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OPOWIADANIE ŚWIĄTECZNE

Przeł. Mariola Gładysz

CARLO COLLODI, właściwie Carlo Lorenzini 
(1826-1890), urodził się we Florencji, ale większość 
dzieciństwa spędził w niedalekim Collodi - miasteczku 
rodzinnym swej matki; stąd jego pseudonim. Wywodził 
się z rodziny ubogiej i wielodzietnej. W kształceniu 
pomogła mu prestiżowa szlachecka rodzina Ginori z 
Florencji (jej linia istnieje do dziś), u której rodzice 
przyszłego pisarza pracowali w charakterze kucharza i 
krawcowej. Pisarz jest pochowany na wzgórzu 
florenckim, przy bazylice San Miniato al Monte.
Collodi wsławił się przede wszystkim książką o Pinokiu 
(Pinocchio), która ukazała się aż w 240 językach i stała 
się światowym bestsellerem literatury dziecięcej. Dzięki 
tej książce Collodi stał się autorem najsłynniejszej 
historii świata!
W 1962 r. powstała Narodowa Fundacja "Carlo 
Collodi", która ma na celu rozpowszechnianie kultury 
dziecięcej w świecie.
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Historia, którą wam dzisiaj opowiem, nie jest jedną z tych, 
jakich wiele słyszy się dokoła, ale jest historią prawdziwą, 
po prostu prawdziwą.
Otóż musicie wiedzieć, że hrabina Maria*, kobieta o 
wielkim sercu, którą znam tak dobrze jak was, została 
wdową z trojgiem dzieci: dwoma synami i córką. 
Najstarszy Luigino miał około dziewięciu lat, młodszy 
Alberto skończył siedem, a Ada, najmłodsza ze wszystkich, 
miała lat sześć, choć wyglądała na więcej, bo była wysoka i 
szczupła, i dodam również - bardzo wdzięczna.
Każdego roku hrabina spędzała wiele miesięcy w swej 
posiadłości na wsi. Czyniła to przede wszystkim z miłości 
do swych dzieci, które były wątłe i miały zdrowie bardzo 
delikatne.
Po zakończeniu lekcji Luigino uwielbiał jeździć na 
kasztanie, na swym wspaniałym żywiołowym koniu, który 
mógłby pokonać w ciągu dnia nawet i sto kilometrów, 
gdyby… gdyby nie miał od urodzenia małego defektu: był 
koniem z drewna!

Ale Luigino kochał go jak prawdziwego. Nie było 
wieczoru, aby nie czesał go miękką szczotką i nie podawał 
mu, zamiast siana, garści solonych łubinów. A gdy koń się 
upierał, że nie chce jeść, Luigino uspokajał go czule:
„Widzę, że tego wieczoru nie jesteś głodny. Nie szkodzi, 
ten łubin zjem ja za ciebie! Zobaczymy się jutro. Śpij 
dobrze, koniku”.
Po czym kładł go na miękkim wacianym materacu, nie 
zapominając, gdy było chłodno, o przykryciu go ciepłą 
kapotką, uszytą specjalnie przez domowego tapicera.
Alberto, młodszy brat, miał inną pasję. Była nią 
marionetka, uroczy Poliszynel, który - gdy pociągało się go 
za sznurki - ruszał oczami, ustami, rękami i nogami, 
niczym człowiek. Ale żeby nim być, brakowało mu jednej 
ważnej rzeczy: zdolności mówienia.
Wyobraźcie sobie furię Alberta, który nie potrafił 
zrozumieć, dlaczego Poliszynel posłusznie wykonuje 
każdy ruch, nawet skomplikowany, a nie chce natomiast 
mówić, tak jak wszystkie normalne osoby na świecie!
Między Albertem i Poliszynelem często zdarzały się 
sprzeczki, mniej więcej takie:
„Dzień dobry Poliszynelu” – mówił chłopiec do 
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marionetki, gdy wyciągał ją każdego ranka z szafki. „Dzień 
dobry”.
Cisza. Poliszynel nie odpowiadał.
„Dzień dobry” – powtarzał Alberto, ale Poliszynel milczał, 
jak gdyby do niego wcale nie mówiono!
„Przestań udawać głuchego i powiedz mi dzień dobry”.
Poliszynel był niewzruszony!
„Jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać, to przynajmniej spójrz 
na mnie” – denerwował się chłopiec.
Poliszynel przewracał oczami i patrzył na niego.
„Dlaczego gdy ci mówię popatrz na mnie, to patrzysz, a 
gdy cię proszę, abyś powiedział mi dzień dobry, nie 
odpowiadasz?” – złościł się coraz bardziej Alberto.
Poliszynel wciąż milczał!
„Wstrętny uparciuchu! Podnieś szybko nogę!”.
Poliszynel podnosił nogę.
„Podaj mi rękę!”.
I Poliszynel podawał rękę.
„A teraz ładnie mnie pogłaszcz!”
Poliszynel wyciągał ramię i dotykał czubka nosa Alberta.
„No i otwórz szeroko usta!”
Poliszynel otwierał usta.

„Skoro je masz otwarte, powiedz mi grzecznie dzień 
dobry”.
Ale Poliszynel pozostawał nieruchomy i drętwy, jak 
wszystkie ludziki z drewna.
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Biedny Alberto, wbił sobie do głowy - przez nadmierną 
samokrytykę, która w jego wieku dręczy wielu 
chłopców - że Poliszynel nie chce z nim rozmawiać, bo jest 
na niego obrażony.
Obrażony! … ale za co? Może dlatego, że jest źle ubrany – 
rozdarta koszula, za krótkie spodnie, no i ta czapka z białej 
wełny…
„Biedny Poliszynelu, masz rację, że się na mnie boczysz” – 
przyznał pewnego dnia skruszony Alberto. „Ja cię ubieram 
gorzej od żebraka. Ale nie martw się, zostaw to mnie! Już 
za niedługo będę mógł rozbić moją skarbonkę, i za 
wszystkie oszczędności sprawię ci piękny bogaty strój.”
Aby zrozumieć o czym mówi Alberto, muszę wam 
zdradzić, że hrabina miała zwyczaj dawać swym dzieciom 
dwie lub trzy monety na tydzień, jeśli - rzecz jasna - dobrze 
się sprawowały. Te pieniążki trafiały do trzech różnych 
skarbonek: Luigina, Alberta i Ady. Na osiem dni przed 
Bożym Narodzeniem każdy mógł swą skarbonkę opróżnić 
i kupić za zaoszczędzone pieniążki to, co uważał za 
stosowne.
Luigino, jak nietrudno odgadnąć, pomyślał o swym koniu. 
Postanowił mu sprawić lśniąca uprząż zdobioną 

mosiężnymi ćwiekami oraz 
czaprak, do zarzucania mu 
na grzbiet, gdy się spoci.
Ada, która miała lalkę 
większą od niej samej, nie 
mogła się doczekać, by 
kupić jej modną sukienkę z 
jedwabiu oraz parę butów 
do tańca.
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Natomiast marzeniem Alberta było ubrać Poliszynela tak 
elegancko, że prezentowałby się jak prawdziwy pan.
Tymczasem święta Bożego Narodzenia zbliżały się coraz 
bardziej. Pewnego ranka, spacerując w pobliżu rodzinnej 
posiadłości, dzieci hrabiny znalazły się przed 
zrujnowanym domkiem, przypominającym raczej 
bacówkę. Na progu siedział skąpo ubrany malec, który 
trząsł się z zimna.            
” Wujku Bernardo, jestem głodny” – przemówił nagle 
chłopczyk cieniutkim głosem, obracając się w stronę 
otwartych drzwi.
Nikt nie odpowiedział.
W środku był mężczyzna z rudą brodą, który kucał na 
podłodze i trzymał się za głowę.
„Wujku Bernardo, jestem głodny!…” – powtórzył po kilku 
minutach chłopiec.
„Będziesz cicho?” – odwarknął mężczyzna. „Wiesz, że w 
domu nie ma kawałka chleba, więc jeśli jesteś głodny, to 
bierz ten mój drewniak i zjedz go”.
Po czym zdjął go z nogi i rzucił nim w kierunku chłopca. 
Prawdopodobnie nie chciał mu wyrządzić krzywdy, ale, 
niestety, uderzył go nim w głowę.

Luigino, Alberto i Ada wzruszyli się tą sceną, i jako że 
przypadkowo znaleźli w swych kieszeniach kawałki 
chleba, podbiegli z nimi do nieszczęsnego chłopczyny.
Ale on obmacał najpierw swą ranę na głowie, a potem, 
patrząc na zakrwawioną rękę, wyjąkał słabym głosem:
„Dziękuję... już nie jestem głodny…”.
Po powrocie do domu dzieci opowiedziały o wszystkim 
mamie. I przez następne dwa, a może nawet trzy dni, 
mówiło się ciągle o tej historii. Ale potem, jak to się często 
zdarza ze wszystkimi rzeczami na świecie, zapomniano o 
niej.
Jedynie Alberto nie zapomniał. Każdego wieczoru, gdy 
kładł się do łóżka, myślał o tym biednym chłopcu, skąpo 
odzianym i drżącym z zimna, i mówił do siebie, otulając 
się ciepłą pościelą:
„Och, jak brzydkie musi być zimno! Brrr…”.
Powtarzał to zdanie kilka razy, po czym zapadał w błogi 
sen i spał aż do rana.
Kilka dni później Alberto spotkał na kuchennych schodach 
Rosę, która często przychodziła do nich ze świeżymi jajka-
mi.
„Paniczu Albertino, dzień dobry” – powiedziała Rosa. „Od 
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jak dawna nie przechodzi panicz obok domu wilkołaka?”
„Jakiego wilkołaka?”
„Tak nazywają tego mężczyznę z rudą brodą, który 
mieszka przy głównej drodze”.
„A tak, przypominam sobie. Jego dziecko co porabia?”
„Biedne stworzenie, co ma porabiać?… Zostało bez ojca i 
matki, w rękach tego wujka Bernarda…”
„Który jest człowiekiem złym i o sercu twardym jak 
kamień, czyż nie tak?” –  dodał Alberto.
„Niestety! Ale na szczęście jutro wyrusza do Ameryki i 
może już nie wróci”.
„A chłopaka zabiera ze sobą?”
„Nie, paniczu, to biedne dziecko wzięłam ja do domu i 
będę je trzymać jak własne”.
„Dobra Rosa”.
„Szczerze mówiąc, chciałam mu sprawić kilka ciepłych 
ubranek, aby nie czuło już więcej zimna, ale w tym 
momencie mam mało pieniędzy. Jeśli Bóg pozwoli, ubiorę 
je lepiej na wiosnę”.
Alberto zamyślił się na chwilę, po czym powiedział:
„Posłuchaj Rosa, jutro około południa wróć tutaj. Muszę 
cię zobaczyć”
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„Z pewnością wrócę".
Następny dzień był niecierpliwie oczekiwany przez 
wszystkich, bo celebrowało się w nim uroczyste 
wypróżnianie trzech skarbonek.

Luigino znalazł w swojej dziesięć lirów, Ada jedenaście, a 
Alberto dziewięć i pół lira.
„Twoja skarbonka” – rzekła mama do Alberta – „jest 
biedniejsza od dwóch pozostałych, a wiesz dlaczego? 
Bo tego roku wykazałeś mało chęci do nauki”.
„Chęć do nauki miałem” – odpowiedział Alberto – „ale jak 
tylko zaczynałem się uczyć, ta chęć mi szybko mijała”.
„Miejmy nadzieję, że w nowym roku to się nie powtórzy” 
– dodała mama i - zwracając się już do całej trójki - 
kontynuowała: „Od dzisiaj do świąt Bożego Narodzenia 
pozostało dokładnie osiem dni. Według umowy, każdy z 
was będzie mógł w tych dniach wydać pieniążki według 
własnego uznania. Ten kto wyda je najlepiej, dostanie ode 
mnie w nagrodę odświętnego całusa”.

„Całus będzie z pewnością dla mnie!” – pomyślał Luigino, 
mając przed oczami ozdobną uprząż i kolorowy czaprak, 
które zamówił dla swego konia.
„Całus będzie dla mnie!” – pomyślała Ada, wyobrażając 
już sobie szykowne butki do tańca, które zamówiła u 
szewca dla swej lalki.
„Całusa dostanę ja!” – powiedział do siebie Alberto, 
myśląc o eleganckim ubiorze, który postanowił sprawić 
Poliszynelowi.
W tym momencie usłyszał dochodzący z parteru 
żywiołowy głos Rosy:
„Paniczu Alberto! Paniczu Alberto!”.
Chłopiec zszedł szybko na dół. Co mówił do Rosy, nie 
wiem. Natomiast wiem, że ta dobra kobieta na odchodnym 
powtórzyła kilkakrotnie:
„Paniczu Albertino, za tę szczodrość Bóg obdarzy was 
łaską, i całą waszą rodzinę!"
Osiem dni minęło szybko i nadeszło Boże Narodzenie.
Zaraz po zakończeniu śniadania hrabina - uśmiechając się 
do swych dzieci – powiedziała:
„Dzisiaj jest Boże Narodzenie. Czas zobaczyć, jak 
wydaliście wasze oszczędności. Przypominam, że kto je 
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wydał najlepiej, otrzyma ode mnie w nagrodę specjalnego 
całusa. Luigino, zaczynamy od ciebie, ponieważ jesteś 
najstarszy”.
Luigino wybiegł z jadalni i po chwili był już z powrotem, 
prowadząc dumnie swego konia z drewna, z uprzężą i 
czaprakiem tak wspaniałymi, że wzbudziłyby zazdrość 
koni samych imperatorów rzymskich.
„Cóż mogę powiedzieć” – zaobserwowała mama z 
uśmiechem na twarzy – „zarówno czaprak, jak i uprząż 
bardzo mi się podobają, ale według mnie mają duży 
minus…  są zbyt piękne, jak na konika z drewna… Alberto, 
kolej na ciebie!”
„Nie, Nie” – zakrzyknął chłopiec, nieco podekscytowany – 
„niech najpierw będzie Ada”.
I Ada, nie dając się prosić, wyszła na moment z jadalni, po 
czym wróciła z lalką w ramionach, wysoką jak ona sama, 
ubraną elegancko i według ostatniej mody.
„Popatrz mamo, jakie ładne butki do tańca! – powiedziała 
dziewczynka uszczęśliwiona.
„Te butki są cudowne!” – przyznała mama. „Szkoda 
jednak, że muszą być na stopach panienki, zrobionej z 
gipsu i szmatek, która nigdy niestety nie zatańczy!”.
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„Pozostałeś ty, Alberto… Jestem ciekawa, jak wydałeś liry 
ze swej skarbonki”.
” Otóż… ja chciałem…  miałem zrobić… ale potem 
pomyślałem, że lepiej… no i  interes już jest zrobiony, nie 
ma o czym więcej mówić”.
„Ale co zrobiłeś?”
„Nie zrobiłem niczego”.
„Czyli masz w kieszeni pieniądze?”
„Powinienem je mieć…”
„Czy może je zgubiłeś?”
„Nie”.
„A więc jak je wydałeś?"
„Już nie pamiętam”.
W tym momencie dało się słyszeć lekkie pukanie do drzwi, 
i głos z zewnątrz powiedział:
„Czy można?”
„Proszę”.
W progu drzwi pojawiła się…  zgadnijcie kto?! Pojawiła się 
Rosa, która trzymała za rękę brzdąca, w nowiusieńkim 
ubranku i kozaczkach.
„Czy to jest twoje dziecko, Rosa?” – zapytała hrabina.
„Teraz jest moje, bo wzięłam je do siebie i czuję jak własne. 

Biedne stworzenie! Dotychczas doznało tylko głodu i 
zimna. Ale teraz zimno już mu nie dokucza, bo znalazło 
dobroczyńcę, który je ubrał na własny koszt od stóp do 
głowy”.

 

„A kto jest tym dobroczyńcą?” - zapytała hrabina.
Rosa obróciła się w stronę Alberta. Patrząc mu w twarz, i 
jednocześnie zwracając się do hrabiny, powiedziała 
zadowolona:
„Oto on!”
Albertino zrobił się czerwony jak burak, po czym zaczął 
krzyczeć do Rosy:
„Gaduła! Przecież prosiłem cię, żebyś nie powiedziała 
o tym nikomu!…”
„Przepraszam, ale czy trzeba się wstydzić tego, że uczyniło 
się coś dobrego?”
„Gaduła! Gaduła…” – ekscytował się coraz bardziej 
Alberto, i po chwili uciekł zawstydzony z salonu.
Hrabina, która w mig zrozumiała o co chodzi, próbowała 
go kilkakrotnie przywołać, ale ponieważ Alberto nie 
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odpowiadał, podniosła się z fotela i poszła go szukać. Gdy 
go nareszcie znalazła, ukrytego w garderobie, objęła go 
czule, i zamiast dać mu jednego całusa, dała mu ich co 
najmniej sto!

*Wymowa imion bohaterów:

Maria - Marjja
Luigino - Luidżino
Alberto - Alberto
Ada - Ada
Bernardo - Bernardo
Rosa - Roza
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