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Carlo Collodi este cel  mai cunoscut pseudonim al lui Carlo  Lorenzini, jurnalist ºi
scriitor italian, nãscut la Florenþa în 1826. Încã de tânãr i-a plãcut sã studieze ºi a
dobândit solide cunoºtinþe de literaturã ºi muzicã. A frecventat importante cercuri
literare ºi a cãlãtorit mult. Cariera de scriitor ºi-a început-o când avea doar 20 de ani,
cu articole în publicaþii culturale, dintre care amintim cel mai important periodic la
acea vreme: „L’Italia musicale“ („Italia muzicalã“). În 1856 a adoptat pseudonimul
Collodi, dupã locul de naºtere al mamei sale, Angela Orzali. Cu acest pseudonim ºi-
a  semnat lucrãrile în perioada 1870-1880.

A început  cu excelente traduceri ale poveºtilor din literatrura francezã (Charles
Perrault, în special), dupã care au urmat propriile povestiri pentru copii, având o în-
clinaþie deosebitã pentru acestea, dorind sã îmbine în mod plãcut farmecul adus de
lumea mirificã a basmelor cu anumite noþiuni elementare, necesare pentru a pune
bazele unui sistem educaþional.

În 1881, a început sã contribuie în mod constant la apariþia primelor periodice
dedicate copiilor. În „Revista pentru copii“ (Il giornale per i bambini“) apare primul
articol, care va constitui baza „Aventurilor lui Pinocchio“ („Le avventure di Pinoc-
chio“), denumitã iniþial „Povestea unei pãpuºi“ („Storia di un burattino“).

Pinocchio este numele pe care simpaticul meºter Gepetto îl dã unei pãpuºi din
lemn, care va prinde viaþã. Pãpuºa din lemn va trece prin numeroase aventuri, toate
cauzate de nãzdrãvãnia, inocenþa ºi uneori încãpãþânarea, specifice copiilor, dar care,
în final, îl vor aduce pe drumul cel bun. (Memorabil este nasul lui Pinocchio, despre
care, chiar ºi în ziua de azi, micuþii ºtiu cã el creºtea ori de câte ori pãpuºa spunea o
minciunã.)

Imediat dupã apariþie, „Aventurile lui Pinocchio“ a devenit lucrarea cu cele mai
multe copii, dupã Biblie ºi Coran. 

Carlo Collodi a încetat din viaþã în 1890, fiind înmormântat în cimitirul memorial
din San Miniato al Monte. Numele sãu a rãmas în istoria literaturii universale pentru
activitatea jurnalisticã ºi scriitoriceascã, dar mai ales pentru „Aventurile lui Pinoc-
chio“, scrisã iniþial ca divertisment, dar care a cãpãtat ulterior valori morale, orice
copil înþelegând de aici care este drumul de urmat.

Meritul literar al lui Collodi este recunoscut în întreaga lume.
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I
Cum se făcu că meşterul Ciliegia, tâmplar, să găsească

o bucată de lemn care plângea şi râdea ca un copil.

A fost odatã…
– Un rege! – vor spune îndatã micii mei cititori.
Nu, bãieþi, aþi greºit. A fost odatã o bucatã de lemn.
Nu era un lemn de lux, ci o simplã bucatã de buºtean, dintre

acelea care se pun iarna în sobe ºi în cãminuri pentru a aprinde
focul ºi pentru a încãlzi camerele.

Nu ºtiu cum s-a întâmplat, dar fapt este cã într-o bunã zi
aceastã bucatã de lemn a nimerit în prãvãlia unui bãtrân tâm-
plar, care se numea meºterul Antonio, cu toate cã îl strigau
meºterul Cireaºã, din pricina vârfului nasului sãu, întotdeauna
lucios ºi vânãt ca o cireaºã coaptã. Cum vãzu meºterul Cireaºã

5



acea bucatã de lemn, se bucurã grozav ºi, frecându-ºi mâinile
de mulþumire, bolborosi cu jumãtate de glas:

– Lemnul acesta a nimerit la timp: vreau sã-l folosesc pentru
a face un picior de mãsuþã.

Zis ºi fãcut, luã îndatã securea ascuþitã, pentru a începe sã-i
scoatã scoarþa ºi sã-l subþieze; dar când fu pe punctul de a-i da
prima loviturã cu securea, rãmase cu braþul suspendat în aer,
deoarece auzi un glãscior subþirel, subþirel, care zise rugân -
du-se:

– Nu mã lovi aºa tare!
Închipuiþi-vã cum a rãmas bunul ºi bãtrânul meºter Cireaºã!
Îºi roti ochii speriaþi prin toatã camera, pentru a vedea de

unde oare putea sã fi ieºit glãsciorul acela, dar nu vãzu pe ni-
meni; se uitã sub masã, nimeni; se uitã într-un dulap, care
stãtea întotdeauna închis, ºi nimeni; se uitã în coºul cu talaº ºi
cu rumeguº, ºi nimeni; deschise uºa prãvãliei, pentru a arunca
o privire ºi pe stradã, ºi nimeni! Sau poate…

– Am înþeles, spuse atunci, râzând ºi scãrpinându-ºi peruca:
se vede cã glãsciorul a fost în închipuirea mea.

Înapoi la lucru.
ªi, luând din nou securea în mânã, trase o serioasã loviturã

pe bucata de lemn.
– Vai, m-a durut! þipã, vãitându-se, glãsciorul cunoscut.
De data aceasta, meºterul Cireaºã rãmase înlemnit, cu ochii

scoºi din orbite de teamã, cu gura cãscatã ºi cu limba atârnân -
du-i pânã la bãrbie, ca un cap grotesc, sculptat pe o fântânã.

De îndatã ce-ºi recãpãtã graiul, începu sã zicã, tremurând ºi
bâlbâind de spaimã:

– Dar de unde o fi ieºit glãsciorul acesta care a zis „Vai“?…
ºi totuºi aici nu e nici þipenie de om. O fi din întâmplare bucata
asta de lemn, care sã fi învãþat sã plângã ºi sã se vaite ca un
copilaº? Nu pot sã cred. Lemnul acesta, iatã-l aici, e o bucatã
de lemn pentru cãmin, ca toate celelalte; ºi aruncându-l în foc,
faci sã fiarbã o oalã de fasole. Sau oare...? Sã se fi ascuns
cineva înãuntru? Dacã e cineva ascuns înãuntru, cu atât mai
rãu pentru el. Îl aranjez eu acum!
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ªi zicând astfel, smuci cu amândouã mâinile biata bucatã
de lemn ºi începu s-o trânteascã fãrã milã de pereþii camerei.

Apoi se puse sã asculte, pentru a auzi dacã era vreun glãs-
cior care sã se vaiete. Aºteptã douã minute, ºi nimic… cinci
minute, ºi nimic; zece minute, ºi nimic!

– Am înþeles, zise atunci, silindu-se sã râdã ºi ciufulindu-ºi
peruca: se vede cã glãsciorul acela care a zis „Vai!“ a fost în
închipuirea mea. Înapoi la lucru.

ªi deoarece îi intrase frica în sân, încercã sã îngâne un cân-
tec, aºa, ca sã-ºi facã un pic de curaj.

Între timp, punând securea deoparte, luã în mânã rindeaua,
pentru a netezi ºi a curãþa bucata de lemn; dar în timp ce trãgea
cu rindeaua în sus ºi în jos, auzi glãsciorul cunoscut, care-i zise
râzând:

– Înceteazã! Mã gâdili pe tot corpul. 
De data aceasta, bietul meºter Cireaºã cãzu jos ca lovit de

trãsnet! Când deschise din nou ochii, vãzu cã era aºezat pe jos.
Pãrea transfigurat ºi pânã ºi vârful nasului, din vânãt cum era
aproape întotdeauna, se fãcuse albastru, de aºa mare spaimã.

II

Meşterul Cireaşă dăruieşte bucata de lemn
prietenului său Geppetto, care o ia pentru a-şi

făuri o marionetă minunată, care să ştie să danseze,
să se dueleze şi să facă salturi mortale

În momentul acela, se auzi o bãtaie în uºã.
– Intraþi, vã rog, zise tâmplarul, fãrã a avea puterea de a se

ridica în picioare.
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Atunci intrã în prãvãlie un bãtrânel vioi ºi sprinten, care se
numea Geppetto; dar bãieþii din vecinãtate, când voiau sã-l
scoatã din sãrite, îl strigau cu porecla „Mãmãliguþã“, datoritã
perucii sale galbene, care semãna foarte bine cu mãlaiul.

Geppetto era foarte supãrãcios. Vai de cel care îl striga
„Mãmãliguþã“! Devenea pe loc o fiarã ºi nu mai era posibil sã-l
domoleºti.

– Bunã ziua, meºtere Antonio, zise Geppetto, ce faci acolo
pe jos?

– Învãþ furnicile sã socoteascã.
– Îþi doresc succes.
– Ce te-aduce la mine, cumetre Geppetto?
– Picioarele!… Aflã, meºtere Antonio, c-am venit la dum-

neata ca sã-þi cer un serviciu.
– Iatã-mã gata sã te servesc, rãspunse tâmplarul, ridicându-se

în genunchi.
– Azi dimineaþã, mi-a trãsnit o idee prin cap.
– S-o auzim.
– M-am gândit sã-mi fac o frumoasã pãpuºã de lemn, o ma -

rionetã; dar o marionetã minunatã, care sã ºtie sã danseze, sã
se batã în duel ºi sã facã salturi mortale. Cu aceastã marionetã
vreau sã fac înconjurul lumii, ca sã-mi câºtig un codru de pâine
ºi un pahar de vin. Ce pãrere ai?

– Bravo, Mãmãliguþã! strigã micuþa voce cunoscutã, care nu
se înþelegea de unde ieºea.

Auzindu-se strigat „Mãmãliguþã“, cumãtrul Geppetto se fãcu
roºu de mânie ca un ardei ºi, întorcându-se cãtre tâmplar, îi
zise înfuriat la culme:

– De ce mã insulþi?
– Cine te insultã?
– Mi-ai zis „Mãmãliguþã“!
– N-am fost eu.
– Nu lipseºte decât sã spui c-am fost eu! Îþi spun cã ai fost

dumneata.
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– Ba nu!
– Ba da!
– Ba nu!
– Ba da!
ªi înfierbântându-se, din ce în ce, trecurã de la vorbe la

fapte ºi, apucându-se de pãr, se zgâriarã, se muºcarã ºi se ocã -
rârã.

Lupta fiind încheiatã, meºterul Antonio se gãsi cu peruca
galbenã a lui Geppetto în mâini, iar Geppetto îºi dete seama cã
avea în gurã peruca încãrunþitã a tâmplarului.

– Dã-mi înapoi peruca! strigã meºterul Antonio.
– Iar tu, dã-mi-o pe-a mea, ºi sã facem iarãºi pace.
Cei doi bãtrânei, dupã ce ºi-au reluat fiecare peruca proprie,

îºi strânserã mâna, jurând sã rãmânã buni prieteni pe toatã
viaþa.

– Deci, cumetre Geppetto, zise tâmplarul ca semn de împã-
care, ce doreºti de la mine?

– Aº vrea puþin lemn pentru a-mi fãuri marioneta. Îmi dai
ceva lemn?

Meºterul Antonio, foarte mulþumit, se duse îndatã sã ia de
pe masa de lucru acea bucatã de lemn, care îi cauzase atâta
fricã. Dar când vru s-o dea prietenului, bucata de lemn îi trase
o zguduiturã ºi, alunecându-i violent din mâini, se nãpusti cu
pu tere în gambele descãrnate ale sãrmanului Geppetto.

– Ah! Meºtere Antonio, asta e politeþea cu care îmi înmânezi
darul dumitale? Aproape cã m-ai schilodit.

– Jur cã n-am fost eu!
– Atunci am fost eu!
– Toatã vina e a lemnului acestuia.
– ªtiu cã e a lemnului; dar dumneata mi l-ai aruncat peste

picioare.
– Nu l-am aruncat eu!
– Mincinosule!
– Geppetto, nu mã insulta; de nu, îþi spun „Mãmãliguþã“!
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– Mãgarule!
– Mãmãliguþã!
– Tâmpitule!
– Mãmãliguþã!
– Maimuþoi urât!
– Mãmãliguþã!
Auzind cã-l strigã a treia

oarã „Mãmãliguþã“, Geppetto,
orbit de furie, se aruncã
asupra tâmplarului; ºi ca ur-
mare, ºi-au tras lovituri cu ne-
miluita.

Bãtãlia sfârºindu-se, meº -
terul Antonio se trezi cu douã
zgârieturi în plus pe nas, iar
celãlalt, cu doi nasturi în minus
la hainã. Dupã ce ºi-au încheiat socotelile în felul acesta, îºi
strânserã mâna ºi jurarã sã rãmânã buni prieteni pe toatã viaþa.

Între timp, Geppetto luã cu sine iscusita bucatã de lemn ºi,
mulþumindu-i meºterului Anto nio, se întoarse acasã, ºchio -
pãtând puþintel ºi clãtinându-se.

III

Întors acasă, Geppetto începe îndată să-şi
confecţioneze marioneta şi îi pune numele de

Pinocchio. Primele ştrengării ale păpuşii

Casa lui Geppetto era o cã mãruþã la parter, care primea lu-
minã din spaþiul liber de sub o scarã.

Mobilierul, nici cã se putea mai simplu; un scaun vechi, un
pat nu prea bun ºi o mãsuþã deterioratã în întregime. Pe peretele
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