Ξαναδιαβάδονηας1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο
νθία Γαβξηειίδνπ – ππξίδνπ
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Από ηον Κολόνηι ζηον Πινόκιο
ηαλ ν Ferdinando Martini δήηεζε απφ ηνλ επθπή θαη πλεπκαηψδε ζπγγξαθέα ηεο
Σνζθάλεο Κάξιν Λνξεληδίλη ή αιιηψο Κάξιν Κνιφληη,2 ςεπδψλπκν κε ην νπνίν
έκεηλε γλσζηφο, λα γξάςεη ηζηνξίεο γηα παηδηά γηα ην λέν ηνπ παηδηθφ πεξηνδηθφ
Giornale per i bambini, ν Κνιφληη ζίγνπξα δε ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί φηη απηή ε
„bambinata‟3 ηνπ, φπσο ν ίδηνο ηελ νλφκαζε, ζα έθζαλε κεηά απφ κεξηθέο δεθαεηίεο
λα έρεη κεηαθξαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 γιψζζεο θαη δηαιέθηνπο θαη λα είλαη
ην πην πνιπκεηαθξαζκέλν βηβιίν κεηά ηε Βίβιν θαη ην Κνξάλη (Marcheschi, 1995:
XI). Οχηε αθφκε ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί φηη ν ήξσαο ηεο, ν Πηλφθην, ζα γηλφηαλ
έλα ζχκβνιν, έλαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, έλα ζεκείν αλαθνξάο, έλα απφ ηα πην
γλσζηά δηεζλή πξφζσπα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο.
Ο εθπαηδεπηηθφο θαη δεκνζηνγξάθνο Martini, ζέινληαο λα αλαλεψζεη ην
ινγνηερληθφ είδνο πνπ απεπζπλφηαλ ζηα παηδηά θαη λα ην αλεβάζεη ζηα επξσπατθά
πξφηππα ηεο επνρήο, θπξίσο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, γηα λα ζπκβάιεη ζηε
δηαπαηδαγψγεζε ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο ηνπ (Marcheschi, 1995: XLVIXLVII), ηδξχεη ην 1881 ην Giornale per i bambini. Καιεί ηφηε ηνλ Κνιφληη λα πάξεη
κέξνο. Ο Κνιφληη είλαη ζπγγξαθέαο, ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, κεγαινθπήο θξηηηθφο
ζεάηξνπ θαη φπεξαο, δεκνζηνγξάθνο απφ ηνπο πην εμέρνληεο, δηεπζπληήο εθεκεξίδσλ,
γξάθεη ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηζηνξίεο γηα παηδηά. Μεηαθξάδεη ζηελ ηηαιηθή ηα
θείκελα ηεο Madame D‟Aulnoy θαη ηεο Madame Leprince de Beaumont, θαζψο θαη
ηα παξακχζηα ηνπ Πεξφ, έξγα πνπ ηνλ εηζάγνπλ ζην καγεπηηθφ θφζκν ησλ
παξακπζηψλ θαη ηνπ δεκηνπξγνχλ λνζηαιγία γηα ηνλ άιιν, ηφζν καγεπηηθφ, θφζκν
ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
Ο Κνιφληη, φηαλ γξάθεη ηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην, είλαη 55 ρξνλψλ. Γεξά
δεκέλνο κε ην θιίκα θαη ηελ νπηηθή ηεο Παιηγγελεζίαο ηεο Ιηαιίαο, εζεινληήο ζηε
λεαξή ηνπ ειηθία ζηνλ πφιεκν γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο παηξίδαο ηνπ, πηζηφο ζηα
ηδαληθά ηνπ θαη κεγάινο παηξηψηεο, θαη γη‟ απηφ ηηκεκέλνο απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ,
δελ θξχβεη ζηα, ζαηηξηθά ζηε βάζε ηνπο, θείκελά ηνπ ηελ απαηζηνδνμία ηνπ (βι.
αθφκε Bertacchini, 1990: 29). Υάξε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ, ζην ηαιέλην ηνπ θαη ζηελ
εμαηξεηηθή γισζζηθή ηθαλφηεηά ηνπ, γλσξίδνληαο ηε γξαθή ηνπ Laurence Stern,
ζπγγξαθέα ηνπ κεγάινπ Η δσή θαη νη απόςεηο ηνπ Τξηζηξάκ Σάληη, θπξίνπ από ζόη,
ζηνλ νπνίν παξέκεηλε πηζηφο, θαη ηνλ νπνίν κεηέθεξε θαιχηεξα απφ άιινπο, κε έλα
ηειείσο πξνζσπηθφ θαη απηφλνκν ηξφπν, δεκηνπξγεί έλα δηθφ ηνπ χθνο ζπηξηφδηθεο
γξαθήο. Μαδί κε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ηνπ Stern, ηελ πξαθηηθή ηεο
παξσδίαο θαη ησλ πνιιαπιψλ ξεκαηηθψλ θαηαγξαθψλ, ηα νπνία νηθεηνπνηείηαη ν
Κνιφληη, ζηα θείκελά ηνπ ζπλαληψληαη ζπλερείο αζηετζκνί, ζθεξηζφδηθε πεξηνδηθά
επαλεκθάληζε ησλ επηγξακκάησλ, γξήγνξεο εμηζηνξήζεηο θαη γξήγνξεο επίζεο
πεξηγξαθέο ελφο κπζηζηνξεκαηηθνχ πξνζψπνπ (Marcheschi, 1995: XVII-XIX). Ο
Κνιφληη γξάθεη κε ιεπηή εηξσλεία, ραξαθηεξηζηηθφ ηήο ηφηε ρηνπκνξηζηηθήο
δεκνζηνγξαθίαο, ζε γιψζζα κηθηή, ζπλδπάδνληαο κε θπζηθφηεηα ηελ πςειή κνξθή
ηεο γιψζζαο ησλ δηαλννπκέλσλ κε ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
(Marcheschi 1995: XX-XXII, XXXVI-XXXVII, Μarcheschi 1999: 23-32). Καη ζηα
βηβιία ηνπ γηα παηδηά ν Κνιφληη εηζάγεη ξεκαηηθέο εθθξάζεηο απφ ηνλ πξνθνξηθφ
ιφγν θαη πνιπάξηζκνπο ηδησκαηηζκνχο ηεο θαζνκηινπκέλεο. Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ
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πνπ κνξθέο ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ ηεο επνρήο, φπσο ν Guido Biagi, παξαηεξνχλε
φηη κε ηελ είζνδν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Κνιφληη ζηνλ θιεηζηφ ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο
εηζήρζεζαλ ζηε ινγνηερλία ηνπ ζρνιείνπ θαηλνχξηα ζηνηρεία, φπσο ε εηξσλεία θαη ην
ρηνχκνξ (Marcheschi, 1995: LII-LIII).
Απφ ην πξψην ηεχρνο ηνπ Giornale per i bambini, ζηηο 7 Ινπιίνπ 1881, θαη
κέρξη ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1883 ην γλσζηφ έξγν δεκνζηεχεηαη ζε ζπλέρεηεο. ηα
πξψηα δεθαπέληε θεθάιαηα έρεη ηνλ ηίηιν Η ηζηνξία ελόο μπιαλζξώπνπ (Storia di un
burratino) θαη, χζηεξα απφ δηαθνπή πέληε πεξίπνπ κελψλ, ζπλερίδεη κε ηνλ ηίηιν Οη
πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην (Le avventure di Pinocchio). Μ‟ απηφλ ηνλ ηίηιν ην έξγν
εθδίδεηαη ζε βηβιίν ην 1883, θαη κ‟ απηφλ, ή πην απιά Πηλόθην, έκεηλε γλσζηφ.
Οη Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην δεκνζηεχνληαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ Καξδηά
(Cuore) ηνπ Νηε Ακίηζηο έλα απφ ηα πην ηζρπξά εξγαιεία ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο
ελφηεηαο ηελ νπνία νξγάλσζε θαη επέβαιε ε αζηηθή ηάμε ηεο Β. Ιηαιίαο. 4 To Καξδηά
απνηειεί, γηα ρξφληα, έλα πξφηππν αλάγλσζκα γηα ηα παηδηά / καζεηέο ηεο Ιηαιίαο,
πνιπδηαβαζκέλν θαη πνιπκεηαθξαζκέλν.5 ‟ απηφ αλαπαξάγνληαη φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εζηθή ησλ επηθξαηνχλησλ θνηλσληθά. Πξνβάιιεη
έλα ζχλνιν αμηψλ, φπσο ν παηξησηηζκφο, πνπ εξκελεχεη ηελ ηάζε γηα ηελ εζληθή
ελφηεηα, ν ζεβαζκφο ζε θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο, ε ειεεκνζχλε πξνο ζηνπο
θησρνχο θαη ε βνήζεηα πξνο ζηνπο κηθξφηεξνπο, ε αμία ηεο κφξθσζεο. Αιιά φκσο
πξνβάιιεη σο απαμία ηε δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη ζην παηδί (βι.
ζρεηηθά Έθν, 1999: 147-168). Δθείλε ηελ επνρή θαηλφηαλ κε-θαηάιιειν έλα
αθήγεκα γηα παηδηά ηνπ νπνίνπ ν ήξσαο ήηαλ έλαο θαηεξγάξεο θη αλππάθνπνο
πεξηπιαλψκελνο, φπσο είλαη ν Πηλφθην. Ίζσο γη‟ απηφ ε Κξηηηθή αγλφεζε γηα αξθεηά
ρξφληα ηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην. Σν έξγν ζα απνθηήζεη παγθφζκηα θήκε κεηά ην
πεξίθεκν άξζξν ηνπ Γάιινπ ζηνραζηή θαη θξηηηθνχ Paul Hazard ην 1914 ζην
πεξηνδηθφ Revue des deux mondes, θαη κεηά ην επίζεο πεξίθεκν Elogio di Pinocchio
ηνπ Ιηαινχ Pietro Pancrazi ην 1921 (Marcheschi, 1990α, θαη εηδηθφηεξα ζ. 55). Απφ
ηφηε ζπγθεληξψλεη ζηαζεξά ην ελδηαθέξνλ κειεηεηψλ θαη ινγνηερλψλ απφ φιν ηνλ
θφζκν. Απφ ηνπο ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ θαζεγήηξηα θαη
θξηηηθφ ινγνηερλίαο Daniela Marcheschi6 γηα ηηο κειέηεο ηεο ζην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ
Κνιφληη, ην νπνίν ζπζρεηίδεη κε ην ηζηνξηθφ θαη κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κε ηηο
θηινινγηθέο ζπνπδέο ηεο επνρήο ηνπ, θαη κε ηε δεκνζηνγξαθία, πνπ είρε ηφηε
πξσηνπνξηαθή θαη έληνλε παξνπζία. Ήδε εδψ θαη ρξφληα έρεη δεκηνπξγεζεί
αμηνζεκείσηε δηεζλήο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζπγθεληξσκέλε, καδί κε αξρεηαθφ πιηθφ
θαη ζπάληα ληνθνπκέληα, ζην θξαηηθφ Κέληξν Μειεηψλ Fondazione Nazionale „Carlo
Collodi‟,7 ζην ρσξηφ Κνιφληη ηεο Πέζηα.
πσο ζπκβαίλεη κε ηηο κεγάιεο δεκηνπξγίεο, ν Πηλφθην ηνπ Κνιφληη ζα θχγεη
απφ ηα ρέξηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, ζα θχγεη αθφκε θαη απφ ηελ ππφζηαζε πνπ ηνπ
έδσζε, ηελ ππεθνφηεηα, ηε γιψζζα πνπ κηιάεη – φπσο ζα «μεθχγεη» θαη απφ ηα ρέξηα
ηνπ Σδεπέην κφιηο ηνπ έθηηαμε ηα μχιηλα πφδηα ηνπ – γηα λα γπξίζεη φιν ηνλ θφζκν,
δηαηεξψληαο άιινηε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηνπ ράξηζε ν Κφινληη
θη άιινηε φρη. Κάζε πεδίν ζα ηνλ αμηνπνηήζεη, θάζε κνξθή ηέρλεο ζα ηνλ πιάζεη μαλά
θαη μαλά. Γελ ππάξρεη πξφζεζε λα ζρνιηάζνπκε ηηο ακέηξεηεο δηεζλψο δηαζθεπέο θαη
απεηθνλίζεηο ηεο θηγνχξαο ηνπ Πηλφθην. Γε γίλεηαη φκσο λα κελ αλαθεξζνχκε, έζησ
θη επηγξακκαηηθά, ζηελ πην γλσζηή θηλεκαηνγξαθηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη
ην 1940 απφ ηελ εηαηξεία Disney, γηαηί κέζα απφ απηήλ ηελ εθδνρή είλαη πνπ
γλσξίδνπλ ζήκεξα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηνλ Πηλφθην. Ο Πηλφθην ηεο Disney8 είλαη
φκσο έλαο «άιινο» Πηλφθην, ακεξηθαλνπνηεκέλνο, άβνπινο, παζεηηθφο θη ακέηνρνο,
κηα ιεηηνπξγία πνπ εμππεξεηεί ηελ πινθή, αλίθαλνο λα ηελ θηλήζεη ν ίδηνο: έλαο
Πηλφθην «πιαζηηθφο» ηειηθά, ζαλ απφ πιαζηειίλε, εχπιαζην πιηθφ ζηα ρέξηα ηνχ
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λένπ ηνπ δεκηνπξγνχ. κσο ε χιε απφ ηελ νπνία θηηάρηεθε ν Πηλφθην ήηαλ ην μχιν:
«έλα θνκκάηη μχιν πνπ έθιαηγε θαη γεινχζε ζαλ παηδί».
Ένα κομμάηι ξύλο πος έκλαιγε και γελούζε ζαν παιδί9
Με έλα μάθληαζκα ρηνπκνξηζηηθφ, ηππηθφ ηεο γξαθήο ηνπ Κνιφληη, κπαίλνπκε ζηνλ
θφζκν ηνπ μχιηλνπ ήξσα:
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ … - Έλαο βαζηιηάο, ζα κνπ πνπλ νη κηθξνί κνπ αλαγλώζηεο.
– Όρη, παηδηά, θάλαηε ιάζνο. Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλα θνκκάηη μύιν. Γελ ήηαλ
θαλέλα μύιν πνιπηειείαο. Έλα απιό θνύηζνπξν ήηαλε, από εθείλα πνπ βάδνπκε ην ρεηκώλα
ζηηο ζόκπεο θαη ζηα ηδάθηα γηα λα αλάςνπκε ηε θσηηά θαη λα δεζηάλνπκε ηα δσκάηηα.

(Κνιφληη, 1987: 7)
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ινηπφλ ήηαλ έλα απιφ θνχηζνπξν πνπ έθξπβε έλα
παξάμελν ζαπκαζηφ μχιηλν παηδάθη. Έλα απιφ θνχηζνπξν ήηαλ ν Πηλφθην ζηελ αξρή,
πξννξηζκέλν λα γίλεη έλα πφδη γηα ην ηξαπεδάθη ηνπ καζηξν-Κεξάζε. Απηφ ην
θνχηζνπξν παίξλεη ν καζηξν-Σδεπέην γηα λα θηηάμεη κηα «καξηνλέηα ζαπκαζηή, πνπ
λα ρνξεχεη, λα παίδεη μηθνκαρία θαη λα θάλεη ζαλάζηκα ζάιηα». Ο Σδεπέην ζθαξψλεη
ηε καξηνλέηα ηνπ. Μηα καξηνλέηα ρσξίο ηα ζθνηληά ηεο λα ηελ θαζνδεγνχλ, ρσξίο
δεζκνχο λα ηε (ζπγ)θξαηνχλ. Έλα μχιηλν θνχθιν ηειηθά «πνπ έθιαηγε θαη γεινχζε
ζαλ παηδί», θαη πνπ εμαζθνχζε φιεο ηηο επγελείο ηέρλεο πνπ αξέζνπλ ζηα παηδηά:
θνξντδεχεη ηνλ Σδεπέην θαη ηνπ βγάδεη ηε γιψζζα πξηλ αθφκε απηφο ηνπ θηηάμεη ην
ζηφκα, αξπάδεη ηελ πεξνχθα ηνπ πξηλ θαιά-θαιά ηνπ θηηάμεη ηα ρέξηα. Κισηζάεη θαη
μεθεχγεη απφ ηα ρέξηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ πξηλ ιαμεπηνχλ ηα μχιηλα πφδηα ηνπ,
ρηππψληαο ηα θαη θάλνληαο «έλα ζακαηά ζαλ είθνζη δεπγάξηα ρσξηάηηθα παπνχηζηα».
Καη πεηηέηαη ζην δξφκν απηφ ην μχιηλν παηδάθη κε ην μχιηλν θεθάιη. Δθεί, ζην δξφκν,
πνπ είλαη γεκάηνο πεηξαζκνχο, καθξηά απφ ηνλ Σδεπέην πνπ ηνλ «ζθάιηζε» κε αγάπε
θαη θξνληίδα, θαηεξγάξεο θαη αλππάθνπνο, γεκάηνο φξεμε λα κάζεη ηε δσή θαη λα
ραξεί ηελ ειεπζεξία ηνπ, ζα πεξάζεη ζηαπξνδξφκηα θη αλεθφξεο. Θα ζπλαληήζεη
πξφζσπα δσγξαθηζκέλα κε αγάπε θαη ζνθία. Θα ζθνληάςεη πάλσ ζε ζθνηεηλέο θαη
χπνπιεο θηγνχξεο, ζα πέζεη ζηνπο ζθιεξνχο λφκνπο ηεο δσήο, ζα ζπάζεη πνιιέο
θνξέο ην θεθάιη ηνπ, απηφ ην μχιηλν μεξφ θεθάιη. Κη φινη φζνπο ζπλαληήζεη,
αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφζεζή ηνπο, θάηη ζέινπλ λα ηνπ δηδάμνπλ. Κάζε ηνπ βήκα θαη
κηα δηδαζθαιία, θάζε ζπλάληεζε θαη κηα ηηκσξία. Αιιά ην πάζεκα ζ‟ αξγήζεη λα
γίλεη κάζεκα. Γηαηί ν Πηλφθην ζέιεη λα ραξεί ηελ απηνλνκία ηνπ, λα ηθαλνπνηήζεη ηελ
πεξηέξγεηα ηνπ. Σνλ έιθεη ε εχθνιε θαη γιπθηά δσή, ε θαινπέξαζε ή, γηα λα ην πνχκε
κε ηα ιφγηα ηνπ Πηλφθην:
Απ’ όιεο ηηο ηέρλεο ηνπ θόζκνπ, κνλάρα κηα είλαη πνπ κνπ αλνίγεη ηελ θαξδηά […] Να
ηξώσ, λα πίλσ, λα θνηκάκαη, λα ζπάσ πιάθα θαη λα θάλσ απ’ ην πξσί σο ην βξάδπ
αιήηηθε δσή. (Κνιφληη, 1987: 20).

Δλψ φκσο ζέιεη λα θάλεη ην ζσζηφ, ζα θάλεη ηα ιάζε πνπ ήζειε λα απνθχγεη.
Γηαηί, δπζηπρψο, «ζηε δσή κηαο καξηνλέηαο ππάξρεη πάληνηε έλα „κα‟ πνπ ηα ραιάεη
φια». Θα δήζεη ηξνκαθηηθέο θαη επψδπλεο πεξηπέηεηεο, ψζπνπ ζην ηέινο ζα ληθήζεη
ζηγά-ζηγά ηελ μχιηλε θχζε ηνπ, ή αιιηψο ηηο ηαπεηλέο επηζπκίεο ηνπ θαη ηελ
απαίδεπηε ππφζηαζή ηνπ. ηαλ ππεξηζρχζνπλ ηα αλψηεξα θαη επγεληθά
ζπλαηζζήκαηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκία ηνπ. Θα κεηακνξθσζεί ζε «θαλνληθφ
παηδάθη», «κε ζάξθα θαη νζηά», έλα παηδάθη «θαζσζπξέπεη», έηνηκν λα πεξάζεη ζηνλ
θφζκν ηεο ελήιηθεο δσήο. πσο επηζεκαίλεη ν Paul Hazard, κειεηψληαο ηηο ηάζεηο
ζηελ επξσπατθή παηδηθή ινγνηερλία απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ
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αηψλα, ζηελ Ιηαιία, φπσο θαη ζ‟ άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ε παηδηθή ειηθία είλαη
πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ελήιηθε δσή. Γη‟ απηφ θαη ηα παηδηθά πξφζσπα ζηε
ινγνηερλία αληηκεησπίδνληαη σο ππνςήθηνη ελήιηθεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ιανχο ηεο
Β. Δπξψπεο, πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ παηδηθή ειηθία σο πεξίνδν νλεηξηθή απφ ηελ
νπνία πξέπεη λα απνκαθξπλζνχκε φζν ην δπλαηφλ αξγφηεξα (Hazard, 1932).
Έλα άιιν παηδί ηεο ινγνηερλίαο, ν Πήηεξ Παλ, γελληέηαη ιίγα ρξφληα κεηά, ζε
έλα άιιν κέξνο. ε αληίζεζε κε ηνλ Πηλφθην, ν Πήηεξ Παλ δε ζέιεη λα κεγαιψζεη,
θνβάηαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ελειίθσλ, θνβάηαη λα αθήζεη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία.
Καη ηα δχν απηά παηδηά ηεο ινγνηερλίαο, θαληαζηηθέο ππάξμεηο, αιιά κε αλζξψπηλεο
ηδηφηεηεο, μεηπιίγνπλ, απφ δηαθνξεηηθή ζέζε θαη κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ν
θαζέλαο, ζηηγκέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Με κηα πξψηε αλάγλσζε δηαπηζηψλεηαη φηη ν
Πηλφθην θπλεγάεη ην φλεηξφ ηνπ θαη ζα ηα θαηαθέξεη, γηαηί έρεη δίπια ηνπ αλζξψπνπο
πνπ ηνλ αγαπάλε θαη ηνλ πξνζηαηεχνπλ. Έρεη ηνλ Σδεπέην, ηνλ παηέξα ηνπ, θαη ηε
Νεξάηδα κε ηα Γαιάδηα καιιηά, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κεηέξα ηνπ ή ε κεγάιε
ηνπ αδειθή. Ο Πήηεξ Παλ αξλείηαη λα μεθχγεη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε αληίιεςε πνπ
έρεη γηα ηε δσή θαη ηελ ελειηθίσζε. Ίζσο θαη επεηδή ιείπνπλ απφ ηε δσή ηνπ νη
πξνζηαηεπηηθέο απηέο θηγνχξεο.
Ξερσξηζηή κνξθή ζηε δσή ηνπ Πηλφθην είλαη ε Νεξάηδα – ε κφλε γπλαίθα ζ‟
φιν ην βηβιίν – ε Νεξάηδα κε ηα Γαιάδηα καιιηά πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ γλσζηφ
Γαιάδην Πξίγθηπα ησλ παξακπζηψλ. Φηγνχξα πνπ ν Κνιφληη είρε ζπλαληήζεη ζηα
παξακχζηα ηνπ Πεξφ πνπ κεηέθξαζε, αιιά θαη ζηε ιατθή παξάδνζε ηεο ρψξαο ηνπ.
Δίλαη κηα λεξάηδα ρσξίο ξαβδί θαη ρσξίο καγηθά θφιπα. Γε ζέιεη λα επηβιεζεί ζηνλ
Πηλφθην. ρεδφλ κεηαθπζηθή παξνπζία, έμσ απφ ην ρψξν ηνπ Πηλφθην, πέξα απφ ηε
δσή θαη ην ζάλαην, ζα βξίζθεηαη θνληά ηνπ θάζε θνξά πνπ ζα ηνλ απεηιεί έλαο
κεγάινο θίλδπλνο. Γηαθξηηηθά θαη νπζηαζηηθά ζα ηνλ πξνζηαηέςεη.
Ξερσξηζηή κνξθή είλαη θαη ν Σδεπέην. Δθθξάδεη βαζηά παηξηθή αγάπε, αγσλία
θαη αλεζπρία γηα ηνλ Πηλφθην, είλαη έηνηκνο λα πξνζθέξεη ηε δσή ηνπ γη‟ απηφλ. Ο
Σδεπέην ζέιεη αξρηθά λα θάλεη κηα καξηνλέηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ «γηα λα γπξίδεη κ‟
απηή ηνλ θφζκν, γηα λα βγάδεη θάλα μεξνθφκκαην θαη θάλα πνηεξάθη θξαζί». Καη ν
Πηλφθην απφ ηελ αξρή βάδεη ζε κπειάδεο ηνλ Σδεπέην. ‟ φιε ηελ αθήγεζε
μεδηπιψλεηαη ζηελ νπζία ε αηψληα ζχγθξνπζε θαη ε δπζθνιία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
παηέξα θαη γηνπ (Louette, 2002, θαη εηδηθφηεξα ζ. 60).
Ο Σδεπέην φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πηάζεη ην θνχηζνπξν ζηα ρέξηα ληψζεη,
φρη δεκηνπξγφο κηαο καξηνλέηαο, αιιά παηέξαο. Αθνχ ηνλ έπιαζε, ηνπ
ζπκπαξαζηέθεηαη θαη ηνλ θαζνδεγεί ζηγά-ζηγά γηα λα απνθηήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ:
Τνπ Πηλόθην ηα πόδηα ήηαλ κνπδηαζκέλα θαη δελ ήμεξε πώο λα θνπλεζεί, θη έηζη ν Τδεπέην
ηνλ νδεγνύζε από ην ρέξη θαη ηνπ κάζαηλε λα βάδεη ην έλα πόδη πίζσ από ην άιιν.

(Κνιφληη, 1987: 17).
Κη αο επηθχιαζζε ζηνλ Σδεπέην απηή ε απηνλνκία ηνπ Πηλφθην κεγάιεο ιχπεο.
Απηά ηα πφδηα ζχληνκα ζα θανχλ γηαηί ν Πηλφθην, ιφγσ ηεο απεξηζθεςίαο ηνπ, ζα ηα
βάιεη πάλσ ζην καγθάιη γηα λα ζηεγλψζνπλ. Θα εμειηρζεί κηα δξακαηηθή ζθελή, πνπ
ζα δηαγξάςεη θαζαξά ηελ παηξηθή παξνπζία ηνπ Σδεπέην θαη ηελ εμάξηεζε ηνπ
Πηλφθην απφ ηνλ «κπακπάθα» ηνπ. Γηαηί ν Πηλφθην, φπσο φια ηα παηδηά, φζν θη αλ
επηδεηά ηελ ειεπζεξία ηνπ, έρεη ζηηγκέο πνπ ρξεηάδεηαη ηελ πξνζηαζία ηεο
νηθνγέλεηαο. Θα αλαδεηρζεί, παξάιιεια κε απηήλ ηελ ηξνκεξή εκπεηξία ηνπ Πηλφθην,
θαη ε εηθφλα ηνπ παηδηνχ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ηνπ παηδηνχ πνπ δελ κπνξεί λα
ηξέμεη θαη λα πεξηπιαλεζεί ζηνπο δξφκνπο. Ο δξφκνο είλαη έλαο απφ ηνπο
πξνλνκηνχρνπο ηφπνπο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαη κάιηζηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, πνπ
ζέιεη λα πεξηπιαλάηαη, ζε αληίζεζε κε ην ζπίηη, πνπ απνηειεί θαηαθχγην θαη είλαη
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ηφπνο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. Με ην αηχρεκα ηνπ Πηλφθην δίλεηαη ε αθνξκή γηα
κηα πξψηκε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηνπ
ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο (Borcetti, 2002, θαη εηδηθφηεξα ζ. 121-122).
Ο Πηλφθην εμάιινπ είλαη έλαο «άιινο». Έλα δηαθνξεηηθφο άιινο, πνπ θαίλεηαη
λα ππνθέξεη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, θαη πνπ ζέιεη λα κνηάζεη κε ηα
θαλνληθά παηδηά. Γη‟ απηφ θαη έλα απφ ηα πεδία πνπ αμηνπνηήζεθε ήηαλ, εδψ θαη
δεθαεηίεο, ε εθπαίδεπζε ζηελ εηεξφηεηα.10
Γηα ην έξγν απηφ ηνπ Κνιφληη έρνπλ γίλεη ήδε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο
εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.11 Ήηαλ αλακελφκελν άιισζηε, γηαηί έξγα θιαζηθά, φπσο
Οη Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην, πξνζθέξνπλ ηφζεο εξκελείεο φζεο ε θάζε δηαθνξεηηθή
νπηηθή θαη δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θάζε αλαγλψζηε θαη κειεηεηή. Άιινο
είδε ζην μχιν απφ ην νπνίν έγηλε ν Πηλφθην ην μχιν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ε
αλζξσπφηεηα, άιινο ην ηαχηηζε κε ηελ ηζηνξία θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο Ιηαιίαο κέρξη
λα νδεγεζεί ζηελ αλεμαξηεζία ηεο. Άιινο κειέηεζε ην έξγν γηα ηε γισζζηθή ηνπ
δχλακε, άιινο εζηίαζε ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία, άιινο αλαγλψξηζε ζην έξγν ην
κχζν ηεο ελειηθίσζεο, άιινο απνκφλσζε ζηνηρεία ηεο ιατθήο παξάδνζεο, άιινο
αλαδήηεζε ζπκβνιηζκνχο ζξεζθεπηηθνχο, ςπραλαιπηηθνχο θαη κεηαθπζηθνχο, πνπ
ππάξρνπλ ζηα παξακχζηα, θαη νη πξνζεγγίζεηο ζπλερίδνπλ. Γελ απνπζηάδεη βέβαηα θαη
ε κειαγρνιηθψλ ηφλσλ εξκελεία πνπ βιέπεη ζηνλ Πηλφθην ηελ πιήξε θαη
ππνρξεσηηθή ππνηαγή ηνπ ζηνπο άγξαθνπο λφκνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο θνηλσλίαο,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο απφ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη. Θα
ρξεηαζηεί λα ζπζηάζεη φκσο ηελ ειεπζεξία ηνπ, λα ζπζηάζεη δειαδή ην απζεληηθφ,
νλεηξηθφ, απζφξκεην έλζηηθην γηα ηελ ειεπζεξία πνπ έρεη θάζε παηδί. Έηζη, ζηνλ
Πηλφθην κπνξνχκε παξάιιεια λα παξαθνινπζήζνπκε ηφζν ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο
αληηθάζεηο, ηηο αλαζθάιεηεο θαη ηηο παξνξκήζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, φζν θαη ηελ
είζνδν ζηελ ελειηθίσζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηή ζέηεη.
Ο μχιηλνο θνχθινο κπνξεί λα έγηλε θαλνληθφ θαη θαζσζπξέπεη παηδάθη, αιιά
εκείο ηνλ ζπκφκαζηε μχιηλν. Καη σο ηέηνηνο αζθεί γνεηεία αθφκε: κε ηα μχιηλα
πφδηα, ην μχιηλν θεθάιη, ηελ μχιηλε κχηε πνπ απμνκεηψλεηαη θαη πνπ ηφζεο θφξεο
καο νδήγεζε ζηνλ θαζξέπηε κεηά απφ θάπνην καο ςέκα φηαλ ήκαζηαλ κηθξά παηδηά.
Οι μεηαμορθώζεις ηοσ Πινόκιο
πσο θαη ζηα άιια βηβιία ηνπ Κνιφληη πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζρνιηθή ρξήζε, έηζη
θαη ζηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην, δίλεηαη αλαπφθεπθηα – κηα θαη πξφθεηηαη γηα έλα
αθήγεκα γηα παηδηά – πνιιέο θνξέο ε επθαηξία ζηνλ ήξσά ηνπ λα «επαλέιζεη» ζην
ζσζηφ δξφκν, λα «κεηακνξθσζεί». Ο Πηλφθην ζα πεξάζεη απφ δηάθνξεο
κεηακνξθψζεηο ζ‟ φιε ηε δηαδξνκή ηνπ: απφ θνχηζνπξν πνπ κηιάεη κε ςηιή θσλνχια
γίλεηαη μχιηλν παηδάθη, γίλεηαη ζθχινο-θχιαθαο «κε έλα ρνληξφ θνιάξν ζην ιαηκφ»,
γίλεηαη γατδνπξάθνο «κε ηα φια ηνπ», «λα ηνλ πηεηο ζην πνηήξη», γίλεηαη ηέινο
παηδάθη «κε ζάξθα θαη νζηά». Οη κεηακνξθψζεηο ζηε ινγνηερλία, φπσο θαη ζηε
ινγνηερληθή ιατθή παξάδνζε ήηαλ απφ πάληα ζχλεζεο θαη βνιηθφ κνηίβν. πρλά
νθείινληαη ζηνλ έξσηα ή νδεγνχλ ζ‟ απηφλ. ηνλ Πηλφθην φκσο ε θάζε κεηακφξθσζή
ηνπ, εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία, εκπεξηέρεη θίλδπλν, πξνέξρεηαη απφ θίλδπλν, είλαη κηα
κνξθή ηηκσξίαο. Η κεηακφξθσζή ηνπ ζε ζθχιν κε θνιάξν εκπεξηέρεη εμεπηειηζκφ.
Αιιά πνιχ κεγαιχηεξνο είλαη ν εμεπηειηζκφο ηνπ φηαλ γίλεηαη γατδνπξάθνο, αξθεί λα
ζπκεζνχκε φηη ζηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ ηηαιηθνχ κεζαίσλα απεηθφληδαλ κε
απηηά ηνπ ζπκπαζέζηαηνπ απηνχ δψνπ αλψηαηνπο θιεξηθνχο, ζπρλά θαη κέζα ζε
λανχο, φηαλ είραλ επέιζεη ζε θαηάζηαζε εμαρξείσζεο, είραλ δηαθζαξεί ή
δσξνδνθεζεί.
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Ο Gérard Genot12 επηζεκαίλεη φηη πξηλ απφ θάζε ηνπ κεηακφξθσζε μαλαγπξλά
ζηελ μχιηλε παηδηθή ηνπ θχζε. Καη πξηλ απφ θάζε κεηακφξθσζε είλαη μχιηλνο. Μία
θνξά ζα εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ μχιηλε ππφζηαζή ηνπ, ζα κεηακνξθσζεί
θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Θα κεηακνξθσζεί φρη κηκνχκελνο ζπκπεξηθνξέο
επηβεβιεκέλεο εζηθήο, επηθαλεηαθά θαη επίπεδα, αιιά κέζα απφ απζφξκεηεο
ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο, γηα ιφγνπο δηθνχο ηνπ, πξνζσπηθνχο: απφ αγάπε ζηνλ
άξξσζην πηα παηέξα ηνπ, ηνλ γεξν-Σδεπέην θαη ζηελ θαιή ηνπ Νεξάηδα. Απηά ηα δχν
πξφζσπα, ν Σδεπέην θαη ε Νεξάηδα, μχπλεζαλ ζηνλ Πηλφθην ηελ αλζξψπηλε θχζε
ηνπ, φρη κε θνβέξεο, απεηιέο θαη ηηκσξίεο – ηηο ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο ζπλεηηζκνχ
πνπ θαηέθιπδαλ ηελ παηδηθή ινγνηερλία ηνπ 19νπ αηψλα – αιιά ράξε ζηελ αγάπε
ηνπο, ζηηο ζπκβνπιέο, ζηελ ππνκνλή, ζηελ θαηαλφεζε ζηελ «μχιηλε» παηδηθή θχζε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δε ζα σξηκάζεη ηφζν, ή κφλν, κέζα απφ ηε ζπλάληεζεζχγθξνπζε κε ηε δσή θαη ηελ εμαζιησκέλε φςε ηεο, απφ ηα παζήκαηα, απφ ηε γλψζε
θαη ηε ινγηθή πνπ θέξλεη ε εκπεηξία, φζν απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλζίδνπλ ζηγάζηγά ζηελ μχιηλε θαξδηά ηνπ. Μηα πξψηκε εθδήισζε ηεο «θαιήο ηνπ θαξδηάο»
εθδειψλεη κε ηελ απηνζπζία ηνπ, φηαλ δεηάεη απφ ηνλ καξηνλεηίζηα λα «πεηάμνπλ»
απηφλ ζηηο θιφγεο, αληί γηα ην θίιν ηνπ ηνλ Αξιεθίλν. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαγκαηηθά
γελλαία απφθαζε. Απφθαζε σζηφζν αθαηέξγαζηε, κε-ζπλεηδεηνπνηεκέλε, ζηελ
νπνία αλαγλσξίδνπκε ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
Η ζπλεηδεηή απηνζπζία, πνπ ζα θέξεη ηε κεγάιε κεηακφξθσζε, γίλεηαη φηαλ ν
Πηλφθην, αθνχ βνεζήζεη ηνλ παηέξα ηνπ λα βγεη απφ ηελ θνηιηά ηνπ Καξραξία, ζα
ζηξσζεί ζηε δνπιεηά, ζα ζεθψλεηαη θάζε πξσί πξνηνχ μεκεξψζεη θαη ζα πεγαίλεη λα
γπξίδεη ην καγθάλη γηα λα θεξδίζεη «έλα πνηήξη γάια πνπ θάλεη θαιφ ζηελ ρηππεκέλε
πγεία ηνπ παηέξα ηνπ». Σφηε ζα είλαη αθφκε πνπ, αληαπνθξηλφκελνο ζε κία απφ ηηο
πξψηεο επηζπκίεο ηνπ παηέξα ηνπ, ζα μαγξππλά γηα λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα
γξάθεη: ηδαληθφο γηνο ελφο θαινχ παηέξα, εθεζπραζηηθφ πξφηππν γηα ηνπο γνλείο θαη
γηα φιε ηελ θνηλσλία. Σφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ην φλεηξφ ηνπ: ζα εγθαηαιείςεη
(νξηζηηθά;) ηα μχιηλα ξνχρα ηνπ γηα λα κπνξέζεη κεηά λα γίλεη άληξαο. ηνλ Πηλφθην
δελ είλαη ην κεηαθπζηθφ θαη κε εμεγήζηκν πέξαζκα απφ ηε κία θχζε ζηελ άιιε πνπ
ηνλ κεηακνξθψλεη. Δίλαη ε αγλή πξφζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ε θσδηθνπνηεκέλε
εκπεηξία ζηε ιατθή ζνθία πνπ ηφζν εχζηνρα πξνβάιιεη ν Κνιφληη παξαζέηνληαο
πιήζνο απφ παξνηκίεο θαη ξεηά.
Ο Πινόκιο και ο Φιηιλάκες
ηα βηβιία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο δηαθξίλνληαη ζηηγκέο επηπρηζκέλεο θαη
δπζηπρηζκέλεο παηδηθήο ειηθίαο. Σηο επηπρηζκέλεο ζηηγκέο δνπλ ηα παηδηθά
αθεγεκαηηθά πξφζσπα φηαλ, παιηλδξνκψληαο κεηαμχ αηαμίαο θαη ζπκκφξθσζεο,
κεηαμχ αλππαθνήο θαη ππνηαγήο, αθνινπζνχλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο, φηαλ ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο νξίδεηαη απφ παξαβηάζεηο θαη παξεθθιίζεηο. πσο ζπλέβε πνιιέο
θνξέο κε ηνλ Πηλφθην. πσο ζπλέβε θαη ηφηε πνπ ν Φηηηιάθεο, θίινο ηνπ Πηλφθην,
«ην πην άηαρην θαη ξέκπειν παηδί φινπ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ν Πηλφθην αγαπνχζε πνιχ»
ζα παξαζχξεη ηνλ μχιηλν θίιν ηνπ λα πάλε ζηελ «αιεζηλή γε ηεο επαγγειίαο». Σε
«γλσζηή ζην ράξηε ρψξα» κε ην «ζαγελεπηηθφ» φλνκα Υψξα ησλ Υαδνβηφιεδσλ». 13
Ο Φηηηιάθεο είλαη έλαο ηχπνο πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ
παηδηψλ. Πνην παηδί, φπσο ν Φηηηιάθεο θη φπσο θαη ν Πηλφθην, δε ζα ήζειε λα
βξίζθεηαη ζηε ρψξα φπνπ:
Οη κέξεο πεξλάλε ραδνινγώληαο θαη δηαζθεδάδνληαο απ’ ην πξσί σο ην βξάδπ. Τν βξάδπ
πάλε γηα ύπλν θαη ην πξσί μαλαξρίδνπλ απ’ ηελ αξρή […] είλαη ειεύζεξνη λα θάλνπλ
θαζαξία από ην πξσί σο ην βξάδπ […]Δίλαη κηα ζσζηή ρώξα γηα καο ηα παηδηά. Δθεί δελ
ππάξρνπλ ζρνιεία, εθεί δελ ππάξρνπλ δάζθαινη, εθεί δελ ππάξρνπλ βηβιία. Σ’ εθείλε ηελ

6

επινγεκέλε ρώξα δελ κειεηνύλ πνηέ. Τελ Πέκπηε δελ έρνπλ ζρνιείν θαη θάζε εβδνκάδα
απνηειείηαη από έμη Πέκπηεο θαη κηα Κπξηαθή. Φαληάζνπ πσο νη δηαθνπέο ηνπ θζηλνπώξνπ
αξρίδνπλ ηελ πξώηε ηνπ Γελάξε θαη ηειεηώλνπλ ηε ζηεξλή ηνπ Γεθέκβξε. Μηα ρώξα ζηα
δηθά κνπ κέηξα. Να πσο ζα ’πξεπε λα ’λαη όιεο νη πνιηηηζκέλεο ρώξεο! (Κνιφληη, 1987:

131-136).
Μηα ρψξα δειαδή καθξηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ, δαζθάισλ, γνληψλ,
γεηηφλσλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν δειεαζηηθή ρψξα γηα ηελ επνρή εθείλε, φηαλ νη
ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο κεγάινπο, εμ νξηζκνχ ζρέζεηο εμνπζίαο, νξίδνληαλ απφ
ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ππνηαγήο, ελνρήο. Ήηαλ ζρέζεηο αζχκκεηξεο αλαθνξηθά κε
απηέο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη φηαλ ν
Φηηηιάθεο αλαθέξεηαη ζηε Υψξα ησλ Υαδνβηφιεδσλ πξνθεηκέλνπ λα παξνηξχλεη ηνλ
Πηλφθην λα ηνλ αθνινπζήζεη, δελ πξνβαίλεη ζε άιιε πεξηγξαθή ηνπ ηφπνπ παξά κφλν
ζηελ πιήξε ειεπζεξία πνπ ηνπο παξέρεη, ζηελ έιιεηςε επηηήξεζεο, ππνδείμεσλ θαη
θαλφλσλ. Ο Φηηηιάθεο αλαδεηά ηελ ειεπζεξία ηνπ. Δίλαη ην παηδί πνπ ην ζθάεη, ην
ζθάεη απφ ηνπο θαλφλεο. Μνηάδεη πνιχ κε ηνλ Πηλφθην πνπ ην ζθάεη απφ ην ζπίηη θη
απφ ην ζρνιείν, φπσο κνηάδεη θαη κε άιινπο ραξαθηήξεο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο,
φπσο ν Σνκ φγηεξ θαη ν Υαθ Φηλ πνπ ην ζθάλε απφ ηε ζεία, απφ ην ζρνιείν, απφ ηηο
θνηλσληθέο ζπκβάζεηο (βι. αθφκε Γαβξηειίδνπ, 2002: 59).
Γηα ην παξάπησκά ηνπ απηφ, ηελ επηζπκία ηνπ λα γιεληήζεη ηε δσή θαη λα
απνδξάζεη απφ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ επηβάιινληαη, ν Φηηηιάθεο ζα πιεξψζεη κε ηε
δσή ηνπ. Καη νη δχν, ν Πηλφθην θαη ν θαιφο ηνπ θίινο, ζα πξνζβιεζνχλ απφ
«γατδνπξνππξεηφ», ζα κεηακνξθσζνχλ ζε γατδνπξάθηα, «κε δχν ππέξνρα γατδνπξηλά
απηηά σο εθεί πάλσ», «κε νπξά σο εθεί θάησ θη απ‟ φια». Ο Πηλφθην θαζψο
αληηκεησπίδεη ζην ηέινο θάζε ηνπ αηπρία ζα αληηκεησπίζεη θαη απηήλ: «έλα αηέιεησην
θνπάδη απφ ςάξηα ζα θάλε ην πεηζί ηνπ θαη ζα απνθαιχςνπλ ηε καξηνλέηα Πηλφθην».
Ο Φηηηιάθεο ζα έρεη άιιε ηχρε. Μεηακνξθψλεηαη ζε γατδνπξάθν θαη σο ηέηνηνο ζα
πεζάλεη. Καη ζα είλαη κφλν ν Πηλφθην πνπ ζα λνηαζηεί γηα ηνλ θίιν ηνπ: «- Αρ!
Καθφκνηξε Φηηηιάθε! Δίπε ρακειφθσλα ν Πηλφθην θαη παίξλνληαο κηα ρνχθηα άρπξα,
ζθνχπηζε έλα δάθξπ πνπ ηνπ θπινχζε ζην πξφζσπν». Ο Πηλφθην έρεη θνληά ηνπ
πξφζσπα πνπ ηνλ αγαπνχλ θαη ηνλ πξνζηαηεχνπλ. Γηα ηνλ Φηηηιάθε δελ μέξνπκε
ηίπνηε άιιν παξά φηη είλαη «ξέκπεινο» θαη «θαθφ παηδί». Θχκα ηνπ Αλζξσπάθνπ,
«κε ην ξνδνθφθθηλν πξνζσπάθη», πνπ ήξζε κε ην ακάμη «δίρσο λα θάλεη ηνλ
παξακηθξφ ζφξπβν, γηαηί νη ξφδεο ήηαλ ηπιηγκέλεο κε ζηνππηά θαη παηζαβνχξεο», θαη
πνπ έθηαζε ηα κεζάλπρηα λα ηνλ πάξεη γηα ηε Υψξα ησλ Υαδνβηφιεδσλ (θη αο
ζεκεηψζνπκε ην χπνπιν πνπ ζεκαηνδνηεί απηή ε κπζηηθφηεηα: κεζάλπρηα, ρσξίο
ζφξπβν). Θχκα ηνπ Γηάλλνπ, πνπ ηνλ είρε θνξηψζεη κε ηνλ θφπν λα γπξλάεη ην
καγθάλη, ψζπνπ εμαληιεκέλνο απφ ηελ θνχξαζε θαη ηελ πείλα μάπισζε
εηνηκνζάλαηνο ζη‟ άρπξα. Θχκα θαη ηνπ δαζθάινπ:
Ο θαεκέλνο ν δάζθαινο! […] Τν μέξσ δα πσο κε αληηπαζνύζε θαη πσο θραξηζηηόηαλ
λα κε ζπθνθαληεί όιε ηελ ώξα, κα εγώ είκαη γελλαηόδσξνο θαη ηνλ ζπγρσξώ!

(Κνιφληη, 1987: 140).
Ο Φηηηιάθεο ινηπφλ έρεη κεγαιείν, κηα έκθπηε εληηκφηεηα, είλαη γελλαηφδσξνο
θαη μέξεη λα ζπγρσξεί. Γελ είλαη «θαθφ παηδί», «θαθηά παξέα». Δίλαη άηαθηνο. Θχκα
φιεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ, γηα λα ην πνχκε αιιηψο, γηαηί ν Φηηηιάθεο εθπξνζσπεί κηα
νκάδα παηδηψλ, κηα κεγάιε νκάδα παηδηψλ ηνπ 19νπ αηψλα, θαη φρη κφλν, δχζκνηξσλ
θαη ηαιαίπσξσλ, πεξηζσξηαθψλ ηεο επνρήο. Δίλαη δεπηεξεχσλ, πεξηθεξεηαθφο,
ραξαθηήξαο ζην αθήγεκα, δεπηεξεχσλ, πεξηζσξηαθφο, θαη ζηε δσή. Γηα ηνλ Πηλφθην
φκσο ήηαλ ν θαιχηεξνο θίινο. Η παηδηθή ινγνηερλία, θαη ηφηε θαη ηψξα, είλαη γεκάηε
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απφ παηδηά ζαλ ηνλ Φηηηιάθε, απφ παηδηά πνπ δελ έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηνλ
αθεγεκαηηθφ θφζκν, ζαλ απηά πνπ δελ έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.
Απηά ηα παηδηά, ε παηδηθή ινγνηερλία, δέζκηα ησλ ζπκβάζεψλ ηεο, ζρεδφλ ηα αγλνεί.
Γη‟ απηά ηα παηδηά ή δε ζα κάζνπκε πνηέ ηη ζπλέβεζαλ, ή ζα πιεξνθνξεζνχκε ην
άηπρν ηέινο ηνπο.
Οι Περιπέηειες ηοσ Πινόκιο: διδακηιζμός και αναηροπές
Σνλ κηθξφ Πηλφθην, αζψν, εχπηζην, πεξίεξγν, αλππφκνλν, φπσο είλαη θάζε παηδί πνπ
δελ γλσξίδεη ηνλ θφζκν θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ, ζα ηνλ ιεζηέςνπλ, ζα ηνλ
εθκεηαιιεπηνχλ, ζα ηνλ ηηκσξήζνπλ, ζα ηνλ θπιαθίζνπλ άδηθα ηα πεξίεξγα πξφζσπα
πνπ θηλνχληαη ηξηγχξσ ηνπ. Αλζξσπνκνξθηθέο θηγνχξεο ηα πεξηζζφηεξα, πνπ
εθπξνζσπνχλ ηχπνπο ελειίθσλ αλαγλσξίζηκνπο ζε θάζε θνηλσλία. Απφ ηε ζηηγκή
πνπ ν Πηλφθην ζα θχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ Σδεπέην θαη ζα μεθηλήζεη ηε δεκφζηα
θνηλσληθή δσή ηνπ, ζα βξεζεί αλάκεζα ζε ελειίθνπο, θαη ζα πέθηεη ζηηο παγίδεο πνπ
ηνπ ζηήλνπλ. Καηά κία έλλνηα ινηπφλ ην αθήγεκα πξνζθέξεηαη θαη γηα ηελ αλάγλσζε
ηεο εμαζιησκέλεο πιεπξάο ηεο ελήιηθεο θνηλσλίαο, ηελ νπνία θαλεξψλεη θαη εθζέηεη
ζε νμχηαηε θνηλσληθή θξηηηθή. Καηά κία έλλνηα απνηειεί θαη έλα θνηλσληθφ
καληθέζην.
Σν έξγν σζηφζν είλαη πξσηίζησο δηδαθηηθφ, θαη δηδάζθεη κηα εζηθή θαη
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηελ ηφηε αληίιεςε ηεο Ιηαιίαο σο πξνο ηελ
θνηλσληθή ηεξαξρία θαη εζηθή δηαζηξσκάησζε, ηνπο αλζξψπηλνπο δεζκνχο θαη αμίεο.
Δκπεξηέρεη αθφκε κηα εζηθή δηδαζθαιία14 εχθνια θαηαλνεηή, θαη κε πξαθηηθή αμία,
ηελ νπνία, ηνπιάρηζηνλ ηα παηδηά, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ (Müller, 2002, θαη
εηδηθφηεξα ζ. 182-183). ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ην κήλπκα είλαη θαζαξφ θαη ε
ζπκβνπιή ζαθήο. Η επηινγή αλήθεη ζηνλ Πηλφθην θαη δελ ηνπ επηβάιιεηαη άκεζα. Αο
δηαβάζνπκε:
- Τώξα θξάηα ην ιόγν ζνπ θαη πηεο εηνύηεο ηηο ιίγεο ζηαγνλίηζεο λεξό, θαη ζα μαλαγίλεηο
θαιά.
Ο Πηλόθην πήξε απξόζπκα ην πνηήξη ζην ρέξη ηνπ θη έρσζε κέζα ηελ άθξε ηεο κύηεο ηνπ.
Έπεηηα ην πιεζίαζε ζην ζηόκα ηνπ, ύζηεξα μαλάρσζε ηελ άθξε ηεο κύηεο ηνπ θαη ζην ηέινο
είπε: - Δίλαη πνιύ πηθξό, πάξα πνιύ πηθξό! Γελ κπνξώ λα ην πησ.
- Μα πσο ην μέξεηο, αθνύ θαλ δελ ην δνθίκαζεο;
- Τν θαληάδνκαη! Τν θαηάιαβα από ηε κπξνπδηά. Θέισ πξώηα έλαλ άιιν θύβν δάραξε, …
θη ύζηεξα ζα ην πησ.
Τόηε ε Νεξάηδα, κε όιε ηελ ππνκνλή κηαο θαιήο κάλαο, ηνπ ’βαιε ζην ζηόκα ιίγε αθόκε
δάραξε. Έπεηηα ηνπ ’θεξε πάιη ην πνηήξη.
- Έηζη δελ κπνξώ λα ην πησ, είπε ε καξηνλέηα θάλνληαο κύξηεο γθξηκάηζεο.
- Γηαηί;
- Γηαηί κ’ ελνριεί ην πξνζθεθάιη πνπ ’ρσ ζηα πόδηα.
Η Νεξάηδα ηνπ ’βγαιε ην καμηιάξη.
- Άδηθνο θόπνο! Ούηε θη έηζη κπνξώ λα ην πησ.
- Τη άιιν ζ’ ελνριεί;
- Μ’ ελνριεί ε πόξηα ηεο θάκαξαο πνπ είλαη κηζάλνηρηε.
Η Νεξάηδα πήγε θη έθιεηζε ηελ πόξηα ηεο θάκαξαο.
- Γε γίλεηαη, θώλαμε ν Πηλόθην βάδνληαο ηα θιάκαηα, δελ ην πίλσ απηό ην πηθξόλεξν, δελ
ην πίλσ, όρη, όρη!
-Παηδί κνπ ζα ην κεηαληώζεηο.
-Γε κε λνηάδεη.
- Η αξξώζηηα ζνπ είλαη βαξηά.
- Γε κε λνηάδεη.
- Ο ππξεηόο ζε ιίγεο ώξεο ζα ζε ζηείιεη ζηνλ άιιν θόζκν.
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- Γε κε λνηάδεη.
- Γε θνβάζαη ην ζάλαην;
- Καζόινπ! Καιύηεξα λα πεζάλσ παξά λα πησ απηό ην θαθό θάξκαθν.
Δθείλε ηε ζηηγκή ε πόξηα ηεο θάκαξαο άλνημε δηάπιαηα θαη κπήθαλε κέζα ηέζζεξα
θνπλέιηα καύξα ζαλ ην κειάλη, πνπ θνπβαινύζαλε ζηε ξάρε ηνπο έλα κηθξό θέξεηξν.
- Τη ζέιεηε από κέλα; Φώλαμε ν Πηλόθην θη αλαθάζηζε θνβηζκέλνο ζην θξεβάηη.
- Ήξζακε λα ζε πάξνπκε, απνθξίζεθε ην κεγαιύηεξν θνπλέιη.
- Να κε πάξεηε; Μα εγώ έρσ δελ έρσ πεζάλεη αθόκα!
- Αθόκα όρη: κα ζνπ κέλνπλε ιίγα ιεπηά λα δήζεηο, αθνύ αξλήζεθεο λα πηεηο ην θάξκαθν
πνπ ζα ζε γηάηξεπε από ηνλ ππξεηό.
- Νεξάηδά κνπ θαιή, λεξάηδά κνπ ρξπζή, άξρηζε ηόηε λα ηζηξίδεη ε καξηνλέηα, δώζε κνπ
ακέζσο ην πνηήξη. Γξήγνξα γηα ην Θεό, γηαηί δε ζέισ λα πεζάλσ, όρη δε ζέισ λα πεζάλσ!
Κη έπηαζε ην πνηήξη κε ηα δπν ρέξηα θαη ην άδεηαζε κνλνθνπαληάο (Κνιφληη, 1987: 65-

66).
‟ έλα αθήγεκα γηα παηδηά, πνπ δελ απνρσξίδεηαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ
δηάζηαζε, ην ηέινο δε ζα κπνξνχζε παξά λα ήηαλ αίζην, θαζεζπραζηηθφ, θαηά κία
έλλνηα «ιπηξσηηθφ», ζπκβαηηθφ θαη αλακελφκελν. Κη φκσο ν Κνιφληη επηθπιάζζεη
κηα δξακαηηθή εκπεηξία ζηνλ αθειή θη εχπηζην μχιηλν θνχθιν ηνπ. Δπηιέγεη έλα
θξηθηφ ηέινο, φπσο εμάιινπ είρε πξνθεηέςεη ν Γξχινο:
- Αλαινγίζνπ πσο ηα παηδηά πνπ θάλνπλ ηνπ θεθαιηνύ ηνπο θαη θαηά ην θέθη ηνπο, αξγά ή
γξήγνξα ην κεηαληώλνπλ.
- Τα ίδηα θαη πάιη ηα ίδηα. Καιελύρηα, Γξύιε.
- Καιελύρηα, Πηλόθην, θη ν νπξαλόο λα ζε ζώζεη από η’ αγηάδη θη απ’ ηνπο θνληάδεο.

(Κνιφληη, 1987: 51)
Γηαηί πξάγκαηη, θνληάδεο, κέζα ζην ζθνηάδη, θπλεγνχλ ηνλ Πηλφθην, γηα λα ηνπ
πάξνπλ ηα ηέζζεξα ρξπζά λνκίζκαηα πνπ είρε θξχςεη ζην ζηφκα ηνπ. έξλνπλ «δχν
καραηξνχθιεο ίζακ‟ εθεί θάησ, θνθηεξέο ζαλ μπξάθηα», ηνλ δέλνπλ «πηζζάγθσλα»
θαη πάλε λα ηνλ θξεκάζνπλε «ζην θιαδί ελφο κεγάινπ θπηνχ πνπ ην ιέγαλε κεγάιε
Βειαληδηά».15 Δηθφλα γνηζηθή, απεηιεηηθή, ζθνηεηλή, άγξηα. Αθφκε πην άγξην θαη κεπξνβιέςηκν ην ηέινο ηνπ Πηλφθην:
Σηγά-ζηγά ηα κάηηα ηνπ ζάκπσζαλ […] Πεξίκελε, πεξίκελε, πεξίκελε, βιέπνληαο όκσο πσο
δελ πξνβάιιεη θαλέλαο, κα θαλέλαο, ηνύ ’ξζε ζην κπαιό ν θαεκέλνο ν κπακπάο ηνπ […]
Καη δελ ηνύ ’κεηλε αλάζα λα ζπλερίζεη. Έθιεηζε ηα κάηηα, άλνημε ην ζηόκα, ηέλησζε ηα
ζθέιηα θαη, δίλνληαο έλα γεξό ηίλαγκα, απόκεηλε θεη ζαλ θνθαισκέλνο. (Κνιφληη, 1987:

59)
Έηζη ζέιεζε ν Κνιφληη λα απνραηξεηήζνπκε ηνλ Πηλφθην. Ήδε βέβαηα ε
παηδηθή ινγνηερλία, κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ, είρε θηινμελήζεη αξθεηά «θαθά» θη
«αλππάθνπα» παηδηά, γη‟ απηφ θαη άηπρα, ηφζν άηπρα πνπ λα ράλνπλ ηε δσή ηνπο
ιφγσ ηεο αλππαθνήο ηνπο.16 Ωζηφζν, ζηα ρξφληα εθείλα ηνπ Πηλφθην ε αληίιεςε πεξί
αηζίνπ ηέινπο ζ‟ έλα παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο θείκελν είρε αξρίζεη λα γίλεηαη
θαλφλαο. Η παηδηθή ειηθία αξλείηαη ηνλ ζάλαην, δε δέρεηαη έλα παηδάθη λα πιεξψζεη
κε ηε δσή ηνπ γηα θάπνην ιάζνο ηνπ. Οη δηακαξηπξίεο ηφζν ησλ παηδηψλ αλαγλσζηψλ
πνπ είραλ αγαπήζεη πνιχ ηνλ «θαηεξγάξε κε πεξηθεθαιαία» μχιηλν θνχθιν, φζν θαη
ηνπ εθδφηε πνπ δελ ήζειε έλα ηφζν ηξαγηθφ ηέινο ζ‟ έλα παηδηθφ αθήγεκα,
αλάγθαζαλ ηνλ Κνιφληη λα αλαζηήζεη ηνλ Πηλφθην ζην 15ν θεθάιαην θαη γηα άιια 21,
λα ηνλ κεηακνξθψζεη απφ «θνθαισκέλν» πάιη ζε μχιηλν παηδάθη. Έηζη, πξνρσξνχκε
ζηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ γηα ηηο ζπλερείο ελαιιαγέο άγρνπο θαη αγσλίαο, γηα ηε
ζάηηξα θαη ηηο θσκηθέο αλαηξεπηηθέο παξεκβάζεηο, ζίγνπξνη φηη ηειηθά ν ήξσάο καο
9

ζα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, ζα γίλεη έλα «θαζσζπξέπεη» παηδί. Καη πψο είλαη ην
θαζσζπξέπεη παηδί ζηελ θνηλσλία ηνπ 19νπ αηψλα; Τπάθνπν εξγαηηθφ, κειεηεξφ.
Κη φκσο δε ζα είλαη ε κειέηε, δε ζα είλαη ην ζρνιείν πνπ ζα σξηκάζεη ηνλ
Πηλφθην. Οχηε νη ζπλερείο ελνριεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Γξχινπ θαη ησλ άιισλ
θηγνχξσλ, φπσο ηνπ αιηγθαξηνχ θαη ηνπ Πεξηζηεξηνχ, πνπ εθπξνζσπνχλ ηε θσλή
ηεο ινγηθήο ή ηεο ζπλείδεζεο. Θα είλαη ε αγάπε, ζα είλαη ν αιηξνπηζκφο, ε
απηνζπζία, φια ηα θαιά ζπλαηζζήκαηα θαη νη αγλέο πξνζέζεηο πνπ ζα ηνλ «βάινπλ
ζην ζσζηφ δξφκν». Ο Πηλφθην, γηα λα θεξδίζεη «έλα πνηήξη γάια γηα ηνλ θαθφκνηξν
κπακπά ηνπ», «έζηαμε απφ ηελ θνξθή σο ηα λχρηα»: γπξλνχζε ην καγθάλη γηα λα
«ηξαβήμεη πάλσ απφ εθαηφ θνπβάδεο λεξφ». Κακηά ζπνπδή, θακηά κειέηε, θαλέλα
βηβιίν δε ρξεηάζηεθε ν Πηλφθην γηα λα ην κάζεη. Η κφξθσζε είλαη κία
αλακθηζβήηεηε αμία, φπσο θαη ε εξγαηηθφηεηα, θπξίαξρεο θαη ηφηε θαη ηψξα. ηνλ
Πηλφθην φκσο ην βιέπνπκε θαζαξά, πην θαζαξά δε γίλεηαη: πηνζεηνχκε ηηο αμίεο ηεο
θνηλσλίαο γηα λα ελζσκαησζνχκε ζ‟ απηήλ, αιιά ηα θαιά ζπλαηζζήκαηα, φηαλ
θαζνδεγνχλ ηηο πξάμεηο καο, καο δηθαηψλνπλ.
Γηαηί, παξφιν πνπ ζην έξγν εθθξάδεηαη ε αληίιεςε φηη ε κφξθσζε απνθηηέηαη
κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ράξε ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ελψ ηφηε,
πεξηζζφηεξν ίζσο απφ πνηέ, ην ζρνιείν ήηαλ ζχκβνιν ηεο εζληθήο ελφηεηαο ηεο
Ιηαιίαο:
- Βάιην θαιά ζην κπαιό ζνπ κπνπκπνύλα! Τα παηδηά πνπ παξαηάλε ηε κειέηε θαη
γπξλνύλ ηελ πιάηε ζηα βηβιία, ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο δαζθάινπο, γηα λα δνζνύλ νιόηεια ζηα
παηρλίδηα θαη ζηηο δηαζθεδάζεηο, αξγά ή γξήγνξα έρνπλε θαθό ηέινο... Δγώ ην έκαζα ζην πεηζί
κνπ... γη’ απηό ζην ιέσ. Θα ’ξζεη κηα κέξα πνπ ζα θιαηο θη εζύ, όπσο θιαίσ εγώ ζήκεξα ... κα
ηόηε ζα ’λαη αξγά. (Κνιφληη, 1987: 138)

είλαη θαλεξφ φηη ν ίδηνο ν Κνιφληη είρε δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηελ Δθπαίδεπζε
θαη ηα ζρνιηθά βηβιία, ρσξίο λα δηζηάδεη λα ηελ εθθξάζεη:
-Τη ζε λνηάδεη γηα ην ζρνιείν; Σην ζρνιείν ζα πάκε αύξην. Έλα κάζεκα παξαπάλσ, έλα
ιηγόηεξν, ηα ίδηα ηνύβια ζα κείλνπκε, (ιέλε ζηνλ Πηλόθην νη ζπκκαζεηέο ηνπ).
- Καη ηη ζα πεη ν δάζθαινο;
- Άζ’ ηνλ λα ιέεη ην δάζθαιν. Γη’ απηό ηνλ πιεξώλνπλε, γηα λα κνπξκνπξάεη όιε ηελ ώξα
(Κνιφληη, 1987: 96). Καη αιινχ: Τα παηδηά […] ιύλνληαο ηνπο κπόγνπο ηνπο όπνπ
είραλ ηα ζρνιηθά ηνπο βηβιία, άξρηζαλ λα ηα ζθελδνλίδνπλ […] η’ Αιθαβεηάξηα, ηηο
Γξακκαηηθέο, ηνπο Γηαλλάθεδεο, ηνπο Τνζνδνύιεδεο, ηηο Ιζηνξίεο ηνπ Τνπάξ, ην
Κνηνπνπιάθη ηεο Μπαηζίλη17 […] θαη ηα βηβιία […] θαηαιήγαλ όια ζηε ζάιαζζα.
Φαληαζηείηε ηα ςάξηα! Τα ςάξηα, λνκίδνληαο πσο εθείλα ηα βηβιία ήηαλ θαγώζηκα,
ηξέραλε θνπάδηα ζηνλ αθξό. Μόιηο όκσο καζνύζαλε θακηά ζειίδα ή θαλέλα εμώθπιιν,
ην ’θηπλαλ ακέζσο θη έθαλαλ κε ην ζηόκα κηα γθξηκάηζα, ζαλ λα ’ιεγαλ: «Απηά δελ
θάλνπλ γηα καο: εκείο έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηξεθόκαζηε πνιύ θαιύηεξα». (Κνιφληη,

1987: 111-112)
Αλ θαη ν Κνιφληη ζπκκεηείρε ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο ηνπ,
ζπγγξαθέαο ν ίδηνο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, δελ έραλε ηελ επθαηξία, κέζα απφ ηα
βηβιία ηνπ θαη ηα θείκελά ηνπ18 λα ζαηηξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο
θνξείο ηνπ, θαη αθφκε λα θηάλεη ζην χςηζην ζεκείν ηεο ζάηηξαο δηαθσκσδψληαο θαη
ηνλ εαπηφ ηνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην απφζπαζκα πνπ κφιηο παξαηέζεθε,
φπνπ ν Κνιφληη κηιάεη γηα ηα βηβιία Γηαλλάθεδεο θαη Τνζνδνύιεδεο19 αλαθέξεηαη ζε
ζεηξά ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πνπ έγξαςε ν ίδηνο, ηα νπνία, φπσο είδακε, κε πνιχ
ρηνχκνξ, ζεσξεί «κε θαγψζηκα» αθφκε θαη απφ ηα ςάξηα.
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αθείο αληηξξήζεηο εθθξάδνληαη ζηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην θαη γηα ηνλ ηξφπν
πνπ ππεξεηείηαη ν ζεζκφο ηεο εξγαζίαο. Η αμία ηεο είλαη αλακθηζβήηεηε. Η εζηθή
ηεο εξγαηηθφηεηαο πξνβάιιεηαη σο θαλφλαο ηεο εχξπζκεο θνηλσλίαο. Σν κφλν κέξνο
πνπ επηζθέπηεηαη ν Πηλφθην φπνπ φια ιεηηνπξγνχλ νκαιά θαη κε ηάμε είλαη ην Νεζί
ησλ Φηιφπνλσλ Μειηζζψλ:20
Οη δξόκνη κπξκήγθηαδαλ από θόζκν πνπ έηξερε πάλσ θάησ ζηηο δνπιεηέο ηνπ: όινη
δνύιεπαλ, όινη θάλαλε θάηη. Γελ έβξηζθεο έλαλ ηεκπέιε ή έλαλ αιήηε νύηε θη αλ ηνλ
έςαρλεο κε ην θαλάξη. (Κνιφληη, 1987: 107)

Η ιεπηή εηξσλεία θαη νη θξαζηηθέο ππεξβνιέο, ηφζν ζην αθεγεκαηηθφ φζν θαη
ζην δηαινγηθφ κέξνο, ζηνλ Πηλόθην, αζθνχλ θξηηηθή θαη ζαηηξίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ εξγαηψλ πνπ έζεξλαλ γηα
«ηέζζεξηο πεληάξεο δπν θαξφηζηα κε θάξβνπλν». Σίζεληαη έηζη ζε ακθηζβήηεζε νη
θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχζαλ νη απιέο θαζεκεξηλέο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο. Καη ν Πηλφθην, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δνχιεπε ζθιεξά, έζηαδε απφ ηνλ
ηδξψηα, γηα έλα πνηήξη γάια.
Γχν ινηπφλ αληηιήςεηο ηξέρνπλ παξάιιεια ζηνλ Πηλόθην. Η κία
ζπκκνξθψλεηαη ζηηο παηδαγσγηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη δηδάζθεη, δηδάζθεη ζπλερψο θαη
ζε θάζε επθαηξία, ζε θάζε ζειίδα, ηηο θπξίαξρεο αμίεο πνπ νθείινπκε λα πνχκε ζηα
παηδηά ψζηε ε θνηλσλία λα δηαηεξήζεη ηε δνκή ηεο. Η άιιε, επίζεο ζπλερψο θαη ζε
θάζε επθαηξία, ακθηζβεηεί απηήλ ηελ θνηλσληθή εζηθή, ηελ θαπηεξηάδεη κε εηξσλεία,
κε ζθσπηηθή θξηηηθή, κε ρηνχκνξ θαη κε θέθη, ηελ αλαηξέπεη, ηε δηαθσκσδεί, ηελ
μεζθεπάδεη. Αλ πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε
αθήγεζε μεθηλάεη κε έλαλ θαβγά κεηαμχ ηνπ καζηξν-Αληψλε, πνπ φινη ηνλ θψλαδαλ
καζηξν-Κεξάζε, γηαηί «ζηελ άθξε ηεο κχηεο ηνπ είρε κηα θνθθηλφκαπξε ειηά,
γπαιηζηεξή ζαλ ψξηκν θεξάζη», θαη ηνπ Σδεπέην, ελφο «γεξάθνπ φιν δσληάληα». Γχν
ειηθησκέλνη καξαγθνί αςίζπκνη καιψλνπλ, φηαλ ε παηδηθή ινγνηερλία αληηκεηψπηδε
ηνπο ειηθησκέλνπο σο εθπξνζψπνπο ηεο ζνθίαο θαη ηεο ζχλεζεο, σο απζεληία ηεο
ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο θαη γη‟ απηφ ήηαλ άμηνη ζεβαζκνχ θαη ζαπκαζκνχ (Boero &
De Luca, 1995: 52). ηαλ ζπλεπψο ηα παηδηθά θείκελα πξφηεηλαλ ζε θάζε επθαηξία
φηη ηα παηδηά νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζηηο ζπκβνπιέο ησλ ειηθησκέλσλ θαη λα
αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκα ηεο δσήο ηνπο. Αλνίγεη ε απιαία κε ηελ αλαηξνπή, ή
έζησ κε ηελ απνθάιπςε κηαο αδχλακεο πιεπξάο ησλ ηζρπξψλ απηψλ ζπκβφισλ ηεο
ζνθήο ελήιηθεο ειηθίαο. ίγνπξα δελ εμππεξεηεί, ή ηνπιάρηζηνλ δελ εμππεξεηνχζε
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηφηε θπξίαξρεο αληηιήςεηο θαη ηδενινγία, θάπνηα πξφηαζε
ζπκπεξηθνξάο, έζησ θαη σο παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. Γεκηνπξγείηαη κηα θσκηθή
ζθελή, ρσξίο βεβαίσο δηάζεζε δηδαζθαιίαο:
- Τδεπέην, κε κε πξνζβάιιεηο. Αιιηώο ζα ζε πσ Μακαιίγθα!...21
- Γατδνύξη!
- Μακαιίγθα!
- Χατβάλη!
- Μακαιίγθα!
- Βξσκνπίζεθε!
- Μακαιίγθα!
Αθνύγνληαο γηα ηξίηε θνξά λα ηνλε ιέλε Μακαιίγθα, ν Τδεπέην ζάκπσζε, ρύκεμε ζην
καξαγθό, θη έπεζε πηα μύιν κε ην ηζνπβάιη. Όηαλ πήξε ηέινο ε ζπκπινθή, ν καζηξ’Αληώλεο βξέζεθε κε δπν γξαηζνπληέο παξαπάλσ ζηε κύηε θη ν άιινο κε δπν θνπκπηά
ιηγόηεξα ζην βεζηόλη ηνπ. (Κνιφληη, 1987: 12-13).
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ε κηα επνρή πνπ ε ινγνηερληθή, θαη πξνλνκηαθή, εηθφλα ηνπ παηδηνχ πνπ
δεηάεη ειεεκνζχλε είλαη ζχλεζεο αθεγεκαηηθφ κνηίβν πνπ εμππεξεηεί ηελ αλάδεημε
ηεο αμίαο ηεο θηιαλζξσπίαο πξνηείλνληαο θηιάλζξσπεο ζπκπεξηθνξέο κε ηνπο φξνπο
πνπ πξνζδηνξίδνληαλ ηφηε, μαθληάδεη θαη πξνθαιεί ζίγνπξα φηαλ έλα γεξνληάθη
θαηαβξέρεη ηνλ κηθξφ ηαιαίπσξν Πηλφθην, ηε ζηηγκή πνπ, πεηλαζκέλνο θαζψο είλαη,
απιψλεη ην θαπέιν ηνπ γηα έλα θνκκάηη ςσκί. Σνλ πεξηινχδεη νιφθιεξν «κε κηα
πειψξηα θνπβαδηά λεξφ πνπ ηνλ έινπζε νιφθιεξν απφ ην θεθάιη σο ηα λχρηα, ιεο θη
ήηαλ θακηά γιάζηξα κε καξακέλα γεξάληα». Καη ελψ «ήηαλ κηα βαξηά ρεηκσληάηηθε
λχρηα, πνπ βξνληνχζε πνιχ δπλαηά, άζηξαθηε ιεο θη είρε πηάζεη θσηηά ν νπξαλφο…».
Κη έηζη, θαη ρσξίο πεξηζψξην επαλφξζσζεο ή κεηακέιεηαο, αλαηξέπεηαη άιιε κία
θνξά ε θαινζπλάηε εηθφλα ησλ γεξάθσλ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο.
Η εζηθή ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ πνπ αληακείβνπλ ην θαιφ θαη ηηκσξνχλ ην
θαθφ δελ πηνζεηείηαη, νχηε πξνβάιιεηαη ζην έξγν απηφ. Αλ θαη ν Κνιφληη βάδεη δίπια
ζηε καξηνλέηα ηνπ λα παίδνπλ κνξθέο πνπ ζπλαληάκε ζηε ιατθή παξάδνζε θαη ελψ
αθνινπζεί ηηο απνδεθηέο ηερληθέο αθήγεζεο ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο, ν Κνιφληη
παξεκβαίλεη ζηηο ζπκβάζεηο θαη ζηα πξφηππα ηεο ζηεξεφηππεο παξακπζηθήο
αθήγεζεο, παξαβηάδεη ηα ζηεξεφηππα ζρήκαηα ηεο εζηθήο δηθαίσζεο θαη αληακνηβήο,
δηακνξθψλνληαο ειεχζεξα θαη επηιέγνληαο πξνζεθηηθά ηελ ηππνινγία ησλ πξνζψπσλ
ηνπ. Γηαηί ν Αλζξσπάθνο ε ρεηξφηεξε κνξθή ζηνλ Πηλόθην, «έλαο αλζξσπάθνο
ζηνπκπσηφο, καιαθφο θαη ιηγδεξφο ζαλ βνχηπξν», «απηφ ην άζρεκν ηέξαο» κέλεη
αηηκψξεηνο ζην ηέινο; Καη γηαηί κέλνπλ αηηκψξεηνη νη εμαζιησκέλνη Γάηνο θαη
Αιεπνχ, νη δηπξφζσπνη ηχπνη, νη χπνπιεο κνξθέο πνπ θιέβνπλ, εθκεηαιιεχνληαη,
παξαπιαλνχλ, βαζαλίδνπλ άγξηα έλα κηθξφ αζψν θη εχπηζην παηδάθη, μχιηλν παηδάθη,
αιιά πάλησο παηδάθη; Κη φκσο δελ ηηκσξνχληαη. ε πνην βηβιίν γηα παηδηά κέλνπλ
αηηκψξεηεο ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο; Απηή είλαη κηα εζηθή ηεο θνηλσλίαο ησλ
αλζξψπσλ, ξεαιηζηηθή, φπνπ, ην μέξνπκε θαιά, νη θαθνί κπνξεί θαη λα κείλνπλ
αηηκψξεηνη. Ο Πηλφθην κπνξεί λα είλαη κηα θαληαζηηθή επηλφεζε, κηα κε αλζξψπηλε
χπαξμε, φκσο ην πεξηβάιινλ ηνπ αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο ηνπ
θαη ν ίδηνο αλαιακβάλεη θνηλσληθφ ξφιν. Η αθήγεζε μεθηλά κε ην ζηεξεφηππν «ήηαλ
κηα θνξά…» θαη εηζάγεη ηα παηδηά ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο ησλ παξακπζηψλ, αιιά
δελ ππάξρνπλ βαζηιηάδεο, παξά πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηχπνπο ζπλεζηζκέλνπο,
αλαγλσξίζηκνπο, θαζεκεξηλνχο. Έλαο νιφθιεξνο θφζκνο απνηππσκέλνο έηζη γηα λα
πξνβάιιεη, φρη κφλν θαη φρη ηφζν ηελ εζηθή, αιιά ηελ εζηθή θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα. Σηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο εζηθήο πθίζηαληαη ηα παηδηά, φπσο θαη ν
Πηλφθην. Αλαγλσξίδνπκε ηνλ Πηλφθην απφ ηελ κχηε ηνπ, πνπ κεγαιψλεη φηαλ ιέεη
ςέκαηα, ήδε γλσζηφ θαη σζηφζν ζπρλά αμηνπνηήζηκν κνηίβν ζηε ινγνηερλία. 22 ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο ν Πηλφθην ζα πέζεη ζχκα εθκεηάιιεπζεο πνιχ πεξηζζφηεξεο
θνξέο απ‟ φζεο ζα πεη ςέκαηα. Καηαθεχγεη ζην ςέκα απφ άγλνηα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο ή απφ άκπλα. Καη θάπνηα θνξά ζα είλαη έλα ςέκα πνπ ζα ηνπ ζψζεη
ηε δσή, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Αλ θαη είλαη θαζαξά δηδαθηηθφ ην έξγν, παξακέλεη επίθαηξν γηαηί δελ πέθηεη
ζηηο παγίδεο ηεο ππνθξηηηθήο εζηθήο δηδαζθαιίαο. Δίλαη αιεζηλφ, αληιεί απφ ηνλ
εμσηεξηθφ αιεζηλφ θφζκν. Καη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην έθαλε
θιαζηθφ. Σν κεγαιείν βξίζθεηαη θαη ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ θαπζηηθή, κεηαμχ
ζνβαξνχ θαη αζηείνπ, αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ, ζηε δηαθσκψδεζε αλζξσπίλσλ
ηχπσλ, θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ζεζκψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ παξειαχλνπλ θαη
ελαιιάζζνληαη ζηελ θάζε πεξηπέηεηα ηνπ Πηλφθην, ζέηνληαο ζε δηαξθή θίλεζε θαη
αλαηξνπή ηελ πινθή. Γηαηί ν θφζκνο πνπ ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ Πηλφθην είλαη
ζπρλά αθηιφμελνο, αλίθαλνο ή αδχλακνο. Αο ζηαζνχκε ηψξα ζηελ παξσδία πνπ
αθνινπζεί φηαλ ν Πηλφθην, δσζκέλνο απφ ηελ απειπηζία, πάεη θαηεπζείαλ ζην
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Γηθαζηήξην γηα λα θαηαγγείιεη ηνπο δχν θαθνπνηνχο, ηνλ Γάην θαη ηελ Αιεπνχ, πνπ
ηνλ ιεζηέςαλε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Κνιφληη παξνπζηάδεη ηε Γηθαηνζχλε θαη
ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο δειψλεη ηειηθά ηελ ακθηζβήηεζή ηνπ ζε έλαλ αθφκε ζεζκφ
ηεο επνρήο ηνπ:
Ο δηθαζηήο ήηαλ έλαο πηζήθαξνο ηεο ξάηζαο ηνπ γνξίια, έλαο γεξνπηζήθαξνο πνπ ηνλ
θάλαλε ζεβαζηό ηα πνιιά ηνπ ρξόληα, ην άζπξν ηνπ γέλη θαη, πάλσ απ’ όια, ηα ρξπζά ηνπ
γπαιηά, πνπ δελ είραλε ηδάκηα θαη πνπ αλαγθαδόηαλ λα ηα θνξάεη ζπλέρεηα, γηαηί είρε έλα
θξπνιόγεκα ζηα κάηηα πνπ ηνλ βαζάληδε εδώ θαη πνιιά ρξόληα.
Ο Πηλόθην δηεγήζεθε κε ην λη θαη κε ην ζίγκα κπξνζηά ζην Γηθαζηή ηελ άλνκε απάηε ηεο
νπνίαο είρε πέζεη ζύκα, έδσζε ην όλνκα, ην επώλπκν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαθνπνηώλ
θαη ηειεηώλνληαο δήηεζε δηθαηνζύλε.
Ο Γηθαζηήο ηνλ άθνπζε πνιύ θαινζπλάηνο, πήξε κε πάζνο κέξνο ζηε δηήγεζε, ζπκπόλεζε
θαη ζπγθηλήζεθε, θη όηαλ ε καξηνλέηα δελ είρε πηα ηίπνη’ άιιν λα πεη, άπισζε ην ρέξη θαη
ρηύπεζε ην θνπδνύλη.
Με ην θνπδνύληζκα πξόβαιαλ ακέζσο δύν καληξόζθπια ληπκέλα ρσξνθύιαθεο. Τόηε ν
Γηθαζηήο, δείρλνληαο ηνλ Πηλόθην ζηνπο ρσξνθύιαθεο, ηνπο είπε: - Απηόο ν ζπθνξηαζκέλνο,
ηνπ θιέςαλε ηέζζεξα ρξπζά λνκίζκαηα: πηάζηε ηνλ ινηπόλ θαη ξίρηε ηνλ ακέζσο ζηε θπιαθή.

Καη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ έκεηλε ν Πηλφθην ηέζζεξηο αηέιεησηνπο κήλεο, ιέεη ζην
δεζκνθχιαθα:
-

Αθνύ βγαίλνπλ νη άιινη από ηε θπιαθή, ζέισ λα βγσ θη εγώ.
Δζύ όρη, απνθξίζεθε ν δεζκνθύιαθαο. Γηαηί εζύ δελ είζαη από ηνπο θαινύο.
Με ζπγρσξείο πνιύ, απάληεζε ν Πηλόθην. Κη εγώ θαθνπνηόο είκαη.
Τόηε έρεηο ρίιηα δίθηα, είπε ν δεζκνθύιαθαο, αλαζεθώλνληαο ηνλ κπεξέ ηνπ κε
ζεβαζκό θαη, ραηξεηίδνληάο ηνλ, ηνπ άλνημε ηηο πύιεο ηεο θπιαθήο θαη ηνλ άθεζε λα
θύγεη. (Κνιφληη, 1987: 76-77)

Γε ζα έπξεπε κάιινλ λα καο εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη ν Πηλφθην αξγεί λα
θαηαιάβεη ηνλ θφζκν ηνπ, γηαηί ν θφζκνο ηνπ είλαη γεκάηνο αληηθάζεηο, αδχλαηα
ζεκεία, άγλνηα. ηαλ ε Νεξάηδα θαιεί ηνπο νλνκαζηφηεξνπο γηαηξνχο ζηελ πφιε, ηελ
Κνπθνπβάγηα, ηνλ Κφξαθα θαη ηνλ Γξχιν πνπ κηινχζε, γηα λα εμεηάζνπλ ηνλ
ηαιαίπσξν Πηλφθην κεηά ηελ πεξηπέηεηά ηνπ ζηε Μεγάιε Βειαληδηά, βξηζθφκαζηε θαη
πάιη κπξνζηά ζε κηα παξσδία. Δθηπιίζζεηαη ε εμήο ζεαηξηθή, πέξα σο πέξα θσκηθή,
ζθελή, πνπ αλαδεηθλχεη, γηα άιιε κία θνξά, ηηο αδπλακίεο ησλ ελειίθσλ:
- Η γλώκε κνπ είλαη πσο ε καξηνλέηα είλαη γηα ηα θαιά πεζακέλε. Αλ όκσο από αηπρία δελ
είλαη γηα ηα θαιά πεζακέλε, ηόηε ζα ήηαλ ζίγνπξε έλδεημε πσο είλαη αθόκα δσληαλή.
- Λππάκαη,- είπε ε Κνπθνπβάγηα, πνπ ζα πξέπεη λα δηαθσλήζσ κε ηνλ εμέρνληα θίιν θαη
ζπλάδειθό κνπ ηνλ Κόξαθα, αιιά γηα κέλα, ε καξηνλέηα είλαη αθόκα δσληαλή. Αλ όκσο
από αηπρία δελ είλαη δσληαλή, ηόηε απηό ζα ήηαλ ζεκάδη πσο είλαη ζη’ αιήζεηα πεζακέλε.

(Κνιφληη, 1987: 62-63)
Δίλαη πνιιά ηα αλζξσπνκνξθηθά δψα πνπ ζην έξγν εθπξνζσπνχλ αλζξψπηλνπο
ηχπνπο ή κία θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή νκάδα, φπσο ζηελ πεξίπησζε κε ηνλ
δηθαζηή, φπσο θαη κε ηνπο γηαηξνχο. Η δηαθσκψδεζε ησλ γηαηξψλ φκσο, ζην
απφζπαζκα πνπ πξνεγήζεθε, απνηππψλεη κάιινλ κία αληίιεςε πνπ πξφβαιιε ε
ζαηηξηθή ινγνηερλία23 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ, θαζψο γηα
ρξφληα ε ηαηξηθή ήηαλ εκπεηξηθή, ηαπηίδεηαη κε ηε θηγνχξα ηνπ θνκπνγηαλλίηε πνπ
εθκεηαιιεχεηαη ηνπο αθειείο.
Ο Κνιφληη κπφξεζε λα ζηείιεη ηα ζρνιηθά βηβιία ζηε ζάιαζζα, άμηα
θαηαθξφλεζεο αθφκε θαη απφ ηα ςάξηα, έθηαζε ζηελ παξσδία ζεζκψλ φπσο ηεο
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δηθαηνζχλεο, ζπζίαζε ηελ εηθφλα ζεβάζκησλ πξνζψπσλ, ρσξίο λα μεθχγεη απφ ηε
δηδαζθαιία, ηνπο θνηλνχο ηφπνπο παηδαγσγηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηαο.
Βάδεη ηελ μχιηλε καξηνλέηα ηνπ λα πεξπαηάεη ζε δξφκνπο πνπ ν ίδηνο γλσξίδεη θαιά
θαη θαηαγξάθεη ηα βήκαηά ηεο, κε ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ρηνπκνξηζηηθφ χθνο, ηελ
πξνζσπηθή ηνπ άπνςε γηα ηελ θνηλσλία ηνπ, θπξίσο ηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ.
Παξνπζηάδεη ηελ εζηθή ηεο δηάβξσζε ζηα πξφζσπν ηνπ Αλζξσπάθνπ, ηνπ Γάηνπ θαη
ηεο Αιεπνχο, ηηο αδπλακίεο ηεο ζηα πξφζσπα ηνπ γεξνπηζήθαξνπ Γηθαζηή, ησλ
καληξφζθπισλ ρσξνθπιάθσλ θαη ηνπ δαζθάινπ πνπ «ζπθνθαληεί ηνπο καζεηέο
ηνπ», ηελ ηδαληθή ηεο θνηλσληθή δνκή ζην λεζί ησλ Δξγαηηθψλ Μειηζζψλ, θαη
εθείλε, ηελ άζιηα, ζηελ πφιε ησλ Αεηνλχρεδσλ. Αιιά παξνπζηάδεη θαη ην κεγαιείν
ηεο γηαηί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο αγάπεο νδεγνχλ ζην αίζην ηέινο.
Ο Πινόκιο και οι μαριονέηες
Έλα απφ ηα πξψηα κεγάια ινμνδξνκήκαηα ηνπ Πηλφθην ζε εμσηεξηθφ ρψξν,
νθείιεηαη ζηε ζαγήλε πνπ ηνπ άζθεζε ε κνπζηθή απφ ην ζεαηξάθη κε ηηο καξηνλέηεο.
ηαλ κπαίλεη ζην ζεαηξάθη, αθνχ πξψηα πνχιεζε ην «Αιθαβεηάξη» πνπ ηνπ αγφξαζε
ν παηέξαο ηνπ γηα λα πιεξψζεη ην εηζηηήξην, νη καξηνλέηεο πάλσ ζηελ ζθελή, ν
Αξιεθίλνο, ν Παιηάηζνο, ε Ρνδάνπξα, πξφζσπα ηεο Commedia dell‟arte, θνληηλνί
«ζπγγελείο» ηνπ Πηλφθην, ελζνπζηάδνληαη θαη ηνλ θαινχλ πάλσ ζηε ζθελή: «Έια λα
πέζεηο ζηελ αγθαιηά ησλ μχιηλσλ αδειθψλ ζνπ». Οηθεία θηγνχξα ν Πηλφθην γηα ηηο
καξηνλέηεο ζην ζεαηξάθη, φρη φκσο ιηγφηεξν νηθεία θαη γηα ηνλ θφζκν ηεο Ιηαιίαο,
εηδηθφηεξα ηεο Σνζθάλεο. Αξθεί λα ζθεθηνχκε φηη ηελ επνρή ηνπ Πηλφθην κία απφ ηηο
ζπλήζεηο, θαη ζηε κφδα, δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο ήηαλ ε παξαθνινχζεζε
ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζπρλά κε καξηνλέηεο, ζηα βήκαηα ηεο Commedia dell‟arte.
Γηα ηηο εχπνξεο νηθνγέλεηεο νη παξαζηάζεηο γηλφηαλ ζην ζπίηη κπξνζηά ζηελ
νηθνγέλεηα. Γηα ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν ζηηο πιαηείεο θαη ζηνπο δξφκνπο, πνπ γέκηδαλ
απφ παηδηά θαη κεγάινπο, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα απιά θακσκέλα απφ χθαζκα
θαη μχιν ππαίζξηα ζεαηξάθηα (Marcheschi, 1990β: 116). Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε
φηη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ηα παηδηά ηεο επνρήο παξαθνινχζεζαλ ζέαηξν κε
καξηνλέηεο, ή θνληνζηάζεθαλ πεξλψληαο έμσ απφ έλα ζεαηξάθη, φπσο αθξηβψο
ζπλέβε κε ηνλ Πηλφθην πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν. Θα βξέζεθαλ θη απηά ζην ίδην
δίιεκκα κε ηνλ Πηλφθην, φηαλ ζα έθηαλε ζη‟ απηηά ηνπο «μεθάζαξνο ν αρφο ησλ
πίθεξσλ θαη ησλ γδνχπσλ ησλ ηακπνχξισλ: πη-πη-πη, πη-πη-πη-πη, κπνπκ, κπνπκ,
κπνπκ, κπνπκ». Δίλαη αδχλαηνλ επίζεο λα κε θαληαζηνχκε φηη δελ ήηαλ ιίγεο νη
θνξέο πνπ θαη ν ίδηνο ν Κνιφληη παξαθνινχζεζε ηέηνηεο παξαζηάζεηο. Καη εδψ
βξίζθεηαη ε επθπήο επηινγή ηνπ. Γηαιέγεη έλαλ ήξσα νηθείν, κηα εηθφλα γλσζηή,
κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Φηγνχξα θαζεκεξηλή, ψζηε λα πξνζειθχζεη
ακέζσο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, θηγνχξα σζηφζν μχιηλε, γηα λα κπνξεί λα
αληέμεη ηηο πην ηξνκεξέο θαη θαληαζηηθέο πεξηπέηεηεο, ηθαλή λα πξνθαιέζεη ηηο πην
απίζαλεο ζπκπεξηθνξέο.
Αλάκεζα ζηα πξφζσπα ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ θη ν καξηνλεηίζηαο, ν
Φινγνράθηεο – φλνκα πνπ παξαπέκπεη ζε άλζξσπν ηνπ ζεάκαηνο – ,24 ζην ζέαηξν
ηνπ νπνίνπ κπαίλεη ν Πηλφθην. Δίλαη έλα πξφζσπν πνπ αλαδεηθλχεη αθφκε κία θνξά
ηελ θσκηθή θαη αλαηξεπηηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ, έλα αθφκε ηέρλαζκα ηεο
ρηνπκνξηζηηθήο αλαηξνπήο ελφο θσκηθνχ ζεαηξηθνχ ραξαθηήξα. Η κνξθή ηνπ
παξαπέκπεη ζε ηέξαο ησλ παξακπζηψλ: «έλα άληξαθιαο ηφζν άζρεκνο πνπ θνβφζνπλ
λα ηνλ θνηηάμεηο», «κε κηα γελεηάδα καχξε θαη καθξηά» θαη «ζηφκα πιαηχ ζα
θνχξλν». Ο Φινγνράθηεο είλαη ν θιαζηθφο ακθίζπκνο ηχπνο, έλαο απφ ηνπο πνιινχο
πνπ γλσξίδνπκε ζην έξγν, πνπ θάπνηε εμσηεξηθεχεη ζθιεξή ζπκπεξηθνξά, έρεη φκσο
κάιινλ θαιή θαξδηά. Μαιαθψλεη εχθνια, ζπγθηλείηαη. Κη φηαλ ζπγθηλείηαη
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θηαξλίδεηαη. Κη απηφ είλαη θαιφ ζεκάδη γηαηί ζην ηέινο, φρη κφλν ζ‟ αθήζεη ειεχζεξν
ηνλ Πηλφθην, αιιά ζα ηνπ δψζεη θαη πέληε ρξπζά θινπξηά λα ηα δψζεη ζηνλ παηέξα
ηνπ. Καη πηζαλφλ βέβαηα ν Σδεπέην, ν καξαγθφο, «πνπ είλαη ηφζν θησρφο ψζηε λα
θεξδίδεη φζα ρξεηάδνληαη γηα λα κελ έρεη πνηέ πεληάξα ζηελ ηζέπε», ίζσο λα είλαη θαη
έλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ καξηνλνπαίρηε Φινγνράθηε, θη αο κελ ην γλσξίδεη
θαλέλαο απφ ηνπο δχν.
Σφζν ε ζεαηξηθή παξάδνζε, φζν θαη ε ζεαηξηθή παηδεία ηνπ Κνιφληη, δε ζα
κπνξνχζαλ παξά λα ζεκαηνδνηνχλ ηηο πεξηπέηεηεο ηεο καξηνλέηαο ηνπ. Αθφκε θαη ε
πεξηγξαθή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ γεξν-Σδεπέην παξαπέκπεη ζε ζθεληθφ ζεάηξνπ:
Η επίπισζε δελ κπνξνύζε λα είλαη πην απιή: κηα άζιηα θαξέθια, έλα θξεβάηη έηζη θη έηζη
θη έλα ηξαπεδάθη νιόηεια ραιαζκέλν. Σην βάζνο ζηνλ ηνίρν θαηλόηαλ έλα ηδάθη κ’
αλακκέλε θσηηά, κα ε θσηηά ήηαλ δσγξαθηζκέλε, θαη δίπια ζηε θσηηά ήηαλ δσγξαθηζκέλε
κηα ρύηξα πνπ έβξαδε ραξσπά θη έβγαδε έλα ζύλλεθν θαπλνύ πνπ ’κνηαδε θαπλόο
αιεζηλόο. (Κνιφληη, 1987: 14)

Η «ζθεληθή παξνπζία» εμάιινπ ηνπ Πηλφθην, δηαξθψο ζε θίλεζε, παξαπέκπεη
ζε ζεαηξηθέο θηλήζεηο: ρνξνπεδά, ηξέρεη, πεδά απφ ην ηξαπέδη, πεδά ζην ιαηκφ ηνπ
Σδεπέην, ηηλάδεηαη, θάλεη ρίιηα ρνξνπεδεηά θαη κχξηεο ηνχκπεο ιεο θη είρε δνπξιαζεί
απ‟ ηελ πνιιή ραξά, πεηηέηαη πάλσ καληαζκέλνο, ζεθψλεηαη πεηψληαο ηνλ ςίρηλν
κπεξέ ηνπ, γειά, γειά, θιαίεη, θιαίεη, ηζηξίδεη, παξαθαιάεη, ζξελεί (Ίρη!... ηρ! …ηρ!
…ηρ!). Απφ πνχ πξνέθπςαλ απηέο νη επαλαιακβαλφκελεο, κεραληθέο θηλήζεηο ηνπ
Πηλφθην; Απφ ηε ζθελή, απφ ην μεθάλησκα πνπ γίλεηαη ζην ζεαηξηθή ζθελή, ζηε
γηνξηή κηαο ιατθήο ζεαηξηθήο θσκσδίαο. Η ζεαηξηθφηεηα βξίζθεηαη ζε φιν ην έξγν,
ζε πξάμεηο, θηλήζεηο, δηαιφγνπο. πρλά δηαπηζηψλεηαη ε δηάζεζε λα «κεηαθξαζηεί» ν
πξνθνξηθφο ιφγνο ζην γξαπηφ: ν Σφλνο κηιά κε «κηα ζηξηγγηά θσλάξα, ζαλ απφ
μεθνπξδηζκέλε θηζάξα», ν Καξραξίαο «ππέθεξε απφ άζζκα θαη, φηαλ αλάζαηλε,
έκνηαδε αθξηβψο ζα λα θπζνχζε ηξακνπληάλα» (Cagliardi, 1994, θαη εηδηθφηεξα ζ.
163-164). Μηκεηηθή δηάζηαζε θαη ζεαηξηθφηεηα πξνζδίδνπλ επίζεο ζ‟ φιν ην έξγν ν
ζεαηξηθφο ξπζκφο ζηελ αθήγεζε, νη ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο, νη παξαηαθηηθέο θξάζεηο,
νη επαλαιήςεηο, ηα ηνπηθά επηξξήκαηα (Marx, 1990: 8-9), θαη νη ζπλερείο δηάινγνη,
άιινηε θσκηθνί θαη ραξνχκελνη θη άιινηε ζιηβεξά ζθνηεηλνί, φπσο ήδε δηαπηζηψζεθε
απφ ηα απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ, ζπλδένληαο ηνλ Πηλφθην ήξσα θαη ηνλ
Πηλόθην έξγν κε ηε ζεαηξηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο ηνπ.
Σελ άκεζε ζρέζε ηνπ Πηλφθην κε ην θνπθινζέαηξν, φπσο επηζεκαίλεη ε Daniela
Marcheschi (Marcheschi, 1990β: 120-121)25 δηαπηζηψλνπκε ζε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο:
φηαλ ν Σδεπέην νλεηξεχεηαη λα θηηάμεη κηα «καξηνλέηα ζαπκαζηή», «γηα λα γπξίδεη κ‟
απηή ηνλ θφζκν», φηαλ ν Πηλφθην ζπλαληά ζην ζεαηξάθη ηνπ Φινγνράθηε ηα μχιηλα
αδέιθηα ηνπ, φηαλ ν Πηλφθην βξίζθεηαη ζηε Υψξα ησλ Υαδνβηφιεδσλ φπνπ, κέζα
ζηελ επζπκία, ζηε θαζαξία, «ζην ηζηξηρηφ πνπ ζνπ ‟παηξλε η‟ απηηά», «ηξηγπξλνχζαλ
ραξνχκελα παηδηά, πνπ άιινο ήηαλ ληπκέλνο παιηάηζνο, άιινο απάγγειλε, άιινο
έθαλε ζάιην κνξηάιε», θη έβιεπεο ζηηο «πιαηείεο ζέαηξα ζθηψλ γεκάηα παηδηά απ‟ ην
πξσί σο ην βξάδπ», θαη ηέινο φηαλ ν Πηλφθην κεηακνξθσκέλνο πηα ζε γατδνπξάθν,
«ζηνιηζκέλνο γηνξηηλά» θαη «κε ηε ραίηε ηνπ ρσξηζκέλε ζε πνιιέο κπνπθιίηζεο
δεκέλεο κε θηνγθάθηα απφ θφθθηλν κεηάμη», παίξλεη κέξνο ζηε κεγάιε πξεκηέξα ηνπ
ηζίξθνπ θαη, ππαθνχνληαο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηζίξθνπ, «ραηξεηά ην ζεβαζηφ θνηλφ»
ιπγίδνληαο ηα δχν κπξνζηηλά πφδηα ηνπ.
Αλαθαιχπηνπκε ινηπφλ φηη Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην δελ είλαη κφλν έλα βηβιίν
πνπ δηαβάδεηαη. Δίλαη έλα βηβιίν πνπ απαγγέιιεηαη, πνπ δξακαηνπνηείηαη, πνπ
ελαξκνλίδεη ην ιφγν θαη ηελ θίλεζε, ην πξαγκαηηθφ / ππαξθηφ θαη θαληαζηηθφ /
καγηθφ. Δίλαη έλα βηβιίν πνπ αληιεί πιηθφ απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε, ηελ παγθφζκηα θαη ηελ ηνπηθή.
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Γαλείδνκαη ηε θξάζε ηνπ Ίηαιν Καιβίλν απφ ην Perché leggere i classici (Milano,
Mondadori, 1995), φπνπ, ζρνιηάδνληαο ηηο ηδηφηεηεο ελφο „θιαζηθνχ‟ έξγνπ ηεο ινγνηερλίαο,
αλαθέξεη φηη «Κιαζηθά είλαη εθείλα ηα βηβιία γηα ηα νπνία ζπλήζσο ιέγεηαη:
«Ξαλαδηαβάδσ…» θαη πνηέ «Γηαβάδσ»». (Καιβίλν, 1995: 5).
2
Σν κηθξφ ρσξηφ Κνιφληη ζηελ Σνζθάλε ήηαλ ν ηφπνο θαηαγσγήο ηεο κεηέξαο ηνπ. Δθεί, ζην
Κνιφληη, ν ζπγγξαθέαο ηνπ Πηλόθην, πεξλνχζε ζπρλά ηα θαινθαίξηα ηνπ κε ηνπο παππνχδεο
ηνπ. Αθνινπζψληαο ηα ζπγγξαθηθά ήζε ηεο επνρήο, ππέγξαθε ηα θείκελά ηνπ κε ςεπδψλπκα,
ηα νπνία αλαλέσλε θαηά δηαζηήκαηα. Τπνινγίδεηαη φηη είρε ηνπιάρηζηνλ δψδεθα. Σν
ςεπδψλπκν Κνιφληη είλαη ην ηειεπηαίν. Βι. ζρεηηθά Bertacchini (1990: 29).
3
Ο φξνο πεξηγξάθεη, κε ππνηηκεηηθή δηάζεζε, θάηη πνπ αθνξά ηα παηδηά ή θάηη πνπ
θηηάρλνπλ ηα παηδηά. Ο Κνιφληη έζηεηιε ζηνλ Biagi, θίιν ηνπ θαη δηεπζπληή ηνπ πεξηνδηθνχ,
ην πξψην θεθάιαην κε ηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην καδί κε έλα ζεκείσκα πνπ έγξαθε: «νπ
ζηέιλσ απηήλ ηελ „bambinata‟, θάλε φ,ηη λνκίδεηο, αιιά αλ ηε δεκνζηεχζεηο, πιήξσζέ κε
θαιά γηα λα κνπ αλνίμεηο ηελ φξεμε λα ηε ζπλερίζσ». Η θξάζε απηή ηνπ Κνιφληη θαζψο θαη
ε κε-ηαθηηθή απνζηνιή ησλ επεηζνδίσλ ηνπ αθεγήκαηνο, πνπ δειψλνπλ φηη ν ζπγγξαθέαο
δελ έδεηρλε ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ην έξγν - θη φκσο έγξαςε έλα θεθάην αξηζηνχξγεκα απαζρφιεζε θαηά δηαζηήκαηα ηελ Κξηηηθή. Δπαλέξρνληαη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ
πξφθεηηαη γηα έλα κπζηζηφξεκα πνπ «γελλήζεθε ηπραία». Ωζηφζν γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ
φηη ε κεγάιε παηδεία ηνπ Κνιφληη, ην ηαιέλην ηνπ, ε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε
ζπγγξαθή, θαζψο θαη ηα πςειά ηδεψδε ηνπ θαη ε εηιηθξηλήο ηνπ δηάζεζε δε ζα κπνξνχζαλ
παξά λα νδεγήζνπλ ζ‟ απηήλ ηε κεγαινθπή ζχιιεςε. Βι. ζρεηηθά Bertacchini (1990: 37),
θαη Del Beccaro, (2005: 78). Αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη ν φξνο „bambinata‟, πνπ ζπλδέζεθε
κε ηελ ηζηνξία ηνπ Πηλφθην, δελ απνδίδεη ζε θακηά πεξίπησζε ηελ άπνςε πνπ είρε ν Κνιφληη
γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία. Απηφ πνπ πίζηεπε αλαθνξηθά κε ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ γηα
παηδηά ην εθθξάδεη ζ‟ έλα πνιχ ελδηαθέξνλ άξζξν ηνπ «Libri e Librai», ην 1875, φπνπ
επηζεκαίλεη φηη «κεηαμχ ησλ δχζθνισλ πξαγκάησλ, έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα, θαηά ηε γλψκε
κνπ, είλαη λα γξάςεη θάπνηνο έλα θαιφ βηβιίν γηα παηδηά» (Minicucci, 1994: 12).
4
Faeti (1977: 63-64), φπνπ επηζεκαίλεη κεηαμχ άιισλ φηη νη ηδέεο ηνπ Νηε Ακίηζηο δελ
πεγάδνπλ απφ ην απηνλφεην, απφ απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη εχθνια απνδεθηφ, αιιά απφ ην
ήδε απνδεθηφ. Σηο παξνπζηάδεη σο αμίσκα θαη φρη σο πξφβιεκα. Αλ θαη ππήξμε έλαο απφ
ηνπο ζπγγξαθείο πνπ απέβιεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ παηξησηηζκνχ, δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα
πξνβιεκαηηζκνχο πνιηηηθήο δηάζηαζεο.
5
Γηα ρξφληα απνηέιεζε ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο „εγρεηξίδην‟ γηα παηδηά ησλ απνδεθηψλ
θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ αξεηψλ πνπ πξέπεη λα ζέβνληαη θαη ησλ εζηθψλ θνηλσληθψλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ίζρπαλ ιφγσ πξνθαηάιεςεο ηελ επνρή εθείλε. ηε ρψξα καο ε ηχρε ηνπ
ήηαλ πεξηνξηζκέλε. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή ζπλαγσγή ηνπ Κπξηάθνπ Νηειφπνπινπ
(Νηειφπνπινο, 1995), κεηαθξάζηεθε πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο ην 1900. Οη επαλεθδφζεηο
ηνπ είραλ ηαθηηθφ ξπζκφ θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. ήκεξα ην Καξδηά έρεη
κφλν ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, απνηειεί σζηφζν ζέκα ζπλεδξίσλ ζηελ Ιηαιία θαη επαλεθδίδεηαη
σο έλα απφ ηα θιαζηθά ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο.
6
Βι. ελδεηθηηθά κειέηεο ηεο ζηε «Βηβιηνγξαθία» ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.
7
Ιδξχεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ δεκάξρνπ ηεο Πέζηα Rolando Anzilotti ην 1951. ηνπο
ηδξπηηθνχο ζηφρνπο ήηαλ ηφζν ε ζπγθέληξσζε θαη ε δηαθχιαμε πιηθνχ γχξσ απφ ην έξγν ηνπ
Κνιφληη, φζν θαη ε πξνψζεζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαη ηε δηδαθηηθή
ηεο ινγνηερλίαο. Να επηζεκαλζεί φηη ζπλεξγάδεηαη κε παλεπηζηήκηα εληφο θαη εθηφο Ιηαιίαο
γηα ηελ εθπφλεζε δηαηξηβψλ θαη κειεηψλ θαη δηνξγαλψλεη δηεζλή ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο,
αλαθέξνληαο έλα κφλν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Βι. ζρεηηθά Bernardinis (1990: 239251).
8
Βι. ζρεηηθά ζρφιηα Calendoli (1994: 126).
9
Μεηαθέξεηαη ηκήκα ηεο επηθεθαιίδαο απφ ην πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ Κνιφληη (1987:
7).
10
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε Baliani (2005), φπνπ πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ελφο πξνγξάκκαηνο κε
ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο
ζεαηξηθήο ηέρλεο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ έξγνπ ηνπ Κνιφληη. ην πξφγξακκα
ζπκκεηείραλ παηδηά απφ ηελ Ιηαιία θαη ην Νατξφκπη. Δλδηαθέξνλ έρεη ζην ζεκείν απηφ λα
1
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αλαθέξνπκε ηε ρνξνγξαθία ηνπ Πηλόθην απφ ηελ Κάξνι Αξκηηάδ, ε νπνία, πξνρσξψληαο ζε
κηα θαηλνηνκία, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη δνγκαηηζκνχο θαη δηδαθηηζκνχο, έβαιε ηνπο
ρνξεπηέο λα θηλνχληαη ζηε ζθελή ζην ηέινο φινη κε κηα καθξηά κχηε, πξνζεγγίδνληαο κ‟
απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Γηαηί, φπσο είπε ε ίδηα, είδε ζηνλ Πηλφθην,
φηη «δελ ππάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο λα ππάξρεηο». Σν κπαιέην παξνπζηάζηεθε θαη ζηε ρψξα
καο ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ζηελ Αζήλα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998. Βι. Gavriilidis-Spiridis
(2004: 106).
11
Θα αξθνχζε θαη κφλν λα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηνλ εμαθνζίσλ ζειίδσλ ηφκν Studi
collodiani (1976).
12
Βι. ηε κειέηε ηνπ Genot (2002, θαη εηδηθφηεξα ζ. 82). Η κειέηε απηή εζηηάδεη θπξίσο ζηε
δνκηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ.
13
Υψξα ησλ Υαδνβηφιεδσλ, ζηε ηηαιηθή Paese dei Balocchi, νλφκαδαλ ζηελ επνρή ηνπ
Κνιφληη ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Φισξεληία πνπ πξνζέθεξαλ ζεάκαηα ηζίξθνπ θαη
παηρλίδηα ηνπ ινχλα-παξθ. ‟ απηά ηα κέξε ζχρλαδαλ άλζξσπνη κε ρακειέο πλεπκαηηθέο
απαηηήζεηο θαη ηαπεηλά έλζηηθηα. Ήηαλ κέξε πνπ ήζειαλ λα επηζθέπηνληαη ηα παηδηά,
ζεσξνχληαλ φκσο αθαηάιιεια γη‟ απηά. Η απφδνζε ηνπ ηνπσλπκίνπ ζηελ ειιεληθή
δεκηνχξγεζε ακεραλία ζηνπο κεηαθξαζηέο. Έρεη ελδηαθέξνλ λα δηαβάζνπκε ηηο δηάθνξεο
κεηαθξαζηηθέο πξνζεγγίζεηο: Υψξα ηεο Ξελνηαζηάο, Σφπνο ηνπ Γιεληηνχ, Υψξα ησλ
Σεκπέιεδσλ, Υψξα ησλ Βιαθφκνπηξσλ, Υψξα ηεο Γηαζθέδαζεο, Παηρληδνχπνιε-Υψξα ησλ
Ολείξσλ, Υψξα ηεο Καινπέξαζεο, Υψξα ησλ Μπνχθσλ, θ.ά. Βι. Gavriilidis-Spiridis (2004:
65).
14
Bι. Gavriilidis-Spiridis & Kassapi (2000), φπνπ εμεηάδεηαη ε ζρέζε (θαηαλφεζε, απνδνρή
ή απφξξηςε, νηθεηνπνίεζε) πνπ αλαπηχζζνπλ ηα ζεκεξηλά παηδηά κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο ησλ
εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ ηνπ έξγνπ.
15
Τπήξρε πξάγκαηη κηα Μεγάιε Βειαληδηά ζηα ρξφληα ηνπ Κνιφληη ζηελ πεξηνρή, θνληά ζην
ρσξηφ Κνιφληη θαη εηθάδεηαη φηη απηήλ ηελ βειαληδηά είρε ζην λνπ ηνπ ν ζπγγξαθέαο.
16
Πέξαζε ζηελ Ιζηνξία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, κε κεγάιε εθδνηηθή ηχρε κεηαμχ ηνπ
1779-1830, ν Φξηηδ ηνπ Κακπέ πνπ πεζαίλεη ιφγσ ηνπ αζπγρψξεηνπ ειαηηψκαηνο ηεο
ππεξβνιηθήο ιαηκαξγίαο, θαζψο κπεξδεχεη ην αξζεληθφ κε ηε δάραξε. Πνιχ γλσζηφ επίζεο,
απφ ην 1845, είλαη ην παξάδεηγκα ησλ θίισλ ηνπ Πεηξνηζνπινχθε (Υφθκαλ, 2003), νη νπνίνη
αθνινπζνχλ, έλαο-έλαο, ηελ ηξαγηθή κνίξα ηνπο, γηαηί ππέπεζαλ ζε κεγάια παξαπηψκαηα:
ήηαλ παηδηά ιαίκαξγα, πεξίεξγα, αλππάθνπα, μερλνχζαλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο. Βι. ζρεηηθά
Richter (1998: 135-150).
17
Πξφθεηηαη γηα ηα Racconti ηνπ Pietro Thouar θαη Memorie di un pulcino ηεο Ida Baccini,
βηβιία θαη ηα δχν πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο γηα ρξφληα, γεκάηα κε
παξαδείγκαηα εζηθήο θαη ελάξεηεο δσήο. Κάζε πξφηαζε αλαλέσζεο θαη εμέιημεο ηνπ
παηδηθνχ βηβιίνπ, πνπ αληηκεησπηδφηαλ κε δπζπηζηία, έθηαλε ζηελ ηφηε ζπληεξεηηθή Ιηαιία
κέζα απφ κεηαθξαζκέλα μέλα θείκελα.
18
Σελ άπνςε πνπ είρε ν Κνιφληη γηα ην ξφιν ηεο Δθπαίδεπζεο ηε ζπλαληάκε θαη ζε αξθεηά
έξγα ηνπ, ρηνπκνξηζηηθά, φρη απαξαίηεηα παηδηθά, φπσο «Un uomo prosaico» θαη «I nostri
bambini», φπνπ δηαβάδνπκε : «Οη παηδαγσγνί θαη νη δάζθαινη ζηα ζρνιεία, απηέο νη κειαλέο
θαη ζιηβεξέο θειίδεο πνπ ζθνηεηληάδνπλ ηνλ θαζαξφ νξίδνληα ηεο πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο,
δελ δηαηάξαμαλ πνηέ ηελ εξεκία ηεο δσήο ηνπ, νχηε κε ηελ άγξηα ζπλνθξπσκέλε καηηά, νχηε
κε εθείλεο ηηο αγελείο θαη απεηιεηηθέο ρεηξνλνκίεο πνπ, απφ ηνπο παιηάηζνπο, έθηαζαλ ζηγάζηγά λα απνηεινχλ κέξνο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», θαη «Φαληαζηείηε φηη ζην ζπίηη
ηνπ ππάξρεη κηα ππεξέηξηα απφ έλα ρσξηφ. Καη επεηδή είλαη ιίγν ειαθξφκπαιε θαη πξνμελεί
ην γέιην ζ‟ φινπο, ηε θσλάδνπλ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε». Βι. Gavriilidis-Spiridis (2004:
75).
19
Πξφθεηηαη γηα ηα γλσζηά ζηελ Ιηαιία La grammatica di Giannettino, La geografia di
Giannettino, Viaggio per l’Italia di Giannettino θ.ά, απ‟ φπνπ πξνέθπςαλ δχν ήξσεο, ν
Giannettino (1876) θαη ν Μinuzzolo (1878).
20
Σφπνο εμάιινπ πνπ ήδε είρε πηνζεηεζεί ζηελ ηηαιηθή ινγνηερλία, θαη φρη κφλν,
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο Torquato Tasso, Giuseppe Parini θαη Ippolito Pindemonte. Βι. Boero
& De Luca (1995: 16).

17

Ο Σδεπέην θνξνχζε κηα πεξνχθα θίηξηλε πνπ έκνηαδε πάξα πνιχ κε ηε κακαιίγθα, ην ρπιφ
ηνπ θαιακπνθηνχ. Σα παηδηά ηεο γεηηνληάο, φηαλ ζέιαλε λα ηνλ θνπξθίζνπλε, ηνλ θψλαδαλ κε
ην παξαηζνχθιη Μακαιίγθα. Καη ηφηε ν Σδεπέην «γηλφηαλ ακέζσο βαπφξη, θαη δελ ππήξρε
ηξφπνο λα ηνλ θξαηήζεηο» Κνιφληη (1987: 10).
22
Βι. ελδηαθέξνληεο ζρνιηαζκνχο ζρεηηθά κε ην αθεγεκαηηθφ ηέρλαζκα ηεο απμνκείσζεο
ηεο κχηεο ζην Marcheschi 1995: 981-982).
23
Γλσζηή απεηθφληζε θαη απφ ηα έξγα ηνπ Γθνιληφλη θαη ηνπ Μνιηέξνπ. Βι. ζρεηηθά
Bernardinis Pellegrini (1994: 35).
24
Μεηάθξαζε θαηά ιέμε ηνπ Mangiafoco. Γελ ππάξρεη αληίζηνηρν ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη θνπιηνχξα. ηηο δηάθνξεο κεηαθξάζεηο ηνπ έξγνπ έρεη απνδνζεί επίζεο σο Ππξνθάγνο,
Σξσσθιφγαο, Φαγνθσηηάο, θ.ά. Βι. πεξηζζφηεξα Gavriilidis-Spiridis (2004: 64).
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