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„Za chwilę urośnie mi nos!” – mówi drewniany pajacyk w jednym 
z najciekawszych paradoksów współczesnej filozofii, zwanym „paradoksem 
Pinokia”1. Kiedy pajacyk kłamie, nos zaczyna mu rosnąć, kiedy mówi prawdę, 
pozostaje bez zmian: a zatem co stanie się w podanym przypadku? 

Biografowie Carla Collodiego, twórcy Pinokia, od przeszło stu lat pochłonięci 
są jednak zupełnie innym pytaniem. Co sprawiło, że historia drewnianego 
pajacyka, przez samego autora określana jako „dziecinada”2, stała się nie tylko 
klasyką literatury, interpretowaną przez całe pokolenia badaczy, ale także źródłem 
niezliczonych motywów i inspiracji, nierzadko całkowicie zatracających charakter 
pierwowzoru? Celem niniejszego artykułu jest analiza owych motywów na 
wybranych przykładach oraz próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre 
z nich trwale zapisały się w literaturze i kulturze masowej, podczas gdy inne uległy 
niemal całkowitemu zapomnieniu. Postaram się także wyjaśnić, co tkwi u podstaw 
popularności Pinokia, owego „nieświadomego geniuszu”3, który zadziwia 
biografów Collodiego.  

Dlaczego zadziwia? Carlo Lorenzini, bardziej znany jako Carlo Collodi4, 
w chwili rozpoczęcia pracy nad Przygodami Pinokia miał 55 lat. Urodzony 
w ubogiej, wielodzietnej rodzinie (większość jego rodzeństwa zmarła 
w dzieciństwie), miał już za sobą udział w dwóch nieudanych wojnach 
rewolucyjnych, mających na celu wyzwolenie i zjednoczenie Włoch. Wprawdzie 
w 1860 roku Włochy ostatecznie zostały połączone, ale zwierzchność Piemontu 
rozczarowała Collodiego i jego współczesnych. Przyszły twórca Pinokia poświęcił 
się pracy dziennikarskiej, tworzył też na zamówienie hasła do słowników 
i opowieści dla dzieci, mające na celu kształcenie nowego pokolenia świadomych, 
zjednoczonych Włochów. Niedoszły duchowny, hazardzista, alkoholik i kobieciarz, 
dawał w swoich dziełach świadectwo skrajnego rozczarowania światem i życiem. 
Marzył o stworzeniu arcydzieła dla dorosłych, ale jego skłonność do surrealizmu, 

                                                 
1
 Por. Pinocchio ‘Paradox’, The, 7.04.2010, http://maverickphilosopher.typepad.com/maverick 

_philosopher/2010/04/the-pinocchio-paradox.html. 
2
 wł. una bambinata, por.. L. Cordara, A. R. Fabbri, Tema di Carlo Lorenzini / Pinocchio, [on-

line:]http://www.convivioastrologico.it/collaboratori/l_cordara/pinocchio.htm , [12.11.2011]. 
3
 wł. inconsapevole genialità, por. jw.  oraz G. Biffi, Pajacyk Pinokio i jego Pan, tłum.. J. Skoczylas, 

Poznań 2005, s. 196 i nn.  
4
 Najprawdopodobniej od nazwy wioski, w której przyszedł na świat, por.. L. Cordara, A. R. Fabbri, 

op. cit. 

http://maverickphilosopher.typepad.com/maverick_philosopher/2010/04/the-pinocchio-paradox.html
http://maverickphilosopher.typepad.com/maverick_philosopher/2010/04/the-pinocchio-paradox.html
http://www.convivioastrologico.it/collaboratori/l_cordara/pinocchio.htm
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satyry i absurdu pasowała jego współczesnym wyłącznie do literatury dziecięcej. 
Kiedy poproszono go o napisanie historyjki do gazetki dla dzieci, Giornale per 
i Bambini, zgodził się niechętnie, licząc jedynie na wysokie honorarium5.  

W ten sposób w 1881 roku wydana została Historia Pajacyka, znana później 
jako Przygody Pinokia. Opowieść kończyła się na XV rozdziale obecnie znanej 
książki, w momencie, kiedy pajacyk zostaje powieszony na drzewie przez Lisa 
i Kota. Smutne zakończenie rozczarowało czytelników gazetki i spowodowało falę 
listów do redakcji, pod wpływem których Collodi nie tylko dopisał kolejne 
dwadzieścia jeden rozdziałów, ale i całkowicie zmienił koncepcję opowieści.  

 
Współcześnie postać Pinokia kojarzy się przede wszystkim z dwoma 

motywami z książki: z zamianą drewnianego pajacyka w prawdziwego chłopca 
oraz z wydłużaniem się jego nosa pod wpływem kłamstwa6. Tymczasem obydwa 
te wątki pochodzą dopiero z drugiej części opowieści, uzupełnionej przez autora 
pod wpływem listów.  

W książce Collodiego Dżepetto pragnie wystrugać drewnianego pajacyka, 
aby pokazywać go publice i zarabiać na chleb. Dopiero kiedy przekonuje się, że 
kawałek drewna, który posłużył do stworzenia zabawki, przemawia ludzkim 
głosem, a sam Pinokio porusza się bez sznurków, zaczyna traktować pajacyka jak 
syna. Sprzedaje swój kaftan, aby kupić chłopcu elementarz, a kiedy Pinokio znika, 
rusza na jego poszukiwania. Także Pinokio traktuje Dżepetta jak ojca i – mimo 
całej swojej niesforności – jest w stanie poświęcić dla niego życie. 

Giacomo Biffi, dokonujący chrześcijańskiej interpretacji Pinokia, w postaci 
Dżepetta odnajduje nawiązanie do Boga Ojca, a stałe ucieczki i powroty jego 
niesfornego syna – do oddalania się i ponownego zbliżania człowieka do Stwórcy. 
Jednym z najważniejszych momentów książki jest dla Biffiego zawiśnięcie Pinokia 
na drzewie, a więc scena będąca zakończeniem pierwszej wersji opowieści. 
Wołanie Pinokia: „Och, mój tatusiu! Gdybyś ty był tutaj!”7 jest dla interpretatora 
wyraźnym nawiązaniem do Jezusa wzywającego Ojca w godzinie śmierci8. 
Niezależnie od tego, czy przyjmiemy tezę większości badaczy, że powieść 
Collodiego narodziła się stopniowo i niejako „przypadkiem”, czy też uznamy, że 
była zaplanowana od początku w obecnie znanej wersji9, powieszenie Pinokia 
(i jego swoiste odrodzenie) jest w powieści momentem przełomowym. Przede 
wszystkim ze względu na wkroczenie na scenę opowieści jednej z najważniejszych 
postaci, Błękitnowłosej Wróżki.  

                                                 
5
 T. Parks, Knock on Wood, [on-line:] http://www.nybooks.com/articles/archives 

/2009/apr/30/knock-on-wood, [30.10.2011]. 
6
 Por. Pinocchio, [w:] Oxford Advanced Learner’s Dictionary, [on-line:] http://oald8 

.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/pinocchio, [1.12.2011]. 
7
 C. Collodi, Pinokio. Przygody drewnianego pajaca, tłum. Z. Jachimecka, Warszawa 1982, s. 66. 

8
 Por. G. Biffi, op. cit., s. 74. 

9
 Por. np. A. R. Vagnoni, Collodi e Pinocchio: storia di un successo letterario,  Trento 2007. 

W niespójności treści Vagnoni widzi specyficzny charakter stylu toskańskiego i próbę oddania chaosu 
dziecięcej rozpaczy (ibidem, ss. 95-96). 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/apr/30/knock-on-wood
http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/apr/30/knock-on-wood
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/pinocchio
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/pinocchio
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Wprawdzie Wróżka pojawia się w XV rozdziale książki (jako Dzieweczka 
o błękitnych włosach), jest ona tam jednak duchem umarłej i nie udziela 
pajacykowi pomocy. Dopiero w XVI rozdziale okazuje się być Wróżką i przywraca 
Pinokia do zdrowia. Jest ona jedyną postacią kobiecą w całej powieści, a przy tym 
najbardziej zmienną: to okazuje się umarłą, to znów powraca do życia. Stale także 
zmienia postać: w jednej z końcowych scen książki widzimy ją jako kozę. Raz jest 
dla Pinokia matką, raz siostrą, a raz czymś w rodzaju ukochanej. Badacze widzą 
zatem w tej postaci archetypową postać kobiety (Animy oraz Wielkiej Matki)10 
i zwracają uwagę na biografię Collodiego: wielkiego kobieciarza, który nigdy nie 
założył rodziny, pod koniec życia zaprzyjaźnił się z prostytutką i do końca życia 
mieszkał z matką11. 

Wróżka odgrywa w powieści ogromną rolę także z innego powodu: to ona 
po raz pierwszy obiecuje pajacykowi, że jeśli będzie grzecznym chłopcem, zamieni 
się w prawdziwego człowieka (jak już wspomniano, w pierwotnej wersji powieści 
takiej wzmianki nie było): 

 
- Kiedy ty nie możesz urosnąć – odparła Wróżka. 
- Dlaczego? 
- Dlatego, że pajace nie rosną. Rodzą się jako pajace, żyją jako pajace i umierają 
jako pajace. 
- Och! Znudziło mi się być ciągle pajacem! (...) Byłby już czas, żebym i ja stał się 
człowiekiem takim jak inni. 
- Staniesz się człowiekiem, jeśli potrafisz zasłużyć na to... (...) musisz być 
grzecznym chłopczykiem

12
. 

 
Motyw nosa pojawia się natomiast po raz pierwszy w rozdziale V. Nos 

wydłuża się pajacykowi pod wpływem szoku, jakiego doznaje głodny Pinokio, 
kiedy usiłuje sięgnąć po kipiący garnek, a on okazuje się jedynie malowidłem na 
ścianie. Motyw ten powtarza się dopiero w rozdziale XVII, kiedy Pinokio kłamie, 
odpowiadając na pytania Wróżki, a ta śmieje się i mówi: 

 
Mój chłopcze, kłamstwo zaraz można poznać, ponieważ istnieją dwa rodzaje 
kłamstw: takie, co mają krótkie nogi, i takie, co mają długi nos. Twój rodzaj to 
właśnie kłamstwo, co ma długi nos

13
. 

 
A zatem dopiero w rozszerzonej części historii wydłużenie się nosa jest 

związane z kłamstwem, podczas gdy w pierwotnej wynika jakoby z problemów 
Pinokia z odróżnianiem iluzji od rzeczywistości14.  

                                                 
10

 Por. L. Cordara, A. R. Fabbri, op. cit. 
11

 J. Mikołajewski, Pinokio szuka osobistego dna, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 263 z 12-13.11., s. 23. 
12

 C. Collodi, op. cit.., ss. 98-99. 
13

 Ibidem, s. 66. 
14

 Por. T. Parks, op. cit. 
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Opowieść stworzona przez Collodiego ma wyraźnie oniryczny charakter15: 
występują tu przedziwne, fantastyczne postaci ludzi i zwierząt, a ich wielkość 
i kształt nie mają związku z rzeczywistością (np. gigantyczny Ślimak lub Tuńczyk). 
Postaci Gadającego Świerszcza i Wróżki lawirują pomiędzy światem życia i śmierci, 
wciąż umierając i ożywając. Podobnie przedziwne i nieprzewidywalne jest 
postępowanie bohaterów i następstwo wydarzeń. W tym świecie iluzja miesza się 
z rzeczywistością, sen z jawą, a prawda z fałszem: w tym szalonym świecie do 
więzienia idzie się za niewinność, nie za przestępstwo. Dopiero w ostatniej scenie 
powieści - kiedy Dżepetto powraca do zdrowia, jego pracownia staje się zadbaną 
pracownią snycerza, a Pinokio widzi w lustrze prawdziwego chłopca, podczas gdy 
drewniany pajacyk spoczywa bezwładnie oparty o krzesło - następuje ostateczne 
oddzielenie iluzji od rzeczywistości16. 

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że wydłużanie się nosa jest 
istotnie reakcją na fałsz, ale fałsz całej rzeczywistości. Warto jednak zauważyć, że 
mimo całej owej iluzji i pozornego chaosu, dobro i zło są wyraźnie oddzielone, 
a bohaterów spotyka za nie nagroda lub kara. Pajacyk już od pierwszych chwil 
życia ma świadomość tego, czy postępuje dobrze czy źle i zawsze wynika to z jego 
własnego wyboru. Wydłużenie się nosa nie jest zatem spowodowane zagubieniem 
moralnym bohatera. Pytanie, czy wystrugany z drewna pajacyk może od razu 
oddzielić dobro od zła, stawia dopiero najsłynniejsza z adaptacji filmowych, 
Pinokio wytwórni Walta Disneya.  

 
Pinokio w reżyserii Bena Sharpsteena i Hamiltona Luske’a był drugą (po 

Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach) animacją Disneya. Na ekrany kin 
wszedł w roku 1940, kiedy Europa pogrążona była w II wojnie światowej. Jak 
zauważa Tim Parks, dzisiejszy obraz historii drewnianego pajacyka Pinokio 
czerpiemy przede wszystkim z owego filmu17, a dopiero w drugiej kolejności 
z książki. Pinokio Disneya jest opowieścią uładzoną, pozbawioną brutalności 
i przewrotności pierwowzoru. Pracownia Dżepetta to nie pokoik ubogiego 
snycerza, ale bajkowa chatka majsterkowicza i wynalazcy, pełna kolorowych 
zabawek i wymyślnych zegarów. Oprócz starego Dżepetta mieszka w niej także 
czarno-biały kociak Figaro i złota rybka Kleo. 

Dżepetto czuje się jednak samotny. Kiedy udaje mu się wystrugać z drewna 
pięknego pajacyka, zaczyna snuć marzenia o żywym chłopcu. Zasypiając, życzy 
sobie, aby wystrugana przez niego zabawka stała się prawdziwym dzieckiem. 
Życzenie słyszy spadająca gwiazda i zjawia się w pracowni jako Wróżka: ożywia 
Pinokia, ale zapowiada, że jedynie za dobre sprawowanie pajacyk może zostać 
zamieniony w chłopca. 

To w Pinokiu Disneya postawione zostaje pytanie, którego zabrakło 
w książce: czy dopiero co wystrugany z drewna pajacyk jest w stanie odróżnić 

                                                 
15

 Por. J. Mikołajewski, op. cit., s. 23. 
16

 Por. T. Parks, op. cit. 
17

 Por. ibidem. 

http://www.filmweb.pl/person/Ben+Sharpsteen-68808
http://www.filmweb.pl/person/Hamilton+Luske-74584
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dobro od zła? Czy popełniane przez niego czyny są w pełni świadome? W filmie 
Wróżka poucza dopiero co ożywionego Pinokia, aby czynił dobro: ten pyta 
wówczas, skąd ma wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Podkreślona zostaje zatem 
rola sumienia. W książce rolę tę pełni Gadający Świerszcz, zabity przez pajacyka 
w jednej z pierwszych scen powieści i powracający nieustannie jako żywy owad 
lub widmo, by radzić chłopcu w najtrudniejszych momentach. Nigdzie jednak nie 
zostaje wprost nazwany sumieniem, chociaż, jak podkreśla Giacomo Biffi, jego roli 
można się domyślić po samym imieniu (niemal wszystkie zwierzęta w powieści 
przemawiają ludzkim głosem, ale jedynie Świerszcz otrzymuje epitet 
„Gadający”)18. Tymczasem w filmie Gadający Świerszcz Jiminy jest przez Wróżkę 
mianowany sumieniem Pinokia. W przeciwieństwie do postaci z książki, filmowy 
świerszcz (odziany w kolorową marynarkę i cylinder) sam posiada rozliczne wady, 
jest roztargniony i opieszały, ale ma dobre chęci i nie daje się łatwo zwieść 
pokusom. 

Pinokio Disneya przestawia świat pełen dobra i zła, pokus i niepowodzeń, 
ale świat optymistyczny, w którym miłość, przyjaźń i oddanie zawsze zwyciężają. 
Wizja ta, daleka od oryginału, ale milsza dla dzieci i ich opiekunów, przyjęła się we 
współczesnej kulturze zachodniej znacznie bardziej niż collodiańska. Przez kolejne 
lata większość adaptacji filmowych będzie się opierała na disneyowskiej. Dopiero 
w 2002 roku na ekrany kin weszła opowieść wzbudzająca ogromne kontrowersje: 
Pinokio Roberta Benigniego. Ów włoski komik i aktor nakręcił film o pajacyku 
cztery lata po nagrodzonym czterema Oscarami dramacie Życie jest piękne. 
Krytyków, zwłaszcza amerykańskich, zszokowało wcielenie się w postać pajacyka 
50-letniego wówczas reżysera. Benigni przyznał w wywiadach, że o nakręceniu 
przygód pajacyka marzył od dawna: on także urodził się w Toskanii, niedaleko 
miasteczka Collodi i od dziecka przezywano go Pinokiem. Reżyser zauważył, że 
rysunki Collodiego nie przedstawiają tak naprawdę małego chłopca, ale właśnie 
mężczyznę w sile wieku, takiego, jakim był sam Lorenzini, kiedy tworzył Pinokia19. 
Film, bliski książkowemu pierwowzorowi i bardzo toskański, spodobał się 
ogromnie włoskiej publiczności, podczas gdy w USA spotkał się z bardzo chłodnym 
przyjęciem. 

Z ciekawszych adaptacji filmowych przygód pajacyka wyróżnić można także 
animowany komputerowo film Pinokio: przygoda w przyszłości (2004), w którym 
główny bohater nie jest już drewnianym pajacykiem, ale robotem marzącym 
o zostaniu prawdziwym chłopcem. W ten sposób opowieść o Pinokiu wpisuje się 
w szeroki nurt filmów science fiction dotyczących sztucznej inteligencji, androidów 
i cyborgów20.  

 

                                                 
18

 Por. G. Biffi, op. cit., s. 46. 
19

 Benigni czuje się jak Pinokio,  [on-line:]  http://film.wp.pl/id,52557,title,Benigni-czuje-sie-jak-
Pinokio,wiadomosc.html?ticaid=1d765 [07.12.2011]. 
20

 Warto zaznaczyć różnicę pomiędzy androidem a cyborgiem: android jest robotem przypominający 
wyglądem człowieka, podczas gdy cyborg – połączeniem człowieka i maszyny. 

http://film.wp.pl/id,52557,title,Benigni-czuje-sie-jak-Pinokio,wiadomosc.html?ticaid=1d765
http://film.wp.pl/id,52557,title,Benigni-czuje-sie-jak-Pinokio,wiadomosc.html?ticaid=1d765
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Motyw pajacyka jako androida został wykorzystany także w najciekawszej 
bodaj interpretacji tej postaci ostatnich lat, w komiksie francuskiego rysownika 
Winshlussa (Vincenta Paronnaud) zatytułowanym Pinokio. Komiks wydobywa 
z książki cały jej mrok i brutalność, jednocześnie rezygnując z surrealizmu 
i absurdu. Świat Winshlussa – dostosowany do współczesnych realiów – jest 
światem przerysowanym i fantastycznym (pełnym hybrydalnych postaci 
i motywów z bajek), ale prawdopodobnym logicznie i psychologicznie. To kraina 
narkomanów, złodziei narządów i gwałcicieli – kraina, w której każdy cierpi i każdy 
jest przegrany; kraina, w której nie ma Błękitnowłosych Wróżek.  

Kim w tym świecie jest Pinokio? To już nie ten niesforny drewniany pajacyk, 
który pragnie stać się chłopcem. Pinokio Winshlussa jest androidem, robocikiem 
stworzonym do wykonywania rozkazów i pozbawionym uczuć. W jego kreacji nie 
brały udziału żadne moce magiczne. „Ożywiony” zostaje za pomocą silnego 
wyładowania elektrycznego. Winshluss rozprawia się brutalnie nawet z postacią 
Dżepetta: podobnie jak książkowy, stwarzając Pinokia, marzy przede wszystkim 
o zarobku. Ale w przeciwieństwie do niego nigdy nie aspiruje do roli ojca 
„pajacyka”: Pinokio jest robotem wojennym i jeśli Dżepetto rusza na jego 
poszukiwania, to tylko ze względu na szansę zdobycia sławy i bogactwa.  

W ciekawy sposób zinterpretowana zostaje także postać Gadającego 
Świerszcza – zwanego w komiksie Karaluchem Jiminy'm. W jednej z pierwszych 
scen komiksu zagnieżdża się on w głowie robocika. Żyje w mikrokosmicznym 
świecie do złudzenia przypominającym ludzki; pragnie być wielkim pisarzem 
i nieustannie stawia pytania o sens życia, ale po przeczytaniu „Idioty” 
Dostojewskiego rzuca pracę twórczą i upija się przed telewizorem. 

W jaki sposób potraktowany zostaje w komiksie motyw przemiany pajacyka 
w prawdziwego człowieka? Otóż Pinokio przez cały komiks pozostaje jedynie 
androidem, którego wygląd nawiązuje znacznie bardziej do wersji disneyowskiej 
niż collodiańskiej: mały, słodki chłopiec o minie wyrażającej całkowitą 
dezorientację w świecie. W zupełnej sprzeczności z ideą książki i jej późniejszymi 
interpretacjami jest to, iż Pinokio pozbawiony jest wszelkich uczuć (zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych) i w samym komiksie zdaje się odgrywać 
drugorzędną rolę, będąc jedynie obserwatorem wydarzeń lub ich bezwolnym 
sprawcą. Jako robot jest jednocześnie wytrzymalszy od większości bohaterów, 
dlatego też jako jednemu z nielicznych udaje mu się dotrwać do szczęśliwego 
zakończenia. Cóż to za okrutny paradoks, że szczęście otrzymuje właśnie ten, który 
nie jest go w ogóle świadom? – zdają się nas pytać nieruchome, otwarte mimo 
nocy oczy Pinokia, układanego do snu przez matkę: kobietę, która postradała 
zmysły po stracie własnego dziecka. W jednej z wcześniejszych scen komiksu 
Dżepetto śni, że zamiast androida trzyma prawdziwe dziecko, a to dziecko zdziera 
z wynalazcy maskę, pod którą objawia się postać robota. A zatem najważniejszy 
współcześnie motyw Pinokia: przemiana w człowieka, potraktowany zostaje przez 
Winshlussa z ironią i brutalnym racjonalizmem.  
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Jak już wspomniano, drugim najpopularniejszym współcześnie motywem 
z przygód pajacyka  jest wydłużanie się nosa. Najczęściej związane jest ono 
z kłamstwem (jak w przytoczonym na początku artykułu tzw. „paradoksie 
Pinokia”), ale nie zawsze. Na przykład w psychologii terminem „efekt Pinokia” 
określa się złudzenie wydłużania się nosa wynikającego z poczucia oddalenia od 
twarzy ręki, która trzyma nos, przy jednoczesnej stymulacji ścięgna bicepsu21.  

W komiksie motyw wydłużenia nosa nie został wykorzystany w ogóle, ale 
sam nos Pinokia użyty został w kontekście fallicznym. Łączy się to 
z psychoanalityczną interpretacją postaci pajacyka, poruszaną przez wielu 
badaczy, zwłaszcza włoskich22. Ciekawym przykładem wykorzystania tego motywu 
może być także japoński horror 964 Pinokio (1991) Shozin Fukui, w którym główny 
bohater jest klonem wyprodukowanym do uciech seksualnych, zanim nie ulituje 
się nad nim przypadkowo spotkana dziewczyna i nie zacznie go uczyć normalnego 
życia.  

Co ciekawe, interpretatorzy i autorzy dzieł opartych na postaci Pinokia 
rzadko skupiają się na motywie lalki (kukiełki, marionetki, zabawki), a przecież 
bohater opowieści Collodiego był przede wszystkim drewnianym pajacykiem. 
Lalka jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych symboli literackich, 
najczęściej odnoszącym się do sytuacji istoty ludzkiej zdanej na łaskę losu23. 
Sznurki, za które zwykle pociąga się marionetkę, aby wymusić jej ruch, a także 
symbolika zabawki – przedmiotu poddanego w całości fantazji swojego właściciela 
– potęgują wrażenie niemocy i braku wolnej woli u człowieka.  

Należy postawić pytanie, na ile taka interpretacja postaci pajacyka mogłaby 
okazać się słuszna. Biorąc pod uwagę chaotyczną i pełną życiowych niepowodzeń 
biografię Collodiego, niektórzy skłaniają się ku twierdzeniu, jakoby istotnie 
poprzez postać drewnianej zabawki autor pragnął wyrazić niemoc jednostki i jej 
zagubienie w otaczającym świecie24 (warto tu wspomnieć opisane wyżej 
spostrzeżenia Roberta Benigniego odnośnie do wieku pajacyka na obrazkach 
wykonanych przez autora). Być może jednak w pajacyku należy widzieć nie tyle 
nieświadomość i brak wolnej woli człowieka, co jego śmieszność wynikłą z własnej 
buty i głupoty. Interpretacji tej bardzo wyraźnie dowodzi zakończenie powieści, 
w której Pinokio – już jako człowiek – spogląda na nieruchomą marionetkę opartą 
o krzesło i mówi: „Śmieszny byłem jako pajac! Ale teraz jestem bardzo 
zadowolony, że stałem się porządnym chłopcem”25. Warto przytoczyć epizod 
o uszach, które początkowo zapomniał wystrugać Dżepetto, co miało 

                                                 
21

 Por. Efekt Pinokia, [w:] Psychosłownik, [on-line:] http://www.charaktery.eu/slownik-
psychologiczny/E/65/Efekt-Pinokia, [29.112011]. 
22

 Por. L. Cordara, A. R. Fabbri, op.cit..; I. Levi, Pinocchio. Il rito iniziatico di un burattino, [on-line:] 
http://www.psicoanalisi.it/psicoanalisi/osservatorio/articoli/osserva20.htm, [30.10.2011]. 
23

 Por. Lalka, marionetka, kukiełka, manekin, [w:] Słownik symboli, red. A. Popławska, E. Białek, D. 
Lech., Kraków 2007, ss. 173-176. 
24

 Por. J. Mikołajewski, op. cit., s. 23. 
25

 C. Collodi, op. cit., s. 175. 

http://www.charaktery.eu/slownik-psychologiczny/E/65/Efekt-Pinokia/
http://www.charaktery.eu/slownik-psychologiczny/E/65/Efekt-Pinokia/
http://www.psicoanalisi.it/psicoanalisi/osservatorio/articoli/osserva20.htm
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symbolizować nieposłuszeństwo Pinokia26. Nie należy bowiem zapomnieć, że 
opowieść o pajacyku jest w swoim założeniu przede wszystkim historią dla dzieci, 
mocno upstrzoną moralitetami.  

Jednym z ciekawszych zastosowań motywu pajacyka jako zabawki może być 
horror Kevina Tenneya Syndrom Pinocchia (1996), w którym niepozorna lalka 
o imieniu Pinokio okazuje się bezlitosnym zabójcą. Z kolei aluzja do postaci 
pajacyka jako bohatera „drewnianego”, niewrażliwego na bodźce, została użyta 
w thrillerze sensacyjnym Davida Zemana, także przetłumaczonym na język polski 
jako Syndrom Pinokia. „Syndrom Pinokia” to nazwa stworzona przez autora na 
określenie tajemniczej choroby, nękającej bohaterów książki, która powoduje 
paraliż i fizyczne deformacje. Wreszcie określenie „Pinokio” funkcjonuje we 
współczesnej mowie potocznej oraz slangu i odnosi się do osoby nieporadnej 
życiowo, mającej problemy z koordynacją ruchów, będącej „drewniakiem”27. 

Jak przystało na lalkę, Pinokio na stałe zagościł na scenach teatrów na całym 
świecie, w tym także w Polsce. Odegrano niezliczoną ilość spektakli mniej lub 
bardziej wiernie oddających charakter opowieści Collodiego. Powstały także liczne 
sztuki i utwory muzyczne bazujące na historii Pinokia, jak choćby Pinokio: spektakl 
muzyczny w dwóch aktach Davida Ellisa i R. Eugene Jacksona czy baśń muzyczna 
Pinokio polskiego kompozytora Włodzimierza Korcza. Motywy z opowieści 
o pajacyku lub sama jego postać pojawiają się także w wielu samodzielnych 
utworach, z których największą popularność w ostatnich latach zyskał cykl 
animowanych komputerowo filmów o poczciwym ogrze Shreku, w którym 
napotkać można szereg nawiązań do najczęstszych motywów z bajek dla dzieci. 
Występującej tu postaci Pinokia (która wyglądem przypomina disneyowską), nos 
tradycyjnie wydłuża się pod wpływem kłamstwa. 

Warto także wspomnieć, że historia Pinokia, fascynująca, a zarazem 
brutalna, zainspirowała powstanie wielu książek bazujących na opowieści 
o pajacyku, ale dostosowanych do dziecięcej wrażliwości. Zdecydowanie 
najpopularniejszą z nich jest rosyjska wersja Pinokia, Złoty kluczyk czyli niezwykłe 
przygody pajacyka Buratino Aleksieja Tołstoja, która na Wschodzie odegrała 
podobną rolę, co film Disneya na Zachodzie, kształtując wizję Pinokia w oderwaniu 
od oryginału Collodiego28.  

 
Można by postawić pytanie, czy postać Pinokia da się przyrównać do 

bohaterów mitologicznych, literackich i filmowych, będących dziełami człowieka, 
takich jak Golem czy monstrum Frankensteina z powieści Mary Shelley. Zarówno 
Pinokio, jak i wymienione postaci są niedoskonałe (ich podobieństwo do istoty 
ludzkiej jest bardzo powierzchowne) i niedoskonałość ta wynika z faktu, że 
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 T. Parks, op. cit. 
27

 Pinokio, [w:] Miejski Słownik Slangu i mowy potocznej, [on-line:] http://www.miejski.pl/slowo-
Pinokio, [07.12.2011]. 
28

 Por. G. Leszczyński [wywiad przeprowadziła Beata Kęczkowska], Dzieciństwo, to nie tylko raj, 
http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/dziecinstwot.htm [30.10.2011]. 

http://www.miejski.pl/slowo-Pinokio
http://www.miejski.pl/slowo-Pinokio
http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/dziecinstwot.htm
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stwórcą ich był nie Bóg, lecz człowiek. Podstawowa różnica tkwi jednak w tym, że 
Golem czy monstrum Frankensteina stanowią przestrogę przed gwałtem na 
prawach boskich i podważaniem roli Boga jako jedynego możliwego Stwórcy, 
podczas gdy w Pinokiu sama kreacja nie odgrywa znaczącej roli – kawałek drewna, 
z którego powstał pajacyk, był zaczarowany, większą rolę odgrywa tu zatem 
magia. Ponadto, Pinokio dąży do doskonałości (uzyskania postaci prawdziwego 
człowieka) i dążenie to zakończy się pomyślnie. Warta wspomnienia jest zatem 
interpretacja, w której opowieść o Pinokiu traktowana jest jako rytuał przejścia29, 
o czym świadczy przede wszystkim sugestywne zakończenie (z ostatecznym 
rozdzieleniem chłopca od pajacyka), a także pewne elementy symboliczne, 
zwłaszcza morze i szereg tajemnych prób. 

Nie bez znaczenia dla popularności postaci pajacyka miało jego dźwięczne, 
a zarazem niepowtarzalne imię. Dżepetto, strugając zabawkę, mówi do siebie: 
„Nazwę go Pinokio. To imię przyniesie mu szczęście.”30 I tak się istotnie stało. Do 
dziś Pinokio jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek: nazwę tę noszą 
sklepy z zabawkami, odzieżą dziecięcą czy kostiumami teatralnymi. Nazwa nie 
musi się nawet odnosić do jakiegokolwiek motywu z opowieści: często jest po 
prostu jedną z ikon Włoch, stąd popularność barów i pizzerii „Pinokio”. 

 
Carlo Collodi zwykł twierdzić, że największą szkodą, jaką autor może 

wyrządzić czytelnikowi, to zmusić go do czytania nudnej opowieści31. Założenie to 
widać wyraźnie w historii o Pinokiu, która – raz brutalna, raz absurdalna – 
pozostaje jednak niezmiennie fascynująca dla czytelnika, i to niezależnie od jego 
wieku, kultury, w której się wychował czy czasów, w których przyszło mu żyć. 
Bogactwo motywów, postaci i epizodów, tak często niezrozumiałych, układa się 
w całość chaotyczną i zaskakującą. Ale to właśnie dzięki owej wieloznaczności 
opowieść o pajacyku może być interpretowana na niezliczoną ilość sposobów, 
a tym samym stanowić istną skarbnicę symboli i motywów wykorzystywanych 
w kulturze przez kolejne stulecia.  

Nie wydaje się także zaskakujące, dlaczego pewne motywy z Przygód 
Pinokia zyskały szczególną popularność, podczas gdy inne napotykamy w kulturze 
jedynie sporadycznie lub w ogóle. Mimo iż motyw wydłużania się nosa w samej 
powieści posiada znikome znaczenie, do dziś pozostaje najoryginalniejszym, 
a jednocześnie łatwym do powielania i bogatym w interpretacje sposobem 
wyrażenia przestrogi przed kłamstwem, nieodłącznym elementem niemal każdej 
opowieści. Podobnie oryginalny i symboliczny wydaje się motyw przemiany 
pajacyka w prawdziwego chłopca, bardzo wieloznaczny, a przez lata 
bezkonkurencyjny w literaturze i filmie, aż do badań nad sztuczną inteligencją  
i związanych z nią nadziei i dylematów. Tymczasem pozostałe motywy, jak choćby 
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 Por. I. Levi, op. cit. 
30

 C. Collodi, op. cit., s. 12. 
31

 Por. G. Biffi, op. cit., s. 197; J. Mikołajewski, op. cit., s. 23. 
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symbolika lalki, istniały w literaturze już znacznie wcześniej i trudniej przypisać je 
do konkretnego utworu czy postaci. 

Czy dzieło może oderwać się od swego twórcy i zacząć żyć własnym życiem? 
Pajacykowi Pinokio się udało i to w sposób znacznie bardziej symboliczny, niż mógł 
przewidywać jego rozczarowany życiem autor. Jak zauważają Ljuba Cordara i Anna 
Rita Fabbri: 

 
Postawa pisarza przypomina postawę Dżepetta, kiedy przynosi pod pachą coś, 
co uważa za zwykły kawałek drewna, a co okazało się żyć własnym życiem. (...) 
Dżeppetto (...) pragnie jedynie wystrugać zabawkę potrafiącą tańczyć, skakać i 
fechtować, aby wędrować po świecie i zarobić na kromkę chleba oraz lampkę 
wina, podczas gdy pajacyk wymyka mu się z rąk w kierunku horyzontu i biegnie 
coraz dalej

32
.
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Summary 
The article presents the symbolic interpretation of the character of Pinocchio 
through the last one hundred and thirty years. The first part of the article presents 
the possible meaning of the character from the angle of a biography of Carlo 
Collodi, the Italian author of The Adventures of Pinocchio. The second part concerns 
on interpretations of the novel and the character of Pinocchio, suggested by Italian 
literary scholars and readers. The last part presents the modern version of the story 
of Pinocchio in novels, films, comics and other elements of contemporary culture. 
The article shows that the literary character acquires a completely different 
meaning when it becomes the phenomenon of culture.  
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