indivíduo e as 

instâncias sociais, isto é, temas que precisavam ser desenvolvidos artisticamente 

naquele momento porque faziam parte das crises daquela passagem e início de século, 

da industrialização e das mudanças trazidas pela guerra.     

 A conclusão que podemos chegar, quanto à complexa figura cultural e artística 

de Pirandello, é que no escritor convivem três estados, como já vimos: o siciliano, o 

italiano e o europeu. Três elementos de civilidade, justapostos e contraditórios, que 

sabem dialogar simultaneamente na consciência crítica do escritor. Em relação a esse 

trio de elementos que compõem os traços pirandellianos, Nino Borsellino (2000) chama 

a atenção para o caráter específico de Pirandello de observar as contradições na 

personalidade dos outros e de ver o drama da vida como drama dessas contradições, 

justamente por sua condição de “paesano” siciliano que adquire criticamente 

caraterísticas italianas e europeias, influenciado por seus estudos na Alemanha, e que 

sente em si próprio a presença contraditória desses três momentos.   

 É importante destacar o fato de que na Itália, naquele momento, não existia 

ainda uma unidade nacional-cultural do povo italiano, e é por isso que, apesar de 

Pirandello ter sido uma promessa daquele começo de século enquanto escritor, 

promessa que de fato se concretiza, sabemos que aquilo que Gramsci almejava dele, e 

dos escritores italianos de uma forma geral, era impossível de ser alcançado, quando 

pensamos em termos de uma literatura nacional-popular. O povo italiano até então não 

sabia qual era sua própria cultura, não sabia o ponto no qual terminava seu caráter 

regional e entrava em âmbito nacional. Diante de todos esses pontos, como designar a 

uma ideologia tão subjetiva, como aquela pirandelliana, uma função militante destinada 

à fundação de uma nova cultura literária e artística que incorporasse a harmonia do 

povo-nação, como queria Gramsci?    

O fato é que Pirandello não podia satisfazer a instância do democratismo 

gramsciano, em relação à necessidade de um novo modelo de literatura nacional-

popular, como aconteceu na França com o romance-folhetim. O imaginário de 

Pirandello o incitava para além da finalidade de uma literatura que falasse por e para as 
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grandes massas, como veremos no capítulo a seguir na análise dos aspectos da 

modernidade em Il fu Mattia Pascal a partir de sua publicação folhetinesca. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

IL FU LUIGI PIRANDELLO: O ROMANCE IL FU MATTIA PASCAL A 

PARTIR DO PONTO DE VISTA CULTURAL E FOLHETINESCO 
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3.1. Pirandello e sua experiência literária e cultural  

 

A obra literária de Luigi Pirandello incidiu profundamente na literatura de seu 

tempo e antecipou a arte e a cultura daquele momento, promovendo uma espécie de 

revolução tanto no que se refere às técnicas narrativas quanto às temáticas. O autor se 

afasta daquela forma de arte verista – plena de descrições dos hábitos, dos costumes, das 

paisagens regionais da Sicília e de sua sociedade – presente em grande parte de suas 

primeiras novelas, para focar nas angústias, aflições e contradições da burguesia e da 

classe média italiana do final do século XIX e início do século XX. A partir do atento 

exame entre homem e sociedade, Pirandello, procurou representar as incertezas e 

angústias de um século que se iniciava, escancarando as portas de um mundo que 

escondia os próprios erros e desnudando as contradições nobres e vulgares. Para o autor, 

o homem está sufocado dentro de esquemas por culpa da sociedade, mas também por 

sua própria culpa, porém, quando toma consciência disso, não encontra outra saída além 

do crime, do suicídio, da loucura ou da resignação. Ilustra Luigi Ferrante, citado por 

Vincenzo Machella em Pirandello e il pirandellismo nella storia della critica 

pirandelliana:  

 

[...] una ragazza indifesa deve ricorrere al suicidio, simulandone 

le ragioni, onde coprire le brutture e la desolazione della propria 

vita; ... (Vestire gli ignudi); un avventuriero, pagato per celare 

l‟errore d‟una giovane ed impedire che diventi pubblica 

vergogna, riesce a trasformare un matrimonio di comodo in un 

contrato onesto,... (Il piacere dell’onestà); la pietà umana può 

far sì che una donna, creduta diversa da una madre e da un 

marito folli, rinunci alla propria personalità, per confondersi a 

dispetto della volgare curiosità, in quelle due immagini amate ( 

Così è, se vi pare); un uomo tradito rovescia le parti sociali 

adeguandole alla realtà di fato, costringe l‟amante della propria 

moglie ad assumersi i doveri di marito ed a morire in duelo (Il 

giuoco delle parti). (Apud MACHELLA, 1959, p. 20) 

 

Logo que se transfere para Roma, Pirandello exerce a atividade de narrador e 

autor dramático, conhecido por poucos até aquele momento. Sua colaboração em 

periódicos literários e artísticos na década que vai de 1892-1902 é particularmente 

intensa, sobretudo com o patrocínio dos amigos Ugo Fleres e Luigi Capuana. É muito 
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conhecido, na área de estudos sobre literatura italiana, o incentivo que Pirandello 

sempre recebeu por parte de Capuana, que foi quem induziu o autor, até então novato, a 

enfrentar o desafio de escrever romances. É a partir deste incentivo que Pirandello se 

dedica à composição de seu primeiro romance, Marta Ayala (que mais tarde levará o 

título de L’esclusa), no verão de 1893. É também daquele ano um dos documentos mais 

importantes sobre o posicionamento ético e estético do jovem Pirandello, o ensaio Arte 

e coscienza d’oggi, publicado em setembro de 1893 na Nazione letteraria, na cidade de 

Florença. Os temas trabalhados neste ensaio - que já haviam sido parcialmente 

desenvolvidos em artigos precedentes de interesse moral, como La menzogna del 

sentimento nell’arte (1890), e também de interesse sobre as intervenções entre a língua 

literária e a língua falada (Prosa moderna, Per la solita questione della lingua, 1890) - 

se tornam mais pontuais e objetivam uma descrição da crise da espiritualidade de fim de 

século. O positivismo e as demais correntes culturais do período ofereciam fundamentos 

escassos sobre a consciência individual e social e é em oposição a esse tipo de visão de 

mundo que se colocava a obra de Pirandello, artista e intelectual que não se aquietava 

com as certezas da ciência, as quais ele acreditava serem válidas apenas para a natureza 

e não para a vida, já que sobre a vida, segundo o autor, não podemos ter nenhum 

conhecimento, podemos ter apenas um sentimento e, como sentimento, pode somente 

ser incerto, instável e mutável.         

 Segundo Nino Borsellino (2000), a constatação de que a vida se manifesta 

somente como sentimento, e não como conhecimento, está mais explícita nas primeiras 

produções narrativas pirandellianas: as novelas reunidas entre 1893-1894 com o título 

Amori senza amore, o romance L’esclusa, e Il Turno, de 1895.  Além da melancólica 

consciência da marginalidade do homem no sistema natural, essas obras já introduziam 

o conceito de humorismo como possibilidade poética num momento que era dominado 

ainda pela razão e pela ciência.       

 É impossível falar sobre Pirandello sem falar de sua complexa Weltanschauung 

e de seu estudo sobre o humorismo, no qual estão presentes muitos elementos teóricos 

que explicam as técnicas e as filosofias empregadas em suas obras literárias. Estes 

elementos se vislumbram nos seus romances e em algumas novelas a partir da reflexão 

sobre a ilusão da representação que se dá por meio de uma atração em relação às 

angústias da humanidade e, também, por meio de um certo ar impiedoso que soa quase 

como distanciamento, aparecendo sempre na forma de ideias paradoxais: frieza e 

piedade, choro e riso, identificação e estranhamento, e a partir, também, da 
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decomposição da realidade e da fragmentação do indivíduo. E é partindo destes 

elementos que se chega a uma interpretação humorística da realidade. Para Graziella 

Corsinovi (2008), pode-se afirmar que na atualidade não existe nenhum âmbito da 

realidade, seja ela social, psicológica, científica ou existencial em que não tenha sido 

recuperado, de algum modo, a corrosão crítica, o desmascaramento, a desagregação de 

todas as verdades operadas a partir do cannocchiale rovesciato de Pirandello.  

 

Tutti i fenomeni, o sono illusorii o la ragione di essi ci sfugge, 

inesplicabile.  Manca affatto alla nostra conoscenza del mondo 

e di noi stessi quel valore obiettivo che comunemente 

presumiamo di attribuirle. È una costruzione illusoria continua. 

[...] Per uno spontaneo artificio interiore, frutto di segrete 

tendenze o d‟incosciente imitazione, non ci crediamo noi in 

buona fede diversi da quel che sostanzialmete siamo? 

(PIRANDELLO, 2011, p. 201)  

 

Como exemplo dessa representação da realidade referenciada na citação acima, 

podemos destacar o romance Il fu Mattia Pascal, no qual não se denuncia apenas a crise 

de identidade do indivíduo e a impossibilidade de se viver fora de um contexto social. 

Tal obra antecipa também a constatação que, estando externo à invenção do nome, ou 

externo a qualquer concepção psicológica, o indivíduo não faz parte de realidade 

alguma, como demonstrará mais tarde, de maneira exemplar, outro romance do autor, 

Uno, nessuno e centomila (1925), que é um autêntico manifesto programático da visão 

pirandelliana. O indivíduo, privado de um ponto de referência existencial , se vê forçado 

a viver a própria existência e a agir na sociedade como um ator, interpretando um papel 

momentâneo e mutável, que se altera de acordo com circunstâncias e mudanças 

temporais e espaciais, ou seja, utiliza-se de fingimentos necessários para se viver, mas 

não suficientes para garantir a estabilidade mental do ser humano. Em suma, posto em 

crise o princípio da realidade e negada a unidade do indivíduo, a imagem do mundo 

parece subvertida: os alicerces tanto internos quanto externos ficam estremecidos. 

 Aprisionado na existência, sem saber como e nem por que, o homem 

pirandelliano procura acertar as contas com o paradoxo da vida, que o condena a 

consistir em uma forma limitada e limitante, enquanto dentro dele permanece, quase que 

imperceptível, o movimento da energia vital que se prolonga e se manifesta na atividade 

psíquica, potencialmente aberta a milhares de possibilidades de vida que se mantêm 

inexpressivas:   
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La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d‟arrestare, di 

fissare in forme stabili e determinate, dentro e fuori di noi, 

perché noi già siamo forme fissate [...]. Le forme, in cui 

cerchiamo d‟arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, 

sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremo serbarci coerenti, 

tutte le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo stato in cui 

tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, in ciò che 

chiamiamo anima, e che è la vita in noi, il flusso continua, 

indistinto, sotto gli argini oltre i limiti che noi imponiamo, 

componendoci una coscienza, costruendoci una personalità. 

(PIRANDELLO, 2011, p. 210)  

 

Uma das questões modernas mais importantes para Pirandello é a percepção de 

que a verdade não existe se não como forma de invenção da psique, na qual o sonho, a 

lembrança, as ilusões são confundidas com a chamada realidade. E é a partir do uso de 

uma linguagem simbólica, de uma linguagem da natureza, da fantasia, do movimento da 

vida, que o autor tenta mediar as contradições da realidade: a realidade do corpo e da 

vida se contrapõem à verdade da arte, do sonho.      

 Para unirmos essa questão da representação da realidade à questão do 

humorismo, ambas trabalhadas por Pirandello, devemos tomar consciência de que a 

soberania do riso é um valor da modernidade. No entanto, a comicidade é um fenômeno 

que se manifesta a partir de uma grande variedade de modos, de situações e, por isso, 

pode gerar tanto uma grande variedade de interpretações teóricas como de expressões 

artísticas. Podemos citar como duas das maiores obras sobre a fenomenologia do riso e 

do cômico, do início do século XX, O riso, de Henri Bergson (1900) e O chiste e sua 

relação com o insconciente, de Sigmund Freud (1905), já que, como explica Borsellino 

(2000, p.252), ambas as obras desenvolvem a  ideia de que o cômico precisa se 

especificar em relação aos interlocutores como ironia, paródia, caricatura ou 

humorismo, porque é a partir destas especificações que se revelarão os reais 

significados que o artista tinha a intenção de expressar com sua obra, o que vai ao 

encontro das ideias desenvolvidas por Pirandello sobre o humorismo.    

 No ensaio L’umorismo, de 1908, obra também de extrema importância para o 

período e para esta discussão, Pirandello apresenta uma distinção entre a advertência do 

contrário/avvertimento del contrario – que caracteriza mais propriamente o cômico -  e 

o sentimento do contrário/sentimento del contrario – que qualifica o humorismo. 

Elucidando melhor essa ideia, podemos dizer que o escritor cômico se diverte e faz 

divertir, seja de forma bondosa ou cruel, colocando em evidência o ridículo, ou seja, a 
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inversão, o contrário da normalidade moral e social que percebemos em um 

comportamento anormal e engraçado, ou então em um defeito pessoal, os quais, porém, 

nos induzam mais ao riso que ao desprezo. O escritor humorista, por outro lado, sente 

compaixão pelo ridículo aparente, através do qual na verdade se esconde um sofrimento 

e, por isso, introduz no mecanismo cômico um elemento de uma ironia superior, uma 

instância moral que transcende o puro divertimento e leva a refletir sobre as 

contradições da existência e a colher as várias camadas da personalidade inseridas na 

literatura moderna, sobretudo, no teatro e no romance. Para melhor esclarecer a 

diferença entre o cômico e o humorismo, Pirandello usa o seguinte exemplo:    

  

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa 

di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e 

parata d‟abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella 

vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile 

signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e 

superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il 

comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora 

interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 

vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così 

come um pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto 

perché pietosamente s‟inganna che, parata così, nascondendo 

così le rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l‟amore del 

marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più 

riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in 

me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento del 

contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. 

Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l‟umoristico. 

(PIRANDELLO, 2011, p. 173-174)  

 

Os personagens pirandellianos e svevianos são frequentemente guiados por esta 

concepção da arte humorística.  Pirandello apresenta um caráter mais programático do 

humorismo, já que foi um teórico e um historiador desta forma literária, enquanto Italo 

Svevo revelou seu humorismo exclusivamente a partir de sua obra literária, não o 

divulgou como um princípio estético, como uma poética que retoma grande parte da 

literatura do passado e coloca em xeque a crise da arte naquele momento e também o 

seu futuro. Os personagens dos dois autores mais fáceis de serem comparados são, nesse 

sentido, os protagonistas dos dois famosos romances: Il fu Mattia Pascal (1904) e La 

coscienza di Zeno (1923). Ambos os personagens têm em comum a forma de narração, 

memorialística e em primeira pessoa, e principalmente, o tema da consciência destacado 

pelo título do romance de Svevo, que coincide em partes com o tema da identidade 
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colocada em evidência pelo “fu” do título pirandelliano. A distância de quase 20 anos 

entre a obra pirandelliana e aquela de Svevo, distância que não pode ser ignorada, nos 

mostra Pirandello como um preconizador da literatura moderna, dos temas 

desenvolvidos, das soluções narrativas utilizadas, da inovação no perfil das 

personagens, causando um estranhamento no leitor num primeiro contato com esse 

novo tipo de romance, sendo também um dos primeiros escritores na Itália a se desviar 

daquela tendência de literatura verista ou naturalista, a tendência de escrever nos moldes 

de Giovanni Verga, que era ainda seguida por muitos escritores italianos naquele 

momento. A obra de Svevo também traz infinitas inovações literárias, e ainda que cause 

algum tipo de estranhamento no leitor, surge em um momento no qual o romance 

moderno já vinha se manifestando de maneira mais abrangente na Europa. 

Se compararmos o destino desses dois heróis ou anti-heróis modernos, Mattia e 

Zeno, com o destino dos heróis da cultura popular, podemos falar mais sobre comédia 

do que sobre tragédia da consciência. O destino de ambos acaba se maturando muito 

mais devido a circunstâncias inesperadas do que por atos de responsabilidade moral, 

sempre com aquele acento voltado para a imprevisibilidade que caracteriza as situações 

cômicas e que dá um destaque grotesco aos personagens que as vivem. Essa condição é 

típica do protagonista de romances de grande parte da literatura europeia do 

Novecentos, de modo que é possível incluir nessa linha, por exemplo, a comicidade dos 

romances de Kafka e todo seu angustiante conteúdo. De forma geral, podemos ressaltar 

que, tanto o cômico como o humorismo, colocam em evidência aspectos variados da 

sensibilidade burguesa e de sua mísera consciência. Sobre a importância desses dois 

personagens que representam a crise do indivíduo e a reflexão dos aspectos vivenciados 

pela cultura daquele século, e que são refletidos ainda na cultura dos nossos dias, 

Borsellino ilustra:  

 

Il personaggio sveviano è un eroe del lapsus, degli atti mancati 

che mettono in luce processi psichici inconsci e disturbi 

nevrotici che poi paradossalmente, e comicamente, hanno un 

esito positivo. L‟autoanalisi di Zeno è un modelo di 

rappresentazione ironica, più giudicata del processo 

autobiografico di Mattia Pascal. In ogni caso i loro 

comportamenti sono ormai “modelli” storici di arte comica e 

umoristica, come la si voglia chiamare, ed essi rifletono 

caratteri ancora permanente della nostra letteratura e della 

nostra cultura, con i quali continuiamo a confrontarci. 

(BORSELLINO, 2000, p. 254-255)  
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Desde o primeiro capítulo desta pesquisa foi colocada a importância do papel do 

intelectual, ou melhor, a crise do papel do intelectual, discutida e trabalhada desde 

Manzoni e os românticos na tentativa de construção de uma literatura de caráter 

educador e popular, até Gramsci, que se questiona sobre a distância que existe entre 

intelectuais e povo na Itália naquele momento. Por isso, é importante comentarmos 

sobre o modo como Pirandello desenvolveu o pensamento do papel do intelectual na 

sociedade, modo bastante diferente daquele proposto por Manzoni ou Gramsci. Em seus 

romances, o fracasso do pequeno-burguês que tenta, em vão, se tornar outro e adquirir 

uma nova identidade, soma-se a uma reflexão sobre a condição do intelectual e o modo 

no qual a arte é reduzida à mercadoria e é sufocada e desvalorizada pela subordinação 

industrial e pelo domínio da máquina. O intelectual de Pirandello, o intelectual 

“humorista”, é aquele sem qualidades, um técnico da razão, capaz de usá-la para colocar 

em evidência os diversos efeitos e a contradição dos acontecimentos, de representar as 

crises, mas sem a intenção de atribuir-lhes alguma solução concreta.   

 A figura do intelectual que emerge do ensaio L’umorismo tem, 

indubitavelmente, o fascínio de uma modernidade extraordinária.  O intelectual de 

Pirandello é irresoluto, perplexo, é o humorista, que sabe que a vida não tem um fim 

claro e definido, ao contrário dos homens que são incapazes de não dar importância a 

este fim e, por isto, continuamente se inventam como indivíduos ilusórios e fictícios. A 

função desse intelectual é, portanto, aquela de revelar as ilusões e hipocrisias, de 

arrancar as máscaras, reduzindo a existência à sua nudez, como revela o título 

emblemático que o autor escolhe para o conjunto de sua obra teatral: Maschere nude. A 

meu ver, a tarefa crítica e desmistificante que Pirandello coloca aos escritores é a de 

desmontar o mecanismo sob o qual se funda a vida social e expor os enganos 

psicológicos e sociais.        

 Como já destacamos, é extremamente difícil falar sobre Pirandello sem falar de 

Svevo, principalmente quando aquilo que se quer é formar um painel sobre as 

tendências intelectuais e culturais da primeira metade do século XX. Portanto, para 

Svevo, a literatura naquele momento não era vista somente como arte, mas como 

escritura, como um instrumento de recuperação da vida e de conhecimento, já que 

contribuía com a percepção dos autoenganos do indivíduo e sua relação com as 

contradições objetivas da sociedade. Tanto a experiência literária de Svevo, quanto 

aquela de Pirandello, constituíram uma etapa fundamental na história do intelectual 
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europeu, já que ambas, mesmo que com as particularidades de cada autor, podem ser 

caracterizadas pelo questionamento da função social e do valor público, que parte do 

individual para o coletivo.  

Encontramo-nos, portanto, no terreno de um novo realismo, o realismo do 

romance moderno de vanguarda, que se move a partir da dimensão do privado para 

investir também nas estruturas sociais e para construir uma forma narrativa totalmente 

nova. Após a crise das formas narrativas tradicionais, renasce o romance, porém com 

estruturas radicalmente renovadas: desaparece a imagem da vida individual como 

alegoria objetiva, dotada de sentido exemplar, como acontecia com o romance 

Oitocentesco. Luperini observa, ainda, que quando o intelectual adere a uma ordem 

social e com ela move o sistema de valores, difundindo ideologias, ele é capaz de se 

manter a partir desta sem fraturas ou frustrações individuais relevantes. Porém, quando 

não consegue mais se identificar no sistema de valores da sociedade, como já acontece a 

partir do final do século XIX, mais difícil será encontrar um posicionamento individual 

e social.           

 E quando se fala em posicionamento individual e social, não podemos deixar de 

mencionar a ligação de Pirandello com o fascismo. Em 1924, o autor adere ao fascismo, 

justificando tal adesão devido ao fato de almejar um Estado forte que acabasse com a 

desordem. Entretanto, mesmo havendo essa adesão aparentemente total, uma adesão a 

qual Pirandello jamais renunciará, a relação do escritor com o fascismo é bastante 

atormentada, contraditória e influenciada por episódios de interesse pessoal 

(principalmente no que diz respeito à criação de um Teatro Nazionale em parceria com 

Marta Abba).           

 O fascismo realmente precisava da figura de Pirandello para ajudar a enobrecer 

sua imagem enquanto movimento cultural, e, ao mesmo tempo, pode-se dizer, que o 

autor realmente acreditasse na necessidade de um Governo com um forte poder de 

decisão para a realização da ideia de um teatro italiano que tivesse um valor não 

somente nacional, mas também europeu e mundial. Apesar dessa ligação com o partido 

fascista, o idealismo cultural e filosófico de Pirandello era oposto àquele do fascismo. O 

autor tinha uma personalidade e expressava uma arte que não se adaptavam ao espírito 

fascista, sua obra é desprovida de qualquer orientação ou linha de conduta ditatorial. 

 Naquele momento, os sentimentos populares estavam divididos em duas 

metades simétricas: de um lado o fascismo, do outro o comunismo e no meio estava a 

burguesia, que no final acabou optando por ficar do lado do fascismo por instinto de 
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sobrevivência, já que os ideais de esquerda permaneceram fixados apenas na teoria 

desviando, assim, a possibilidade de se criarem fundamentos culturais imprescindíveis 

que poderiam se realizar de forma concreta a partir da política governamental. Contudo, 

com o passar do tempo, os males morais do fascismo começaram a se tornar cada vez 

mais evidentes e os quatro anos que Pirandello passou fora da Itália (1928-1932), em 

exílio voluntário, o fizeram perceber e entender muitas coisas. Ele sabia que era 

considerado pelos fascistas como um “corpo estranho”, no sentido em que seus 

posicionamentos e pensamentos, expressados pela sua arte, não tinham coerência com a 

filosofia fascista, e nenhum de seus personagens representava a postura ou atitude de 

um fascista. Muitos, como símbolo desse movimento político, demonstraram certa 

aversão ao autor já que não o sentiam como um representante, como um intelectual 

fascista.           

 De acordo com a concepção daquele momento, o intelectual era uma pessoa que, 

graças às suas capacidades intelectuais excepcionais e seus conhecimentos culturais, a 

partir de sua obra e suas ações, exercitava uma profunda influência em uma classe 

social, tornando-se, muitas vezes, seu guia. O intelectual era aquele que se colocava e se 

impunha no centro das situações. Mesmo quando Pirandello compreendeu que a 

essência moral do fascismo era negativa ele não desfez sua aliança com o movimento e, 

os motivos para tal atitude nunca deixaram de ser um mistério, já que o autor nunca foi 

o “queridinho” do regime e, em muitas ocasiões, como em 1929, foi impedido de 

representar Questa sera si recita a soggetto. Em relação à política, vemos um Pirandello 

que concebia um papel passivo de observador e, que talvez por não saber quais seriam 

as possíveis consequências de uma eventual falta de financiamento por parte dos órgãos 

governamentais ou as restrições que poderiam ser impostas a sua liberdade artística, não 

tenha se desvinculado do fascismo.      

 Pensando nisso tudo, acabamos retornando à discussão sobre a literatura 

popular. A partir da análise feita no capítulo anterior e também neste capítulo sobre as 

temáticas trabalhadas na obra de Pirandello e seus posicionamentos tanto de cunho 

pessoal quanto de cunho intelectual, podemos classificar o autor como distante do gosto 

popular e afirmar que ele não produzia uma literatura destinada às massas. Se 

retomarmos brevemente o pensamento de Gramsci, segundo o qual o conceito de 

“popular” envolve as lutas de classe, veremos que Pirandello estava muito distante 

disso, já que sua literatura não é de cunho social. É claro que o autor trabalhava aspectos 

relacionados às instâncias e às convenções sociais em sua obra e a forma como elas 
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influenciam na postura e na vida do indivíduo, aprisionando-o em uma forma fixa que 

impossibilita romper com estas instâncias e convenções, já que isso significaria estar 

fora da vida.  Mas os personagens de Pirandello fazem parte da burguesia, não do povo, 

e é para essa burguesia que ele escreve, na maioria das vezes criticando e denunciando 

alguns comportamentos específicos dessa classe, mas também trabalhando e escrevendo 

temas que são de conhecimento e interesse dela que, não obstante, estão distantes da 

compreensão do proletariado.  

Partindo das considerações feitas por Waldenyr Caldas (2000), em relação aos 

critérios que tornam uma obra popular ou elitista, podemos dizer que para se ler a obra 

de Pirandello são exigidos do leitor conhecimentos e leituras anteriores e o domínio de 

um vocabulário mais rico. Ou seja, o autor possui uma linguagem que não atraía as 

massas e, por isso, essas massas preferiam ler literatura de folhetim francês, ou então 

obras de Invernizio e Mastriani, autores acessíveis que exigem do leitor apenas a leitura 

pura e simples do romance, que é o que a massa italiana era capaz de fazer naquele 

momento, tendo em vista o baixo nível de instrução da classe proletária.    

 Mesmo não sendo possível definir Pirandello como um escritor popular ou de 

massa, é incontestável sua importância e grandeza como representante da cultura do 

Novecentos, não somente em âmbito nacional, mas também naquele europeu. Mesmo 

sendo um escritor considerado grande em relação à técnica e que trabalha temáticas 

complexas e de relevância naquele período - tais como a problemática da consciência, 

da representação da realidade, do humorismo, do nível individual e do coletivo, os 

aspectos da psicologia e da fragmentação do “eu” - Pirandello também aborda temas do 

folclore e das crenças populares, do misticismo de forma geral, que eram muito 

difundidos naquele período. Nos próximos tópicos veremos de que forma tudo isso 

aparece no romance Il fu Mattia Pascal, desde as temáticas complexas que se inseriam 

na cultura novecentesca até os temas populares, resgatados em grande parte pelo autor 

devido a sua infância e juventude vividas no campo na Sicília. 

O primeiro resultado incontestável de Pirandello como narrador surge com o 

romance L’esclusa, que antecede a publicação seriada de Il fu Mattia Pascal, sendo 

também publicado em capítulos no quotidiano romano La Tribuna, entre 29 de junho e 

16 de agosto de 1901. O romance, que foi escrito em 1893, como indica o próprio autor 

na edição definitiva de 1927 (Bemporad, Firenze), antes de ser publicado pela primeira 

vez em volume no ano de 1908, passou por algumas revisões e correções que já 

aparecem nessa primeira publicação, com variações notáveis em relação à publicação a 



83 
 

puntate. Esse longo percurso redacional é indispensável para fins interpretativos, já que 

a cada revisão somos conduzidos em direção a um estrato psicológico mais profundo e a 

um maior significado simbólico de uma história dominada pela ironia de situações 

invertidas: uma mulher, injustamente acusada de adultério pelo marido, é expulsa de 

casa e excluída da sociedade para ser readmitida depois que o adultério efetivamente se 

concretiza. Em uma carta
5
 dedicada a Luigi Capuana, que abre a edição de 1908 de 

L’esclusa, Pirandello declara não perceber os efeitos que o romance possa ter causado 

nos leitores do jornal e, duvida que uma leitura feita de forma “forçadamente 

esporádica” seja capaz de captar a parte mais original desse trabalho literário camuflada 

na representação objetiva dos casos e das pessoas, a partir de seu fundo essencialmente 

humorístico. Assim explica Borsellino a observação feita pelo autor: 

  

Quest‟interpretazione d‟autore va sottolineata. Il lettore è 

invitato a guardare oltre l‟oggettivismo della rappresentazione, 

oltre il metodo ancora impersonale e flaubertiano o della 

distanza naturalistica, e a fare attenzione al fondo nascosto del 

romanzo che Pirandello definisce umoristico. Ma la vicenda di 

Marta e Rocco, i protagonisti dell‟Esclusa, sembra determinata 

da condizionamenti diversi da quelli che definiscono il 

soggettivismo umoristico di altri personaggi pirandelliani. Non 

certo dalla loro volontà, come sottolinea giustamente Pirandello 

nel seguito della lettera a Capuana, quasi si trattasse di eroi 

stendhaliani o balzachiani ormai improponibili. Semmai dal 

loro essere “alla discrezione della vita”: della vita esterna, della 

“materialità” dei particolari comuni e quotidiani oltre che delle 

convenzioni sociali, e soprattutto della loro vita interna, 

psichica, che né l‟autore né i personaggi stessi testimoniano 

conscientemente. (BORSELLINO, 2000, p.24)  

 

A segunda redação de L’Esclusa foi condicionada pela presença hegemônica do 

romance Il fu Mattia Pascal, que já gozava de certa fama naquele momento e, também, 

pela poética trazida pelo ensaio Umorismo, além de artigos reunidos em Arte e scienza, 

ou seja, foi condicionada por um contexto biográfico e intelectual no qual arte e teoria 

se encontram e consentem a Pirandello revelar para si mesmo e para o público uma 

coerente imagem de escritor. Os acontecimentos que repercutiram na maturação literária 

e teórica de Luigi Pirandello, nos quinze anos que se passaram entre 1893 e 1908, são 

privados e familiares, como o casamento com Maria Antonieta Portulano; a mudança 

                                                           
5
 Tal carta encontra-se anexada neste trabalho em ANEXO A – Carta de Pirandello para Luigi 

Capuana, p. 115-116. 
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definitiva para Roma e o nascimento dos três filhos Stefano, Rosalia (Lietta) e Fausto; e 

em 1897 o cargo de professor de língua italiana no Istituto Superiore di Magistero 

(feminino) de Roma. Ainda que a vida acadêmica não tenha sido uma grande paixão 

para o autor, livros como o Umorismo e Arte e scienza foram, em parte, uma exigência 

de produção científica feita devido a seu cargo universitário.     

 No entanto, a partir de 1903, a manifestação inevitável da doença da mulher o 

perturbará profundamente. A instabilidade nervosa de Antonietta não resiste à notícia do 

alagamento de uma mina de enxofre na qual seu sogro havia investido, além do próprio 

capital, também, o dote da nora. Atingida primeiramente por paralisia nas pernas, ao 

longo dos anos começou a sofrer de distúrbios obsessivos. Delírios de perseguição e 

excesso de ciúmes da relação do marido com a filha levaram, mais tarde, em 1919, à sua 

internação em uma casa de repouso. A falência econômica e as condições da esposa 

acabaram por forçar o ritmo de trabalho intelectual de Pirandello, tanto para manter 

financeiramente a família, quanto para liberar criativamente essa tensão pela qual 

passava.            

  Em relação à vida e obra do autor, que nesse momento de crise acabam se 

unindo e até mesmo se confundindo em alguns momentos, supõe-se que esses episódios 

particulares tenham despertado a curiosidade de Pirandello, como se nota já em Il fu 

Mattia Pascal, para estudos de psicologia social e individual menos rígidos e 

esquemáticos do que a linha da antropologia e sociologia positivistas. Observa-se 

também que, devido a esse momento de crise financeira, a colaboração de Pirandello 

passa a ser mais intensa para jornais e revistas.       

 Como vimos na carta já mencionada a Luigi Capuana, o autor não se mostra 

muito favorável às publicações em capítulos, alegando que não se pode calcular a 

intensidade da recepção do leitor sobre a obra feita nessas condições. O autor acredita 

que não se possa atingir o nível profundo de compreensão que a obra exige lendo-a de 

forma seriada e apresenta essa opinião sobre a publicação a puntate de L’esclusa que é 

de certa forma, como bem sabemos, também a mesma que o autor tem em relação a Il fu 

Mattia Pascal. Se Pirandello acredita que de algum modo a obra não consiga transmitir 

sua total grandeza sendo publicada em capítulos, por qual motivo decide ter essa 

experiência? Muito mais que realização literária, o autor opta por este tipo de 

publicação devido às necessidades financeiras pelas quais passava, estreitando os laços 

com os periódicos para os quais publicava, já que naquele momento a imprensa era um 

ótimo empregador e pagava muito bem pela colaboração dos escritores. Assim sendo, 
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veremos a seguir como se deu a experiência da publicação folhetinesca de Il fu Mattia 

Pascal na revista Nuova Antologia. 

 

 

3.2. O nascimento de Il fu Mattia Pascal  

 

A vida como um espetáculo de marionetes, como um jogo de fingimentos 

involuntários aceitos para sobreviver mais que para se satisfazer é, para Pirandello, um 

princípio dinâmico que lhe permite investir na matéria narrativa usando procedimentos 

variados. E se pensarmos nesse aspecto, podemos afirmar que a primeira e grande 

temporada da arte narrativa pirandelliana culmina, de fato, com o romance Il fu Mattia 

Pascal, que foi publicado em capítulos quinzenais, na revista Nuova Antologia di 

lettere, scienze ed arti, de 16 de abril a 16 de junho de 1904 e reunido neste mesmo ano 

em volume pela edição da revista em questão. Após essas duas primeiras edições, o 

romance foi publicado novamente, seis anos depois (fevereiro de 1910), com 

modificações bastante sutis, pela editora Casa Treves (Fratelli Treves), de Milão. Em 

1918, essa mesma editora republica uma nova edição revisada, edição esta que por 

alguns aspectos pode ser considerada a edição definitiva, já que o texto aprovado pelo 

autor em 1921 se distancia muito pouco daquele de 1918, apresentando apenas algumas 

correções e modificações de pouca relevância. É nessa nova edição de 1921, publicada 

pela editora Bemporad, em que é inserida a Avvertenza sugli scrupoli della fantasia
6
, a 

qual já havia sido publicada em partes, anteriormente, pelo jornal romano L’Idea 

Nazionale, em 22 de junho daquele mesmo ano, e que segue sendo publicada em todas 

as outras sucessivas edições.  

A história romanesca de Mattia Pascal relata a vida de um homem que vence nas 

mesas de jogos de roletas e que recebe uma grande quantia em dinheiro como prêmio, 

passando assim, inesperadamente, de pobre a rico. Outro fato de extrema importância, 

que acontece de forma totalmente imprevista, é o de ser dado como morto pelos jornais 

locais de sua cidadezinha, Miragno, após o cadáver de um suicida ter sido encontrado 

em um moinho de sua família e ser reconhecido como ele próprio, Mattia, por parentes 

e amigos. Aproveitando-se dos improváveis acontecimentos, o bibliotecário Mattia 

                                                           
6
  A Avvertenza sugli scrupoli della fantasia encontra-se anexada ao final deste trabalho no ANEXO 

B, p.117-122.  
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Pascal, nosso protagonista, decide não retornar mais para a casa, para uma mulher que 

ele não ama e que também não o ama, e para uma sogra que o atormenta. Assume uma 

nova identidade, torna-se Adriano Meis, modifica sua fisionomia, cria para si um 

passado fictício e se instala em Roma, na pensão do aposentado Anselmo Paleari, 

assíduo especulador dos mistérios da vida e da morte. No entanto, a plena liberdade da 

qual pensa gozar, acaba se revelando como impossibilidade de atos e ações, portanto, 

impossibilidade de viver. Adriano, sua nova identidade, não pode estreitar laços 

amorosos e nem de amizades por receio de revelar seu passado, não pode desfrutar de 

sua riqueza, não pode responder às consequências de suas ações. É, nas palavras do 

próprio narrador, Mattia Pascal, un’ombra che fa ombra e, por isso, toma a iniciativa de 

um segundo aparente suicídio com o intuito de anular a nova identidade e retomar 

àquela antiga. Não lhe resta outra alternativa além de retornar a seu emprego de 

bibliotecário e se aceitar sem nenhuma identidade, tonando-se titular de uma realidade 

defunta, o falecido Mattia Pascal, sendo ele o próprio narrador desse peculiar episódio. 

 Se pensarmos na já citada falência econômica dos negócios de família e nos 

problemas de saúde de Antonietta,  que são fatos extremamente ligados e que ocorreram 

simultaneamente, é possível reconhecer um certo grau de identificação autobiográfica 

do autor com as circunstâncias dolorosas e de amadurecimento pelas quais passa o 

protagonista do romance. Pirandello, vindo de uma família que sempre possuiu recursos 

financeiros que lhe proporcionaram uma formação intelectual e uma vida de conforto se 

via naquele momento tendo de sustentar sua família através do trabalho de escritor e de 

professor, ofícios que o sobrecarregarão muito e, além disso, ainda cuidar de seus três 

filhos e sua esposa doente. Por isso, não seria nenhum absurdo supor que a fuga da 

família e um renascimento em plena liberdade, vivenciados por Mattia Pascal no 

romance, talvez fosse uma experiência também desejada pelo autor que, no entanto, se 

manterá sempre oculta.          

 De qualquer modo, a meu ver, em Il fu Mattia Pascal o núcleo narrativo será 

melhor explorado se o olharmos a partir da vertente extraordinária da obra que é, de um 

modo geral, bastante surpreendente, inverossímil, alegórica e que também traz uma 

trama popular, afinal, trata-se da história de um morto-vivo. Interessante lembrar a 

propósito da questão da verossimilhança na obra, as observações feitas por Nino 

Borsellino: 
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[...] una parte della critica ebbe buon gioco, sul terreno 

della più piatta verossimiglianza, nel denunciare 

l‟assurdità dell‟intreccio (come del resto di tanti altri 

analoghi intrecci). Ma ne ebbe ancora di più l‟autore 

quando, ristampando il romanzo nel ‟21, vi allegò 

un’Avvertenza sugli scrupoli della fantasia in cui 

registrava due avvenimenti di cronaca altrettanto 

“assurdi” eppure inattacabili in quanto “fatti”, non 

invenzioni. Pirandello però trascurò in quell‟ocasione di 

ricordare gli antecedenti tematici che gli dovevano 

essere noti. Non tanto quello della Bufera di Calandra 

(1898) dove un marito esce per ragioni politiche dalla 

scena familiare senza più rientrarvi, quanto quello di 

Redivivo di Emilio De Marchi (1895), un romanzo 

apparso a puntate nel “Mattino” di Napoli e nell‟”Italia 

del popolo” e che volle essere un esperimento di 

feuilleton italiano. (BORSELLINO, 2000, p. 32-33)  

 

Tais observações nos levam a refletir sobre o romance Redivivo (1895), já que o 

estudioso pirandelliano nos apresenta algum tipo de vínculo entre as duas obras. 

Embora haja diferenças substanciais entre uma obra e outra, sobretudo no que se refere 

à caracterização moral e o papel de justiceiro, afirmados pelo protagonista do romance 

de De Marchi no decorrer da narrativa e não no modo como Mattia Pascal é 

representado em sua trama, são evidentes as possíveis comparações em relação às 

situações cruciais dos dois romances. Em Redivivo, uma crise financeira e um 

casamento falido incitam seu protagonista a abandonar a família, principalmente quando 

um falso atestado de óbito, dado devido a um reconhecimento incorreto de um cadáver, 

provoca sua repentina decisão de aceitar essa morte como sua e, assim, escolher uma 

nova vida e uma nova identidade. As situações também tomam o mesmo rumo com o 

protagonista pirandelliano, no entanto, o retorno do personagem não permite recompor a 

mesma condição que havia antes de partir, sobretudo porque seu lugar estava ocupado 

por outro, por Pomino. Além disso, Mattia Pascal tem o agravante de não poder tonar a 

ser Adriano Meis, já que ele próprio simulou o suicídio desta sua identidade, enquanto  

o protagonista demarchiano retoma sua segunda identidade se exilando no Japão. Por 

serem ambos romances de folhetim, seria importante para uma melhor compreensão 

retomarmos a questão do folhetim na Itália e entender como a evolução desta forma 

literária influencia a concepção das narrativas em questão.  

O romanzo d’appendice começou a se difundir no país somente a partir da 

segunda metade do século XIX, quando se verificou o desenvolvimento de um 

verdadeiro e significativo mercado literário no território italiano. A procura por textos 
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literários, sobretudo romances, passou a ser tão grande que os editores se viam 

obrigados a resolver o problema importando romances estrangeiros, principalmente 

aqueles franceses. O folhetim francês, traduzido muitas vezes com uma péssima 

qualidade, dominava, portanto, os periódicos e quotidianos italianos do período. E é por 

volta da década de 70, desse mesmo século, que se afirma a figura do escritor como 

profissão na Itália, o qual tinha como principal tarefa conquistar o maior número de 

leitores para gerar lucro a seus editores e, sem dúvida, o gênero mais fácil para atingir 

essa meta com êxito era o romance-folhetim. Mesmo com o aparecimento de 

folhetinistas italianos de sucesso, como foi o caso de Francesco Mastriani e Carolina 

Invernizio, a situação do romance-folhetim italiano continuava em débito em 

comparação àquele francês, já que os próprios Mastriani e Invernizio se inspiravam 

diretamente nos modelos dos folhetinistas franceses mais famosos. Muitos escritores 

lamentavam tal situação, que piorava cada vez mais devido à reprovação do gênero por 

parte da elite, dos intelectuais e literatos da época (como já vimos no capítulo anterior) 

que o classificavam como gênero menor e inferior ao romance histórico.   

 Uma vez que a já citada obra de De Marchi serve de exemplo para nos auxiliar 

na compreensão da composição de Il fu Mattia Pascal, julgamos de extrema relevância 

discorrermos um pouco sobre esse romance, realizado pelo autor com vistas a colocar 

em prática um projeto de reforma do romanzo d’appendice, que desse importância à 

produção de um feuilleton de qualidade, eliminando, para isso, os aspectos estilísticos 

mais grosseiros e, sobretudo, adaptando-o à realidade italiana e de seu público. De 

Marchi, escritor milanês, publicou os romances Il signor dottorino (1876) e Due anime 

in un corpo (1877), ambos em capítulos, na revista literária La vita nuova, seguindo as 

técnicas base do romance-folhetim. No entanto, apesar dessas duas tentativas iniciais e 

juvenis, o autor só terá a oportunidade de compor um grande e verdadeiro romance de 

folhetim, para jornais de grande tiragem, alguns anos depois, quando publica no L’Italia 

del popolo, em 1887, e em 1888 no Corriere di Napoli, o romance Cappello del prete. 

O sucesso foi tão grande e imediato que, já em 1888, o romance foi reunido em volume 

pela editora dos irmãos Treves de Milão e, também, nos anos sucessivos foi traduzido 

para as principais línguas europeias e publicado em vários países. Já Redivivo, obra que 

nos interessa particularmente, foi publicada somente em 1895, primeiramente intitulada 

de Il morto che parla, no Mattino de Nápoles, e, no ano sucessivo, no L’Italia del 

popolo, com o título definitivo de Redivivo. O romance foi reunido em volume somente 

em 1909, depois da morte do autor, e por isso sem reelaborações.    
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 Redivivo é precedido por uma premissa, na qual o autor afirma a importância de 

se compor romances-folhetim de qualidade. A narração em primeira pessoa é a moldura 

para os longos monólogos de Alfredo Bausen (o protagonista), que narra a história de 

sua vida, e esse tipo de narração é um artifício muito comum do gênero, como ocorre 

também em Il fu Mattia Pascal. Outra característica bastante típica do feuilleton, 

utilizada pelo autor nesta obra, é uma narrativa baseada na contraposição entre 

personagens efetivamente bons e maus, todos privados de qualquer densidade 

psicológica. Já a obra pirandelliana traz personagens extremamente complexos do ponto 

de vista psicológico, não essencialmente bons e nem essencialmente maus, e seu 

herói/protagonista é aquele que é incapaz de realizar, estando bem distante do 

estereótipo de herói de O conde de Monte Cristo, ou seja, do modelo de herói 

folhetinesco.         

 Embora haja diferenças cruciais em vários aspectos referentes à composição das 

narrativas aqui analisadas, podemos afirmar que o folhetim demarchiano influenciou 

diretamente no processo de criação do folhetim pirandelliano, tendo sido encontrado um 

exemplar de Redivivo entre os livros de Pirandello. Mesmo com a particularidade de 

cada uma das obras, fica claro que Pirandello se inspira nesse romance de folhetim, 

reutilizando e adaptando em Il fu Mattia Pascal os principais acontecimentos da trama 

central, ou seja, a narrativa feita por um defunto autor. Trata-se, sem sombra de dúvida, 

de um recurso que chamará a atenção do leitor e despertará sua curiosidade para a 

leitura do romance a fim de entender de que forma se deu esse jogo de morto-vivo na 

história do protagonista. Importante recordar aqui que o percurso que se dá na passagem 

de pessoa a personagem coincide em Il fu Mattia Pascal com o episódio romanesco do 

morto-vivo, resgatado por Pirandello do esquema popular que, porém, se distancia das 

situações de perseguições e vinganças com as quais o folhetim o associava, como em 

Redivivo.          

 Passando para a análise específica da narrativa de Pirandello, lembramos que um 

importante aspecto é aquele ligado à narração autobiográfica, cuja justificativa é 

antecipada já no primeiro capítulo da obra pirandelliana, Premessa, no qual é colocado 

imediatamente em evidência o tema da identidade: “Una delle poche cose, anzi la sola 

ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne 

approfitavo.” (PIRANDELLO, 1904, p.586).  O nome foi, por um determinado tempo, 

a única certeza que o protagonista tinha e, por isso, o repetia para si mesmo e para as 

outras pessoas como forma de reconhecer pelo menos naquele som a sua presença. Com 
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isso, o autor nos sugere que antes que se iniciasse sua aventura, Mattia podia já 

constatar sua ausência da realidade, sua impossibilidade de se reconhecer como pessoa e 

sua subordinação à descrença da vida. As duas premissas iniciais do romance, não 

devem ser ignoradas, pois é a partir delas que o narrador rompe o pacto de veracidade 

com o leitor, e aquele que não se atenta para isto acaba fazendo uma leitura 

comprometida da obra.  O uso do narrador em primeira pessoa coloca em cheque a sua 

própria confiabilidade.         

  Na primeira parte do romance, o protagonista é um homem à deriva, um homem 

sem qualidades, o incapaz, como tantos outros célebres protagonistas da literatura do 

Novecentos (na Itália, este tipo de protagonista romanesco começa a aparecer um pouco 

mais tarde na literatura, por volta de 1930, tendo sido Pirandello um dos pioneiros em 

inserir um anti-herói moderno em sua obra), mas com uma carga de vitalidade ou, 

melhor dizendo, de fatalidade, que o torna muito mais propício ao azar e à provocação 

nas situações vividas do que as outras pessoas. Quando adquire uma liberdade 

inesperada, que deveria garantir finalmente seu nascimento como pessoa, vemos que a 

história fictícia que Adriano Meis deve construir em torno da sua nova identidade a fim 

de apagar seu passado, acaba o impedindo de desenvolver seu momento presente, 

obrigando-o mais uma vez a ser um espectador da vida ao invés de realmente vivê-la. E 

o insucesso da tentativa de retomar a velha identidade conclui essa busca aventureira de 

si próprio.           

 Esse esquema narrativo, no qual uma pessoa é incitada a se tornar um 

personagem, traz como principal elemento a incontestável necessidade de viver, capaz 

de mover o mecanismo interno da vida que está dentro de nós e da vida que se 

manifesta, gerando um misto de sentimentos que trazem em si um obscuro desejo de 

felicidade. O segundo elemento notável desse esquema está intrinsecamente ligado ao 

primeiro: a consciência de viver. E é essa consciência que gera tragédias silenciosas. A 

reflexão aparece na obra pirandelliana como fonte da dor, a vida se detém e se confunde 

naquele sentir-se viver, sendo este um episódio sobre o qual Pirandello insistiu 

exaustivamente em sua produção artística, a partir de uma clareza e uma total entrega 

que lança reflexos significativos no leitor ou espectador.      

 Em Il fu Mattia Pascal a representação de todo o mal-estar daquele início de 

século é delineada a partir de uma figura que não conserva praticamente mais nada do 

perfil do intelectual de antes. Trata-se do senhor Anselmo Paleari, dono da pensão na 

qual Mattia se hospeda durante sua estadia em Roma, um amador, que se baseia nas 
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ciências teosóficas e que explora com paixão experimentos espíritas. Esta personagem 

ganha uma grande importância no romance devido à função que o autor lhe atribui, 

mesmo que de modo redutivo e irônico, já que é uma personagem a partir da qual se 

podem sugerir algumas leituras que teriam sido feitas pelo próprio Pirandello naqueles 

anos, sobre as descobertas e difusões de cunho espiritualista.    

 O significado que Il fu Mattia Pascal assume no progresso da obra pirandelliana 

é de um valor incontestável, justamente por se tratar de uma obra que obteve grande 

sucesso e por sua indiscutível importância na história da cultura italiana e europeia. As 

principais obras com as quais Pirandello dialoga em Il fu Mattia Pascal, são os 

romances alemães da primeira metade do século XIX, obras imersas no puro fantástico, 

em experiências extraordinárias, a partir das quais o autor manipula a transcrição para as 

normas burguesas e realistas. Trata-se de uma farsa transcendental, que chama a atenção 

para o absurdo.  E é justamente para aliviar essa carga de alegoria presente na obra e, 

principalmente, para se defender dos adeptos de narrativas verossímeis, que Pirandello 

publica, anexado a posteriores edições de seu romance, como já dissemos, a notícia 

jornalística de dois casos semelhantes àquele vivido por seu protagonista, com o intuito 

de provar que a realidade imita a arte e vice-versa.   

Após esta breve apresentação do romance, traremos a seguir alguns aspectos 

culturais e populares representados em Il fu Mattia Pascal e aquilo que é possível 

concluir com esta pesquisa.  

 

 

3.3. Il fu Mattia Pascal: das questões culturais e populares  

 

Il fu Mattia Pascal, para Renato Barilli (2005), se apresenta como o romance 

mais central e equilibrado de todo o curriculum pirandelliano: é bastante unitário 

estruturalmente no que diz respeito à aproximação das lentes da Weltanschauung do 

autor, com as quais ele enxergava muitos aspectos da vida e do mundo. O romance é 

também bastante humorístico, mas sem uma difusão exagerada do debate sobre a 

consciência, sobre a persuasão retórica em detrimento do apoio dos fatos concretos. 

Explica-se, por isso, seu grande sucesso de público e seu valor representativo, mesmo 

que Pirandello, depois desta obra, tenha seguido em frente por vias mais ousadas, 

complexas e experimentais em seus romances sucessivos.  Para destacar alguns pontos 
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de caráter popular e de relevância cultural do período no qual a obra se inscreve, optei 

por organizá-los em tópicos para uma mais clara compreensão. 

 

3.3.1. A figura do inetto: a representação do herói do Novecentos  

 

Mattia, como já comentado nesta pesquisa e em praticamente todos os estudos 

sobre a obra, nos é apresentado como “incapaz”, “inapto”, perante toda e qualquer 

situação conflituosa, estabelecendo, portanto, uma extraordinária correspondência com 

a figura de Zeno Cosini, protagonista da obra-prima de Svevo, que também é um 

“filhinho de papai”, levemente inclinado a desobedecê-lo, mesmo mantendo 

exteriormente uma aparência de reverência, de submissão, de dependência em relação 

ao pai.  Essa incapacidade, ou inaptidão, é aquela na qual o indivíduo inapto está sempre 

condenado a falir em qualquer objetivo prático a que se proponha ou que lhe seja 

imposto, pode se ligar também a uma incapacidade mais antiga, como comenta Renato 

Barilli em Pirandello: una rivoluzione culturale, de caráter sociológico, fornecida para 

Pirandello a partir do contato com as temáticas meridionais, em base a qual Mattia é 

colocado no âmbito dos herdeiros de terras destinados, por negligência, a dissipar todos 

os bens deixados como herança pelo pai. Sendo Mattia o inetto, Barilli explica ainda o 

porquê se faz necessário o tom de fábula e inverossimilhança dos fatos que dão a grande 

reviravolta na vida do protagonista:  

 

[...] anche se Mattia ha bisogno [...] di qualche provvidenziale 

deus ex machina che venga a tirarlo fuori dai guai: un‟eredità, 

una vitoria al casinò, un trafiletto di giornale con la notizia del 

ritrovamento di un cadavere... Ma quello che conta è l‟animus 

dell‟Autore, ormai deciso a non abbandonare il suo eroe alle 

squallide leggi della roba, a sollevarlo “in più spirabil aere”. 

Siccome un po‟ di mezzi di fortuna per vivere ci vogliono, ecco 

dunque che vengono erogati al protagonista in via eccezionale, 

con colpi di scena successivi; perché sarebbe veramente inutile 

lasciarlo languire nella prigione della miseria con cui l‟universo 

naturalistico-borghese colpisce i non-produttivi. Il che, del 

resto, non significa giovarsi arbitrariamente delle inverossimili 

finzioni proprie dell‟arte, ma antecipare dei dati socio-

economici prossimi a realizzarsi: in breve, infatti, quello stesso 

universo-borghese istituirà dei meccanismi assicurativi e di 

compenso tali da far scomparire la minaccia della miseria: bene 

o male, verrà dato il minimo indispensabile per vivere a tutti, 

compresi gli scialacquatori e gli inetti. (BARILLI, 2005, p. 111) 
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Pirandello, através do recurso da sorte e do acaso, consegue conservar seu herói 

em um estado de estranhamento permanente, o que nos atesta, de forma indireta, uma 

fraqueza natural do personagem que, portanto, está diretamente ligada à relativa 

imaturidade de Mattia perante a vida. Contudo, o retorno do protagonista à sua antiga 

vida e identidade não se dá somente e nem prevalentemente por uma tomada de 

consciência moral, por uma vontade sua de fazer o que é certo segundo as leis e a 

sociedade, mas sim devido a circunstâncias exteriores, de cunho jurídico e social, que o 

impedem de viver essa nova vida como Adriano Meis, tirando toda a liberdade que ele 

pensava ter conquistado. Mattia mostra sua inaptidão para a vida a partir das três 

tentativas falhas que tem para viver e se reinventar: podemos dizer que a trama é 

composta por um esquema de três vidas e três mortes, duas dessas vidas são 

incompletas, por isso, somente a terceira pode recuperá-las por meio das memórias que 

Mattia nos escreve. Temos uma personagem que incorpora, portanto, o papel daquele 

que é incapaz de grandes gestos autônomos, que está sempre ocupado na contínua 

procura de si mesmo, prisioneiro de sua própria identidade, mas também está sempre 

comprometido com a tentativa de derrubar o muro da solidão que o circunda, ainda que 

sem sucesso.           

 A primeira das citações abaixo foi escolhida como forma de ilustrar a questão do 

personagem inetto comentada acima. Vemos neste trecho que a figura de Mattia, desde 

menino, está condenada a falhar, já que com a morte do pai todos os bens da família 

acabaram sendo administrados por Batta Malagna que, por demonstrar tanta gratidão ao 

pai de Mattia, ajudaria, por pura e boa vontade, a pobre viúva com dois filhos pequenos, 

a qual não tinha nenhum conhecimento administrativo para finanças. Contudo, tratava-

se de uma falsa boa vontade, já que Malagna acaba deixando a família de Mattia 

praticamente na miséria. Mesmo depois de adulto, nosso protagonista se vê 

impossibilitado de recuperar os bens familiares que haviam sido usurpados pela talpa. 

Mattia reage sempre de maneira cômica perante as dificuldades das situações e mantém 

também essa atitude de riso diante da adversidade econômica por ele enfrentada. Seu 

lado inapto se mostra justamente no fato de que, além de ser incapaz de conquistar algo 

(tanto que nosso protagonista enriquece nos jogos de roleta, pois necessita do fator 

destino, do fator sorte, já que lhe falta capacidade de realização), é também incapaz de 

manter aquilo que lhe foi dado de forma gratuita.       

 Já a segunda citação nos retrata o momento no qual Mattia se dá conta de que 
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viver sem um nome real, fora das exigências institucionais, é um viver fora da vida e, 

portanto, impossível. Essa impossibilidade de viver enquanto personagem é atestada de 

forma plena no momento em que beija Adriana, mas não pode se comprometer com ela, 

já que perante a lei e a sociedade Adriano Meis não existe, é apenas a sombra de um 

homem. Por isso, o protagonista vê como única possibilidade retomar sua antiga vida, 

que, no entanto, é uma tentativa também fadada ao insucesso, já que Mattia Pascal está 

morto. O que resta para ele é somente a vida de um defunto, já não pode mais voltar a 

ser o que era; está condenado a ser o falecido Mattia Pascal e aprisionado nessa forma, 

episódio a partir do qual vemos retratado o frequente tema pirandelliano sobre a ilusão 

de viver, que quando é percebida pelo indivíduo resta a ele somente a solidão e o 

sofrimento. 

 

Quando Berto ed io fummo cresciuti, gran parte degli averi 

nostri, è vero, è andata in fumo; ma avremmo potuto almeno 

salvare dalle granfie di quel ladro il resto che, se non più 

agiatamente, ci avrebbe certo permesso vivere senza bisogni. 

Fummo due scioperati; non ci volemmo dar pensiero di nulla, 

seguitando, da grandi, a vivere come nostra madre, da piccoli, ci 

aveva abituati.  (PIRANDELLO, 1904, v. 194, p. 593)
7
  

Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio 

m‟era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza del 

mio denaro; poi m‟ero anche accorto ch‟essa più propriamente 

avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noja, e che mi 

condannava a una terribile pena: quella de la compagnia di me 

stesso; m‟ero allora accostato agli altri; ma il proponimento di 

guardarmi bene dal riallacciare, foss‟anche debolissimamente, 

le fila recise, a che era valso? Ecco: s‟erano riallacciate da sè, 

quelle fila; e la vita, per quanto io, prevenuto, mi fossi opposto, 

la vita mi aveva trascinato, con la sua foga irresistibile: la vita 

che non era più per me. Ah, ora me n‟accorgevo veramente, ora 

che non potevo più con vani pretesti, con infingimenti quasi 

puerili, con pietose, meschinissime scuse impedirmi di assumer 

coscienza del mio sentimento per Adriana, attenuare il valore 

delle mie intenzioni, delle mie parole, de‟ miei atti. Troppe 

cose, senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, 

costringendola a intrecciar con le mie le sue dita; e un bacio, un 

bacio infine aveva suggellato il nostro amore. Ora, come 

risponder coi fatti alla promessa? Potevo far mia Adriana? Ma 

nella gora del molino, là alla Stia, ci avevano buttato me quelle 

due donne, Romilda e la vedova Pescatore, non ci s‟eran mica 

buttate loro! E libera dunque era rimasta lei, mia moglie: non io, 

che m‟ero acconciato a fare il morto, lusingandomi di poter 

                                                           
7
A tradução brasileira pode ser consultada em: PIRANDELLO, Luigi. O falecido Mattia Pascal/ 

Seis personagens à procura de um autor. Trad. Fernando Correa Fonseca. 2ª ed., São Paulo: Editora 

Nova Cultural Ltda, 2003, p. 21. 
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diventare un‟altro uomo, vivere un‟altra vita. Un‟altro uomo, sì, 

ma a patto di non far nulla! E che uomo dunque? Un‟ombra 

d‟uomo! E che vita? Finchè m‟ero contentato di star chiuso in 

me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male 

salvar l‟illusione ch‟io stèssi vivendo un‟altra vita; ma ora che a 

questo m‟ero accostato fino a cogliere un bacio da due care 

labbra, ecco, mi toccava a ritrarmene inorridito, come se avessi 

baciato Adriana con le labbra di un morto, d‟un morto che non  

poteva rivivere per lei. (PIRANDELLO, 1904, v. 195, p. 411-

412)
8
  

 

    

3.3.2. O espiritual e o esotérico como marcas de um período de crises 

 

Il fu Mattia Pascal pode ser considerado como um dos romances mais 

representativos da primeira metade do século XX europeu, justamente por colocar em 

dúvida qualquer certeza e qualquer valor já aceitos ou impostos anteriormente, 

justamente por trazer em si a intenção de ser expressão daquele moderno relativismo 

filosófico que punha em discussão todos os critérios de verdade. O indivíduo perde suas 

certezas: a noção de verdade se torna relativa ao sujeito e ao período histórico no qual 

ele está inserido.          

 O romance é escrito e publicado em um momento no qual todas as verdades 

científicas e absolutas estão abaladas, um momento no qual é dilacerada a visão 

positivista da sociedade burguesa do Oitocentos: a vida do homem não é mais regulada 

por severas relações de causa e efeito, mas sim pelo acaso, pelo destino. Pirandello 

representa em Il fu Mattia Pascal, a inquietação e a dúvida que angustiam e perturbam a 

sociedade daquele século, tanto em nível coletivo quanto individual, a partir do 

despertar para a impossibilidade de uma ideia unitária, de uma noção absoluta do real. E 

é devido a esses fatores que a existência humana é vista na obra como solidão, dor e 

ilusão, condicionada por uma série de convenções absurdas, de falsidade e de 

hipocrisias, às quais se faz necessário recorrer para permanecer no fluxo da vida social. 

  Como representante da condição humana temos o protagonista Mattia, 

aprisionado nas máscaras sociais de marido, de pai, de irmão, de filho, de genro, que 

todos nós vestimos para interpretar os papéis que nos são impostos pela sociedade e que 

os outros esperam de nós. Temos, então, um quadro desconcertante de uma sociedade 

                                                           
8
  Trad. Brasileira, pp. 206-207. 
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na qual o indivíduo é esmagado por esse trágico jogo de se ver viver a vida ao invés de 

efetivamente vivê-la. 

Para falarmos sobre o espiritual e o espiritismo na obra, é impossível não 

mencionarmos o personagem Anselmo Paleari e a teoria da chamada lanterninosofia 

(que aparece no capítulo 13: Il lanternino), já que é a partir de ambos que Pirandello 

insere tais temáticas na obra. Paleari aluga um quarto em sua pensão para 

Mattia/Adriano e se mostra imediatamente interessado em seu novo hóspede e, 

julgando-o um homem culto, não hesita em lhe mostrar sua própria biblioteca, na qual 

se destacam os livros que trazem as temáticas sobre o além, a alma, a morte, o plano 

astral, a teosofia, livros de caráter espírita. Mas o que seria essa teoria que recebe o 

nome de lanterninosofia? Para Pirandello, aquilo que distingue o homem dos outros 

seres é a consciência da própria existência, é o sentimento da vida, como se fosse uma 

lanterninha que cada um de nós traz dentro de si, uma lanterninha que nos mostra o bem 

e o mal, que projeta dentro de nós um círculo de luz, e é a partir disso que se explica 

também o conjunto de crenças e tradições populares. É utilizando do artifício da 

lanterninosofia, desenvolvido por meio da figura de Paleari, que temos a representação 

da interpretação que Pirandello dá sobre a crise das certezas, característica daqueles 

anos. E é nesse contexto que o espiritual e o esotérico aparecem não só na obra, como 

também na sociedade europeia da época, já que surgem como consequência de um 

mundo no qual o homem busca reviver e recriar todo o conjunto de valores e certezas 

perdidos no mundo físico, no mundo “real”.  

Com a perda das certezas e verdades absolutas, nem mesmo a religião é mais 

capaz de acalmar as angústias humanas, por isso, teosofia e ocultismo representam, 

naquele panorama, novas alternativas que atraíam o indivíduo que se encontrava 

perdido no caos. A teosofia, grosso modo, é um princípio que partindo de 

procedimentos especulativos e práticas esotéricas tem como fim a união íntima com 

Deus, e é através da consciência do aspecto espiritual do homem, das grandes leis da 

natureza e do Universo, capazes de regular a existência, que se busca atingir esse 

objetivo. É justamente contra a pretensão da ciência de controlar tudo e contra sua 

presunçosa onipotência que se apresentam a magia, o ocultismo, tudo aquilo que é 

encantando e fantástico. Todas essas temáticas surgem naquela cultura como refúgio da 

razão, que é colocada em crise naquele momento, e do delírio de uma ciência que não 

consegue aceitar os limites de seu poder.       

 Pirandello, em Il fu Mattia Pascal, faz aparecer o oculto e o fantástico a partir de 
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descrições de uma sessão espírita, assim como também o faz Italo Svevo, em La 

coscienza di Zeno. Ambos os autores retratam essa situação de modo irônico, porém 

sem ignorar alguns aspectos que tendem a tornar certas práticas críveis. Pirandello 

representa sua sessão espírita com imagens e efeitos que criam uma ambientação cheia 

de suspense entre o macabro e o surreal:  

 
Chi poté più badare alle prodezze di Max nel bujo? Il tavolino 

scricchiolava, si moveva, parlava con picchi sodi o lievi; altri 

picchi s'udivano su le cartelle de le nostre seggiole e, or qua or 

là, su i mobili della camera, e raspamenti, strascichi e altri 

rumori; strane luci fosforiche, come fuochi fatui, s‟accendevano 

nell'aria per un tratto, vagolando, e anche il lenzuolo si 

rischiarava e si gonfiava come una vela; e un tavolinetto porta-

sigari si fece parecchie passeggiatine per la camera e una volta 

finanche balzò sul tavolino intorno al quale sedevamo in catena; 

e la chitarra come se avesse messo le ali, volò dal  cassettone su 

cui era posata e venne a strimpellar su noi… (PIRANDELLO, 

1904, v. 195, p. 408)
9
 

 

Já a sessão reproduzida por Svevo é menos sugestiva e apaixonada que a de 

Pirandello. O protagonista, Zeno, é retratado como pouco envolvido com a experiência 

espírita que está vivenciando, demonstrando muito mais estar presente por oportunismo 

que por curiosidade ou convicção. O ceticismo de Zeno nasce do fato de seu interesse 

não ser direcionado à sessão espírita, mas sim em conquistar Ada, aproveitando-se do 

escuro para lhe fazer sua declaração amorosa. No entanto, essa tentativa de declaração 

se dá sem sucesso, já que a personagem confunde sua amada com a irmã dela, Augusta, 

em meio a toda aquela escuridão, confirmando mais uma vez sua inaptidão diante das 

situações significativas da vida. Por outro lado, Adriano Meis acaba tendo mais sorte 

que Zeno em seu propósito amoroso, o qual, também se aproveitando da escuridão da 

sessão espírita, consegue beijar sua amada Adriana: “Quasi involontariamente io mi 

recai allora la mano di Adriana alla boca; poi, non contento mi chinai a cercar la 

bocca di lei, e così il primo bacio, bacio lungo e muto, fu scambiato fra noi”. 

(PIRANDELLO, 1904, v. 195, p. 409)
10

 

A intenção de usar essas duas situações semelhantes para analisar o espiritual e o 

esotérico nessas duas obras bastante representativas para a época, é mostrar que ambos 

os escritores não se limitam a demonstrar o espiritismo como um pretexto de natureza 

sentimental. Svevo, mais que Pirandello, manifesta sua pouca convicção nas práticas 

                                                           
9
 Trad. brasileira, p.199. 

10
 Trad. brasileira, p. 200. 
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esotéricas, fazendo interrupções bruscas na sessão, continuamente manipuladas por 

Zeno para ridicularizar Guido, o médium improvisado, que era também seu adversário 

no amor. Em Il fu Mattia Pascal, de forma mais sutil que no romance de Svevo, 

também há a intenção de se relevar que a sessão espírita, organizada por Papiano, tinha 

propósitos que iam muito além daqueles esotéricos e, por isso, Pirandello termina a 

sessão com o pensamento suspeito de Adriano sobre as reais intenções de tudo aquilo.  

 

Se, come sosteneva il Paleari, la forza misteriosa che aveva 

agito in quel momento, alla luce, sotto gli occhi miei, proveniva 

da uno spirito invisibile, evidentemente, questo spirito non era 

quello di Max: bastava guardar Papiano e la signorina Caporale 

per convincersene. Quel Max, lo avevano inventato loro. Chi 

dunque aveva agito? Chi aveva avventato sul tavolino quel 

pugno formidabile? (PIRANDELLO, 1904, v. 195, p.409)
11

 

 

 

Giovanni Macchia (1973, p. XXV) afirma que, apesar de Pirandello retratar de 

forma cômica e irônica a magia, a teosofia, o espiritismo e o esoterismo em Il fu Mattia 

Pascal, percebe-se que a maior parte das obras que trabalhavam essas questões na época 

aparecem na biblioteca de Paleari, sendo possível identificar a maioria delas, mesmo 

que não sejam nomeadas explicitamente no romance. Trata-se de livros muito 

difundidos na área de publicações teosóficas, editados em Paris entre o final do século 

XIX e o começo do século XX. Entre os autores daquelas obras temos nomes como 

Annie Besant e Elena Petrovna, Théophile Pascal, C. W. Leadbeater e Allan Kardec. É 

importante destacar este embasamento teórico, a partir do qual o místico aparece na 

obra pirandelliana, para reforçar o argumento de que se tratava de obras e estudos que 

não eram rejeitados por aquela cultura, eram leituras que ainda segundo Macchia, 

tinham interessado ao próprio Pirandello com o mesmo entusiasmo que ao curioso 

personagem Anselmo Paleari.         

 Mesmo Pirandello tendo produzido, no início de sua carreira, uma literatura com 

traços naturalistas, permanecerá sempre nele a consciência da destruição da ciência 

como reino das certezas. Para explicar o que teria despertado a curiosidade do autor em 

relação a obras de caráter místico, Macchia faz algumas suposições:  

  
La nebbia che invadeva i confini dell‟essere e li rendeva sempre 

più  incerti e indefinibili, l‟allargamento di quei limiti in forza 

di una coscienza divisa (e qui interveniva il suo Binet medico e 
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 Trad. brasileira, p. 201. 
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scienziato), l‟alterazione della personalità dovuta anche a 

disastri psichici, una quasi definitiva sfiducia sulla funzione 

equilibratrice e risanatrice della logica: questi e altri motivi 

possono averlo spinto verso il bisogno di scoprire altre leggi, 

altre forze, altra vita nella natura , sempre nella natura, per cui 

dirà, come aveva detto Séailles, che anche l‟arte è la natura 

stessa, la quale prossegue l‟opera sua nella natura umana. 

(MACCHIA, 1971, p. XXIX) 

 

 

A curiosidade de Pirandello em relação a essas leituras ligadas ao lado espiritual 

e oculto, e a representação que faz desses temas em sua obra, é de extrema importância 

no que concerne a ideologias e estudos que estavam sendo propagados naquele período. 

No entanto, é de extrema relevância lembrar, mais uma vez, que apesar da biblioteca de 

Paleari estar repleta de exemplares que seguiam a vertente de estudos espirituais e 

teosóficos, e de seus posicionamentos serem bastante complexos e interessantes, como a 

teoria da lanterninosofia, que nos é apresentada na obra, a sessão espírita ali 

representada está plena de estereótipos e de ironias em relação às crenças populares, 

desmistificando, portanto, grande parte das obras estudadas por Paleari. 

 

 

 

3.3.3. Dos temas e esquemas populares e folhetinescos 

 

 

Segundo José Alcides Ribeiro (1996), é evidente que fatores de mercado 

condicionam a formação de um padrão de criação ficcional com o qual o escritor se 

defronta obrigatoriamente no processo de elaboração de sua obra. Este é o caso de 

Pirandello diante da grande demanda por romances na Itália naquele momento, 

principalmente aquela do romance-folhetim, publicado em capítulos pelos periódicos e 

jornais da época. A partir da formação de um mercado literário que começa a se 

fortalecer na Itália já no final do século XIX, vemos os editores em busca de aprimorar 

e fazer crescer a produção do feuilleton italiano e não somente importar mercadoria 

romanesca.          

 Pirandello se propõe a publicar alguns de seus romances de forma seriada em 

periódicos, entre eles, como já observado nesta pesquisa, L’esclusa (1901), publicado na 

revista La Tribuna, e Uno nessuno e centomilla (1925), publicado na revista Fiera 

letteraria, mas optamos por focar em Il fu Mattia Pascal.      

 Além da questão financeira, que motivou a adesão de Pirandello ao gênero, e 

uma situação familiar muito angustiante pela qual o autor passava, situação esta que se 
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confunde com os acontecimentos e filosofias disseminadas em Il fu Mattia Pascal, 

como já comentado, optou-se pela escolha desta obra pelo fato de Pirandello ainda ser 

um escritor jovem, estando distante de sua futura fama mundial. Il fu Mattia Pascal é o 

romance que lhe trouxe um primeiro reconhecimento significativo enquanto escritor e 

romancista. Trata-se de uma obra que foi um pouco incompreendida em sua primeira 

publicação, devido às infinitas inovações que trazia e condenada por alguns críticos pela 

falta de verossimilhança, mas que alguns anos depois se torna digna de sucesso, muito 

devido aos temas abordados que traduziam as inquietações de toda uma época, 

apresentados a partir da ótica do humorismo, que dá um tom de certa leveza ao 

sofrimento e à reflexão sobre a consciência e ilusão de viver por parte do protagonista. 

É uma obra que reflete a crise existencial de um começo de século, que conquista tanto 

grande parte da crítica quanto do público, um romance que traz o reconhecimento da 

grandiosidade de Pirandello enquanto escritor e, que já antecipa toda a visão de mundo 

desenvolvida pelo autor em suas obras posteriores e, por isso, muito significativo 

enquanto representante da obra pirandelliana.    

 Contudo, esse fenômeno do romance-folhetim e a tendência em seguir tal 

modelo de publicação disseminado não só na Itália, mas em grande parte da Europa, não 

significa que necessariamente seriam produzidos e publicados apenas romances de 

consolação ou romances de fácil leitura e sem complicações. Tanto isso é verdade, que 

Pirandello mantém o alto-nível de sua narrativa, seja no aspecto da língua e da escrita 

ou no aspecto do conteúdo. Trata-se, é óbvio, de um período posterior àquele do 

surgimento do folhetim, ocorrido no século XIX, por isso Pirandello elabora uma 

narrativa mais complexa e que exige um certo grau de instrução e intelectualidade para 

sua plena compreensão e absorção. No entanto, o romance popular é tal não somente 

porque seja de fácil compreensão ao povo, mas porque o autor da trama conhece as 

expectativas do público, e se o folhetim da primeira fase apresentava como heróis aquilo 

que podemos chamar de “super-homens”, heróis que são capazes de vencer todo e 

qualquer obstáculo e auxiliar e defender as camadas menos favorecidas em suas 

dificuldades, talvez por isso o romance moderno, o novo romance lançado por 

Pirandello na Itália, não tenha agradado imediatamente, justamente por trazer heróis 

problemáticos como Mattia.         

 A fim de analisar o romance de Pirandello a partir de uma perspectiva 

folhetinesca e/ou popular, recorremos ao Painel das técnicas composicionais 

estruturadoras do perfil padronizado da convenção narrativa folhetinesca de José 
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Alcides Ribeiro (1996), que nos ajuda a entender, a partir de algumas categorias, a 

forma como Pirandello  trabalha tais elementos em seu romance, mas também a maneira 

como inova e acaba dando um certo grau elitizado para a obra, abordando aspectos 

culturais de um nível intelectual mais elaborado.    

 Iniciamos a análise a partir da abordagem da utilização dos “títulos atraentes 

para seduzir o leitor”. Trata-se de uma tática essencial na produção do romance-

folhetim e Pirandello não faz por menos dando à sua obra o título de Il fu Mattia Pascal, 

que é certamente muito atraente e desperta a curiosidade do leitor, afinal já é sabido 

desde o início que a narrativa será sobre a morte de Mattia, porém não se sabe quem ele 

é, de que modo se deu sua morte e nem qual era sua importância em vida.   

 Esta é uma técnica que está intrinsicamente ligada a outra, como aponta Alcides 

Ribeiro, ou seja, aos “inícios de histórias impressionantes e sensacionalistas para 

provocar o interesse do leitor”. Também os inícios das narrativas folhetinescas precisam 

ser bastante impressionantes para prender a atenção do leitor já no princípio, não sendo 

muito relevante se o desenrolar dessa história se dará de maneira menos hábil nos 

próximos capítulos, uma vez que as renovações das assinaturas dos leitores já estarão 

garantidas para o jornal ou revista em que o romance estiver sendo publicado, o que traz 

ainda, como consequência, muitas vezes, finais menos consistentes que os começos. No 

caso do romance de Pirandello, o narrador-personagem da trama escreve o primeiro 

capítulo, Premessa, de forma assaz e engenhosa, apresentando-se como o Mattia Pascal, 

conforme referido no título, ou seja, tem-se uma narrativa em primeira pessoa por parte 

de um narrador-personagem que é aquele mesmo que se diz “falecido” no título da obra. 

Diante da apresentação feita na Premessa, tanto o autor quanto o leitor acabam 

reportando para a obra o tema, bastante popular à época, do morto-vivo, como vimos o 

caso de Redivivo, de De Marchi. Em seguida, o narrador pirandelliano deixa claro que 

sua história é muito estranha e por isso decide compartilhá-la com algum leitor curioso: 

“Ecco: il mio caso è sommamente strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio 

a narrarlo. ” (PIRANDELLO, 1904, v. 194, p. 586)
12

.       

 Ao iniciar a leitura da obra, vários pensamentos e possibilidades narrativas 

perpassam a mente do leitor, que se resumem, basicamente, em descobrir qual é o caso 

notável e extraordinário que aconteceu ao protagonista, destinando-o a uma condição de 

excepcionalidade. O narrador deixa claro que já morreu duas vezes e que ainda espera 
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  Trad. brasileira, p.10. 
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por uma terceira morte, ou seja, é um morto que vive. Esse é, sem dúvida, um modo 

muito engenhoso de instigar a leitura do romance, despertando o desejo do leitor de 

desvendar o mistério de um personagem defunto que morreu e continua vivendo e 

narrando sua história, um mistério que se desenrola a partir de três vidas e duas mortes.  

 

[...] io lascio questo mio manoscritto, con l‟obbligo però che 

nessuno possa aprirlo se non cinquant‟anni dopo la mia terza, 

ultima e definitiva morte. 

Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono 

morto, sì, già due volte, ma la prima per errore, e la seconda... 

sentirete.  (PIRANDELLO, 1904, v. 194, p. 587)
13

 

   

No que diz respeito à “abundância de diálogos”, outra técnica largamente 

utilizada nos romances de folhetim, observamos aqui uma narrativa tomada por 

diálogos e pelo monólogo em primeira pessoa, solução escolhida por Pirandello em 

muitos de seus romances e algumas novelas posteriores à obra em questão. Il fu Mattia 

Pascal é um divisor de águas na produção do autor, uma autêntica visualização 

dualística da relação entre passado e futuro, entre naturalismo e vanguarda, como define 

Sergio Campailla a partir de uma nota publicada em uma das edições do Il fu Mattia 

Pascal
14

. O estudioso destaca ainda que esta obra é o primeiro romance de Pirandello no 

qual ele abandona a falsa objetividade da narração em terceira pessoa, colocando em 

prática a narração em primeira pessoa, típica da narrativa folhetinesca. Tal escolha 

acaba por trazer movimento ao texto e uma grande aproximação da língua falada. 

Portanto, além de desenvolver de maneira original o tema decisivo daquela época, a 

relação entre realidade e ficção, verdade e verossimilhança, este romance pirandelliano 

propõe uma novidade também no plano estrutural, já que se trata de uma narração 

retrospectiva em primeira pessoa, que se inicia a partir de seu desfecho, ou seja, o início 

coincide com a conclusão, com o final da trama.      

 Destacamos também outra técnica, aquela do “herói e heroína dos romances com 

traços exagerados e simplificados; traços de pureza, bondade e desinteresse”. Pirandello 

recusa esse recurso que, apesar de representar uma das características mais 

significativas na composição do romance-folhetim, está completamente distante do 

estereótipo de personagem pirandelliano e da narrativa moderna que abre aquele início 

                                                           
13

  Trad. brasileira, pp. 10-11 
14

 A edição do romance Il fu Mattia Pascal, em que constam os comentários de Sergio Campailla, é 

a da editora Newton Compton editori, 2014. 
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de século. Mattia, protagonista da narrativa em questão, é na verdade um anti-herói. A 

grandeza do personagem está na sua presença interior, no fato de desenvolver em 

profundidade seus sentimentos e problemas e de sua composição se dar quase que 

completamente dentro de um âmbito psicológico. Mattia está distante de ser o herói 

nobre e tradicional, seja fisicamente ou moralmente, já que prefere fugir, mentir e se 

aproveitar de uma situação conveniente. Tenta construir para si uma vida toda nova e 

falha e quando retorna para sua antiga vida, falha novamente, assumindo assim, a figura 

do inetto, sempre condenado a falhar. É um protagonista que não luta concretamente e, 

ao contrário do herói folhetinesco, sua única batalha é egoísta, é aquela voltada por e 

para si mesmo. No caso do protagonista, seu desejo é conseguir ser Adriano Meis e 

viver outra vida por ele criada, mas, é vencido pelas convenções e instituições sociais, 

fora das quais é impossível viver, que o obrigam a retornar ao ponto inicial de Mattia 

Pascal, porém ainda em pior situação que antes, já que sua identidade está “sepultada” e seu 

lugar social fora ocupado por Pomino: “Ma io gli faccio osservare che non sono affatto 

rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino, ed 

io non saprei proprio dire ch’io mi sia [...] Io sono il fu Mattia Pascal. ” 

(PIRANDELLO, 1904, v. 195, p. 616)
15

.     

 Lembramos que além dos personagens do romance popular serem retratados 

como exageradamente bons ou maus, no que concerne às suas fisionomias, em geral, 

pode-se afirmar que apresentam aspectos fixos que permanecem inalterados e que, 

podem, desde o início da narrativa, serem reconhecidos por um sinal, uma marca ou um 

gesto específicos. No caso do romance de Pirandello, até mesmo na questão física temos 

a desconstrução de Mattia: para se tornar Adriano, o olho vesgo do personagem, tão 

característico dele, que tendia a olhar para onde mais lhe agradasse, desaparece com a 

nova identidade, devido à cirurgia que ele decide fazer pelo receio em ser descoberto e 

ter que voltar para sua antiga condição. No trecho a seguir, podemos notar que a 

passagem do personagem para a pessoa, ou seja, a reconstrução do indivíduo, começa 

de fora para dentro. O personagem, Adriano, precisa ver Mattia, a pessoa, diante do 

espelho para conseguir reavivá-lo em seu interior, mas nem mesmo assim será 

reconhecido pelos outros, devido àquela mudança ocular irreversível, a qual também 

significa um novo olhar para o mundo após as experiências vividas como Adriano, um 

olhar que não era mais torto, mas sim “correto”:     

                                                           
15

 Trad. brasileira, p. 271-272. 
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M‟era già un po‟ ricresciuta la barba; e ora, coi capelli corti, 

cominciai a riprendere il mio vero aspetto, ma di molto 

migliorato, più fino, rigentilito. Già l‟occhio non era più storto. 

Non era più quello caratteristico di Mattia Pascal. 

(PIRANDELLO, 1904, v. 195. p. 602)
16

 

 

No que concerne à “utilização do acaso como ponto de convergência entre 

alguns acontecimentos da narração”, outra técnica importante elencada por Alcides 

Ribeiro, podemos dizer que ela aparece no romance-folhetim a partir do acúmulo de 

acontecimentos e catástrofes, característica que tem origem no melodrama. Tais 

acontecimentos e catástrofes se dão geralmente na forma de inesperadas reviravoltas: 

raptos, roubos, assassinatos, reconhecimento das origens de nascimento. Esta técnica é 

utilizada para explorar bruscas mudanças imprevistas nos acontecimentos e, no romance 

pirandelliano, elas são inúmeras, sendo a principal delas a fortuna ganha pelo 

protagonista nos jogos de roleta e o reconhecimento errôneo de um cadáver como sendo 

o seu, a partir das quais a trama passa para a segunda parte dando vida a Adriano Meis 

e, por fim, a partir de outra reviravolta, dando cabo desta nova identidade na falha 

tentativa de reviver Mattia:  

 

Mi tremavano le mani nello spiegare Il Foglietto. In prima 

pagina, nulla. Cercai nelle due interne, e subito mi saltò a gli 

occhi un segno di lutto in capo alla terza pagina e, sotto, a 

grosse lettere, il mio nome. (PIRANDELLO, 1904, v. 195, p. 

43)
17

 

Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevano voluto 

inagannarsi da sè, con una leggerezza non deplorabile forse nel 

caso mio, ma certamente non degna d‟encomio, quanto per 

obbedire alla Fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi 

posi a far di me un altr‟uomo. (PIRANDELLO, 1904, v. 195, p. 

45)
18

 

  

Uma das técnicas folhetinescas mais evidentes que aparecem na publicação de Il 

fu Mattia Pascal é a de cortes sistemáticos no desenvolvimento da história somada aos 

cortes com ganchos nos finais dos segmentos. A divisão do romance em cinco partes, 

em cinco fascículos diferentes, é estratégica, seguindo os princípios do folhetim, no qual 

cada uma destas partes se conclui com um momento de virada, causando um efeito de 
                                                           
16

 Trad. brasileira, p. 245-246. 
17

 Trad. brasileira, p. 93. 
18

 Trad. brasileira, p. 97. 
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suspense no leitor e de curiosidade pelo que está por vir. Na primeira parte do romance, 

a qual se encerra com o quinto capítulo, temos um momento difícil na vida do narrador 

que acabara de perder a mãe e a filha, e a partir das 500 liras que seu irmão Roberto lhe 

enviara para que ele cuidasse do sepultamento de ambas com dignidade, dinheiro que 

Mattia acaba guardando já que sua tia Scolastica já havia providenciado tudo, nosso 

protagonista anuncia sua primeira morte, mas sem ainda de fato narrá-la, apenas 

mostrando que nos capítulos que seguirão será revelado este mistério:  

 

 

Quelle cinquecento lire rimasero un peso tra le pagine d‟un 

libraccio nella biblioteca.  

Poi servirono per me; e furono – come dirò – la cagione della 

mia prima morte. (PIRANDELLO, 1904, v. 194, p.617) 

 

A segunda parte do romance termina com as primeiras impressões do narrador 

quanto às dificuldades que teria de enfrentar para ser Adriano Meis, como uma vida 

baseada em mentiras e em relações superficiais, mas que já indica novas aventuras a 

partir de sua mudança para Roma. Depois de se fixar em Roma surge o medo de ser 

descoberto, o que conclui a terceira parte do romance com a decisão de operar o olho 

vesgo para não ser reconhecido, o que trará nos capítulos seguintes a mudança física do 

personagem. No final da quarta parte, Adriano reforça em si essa impossibilidade de 

viver sem uma identidade real e conclui que é apenas um resquício de um homem de 

verdade, a sombra de Mattia Pascal, outro indicador de que uma reviravolta estaria por 

vir por meio de alguma atitude ou decisão tomada pelo protagonista. E a quinta e última 

parte do romance termina nos trazendo a conclusão da trama e das duas vidas do 

narrador, o reconhecer-se com a identidade de “o falecido Mattia Pascal”:  

 

 - Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? 

Mi stringo ne le spale, socchiudo gli occhi e rispondo:  

- Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia Pascal. (PIRANDELLO, 

1904, v. 195, p. 616)  

 

 

Para concluir este último capítulo, torna-se importante retomar a reflexão sobre a 

obra pirandelliana e sua modernidade no momento em que foi lançada. Il fu Mattia 

Pascal representa a condição existencial tragicômica, ou então humorística, de todos os 

homens, de maneira expressionista e exemplar. É o novo curso da narrativa 

pirandelliana, na qual Mattia representa, segundo Sergio Campailla, o drama de uma 
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criatura alienada, de um homem que se livra do peso da identidade e olha para a 

existência a partir de um mundo novo. É equívoco pensar em uma coerência do 

indivíduo no que concerne a uma íntima conexão entre ação e ideal, por isso, é nos 

momentos de silêncio e solidão que o homem se atenta para a inquietação de viver e 

para sua mesquinhez e inconsistência frente ao abismo do mistério e da vida, da perda 

de todas as certezas e verdades absolutas.  

Quando Adriano Meis retorna a Miragno, seu desejo é o de se vingar daqueles 

que, por um julgamento errôneo, o colocaram para fora da vida. Esse desejo é sempre 

retratado por uma espécie de auto-ironia, uma reflexão acentuada sobre si mesmo, sobre 

sua própria condição, que o induzem a desistir de lutar, ser condescendente com uma 

sorte infeliz contra a qual ele poderia se rebelar. Tomando a decisão de ser complacente 

com essa má sorte, ao invés de lutar para retomar sua antiga vida e identidade, Mattia 

continua assumindo a figura do inetto, daquele que se dá por vencido diante do destino 

e das adversidades da vida.        

 Pirandello vive e escreve na passagem entre dois séculos, passagem marcada 

pela crise dos valores do século XIX, passagem na qual se começa a perder a confiança 

na ciência, na racionalidade e nos valores burgueses. O autor vive e representa esta crise 

a partir das contradições, trazendo para a literatura italiana algumas características 

fundamentais das vanguardas europeias originárias daquela mesma crise, como o 

relativismo, a tendência da decomposição e da deformação, o gosto pelo paradoxo, a 

escolha da ironia e do expressionismo. Justamente por causa da relatividade de cada 

aspecto e certeza da vida e do Universo, a modernidade aparece na obra pirandelliana a 

partir do encontro contraditório de pontos de vista, sendo que nenhum deles é capaz de 

aspirar a verdade: 

 

Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l‟umanità, 

irremediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco 

adattati alla nuova concezione dell‟infinita nostra piccolezza, a 

considerarci anzi men che niente nell‟Universo, con tutte le 

nostre belle scoperte e invenzioni [...] . (PIRANDELLO, 1904, 

v. 194, p. 588)
19

 

 

A elaboração do ensaio e da poética do Umorismo começa a ser desenvolvida 

por volta de 1904, mesmo ano da publicação de Il fu Mattia Pascal a puntate na Nuova 

                                                           
19

 Trad. brasileira, p. 15. 
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Antologia, lembrando que o ensaio é dedicado a Mattia Pascal pelo autor, obra que 

lança as bases dessa nova poética. O humorismo pirandelliano é a expressão do 

pensamento e da cultura do relativismo filosófico, o qual pressupõe a discussão sobre o 

positivismo e as ideologias românticas. Em relação ao positivismo, Pirandello recusa o 

critério da verdade objetiva, garantida pela ciência e, em relação ao romantismo, rejeita 

a ideia da verdade subjetiva e a crença na centralidade do indivíduo, a qual, como bem 

demonstra o trecho acima, vem tirada de cena a partir da visão copernicana de que o 

homem não é e nem está no centro do Universo.      

 Surge, portanto, naquele momento, uma crise tanto da subjetividade quanto da 

objetividade, a qual coloca o próprio conceito de verdade em discussão. Já não existindo 

parâmetros concretos sobre a verdade, o humorismo, enquanto poética, é incapaz de 

propor novos valores por meio da literatura e, em consequência disso, acaba propondo 

uma postura exclusivamente crítica e apresentando personagens problemáticos e inaptos 

para ações práticas. A partir dessas personagens, Pirandello coloca em evidência as 

contradições e misérias da vida, ridicularizando e ao mesmo tempo se compadecendo 

delas. Campailla (2014), define o início do Novecentos como uma oficina de ilusões 

que não tem mais nada para oferecer, trazendo como consequência a decomposição e 

desintegração da personalidade do indivíduo. A tarefa do intelectual humorista é, 

portanto, na visão de Pirandello, decompor a ilusão e a hipocrisia que são as bases da 

vida social e que conciliam as tendências contrastantes dentro e fora de nós, o que faz 

do autor um ícone internacional do pessimismo e do relativismo contemporâneos, como 

afirma ainda Campailla.          

 Enquanto o narrador do século XIX intencionava convencer o leitor de que 

estava contando uma história real - como vemos no caso do romance histórico, que usa 

muito do artifício do manuscrito perdido e encontrado ao acaso para dar veracidade aos 

fatos narrados -, o narrador da primeira metade do século XX não acredita mais em 

verdade alguma, nem mesmo na sua própria verdade, convidando também o leitor a 

desenvolver uma desconfiança e uma cautela críticas. Tanto é verdade que, Pirandello, 

se enquadrando nesta última categoria de escritores, desenvolve o tempo todo o jogo 

entre realidade versus ficção em suas obras, optando por anexar em Il fu Mattia Pascal a 

notícia real sobre um caso semelhante àquele vivenciado por seu protagonista, em 1921, 

com o título de Avvertenza sugli scrupoli della fantasia, somente com vistas a tornar 

plausíveis os episódios narrados em seu romance, de forma a amenizar as acusações de 

inverosimilhança sofridas em sua primeira publicação por parte da crítica que ainda não 
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estava habituada ao estilo moderno de narração que começava a surgir naquele início de 

século.           

 A característica fundamental do estilo narrativo de Pirandello se dá a partir de 

sua extraordinária capacidade de inventar situações e histórias cômicas, piedosas e 

grotescas, episódios e personagens que causem estranheza, que beirem o absurdo, 

sempre pondo em contraste ilusão e realidade, ficção e verossimilhança, ou seja, é a 

partir da fantasia dos casos narrados que o escritor consegue provocar a empatia e a 

identificação no leitor. Nesse sentido, Il fu Mattia Pascal representa o romance da 

reviravolta, dos contrastes e, por isso, além de representar muito bem a poética do 

humorismo e as crises da modernidade, acaba, mesmo que dentro de certos limites, 

sendo um representante do gênero folhetinesco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todas as reflexões desenvolvidas no presente trabalho, podemos 

concluir que Luigi Pirandello representa, melhor que qualquer outro escritor italiano 

contemporâneo a ele, o período que vai desde a crise pós-unitária do país até o advento 

fascista. No plano literário, o autor toma como ponto de partida, como a maior parte dos 

escritores nascidos na segunda metade do Oitocentos, o naturalismo, que é superado 

rapidamente pela tomada de consciência trazida com a crise da ideologia positivista. 

Essa consciência comporta em Pirandello um duplo interesse que, por um lado se 

remete a autores que têm uma orientação filosófico-cultural direcionada aos estudos 

psíquicos e parapsicológicos, à hipnose, ao espiritismo, como é o caso de Luigi 

Capuana e, por outro lado, o autor demonstra um interesse em relação a filósofos 

contrários ao positivismo, como Nietzsche e Shopenhauer. É a partir de ambas as 

vertentes que Pirandello, possivelmente, tenha encontrado sugestões para o romance Il 

fu Mattia Pascal, como ilustrado no último capítulo da dissertação.    

 A poética pirandelliana reflete a inquietação do intelectual que se difundiu na 

geração pós-ressurgimental seguida pela crise de antigas convenções científicas e 

sociais. Em sua obra, a modernidade aparece decomposta e a crise é percebida como 

desagregação dos valores sociais e da personalidade do indivíduo. No entanto, apesar de 

estas serem questões cruciais para entender a cultura daquele período, não podemos 

tomá-las como questões que envolvem o popular, já que se tratava de questões 

complexas que começavam a emergir e a serem debatidas naquele começo de século.  

Se pensarmos que a preocupação da literatura de massa, a qual além de 

frequentemente tratar de temas de cunho popular, tem como foco principal informar um 

grande número de leitores, discutir e dramatizar as desigualdades e a função das 

instâncias sociais e persuadir o povo ideologicamente, perceberemos que, se houve uma 

intenção, mesmo que ainda de maneira bastante erudita pelos românticos do Oitocentos, 

em produzir na Itália uma literatura de caráter nacionalista e educador, não foi o que 

aconteceu no início do Novecentos. Há, no princípio, um retorno do papel tradicional do 

intelectual, da revalorização pura da arte, da literatura e da própria cultura, que surge 

devido à vitória e reação do fascismo, tornando-se aspectos potenciais sempre implícitos 

na atividade cultural da geração de artistas italianos dos primeiros vinte anos do século.   
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O escritor, e todo e qualquer artista, tem o direito e, portanto, também o dever, 

de participar ativamente da formação da cultura de seu tempo. Pirandello tinha plenas 

condições de colaborar com as instituições do pensamento daquele século, um momento 

de ruptura e de rápidas mudanças. Sobre a importância das colaborações do autor para a 

cultura e para as ideologias daquele período, Renato Barilli comenta:   

 

Bisogna collocare l‟opera pirandelliana entro la 

Weltanschauung della reazione al positivismo, al naturalismo, 

al determinismo della seconda metà dell‟Ottocento: una 

Weltanschauung che, come sempre avviene quando se ne 

costituisce una genuina ed efficace, è stata in grado di 

rispondere su tutti i fronti, di mostrarsi fruttuosa in etica come 

in letteratura, in epistemologia come in psicologia. 

Riconosciamo che questo collegamento tra Pirandello e la 

reazione al positivismo è dei motivi più ovvi, quasi un luogo 

comune: non c‟è forse studioso dell‟opera pirandelliana che non 

lo abbia ricalcato. (BARILLI, 2005, p. 23)  

 

Dessa forma, usando a ferramenta do humorismo em sua poética como uma 

alternativa de representação da realidade, das histórias e dos personagens, é que 

Pirandello traduz aquele momento de crise e de fragmentação de todas as certezas. 

Tanto no momento da criação quanto no da realização da obra pirandelliana, a reflexão 

assume uma função extremamente importante, já que não nos leva somente à 

compreensão dos fatos narrativos, mas também à decomposição do mecanismo das 

imagens criadas pelos sentimentos.  

A reflexão que a narrativa pirandelliana induz no leitor, diferentemente dos 

sentimentos, não se pode mascarar e tampouco se esconder, pelo contrário, se coloca 

diante de nós e nos faz analisar acontecimentos e personagens de maneira imparcial, 

compondo uma imagem fragmentada da realidade e trazendo como consequência a 

advertência e o sentimento do contrário. A reflexão despertada pela obra de Pirandello, 

portanto, é a de que o indivíduo, por trás da imensidão de máscaras usadas, por meio 

das quais ele se relaciona na sociedade, é na verdade um indivíduo vazio.    

Quando pensamos em uma literatura de massa, podemos relacioná-la, muitas 

vezes, a uma representação de elementos da cultura popular que são usados a fim de 

uma persuasão ideológica por um determinado grupo intelectual dirigente diante da 

ideologia por ele escolhida para ser defendida. Em outras palavras, coloca-se o povo 

como personagem literário apenas para convencer sobre uma determinada tomada de 
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posição social. Assim, surge, neste contexto, o romance-folhetim francês do século 

XIX, o qual trazia como característica fundamental uma postura social com a qual as 

massas se identificavam. Nesse aspecto, ele se distancia completamente do caráter da 

obra pirandelliana, que despertava o questionamento do leitor sobre a arte e sobre a vida 

ao invés de criar desfechos consolatórios para as crises desencadeadas, como fazia o 

romance-folhetim por meio de seus heróis justiceiros, os quais contribuíam com o 

sonhar do homem do povo na fuga dos males suportados.     

  Embora Pirandello adote o romance-folhetim como modelo de publicação 

seriada, ele não elabora um romance com vistas a sanar problemas sociais, mesmo 

porque não retrata a vida das camadas mais baixas da sociedade, e sim da burguesia. 

Contudo, percebe-se claramente que o autor retoma alguns temas populares, mesmo que 

muitas vezes de forma irônica, em Il fu Mattia Pascal. A temática do morto-vivo, as 

reviravoltas da trama, o fator do acaso e da sorte como elementos fundamentais para 

que os fatos se desenvolvessem e o protagonista pudesse recomeçar a vida com uma 

nova identidade, são todos temas ligados à cultura e à literatura populares. Outra 

temática muito popular que o autor traz para a obra são as crenças no místico e no 

espiritual difundidas na narrativa por meio do personagem de Anselmo Paleari. Apesar 

da clara ironia com que Pirandello descreve a sessão espírita presente no romance, cheia 

de falcatruas, a maior parte das ideias transmitidas por essa personagem eram ideias que 

começavam a de fato serem difundidas naquele momento, como, por exemplo, aquelas 

de Allan Kardec, no que se refere ao espiritismo, e aquelas de Charles Webster 

Leadbeater, sobre teosofia e esoterismo, que iam ao encontro de toda uma necessidade 

de busca por respostas geradas pela crise do positivismo.   

Ainda que este trabalho não tenha tido a intenção de analisar as alterações feitas 

da publicação folhetinesca de Il fu Mattia Pascal para as edições posteriores que 

reuniram o romance em volume, é importante citar dois trabalhos que analisam o 

percurso das edições da obra. Um destes trabalhos é o de Mario Costanzo
20

, no qual ele 

faz notas sobre as variações nas edições de todos os romances de Pirandello. No que 

concerne ao Il fu Mattia Pascal, Costanzo utiliza, para tal confronto, a primeira 

publicação feita pela Nuova Antologia, que data de 16 de abril a 16 de junho, de 1904; a 

primeira edição em dois volumes de 1910 e a edição revisada de 1918 em volume único, 

                                                           
20

 As notas de Mario Costanzo constam na obra Luigi Pirandello: tutti i romanzi (Milano: Arnoldo 

Mondadori Editore S.p.A, 1973, vol. 1), a qual conta ainda com uma introdução sobre Pirandello 

enquanto narrador, por parte de Giovanni Macchia.  
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ambas da editora Fratelli Treves; Gli scrupoli della fantasia (primeira parte da 

Avvertenza sugli scrupoli della fantasia), publicado em 22 de junho de 1921 no L’Idea 

Nazionale e, por fim, a última edição, da editora Bemporad, de 1921, na qual consta o 

anexo da Avvertenza sugli scrupoli della fantasia. O autor analisa as variações sofridas 

nessas edições, principalmente no quesito redacional, sendo uma leitura bastante 

interessante e um estudo bastante profundo em matéria de revisão textual.  

 Seguindo esta mesma linha, temos o trabalho desenvolvido por Nino Borsellino 

(2000), que trata de notas sobre o manuscrito
21

 de Il fu Mattia Pascal, o qual Pirandello 

dedica a um poeta de Catânia, chamado Antonio Campanozzi, antes mesmo que a 

publicação seriada na Nuova Antologia tivesse sido inteiramente publicada. A partir de 

algumas imagens, Borsellino faz observações sobre as correções e rascunhos de 

natureza estilística e expressiva, de matéria narrativa e redacional, feitos pelo autor 

siciliano no manuscrito.        

 Citada a importância das pesquisas acima, para interessados no aprofundamento 

sobre a evolução das edições do romance, lembramos que a intenção deste trabalho foi 

destacar o fato de que, mesmo distante de produzir uma literatura popular, no sentido de 

uma literatura politicamente engajada e que fosse lida pela massa, Pirandello esteve 

totalmente inserido nas ideologias culturais de seu tempo, expressando-as de maneira 

exemplar em suas obras. O núcleo central da obra pirandelliana é o contraste entre 

ilusão e realidade: todos nós apresentamos uma série de contrastes entre aquilo que 

gostaríamos de ser e aquilo que de fato somos, entre aquilo que parecemos ser perante 

os outros e o que realmente somos. Portanto, a existência humana é uma história de 

solidão, de pena e de ilusão, condicionada externamente por toda uma série absurda de 

convenções fora das quais só resta a impossibilidade de viver, como refletimos a partir 

dos acontecimentos do protagonista Mattia Pascal no romance em questão.  

 A identidade do indivíduo como um ser conexo e unitário deixa de existir, o 

indivíduo passa a ser visto como um ser fragmentado. Pirandello efetua uma 

desagregação do indivíduo em uma série de personalidades diferentes segundo o 

momento, a situação ou a forma como os outros o veem. Seu compromisso, enquanto 

escritor, por meio da poética do humorismo, foi desmascarar todas as vaidades e anseios 

que se hospedam na alma do homem, revelando, ao mesmo tempo, o drama humano a 

partir do qual se descobre o vazio que se esconde atrás da própria existência.  

                                                           
21 Consta neste trabalho, no ANEXO C, p.123-126, algumas imagens do manuscrito pirandelliano, 

disponibilizados por Nino Borsellino em sua obra Ritratto e immagini di Pirandello. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta de Pirandello a Luigi Capuana 
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 A imagem em questão pertence a uma transcrição da carta de Luigi Pirandello para Capuana, 

reproduzida em Note ai testi e varianti, por Mario Costanzo, na obra Luigi Pirandello: tutti i 

romanzi. (Milano: Arnaldo Mondadori Editore S.p.A., 1973, pp. 881-882, vol. 1.)    
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ANEXO B – Avvertenza sugli scrupoli della fantasia 
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 As imagens em que constam a transcrição da Avvertenza sugli scrupoli della fantasia foram 

retiradas da seguinte fonte: PIRANDELLO, Luigi. Il fu Mattia Pascal. Roma: Newton, Compton 

editori s. r. l., 2014, pp- 207-212. 
 



123 
 

ANEXO C – O manuscrito de Il fu Mattia Pascal 
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 As imagens sobre o manuscrito do romance de Pirandello, Il fu Mattia Pascal, foram retiradas da 

seguinte fonte: BORSELLINO, Nino. Ritratto e immagini di Pirandello. Roma-Bari: Gius. Laterza 

e Figli Spa, 2000, pp. 169-172. 
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ANEXO D – Il fu Mattia Pascal 
25

 

 

  

                                                           
25 O romance foi anexado em sua forma seriada à dissertação para um acesso mais fácil por parte do 

leitor, caso necessário. O formato deste anexo é o mesmo daquele digitalizado no site da revista 

Nuova Antologia. Os cinco primeiros capítulos estão disponíveis no seguinte volume: 

http://www.archive.org/stream/nuovaantologia194romauoft#page/n5/mode/2up. Já os demais 

capítulos estão disponíveis em:        

http://www.archive.org/stream/nuovaantologia195romauoft#page/n5/mode/2up.  

 

 
 

http://www.archive.org/stream/nuovaantologia194romauoft#page/n5/mode/2up
http://www.archive.org/stream/nuovaantologia195romauoft#page/n5/mode/2up
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