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За „Лиолà“

В земите около Агридженто чичо Симоне Палумму, 
богат и стар, няма деца от младата си съпруга Мита. По-
диграва му се веселият Лиолà, обичан от всички, който 
има три деца от три различни жени и е в очакване на чет-
върто от Туца, племенница на чичо Симоне, но тя отказ-
ва да се ожени за него, независимо от настояванията му.

Защото Лиолà е свободен като вятъра, но и мъж на 
честта, приема децата от предишните си любовници, 
обаче никоя от тях не го пожелава за съпруг.

Обзета от ревност към Мита, която на свой ред е ис-
крено обичана от Лиолà, Туца предлага на чичо Симоне 
да припознае детето, което очаква от Лиолà като свое. 

Старият приема и започва да тормози жена си, коя-
то решава да му отвърне със същото, като приема най-
накрая ухажването на Лиолà и зачева петото дете на 
младежа. 

Като научава за бремеността на съпругата си, чичо 
Симоне, започва да се хвали и с това дете, с намерени-
ето да му остави всичко в наследство, изоставя Туца на 
съдбата £, като £ предлага да се ожени за мъжа, с ко-
гото е била. Лиолà не иска и да чуе, и след като весело 
предлага на Туца, когато роди да му даде и това дете, се 
отдалечава с песен на уста, както винаги.



 

d
Тази комедия, представена за първи път вечерта на 

4 ноември 1916 г. от сицилианската театрална комедий-
на трупа на Анджело Муско в театър Аржентина в Рим, 
написана на диалекта на Агридженто, който между 
немалкото други сицилиански диалекти, е несъмнено 
най-чистият, най-красивият и най-богат на звуци сици-
лиански говор.

Самият Пирандело прави превод на италиански език 
и то десет години по-късно, тъй като публиката почти 
не разбира репликите на сцената. Преводът обаче губи 
от цвета и натюрела на сицилианския изказ.

Пиесата се превежда за пръв път в България.

Световната драматургия не познава превод на коме-
дията от сицилиански на друг език, освен на български, 
тъй като Лиолà е преведена от оригинала на Луиджи 
Пирандело.

Даниела Илиева



ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Нели Скилачи, наречен Лиолà

Дон Симоне Палумму, богат чифликчия

Леля Кроче Адзара, негова братовчедка

Туца, дъщеря на леля Кроче

Донна Мита, съпруга на дон Симоне

Леля Нинфа, майка на Лиолà

Госпожа Джеза, леля на донна Мита

Госпожа Кàрмина, наречена Ламоскардина

Чуца 
Луца        млади селянки
Неда

Палиду 
Тиниду   трите синчета на Лиолà
Калиду

Полски пейзаж около Агридженто. Днес.





ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

Навес между изполичарската къща и склада, оборът и 
помещението за мачкане на грозде на леля Кроче Адза-
ра. В дълбочина, поле с кактуси опунция, бадеми и мас-
линови дървета. В десния край, под навеса, вратата 
на къщата, груба каменна пейка и голяма пещ. В левия 
край, вратата на склада, прозореца на помещението 
за мачкане на грозде и друг прозорец с желязна решет-
ка. На стената, халка за връзване на животните.

През септември по тия места се чупят бадемите. На 
две пейки сложени под ъгъл са седнали Туца, госпожа 
Джеза, госпожа Кармина Ламоскардина, Чуца, Луца и 
Неда и чупят, удряйки с камък бадема, сложен върху 
друг камък. Чичо Симоне Палумму ги наглежда; леля 
Кроче излиза и влиза. По земята - чували, кошници, 
щайги и черупки. При вдигане на завесата, чупейки ба-
демите, жените пеят „Ла Пасионе“.

ХОР.                  А зад портите Мария, 
          като чу, че го бичуват:
          „Ах, не удряйте така,
         толкова нежна е плътта“.

ЛЕЛЯ КРОЧЕ (идвайки от вратата на склада с кош-
ница бадеми). Хайде, хайде момичета, накрая сме! На 
всекиго по шепа и с Божията помощ, за тази година 
свършихме работата.
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ЧУЦА, ЛУЦА, НЕДА. На мене, лельо Кроче! Дайте ту-
ка! Дайте тука!
ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Бързо, бързо, че да стигнете навреме в 
село за светата меса.
ЧУЦА. Каква ти меса вече, лельо Кроче! Стана късно!
ЛУЦА. И докато се облечем...
ГОСПОЖА ДЖЕЗА. Да не би да трябва да се преобле-
чете, че да чуете светата меса?
ЧУЦА. Ами как, облечени така...
НЕДА. Аз, да можех тръгвам както съм!
ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Хайде, хайде момичета, да не губим вре-
ме!
ХОР.                 „Води ме при него Йоане!“

         „Не може да ходи, Мария!“
ДОН СИМОНЕ. Стига с тая „Пасионе“! Проглушихте 
ми ушите от сутринта. Чупете без да пеете.
ЛУЦА. От години е така, докато се чупят бадемите, се 
пее. Света Марийо, какъв сте мърморко, ваша милост! 
Докога?
ГОСПОЖА КАРМИНА. Грях ви на душата, дон Симо-
не, че ни карате да работим и на светия ден неделя.
ДОН СИМОНЕ. Аз? Ами! Леля Кроче.
ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Ах, така ли, за кого, за мен? От три дни 
мира не ми давате, стар бърборко, нали трябва да про-
дадете ядките.
ДОН СИМОНЕ. Разбира се, мнооогото ядки, братов-
чедке!... С приказки празни и бадемите празни...
ГОСПОЖА КАРМИНА. Е, какво се чува, дон Симоне, 
няма да ни дадете и да пийнем щом свършим работата, 
така ли?
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ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Как? Ще трябва да ви даде да си пийнете, 
както си беше уговорката.

ДОН СИМОНЕ. Ама какви ти уговорки, братовчед-
ке! Сериозно ли говорите? За няколко черупки!
ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Хайде, хайде, колкото са толкова. Обе-
щанието е дълг. Ей сега ще ви покажа аз как се прави. 
Вие, госпожа Джеза, изтичайте до имота на племенница 
ви, за стомна вино. И да е пълна... Тичайте!
ГОСПОЖА ДЖЕЗА. Ама как да отида!... Ако той не ми 
нареди!
ДОН СИМОНЕ. Ако искате вярвайте, ако искате не, 
братовчедке, тази година съм опропастен, но догодина, 
очите да ми издерат, ако купя плода още на дървото.
ЧУЦА. Е, хайде, чичо Симоне! Догодина, каквото Бог 
даде... 
ЛУЦА. Като че ли не се знае как е с бадемите?

НЕДА. Малко таз година, много догодина.
ЛЕЛЯ КРОЧЕ. То е ясно: една година добре, една годи-
на зле. 
ДОН СИМОНЕ. Ами маслините? Ами лозето? Да бяха 
само бадемите? Всички връхчета на маслините поразе-
ни, да ти дожалее! Човек само да излезе да погледне...
ГОСПОЖА КАРМИНА. Ох, в края на краищата, ваша 
милост! Да се оплаквате? Защо се оплаквате? Ставате за 
смях с тия жалби, ваша милост! Имате тук и роднина: 
вдовица с племенница сираче – ако сте объркали смет-
ките, е, всичко им е добре дошло.
ЧУЦА. А, кръвта му изтекла: остава си в семейството.
ЛУЦА. Да не би в гроба да си ги носи?
ГОСПОЖА КАРМИНА. И с децата дето ги има... – ох, 
изплъзна ми се от устата!
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При тази непредпазливост от страна на госпожа 
Кармина, жените остават стеснително смълчани. 
Чичо Симоне, с очи бълващи огън и жупел, задъхан и 
на път да избухне, по чудо се въздържа; вижда една 
кошница пред краката си и като я изритва, влиза в 
склада.

ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Добра жено, какво направихте!
ЛЕЛЯ КАРМИНА. Ами той си го търси от устата на хо-
рата.
ЧУЦА (с невинен вид). Да не е срамно за мъж да няма 
деца, лельо Кроче?

ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Тихо! Това не са приказки за моми-
чета!

ЛУЦА. Какво пък толкова...
НЕДА. Това е знак, че Господ не е искал да му даде!
ЛУЦА. Ами тогава защо обвинява жена си?
ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Ама ще престанете ли? Хайде отивай-

те да чупите!
ЧУЦА. Свършихме, лельо Кроче.
ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Ами тогава се дръпнете! 

Трите момичета се дръпват назад и наобикалят 
Туца, която до този момент не е казала и дума, ос-
танала смръщена, като се мъчат да я заговорят, 
но Туца повдига рамене и ги отблъсква; тогава                                                                        
те, една след друга полекичка се приближават да чуят 
какво си говорят леля Кроче, госпожа Кармина и госпо-
жа Джеза и после отиват да разкажат на другите две 
момичета, които се смеят, като ги предупреждават с 
жестове да внимават да не бъдат чути.

ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Главата ми стана ей такава, сестро! 
От сутрин до вечер, е тука, това постоянно оплакване!
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ГОСПОЖА КАРМИНА. В името на Отца... И какво 
иска от вас, с това дете?

ГОСПОЖА ДЖЕЗА. Как госпожа! Със сълзи на очи 
го иска...

ЛЕЛЯ КРОЧЕ. Оплаква... да си кажем правото... оп-
лаква имота... много и хубав имот, който като умре той... 
Мира не си дава!

ГОСПОЖА КАРМИНА. Ами оставете го да се оп-
лаква, ваша милост, лельо Кроче! Така не е ли по-добре 
за вас? Даже трябва да се помолите на Божия син...

ЛЕЛЯ КРОЧЕ. О, госпожа Кармина, роднините сме 
повече от косите на главата ми.

ГОСПОЖА КАРМИНА. И какво от това? Все не-
щичко ще се падне и на ваша милост, малко или много, 
според степента на роднинството. Мене ме боли сърце-
то, госпожа Джеза, за вашата племенница, но като няма 
деца – вижте – тя може само да си избърше устата, ей 
така! 
ГОСПОЖА ДЖЕЗА. Да го отнесе дявола, него и це-
лия му имот, госпожа Кармина! Какво си мислите? Не 
издържа вече, не издържа моята племенница, бедната 
невинна душичка тя, нещастна откак се е родила, кръв 
моя, сираче и от баща и от майка – аз съм си я отгледа-
ла, само Господ знае как! Това използва той, че е сама, 
че няма друг освен мене! Че да видя аз, ако имаше баща, 
ако имаше братец, дали щеше да се отнася така с нея, 
ами че цяло чудо е, че не я унижава да я нарича хране-
ница... Да не повярваш, да не повярваш, какво неуваже-
ние! (Започва да плаче.)
ГОСПОЖА КАРМИНА. Вярно е, горката донна Мита! 
Кой ли би казал преди четири години, всички си мисле-
ха, че е голям късмет... Ах! „Сливите, черешите краси-
ви...“ (но като няма хляб – б.пр.)


