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WSTĘP   

Oprócz pisarzy sławnych, znanych czy modnych, 
lubianych i chętnie czytanych, istnieją też pisarze 
zapomniani, choć cieszyli się kiedyś popularnością. 
I tak jest we wszystkich literaturach, również we 
włoskiej. 
Oto dwie powiastki, które łączy to, że napisały je 
autorki dziś już zapomniane, a ich bohaterów chara-
kteryzuje ciekawość.
Ciekawska jest gwiazdka z pierwszej powiastki i 
ciekawski jest kasztan z drugiej. 
Są to dwa króciutkie utwory, po raz pierwszy 
przetłumaczone na język polski, którym nie brakuje ni 
morału, ni wdzięku.
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MARIA PIA SORRENTINO

urodziła się w Neapolu, gdzie spędziła całe życie. 
Zadebiutowała w 1924 r. i przez długi czas pisała dla 
"Corriere dei Piccoli", tj. dla "Kuriera Dziecięcego". Jej 
książki przetłumaczono na jęz. niemiecki i francuski. 
Była jedyną autorką włoską współpracującą ze 
słynnym francuskim wydawcą literatury dziecięcej - 
Gautier&Languereau. Zmarła w 1989 r.
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CIEKAWSKA GWIAZDKA
Była sobie pewnego razu gwiazdka, z natury bardzo ciekawa. 
Wychylała się ciągle z nieba, by patrzeć co się dzieje na Ziemi. 
Anioł latarnik, który co wieczór obchodzi niebo i zaświeca gwiazdy, 
nadaremnie ją przestrzegał: uważaj gwiazdko, nie wychylaj się tak 
mocno, bo jeszcze kiedyś spadniesz. Ale gwiazdka zachowywała 
się tak jak niektóre dzieci, gdy mama mówi do nich, aby nie 
wychylały się z okna – udawała, że nie słyszy.

Pewnego brzydkiego wieczoru gwiazdka wychyliła się bardziej niż 
zwykle i… prask, straciła równowagę i upadła na Ziemię. Biedna 
gwiazdka, co za przerażenie! Staczając się i staczając, skończyła 
na zboczu góry. Była wciąż gwiazdką, ale bez anioła latarnika, 
który ją w niebie zaświecał, nie mogła już wysyłać światła.
Jednakże dobry Bóg zmiłował się nad nią i przekształcił ją w kwiat: 
zrobił z niej gwiazdę alpejską*, która w swej czystej bieli wybija się 
wśród zieleni i przypomina gwiazdę spadłą z nieba. Ale nie 
uwierzycie, pomimo że przekształcona w kwiat, gwiazdka do tej 
pory nie przestała być ciekawska: żyje na skraju wąwozu, właśnie 
na samym skraju, i wychyla się, by patrzeć, co dzieje się pod nią. 
Nie sięgajcie po nią, dzieci, bo gwiazdka plotkareczka rośnie w 
miejscach zbyt niebezpiecznych.

*gwiazda alpejska – to odpowiednik polskiej szarotki
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MIMÌ MENICUCCI 

była dziennikarką, pisarką i pedagogiem. Napisała 
wiele książek dla młodych czytelników, 
wydrukowanych po wojnie, oraz podręczników i 
poradników szkolnych. Współpracowała z 
prestiżowym periodykiem "Prawa szkoły", założonym 
w 1899 r., demonstrując nowoczesne spojrzenie na 
szkołę i dydaktykę. 



6

KASZTAN
Był sobie kasztan, z dwiema siostrzyczkami, ukryty w kolczastej 
łupinie. Kolczastej tylko na zewnątrz, bo środek wyścielała skóreczka 
- delikatna i miękka. Wzrastał  więc nasz kasztan w cieple i 
wygodzie; i z każdym dniem robił się większy. Aż nadeszła chwila, 
gdy skorupa pękła i mógł ujrzeć światło dzienne.

- Jaki piękny jest świat! - westchnął radośnie. 
Sforsował łupinę i spadł na ziemię. Był naprawdę piękny - 
błyszczący i duży.
- Dzień dobry, kasztanku - przywitała go mrówka, która przechodziła 
w pobliżu. 
- Dokąd idziesz? - zapytał kasztan bardzo spragniony rozmowy.
- Idę zanieść to ziarnko do mojego mrowiska. 
- Miłej pracy, mrówko.
I mrówka sobie poszła. 
Nadszedł świerszcz polny. 
- Dzień dobry, kasztanie.
- Również ty idziesz zanieść ziarnko do mrowiska?
Świerszcz zachichotał. 
- Tym się zajmują mrówki. Ja gram na skrzypcach. 
I zagrał piękną melodię.
- Jesteś dobry w graniu - pochwalił go kasztan. - Przypominam 
sobie, że cię słyszałem, gdy byłem zamknięty w skorupie. 
- Wiesz, może mnie ogłoszą królem wszystkich świerszczy - oznajmił 
skrzypek podniośle. 
Przysłuchujący się rozmowie borowik zaśmiał się serdecznie: 
- Może cię ogłoszą królem, ale królem głuptasów. 
- A ja kim się stanę? - zapytał kasztan. - Jestem tu nowy i nic nie 
rozumiem, a jestem bardzo ciekawy. 

- Polentą z mąki kasztanowej - stwierdził rzeczowo borowik - lub 
ciastem "castagnaccio". Ale może cię zjedzą po upieczeniu na 
grillu. 
W tym momencie nadbiegła dziewczynka i podniosła lśniący 
kasztan z ziemi. 
- Jaki śliczny! - szepnęła, chowając go do kieszeni. - Podaruję go 
braciszkowi do zabawy. 



7

- Jaki piękny jest świat! - westchnął radośnie. 
Sforsował łupinę i spadł na ziemię. Był naprawdę piękny - 
błyszczący i duży.
- Dzień dobry, kasztanku - przywitała go mrówka, która przechodziła 
w pobliżu. 
- Dokąd idziesz? - zapytał kasztan bardzo spragniony rozmowy.
- Idę zanieść to ziarnko do mojego mrowiska. 
- Miłej pracy, mrówko.
I mrówka sobie poszła. 
Nadszedł świerszcz polny. 
- Dzień dobry, kasztanie.
- Również ty idziesz zanieść ziarnko do mrowiska?
Świerszcz zachichotał. 
- Tym się zajmują mrówki. Ja gram na skrzypcach. 
I zagrał piękną melodię.
- Jesteś dobry w graniu - pochwalił go kasztan. - Przypominam 
sobie, że cię słyszałem, gdy byłem zamknięty w skorupie. 
- Wiesz, może mnie ogłoszą królem wszystkich świerszczy - oznajmił 
skrzypek podniośle. 
Przysłuchujący się rozmowie borowik zaśmiał się serdecznie: 
- Może cię ogłoszą królem, ale królem głuptasów. 
- A ja kim się stanę? - zapytał kasztan. - Jestem tu nowy i nic nie 
rozumiem, a jestem bardzo ciekawy. 

- Polentą z mąki kasztanowej - stwierdził rzeczowo borowik - lub 
ciastem "castagnaccio". Ale może cię zjedzą po upieczeniu na 
grillu. 
W tym momencie nadbiegła dziewczynka i podniosła lśniący 
kasztan z ziemi. 
- Jaki śliczny! - szepnęła, chowając go do kieszeni. - Podaruję go 
braciszkowi do zabawy. 

Koniec końców nie stał się nasz kasztan ani polentą, ani ciastem 
kasztanowym, ani  owocem pieczonym, choć każdą z tych ról 
przyjąłby po dobremu. Stał się zabawką, radując duszę malca, i był 
z tego bardzo dumny.


