


Był sobie raz...                                                                            
“Król” - powiedzieliby od razu moi mali 
czytelnicy.                        
Nie, dzieci, pomyliłyście się. 
Był sobie raz kawałek drewna.
Nie było to drewno szlachetnego 
rodzaju, lecz zwykła szczapa na opał; 
jedna z tych, które zimą wkłada się do 
pieców i kominków, by rozniecić ogień i 
ogrzać izbę.   
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CARLO COLLODI
urodził się i zmarł we Florencji  
(24.XI 1826 - 26.X 1890).     
Jest autorem słynnej historii 
o drewnianym pajacyku.

Oto dom rodzinny autora przy via Taddea 21. 

Na budynku widnieje    
pamiątkowa tablica: 
W tym domu urodził się w 1826 r. Carlo Lorenzini, znany 
jako Collodi, ojciec Pinokia.
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Wszedłszy do izby,  
Dżepetto wziął narzędzia i zaczął strugać pajaca. 
- Jakie mu nadać imię - mruczał do siebie. 
 - Nazwę go Pinokio. 
To imię przyniesie mu szczęście (...).       

Gdy już znalazł imię dla swego pajaca, zabrał się do roboty i 
zrobił mu najpierw włosy, potem czoło i oczy. Jakież było jego 
zdziwienie, gdy zauważył, że wystrugane oczy pajacyka 
poruszają się i przeszywają go na wskroś.                                                                                           
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Carlo Collodi uczęszczał do szkoły podstawowej w Collodi (stąd 
jego pseudonim) - toskańskim miasteczku rodzinnym swej mamy: 
Angioliny Orzali.

Później studiował w seminarium duchownym  (nie został jednak 
księdzem)  i we florenckim Kolegium Pijarów - 

Wykształciła go zamożna szlachecka rodzina Ginori (właściciele 
słynnej manufaktury porcelany), u której pracowali jego rodzice: 
mama - służąca i ojciec - kucharz.

obecnie siedziba liceum. ↑



DZIENNIKARSTWO I POLITYKA                                                                           

W wieku 20 lat przyszły pisarz zaczął pracować jako 
sprzedawca we florenckiej księgarni, kontynuując jednocześnie 
naukę.
Szybko stał się edytorem i dziennikarzem. 
W swych artykułach opisywał ówczesną Toskanię, oczywiście 
inną od dzisiejszej.
Wielkie Księstwo Toskanii, ze stolicą we Florencji (Włochy nie 
były jeszcze zjednoczone), tętniło polityką, w którą pisarz był 
mocno zaangażowany. 
Założył nawet satyryczną gazetę polityczną “Il lampione” (Latar-
nia)
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Często uczęszczał do kawiarni Michelangiolo, w której 
prowadzono dyskusje artystyczne oraz polityczne na temat 
wyzwolenia i zjednoczenia Włoch.

Sam służył jako ochotnik w wojnach niepodległościowych, które 
przyczyniły się do zjednoczenia Włochy.

W historycznej florenckiej 
 kawiarni Michelangiolo                       
przy via Cavour                                     
spotykali się                                           
w latach 1848-1866,                            
tj. w okresie wojen                               
o niepodległość Włoch,                      
pisarze i artyści,                                  
a także patrioci.                                  
Dzisiaj odbywają się tu                        
 wydarzenia kulturalne. 



LITERATURA DZIECIĘCA                                                                          

Gdy w 1875 r. Collodi otrzymał do przetłumaczenia francuskie 
bajki Charlesa Perraulta, otworzył się przed nim nowy świat.
Magia dzieciństwa pochłonęła pisarza bez reszty.
Po przekładzie bajek sam zaczął pisać dla dzieci (dotychczas pu-
blikował krótkie powieści i dramaty teatralne w czasopismach). 
To właśnie w tym momencie Carlo Lorenzini zaczął tworzyć jako 
Carlo Collodi.
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Dla młodych czytelników  pow-
stały m. in.:
- seria powieści  “Giannettino”
- opowieść “Minuzzolo”
- zbiór opowiadań
“Historie radosne” (Małpiszonek 
Pipi”, “Kto nie ma odwagi, niech 

Ale największą sławę osiągnęły 
“Przygody Pinokia. Historia ma-
rionetki”.

nie idzie na wojnę”,“Opowiada -
nie świąteczne” i inne).



PINOKO NAJWAŻNIEJSZY                                                                    

Po raz pierwszy przygody 
Pinokia zaczęły się pojawiać 
w 1881 r. w “Gazecie dzie-
cięcej”.
Po napisaniu 15 rozdziałów 
Collodi zakończył opowieść w 
sposób smutny, a raczej ma-
kabryczny! Pinokio zawisł na 
drzewie.
Jednak na żądanie czytelników 
autor zmienił zakończenie - 
drewnianego Pinokia 
przekształcił w żywe dziecko!

W 1883 r. wszystkie rozdziały 
były gotowe                          
i wydawca Felice Paggi opu-
blikował całą książkę.
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PRZEDWCZESNA 
ŚMIERĆ AUTORA                                                     

Carlo Collodi zmarł nie-
spodzianie w 1890 r. Nie 
dożył, niestety, światowego 
sukcesu swojego “Pi-
nokia”.

Spoczywa w kaplicy ro-
dzinnej na cmentarzu                                  
przy bazylice San Miniato 
al Monte we Florencji.
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WYBRANE POSTACIE 
Z “PINOKIA”                                                     
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IMIĘ  bohatera
pochodzi od nazwy

nasienia sosny;
sosna = po włosku

pino
nasienie sosny =po włosku

pinocchio.

PINOKIO - pomimo że był z drewna, potrafił poruszać się i 
mówić. Odczuwał ludzkie słabości, a gdy kłamał wydłużał mu się 
nos.
Najpierw był lekkomyślny, leniwy i łatwowierny, jak wielu 
małych chlopców,  potem jednak się zmienił. Dojrzał dzięki 
błędom, które wciąż popełniał.                                 
W nagrodę za dobre zachowanie wróżka zamieniła go w żywego 
chłopca.
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DŻEPETTO - to stary poczciwy rzemieślik. Wykonuje drew-
nianego pajacyka z myślą o ulicznych spektaklach, w których 
mógłby zarobić kilka groszy na życie. Nie mógł przewidzieć, że 
Pinokio stanie się jego synem. 

GADAJĄCY ŚWIERSZCZ - starał się swoimi mądrymi radami 
naprowadzić Pinokia na słuszną drogę. Mądry świerszcz to mały 
filozof i swoisty głos sumienia Pinokia.

WRÓŻKA BŁĘKITNA - była dobra i opiekuńcza. Również ona  
pomagała Pinokiowi. Gdy pajacyk dorósł i zmądrzał, zamieniła 
go w żywego chlopca.

KOT I LIS -  to dwaj oszuści. Kot udawał, że oślepł, bo za dużo 
się uczył, a Lis udawał kulawego. Wykorzystali naiwność Pi-
nokia, udając że są jego przyjaciółmi.

KNOT- miał zły wpływ na Pinokia. Zaprowadził go do Krainy 
Rozrywek -miejsca na pozór cudownego.Ale brzydki los czekał 
tam dzieci. Knot to przykład niedobrego  towarzysza zabaw.

Gdy Pinokio przybył 
do Krainy Rozrywek,                                                                        
gdzie nie bylo szkół, a zabawa trwała 
od rana do wieczora,spotkał chmarę 
szczęśliwych dzieci. 
Ale po niedługim czasie wszystkich 
czekala gorzka niespodzianka...



Niespodzianką było to, że Pinokio, po przebudzeniu, chciał, jak 
zawsze, podrapać się po głowie, a drapiąc się zauważył...Spróbujcie 
zgadnąć, co on takiego zauważył? Zauważył ku swemu wielkiemu 
zdziwieniu, że uszy jego wydłużyły się o długość całej dłoni. Musicie 
wiedzieć, że pajac miał od narodzenia malutkie uszy, tak malutkie, 
że trudno je było dostrzec gołym okiem.Wyobraźcie więc sobie, jak 
się poczuł, gdy zauważył, że jego uszy w ciągu nocy aż tak urosły, że 
przypominały dwie szczotki z ostrego sitowia. Zaczął od razu szukać 
lustra, w którym mógłby się przejrzeć, ale nie znalazłszy go, napełnił 
wodą miednicę i nachylając się nad nią, ujrzał to, czego nie chciałby 
nigdy zobaczyć, a  mianowicie własne odbicie upiększone parą oślich 
uszu! Pomyślcie, jak wielki był ból, wstyd i rozpacz biednego Pi-
nokia. Zaczął on płakać, krzyczeć, bić głową o mur, ale im bardziej 
rozpaczał, tym bardziej jego uszy wydłużały się i stawały się kosma-
te.

(...)  
- Och! Biedny ja! Biedny ja! - 
krzyczał Pinokio, dotykając 
uszu rękami i szarpiąc je ze 
złością, jak gdyby to były uszy 
kogo innego. - Mój kochany - 
rzekł Świstak, chcąc go pocieszyć 
- cóż na to poradzisz? To już 
takie przeznaczenie. Tak zapisa-
no w księdze mądrości: że wszy-
scy chłopcy, którzy pogardzają 
szkołą,  książkami i nauczycie-
lami, a cały dzień spędzają na 
zabawach, grach i rozrywkach, 
muszą wcześniej czy później 
zmienić się w osły.
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PINOKIO - DOBRY CZY ZŁY?
(sąd nad Pinokiem)                                                                           

OSKARŻYCIEL:  

Wyjątkowa nieodpowiedzial-
ność              
i skłonność do kłamstwa - oto 
główne cechy Pinokia!                                     

Jest też lekkoduszny, 
powierzchowny i lekceważy 
rady przyjaciół.

Szybko zapomina o obietni -
cach; ma bardzo słabą wolę.

Daje się oszukiwać i łatwo 
ulega złym wpływom.

OBROŃCA:

Pinokio jest na etapie 
odkrywania świata.  
Dla żadnego malca nie jest to                             
proste zadanie!                   

Reguły, nakazy, obowiązki...  
Świat nie jest zrobiony tak jak 
chciałby Pinokio.

Pinokio jest wolnym duchem! 
Chce żyć w zgodzie ze sobą. 
Nie chce ulegać żadnej presji. 
Reguł świata, biedaczek, 
jeszcze nie zna. Jest czysty 
i nieświadomy. I przez to 
wybaczalny!
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Nie potrafi wytrwać przy swych 
postanowieniach. 

Jest kapryśny i łakomy, a także 
leniwy.

Nie chce się uczyć ani pra-
cować. 
Chce żyć łatwo i przyjemnie i 
czerpać z życia same przyjem-
ności.

Często rani swego ojca oraz 
dobrą Wróżkę.

Kto z dwóch jest zły? Pinokio 
czy świat?

Pinokio nie zachowuje się 
jak powinien, ale i świat nie 
zachowuje się lepiej. Jest to 
świat pełen pułapek, oszustów 
i złych osobników... 
Mimo wszystko Pinokio potrafi 
wydostać się z kłopotów. Jego 
siła tkwi w dobroci duszy i w 
żywotności. Nie poddaje się 
nigdy. 

Dojrzewa i mądrzeje. Dlatego 
zostaje nagrodzony - prze-
mienia się w przykładnego 
chłopca. 

Sam z dumą mówi:
Jaki byłem śmieszny, gdy 
byłem marionetką! I jak teraz 
jestem szczęśliwy, że stałem się 
porządnym chłopcem! 

Myślę jednak, że czasami za-
tęskni mimo wszystko za cza-
sami, gdy był nieświadomym, 
niewinnym i beztroskim 
pajacykiem zachłystującym się 
wolnością bez granic.
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“PINOKIO”  
HISTORIA AKTUALNA?                                                                           

Ucz się!
Nie kłam, bo nos ci urośnie! 
Dałeś slowo i musisz go dotrzymać!
Nie daj się oszukać! 
Pomagaj innym, bo dobroć popłaca!

Oczywiście nie są Wam obce te pouczenia. Często je słyszycie w 
domu lub w szkole, prawda?

I podobne pouczenia znajdują się w “Pinokiu”.

Ta książka szerzy walory, które niektórzy uważają za niemodne. 
Ale mylą się. Te walory są ponadczasowe! Jedynie nasz dzi-
siejszy świat się trochę zagubił!
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KILKA POUCZEŃ 
ZE SŁYNNEJ KSIĄŻKI                                                            

Nie słuchaj tych, którzy obiecują, że z dnia na dzień staniesz się 
bogaty, mój chłopcze. Zazwyczaj są to głupcy albo oszuści!

W przyszłości bądź roztropny, a szczęście uśmiechnie się do 
ciebie. 

Pamiętaj, że człowiek czy biedny, czy bogaty, powinien coś 
robić. Bez pracy nikt nie znajdzie szczęścia.

Nie należy przyzwyczajać podniebienia ani do rzeczy zbyt 
wyszukanych, ani zbyt delikatnych. Nie wiadomo, co nas czeka 
w życiu.

Gdy chłopcy z niegrzecznych stają się dobrzy, przybierają nowy 
wygląd, a wraz z nimi odmienia się też życie ich rodzin.

Jeśli ktoś chce w uczciwy sposób zdobyć pieniądze, musi na nie 
zapracować - czy to rękami, czy głową - i musi je oszczędzać.

Kłamstwo można poznać w jednej chwili. Są dwa rodzaje 
kłamstw: takie, co mają krótkie nogi i takie, co mają długi nos.

Pamiętaj, że chłopcy, którzy upierają się przy swoim, prędzej 
czy później tego żałują.
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GDZIE NIE SPOJRZEĆ - PINOKIO!

NA MURACH

W miejscowości Vernante (re-
gion Piemontu), gdzie ostatnie 
lata swego życia spędził Attilio 
Mussino - wybitny ilustrator 
“Pinokia” - ściany budynków 
pokryto wspaniałymi muralami.

W KOSMOSIE

Słynnemu pajacykowi zade-
dykowano prawdziwą pla-
netkę, tj. odkrytą w 1999 r. 
asteroidę. To ciało niebieskie 
niewielkich rozmiarów krąży 
wokół Słońca. I tam dotarł 
Pinokio!

W PARKACH

W Collodi, gdzie pisarz często 
bywał w dzieciństwie, bo stam-
tąd pochodziła jego mama, 
istnieje piękny park, który w 
1956 r. zadedykowano Pi-
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NA SZYLDACH BARÓW I 
RESTAURACJI

Właściciele włoskich restau-
racji rozsianych po całym 
świecie - Londyn, Paryż, Aka-
pulko, Nowy Jork itd. - wiedzą, 
że imię Pinokio oraz kuchnia 
włoska przyciągają klientów 
jak magnes.

nokiowi. Jest w nim wiele atra-
kcji: rzeźby przedstawiające 
książkowe postacie, miejsca 
zabaw, laboratoria, teatry 
lalkowe i wiele innych.

W MODZIE

Spodnie à la Pinokio, czyli 
“pinocchietti” sięgają do kolan 
(lub nieco poniżej) i są chętnie 
noszone przez młodych i star-
szych, szczególnie latem.
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NA POMNIKACH

W ogrodzie botanicznym                  
Orticoltura we Florencji,    
przy via Vittorio Emanuele II,             
stoi pomnik Pinokia, który 
ma brata bliźniaka w Kioto w 
Japonii. Statuę dla obu 
zaprzyjaźnionych miast - Flo-
rencji i Kioto - zaprojektował   
prestiżowy artysta
Silvano Porcinai.

W Collodi
stoi Pinokio                                    
najwyższy na świecie:ma 16 
metrów wysokości! Jego wyko-
nanie zajęło 800 godzin. 
Oczywiście trafił do Księgi 
Rekordów Guinessa.
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W TEATRZE I FILMIE

Powstało wiele filmów o Pi-
nokiu - we Włoszech i na 
świecie. Duże zainteresowanie 
wzbudził film z 2002 r., który 
wyreżyserował wybitny arty-
sta Roberto Benigni. On też 
odtwarza Pinokia. 
W innym filmie o Pinokiu (reż. 
Matteo Garrone - 2019 r.) 
także występuje Roberto Beni-
gni, ale w roli Dżepetta.

Roberto Benigni:  
Moja mama opowiadała mi Pi-
nokia, gdy byłem mały. Jedynie 
opowiadała, bo nie umiała czytać. 
Nazywała mnie też Pinokietto...
Tak samo nazywał mnie wielki 
reżyser Federico Fellini. Mieliśmy 
nawet w planie wspólny film o 
Pinokiu, ale, niestety, nie doszło do 
tego. Czułem się więc w obowiązku 
zrealizować go samemu...
Za każdym razem, gdy czytam 
książkę, nachodzi mnie chęć 
wysłania Collodiemu kwiatów, bo 
jest to naprawdę historia, która 
czyni dobro światu.
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Film animowany o Pinokiu         
wyprodukowany przez Walta 
Disneya w 1940 r. nie odniósł 
na początku sukcesu, bo trwała 
wojna. Ale potem otrzymał aż 
dwa Oskary.

National Film Registry 
umieścił go w 1994 r. - jako 
film kulturalnie, historycznie i 
estetycznie znaczący - na liście 
filmów budujących dziedzi-
ctwo kulturalne USA.

Pinokio na stałe zagościł na sce-
nach teatrów na całym świecie, 
w tym także w Polsce. Powstały 
sztuki i utwory muzyczne oparte 
na historii Pinokia, jak np. mu-
sical dla dzieci w dwóch aktach 
Włodzimierza Korcza.
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PINOKIO W INNYCH KSIĄŻKACH

Historia Pinokia zainspirowała 
również powstanie innych 
książek opartych na opowieści 
o drewnianym pajacyku. 
Słynna jest rosyjska 
wersja Pinokia -  “Złoty 
kluczyk, czyli niezwykłe
przygody pajacyka Buratino” 
autorstwa Aleksego Tołstoja. 

NOS Pinokia
wydłuża się
po każdym 

wygłoszonym
kłamstwie.

Na całym świecie
jednakowo się karci

małych kłamczuchów:
jeśli skłamiesz,

urośnie ci nos
jak u Pinokia.

PINOKIO... W NAS

Nawet gdy był niesfornym i
nieposłusznym pajacem
(przed zamianą  w przykład
nego chłopca) wzbudzał sym-
patię i tkliwość czytelnika.                                         
Bo miał dobre serce, 
wrażliwość i wdzięk.Lubią go 
wszyscy: i mali, i dorośli, 
bo w każdym siedzi mały Pi-
nokio. 
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MINI QUIZ                                                                           

1. Jak nazywa się autor “Pinokia”?
2. Czy jest to prawdziwe nazwisko?
3. Rodzinnym miastem pisarza jest...
4. Na ile języków przetłumaczono książkę?
5. Kto wystrugał drewnianego pajacyka?
6. W co przemienia się Pinokio w Krainie Zabawek?
7. Para oszustów wykorzystujących pajacyka to...
8. Kto jest sumieniem Pinokia i jego mądrym doradcą?
9. Kto zamienia drewnianą marionetkę w prawdziwego 
chłopca?
10. Jak wysoki jest pomnik Pinokia, który wszedł do Księgi 
Guinessa?
11. Gdzie mieści się słynny park zadedykowany Pinokiowi i 
innym postaciom książki?
12. Collodi (pseudonim pisarza) jest miejscowością rodzinną...

Odpowiedzi:
1. Carlo Collodi 2. Nie, jest to pseudonim literacki. 3. Florencja 4. Na ok. 260 języków 5. Dżepetto 6. 
W osła 7. Kot i Lis 8. Gadający Świerszcz 9. Błękitna Wróżka 10. 16 metrów 11. W Collodi 12. Matki 
pisarza..
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Drodzy Przyjaciele,
pomimo że widzicie mnie tu 

z moim dłuuugim nosem,  
UWIERZCIE MI: 

zaprezentowanie się Wam
w niniejszym ebooku

sprawiło mi niebotyczną radość!
Słowo (szczere) Pinokia!




